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 بنام خداوند متعال

درگوشه سمت چپ صفحه ، "     Bookmark" عالمت    روي خبار سرخط ا مشاهد براي لطفا

وبرای دستیابی به شرح اخبار "+" همچنین برای مشاهده عنوان هر خبر برروی عالمت   کلیک  نموده 

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 آب

 - 00/30/39فارس

 میلیارد ریال برای تأمین آب زراعی و حوادث غیرمترقبه خراسان رضوی333اختصاص 

میلیارد ریال برای  333هیئت وزیران با توجه به اهمیت حل بحران آب و توجه به توسعه کشاورزی، 

مترقبه و اقدامات اجرای پروژه های تأمین و انتقال آب زراعی، الیروبی قنوات و مقابله با حوادث غیر

 .پیشگیرانه از حوادث استان خراسان رضوی اختصاص داد
ه اهمیت حل بحران آب و توجه به توسعه ، هیئت وزیران با توجه برسانی دولت پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های تأمین و انتقال آب زراعی، الیروبی قنوات و مقابله با حوادث غیرمترقبه و  میلیارد ریال برای اجرای پروژه 033کشاورزی، 

 .اقدامات پیش گیرانه از حوادث استان خراسان رضوی اختصاص داد

میلیارد تومان بودجه برای انجام هزینه  03معادل ( تملک دارایی سرمایه ای)با مصوبه هیات وزیران در قالب پرداختهای عمرانی 

 .گیرد های مربوط به آب زراعی و مقابله با حوادث غیر مترقبه در اختیار استانداری خراسان رضوی قرار می

ن خراسان رضوی مبلغی دولت، در مصوبه هیات وزیران برای تامین و انتقال آب زراعی و همچنین الیروبی قنوات درسطح استا

شهرستان این  86میلیارد تومان و همچنین برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و اقدامات پیش گیرانه از حوادث در  8.6معادل 

 .میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در اختیار استانداری قرار می گیرد 80.0استان رقمی معادل 

موظف شده ضمن نظارت فنی و اجرایی بر پروژه هایی که ار محل این اعتبارات تامین مالی می همچنین استانداری خراسان رضوی 

شوند به صورت سه ماهه گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های مزبور را به معاوت و برنامه ریزی و 

 .نظارت راهبردی رئیس جمهور گزارش دهد

قانون تنظیم بخشی از ( 03)ای از محل منابع ماده  مبلغ سیصد میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه هیئت وزیران مقرر کرد

قانون برنامه پنجم ( 882)ماده ( ش)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند ( 08)مقررات مالی دولت و ماده 

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://www.farsnews.com/
http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=1&Id=254845
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انتقال آب زراعی، الیروبی قنوات و مقابله با حوادث غیرمترقبه و اقدامات توسعه به نسبت مساوی، برای اجرای پروژه های تأمین، 

 .پیشگیرانه از حوادث در اختیار استانداری خراسان رضوی قرارگیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود

ستاد بحران استان خراسان ریال از اعتبار مذکور در اختیار ( 86ر333ر333ر333)طبق این مصوبه مبلغ شصت و هشت میلیارد 

قانون برنامه پنجم توسعه با اولویت ( 882)ماده ( ش)گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط، صرف امور موضوع بند  رضوی قرار می

 .های تأمین و انتقال آب زراعی و الیروبی قنوات سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی نماید پروژه

 :به شرح زیر است متن مصوبه هیئت دولت

قانون تنظیم ( 03)ای از محل منابع ماده  ریال به صورت تملک دارایی سرمایه( 033ر333ر333ر333)مبلغ سیصد میلیارد  -0

قانون برنامه ( 882)ماده ( ش)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند ( 08)بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 

های تأمین، انتقال آب زراعی، الیروبی قنوات و مقابله با حوادث غیرمترقبه و  ت مساوی، برای اجرای پروژهپنجم توسعه به نسب

اقدامات پیشگیرانه از حوادث به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در اختیار استانداری خراسان 

 .وط هزینه شودرضوی قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مرب

ریال از اعتبار مذکور در اختیار ستاد بحران استان خراسان رضوی قرار می ( 86ر333ر333ر333)مبلغ شصت و هشت میلیارد  -8

های تأمین  قانون برنامه پنجم توسعه با اولویت پروژه( 882)ماده ( ش)گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط، صرف امور موضوع بند 

 .ب زراعی و الیروبی قنوات سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی نمایدو انتقال آ

استانداری خراسان رضوی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی، گزارش عملکرد اعتبارات یادشده و میزان پیشرفت فیزیکی  -0

 .جمهور ارسال نماید های مربوط را در مقاطع سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس پروژه

برای اجرا به وزارت کشور، وزارت جهادکشاورزی،  86/6/0030اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 

 .وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابالغ کرد

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003039331911 
 

 آب
 ایانا-1000آذر  30, دوشنبه

 های باال  دلیل هزینه های آب در قطعات کوچک برای امسال، به غیرممکن بودن تجمیع چاه

هکتار اراضی داشته  333تا  033ه برای افرادی ک: معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت

 . دهیم درصد هزینه از سوی دولت انجام می 58های آب را با پرداخت  باشند کار تجمیع چاه
، سیدرحیم سجادی در دومین روز برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی که در (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ساله در صورتی که ساالنه یک دهم میلیارد دالر  03بر اساس یک طرح : برگزار شد، افزودمحل مجتمع فرهنگی هنری سرو کاشمر 

 .های نوین آبیاری اقدام کرد اعتبار از صندوق توسعه ملی تأمین شود، می توان در زمینه اجرای سامانه

ای و بارانی  های آبیاری نوین، قطره درباره سامانه 30حرکت مناسبی انجام شد و برای سال  38در بودجه سال : وی خاطرنشان کرد

 .هزار میلیارد ریال اختصاص یافت که سهم خراسان رضوی از این مبلغ قابل قبول بود 00فشار  و کم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930905001644
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های مورد نظر در این قانون سهم خراسان کمتر  با توجه به شاخص: معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

های آبیاری نوین سهمیه مورد نظر مالک نیست و به هر میزان که توانایی انجام کار  که در اجرای سامانهشد، لذا اعالم کردیم  می

 .یابد وجود داشته باشد اعتبار اختصاص می

میلیارد ریال اعتبار در این حوزه به استان خراسان رضوی اختصاص یافته که تا چند روز  283تاکنون حدود : سجادی تصریح کرد

 .رسد میلیارد ریال می 033اعتبار به  آینده این

های نوین آبیاری شروع شده است، یادآور  هزار هکتار از اراضی کشور کار اجرای سامانه اکنون در سطح شش وی با بیان اینکه هم

 .هکتار نیز طرح در حال اجرا است 033هکتار عملیات به اتمام رسیده و در سطح دوهزار و  833در سطح دوهزار و : شد

در استان خراسان رضوی و در سطح : شود که از آب استفاده مناسبی صورت گیرد، اظهار داشت سجادی با تأکید بر اینکه تالش می

درصد هزینه از سوی دولت  60های آب را با پرداخت  هکتار اراضی داشته باشند کار تجمیع چاه 033تا  833کشور برای افرادی که 

 .دهیم انجام می

ها این  های آب در قطعات کوچک کار شود، اما با توجه به باال بودن هزینه امسال قرار شده است که برای تجمیع چاه :وی تأکید کرد

 .کار نشدنی است

: های خوبی را انجام داده است، گفت معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه دولت در حوزه آب حرکت

که دو وزارتخانه جهاد سازندگی و  03قانون از سال  03شد؛ اگرچه طبق ماده  آب کمتر توجه می در گذشته به شورای عالی

فقط  68تا  03ها ایجاد شود اما از سال  کشاورزی ادغام شد مقرر شده بود شورایی برای هماهنگی وظایف در حوزه آب بین دستگاه

امروز این شورا هشت جلسه برگزار کرده و این نشاندهنده اهمیت  هفت جلسه شورای عالی آب برگزار شد، اما در دولت یازدهم تا

 .موضوع آب برای دولت یازدهم است

 .توان فضای خشکسالی ایجاد شده در کشور را مدیریت کرد با همدلی و همکاری می: سجادی افزود

آباد و بردسکن را اعالم  های کاشمر، خلیل های آب در شهرستان وی آمادگی این وزارتخانه و تأمین اعتبار مورد نیاز برای تجمیع چاه

یابد، اما به پیمانکاران اعالم شده که منفی عمل کنند و  اگر چه اعتبارات عمرانی در بهمن و اسفندماه تخصیص می: کرد و ادامه داد

ها نسبت به کار  هرستانرود فرمانداران این ش شود؛ لذا انتظار می درصدی اعتبارات به آنها مبالغی پرداخت می 83با جابه جایی 

 .ها اقدام کنند تجمیع چاه

میلیون  00ساله برای  ها نیز طرحی سه های زیرزمینی سازمان جنگل برای ادامه این روند و تغذیه سفره: سجادی خاطرنشان کرد

 .شود تأمین اعتبار می 32ها و آبخیزداری در نظر گرفته که از سال  هکتار تغذیه سفره

های آبیاری تحت فشار طرحی به مجلس شورای اسالمی ارائه شده که در کل کشور و  برای اجرای طرح: کرد وی در پایان تصریح

 ./بنا به مطالعات صورت گرفته هیچ چاهی بدون عملیات آب جاری نشود

http://www.iana.ir/archive/item/23110-1.html 
 

 آب
 ایانا- 1000آذر  31, شنبه

 میلیون تن گوگرد بخش کشاورزی  5اعالم برنامه های شرکت ملی گاز برای تولید 

درصدی راندمان تولید محصوالت کشاورزی  33مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران، از افزایش 

 .با استفاده از گوگرد خبر داد

http://www.iana.ir/archive/item/20419-1.html
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در ششمین ( یکم آذرماه)، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران، امروز شنبه (اناای)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

با برنامه ریزی هایی مشخص می توان از گوگرد به : سمینار علمی مدیریت و پژوهش و فناوری این شرکت با اعالم این مطلب گفت

 .د و از این محصول ارزش افزوده بیشتری به دست آوردعنوان یکی از محصوالت جانبی تولید شده در شرکت های پاالیشی بهره بر

از « استفاده از گوگرد در کاربردهای مختلف و مدیریت مصرف آن» سعید پاک سرشت با بیان این که طرحی پژوهشی با عنوان 

شرکت های این طرح مورد توجه وزارت نفت قرار دارد و با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت، : تدوین شده است، افزود 60سال 

 .دنبال می شود... پاالیش گاز، مرکز تحقیقات خاک و آب، وزارت جهاد کشاورزی و

 امضای تفاهمنامه وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی برای استفاده از گوگرد

شد تا این  انجام و یک تفاهمنامه بین وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی امضا 33فاز بعدی این طرح در سال : وی تصریح کرد

 .وزارتخانه ها به صورت مشارکتی این طرح تحقیقاتی را پیش ببرند

به گفته وی، از طرف وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات خاک و آب و از طرف وزارت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان 

 .مجری و شرکت ملی گاز ایران نیز به عنوان کارفرما در این پروژه نقش داشتند

آغاز و در این مرحله چند پروژه تعریف شد که مهم ترین دلیل اجرای فاز دوم، ترویج و  30فاز دوم از سال : رشت ادامه دادپاک س

 .گسترش این ایده در سطوح مختلف کشاورزی در کشور بود

برای  -نی به خاک این کار ابعاد گسترده ای دارد و وزارت جهاد کشاورزی در مسیر ترویج یک ماده افزود: وی خاطرنشان کرد

قرار دارد و شرکت های پاالیشی نیز به دنبال یک بازار جدید برای تولیدات خود  -افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی

 .هستند

دیدگاه را در کنار هم قرار دهیم تا فرصت مناسبی برای تداوم  8به گفته مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران، ما باید این 

 .رح و به ویژه توجه به مسئله ترویج این ایده در سطح کشاورزان فراهم شوداین ط

 تبدیل پارس جنوبی به قطب تولید گوگرد کشور

تن و مجتمع پارس جنوبی با ظرفیت  833هزار و  8در حال حاضر شرکت پاالیش گاز هاشمی نژاد با ظرفیت روزانه : وی تاکید کرد

زرگ تولید کننده گوگرد شناخته می شوند و این مجتمع با ورود فازهای جدید به قطب تن به عنوان شرکت های ب 233هزار و 

 .تولید گوگرد کشور بدل می شود

یکی از محورهای مهم این طرح، ترسیم نقشه راه گوگرد، مطالعات بازار و امکانسنجی فنی و اقتصادی بود که مشخص : وی ادامه داد

 .زش افزوده باالتر بهتر استشد کدام مسیر برای تبدیل گوگرد به ار

 .به گفته وی، بر اساس بررسی های انجام شده، مشخص شد گوگرد قابل استفاده در بخش کشاورزی بازار گسترده ای دارد

 سعید پاک سرشت، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران

 خاک با استفاده از گوگرد بنتونیتی PHکاهش 

خاک  PHقلیایی برخوردار است و یکی از کاربردهای گوگرد می تواند اصالح  PHدر ایران از  خاک های کشاورزی: وی تصریح کرد

 .باشد و افزایش برداشت از مواد مغذی خاک را فراهم کند

 درصدی راندمان تولید محصوالت کشاورزی با استفاده از گوگرد 33افزایش 

درصدی راندمان محصوالت کشاورزی، باعث فراهم شدن شرایط  03استفاده از گوگرد، عالوه بر افزایش : پاک سرشت اظهار کرد

 .جذب عناصر فسفر، آهن، روی و منگنز و دیگر عناصر تثبیت شده در خاک می شود

 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی به اصالح خاک 9١نیاز 
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 033دارد که با تنها کاربرد ساالنه  میلیون هکتار زمین زراعی نیازمند اصالح در کشور وجود 08به گفته وی، در حال حاضر 

 .میلیون تن گوگرد در کشور ایجاد می شود 6کیلوگرم گوگرد به ازای هر هکتار، بازار مصرف بیش از 

از طرف دیگر به دلیل آهکی بودن اقلیم های کشاورزی ایران، الزم است تا مقدار گوگرد بیشتری برای اصالح خاک : وی ادامه داد

 .استفاده شود

گفته وی، در این طرح ابتدا ساخت گوگرد کشاورزی همراه با ریز مغذی ها در مقیاس آزمایشگاهی و بنچ مورد تحقیق قرار به 

بهینه سازی فرآیند تولید »گرفت و در ادامه با توجه به اهمیت تبدیل گوگرد مازاد پاالیشگاه های کشور به کودهای گوگردی، پروژه 

« ندی پاالیشگاه هاشمی نژاد، ارزیابی میدانی محصول و تهیه مستندات فنی واحد نیمه صنعتیگوگرد کشاورزی در سیستم دانه ب

 .اجرا شد

تن گوگرد بنتونیتی با  83در این پروژه پس از انجام تحقیقات برای تهیه نمونه های با کیفیت مناسب، : پاک سرشت تاکید کرد

ات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی، توزیع محصوالت کود گوگردی همکاری پاالیشگاه هاشمی نژاد تهیه و توسط موسسه تحقیق

 ./محصول استراتژیک گندم، ذرت، پنبه، سویا، و کلزا انجام شد 0تهیه شده در استان های مختلف روی 

 نقطه از کشور 3١آزمایش گوگرد در 

نقطه آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج  08تاثیر گوگرد بنتونیتی و مایه تلقیح باکتری های اکسید گوگرد در : وی یادآور شد

 .نشان داد که تاثیر گوگرد بر عملکرد گیاهان مورد آزمایش مناسب بوده و بیانگر پتانسیل آن برای کاربرد در بخش کشاورزی است

رای گوگرد متصور در کنار راهکارهای دیگری از جمله آسفالت گوگرد، سیمان گوگردی، گوگرد کامپوزیت که ب: پاک سرشت افزود

 ./بودیم، اولویت نخست با کاربرد کشاورزی بوده است

http://www.iana.ir/archive/item/23133-1.html 

 

  آب
 ایسنا - 1000آذر  0دوشنبه 

  ن خاکبرخورد با قاچاقچیا/ تجمیع کشاورزان برای کاهش هزینه آبیاری

های آبیاری تحت فشار آنها را حول  مالک هستند و برای کاهش هزینه که اکثر کشاورزان خرده با توجه به این: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

  .کنیم محور یک چاه تجمیع می

کوچک با قطعات یک و چند هکتاری مالک بوده و دارای اراضی  اکثر کشاورزان خرده: وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد رحیم سجادی در گفت

هایشان را باال  های آبیاری تحت فشار و استفاده هر یک از آنها از یک چاه هزینه هستند و از آنجا که این اراضی کوچک بوده و برای اجرای طرح

  .کنند برد این کشاورزان از طرح آبیاری تحت فشار استفاده نمی می

کردن  در طرح تجمیع کشاورزان زیر منبع آب و یک چاه درصددیم تا با جمع: این طرح برقی باشند، افزودها باید در  که چاه وی با بیان این

ای که در این طرح  های آبیاری تحت فشار آنها را به حداقل ممکن کاهش دهیم به گونه کشاورز یا کمتر حول محور یک چاه هزینه 03حدود 

 .در ساعات مشخصی ممکن استاستفاده از آب چاه برای هر یک از کشاورزان 

های آبیاری برای حمایت از سوی دولت بسته است با  از آنجا که سقف هزینه: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع ادامه داد

شود، چرا که  های تحت فشار از سوی وزارت جهاد کشاورزی فراهم می درصد از هزینه 60تجمیع کشاورزان امکان حمایت دولت و پرداخت 

بینی  میلیون تومان و هزینه آبیاری بارانی هکتاری پنج میلیون تومان پیش 8.0ای برای باغات و ردیفی در زراعت هکتاری  ه هزینه آبیاری قطر

  .شده است

 برخورد با قاچاقچیان خاک

http://www.iana.ir/archive/item/20400-1.html
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وزارت جهاد کشاورزی همچنان اعالم کرده که صادرات  متاسفانه قاچاق خاک مانند دیگر کاالها نیز در کشور وجود دارد، اما: سجادی اعالم کرد

  .هرگونه خاک ممنوع بوده و با قاچاقچیان خاک برخورد خواهد کرد

های فراوان باالخره نسخه نهایی آن آماده تقدیم به مجلس است، به ممنوعیت قاچاق خاک به  در الیحه خاک که پس از کشمکش: وی گفت

  .ا کسانی که خاک این کشور را قاچاق کنند برخورد خواهد شدصراحت اشاره شده و براین اساس ب

http://www.isna.ir/fa/news/00303031011 
 

 اقلیم و منابع طبیعی

 - 00/30/32فارس

 تبدیل شد« تغییر کاشت»اطراف دریاچه ارومیه به « نکاشت»طرح 

جمهور با بیان اینکه طرح نکاشت در اطراف دریاچه  ریزی و نظارت راهبردی رئیس امهمشاور معاون برن

دولت برای احیای دریاچه در نظر دارد با تغییر الگوی کشت بخشی از آب : ارومیه مطرح نیست، گفت

 .مصرفی در کشاورزی را به دریاچه بازگرداند
در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ردی رئیس جمهور در گفتریزی و نظارت راهب عبدالغفار شجاع مشاور معاون برنامه

عنوان اصلی این طرح تغییر نوع کشت در : مورد اجرای طرح نکاشت در اراضی اطراف دریاچه ارومیه برای احیای این دریاچه، گفت

 .ناطق برای احیای دریاچه مورد نظر دولت نیستاطراف دریاچه ارومیه است و عدم کشت در این م

هزار هکتار اراضی کشاورزی آبی وجود داشت که در این مدت این  083سال پیش در اطراف دریاچه ارومیه حدود  03: وی افزود

اورزی رسید و ریخت به مصرف کش هایی که از اطراف به دریاچه می هزار هکتار افزایش یافته است و به این دلیل آب 023اراضی به 

 . کم این اتفاق منجر به وارد کردن صدمه به دریاچه شد کم

های اطراف به گودترین قسمت منطقه یعنی دریاچه سرازیر  های گذشته آب در سال: این کارشناس مسائل کشاورزی اظهار داشت

شاورزی دریاچه ارومیه به مرور دچار شد که با توسعه کشاورزی در این منطقه و احداث سدها به دلیل ذخیره کردن آب برای ک می

 . کم آبی شد و وضعیت بحرانی پیدا کرد

سال با تغییر نوع کشت محصوالت کشاورزی از آبی به  2برای احیای دریاچه ارومیه دولت تصمیم گرفت تا طی : شجاع بیان داشت

ب مصرفی در کشاورزی را برای احیا این های نوین آبیاری برای کاهش مصرف آب بخشی از آ گیری از شیوه دیم و همچنین بهره

 .دریاچه به آن بازگرداند

های نوین  هزار هکتار از اراضی کشت آبی به دیم تبدیل شده و یا به سیستم 63وی با بیان اینکه در سال اول مقرر شده تا حدود 

اضی به جای کشت چغندر، گندم که برای رسیدن به اهداف این طرح قرار شده تا در بخشی از این ار: آبیاری تجهیز شود، گفت

 . مصرف آبی کمتری دارد کشت شود

تغییر الگوی کشت در مناطق اطراف دریاچه ارومیه به لحاظ اقتصادی ممکن است باعث زیان به کشاورز شود : شجاع اظهار داشت

 . کند التفاوت به کشاورزان این مسئله را نیز حل می که دولت با پرداخت مابه

های نوین  های صورت گرفته قصد داریم تا طی چند سال اراضی اطراف دریاچه ارومیه را مجهز به سیستم ریزی برنامهبا : وی افزود

 .آبیاری کنیم تا از این طریق بتوان دریاچه ارومیه را از بحران خشک شدن نجات داد

http://www.isna.ir/fa/news/93090301741
http://www.farsnews.com/
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ارومیه فاجعه تاریخی است و باید  خشک شدن دریاچه: ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد مشاور معاون برنامه

جلوی آن را گرفت حتی اگر در صورت تغییر الگوی کشت مجبور شویم برخی از محصوالت کشاورزی را از طریق واردات تأمین 

 .کنیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003031331999 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 - 00/30/30فارس

کسی دنبال تعطیلی کشاورزی در /آبیاری نوین کشاورزی/دریاچه ارومیه با کشت و کار بهینه احیا شود

 ارومیه نیست

کارشناسان در مناظره تلویزیونی احیای دریاچه ارومیه با تاکید بر این که روشهای نوین در مدیریت آب 

کشاورزی حاشیه دریاچه ارومیه نباید متوقف شود، بلکه باید : د اعمال شود، تاکید کردندکشاورزی بای

 .مدیریت و بهینه شود
به نقل از روابط عمومی برنامه مناظره، بخش نخست مناظره راهکارهای احیای دریاچه ارومیه امروز  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .از شبکه اول صدا و سیما پخش شدجمعه 

در منطقه زرینه رود به : مسعود تجریشی؛ رئیس گروه علمی و فناوری ستاد احیای دریاچه ارومیه در ابتدای صحبت های خود گفت

 .درصد اختصاص به تولید چغندر است  03طور مثال 

ت که این نیاز زیست محیطی باعث خشک شدن در سالهای اخیر آبی که به دریاچه می رسد به نصف رسیده اس: تجرشی افزود

 .دریاچه شده که علت اصلی به بار آمدن این وضعیت است

جواد جهانگیرزاده؛ نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی ضمن اعالم اینکه کسی در کشور مدافع این نیست که دریاچه 

شته شده است و آن اینکه دریاچه یا باید احیا شود یا کشاورزی از بین تنها دو گزینه پیش رو گذا: در این وضعیت باقی بماند، افزود

 .در صورتی که کسی به روشهای نوین آبیاری که می تواند مورد استفاده قرار گیرد اشاره نمی کند. برود

در حالی که وزات  درصد کشاورزان در بخش دریاچه ارومیه هستند و این 03: نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی افزود

 .کشاوری اگر قرار است کشاورزان را به سمت درست هدایت نکند، مشکل برای کشاورز به وجود می آورد

. وضعیت اقلیم و افزایش کشاورزی وجود دارد، اما دوستان برای توجیه کم کاری ها این دالیل را بیان نمی کنند: جهانگیرزاده افزود

 . برخی از سدها نیز بسته شده است

 .مدیریت مصرف آب نیاز است، اما بهانه ای نیست که آسیب اقتصادی و معیشتی بر مردم ارومیه وارد کنیم

حسن حیدری؛ پژوهشگر اقتصاد کشاورزی در ابتدای سخنان خود اعتراضش را به صداوسیما اعالم کرد که چرا با وارد کردن این 

انتخاب به این راحتی میان دولت و کشاورزان . ائل واقعی مطرح نمی شودگردیم مس مطلب که به دنبال اولویت ها برای دولت می

 .قابل قبول نیست

که باید . دوگانه انگاری های اشتباه وجود دارد. مسائل باید درست تبیین شود، تا بشود روی آن ها فکر کرد: حیدری ادامه داد

 جلوی آن گرفته شود

ای آب مواجه هستیم، ولی بخاطر مسائل جغرافیای و بین المللی الزم است مساله اصلی این است که در کشور با محدودیت ه

 .امنیت غذایی متکی به داخل کشور باشد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930901001556
http://www.farsnews.com/
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عیسی کالنتری وزیر اسبق کشاورزی، دبیر ستاد و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه، دبیرکل خانه کشاورز و نماینده دولت در 

نامه ای به رئیس جمهور وقت نوشتم گفتم این دریاچه شروع به خشک  68ال در س: برنامه مناظره در ابتدای سخنان خود گفت

 .باالخره چندین سال بعد جناب دکتر روحانی تصمیم به احیای دریاچه گرفتند. شدن کرده است

سال دوستی که اشاره کردند به چای پرداخت نکاشت که ام. کسی به دنبال تعطیلی کشاورزی در منطقه ارومیه نیست : وی افزود

به خاطر بارندگی کنسل شده است، باید گفت ما هیچ محدودیتی برای پرداخت به کشاورزان در حیطه احیای دریاچه ارومیه 

 .نداریم

 .دولت مصمم است به خاطر دریاچه ارومیه نیم خواهد کشاورزی را رها کند، یا دریاچه ارومیه را احیا نکند

انصافا به خاطر کاری که در کشور ما برای اولین : مجلس شورای اسالمی نیز گفتغالمرضا نوری؛ نایب رئیس کمیسیون کشاورزی 

بار پیش رفته است، بسیار خوب است، اما خالی از ایراد و اشکال نیست و هدف طرح اینهاست برای افزودن به بار مثبت این هدف 

 .است

ست، مشارکت تمام ذینفع ها در نظر گرفته نشده است، مطالعات اجتماعی طرح کافی نی: برخی از ایرادات این طرح عبارت است از

 .گالیه رهبران و نیروها و تاثیرگذاران محلی که اعالم شده مشارکت تمام ذی نفعان در نظر گرفته نشده است

 .احساس این است که می خواهیم، بحث تولید را منتفی کنیم و به واردات بپردازیم

 بحث آزاد

 .کاهش آب داشته است 00از سال دریاچه ارومیه : جهانگیرزاده

موضوع . بحث بر سر این نیست که بین مردم و دولت مناظره است: جهانگیرزاده؛ نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی 

به میزان نیاز به . به توانایی های اقلیمی هر منطقه باز می شود. هرکدام از تاالب های کشور تا حدودی متفاوت مشابه است

 .شود ورزی و هزینه های زندگی کشاورزان نیز باز میکشا

 .ماجرای دریاچه ارومیه به دلیل اثار زیست محیطی نسب به بقیه از اهمیت بیشتری برخوردار است: وی افزود

ایم و  تهشروع به کاهش آب داش 00در رابطه با دریاچه ارومیه ما از سال . باالترین تراز آبی را داشتیم 02سال : جهانگیرزاده گفت

 .قبال نیز توسعه کشاورزی بوده است. این وضع مستمر ادامه داشته است

دولت آن زمان اشتباه اساسی را مرتکب شده است، در خصوص رسیدن به وضعیت دریاچه و کم کم دریاچه آب خود را : وی افزود

 .از دست داده است

این میزان درآمد در . میلیون تومان است 0انواده روستایی درشرایطی که درآمد خ. مسیری اشتباه را برای احیا طی می کنیم

 .میلیون تومان می رسد 20و دراستان البرز به  00کشوربه 

اند، یعنی زیر  هزار هکتار از اراضی استفاده کرده23از مجموعه سیستم آبیاری قطره ای تا کنون : نماینده مردم ارومیه در ادامه گفت

 .ری استفاده شده استدرصد از روشهای نوین آبیا 03

 .با استفاده از روشهای نوین ، به زراعی، به کاشت ها می توان چهار تا پنج برابر تولید کنونی را تولید کرد: وی در پایان تاکید کرد

 اولویت شماره یک آب در همه جا آب آشامیدنی است: کالنتری

احیای دریاچه ارومیه، دبیرکل خانه کشاورزی و نماینده  عیسی کالنتری، وزیر اسبق جهاد کشاورزی، دبیر ستاد و مجری طرح

میلیون مترمکعب خرج شده است  33سال گذشته متوسط  00در : دولت در برنامه مناظره در ابتدای صحبت های بحث آزاد گفت

نم آمار درست خواهش می ک. میلیادرد مترمکعب کاهش یافته است 83آب دریاچه . میلیون متر مکعب که اشاره شده است 803نه 

 .بدهید

 .توان آب خوردن ارومیه و تبریز را قطع کنیم نمی. اولویت شماره یک آب در همه جا آب آشامیدنی است: کالنتری افزود
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دررابطه با وضعیت دریاچه سازمان زمین شناسی رسما اعالم کرده است، اگر باقی مانده آب دریاچه : وزیراسبق جهاد کشاورزی گفت

 .یچ عنوان قابل احیا نیستخشک بشود، به ه

هزارکیلومتر دریاچه در مواجهه با ریزگرد ها سطح زیرین و رویی 2333در حدود : مجری طرح احیای دریاچه ارومیه در ادامه افزود

دریاچه را قطع می کند، در نتیجه دریاچه عمق پیدا نخواهد کرد و حاال چاره ای نخواهند ماند برای دو سال آینده وضعیتش را 

 .ثبت کنیم و در این زمینه از آب حوزه زمین استفاده کنیمت

امسال که خوشبختانه بارندگی بسیار شده و . در این زمینه گفته ایم کلیه هزینه ها و سود کشاورزان را پرداخت می کنیم: وی افزود

 .طرح نکاشت و کشت دیم را نداشته ایم

 .یاچه ارومیه هست و این بحث را نباید سیاسی کنیمرای مردم در احیای در: کالنتری در ادامه تاکید کرد

برخالف گفته . چاه های غیر حاشیه رودخانه با دریاچه ارتباطی ندارد. کشاورزان و کشاورزی آسیبی نخواهد دید در این طرح ها

 .کارشناسی که گفته است، هر چه قدر آب در دریاچه بریزیم چاه فرو خواهد رفت

هزار تا از آنها قاچاق بوده است و تنها چاه هایی در  20هزار چاه در حوزه دریاچه ارومیه داریم که  66ما حدود : کالنتری گفت

 .متری رودخانه هستند، با دریاچه در ارتباط هستند 033حوزه 

 .ما جلوی هدررفتن آب را باید بگیرم کسی نمی خواهد کشاورزی را تعطیل کند: وی تاکید کرد

می قوی، ارتباطات بین المللی با دانشگاه های حهان و دپارتمانی که دانش را تبدیل به فن می کند، را از کالنتری در ادامه هیات عل

 .دالیل انتخاب دانشگاه صنعتی شریف برشمرد

ماه حتی با اعضای دانشگاه  8همچنین باید متذکر شد که ما در ستاد نه کارمندی داریم و نه دفتر خاصی دانشگاه صنعتی شریف 

 .دانشگاه های منطقه االن برای پایش و نظارت همراه دانشگاه شریف هستند. دوم فروردین جلسه داشتند در روز

 متولی منابع آب کشور چه کسی است؟: حیدری

حسن حیدری؛ پژوهشگر اقتصاد کشاورزی ضمن اعالم اینکه من به عنوان محقق می پرسم از آقای کالنتری چقدر به من محقق 

 .ما فقط به مطالعات موردی دانشگاه ها می توانیم مراجعه کنیم: اید؟ افزود اطالعات دقیق داده

متولی منابع آب کشور چه کسی است؟ مگر ما نمی گوییم بحران آب داریم ؟چرا وزارت نیرو که طبق آمار اعالم : حیدری افزود

 .ت بیش از نیمی مدرن نشده استدرصد شبکه های آبیاری ما احداث نشده از این بخشی که احداث کرده اس00کرده است 

چرا کشاورزی که . شود حجم آب عظیمی در شبکه های انتقال ما دارد تلف می: حسن حیدری؛ پژوهشگر اقتصاد کشاورزی گفت

 .ایم جهاد داشته باشد و کشاورزی کند، حمایت واقعی نمی شود گفته

به کشاورز بگوییم کار . دارد؟ طرح نکاشت اشتباه محض استمساله اصلی این است که متولی اصلی آب کشور چرا در اینجا حضور ن

 .این نیز صحیح نیست. دهیم نکنید و ما به شما پول می

 ما دوسال تالش کنیم که دریاچه وضعش بدتر نشود: تجریشی

ی رسیدن به مسعود تجریشی؛ رئیس گروه علمی و فناوری ستاد احیای دریاچه ارومیه ضمن اعالم این که فرایندی که طی شده برا

متخصص خارج از کشور در  03اند و  نفر از متخصصان به کار گرفته شده 833در این مدت : ماه بوده است افزود 0راهکارها حدود 

 .اختیار بوده اند برای رسیدن به راهکارهای عملیاتی

 .طقه داشته اندکارگروه ها و گروه تخصصی شکل گرفته است که مشارکت خوبی نیز با دانشگاه من: تجریشی گفت

نتوانیم به  32-30اگر دریاچه در دو سال ابتدا سالهای . راهکارهایی که به آن رسیده شده است از لحاظ فنی یک اجماع ملی است

تثبیت برسانیم در شرایط موجود با بحرانی ها ی زیاد روبرو می شویم که در ابتدا بحران سالمت مردم است، مثال در یکی از 
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نفر دچار بیماری ریوی  66نفر از  00دریاچه مشکل آاسم دارند که طی روند بالینی یک ماه متوجه شدیم  روستاهای حاشیه

 .هستند که ارتباط مستقیم با وضعیت نابسامان دریاچه دارد

شهریور در . ما دوسال تالش کنیم که دریاچه وضعش بدتر نشود: رئیس گروه علمی و فناوری ستاد احیای دریاچه ارومیه ادامه داد

 .ماه در زمانی که به گفته تمام متخصصان نیازی به آب نیست کانال ها پراز آب است و پمپ ها آب را به داخل اراضی می فرستند

ایده این است که در دو سال اول برای جلوگیری از خشک شدن کامل دریاچه و سالمت مردم منطقه محدودیت کشت : وی افزود

 .یلیون مترمکعبت اب وارد دریاچه شده استم 033تا بحال . آبی اجرا شود

 .درصد از آب را می خواهیم از کشاورزی صرفه جویی کنیم و به داخل دریاچه برسانیم6سال  0سال آینده  0بعد ازآن در طی 

که عنوان  ما فکر می کنیم بیشترین منفعت را کشاورزان مخصوصا در اذربایجان غربی خواهند داشت برخالف تصور این: او ادامه داد

 .می شود که ضرر می کنند

ما جلساتی در جهت توانمند کردن کشاورزان و استفاده از دانش روز و ارتقا سطح کشاروزی کشاورزان این : تجریشی عنوان کرد

 .منطقه داشته ایم

وضعیت بهتر و مناسبتری بسیاری از کشورها با رقم هایی که ما از آب استفاده می کنیم هم تولیدات بیشتری تولید می کنند و هم 

 .دارند

بسیاری از منابع آبی را می توانیم در نظر بگیرم . ما به راحتی به مدت ده سال می توانیم دریاچه را به تراز اکولوژی مناسب برسانیم

یت کشاورزی و مطمئنا اقلیم به کمک ما می اید و وقتی مردم بداند دولت سرمایه گذاری می کند، آنها نیز به به روز رسانی وضع

 .کمک خواهند کرد

 سال به طول خواهد انجامید 00تحقق این طرح : نوری

سال پیش انجمن نجات دریاچه ارومیه 0غالمرضا نوری؛ نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی ضمن اعالم اینکه 

 .ه می شویم و دریاچه را از دست خواهیم دادتجربه مهم ما این است که اگر دنبال مقصر بگردیم، گمرا: را تاسیس کردیم، افزود

 .راهکارهای ستاد را نقد کنیم. برخی از اقشار و دستگاهها مقصر هستند، اما باید دنبال راهکارها برویم : نوری ادامه داد

 مردم باید در این زمینه توجیه می شدند و جلسات در: نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی ادامه گفت

 .روستاهای انجام می شد

براساس پیش بینی معتبر بی المللی که اعالم کرده است در کمربند . سال امکان نیست 03با عدد و رقم اعالم می کنم این کار در 

ساله را با شرایط  03شما این طرح . درصد کاهش نزوالت را خواهیم داشت 80-83احتمال کاهش . خشکسالی قرار داریم 

 .سال به طول خواهد انجامید 00ر نگرفته اید، وگرنه اعتقاد دارم تحقق این طرح دینامیک در نظ

 به احیای دریاچه ارومیه رای دادند

به نظر شما دولت در ":به گزارش روابط عمومی برنامه مناظره، طبق نتایج نظرسنجی برنامه پنجاه و هفتم مبنی بر این سوال که

معیشت کشاورزان  -8احیای دریاچه ارومیه  -0 "یه کدام گزینه را در اولویت قرار دهد؟مواجهه با پدیده خشکسالی دریاچه اروم

 .منطقه

درصد از مخاطبان نیز با اولویت معیشت کشاورزان موفق  06.86درصد مخاطبان به احیای دریاچه ارومیه رای دادند و  60.08

 .بودند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003030333032 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930907000702
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایانا-1000آذر  39, پنجشنبه

 ای پایش می شود  های آبریز کشور با تصاویر ماهواره حوضه

کشور با  های آبریز ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو از اجرای طرح پایش حوضه مدیرکل دفتر برنامه

 . ای خبر داد تصاویر ماهواره
نیا با بیان اینکه داشتن اطالعات دقیق الزمه تخصیص آب است، اظهار  ، محمد ابراهیم(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

های زمینی  دادهای و مقایسه آن با اطالعات و  های آبریز با تصاویر ماهواره های مهم امسال، طرح پایش حوضه یکی از طرح: داشت

 .است که شرح خدمات طرح تهیه شده و با همکاری موسسه تحقیقات آب انجام خواهد شد

ریزی  های آبریز، تخصیص آب را براساس ظرفیت حوضه برنامه دست آمده، خواهیم توانست در حوضه براساس اطالعات به: وی افزود

 .کنیم

دلیل  در چند سال گذشته به: های عملیاتی و موثر است، ادامه داد نیازمند اقدام نیا با بیان اینکه بخش آب در شرایط کنونی ابراهیم

میلیارد مترمکعب رسیده  000میلیارد مترمکعب به زیر  003کاهش بارندگی و تغییر الگوی بارش، حجم آب تجدیدشونده کشور از 

های تجدیدشونده کشور مصرف  درصد آب 60ز اکنون بیش ا های مختلف، هم است و از طرف دیگر با افزایش مصرف آب در عرصه

 .شود می

درصد میزان آب تجدیدشونده تاکید دارند اما میزان مصرف ما در این  23استانداردهای مختلف جهان بر استفاده از : وی افزود

م و برای پایدار بودن اکنون در مرحله مدیریت تقاضا هستی محابا است؛ ما با گذر از مدیریت عرضه و توزیع منابع آب هم زمینه بی

 .محیط زیست و اکولوژی باید میزان مصرف آب تجدیدپذیر خود را کاهش دهیم

بخش عمده مصرف در کشور : نیا که این گفت وگو را با پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو انجام داده است، در ادامه تصریح کرد ابراهیم

ای اساسی همچون تغییر الگوی کشت و بحث آب مجازی در کشور اجرایی ه مربوط به کشاورزی است و در این مسیر باید اقدام

 .شود

این : های بخش آب برشمرد و گفت ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو تامین پایدار آب شرب را از اولویت مدیرکل دفتر برنامه

ت نیرو و شرکت آب و فاضالب کشور سال آینده توسط وزار 03های جامع آب شرب کشور برای افق  موضوع در قالب طرح مطالعه

 .استان در فالت مرکزی کشور آغاز شده است 08در دست پیگیری بوده و در 

: طور جدی در معاونت آب و آبفای وزارت نیرو در دستورکار قرار دارد، افزود های زیرزمینی به وی با بیان اینکه بحث احیای آب

میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک زیرزمینی نیز  0.0اکنون ساالنه  کشور، هم های تجدیدپذیر در باوجود مصرف بسیار باالی آب

دهی در این بخش آغاز شده است و  اندیشی و سامان های زیرزمینی نیز برای چاره بخشی آب شود و طرح احیا و تعادل مصرف می

 .ساله این مشکل برطرف شود 83امیدواریم در یک بازه 

هایی که ردیف  طبق نظام فنی و اجرایی کشور تمام طرح: های جدید بخش آب، گفت ای در طرح نگاه غیرسازه نیا با اشاره به ابراهیم

های  گیرند، باید پیوست اجتماعی و محیط زیستی داشته باشند و وزارت نیرو در دو سال گذشته برای اجرای تمام طرح اجرایی می

کشی، بر انجام مطالعه محیط زیستی و اجتماعی  های آبیاری و زه بکههای آب و فاضالب و اجرای ش خود همچون سدسازی، طرح

 .دلیل نداشتن توجیه محیط زیستی متوقف شده است ها به تاکید دارد و حتی برخی طرح

در چند وقت گذشته بحث : های کشور نهادینه شود، یادآور شد وی با بیان اینکه باید تالش کنیم ادبیات محیط زیستی در طرح

دلیل تکمیل نشدن مطالعه محیط زیستی این  آب از دریاهای شمال و جنوب کشور به داخل فالت مرکزی مطرح است، اما بهانتقال 

 ./ها و صادر نشدن مجوز اجرایی از سوی سازمان محیط زیست کشور آغاز نشده است طرح
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایانا-1000آذر  30, دوشنبه

 مرگ خاموش پرندگان مهاجر در فریدونکنار 

ساالنه میلیون ها پرنده به بزرگترین زیستگاه زمستان گذرانی جهان در فریدونکنار مهاجرت می کنند 

هزار پرنده صید می شوند که  033حدود  0333که بنا به آخرین اعالم موسسه جهانی حیات پرندگان در 

 . اکنون این رقم به میلیون رسیده و مرگ خاموش آنها را به دنبال دارد
گونه می  083گونه پرنده در جهان شناسایی شده است که سهم کشور ما با توجه به تنوع آب و هوایی به  033هزار و  3تاکنون 

وپا است، عالوه بر این ایران ساالنه پذیرای تعداد زیادی پرنده از نقاط مختلف جهان است رسد که تقریبا برابر کل پرندگان ساکن ار

 .که برای زمستان گذارانی وارد تاالب ها و زیستگاه های طبیعی می شوند

ن در یکی از این زیستگاه های طبیعی که به اعتقاد کارشناسان زیست محیطی جهان، بزرگ ترین زیستگاه زمستان گذرانی پرندگا

 .دنیاست، منطقه فریدونکنار در استان مازندران است

ورت ساالنه میلیون ها بال پرنده از اروپا ، فنالند و هند وارد این تاالب می شود و از آنجا به آفریقا پرواز می کنند، اما متاسفانه به ص

 .کامال خاموش و بی صدا صید می شوند

مهاجرت : یات وحش روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار کردکیوان هوشمند مدیر دیده بان محیط زیست و ح

 .پرندگان در زمستان برای به دست آوردن غذا و جوجه آوری امری طبیعی است، بیشتر این پرندگان آبزی و کنار آبزی هستند

متاسفانه به صورت کامال بی رحمانه صید می  برای این منظور ساالنه میلیون ها بال پرنده وارد فریدونکنار می شود که: وی گفت

 .شوند

شالیزارها و آب بندهای فریدونکنار این منطقه را به بهترین مکان برای زمستان گذرانی پرندگان : این فعال محیط زیست افزود

به زنده گیری پرندگان تبدیل کرده است که صیادان از این فرصت استفاده کرده و بی رحمانه و به روشی کامال غیر انسانی اقدام 

 .می کنند

سازمان محیط زیست با روش سنتی صید پرندگان مخالف نیست اما مساله صید بی رویه و غیر مجاز به وسیله نصب : وی گفت

 .تورهای هوایی است که در یک مرحله هزاران پرنده چه حالل گوشت و چه حرام گوشت در آن گرفتار می شوند، است

صید پرندگان در میانکاله : قلی کارشناس حیات وحش و عضو کمپین پرواز به خبرنگار علمی ایرنا گفت همچنین محمد علی اهلل

 .چند سالی است که شکل جدیدی به خود گرفته است و از روش سنتی به سمت روشی کامال بی رحمانه کشیده شده است

مسیر حرکت پرندگان می کنند که این حیوانات در آن  دراین روش بی رحمانه صیادان اقدام به نصب تورهای هوایی در: وی افزود

رشته تور را جمع آوری و هزاران قطعه پرنده سربریده  03رفتار می شوند، هفته گذشته اداره کل محیط زیست استان مازندران 

 .شده را در تاالب میانکاله کشف و ضبط کرد

در این روش صیادان برای مدتی : دقیقه زمان نیاز دارد گفت 83این فعال محیط زیست با بیان اینکه برپایی این چادرها حدود 

منطقه مد نظر برای برپایی تور دانه می ریزند و منطقه را امن می کنند حتی مدتی در منطقه نگهبانی می دهند تا گلوله ای شلیک 

 .نشود و پرندگان احساس امنیت کنند

http://www.iana.ir/archive/item/20479-1.html
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دهند و در این روزها با ریختن دانه، امن بودن منطقه را به پرندگان تلقین می این کار را چند روز متوالی انجام می : وی ادامه داد

کنند و بعد از اینکه تعداد پرندگان به حد قابل مالحظه ای رسید شبانه اقدام به برپایی تور هوایی می کنند و پرندگان روز بعد بر 

 .می شوند حسب عادت که برای خوردن دانه وارد منطقه می شوند در تورها گرفتار

حتی در برخی موارد صیادان برای به دام : اهلل قلی با تاکید بر اینکه این روش بسیار بی رحمانه و غیر قابل توجیه است گفت

انداختن پرندگان اقدام به پخش صدای پرنده از دستگاه های صوتی می کنند که دراین شرایط تمام پرندگان چه حالل گوشت و 

 .تار می شوندچه حرام گوشت در آن گرف

 .این تورها یک دستگاه کشتار جمعی اند که متاسفانه به سرعت در مناطق اطراف نیز در حال گسترش هستند: وی افزود

معموال این کار بین بیستم ماه قمری تا پنجم ماه بعدی که به علت نبود ماه شب ها تاریک تر : این فعال محیط زیست ادامه داد

 .ای میلیونی زیادی را نصیب صیادان می کنداست انجام می شود که سوده

تاالب میانکاله گلوگاه مسیر مهاجرت پرندگان است زیرا هم به دریا و هم به شالیزار راه دارد از این رو مامن بسیار : وی گفت

گذشته های دور در مناسبی برای استراحت، زمستان گذرانی و زادآوری پرندگان آبزی و کنار آبزی است، از این رو صید پرندگان از 

 .این منطقه معمول بوده است اما به روشی کامال سنتی نه به روش امروزی که در واقع قتل و عام پرندگان است

معروف است به این صورت که صیادان چند اردک پرورش یافته داشتند، در  'دوما 'روش قدیمی به : کارشناس حیات وحش افزود

می کردند و اردک ها را به نوبت پرواز می دادند این حیوانات در نقطه ای که یاد گرفته  فصل مهاجرت صیادان در مکانی کمین

بودند فرود می آمدند و پرندگان مهاجر با دیدن این پرندگان که در نقطه یکسانی فرود می آیند به هوای اینکه در آن منطقه غذا 

ور بر رویشان آنها را صید می کردند و اردک های تربیت شده که به وجود دارد فرود می آمدند که در این وقت صیادان با انداختن ت

اردک های خائن معروف بودند نیز با شنا از زیر تور رها می شدند اما اکنون این روش منسوخ شده و تورهای هوایی جای آنرا گرفته 

 .است

حش به ثبت رسید و بعد از گذشت زمان حدود به عنوان پناهگاه حیات و 0002هکتار از منطقه فریدونکنار در سال  20: وی گفت

هکتار آن باقی مانده است که متاسفانه آنطور  00هکتار آن تصرف شد و اهالی به عنوان شالیزار از آن استفاده می کنند، اکنون  03

 .که باید سازمان حفاظت محیط زیست بر روی آن نظارت ندارد

ان در پنج نقطه از این تاالب فرود می آیند که کامال در قرق صیادان محلی است در زمان مهاجرت، پرندگ: عضو کمپین پرواز افزود

 .و به هر قیمت ممکن از آن مناطق حفاظت می کنند تا امن بماند و پرندگان به راحتی وارد شوند

های کشور پرندگان هر ساله هم تجمع پرندگان در فریدونکنار بیشتر می شود زیرا به علت خشک شدن دیگر تاالب : وی تاکید کرد

تای باقیمانده بین  23تاالب کامال خشک شده و  23تاالب در کشور وجود دارد که از این تعداد  63به این سمت کشیده می شوند، 

 .درصد خشک شده اند با این حساب زیستگاه پرندگان زیادی از بین رفته است 63تا  83

یادی جذب فریدونکنار می شوند، هر تعداد گونه ای که از خانواده مرغابی ها، غازها، از این رو هر ساله پرندگان ز: اهلل قلی ادامه داد

حواصیل ها و قوها وجود داشته باشد، در فریدونکنار یافت می شود حتی تعداد زیادی از گونه های مختلف پرندگان شکاری مانند 

 .شوند نیز گرفتار تور صیادان می شوند جغدها، عقاب ها و شاهین ها که به هوای پرندگان مهاجر وارد منطقه می

عملکرد نادرست صیادان ، فریدونکنار را به سیاه چال بی رحمی برای پرندگان تبدیل کرده است که نه تنها پرندگان بلکه : وی گفت

ز در خود فرو می گونه های دیگر حیوانات مانند انواع سمورها و دیگر گوشتخواران که به هوای پرندگان وارد منطقه می شوند را نی

 .برد

سازمان محیط زیست و دوستداران محیط زیست با صید سنتی پرندگان مخالفتی ندارند اما مساله : این فعال محیط زیست افزود

 .روش بی رحمانه تورهای هوایی است که در واقع نسل کشی به راه انداخته است
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هیچ جای دنیا وجود ندارند آنگاه صیادان به راحتی و بدون توجه به پرندگانی در فریدونکنار دیده می شوند که در: وی تاکید کرد

 .پتانسیل باالی گردشگری در این منطقه اقدام به صید بی رحمانه و غیر قانونی می کنند

درنا بودند که اکنون فقط جنس نر آن باقیمانده و  00فریدونکنار مامن تنها درنای سیبری است که تا هفت سال گذشته : وی گفت

 .هر سال به تنهایی وارد این منطقه می شود، این درنا تنهاترین پرنده آزاد بر روی زمین است

چندی پیش سید مجید خرازیان مقدم مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست درباره پرندگان 

و منسوخ کردن روش های ناپایداری است که نسل هدف سازمان حفاظت محیط زیست متوقف : وضعیت پرندگان میانکاله گفته بود

 .پرندگان مهاجر را تهدید و با خطر انقراض مواجه می کند که از این میان دام های هوایی هدف اولیه این سازمان است

ه خواهی و شواهد و آمار نشان می دهد ساالنه صدها هزار پرنده در تاالب فریدونکنار در استان مازندران قربانی زیاد: وی افزود

استفاده از روش های سود جویانه می شوند که تداوم آن نه تنها باعث سیر نزولی جمعیت پرندگان بلکه موجب ترویج این روش در 

 .بخش های دیگر استان گلستان و همچنین سایر مناطق کشور می شود

نظارت موثر بر فرآیند بهره برداری از پرندگان وی با بیان اینکه اراده سازمان محیط زیست بر قانونمند کردن نظام صید سنتی و 

این سازمان تعامل با جوامع محلی را سر لوحه کار قرار داده و اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران نیز با سعه صدر : است گفت

 .و پرهیز از خشونت وظایف قانونی خود را پیگیری می کند

براساس وظایف قانونی خود بر اجرای قانون و حفاظت از طبیعت اهتمام دارد، وی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست 

این سازمان معتقد است صید سنتی یک ارزش است که بر مبنای دانش سنتی پایه گذاری شده و از چارچوب های بهره : گفت

 .برداری خردمندانه پیروی می کند

بنی بر قانونمند کردن نظام صید سنتی و نظارت موثر بر فرآیند بهره به رغم اراده سازمان حفاظت محیط زیست م: وی ادامه داد

برداری از پرندگان، این سازمان تعامل با جوامع محلی را سرلوحه کار قرار داده و اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با سعه 

 .صدر و پرهیز از خشونت وظایف قانونی خود را پیگیری می کند

به بخشی از اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران از خرازی مقدم در ادامه 

ساماندهی صید و زنده گیری پرندگان در استان مازندران با ( ساله 8) برنامه میان مدت : اشاره کرد و گفت 38پاییز و زمستان 

 .تاکید بر دامگاه های منطقه فریدونکنار تهیه شد

تشکیل کمیته ساماندهی صید و زنده گیری پرندگان در استان مازندران، جمع آوری دام های هوایی در سطح استان : دوی افزو

توسط یگان حفاظت سازمان محیط زیست با همکاری نیروهای انتظامی، ساماندهی کمی و کیفی صید و روش های آن در دامگاه 

نعت از جابجایی و قاچاق پرندگان، آموزش و اطالع رسانی از طریق رسانه های ها ، ساماندهی بازار عرضه پرندگان صید شده و مما

گروهی و ملی، جلب مشارکت دامگاه داران از طریق تعاونی های صیادی و ایجاد معیشت جایگزین همانند توسعه گردشگری و 

 .تفرجگاه در منطقه فریدونکنار و اقدامات مشابه نیز پیش بینی شده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23129-1.html 

 

 اقلیم و منابع طبیعی
  ایانا- 1000آذر  38, شنبه

 روزه سیستان، فرصتی برای استفاده از انرژی های نو  903بادهای 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20426-1.html
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روزه سیستان و  903ی در مسیر عبور بادهای ایجاد مزرعه باد( سانا)های نو  مدیر عامل سازمان انرژی

 .بلوچستان را عاملی برای تامین برق منطقه و تامین بخشی از نیازهای کشور دانست
، دبیرخانه نخستین کنفرانس ملی انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار یوسف آرمودلی (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های  های تجدیدپذیر و ایجاد نیروگاه بادی و خورشیدی نیاز کشور به استفاده از نیروگاه ستفاده از انرژیا: در این رابطه تصریح کرد

 .کند حرارتی و سوخت فسیلی را کاهش داده و زمینه حفظ محیط زیست را فراهم می

 083ور با استفاده از بادهای مدیرعامل سازمان انرژی های نو در حالی از تامین برق منطقه سیستان و بخشی از نیازهای برق کش

دیماه امسال ،نخستین کنفرانس ملی انرژی های تجدیدپذیر و توسعه  80و  82روزه در این منطقه خبر می دهد که قرار است 

محمود اوکاتی صادق، رییس دانشگاه زابل و رییس نخستین کنفرانس ملی انرژی های . پایدار در دانشگاه زابل برگزار شود

انتظار می رود برگزاری این کنفرانس بتواند بستر الزم را برای سرمایه گذاری : توسعه پایدار در باره این کنفرانس گفت تجدیدپذیر و

و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر بویژه انرژی بادی در سیستان فراهم کند و باعث رونق اقتصادی و رفع مشکالت معیشتی مردم 

 .محروم این منطقه شود

های استان سیستان و  های بادی را دارد، اما اغلب قسمت وسف آرمودلی، بسیاری از نقاط کشور پتانسیل ایجاد نیروگاهبه گفته ی

بلوچستان شامل زابل، منطقه چاه نیمه، شمال و جنوب استان ودر مسیر زاهدان به زابل هم پتانسیل خوبی برای ایجاد مزرعه بادی 

 .روزه قرار دارند 083وزش بادهای  این مناطق عمدتا در مسیر. وجود دارد

 8/0در این استان حدود : مدیر عامل سانا با اشاره به اینکه استان سیستان و بلوچستان تابش خورشیدی خوبی نیز دارد، بیان کرد

 .کیلووات ساعت در کیلومتر مربع امکان تولید انرژی خورشیدی وجود دارد 2/0تا 

های قوی تر، از انرژی باد  های بزرگتر و نصب توربین های صنعتی، با ساخت نیروگاه مجتمعوی به مردم منطقه توصیه کرد تا در 

 .برق تولید کرده و مازاد نیاز خود را وارد شبکه سراسری برق کشور کنند

مکان جابجایی و یابد و ا های بزرگ تر و با ظرفیت بیشتر، توان تولید در واحد سطح نیز افزایش می با ایجاد نیروگاه: آرمودلی افزود

 .شود صادرات برق مازاد هم فراهم می

های کوچکی که نیاز انرژی یک خانوار را تامین کند هم در منازل نصب کرد، صرفه تولید در  توان توربین وی با اشاره به اینکه می

 .های کوچک دانست های بزرگ تر را بیش از نیروگاه نیروگاه

پاسخ به این پرسش بستگی به شرایط : بادی چقدر هزینه نیاز دارد، بیان کرد  د نیروگاهآرمودلی در پاسخ به این پرسش که ایجا

ها، با نیروی نیم مگاواتی و ارتفاع بلند  اما به طور متوسط برای ساخت این نیروگاه. شود درباره آن حرف قطعی زد نمی. نیروگاه دارد

 .شود دالر برای هر کیلووات ساعت هزینه می 0033حدود 

در حال حاضر بر اساس قوانین دولت موظف است به مدت پنج سال به صورت تضمینی برق مازاد مزارع بادی را به : اضافه کردوی 

 .تومان خریداری کند 280قیمت 

مدیر عامل سابا در پاسخ به این پرسش که آیا امکان افزایش قیمت خرید تضمینی برق بادی در سال آینده وجود دارد یا خیر، 

در این فرمول قیمت ارز و تورم . شود های تجدیدپذیر بر اساس فرمول خاصی انجام می یین قیمت برق حاصل از انرژیتع: گفت

 .کند های تجدیدپذیر را اعالم می لحاظ شده و بانک مرکزی بهای خرید تضمینی برق حاصل از انرژی

http://www.iana.ir/archive/item/23180-1.html 

 

 اقلیم و منابع طبیعی

http://www.iana.ir/archive/item/20483-1.html
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 خبرنگاران جوان - 1000آذر  3۰: تاریخ

 گونه گیاهی در حال انقراض در استان اصفهان١3شناسایی 

 .گونه گیاهی در حال انقراض استان اصفهان شناسایی شدند  ١3
گونه  233از مجموع : ، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

گونه آنها دراین استان در حال انقراض و آسیب  83گیاهی با خواص دارویی، خوراکی و صنعتی به دلیل برداشت های غیر مجاز 

 . است

درصد از این گونه ها  28: هزار گونه گیاهی در استان اصفهان شناسایی شده،است افزودشاملی با بیان اینکه تا کنون بیش از دو 

 . اندمیک و بومی استان هستند

های جنگلی و مرتعی  های در معرض خطر ،امسال این گونه ها در قالب طرح ذخیره گاه وی با اشاره به اینکه پس از شناسایی گونه

های گیاهی آن در معرض  هایی که گونه برداری از معادن و صدور مجوز در رویشگاه بهرهدرروند واگذاری و : اند گفت  حفظ شده

 . ای اعمال شده است های ویژه انقراض و آسیب است محدودیت

های استان با استقرار نیروهای حفاظتی از  به منظور حفاظت از رویشگاه: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت

شودو همچنین در قالب طرحهای تکثیر و کاشت گیاه به طور مداوم را برای احیاء رویشگاهها  گیاهان جلوگیری میبوته کنی 

 . اجراشده است

هم اکنون حدود دو هزار هکتار از اراضی : های طبیعی و رویشگاه ها گفت شاملی درخصوص میزان مشارکت مردم در حفظ عرصه

های اصلی گیاه کرفس است با مشارکت اهالی منطقه حفظ  دون شهر که یکی از رویشگاهطبیعی در منطقه پشت کوه شهرستان فری

 . شود و حراست می

 .ها را به عهده دارند بان افتخاری کار حفاظت از این عرصه قرق 833به منظور حفاظت از عرصه های طبیعی هم اکنون : وی گفت

http://www.yjc.ir/fa/news/9391003 

 

 اقتصاد محصوالت

 - 00/30/32فارس

 ها نگرانی از خشک شدن تاکستان/ انتقاد از نرخ پایین خرید تضمینی کشمش در مجلس

: نماینده مردم مالیر و عضو کمیسیون عمران با انتقاد از پایین آمدن قیمت خرید تضمینی کشمش گفت

 .شود های انگور خشک می  ند باغاگر دولت از کشاورزان حمایت نک
علی نعمت چهاردولی عضو کمیسیون عمران و نماینده مالیر، در نطق پیش از دستور امروز خود در مجلس با انتقاد از پایین آمدن 

 .شود های انگور خشک می اگر دولت از کشاورزان حمایت نکند باغ: قیمت خرید تضمینی کشمش از کشاورزان گفت

 .اند قابل بازگشت نباشد ها دریافت کرده هایی که کشاورزان از بانک شود تا وام حمایت دولت باعث میعدم : وی افزود

براساس این گزارش در اواسط مهر ماه سال جاری جلیلوند مدیرکل خرید و فروش محصوالت کشاورزی سازمان تعاون روستایی 

تومان را برای  2033گیری از ضرر و زیان کشاورزان قیمت کشور برای جلوگیری از تسریع در امر خرید و فروش کشمش و جلو

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5051770
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هزار تومان برای خرید تضمینی  0خرید توافقی این محصول مناسب دانسته و همچنین اعالم کرد که در آینده ای نزدیک نرخ 

 .کشمش به اجرا در خواهد آمد

هزار  0جمهور خواستار تعیین قیمت  ای به رئیس نفر از نمایندگان مجلس با ارسال نامه 883مهرماه سال جاری  08همچنین در 

تومان برای خرید تضمینی کشمش شدند و از وی خواستند که اعتبارات الزم جهت آن در نظر گرفته شده و این اعتبارات دائمی 

 .شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003032333199 
 

 اقتصاد محصوالت
 - 00/30/38فارس

 عرضه سبوس گندم قزاقستان در بورس کاالی ایران

تن سبوس گندم قزاقستان به قیمت پایه هر  033آذرماه،  5بر اساس اعالم بورس کاالی ایران، روز شنبه 

 .شود ریال در تاالر کشاورزی بورس کاالی ایران عرضه می 0533کیلوگرم 
تن سبوس  833آذرماه،  6براساس اعالم این شرکت بورس، روز شنبه  بورس کاالی ایران،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ر کیلو در تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران عرضه می شودریال در ه 0633گندم قزاقستان به قیمت پایه 

 .تن ذرت دانه ای روسیه است 833تن کنجاله کلزا پلیت و  0033تاالر مذکور همچنین شاهد عرضه 

ند تن ق 803تن ذرت دانه ای همدان و  833تن شکرسفید کارخانه قند فسا،  033یکهزار تن گندم دروم کهگیلویه و بویراحمد، 

 .کارخانه بردسیر کرمان روی تابلوی عرضه تاالر محصوالت کشاورزی می رود

تن انواع ماده پلیمری و شیمیایی مجتمع های اروند، ایالم،  238هزار و  86در این روز و در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 

هزار  08عالوه بر این، . رمانشاه و مارون عرضه می شودبوعلی سینا، پارس، تندگویان، خراسان، خوزستان، رازی، شازند، کارون، ک

تن وکیوم باتوم و پنجهزار تن سالپس واکس شرکت پاالیش نفت بندرعباس به همراه یکهزار تن گوگرد گرانوله شرکت پاالیش گاز 

 .ایران راهی تاالر معامالت می شود

هزار تن انواع قیر شرکت نفت جی  03ش نفت پاسارگاد و حدود هزار تن انواع قیر شرکت پاالی 80گروه قیر نیز شاهد عرضه حدود 

 .است

 .تن انواع کک متالورژی شرکت کک سازی زرند در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه می شود 2233

 .هزار تن انواع کاال راهی بازار فیزیکی بورس کاالی ایران می شود 000براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003038333092 

 

 اقتصاد کالن

 خبرنگاران جوان - 1000آذر  3۰: تاریخ

 درصد تسهیالت بخش آبیاری نوین را ندارند 58کشاورزان توان پرداخت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930902000466
http://www.farsnews.com/
http://www.ime.co.ir/ime/fa/news/835579841.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930908000362
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هایی که کشور با آن مواجه است و کشاورزان با سطح کاهش تولید روبرو  متأسفانه با خشکسالی: فتعضو کمیسیون کشاورزی گ

 .درصد تسهیالت به کشاورزان جهت آبیاری نوین باید بازنگری شود 60اند پرداخت  شده

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاراناهلل میر مرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفتگو با  هدایت

اند که این نسبت باید تغییر کند تا کشاورزان متحمل  ها بر عهده گرفته درصد مبالغ را بانک 00در حال حاضر : اظهار داشت

 . پرداخت سودهای کالن و ضرر و زیان نشوند

سال گذشته بارندگی قابل توجهی در استان سیستان و بلوچستان نباریده ما طی  00ی با توجه به اینکه ط: وی در ادامه افزود

های مرزی در زمان وقوع بارندگی فصلی یا موسمی  ایم خواهان بسته شدن رودخانه جمهور و وزیر نیرو داده ای که به رئیس نامه

 . ین استان شویمآوری شود و شاهد رونق کشاورزی و بازگشت جمعیت به ا ایم تا این جمع شده

اما : جاری بودجه خوبی جهت آبیاری تحت فشار به کشاورزی اختصاص یافته تصریح کرد میر مرادزهی با اشاره به اینکه در سال

ها هنوز برای این استان تخصیص نیافته و ما شاهد کاهش سطح زیر کشت محصوالت، خرما، انبه، موز و سایر  متأسفانه این هزینه

 . ی هستیممحصوالت کشاورز

این امر نیازمند عزم ملی و توجه بیشتر مسئوالن : ها جدا شود اضافه کرد وی با بیان اینکه آب شرب باید از آب سایر مصارف بخش

شود فقط یک هکتار آن در  غرقابی کشت می  توجهی سبب شده تا زمینی که با آبیاری ربط است زیرا در حال حاضر عدم بی ذی

 . ابقی زمین بایر بماندسطح زیر کشت باشد و م

اینها نیازمند بازنگری   دهد که همه آبیاری نوین سطح زیر کشت زمین را از یک به سه هکتار افزایش می: وی در پایان یادآور شد

 . دولت در خصوص تسهیالت بانکی در این حوزه است

http://www.yjc.ir/fa/news/9318902 

 

 اقتصاد کالن
 - 00/30/38فارس

 معافیت شالیکوبان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور از پیشنهاد این سازمان برای اصالح موادی از 

 .ر ارزش افزوده خبر دادقانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور معافیت شالیکوبان از پرداخت مالیات ب
، پس از انتشار خبری در رسانه ها در مورد اعتراض نمایندگان (شادا) ه اخبار اقتصادی و داراییشبکبه گزارش فارس به نقل از 

استانهای شمالی کشور به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از برنج کاران ، معاونت مالیات برارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور 

 .شرح زیر اعالم کردضمن اعالم خبر یاد شده ، با ارسال جوابیه ای به 

قانون مالیات بر ارزش افزوده، ( 06)شود، با استناد به مفاد ماده  قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله قوانین آمره محسوب می

تاکنون سازمان امور مالیاتی کشور طی پنج مرحله برخی از فعاالن اقتصادی را جهت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده 

 لذا فعاالن اقتصادی در صورتی که حائز شرایط مندرج در فراخوان ها باشند،. ان نموده استفراخو

الزم است به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص نموده، نسبت به ثبت نام و اجرای قانون از تاریخ مشمولیت فراخوان 

قانون مذکور ماخذ محاسبه مالیات بهای کاال یا خدمت مندرج ( 02)در همین راستا با توجه به مقررات ماده . مربوطه اقدام نمایند

در صورتحساب خواهد بود، در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک 

خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کاال یا 

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5048572
http://www.shada.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=1ee88a03-efdf-43ba-988e-dcb3c6c6077f&WebPartID=27b71a47-4b42-46a2-a509-c8690c168e58&CategoryID=9650a194-2da5-40f1-9120-36116ed4f0a0
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قانون یاد شده ضمن محاسبه مالیات و عوارض ( 23)و حکم ماده ( 83)، (03)لذا مودیان مذکور مکلفند مطابق مقررات مواد . باشد

( 80)موضوعه در تاریخ تعلق و درج آن در صورتحساب نسبت به وصول آن از طرف دیگر معامله اقدام و در مهلت مقرر در ماده 

 .قانون به حسابهای اعالم شده واریز نمایند

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است، این مالیات معموالً از هر فعال اقتصادی به فعال اقتصادی دیگر در طول 

ی شود، بنابراین پرداخت زنجیره واردات، تولید، توزیع انتقال می یابد تا نهایتاً به مصرف کننده نهایی منتقل و توسط وی پرداخت م

کنندگان واقعی این مالیات و عوارض، مصرف کنندگان کاالها و خدمات مشمول هستند و فعاالن اقتصادی حاضر در زنجیره تنها 

عامالن انتقال آنها به مصرف کننده نهایی هستند و وجهی را به عنوان مالیات و عوارض موضوع این قانون از محل فروش های خود 

 .نخواهند کردپرداخت 

قانون یاد شده برنج از پرداخت مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد لیکن خدمات  08ماده  2برابر بند 

مربوط به برنج از جمله خدمات شالیکوبی توسط مودیان حائز شرایط، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد و مجوز 

لذا با عنایت به مراتب . اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده از خدمات شالیکوبی در قانون مزبور وجود ندارد قانون الزم جهت عدم

فوق و یا توجه به آگاهی از مشکالت کشاورزان، پیشنهاد معافیت خدمات شالیکوبی در اصالحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده به 

حیه قانون مدنظر قرار گرفته و بر این اساس پیشنهاد الزم در اصالحیه ارائه شده جهت حمایت از کشاورزان و تولید داخل در اصال

 .است

این سازمان به منظور تکریم و تسهیل در انجام وظایف قانونی مودیان با استفاده از حداکثر ظرفیتهای قانونی از جمله اختیارات 

م امکان تقسیط اصل مالیات و عوارض ارزش .م.ق( 080)و ( 030) قانون مالیات بر ارزش افزوده و احکام مواد( 00)حاصله از ماده 

 .افزوده و بخشودگی قسمتی از جرائم مربوطه را برای آنان فراهم نموده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003038331180 
 

 باتانتصا

 ایانا- 1000آذر  30, دوشنبه

 مدیر کل جدید دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید محیط زیست معرفی شد 

علی تیموری به عنوان مدیر کل جدید دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید معرفی و از خدمات مسعود 

 .عالیخانی مدیر کل سابق این دفتر تقدیر شد
به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، احمد علی کیخا، معاون محیط زیست طبیعی و  به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران و

مبنای عمل در این معاونت شرح وظایف اداری و مشارکت : تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در این مراسم گفت

 .کارشناسان و روسای ادارات یک اصل است 

معاونت تخصصی است و همکاران و مدیران نظرات تخصصی خود را با استفاده از به گفته کیخا، معاونت طبیعی و تنوع زیستی یک 

 .اصول علمی و تجربه های روز دنیا مطرح کنند و جای مصلحت اندیشی نیست

وی با تاکید بر اینکه وظایف این معاونت در چارچوب قانون، اسناد باالدستی ، مصوبات شورای عالی محیط زیست در دستور کار 

ظرفیت های کارشناسی بسیار خوبی در سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد که می بایست بستر ها ی الزم : د ، گفتقرار دار

 .برای استفاده از تجربه های علمی و عملی کارشناسان توسط مدیران این مجموعه فراهم شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930908001189
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لس سازمان حفاظت محیط زیست در این این گزارش می افزاید، سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مج

مراسم با بیان اینکه امروزه مسائل ، مشکالت و بحران های محیط زیست در کشور خودش را با جدیت نشان می دهد و مربوط به 

این معضالت حاصل حرکت های توسعه ای بدون نگرش توسعه پایدار بوده و از شدت و : چند سال و چند دهه اخیر نیست، گفت

 .رخوردار استضعف ب

  موضوع محیط زیست در سیاست های کلی نظام

رییس کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه در نظام سیاست های کشور بحث محیط زیست 

عه دارد و اگر برای پیاده کردن این موضوع مهم ترین نقش را فرهنگ جامعه و آموزه های جام: را به طور جدی وارد می کنیم، گفت

 .آموزه های جامعه مبتنی بر این اصول استوار باشد این هدف میسر می شود

 در حوزه محیط زیست حفاظت مقدم تر است

احیا به همین سادگی صورت نمی گیرد و مناطق : وی با تاکید بر اینکه در حوزه محیط زیست حفاظت مقدم تر از احیا است، گفت

 .نوز از تخریب جان سالم به در برده اند ، باید حفظ شوندبسیار ارزشمندی در کشور که ه

 گونه در معرض 033معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به نزدیک به 

مجابی در ادامه یکی از وظایف دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست را صدور پروانه های شکار 

 .وضعیت حیات وحش برای صدور پروانه های شکار باید مشخص شود : کرد و گفت عنوان

با وجود یک میلیون سالحی که در اختیار مردم قرار دارد و میزان گونه های در معرض خطر انقراض دفتر تخصصی : وی ادامه داد 

 .یا مجوز شکار صادر نشودشکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست می بایست تعیین کند که شکار صورت گیرد و 

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه سالی چند صد هزار سالح توسط وزارت دفاع در اختیار بخش های مختلف قرار 

با هماهنگی های صورت گرفته با وزارت دفاع ، امسال سهمیه فشنگ ها که در اختیار فروشگاه ها قرار می گرفت، : می گرد گفت

 .م شدممنوع اعال

به گفته وی، برنامه ریزی اصلی برای شکار و صید در دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست صورت 

 .می گیرد و باید پاسخگوی علمی با هماهنگی یگان حفاظت صورت می گیرد

لیت متعددی دارند و یکی از وظایف محیط بانان بر اساس قانون بهسازی و شکار و صید مسئو: سید محمد مجابی خاطر نشان کرد

 .اصلی مربوط به دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید است

با توجه : وی خواستار ارتباط بیشتر دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با یگان حفاظت شد و افزود

 .شود به حوزه های وسیع این دفتر از تکنولوژی های روز دنیا نیز استفاده

 حفاظت اولویت سازمان حفاظت محیط زیست

بنابر این گزارش، علی تیموری مدیر کل جدید دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در این مراسم 

ز شکار حفاظت اولویت و برتری بر صدور مجوز شکار دارد و مجو: با بیان اینکه استراتژی سازمان محیط زیست ، حفاظت است گفت

 .با نگاه حفاظتی صادر می شود

 .ارتباط معنادار بین کارشناسان دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید و یگان حفاظت می بایست برقرار شود: وی ادامه داد 

گفتنی است، با حکم ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ، علی تیموری به عنوان مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار 

 .ید سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شدو ص
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بنابر این گزارش، علی تیموری، دانشجوی دکترای مدیریت برنامه ریزی و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست 

باگرایش حقوق محیط زیست است و در دوره قبل ریاست معصومه ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرکل حراست 

 .ولت دهم مدیرکل امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست بوده است سازمان، در د

معاون برنامه ریزی سازمان شیالت ایران و معاون اداری مالی یکی از شرکت های فنی عمرانی وابسته به شهرداری تهران از دیگر 

 .سوابق اجرایی وی است

http://www.iana.ir/archive/item/23103-1.html. 

 
 انتصابات

 ایانا-1000آذر  38, شنبه

 مدیرعامل جدید اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی معرفی شد 

عنوان مدیرعامل جدید اتحادیه مرکزی تعاون  نژاد به با استعفای عباس بنازاده، محمدرضا رئیسی

 .روستایی و کشاورزی منصوب شد
، با موافقت استعفای عباس بنازاده مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی تعاون (ایانا)ه گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران ب

 .عنوان مدیرعامل جدید این اتحادیه انتخاب شد نژاد به مدیره، محمدرضا رئیسی روستایی و کشاورزی توسط هیئت

مدیره اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی انتخاب و با تأیید نهایی  یئتنفره ه نژاد، بر اساس انتخاب اعضای پنج رئیسی

 .حسین صفایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی به سمت مدیرعاملی این اتحادیه منصوب شد

ماری از این سمت دلیل بی مدیرعامل این اتحادیه بود که به( 30تا  66)نژاد در گذشته نیز به مدت چهار سال  محمدرضا رئیسی

 .گیری کرد کناره

های  خاطر فعالیت مدیره اتحادیه مرکزی نیز طی مراسمی ضمن تشکر از زحمات عباس بنازاده به گفتنی است، کشاورز، رئیس هیئت

 ./عنوان مدیرعامل جدید این اتحادیه آرزوی موفقیت کرد نژاد به های گذشته، برای رئیسی وی در سال

http://www.iana.ir/tashakkol/item/23101-1.html 

 

 انتصابات
 ایانا- 1000آذر  39, پنجشنبه

 مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در انتخابات مجمع عمومی  ثبات اکثریت اعضای هیئت

غداران گوشتی ایران برگزار و هفت نفر از های کشاورزی مر مدیره اتحادیه سراسری تعاونی انتخاب هیئت

 .مدیره معرفی شد اعضای هیئت
های کشاورزی  مدیره اتحادیه سراسری تعاونی ، چهارمین دوره انتخاب هیئت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ازرس برگزار شدمدیره و دو نفر ب مرغداران گوشتی ایران برای انتخاب هفت نفر از اعضای جدید هیئت

های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران، هفته گذشته با حضور اعضاء و سهامداران و  مجمع عمومی عادی اتحادیه سراسری تعاونی

 .نمایندگان سازمان تعاون روستایی در دفتر این اتحادیه، تشکیل شد

ساله این تشکل تأثیرگذار در بخش  رس عملکرد سهمدیره، مدیرعامل و باز های رئیس هیئت در این آیین، پس از استماع گزارش

 .کشاورزی بررسی شد

http://www.iana.ir/archive/item/20430-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/20494-1.html
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ساله و دو نفر بازرس برای یک دوره  مدیره برای یک دوره سه گیری صورت گرفته، هفت نفر عضو هیئت در این آیین بر اساس رأی

 .ساله انتخاب شدند یک

طوری که تنها منجر به  آمیز و بدون تغییرات اساسی است، به نکته جالب در این باره، برگزاری انتخابات به شکل کامال مسالمت

 !مدیره شد که این عضو هیئت مدیره نیز بعد از برکناری، جای خود را با یکی از بازرسان داد تغییر یک نفر از اعضای هیئت

عنوان اعضای  ن بههای مازندران، خراسان رضوی، همدان، خوزستان، قزوین، فارس و گیال بر این اساس، نمایندگان استان

مدیره این اتحادیه است که جای نماینده استان اصفهان را  مدیره انتخاب شدند و نماینده استان قزوین تنها عضو جدید هیئت هیئت

 .گرفت

در عنوان بازرس جدید اتحادیه معرفی شد تا شاهد کمترین میزان تغییر  مدیره بود، به  نماینده استان اصفهان که قبالً عضو هیئت

 ./انتخابات این دوره هیئت مدیره باشیم

http://www.iana.ir/tashakkol/item/23103-1.html 

 

 انتصابات
 فودپرس – 1000آذر ماه  8شنبه 

 مدیرعامل جدید اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی معرفی شد
عنوان مدیرعامل جدید اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی منصوب  نژاد به ای عباس بنازاده، محمدرضا رییسیبا استعف

مدیره، محمدرضا  با موافقت استعفای عباس بنازاده مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی توسط هیات.شد

مدیره اتحادیه  نفره هیات نژاد، بر اساس انتخاب اعضای پنج رییسی.دیه انتخاب شدعنوان مدیرعامل جدید این اتحا نژاد به رئیسی

مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی انتخاب و با تأیید نهایی حسین صفایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی به سمت 

مدیرعامل این اتحادیه بود ( 30تا  66)ار سال نژاد در گذشته نیز به مدت چه محمدرضا رییسی.مدیرعاملی این اتحادیه منصوب شد

مدیره اتحادیه مرکزی نیز طی مراسمی ضمن  گفتنی است، کشاورز، رئیس هیات.گیری کرد دلیل بیماری از این سمت کناره که به

دید این اتحادیه عنوان مدیرعامل ج نژاد به های گذشته، برای رئیسی های وی در سال خاطر فعالیت تشکر از زحمات عباس بنازاده به

 آرزوی موفقیت کرد

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 برنج

 ایانا- 1000آذر  38, شنبه

 مسئول ارشد کشاورزی  93المللی برنج آسیای مرکزی و غربی در ایران، با حضور  اجالس بین

المللی تحقیقات و آموزش  ای بین ورهای عضو مرکز منطقهاجالس مسئوالن ارشد کشاورزی و سفرای کش

 .شود در ایران برگزار می 19ماه سال  اردیبهشت 09برنج آسیای مرکزی و غربی 
المللی تحقیقات و آموزش برنج آسیای مرکزی و غربی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی  ای بین رئیس مرکز منطقه

 .کشور عضو شرکت خواهند کرد 03در این اجالس، مسئوالن ارشد کشاورزی و سفرای : م این خبر گفتبا اعال( ایانا)ایران 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20470-1.html
http://www.foodpress.ir/Post
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المللی تحقیقات و آموزش برنج آسیای مرکزی و غربی،  ای بین های دوساله مرکز منطقه کومله آشنایی با روند فعالیت عباس شهدی

 .آمده را از اهداف این اجالس نام برد دست های به شرفتها و معرفی پی های مادی و معنوی، چگونگی حمایت جلب حمایت

در دومین نشست کمیته مدیریت فنی این مرکز، سال گذشته در  8300پیشنهاد تشکیل این اجالس در سال : وی خاطرنشان کرد

 .ترکیه مصوب شد

تین نشست آن در ایران، دومین در ای، کمیته مدیریت فنی تاکنون سه نشست برگزار کرده که نخس به گفته رئیس این مرکز منطقه

ترکیه و سومین نشست یک ماه گذشته در قزاقستان برگزار شد و چهارمین کمیته مدیریت فنی نیز سال آینده در تاجیکستان 

 .نشست خواهد داشت

ور ساالنه در یکی ط کشور عضو را به 03کمیته مدیریت فنی این مرکز، نیازها و مسائل مربوط به برنج در : کومله تصریح کرد شهدی

 .شود کند و مصوبات نهایی تعیین می از کشورهای عضو، مطرح و بررسی می

المللی تحقیقات برنج آسیای مرکزی و غربی شامل ایران، ترکیه، آذربایجان، افغانستان،  ای بین گفتنی است، اعضای مرکز منطقه

 .استقزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و عراق 

منظور بررسی و ارائه راهکار علمی در مورد مسائل برنج منطقه آسیای  المللی برنج و به این مرکز به پیشنهاد مؤسسه تحقیقات بین

 ./های خود را آغاز کرده است طور رسمی از دو سال پیش فعالیت مرکزی و غربی و به ریاست ایران تشکیل شده و به

http://www.iana.ir/archive/item/23103-1.html 

 

 برنج
 ایانا- 1000آذر  31, سه شنبه

 کند  کیلوگرم برنج مصرف می 93تا  35هر ایرانی ساالنه : دبیر انجمن برنج کشور

 93تا  35النه بر اساس جدیدترین آمار رسمی اعالم شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی هر ایرانی سا

کیلوگرمی وزارت صنعت، معدن و  90تا  93کند که نسبت به آمارهای اعالمی  کیلوگرم برنج مصرف می

 . های گذشته تفاوت قابل توجهی دارد تجارت در سال
ت و بنا بر تعامال: با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر انجمن برنج کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .هایی که با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت، آمار مصرف برنج در کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی اصالح شد نگاری نامه

هایی که برای تعیین میزان مصرف واقعی برنج صورت گرفت، وزیر جهاد کشاورزی با اصالح  بنا بر بررسی: جمیل علیزاده شایق افزود

 .ی کشور، واردات برنج را متوقف کردآمار مصرف برنج و نیاز واقع

هزار تن  003هزار تن و در شش ماه نخست سال جاری  380بنا بر این آمار، در سال گذشته یک میلیون و : وی خاطرنشان کرد

 .برنج به کشور وارد شد که این میزان در کنار برنج تولید داخل، پاسخگوی نیاز سه میلیون تنی مصرف کشور است

کیلوگرم  20های گذشته مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی سرانه مصرف برنج در کشور را  در سال: رنج کشور ادامه داددبیر انجمن ب

رویه برنج به کشور  کردند که این موضوع، عامل واردات بی کیلوگرم اعالم می 28تا  23و مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 .شد 

های گذشته باعث واردات  های دولتی در سال غیرواقع برنج مصرفی کشور از سوی دستگاهاعالم امار : علیزاده شایق تصریح کرد

 .رویه برنج به کشور شد بی

http://www.iana.ir/archive/item/20490-1.html
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کیلوگرمی مصرف برنج در کشور مسر است و  28تا  23وزارت صنعت، معدن و تجارت کماکان بر سرانه مصرف : وی یادآور شد

 .انگیزه بیشتری برای واردات برنج دارد

وزیر جهاد کشاورزی در بازدیدی که از شرق مازندران داشت، از وضعیت تولید این محصول در کشور ابراز : ق تأکید کردعلیزاده شای

 .شده برای تأمین بازار مصرف در سال جاری تأکید کرد رضایت کرد و بر کافی بودن میزان برنج تولید داخلی در کنار برنج ذخیره

ای  جلسه( آذرماه 00)آمار و دستیابی به یک توافق جامع، سازمان بازرسی کل کشور، شنبه برای رفع این تناقض : وی اظهار داشت

نفر از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، انجمن برنج و کارشناسان تشکیل  83را در این سازمان با حضور 

 ./بندی حاصل شود تر جمع دهد تا برای دستیابی به یک آمار دقیق می

http://www.iana.ir/tashakkol/item/23191-1.html 
 

 برنج
 ایانا- 1000آذر  31, سه شنبه

 شود  شانزدهمین همایش ملی برنج ایرانی برگزار می

بازنگری در تولید و مصرف شانزدهمین همایش ملی برنج ایرانی با حمایت مسئوالن دولتی برای ترویج و 

 . شود ماه به مدت دو روز در شهر ساری برگزار می بهمن 00برنج ایرانی از 
بازنگری فرهنگ تولید و مصرف "، شانزدهمین همایش برنج کشور با عنوان (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ماه در  بهمن 80حضور مسئوالن، کارشناسان و محققان بخش برنج کشور  در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با "برنج

 .شود شهر ساری برگزار می

 .در این همایش برخی مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی و استان مازندران حضور و سخنرانی خواهند داشت

بار است که مسئوالن دولتی در این  خستینشود، اما برای ن گفتنی است، این همایش هرساله توسط انجمن برنج ایران برگزار می

 .یابند سطح در این همایش حضور می

دلیل عدم روابط نزدیک دولت با بخش خصوصی برنج، تنها دالور حیدرپور  های گذشته به بنا بر اعالم انجمن برنج کشور در سال

 .یافت رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران حضور می

 ./شود در شهر ساری برگزار می( ماه بهمن 86و  80)شنبه  به مدت دو روز دوشنبه و سهشانزدهمین همایش ملی برنج 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/23111-1.html 

 

 برنامه و سیاست ها

 - 00/30/31فارس

 ایران پس از انتقال به وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد نخستین جلسه مجمع شرکت بازرگانی دولتی

در چارچوب اجرای قانون تمرکز وظایف اولین جلسه مجمع شرکت بازرگانی دولتی ایران پس از انتقال به 

های عضو مجمع شرکت تشکیل  وزارت جهاد کشاورزی امروز با حضور وزیر جهاد و نمایندگان وزارتخانه

 .شد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20451-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/20444-1.html
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به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده شرکت  خبرگزاری فارسبه گزارش 

با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس مجمع و با حضور اکثریت  30بازرگانی دولتی ایران امروز اول آذر ماه 

 .های عضو مجمع شرکت تشکیل شد رتخانهنمایندگان وزا

در این جلسه پس از استماع گزارش مدیرعامل و سایر مدیران شرکت در مورد عملکرد شرکت در سال جاری،بابت اجرای تکالیف 

به تصویب مجمع  0032و بودجه پیشنهادی شرکت برای سال  0030دولتی و نیز عملیات بازرگانی،کلیات اصالح بودجه سال 

 .رسید

ر پایان این جلسه،وزیر جهاد کشاورزی سیاست های جدید مورد انتظار وزارت جهاد کشاورزی از شرکت بازرگانی دولتی ایران را د

 .به منظور عملیاتی کردن اهداف تامین ذخایر راهبردی کاالهای اساسی کشاورزی مورد نیاز کشور را تبیین و برای اجرا ابالغ کرد

ی دولتی که پس از تصویب قانون تمرکز وظایف کشاورزی، مدتی است به وزارت جهاد ملحق شده به گزارش فارس شرکت بازرگان

 .است برخی مسئوالن وزارت صنعت طی روزهای گذشته اعالم کرده بودند که این شرکت به وزارت جهاد منتقل نشده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003031331119 

 

 برنامه و سیاست ها
 ایانا-1000آذر  31, سه شنبه

 شوند  های هماهنگی کشور ساماندهی می کانون

های هماهنگی کشور ازجمله  ای، فعالیت کلی کانون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی نامه

 . طور موقت راکد اعالم کرد منظور ساماندهی مجدد، به را به های هماهنگی بخش کشاورزی کانون
مقرر شده از : ، دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج با اعالم این خبر گفت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ی و فناوری ریاست جمهوری و بر نامه جدیدی مصوب معاونت علم ها در هر حوزه کاری در کشور بر اساس اساس این پس، کانون

 .های خود را آغاز کنند اساس ساختار و هیئت مؤسس جدید، فعالیت

های بخش کشاورزی نیز منوط به رعایت اساسنامه جدید معاونت علمی و فناوری ریاست  فعالیت کانون: پور افزود غالمرضا خانکشی

 .جمهوری خواهد بود

نظر از  نفر از افراد معتمد و صاحب 03گیری مجدد هر کانون باید حداقل  برای شکلمطابق این اساسنامه : وی خاطرنشان کرد

 .عنوان هیئت مؤسس معرفی شوند های مختلف کاری مربوط به آن صنعت به حوزه

 های کشاورزی مثبت ارزیابی کرد و ادامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این اقدام دولت را در راستای ساماندهی کانون

 .شود ها دیده می ها در بودجه ساالنه لحاظ خواهد شد و برای آنها، ساختاری مشابه انجمن های دولت به کانون از این پس، کمک: داد

 .یافته نبوده است ها، سازمان پیش از این حمایت دولت از کانون: پور تصریح کرد خانکشی

به و خودجوش را در چارچوب اساسنامه جدید معاونت علمی و فناوری کنیم افراد توانمند، متخصص، باتجر تالش می: وی یادآور شد

 .منظور پیشبرد اهداف برنج برای کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج معرفی کنیم ریاست جمهوری و به

 ./ن کردهای چهارساله این کانون عنوا پور انتشار برنامه راهبردی خودکفایی برنج در قالب یک کتاب را ازجمله اقدام خانکشی

http://www.iana.ir/archive/item/83203-0.html 

 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930901001146
http://www.iana.ir/archive/item/20439-1.html
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 برنامه وسیاست ها
 فودپرس – 1000آذر ماه  1سه شنبه 

 نامه همکاری میان جهاد دانشگاهی و سازمان استاندارد ایران امضای تفاهم
که  -رییس سازمان استاندارد ایران  -نیره پیروزبخت .جهاد دانشگاهی و سازمان استاندارد ایران امضا شد نامه همکاری میان تفاهم 

نامه میان جهاد دانشگاهی و سازمان استاندارد  با هیات همراه در خبرگزاری دانشجویان ایران حاضر شده بود، در پی امضای تفاهم

ساله دارد و از  33ی  سازمان ملی استاندارد سابقه: ن این دو نهاد اظهار کردهای میا ضمن اظهار امیدواری از گسترش همکاری

بر اساس قانون : وی افزود.کنند های آن تحت نظر پژوهشگاه استاندارد فعالیت می بنیان گذاشته شده است که آزمایشگاه 0032

های مرجع شناخته  ظر قانون به عنوان آزمایشگاههای این سازمان از ن ، آزمایشگاه0000فعالیت سازمان ملی استاندارد مصوب سال 

داری نداشته است، سازمان استاندارد در برخی از  های گذشته چندان اعتقادی به آزمایشگاه جا که دولت طی سال اند اما از آن شده

های  وزآمد کردن آزمایشگاهپیروزبخت با تاکید بر ضرورت ر.ها نقایصی دارد که به دنبال روزآمد کردن آن است ها و آزمایشگاه حوزه

های موجود در کشور که به صورت مستقل و  های سازمان، شناسایی آزمایشگاه یکی دیگر از فعالیت: مرتبط با غذا و خودرو گفت

 کردند است که در این راستا از سالهای گذشته این کار انجام شد و در حال های مختلف فعالیت می ها و دستگاه وابسته به وزارتخانه

آزمایشگاه بر  833شوند که در این میان حدود  های همکار سازمان تلقی می آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه 8333حاضر حدود 

کنند و مابقی آنها بر اساس همین روش اجرایی که با استانداردهای داخلی  فعالیت می 00383المللی گواهی  های بین اساس نظام

توانند به عنوان  های خارج از سازمان نمی که آزمایشگاه رییس سازمان استاندارد با بیان این.ندکن اند فعالیت می سازی شده بومی

ی سازمان استاندارد از لحاظ ساختاری فعالیت  هایی که در خارج از محدوده آزمایشگاه: های مرجع قلمداد شوند، گفت آزمایشگاه

های موجود، در مواقع خاص، سازمان مسوولیت این  اما با توجه به ممیزیشوند  های همکار شناخته می کنند به عنوان آزمایشگاه می

پیروزبخت .های نظارتی مانند قوه قضاییه حل شود گیرد تا مشکل مرجعیت آنها برای برخی از دستگاه ها را بر عهده می آزمایشگاه

وی .های مرتبط را به این نهاد منتقل کرد یتتوان بخشی از فعال های موجود در جهاد دانشگاهی می با توجه به ظرفیت: اعالم کرد

های کشور است دستگاه و متولی ندارد اما سازمان  بنیان که جزو ضرورت سازی برخی از محصوالت دانش تجاری: اظهار کرد

ه تدوین بنیان را تدوین کند که البت مندی خود، استانداردهای مرتبط با این محصوالت دانش تواند بر اساس وظیفه استاندارد می

در این راستا با معاونت : رییس سازمان استاندارد گفت.های اقتصاد مقاومتی است بنیان جزو سیاست استاندارد محصوالت دانش

ایم که بر این اساس معاونت علمی و فناوری مصداق محصوالت  ای منعقد کرده نامه علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم

المللی برای آنها  کند و این سازمان بر اساس استانداردهای مرتبط موجود ملی و بین می بنیان را برای سازمان مشخص دانش

های جدید در  های کشور و ایجاد آزمایشگاه در راستای روزآمد کردن آزمایشگاه: وی افزود.کند استانداردی مشخص تعریف می

همچنین در راستای تدوین برخی . تفاده می کنیمهایی مانند خودرو از پتانسیل نهادهایی مانند جهاد دانشگاهی اس زمینه

رییس .استانداردهای پژوهش محور که در ایران و جهان تاکنون تدوین نشده است می توان از پتانسیل این نهاد استفاده شود

ما کامل نیست و  های های مرتبط با خودرو، آزمایشگاه به عنوان مثال در حال حاضر در برخی از حوزه: سازمان استاندارد ادامه داد

های خود با جهاد دانشگاهی  توانیم با گسترش همکاری مجبوریم به استانداردهای بین المللی اکتفا کنیم که در این زمینه می

های موجود را ارتقا دهیم که جهاد دانشگاهی می تواند در این زمینه و ساخت  های جدید احداث کنیم یا آزمایشگاه آزمایشگاه

در گذشته برای راه اندازی و تجهیز یک آزمایشگاه بنزین : پیروزبخت خاطرنشان کرد.زمایشگاهی به ما کمک کندتجهیزات جدید آ

ها را وزارت نفت تامین کند اما  با وزارت نفت در دولت دهم تفاهم کردیم که مقرر شد مکان را سازمان استاندارد تجهیز و دستگاه
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تلف بر سر مسائلی با سازمان استاندارد با اختالفاتی مواجه شد که پس از گذشت های مخ وزارت نفت پس از وارد کردن دستگاه

چند سال و بالاستفاده بودن این تجهیزات در بندرعباس مشکالت حل شد اما دیگر مسووالن شرکت خارجی حاضر نشدند تا این 

های  کشید اما اگر می توانستیم از پتانسیل بنابراین نصب و راه اندازی این آزمایشگاه مدت زیادی طول. تجهیزات را نصب کنند

: وی افزود.آمد داخلی و از طریق نهادهای مانند جهاد دانشگاهی تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کنیم این مشکالت به وجود نمی

انسیل نهادهایی مانند های مانند خودرو از پت های جدید در زمینه های کشور و ایجاد آزمایشگاه در راستای روزآمد کردن آزمایشگاه

همچنین در راستای تدوین برخی استانداردهای پژوهش محور که در ایران و جهان تاکنون . جهاد دانشگاهی استفاده می کنیم

در اجرای قانون اصالح قوانین و ":متن این تفاهم نامه به شرح زیر است.تدوین نشده است می توان از پتانسیل این نهاد استفاده کرد

سازمان ملی استاندارد ایران و به منظور گسترش همکاریهای علمی، فنی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در زمینه تدوین  مقررات

که از این پس سازمان )استانداردهای مورد نیاز، این تفاهم نامه بین سازمان ملی استاندارد ایران با نمایندگی خانم نیره پیروزبخت 

به امضاء ( که از این پس جهاد دانشگاهی نامیده می شود) ی با نمایندگی آقای حمیدرضا طیبی و جهاد دانشگاه( نامیده می شود

موضوعاستفاده بهینه از توانمندیهای علمی، فنی ، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی طرفین و همکاری در فعالیتهای  -0ماده .می رسد

همکاری در زمینه برگزاری همایش مشترک و  0-8لمللیمشارکت در تدوین پیش نویس استانداردهای ملی و بین ا 0-0:زیر 

ترویج و توسعه فرهنگ استاندارد  0 -2انجام طرح های مشترک تحقیقاتی و مطالعاتی 0-0تشکیل دوره های تخصصی و آموزشی

 -علمی همکاری در زمینه تالیف، ترجمه اسناد ، کتب و مدارک  0-8های مرجع مندی از آزمایشگاه ایجاد و بهره 0-0درکشور

مشارکت در  0-6ارائه دوره های آموزشی مشترک به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص در مقاطع مختلف تحصیلی 0-0آموزشی

بررسی و  0-0-8تعهدات سازمان ملی استاندارد 0-8تعهدات -8تدوین استانداردهای جامع محصوالت و خدمات دانش بنیانماده 

برگزاری دوره های آموزشی استاندارد سازی و  8-0-8هاد برای تدوین استانداردهای ملیتعیین اولویت موضوع های پیشنهادی ج

پذیرش کارآموز ان اعزامی از  0-0-8دوره های تخصصی، کارگاه های آموزشی ،در زمینه های مرتبط با اهداف علمی و فنی کشور

های جهاد به عنوان آزمایشگاه همکار  یشگاهتایید صالحیت آزما 2-0-8طرف جهاد دانشگاهی با توجه به ظرفیتهای سازمان

ایجاد زمینه و بستر های الزم برای استفاده کارشناسان جهاد از امکانات کتابخانه ای و اطالع رسانی  0-0-8برابرباضوابط جاری

ید و محققین زمینه سازی حضور و ارائه خدمات مشاوره ای اسات 8-0-8جهت دسترسی به پایگاه اینترنتی و تجهیزات فنی سازمان

 0-0-8جهاد در کمیته های کارشناسی، فنی و در راستای استخراج و اولویت بندی محورهای تحقیقاتی ، آموزشی و ترویجی

تعهدات جهاد  8-8تشکیل گروههای پژوهشی با عضویت نمایندگان طرفین به منظور تدوین استانداردهای ملی و بین المللی

و اولویت های اعالم شده سازمان درخصوص آموزش ، تدوین و ترویج استانداردها براساس رعایت دقیق موازین  0-8-8دانشگاهی

تشکیل وراه اندازی گروه ، بخش یا دفتر تدوین در جهاد دانشگاهی به منظور تدوین استاندارد ها و  8-8-8موضوع تفاهم نامه

آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مورد در خواست  برگزاری دوره های 0-8-8معرفی دبیران به سازمان برای هماهنگی های الزم

در اختیار قراردادن امکانات پژوهشی، آزمایشگاه ها و اسناد و مدارک علمی به منظور بهره برداری کارشناسان  2-8-8سازمان

 8-8-8ارائه خدمات مشاوره و تخصصی به منظور ارزیابی و داوری طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی و آموزشی 0-8-8سازمان

 0-8-8همکاری در زمینه تالیف ، ترجمه و نشر کتب ، مقاالت ، اسناد استاندارد و اجرای پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز سازمان

 6-8-8هدایت و حمایت از پایان نامه های تحصیلی به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در راستای اولویت های سازمان

تشکیل گروه های آموزشی و پژوهشی با عضویت  3-8-8ای ترویج و توسعه فرهنگ استاندارد در کشورمشارکت در ارائه راه کاره

-8نمایندگان طرفین برای تدوین استانداردهای ملی و بین المللی و تالش در هدایت فعالیتها در راستای اهداف مورد نیاز سازمان

ایجاد زمینه های الزم برای بهره مندی نیروی  00-8-8زمانطراحی، تصویب و اجرای رشته های تحصیلی مورد نیاز سا 8-03

طرفها ظرف مدت  0-0روش اجرائی -0انسانی سازمان به منظور ارتقاء تحصیلی در مقاطع مختلف پس از اخذ مجوزهای الزمماده 
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ا عضویت نمایندگان کمیته کارشناسی مشترک ب 8-0.یک ماه نمایندگان خود را جهت برنامه ریزی و هماهنگی معرفی خواهند کرد

اولین جلسه کمیته مشترک ظرف . دو طرف به منظور نظارت بر نحوه انجام پیشرفت کار در چارچوب تفاهم نامه تشکیل می شود

کلیه مصوبه های کمیته کارشناسی مشترک پس از تصویب امضاء کنندگان  0-0.مدت یک ماه پس از امضاء تفاهم نامه خواهد بود

سال  8مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضاء به مدت  0-2سایر موارد -2ماده .ین الزم االجراء خواهد بودتفاهم نامه برای طرف

دو طرف، تمام تالش خویش را  8-2.تعیین می شود که در پایان ، پس از موافقت طرفها برای دوره های بعدی قابل تمدید است

گاه متبوع ، در جهت استاندارد سازی معطوف خواهند داشت و از هیچ کوششی در برای استفاده از توان علمی ، فنی و اجرایی دست

دو طرف خدمات خود را حسب مورد پس از بررسی کارشناسی در چارچوب قراردادهای جداگانه  0-2.این ر استا دریغ نخواهند کرد

و سی و دو بند در دو نسخه که هر یک حکم  این تفاهم نامه در چهار ماده.با تعرفه های جاری در هر دستگاه ارائه خواهند کرد

 به امضاء طرفین رسید 30واحد داشته تنظیم ودر تاریخ سوم آذرماه 

 http://www.foodpress.ir/Post 

 برنامه و سیاست ها
 - 00/30/31فارس

 خواهد ه میاقتصاد مقاومتی نیاز به همایش و سمینار ندارد؛ برنام

: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نیاز به همایش و سمینار ندارد، گفت

ریزی دارد دولت اعالم کند در این یک سال اخیر چه  های اقتصاد مقاومتی نیاز به برنامه اجرای سیاست

 .هایی ارائه کرده است برنامه
مقام معظم : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  آب و منابع طبیعی در گفتزاده عضو کمیسیون کشاورزی  عباس پاپی

ها  کنند اما متاسفانه این سیاست های کالنی مثل اقتصاد مقاومتی را در نظر گرفته و ابالغ می رهبری در راستای اهداف نظام برنامه

 .شود را و عملیاتی تبدیل نشده و توسط مسئوالن محقق نمیهای قابل اج به برنامه

: های اقتصاد مقاومتی هنوز این مهم اجرایی نشده است، تصریح کرد وی با بیان اینکه بعد از گذشت یک سال از ابالغ سیاست

 .اند همه پذیرفتهاند درست است و  اقتصاد مقاومتی نیاز به همایش و سمینار ندارد و آنچه که مقام معظم رهبری فرموده

ریزی دارد و دولت باید اعالم  های ابالغی اقتصاد مقاومتی دغدغه سنگینی است و نیاز به برنامه اجرای سیاست: زاده بیان داشت پاپی

 .ها اجرایی شده است هایی را ارائه کرده و کدام برنامه کند که در این یک سال چه برنامه

کمیسیون کشاورزی مجلس از دو وزاتخانه جهاد : های اقتصاد مقاومتی است، افزود مصداق وی با بیان اینکه امنیت غذایی یکی از

تولید محصوالت کشاورزی را براساس آب موجود در کشور ارائه کنند اما هنوز این دو   کشاورزی و نیرو دعوت کرد تا برنامه

 .اند به وحدت و نتیجه برسند وزارتخانه نتوانسته

یکی از اهداف اقتصادی مقاومتی تکیه بر تولید داخلی است در حالی که : آب و منابع طبیعی بیان داشتعضو کمیسیون کشاورزی 

 .به شدت از آن اهداف عقب هستیم و کاری در رابطه با انجام نشده است

است باز روی  درصد هم کمتر 2در کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا که تأثیر کشاورزی بر اقتصاد آنها حتی از : زاده گفت پاپی

 .شود های قابل توجهی در این کشورها برای ایجاد امنیت غذایی به بخش کشاورزی داده می شود و یارانه  خودکفایی غذایی کار می

تر  سهم کشاورزی در اقتصاد کشورهای توسعه نیافته باالست در حالی که هر چه رشد اقتصادی بیشتر و کشور صنعتی: وی افزود

 .ی بر اقتصاد آن کمتر استشود تأثیر کشاورز

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
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کشاورزی نیاز به انگیزه دارد و عالوه بر فراهم کردن عوامل تولید برای : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد

 .کننده فراهم کنیم کشاورز، باید شرایطی کسب سود حاصل از کشت را برای تولید

درصد افزایش یافته نرخ خرید  03گیرد و در حالی که تورم  الزم صورت نمیهای  از کشاورزان حمایت: زاده بیان داشت پاپی

 .گیرد درصد باال رفته و این مسائل و مشکالت انگیزه تولید را از کشاورزان می 03تضمینی گندم بعنوان محصول استراتژیک حدود 

 03نرخ خرید تضمینی گندم فقط : فتدرصد است، گ03درصد و نرخ تورم  80وی با بیان اینکه نرخ سود تسهیالت کشاورزی 

رسد سطح زیر کشت گندم نسبت به  گیرد و به نظر می درصد افزایش یافته است و این موضوع انگیزه کشت گندم را از کشاورز می

 .سال قبل کاهش و میزان تولید کمتر شود

توان نرخ خرید تضمینی  نرخ تورم نمیشود که برای کنترل  گفته می: عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی اظهار داشت

گندم را باال برد در حالی که با کاهش تولید به دلیل قیمت پایین آن باید واردات را افزایش دهیم و واردات به معنای خروج ارز از 

 .کشور و خرید گندم با قیمت بیشتر از خارج است

شود و  اعث افزایش تولید و خودکفایی در این محصول میافزایش مناسب نرخ خرید تضمینی گندم براساس تورم ب: وی افزود

 .خودکفایی هم دقیقا به معنای اقتصاد مقاومتی است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003820331399 

 

 برنامه و سیاست ها
 - 00/30/31فارس

 نحراف بسته خروج از رکود از قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزیا

گونه  بسته خروج از رکود این« تأمین منابع مالی»از فصل « بازارِ سرمایه»های بخش  سیاست 05در بند 

وری بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت  های قانون افزایش بهره سازی ظرفیت فعال»: آمده است

 .«تضمینی کاالهای کشاورزیتضمینی به جای خرید 
حمایت از تولید محصوالت اساسی کشاورزی و ایجاد »به منظور  86، قانون خرید تضمینی در سال خبرگزاری فارسبه گزارش 

گذار در  پس از آن قانون. شدتصویب « ضرر و زیان کشاورزان  تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصوالت کشاورزی و

های متمادی و به جهت حائز اهمیت بودن این قانون پنج بار دست به اصالح و تکمیل سیاست خرید تضمینی زد تا نهایتاً در  سال

عالوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، »: به تصویب رسید قرار شد 63وری که سال  قانون افزایش بهره 00ماده 

واحده تأکید شده که  البته در همان ماده. «های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار شود ر قالب بودجهد

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله » است و  _و نه جایگزین آن_سیاست قیمت تضمینی مکمل سیاست خرید تضمینی 

 «.ت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعالم نمایدمتناسب با شرایط تولید و بازار، محصوالت تح

سازی  فعال»: گونه آمده است بسته خروج از رکود این« تأمین منابع مالی»از فصل « بازارِ سرمایه»های بخش  سیاست 86اما در بند 

؛ به «نی کاالهای کشاورزیوری بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمی های قانون افزایش بهره ظرفیت

های اجرایی آن بوده که  عبارت دیگر دولت در این بند به دنبال استنکاف از اجرای قانون خرید تضمینی به جهت بار مالی و درگیری

های اقتصادی به مخاطره خواهد  به دالیل زیر امنیت غذایی کشور را در شرایط حساس سیاسی منطقه و احتمال ادامه تحریم

 :انداخت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930829001065
http://www.farsnews.com/
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دهند به مراتب کمتر از  اطمینان و ضمانتی که سیاست قیمت تضمینی به کشاورزان کشور جهت خرید عادالنه گندم می. 0

کاهش تولید گندم خالف بند ششم . های آتی کاهش خواهد یافت خرید تضمینی است و به همین جهت تولید سال سیاست

دلیل اعتماد بیشتر . شود تضمینی برای قوت غالب مردم توصیه نمی های اقتصاد مقاومتی است؛ پس اجرای سیاست قیمت سیاست

 .آن قطعی بود  کشاورزان به سیاست خرید تضمینی این است که وقتی خریدار گندم دولت باشد، اگرچه با تأخیر ولی پرداخت

را الزمه ارائه محصوالت در بورس های تولید کشاورزی توان عرضه محصوالت خود را در بورس ندارند؛ زی اغلب کشاورزان و تعاونی. 8

بنابراین پای دالالن در اجرای طرح قیمت تضمینی برای . سازی محصول و سپردن تضمین است حجم باالی تولید، توان ذخیره

کننده متضرر خواهند شد، بلکه با انحراف مصرف  شود که در این صورت نه تنها تولیدکننده و مصرف عرضه به بازار بورس باز می

به سمت بازارهای دیگر از جمله خوراک دام، قاچاق و تولید شیرینی، کیک، بیسکویت و امثال  _تولید نان _م از مسیر اصلی گند

برای مثال سیاست قیمت تضمینی در . کند ها از محل واردات را برای دولت دو چندان می رود که هزینه تأمین گندم نانوایی آن می

میلیون تن تنزل یافت و شورای امنیت ملی مجبور شد واردات بی  8.8که خرید دولت به رقم توسط دولت دهم اجرا شد  30سال 

بنابراین قبل از ورود غذاهای اساسی به بورس باید . بود را در دستور کار قرار دهد 33برابر سال  08.2میلیون تنی که  8.0سابقه 

 .داد ساختار و تشکیالت قدرتمند تولید، توزیع و بازاریابی را شکل

الذکر از بسته خروج از رکود دولت نیاز به مصوبه قوه مقننه نداشته و با تصویب دولت الزم  شایان ذکر است اجرای بند فوق

بنابراین ضرورت دارد . کند به عبارت دیگر دولت با گذراندن یک مصوبه داخلی، قانون مجلس شورای اسالمی را نقض می. االجراست

 .ف جهت ممانعت دولت از حذف سیاست خرید تضمینی برای محصول گندم اتخاذ شودتر موضعی شفا هر چه سریع

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003031333838 

 

 برنامه و سیاست ها
 - 00/30/32فارس

 ی وجود ندارد؛ احکام قبلی همچنان معتبرندتغییرات ستادی در بانک کشاورز

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه اختیارات تفویض شده به واحدهای ستادی و مدیریت و شعب 

 .های جدید بانک را نیز اعالم کرد همچنان به قوت خود باقی است، برنامه
تعیین : ه نقل از بانک کشاورزی مرتضی شهیدزاده مدیرعامل این بانک خطاب به همکاران خود گفتب خبرگزاری فارسبه گزارش 

تکلیف طرحهای راکد، مشارکتهای مدنی بالتکلیف و استفاده از ابزارها و اختیارات تفویضی در زمینه تمدید و تقسیط تسهیالت و 

 .تهای بانک کشاورزی اس جرائم تأخیر را از برنامه% 8بخشودگی 

اکنون که مقدر شده تا فصل جدیدی در خدمات بانک کشاورزی کشور گشوده شود، الزم :مدیرعامل جدید بانک کشاورزی افزود

 .میدانم نکاتی را به شرح ذیل به استحضار شما همکاران و یاران دیروز برسانم

وده و بدون شک همکاران عزیز در این راستا توجه به مشتری مداری و افزایش رضایت مشتریان رمز موفقیت سازمانها ب: وی افزود

کش بخش کشاورزی از اهمیت باالیی  این موضوع را مورد عنایت ویژه قرار داده بخصوص کشاورزان و تولیدکنندگان زحمت

 .ها ، مذاکرات و مواجهه با مردم عزیز مورد توجه قرار گیرد باشند که امید است در تمامی تصمیم گیری برخوردار می

: امل بانک کشاورزی ضمن تشکر از کلیه کارکنان بانک در اقصی نقاط ایران و مدیرعامل قبلی بانک آقای طالبی اظهار داشتمدیرع

یقین دارم که همکاری و همفکری همه شما همکاران بیش از پیش ادامه خواهد یافت و در این دور جدید با توکل به خداوند و 

 .رداشته خواهد شدهمت همه شما یاران قدم های بزرگتری ب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930904000808
http://www.farsnews.com/
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با تالش و همت و بزرگواری شما زمینه اعتالی بانک کشاورزی فراهم گردید و نقش بسیار موثر خود را در تامین امنیت : وی افزود

 .غذایی و تامین اعتبارات مورد نیاز کشاورزی و تولید در کشور را ایفا کرده است

عادت خدمتگزاری به شما عزیزان را نصیب اینجانب نمود، دست یاری به اینک که خداوند متعال این س: شهید زاده اظهار داشت

گشایم که با همکاری و همدلی همدیگر این راه را ادامه دهیم و خدمتگزار صدیق و موثری برای مملکت باشیم و  سوی شما می

 .نقش پراهمیت خویش را به خوبی اجرا کنیم

باید همچون دوره های قبل با همت و تالش خودِ همکاران بانک که سالیان سال  اینجانب کامال بر این باورم که بانک: وی افزود

لذا، استدعا دارم مدیران محترم بانک و . ای از تجربیات ارزنده پشتوانه کار ایشان است اداره شود تجربه اداره آن را دارند و گنجینه

ه از سوی هیات مدیره محترم بانک را با جدیت تمام و به نحو ها و اختیارات قبلی محول همکاران گرامی با اطمینان کامل مسئولیت

 . احسن به انجام رسانند و در این راستا به حمایت های اینجانب از عملکرد خود اطمینان داشته باشند

د و این به تک تک مدیران اطمینان می دهم که همچنان بستر الزم برای تداوم همکاری فراهم باش: مدیرعامل بانک کشاورزی افزود

 .گر بخش های مختلف برای نیل به اهداف تعیین شده باشند عزیزان با اطمینان و آرامش خاطر هدایت

الزم است اعالم نمایم که تمامی اختیارات تفویض شده طی سنوات به واحدهای ستادی و مدیریت و شعب : زاده بیان داشت شهید

نحوی اقدام نمایند تا با بهره گیری از اختیارات مذکور و همچنین نیروی  همچنان به قوت خود باقی است و همکاران انشاءاله به

انسانی و امکانات در اختیار موجبات ارتقاء عملکردی خود را در زمینه های مختلف فراهم کرده و سهم بانک از سپرده ها و منابع 

 .مردمی افزایش دهند

راسر کشور انتظار دارم تالش خود را برای کاهش مطالبات غیرجاری و از همکاران و به ویژه از مدیران و روسای شعب س: وی گفت

های راکد و مشارکت های مدنی بالتکلیف دوچندان نمایند تا از منابع بانک و سهم از بازار به نحو مطلوبتری  تعیین تکلیف طرح

 . استفاده شود

انکی مستلزم رشد معقول و منطقی درآمدها و سودآوری رشد پایدار بانک و حفظ و توسعه سپرده گذاران ب: زاده بیان داشت شهید

 .لذا، وجود زیان در هیچ شعبه و بخشی از فعالیت های بانکی پذیرفته و منطقی نیست. بانک است

از این رو از همکاران محترم و به ویژه روسای محترم شعب انتظار می رود بر اساس یک نقشه تجاری مشخص تالش خود : وی افزود

ذف زیان های احتمالی و افزایش سودآوری های معقول با حفظ رسالت بانک در مشارکت هر چه بیشتر در توسعه را برای ح

 .شایسته است مدیریتها و شعب برنامه ریزی الزم را انجام داده و مطابق آن عمل نمایند. کشاورزی کشور افزون نمایند

ع مردمی زمینه ساز پرداخت بهتر و حمایت مطلوبتر از بخش بدیهی است افزایش سهم بانک از مناب: شهیدزاده بیان داشت

کشاورزی خواهد بود و مستحضر می باشند که مهم ترین عاملی که نشان می دهد موسسات مالی از کارایی الزم برخوردار هستند 

 .تعادل بین هزینه ها و درآمدها و یا به نوعی سودآوری می باشد

بنابراین همکاران بایستی به گونه ای مدیریت نمایند که حاصل عملیات شعبه منجر به : مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد

 .سودآوری و کسب درآمد بیشتر در نتیجه اعمال مدیریت صحیح منابع و مصارف باشد

ابزارها و بدیهی است کاهش مطالبات غیرجاری و تعیین تکلیف طرحهای راکد و مشارکتهای مدنی بالتکلیف و استفاده از : وی افزود

 .جرائم تأخیر همچنان موثر واقع گردد % 8اختیارات تفویضی در زمینه تمدید و تقسیط تسهیالت و بخشودگی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003032331188 

 

 برنامه و سیاست ها

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930902001488
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 - 00/30/38فارس

 ها پذیرش اسناد رسمی اراضی کشاورزی و منازل روستایی به عنوان وثیقه وام توسط بانک

بر اساس مصوبه دولت، اسناد رسمی اراضی کشاورزی و منازل روستایی به عنوان وثیقه وام توسط 

 .شود ها پذیرفته می بانک
مین جلسه فوق العاده هیات دولت به منظور ، دوپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .کل کشور به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، برگزار شد 0032بررسی تبصره های بودجه سال 

وزارت جهاد کشاورزی به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه تعدادی دیگری از تبصره های الیحه بودجه 

 :رح ذیل به تصویب اعضای دولت رسیدپس از بحث و بررسی،به ش

 احکام مربوط به صندوق توسعه ملی -

انتشار اوراق مشارکت توسط برخی از شرکت های دولتی برای اجرای طرح های عمرانی و طرح های مربوط به توسعه میادین -

ی اجرای طرح های قطار شهری و نفتی وگازی ومهار آب های مرزی، اجازه انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری ها از جمله برا

 همچنین اجازه انتشار اسناد خزانه اسالمی برای پرداخت بدهی دولت به اشخاص غیر دولتی

 پذیرش اسناد رسمی اراضی کشاورزی و منازل روستایی به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی توسط بانک ها-

،تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان 0030درصد نسبت به سال 00میزان افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به -

 و نیز پیش بینی مالیات سالمت برای توسعه وفراگیر کردن بهداشت وسالمت کشور 0032سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003038331190 

 

 برنامه و سیاست ها
 ایانا-1000آذر  38, شنبه

های زیستی در بخش کشاورزی توسط وزیر جهاد  نامه همکاری جهت توسعه فناوری امضای موافقت

 کشاورزی و معاون رئیس جمهوری 

ای ه های زیستی با تأکید بر حضور بخش خصوصی و شرکت نامه همکاری جهت توسعه فناوری موافقت

 .بنیان توسط وزیر جهاد کشاورزی و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضاء رسید دانش
نامه همکاری مشترک  ، وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم امضای موافقت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

با توجه به نیاز غذا، محدودیت منابع و : و فناوری گفت های زیستی در بخش کشاورزی با معاونت علمی جهت توسعه فناوری

 .های فناورانه نداریم های اخیر افتاده است، راهی به غیر از تولید با روش هایی که در دهه اتفاق

توانیم به اسناد باالدستی برای دستیابی به  سازی می بنیان و تکیه بر خصوصی های دانش با حمایت شرکت: محمود حجتی افزود

 .عهدات و عملیاتی کردن آنها برسیمت

نامه بستر مناسبی برای هماهنگی بیشتر بین وزارت جهاد کشاورزی و معاونت فناوری  وی اظهار امیدواری کرد که این موافقت

 .بنیان باشد های دانش ریاست جمهوری و گسترش شرکت

http://www.farsnews.com/
http://pr.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=f61738b7-c4a4-486f-97af-8e68fa464125&WebPartID=45bc58ed-fe7c-41f9-8294-f7df1e748b18&ID=18cc17af-50ac-43dc-8b1b-aecae1fd44ec
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930908001469
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های مربوط به دام، مسائل مربوط به آفات نباتی،  کسنای در بخش تهیه دارو، وا های گسترده ریزی برنامه: حجتی خاطرنشان کرد

ماندگی  انجام شده که الزم است برای پاسخگویی به نیازهای جامعه، سرعت آن افزایش یابد، زیرا در حال حاضر عقب... تهیه بذور و

 .در این بخش وجود دارد

معاونت علمی و فناوری خواهیم توانست به های  های دولت و همکاری بخش خصوصی و مساعدت با پشتیبانی: وی تصریح کرد

 .اهداف پیش رو دست پیدا کنیم

 بنیان های دانش امیدواری برای توسعه فناوری شرکت

بنیان  های دانش ای به امضاء رسید که شرکت نامه در گذشته تفاهم: در ادامه، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت

 .های قبلی بوده است ضاءشده امروز برای تأکید بر نشستنامه ام تقویت شوند که موافقت

 .شود و اولویت نخست این معاونت است ها محسوب می ترین اولویت های روز کشاورزی از مهم تقویت فناوری: سورنا ستاری ادامه داد

رود که از  ز بوده است و امید میدر یک سال گذشته اقداماتی به انجام رسیده که در حوزه علم و فناوری بسیار ناچی: وی یادآور شد

 .بنیان در بخش کشاورزی باشیم های خصوصی دانش فناوری و توسعه شرکت این پس شاهد توسعه زیست

 .سازی آنها و دستیابی به این محصوالت در بازار برنامه داریم فناوری و تجاری در حوزه تولید علوم زیست: ستاری تأکید کرد

 .های کشاورزی قدم برداشت بتوان با ورود این علوم به بخش کشاورزی جهت توسعه فناوریوی اظهار امیدواری کرد که 

نامه همکاری مشترک جهت توسعه  گفتنی است، امروز طی مراسمی که در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، موافقت

ورزی، معاون علمی و فناوری و معاونان های کارشناسی توسط وزیر جهاد کشا های زیستی در بخش کشاورزی پس از بررسی فناوری

 ./وزارت جهاد کشاورزی به امضاء رسید

http://www.iana.ir/archive/item/23189-1.html 
 

 

 برنامه و سیاست ها
 ایانا-1000آذر  39, چهارشنبه

 با حضور بخش خصوصی و دولتی رفع مشکالت بازرگانی محصوالت باغی 

در جلساتی هفتگی و در قالب کارگروهی تخصصی مقرر شد که مشکالت بازرگانی و موانع صادراتی 

 .ترین راهکارها اتخاذ شود محصوالت باغی تحت بررسی قرار گرفته و کاربردی
ور بازرگانی تولیدات باغی در محل این ، دومین جلسه کارگروه تخصصی ام(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های خصوصی و مسئوالن دولتی برگزار شد و مقرر گردید که موانع رونق صادراتی در بخش  ها، شرکت معاونت و با حضور اتحادیه

 .محصوالت باغی مرتفع شود

ت کردن تراز تجاری بخش، باید برای مثب: مسئول کارگروه تخصصی امور بازرگانی تولیدات باغبانی در این باره به ایانا گفت

صورت  مشکالت را بشناسیم؛ لذا در این راستا در برنامه داریم که جلسات مشترکی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی به

 .هفتگی برگزار و پس از بررسی موانع، در جهت رفع آنها نیز قدم برداریم

صادراتی در محصوالت باغبانی، در حال حاضر تنها یک میلیون تن از این  میلیون تن توان 8.0با وجود حدود : حبیب رادفر افزود

 .میلیون تن در برنامه است 8.8شود که ارتقاء صادرات به  محصوالت صادر می

http://www.iana.ir/archive/item/20485-1.html
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رود  های این معاونت قرار دارد و امید می بازاریابی با استفاده از بازارهای جدید صادراتی ازجمله روسیه در برنامه: وی خاطرنشان کرد

 .تر کرد که بتوان سبد صادراتی محصوالت باغبانی را سنگین

تواند نقش مؤثری در افزایش تولیدات و تغییر روحیه  عرضه مستقیم محصوالت تولیدشده در کشور می: رادفر ادامه داد

ها  شور و سازمان شهرداریهایی که با سازمان مرکزی تعاون روستایی ک تولیدکنندگان داشته باشد و در این راستا بر اساس رایزنی

 .انجام شده، قرار است به غیر از میدان مادر، در جنوب و شرق کشور نیز مراکزی برای عرضه مستقیم محصوالت باغبانی آماده شود

موقعی که توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی برای محصوالتی که دارای قیمت پایینی در بازار  خریدهای به: وی تصریح کرد

 .انجام شد؛ باعث خروج بازار از رکود شد بودند،

 درصدی صادرات پسته در مقایسه با مدت مشابه 59افزایش 

میزان : مسئول کارگروه تخصصی امور بازرگانی تولیدات باغبانی درباره صادرات محصوالت باغبانی در هفت ماه گذشته یادآور شد

درصد ارزشی  08درصدی از لحاظ وزنی و  00ذشته از رشد کل محصوالت باغی در هفت ماهه نخست امسال نسبت به سال گ

 .برخوردار است

هزار تنی را از آن  08درصد افزایش، صادرات  60محصول پسته به لحاظ وزنی در مقایسه با مدت مشابه گذشته با : رادفر تأکید کرد

 .خود کرده است

هزار تن کشمش کاهش  00هزار تن به  80ذشته، از هزار تنی در سال گ 03میزان صادرات کشمش با کاهش : وی اظهار داشت

 .یافته است

کیفیت محصوالت تولیدشده در کشور به : رادفر در اشاره به دلیل برخورداری بازار دنیا توسط محصوالت باکیفیت ایران افزود

ر تن پسته تولید شده است، اما طعم هزا 803ای که در آمریکا  گونه تواند برابری کند؛ به ای است که با تولید هیچ کشوری نمی اندازه

 .تواند با پسته مرغوب ایرانی رقابت کند گاه نمی های آمریکایی هیچ پسته

رود با جلسات مکرر کارگروه تخصصی امور  هزار تن محصول خرما صادر شده است که امید می 00حدود : وی خاطرنشان کرد

 .بازرگانی، بتوانیم در جهت افزایش صادرات قدم برداریم

 میلیون دالری صادرات خشکبار به کشور 333ارزآوری دو میلیارد و 

میلیون دالر ارز به کشور از طریق  033در ادامه، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران با اعالم آنکه ساالنه دو میلیارد و 

رود که با جلسات مشترک با معاونت باغبانی و  سال سابقه کار دارد و امید می 03این اتحادیه : شود، گفت صادرات خشکبار وارد می

 .ها جبران شود ماندگی بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برخی عقب

رود روش دیگری  این اتحادیه با خرید تضمینی محصوالت کشاورزی مخالف است و امید می: فرد تصریح کرد محمدحسن شمس

 .برای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان اتخاذ ود

تنی است، در دومین جلسه کارگروه تخصصی امور بازرگانی تولیدات باغی، مسئوالن بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، گف

های باغداران، صادرکنندگان، دفتر توسعه و تجارت و تنی چند از کارشناسان دفاتر مرتبط با بخش تولید و بازرگانی  اتحادیه تعاونی

صورت محصولی در هر هفته به بیان مشکالت خاص محصوالت باغی بپردازند  های تخصصی به وهحضور داشتند و مقرر شد که کارگر

 ./و راهکارهایی برای موانع صادراتی آنها اتخاذ شود

http://www.iana.ir/archive/item/23191-1.html 
 

 برنامه و سیاست ها

http://www.iana.ir/archive/item/20461-1.html
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 ایانا-1000آذر  31, نبهسه ش

 یابد  گسترش می( یونیدو)های مشترک ایران و سازمان توسعه ملل متحد  همکاری

های  های مشترک خود را در قالب پروژه همکاری( UNIDO)ایران و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 

 .دهند درآمدزا در حوزه کشاورزی توسعه می
های  الملل و سازمان ، در دیدار هومن فتحی، مدیرکل دفتر امور روابط بین(ایانا)ان به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایر

های همکاری  تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با آلساندرو آمادیو، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران درباره زمینه

 .مشترک بحث و تبادل نظر کردند

ها و  با توجه به توانمندی: ران با سازمان یونیدو را در بخش کشاورزی ناکافی خواند و گفتهومن فتحی در این دیدار سطح روابط ای

 .های همکاری مشترک میان ایران و سازمان یونیدو گسترش یابد های کشاورزی کشور، امیدواریم برنامه ظرفیت

وه بخش کشاورزی ایران و لزوم تعیین و اجرای ها و استعدادهای بالق الساندرو آمادیو نیز در این دیدار ضمن اشاره به توانمندی

ای در توسعه ارزش  سازمان یونیدو نقش بالقوه: دار کشاورزی در راستای افزایش درآمدزایی کشاورزان اظهار داشت های اولویت پروژه

 .ای دارد زنجیره و تأمین بخش تولیدات گلخانه

وری، آب و شیالت در  برای صادرات و همکاری در زمینه ارتقاء بهره ای در ایجاد بستر پایدار وی همچنین بر نقش صنعت گلخانه

 .ایران تأکید کرد

منظور  های مختلف کشاورزی ایران به های تخصصی میان کارشناسان سازمان یونیدو و معاونت در پایان این دیدار، توافق شد نشست

 .های مشترک برگزار شود اد کشاورزی برای همکاریهای ابالغی وزارت جه دار و در راستای سیاست های اولویت تعیین طرح

 گنجد های غیراقتصادی در برنامه یونیدو نمی پروژه

های تخصصی برگزار شد، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد  الملل و سازمان در حاشیه این دیدار که در محل دفتر امور بین

های  سازمان یونیدو به پروژه: دار سازمان توسعه صنعتی ملل متحد افزود ای اولویته در ایران در گفتگو با خبرنگار ایانا درباره پروژه

 .ها در حوزه کشاورزی هستند که سودآوری بیشتری دارند کارآمد و اقتصادی توجه دارد و بعضی از بخش

را دارد، بنابراین برای همکاری ایران اکثر منابع الزم برای تولید محصوالتی با ایجاد ارزش افزوده باال : آمادیو خاطرنشان کرد

 .هایی در زمینه تولید محصوالتی مانند سبزی و صیفی برویم مشترک باید به سمت اجرای پروژه

گنجد و باید  های سازمان یونیدو نمی کنند در برنامه هایی که ارزش افزوده برای بخش کشاورزی ایجاد نمی پروژه: وی تصریح کرد

 .های مشترک تعیین شود های جدید برای همکاری پروژه

های صنعتی  های مشترکی همچون پروژه توسعه خوشه گفتنی است، ایران با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، پروژه

سازی صنعتی برای مدیریت فناوری در سطح واحدهای صنعتی،  بندی خرما، ظرفیت ایران، پروژه نوسازی صنایع فرآوری و بسته

ایی مصرف و انرژی و پروتکل مونترال درباره با کاهش مواد مخرب الیه اوزون و کاهش مصرف متیل بر مایه در راهبرد ملی برای کار

 .کشاورزی اجرا کرده است

ای از طریق تقویت صنایع  برنامه جامع و برنامه کشوری یونیدو بر پایه شش زمینه همکاری راهبردی جهانی شدن، توسعه منطقه

د محیط کسب و کار و توسعه بخش خصوصی، مدرن کردن صنایع وابسته به کشاورزی، مسائل مربوط کوچک و صنایع محلی، بهبو

 .به انرژی و مسائل مرتبط با محیط زیست و مسائل آب و هوایی تنظیم شده است

به بسیج  وری متمرکز کرده است و در همین حال های خود را بر محور فقرزدایی از طریق تقویت رشد بهره سازمان یونیدو تالش

 .ورزد ها، اطالعات و فناوری برای پیشبرد اشتغال مولد، اقتصاد رقابتی و محط زیست سالم مبادرت می دانش، مهارت
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هدف اولیه سازمان یونیدو ارتقاء و شتاب بخشیدن به توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه و کشورهایی است که اقتصاد آنها در 

 .حال گذار است

ها،  منظور برقراری ارتباط نزدیک با وزارتخانه های صنعتی دولت و به با هدف پشتیبانی از اولویت 0333ایران در سال دفتر یونیدو در 

 ./های مدنی و تحقیقاتی گشایش یافته است های دولتی و خصوصی و مؤسسه ارگان

http://www.iana.ir/archive/item/23110-1.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 ایانا-1000آذر  31, شنبه

 یک درصد از فروش نفت و میعانات گازی به بخش آب اختصاص یافت 

طرح اختصاص یک درصد فروش نفت و میعانات گازی برای استفاده در بخش آب در مجلس به تصویب 

 .رسیده است
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در نشست تخصصی به گزارش ایرنا، محمدتقی توکلی، عضو 

مدیریت منابع آب با حضور بخش خصوصی در حاشیه دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران، 

 .روند کنونی استفاده از آب در کشور پرخطر است: افزود

بر برداشت آب راهکاری موثر در این زمینه می باشد و مهم ترین بخش آن نصب تجهیزات  موضوع کنترل و نظارت: وی ادامه داد

 .برای تحویل حجمی آب است

در حال حاضر : این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اضافه برداشت اغلب کشاورزان از آب چاه ها، تصریح کرد

داشت می شود و محاسبه آن زمانی امکان پذیر است که میزان برداشت ها میلیارد مترمکعب آب کشور از منابع آب زیرزمینی بر80

 .پایش شود

با برنامه ریزی باید از نابودی بیشتر منابع آب جلوگیری : میلیارد تومان بودجه به منابع آبی، گفت 033توکلی با اشاره به تخصیص 

 .کرد

قرار گیرد و در نصب آن ها از ابزارهای اندازه گیری و پایش رعایت  باید در نصب تجهیزات استانداردهای الزم مورد توجه: وی افزود

 .شود

در صورت امکان وزارت نیرو وارد نصب کنتورهای هوشمند بر چاه : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اضافه کرد

 ./مواجه می کند های کشاورزی شود چرا که محول کردن خرید و نصب کنتور توسط کشاورز، طرح را با شکست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23132-1.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 ایانا- 1000آذر  39, پنجشنبه

 های بخش کشاورزی و عنوان وثیقه وام پذیرش اسناد رسمی اراضی کشاورزی و منازل روستایی به

 ها  روستایی توسط بانک

http://www.iana.ir/archive/item/20443-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20402-1.html
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کل کشور به  9319های بودجه سال  منظور بررسی تبصره العاده هیئت دولت که به در دومین جلسه فوق

هایی به تصویب دولت رسید که یکی از آنها  ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، برگزار شد، مصوبه

 . مربوط به بخش کشاورزی بود
، در آغاز این جلسه، رئیس جمهوری با تشکر از خدمات نجفی در دوران (ایانا)زی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاور

سرپرستی وزارت علوم و خیر مقدم به فرهادی و تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی اظهار امیدواری کرد با توجه به سوابق 

حضور تأثیرگذار وی در وزارت علوم تحقیقات و فناری و  روشن و سالیان طوالنی خدمات ارزنده فرهادی به انقالب اسالمی، شاهد

 .هیئت وزیران باشیم

 :های الیحه بودجه پس از بحث و بررسی، به شرح ذیل به تصویب اعضای دولت رسید در ادامه تعدادی دیگری از تبصره

  احکام مربوط به صندوق توسعه ملی -

های مربوط به توسعه میادین نفتی  های عمرانی و طرح برای اجرای طرح های دولتی انتشار اوراق مشارکت توسط برخی از شرکت -

های قطار شهری و همچنین  ها ازجمله برای اجرای طرح های مرزی، اجازه انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری و گازی و مهار آب

 .اجازه انتشار اسناد خزانه اسالمی برای پرداخت بدهی دولت به اشخاص غیردولتی

 ها های بخش کشاورزی و روستایی توسط بانک عنوان وثیقه وام رش اسناد رسمی اراضی کشاورزی و منازل روستایی بهپذی -

، تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده تا 0030درصد نسبت به سال  00افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به میزان  -

 ./برای توسعه و فراگیر کردن بهداشت و سالمت کشور بینی مالیات سالمت و نیز پیش 0032پایان سال 

http://www.iana.ir/majles/item/23109-1.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 ایانا-1000آذر  39, چهارشنبه

 د طرح آموزش و اشتغال همزمان دانشجویان کشاورزی کشور اجرا می شو

مرکز آموزش جهادکشاورزی استان قزوین به عنوان پایلوت پروژه کارآفرینی آموزش و اشتغال 

 . دانشجویان در کشور انتخاب شد
الدین بصام، رئیس موسسه علمی کاربردی وزارت جهادکشاورزی در  ، سیدجالل(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

آموزش : اورزی، به طرح جدید کارآفرینی در استان قزوین اشاره و خاطرنشان ساختگردهمایی مسووالن مراکز آموزش جهاد کش

 .وری و ارتقای رفاه کشاورزان در بخش کشاورزی از اهداف این طرح است در راستای ایجاد اشتغال، ارتقای بهره

به محض : ورزی هستیم، گفتوی با بیان این که در این طرح به دنبال ایجاد اشتغال و آموزش همزمان دانشجویان بخش کشا

گیرد که همزمان با تحصیل، فعالیت کشاورزی داشته باشند تا از درآمد  نام از دانشجویان، قطعه زمینی در اختیار آنها قرار می ثبت

 .های دانشگاهی استفاده کنند کسب شده برای تامین هزینه

توانند نحوه ورود به بازار کار بعد از دانش آموختگی را یاد  با اجرای این طرح، دانشجویان بخش کشاورزی می: بصام اظهار داشت

 .بگیرند

وی اظهار امیدواری کرد مراکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی بتوانند به عنوان حلقه آموزش بخش کشاورزی، بستر مناسبی را 

 .برای جذب عالقمندان فراهم کنند

http://www.iana.ir/majles/item/20476-1.html
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هزار دانش آموخته بخش  003ن این که در حال حاضر در کشور رئیس موسسه علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی، با بیا

 803مراکز آموزش علمی کاربردی کشور باید : اند، گفت ساله آموزش دیده 03کشاورزی وجود دارد که این تعداد در یک بازه زمانی 

 .هزار نفر دانشجوی بخش کشاورزی را نیز پذیرش و تربیت کنند

هزار نفر دانشجو در موسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی و مراکز غیرانتفاعی مشغول به 88کنون به گفته وی، در این راستا، هم ا

 .تحصیل هستند

بردار بخش کشاورزی وجود دارد که به فعالیت کشاورزی مشغول هستند، خاطرنشان  میلیون بهره 2بصام با بیان این که بیش از 

هزار دانش آموخته دانشگاهی داشته  233دانشگاهی باشند، باز نیاز است که درصد از این میزان دارای تحصیالت  03اگر : ساخت

 ./باشیم

http://www.iana.ir/majles/item/23109-1.html 
 

 برنامه و سیاست ها
 ایانا-1000آذر  39, چهارشنبه

 ان با مسووالن آذربایجان شرقی در تبریز گذاران کشور آذربایج نشست سرمایه

گذاری در بخش  ن جهادکشاورزی آذربایجان شرقی بر گسترش روابط اقتصادی و سرمایهارئیس سازم

 .کشاورزی بین استان آذربایجان شرقی و جمهوری آذربایجان تاکید کرد
گذاران کشور آذربایجان با اظهار خرسندی از سابقه  به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از تبریز، کریم مهری در نشست با سرمایه

مردم ایران و جمهوری آذربایجان دارای اشتراکات فرهنگی، اعتقاداتی، دینی، مذهبی و تاریخی : تاریخی و فرهنگی دو کشور گفت

به نفع منافع دو ملت زیادی هستند، لذا به دلیل فراهم بودن پایه اصلی برای توسعه روابط بین دو ملت، الزم است از این امر 

 .برداری شود بهره

 .المللی به ویژه در بخش کشاورزی را از آن خود کرد توان بازار بین به گفته وی، با کیفیت و قیمت مناسب می

های اقتصادی کشورمان به کیفیت بها  رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با تاکید بر این که در حال حاضر در سیاست

دهند و همچنین وزن  مدیران بخش کشاورزی هم به کیفیت محصوالت بها می: زیادی داده شده است، خاطرنشان ساخت و اهمیت

 .گیرند محصوالت را نیز در نظر می

های خوب و برای  این مسوول با بیان این که ایران به ویژه استان آذربایجان شرقی در تولیدات کشاورزی و دامی زیرساخت

حسن اعتماد و خیراندیشی اساس تجارت بین ملت هاست و در تجارت باید هر دو : های فراوانی دارد، افزود ینهگذاری زم سرمایه

 .طرف سود ببرند

تر بین دو کشور به ویژه در بخش  ها و ایجاد روابط نزدیک امروز اراده جدی در دو دولت برای فعال کردن این ظرفیت: وی افزود

 .کشاورزی وجود دارد

تواند منشآ خیرات بیشتری در  صمیمیت می: یان این که همت و تجارت مالک عمل در مبادالت اقتصادی است، افزودمهری با ب

 ./بخش تبادالت اقتصادی باشد

http://www.iana.ir/majles/item/23190-1.html 
 

 برنامه و سیاست ها
 ایانا-1000آذر  32, یکشنبه

http://www.iana.ir/majles/item/20475-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/20457-1.html
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 های مدیر عامل جدید بانک کشاورزی  های راکد از برنامه کاهش مطالبات غیرجاری و تعیین تکلیف طرح

های مدنی بالتکلیف و استفاده از  های راکد و مشارکت کاهش مطالبات غیرجاری و تعیین تکلیف طرح

بخشودگی شش درصد جرائم تأخیر از ابزارها و اختیارات تفویضی در زمینه تمدید و تقسیط تسهیالت و 

 .های مدیرعامل جدید بانک کشاورزی است ترین برنامه مهم
بدون : های جدید خود گفت از بانک کشاورزی، مدیرعامل جدید این بانک درباره برنامه( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ولیدکنندگان بخش کشاورزی را که از اهمیت باالیی برخوردار شک همکاران ما در بانک کشاورزی تأمین نیازهای کشاورزان و ت

ها، مذاکرات و مواجهه با مشتریان مورد توجه  گیری رود که این موارد در تمام تصمیم دهند و امید می است، مورد توجه ویژه قرار می

 .قرار گیرد

غذایی و اعتبارات مورد نیاز کشاورزی و تولید در  قصد داریم برای اعتالی بانک کشاورزی، تأمین امنیت: مرتضی شهیدزاده افزود

خوبی اجرا کنیم تا جایگاه بانک را یکبار دیگر به دوران شکوفایی و  کشور تالش کنیم و امیدوارم بتوانیم نقش پراهمیت خود را به

 .های گذشته ارتقا دهیم طالیی خود در سال

ت و تالش همکاران بانک که سالیان سال تجربه اداره آن را دارند و های قبل با هم بانک باید همچون دوره: وی خاطرنشان کرد

ها و اختیارات  ای از تجارب ارزنده پشتوانه کار آنها است، اداره شود و مدیران بانک و همکاران با اطمینان کامل مسئولیت گنجینه

 .رسانندقبلی محوله از سوی هیات مدیره بانک را با جدیت تمام و به نحو احسن به انجام ب

دهم که همچنان بستر الزم برای تداوم همکاری فراهم شود تا آنها با اطمینان و  تک مدیران اطمینان می به تک: شهیدزاده ادامه داد

 .های مختلف برای نیل به اهداف تعیین شده باشند گر بخش آرامش خاطر هدایت

یریت و شعب همچنان به قوت خود باقی است و همکاران تمام اختیارات تفویض شده به واحدهای ستادی و مد: وی تصریح کرد

گیری از اختیارات مذکور و نیروی انسانی و امکانات موجود موجبات ارتقاء عملکرد خود را در  باید به نحوی اقدام کنند تا با بهره

 .ها و منابع مردمی افزایش دهند های مختلف فراهم کرده تا سهم بانک از سپرده بخش

ویژه مدیران و روسای شعب سراسر کشور انتظار دارم تالش خود را  از تمام همکاران به: د بانک کشاورزی یادآور شدمدیرعامل جدی

های مدنی بالتکلیف افزایش دهند تا از منابع بانک و سهم  های راکد و مشارکت برای کاهش مطالبات غیرجاری و تعیین تکلیف طرح

 .تری استفاده شود بازار به نحو مطلوب

توسعه و رشد پایدار بانک و حفظ و توسعه : کند، تأکید کرد هیدزاده با بیان اینکه از پیشنهادات همکاران استقبال میش

گذاران بانکی مستلزم رشد معقول و منطقی درآمدها و سودآوری بانک است، وجود زیان در هیچ شعبه و بخشی از  سپرده

 .های بانکی پذیرفته و منطقی نیست فعالیت

ویژه روسای شعب انتظار است براساس یک نقشه راه مشخص تالش خود را برای حذف  از این رو از همکاران و به: هار داشتوی اظ

های معقول با حفظ رسالت بانک در مشارکت هرچه بیشتر در توسعه کشاورزی کشور  های احتمالی و افزایش سودآوری زیان

 .ریزی الزم را انجام دهند و مطابق آن عمل کنند مهها و شعب برنا گسترش دهند و شایسته است مدیریت

تر از بخش کشاورزی خواهد  ساز پرداخت بهتر و حمایت مطلوب افزایش سهم بانک از منابع مردمی زمینه: شهیدزاده همچنین گفت

ها و درآمدها یا به نوعی  های مالی از کارآیی الزم برخوردار است، تعادل بین هزینه دهد مؤسسه ترین عاملی که نشان می بود و مهم

ای مدیریت کنند که حاصل عملیات شعبه به سودآوری و کسب درآمد بیشتر در نتیجه  گونه سودآوری است و همکاران باید به

 .اعمال مدیریت صحیح منابع و مصارف منجر شود
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نی بالتکلیف و استفاده از ابزارها و های مد های راکد و مشارکت کاهش مطالبات غیرجاری و تعیین تکلیف طرح: وی در پایان افزود

 .اختیارات تفویضی در زمینه تمدید و تقسیط تسهیالت و بخشودگی شش درصد جرائم تأخیر همچنان مؤثر واقع شود

گفتنی است، چندی پیش طی حکمی به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، مرتضی شهیدزاده 

 ./مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی منصوب شد هیئت عنوان رئیس به

http://www.iana.ir/majles/item/23112-1.html 
 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان – 1000آذر  3۰: تاریخ

 الگوی کشت هستیم آماده همکاری با وزارت جهاد کشاورزی برای تدوین برنامه

شود ما شاهد افزایش تولید این محصول در استان شمالی کشور  متاسفانه در کشور ما الگوی کشت رعایت نمی: منوچهری گفت

 .مخصوصا گیالن هستیم

الگوی کشت سبب متوقف شدو تولید در   برنامه: داشتن اظهار خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارافرشید منوچهری در گفتگو با 

استانهای شمالی مانند گیالن و حتی اردبیل و کرمانشاه صورت می گیرد زیرا زعفران مختص استان کم آب کشور است که قطعا 

 . ای ارائه دهد باید وزارت جهاد برای متوقف کردن تولید در این استانها برنامه

تانه با آماری که این شورا هر ساله از وضعیت تولید زعفران در استانها کشور خصوصا در دو استان خوشبخ: وی در ادامه افزود

هزار هکتار  68هکتار به  006هزار  00خراسان جنوبی و رضوی صورت گرفته است سطح زیر کشت زعفران در طول دو سال از 

 . رسیده است

همه : تبلیغات میزان مصرف این محصول مهم در جهان افزایش یابد تصریح کرد دبیر شورای ملی زعفران با اشاره به این که باید با

این مسئولیت در خصوص تبلیغات بر عهده وزارت صنعت معدن تجارت و خصوصا سازمانهای توسعه تجارت است و ما در یک سال 

 . ایم ای برای ترویج استفاده مصرف باالی ان در جهان نبوده اخیر شاهد برنامه

رود سازمان توسعه  انتظار می: بندی وارداتی است اضافه کرد درصد مواد اولیه زعفران جهت بسته 63با بیان این که  منوچهری

 . بندی گامهای بلندی بردارد تجارت و وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش واردات مواد اولیه زعفران جهت بسته

ر سالهای اخیر اتاق ایران بر عهده داشته و حتی شورای ملی زعفران نیز با تولید زعفران را د  تمام هزینه: وی در پایان یاداور شد

 . همت اتاق ایجاد شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/9391200 
 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1000آذر  30: تاریخ

 رود سخگوی به وضعیت نابسامان محصوالت کشاورزی به مجلس میوزیر جهاد کشاورزی برای پا

گویی به وضعیت بابسامان محصوالت کشاورزی و هم چنین مرغ و تخم مرغ  وزیر جهاد کشاورزی در خصوص پاسخ: برومندی گفت

 .به مجلس خواهد آمد

در سال جاری به دلیل عدم قیمت : اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانمحمد مهدی برومندی در گفتگو با 

گذاری مناسب مجصوالت کشاورزی متاسفانه بسیاری از این محصوالت روی دست کشاورزان ماند که ما امروز شاهد افزایش قیمت 

 . میوه و سبزی در سراسر کشور هستیم

http://www.iana.ir/majles/item/20412-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5054273
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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تومان نیستند در این  0223های لبنی حاضر به خرید شیر با قیمت کیلویی  ت فرآوردهبسیاری از کارخانجا: وی در ادامه افزود

 . خصوص نیز از وزیر جهاد سوال خواهد شد

 . در خصوص افزایش آرد و نان هنوز در مجلس و کمیسیون صحبتی مطرح نشده است: وی در پایان یادآور شد

http://www.yjc.ir/fa/news/9393300 

 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1000آذر  38: تاریخ

 دولت خرید تضمینی صیفی و سبزی را در دستور کار خود قرار دهد

گذاری مناسب محصوالت کشاورزی بسیاری از این محصوالت بر روی زمینه ماند و  در سال جاری به دلیل عدم قیمت: نوری گفت

 .گر دولت خرید تضمینی صیفی و سبزی را در دستور کار خود قرار دهد ما شاهد افزایش قیمت نخواهیم بودا

دولت باید برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی : اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانراضی نوری در گفتگو با 

 . شود را پاسخ گو باشد تولیدات کشاورزان و سودی که عاید این بخش می  ای داشته باشد تا بتواند جواب گوی هزینه بینانه واقعنگاه 

خرید تضمینی از ورود دالالن و کاهش نوسانات این بازار کاسته و ما شاهد یک مدیریت درست در این بخش : وی در ادامه افزود

 . باشیم

هایی با وزارت جهاد کشاورزی در خصوص این گرانی  صحبت: فرنگی در یک ماه اخیر نیز تصریح کرد گوجه نوری در خصوص گرانی

 . اند صورت گرفته که در پاسخ به کمیسیون نیز از افزایش تولید به اندازه کافی در کشور به ما خبر داده

گذاری و خرید  یره سازی مناسب و همچنین قیمتهای فرآوری محصوالت کشاورزی، ذخ ایجاد کارخانه: وی در پایان یادآور شد

 . تضمینی درست از سوی دولت سبب رونق تولید و با کاهش قیمت محصوالت کشاورزی در بازار خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/9399300 

 

 برنامه و سیاست ها
 دپرس فو– 1000آذر ماه  8شنبه 

 زاده از تجارت ایران و روسیه  جدیدترین خبرهای نعمت
ایران و جمهوری آذربایجان برای : وزیر صنعت، معدن و تجارت آخرین خبرها از توافقات تجاری ایران و روسیه را تشریح کرد و گفت

و با مقامات آذربایجانی دیدار کرده، زاده که به جمهوری آذربایجان سفر  محمدرضا نعمت.اند ایجاد یک شرکت داروسازی توافق کرده

در دیدار با حیدر اسد اف، وزیر کشاورزی آذربایجان قرار : ترند، نتایج سفر خور را تشریح کرد و گفت در مصاحبه با خبرگزاری آذری

ند و آماده ا نامه را طرفین تأیید کرده این توافق. نامه امور دامی و دامپزشکی بین دو کشور منعقد شود شد که یک موافقت

به گفته وی توافقنامه یاد شده در اولین فرصت بین وزرای کشاورزی ایران و جمهوری آذربایجان امضا خواهد .امضاست

بار، با مقامات  زاده در ادامه گفت که در جهت همکاری در تأمین نیازمندی های روسیه به مواد غذایی، میوه و تره نعمت.شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت نعمت زاده .آذربایجانی و ایرانی در این زمینه همکاری کنند آذربایجان صحبت شد تا شرکت های

این مقام آذربایجانی از توسعه : همچنین به دیدار خود با کمال الدین حیدراف، وزیر امور غیر مترقبه آذربایجان اشاره و اظهار کرد

ی سرمایه گذاری های مشترک و توسعه تجارت میان دو کشور مناسبات میان دو کشور استقبال کرده و قرار شده مساعدت برا

توافق ایران و جمهوری آذربایجان برای ایجاد شرکت داروسازیوی همچنین گفت که شرکت های ایران و آذربایجان در .انجام شود

http://www.yjc.ir/fa/news/5050099
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5055037
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ر این زمینه تحقیقات چارچوب ایجاد یک شرکت داروسازی توافق کردند و در زمینه تولید خودرو نیز مذاکره شده که قرار شد د

زاده به بازدید خود از پارک تولید محصوالت شیمیایی سومقاییت در جمهوری  نعمت.بیشتری انجام شود و سپس تصمیم گیری شود

در توسعه صنایع مختلف، صنایع شیمیایی و پتروشیمی مذاکراتی شد و ما هم بازدیدی از پارک : آذربایجان اشاره کرد و گفت

ومقاییت داشتیم؛ کارهای خوبی انجام شده است و ما هم هر چه بتوانیم، در زمینه خدمات مهندسی، اجرایی، صنایع شیمیایی س

افتتاح نمایندگی سایپا در جمهوری .تعمیر ماشین آالت یا سرمایه گذاری مشترک مایل به همکاری با همسایه شمالی هستیم

: نعمت زاده به باکو سفر کرده بود، در مصاحبه با خبرگزاری آذرتاج گفتآذربایجانهمزمان سعید مدنی، رییس گروه سایپا که همراه 

سعید مدنی با اشاره به روابط این شرکت با .شرکت خودروسازی سایپا قصد گشایش دفتر نمایندگی در جمهوری آذربایجان را دارد

اگر شریک از : وی ادامه داد.ن استبهبود هر چه بیشتر مناسبات بین دو کشور باب میل کارفرمایا: جمهوری آذربایجان گفت

قصد . خودرو ما در جمهوری آذربایجان به فروش رسیده است 8333در دو سال اخیر . همسایه باشد، بسیار مقرون به صرفه است

برای همین منظور نیز به جمهوری . گشایش دفتر مرکزی و احداث کارخانه ای برای کشورهای منطقه در این کشور را داریم

: مدنی با اشاره به گسترش روابط بین المللی گروه سایپا ادامه داد.مذاکرات مان امیدوارکننده است. ان سفر کرده امآذربایج

محصوالت این شرکت در اوکراین و روسیه به فروش می رسد و مؤسسات این شرکت در عراق، ونزوئال، سودان، سوریه و سایر 

 633مدل به تیراژ  83شرکت فرعی دارد ساالنه  033ه که هفت کارخانه و حدود در حال حاضر این گرو. کشورها فعالیت می کنند

 هزار خودرو تولید می کند

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 1000آذر  ۵چهارشنبه 

  شور تاکید کردمدیرکل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی ک

  های دولتی و ملی با زارعان تعیین تکلیف تداخالت زمین

 .های ملی و دولتی با زارعان و صاحب نسق تاکید کرد مدیرکل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی کشور بر تعیین تکلیف تداخالت زمین

اصل : ن امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی منطقه یک کشور گفتبه گزارش خبرنگار ایسنا در مازندران، احمدی طالشیان در گردهمایی مدیرا

 .کار بر کار کشاورزی در این زمین هاست که باید به نفع کشاورزان واقعی باشد

مدیر کل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی کشور اطالع رسانی این موضوع با استفاده از ظرفیت های استانی، لزوم هماهنگی و تعامل 

سازمان جهاد کشاورزی استان و منابع طبیعی و امور اراضی در جهت اجرایی شدن دستور : نابع طبیعی را خواستار شد و اظهار کردبیشتر م

 .العمل ابالغی از سوی وزیر جهاد کشاورزی نهایت همکاری را داشته باشند

وجود دارد، از لحاظ نیرو و امکانات با محدودیت مواجه با توجه به حجم باالی کار که در امور اراضی سراسر کشور : احمدی طالشیان افزود

 .است

 به گزارش ایسنا، موانع و محدودیت های اجرایی این دستورالعمل از سوی مدیران امور اراضی منطقه یک کشور مطرح شده و راهکارهای الزم از

 .سوی معاونان و مدیران کل سازمان امور اراضی کشور ارائه شد

http://www.isna.ir/fa/news/00303930913 
 

 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 1000آذر  8شنبه 

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.isna.ir/fa/news/93090503540
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  با حضور رییس جمهور صورت گرفت

 العاده هیات دولت در سومین جلسه فوق 19های بودجه  ادامه بررسی تبصره

به ریاست دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری برگزار شد و اعضای دولت به  -شنبه  -سومین جلسه فوق العاده هیات دولت عصر امروز 

 .کل کشور پرداختند 0032های دیگری از بودجه سال  بررسی تبصره

یب های الیحه بودجه پس از بحث و بررسی، به تصو به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، در این جلسه تعداد دیگری از تبصره

 :اعضای دولت رسید که شامل موارد زیر است

های اکتشافی و پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساخت های  برداری از معادن برای اجرای طرح کرد درآمد حاصله از صدور پروانه بهره هزینه -

 معدنی

دولت و نیز پرداخت تسهیالت توسط های شبکه های فرعی توسط  ها و تکمیل و تجهیز طرح درصد هزینه احداث آب بندان 60پرداخت  -

 ها برای خرید گندم تولید داخل توسط سازمان مرکز تعاون روستایی و بخش خصوصی بانک

 های بخش آب و مدیریت تقاضای آن توسط وزارت نیرو استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح -

های نو و کاهش آالیندگی توسط  های خورشیدی بر فراز بام ها در جهت توسعه انرژی نهای کوچک و پیش گرم ک اجرای طرح نصب نیروگاه -

 دولت

سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و بین المللی برای کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه توسط وزارت ارتباطات و فناوری  -

 اطالعات

 وسعه اشتغال زا و صادرات کاال و خدمات در زمینه ارتباطات و فناوری اطالعاتپرداخت تسهیالت برای حمایت از پروژه های ت -

 0032اجرای آزمایشی اداره مدارس توسط مدیران آنها در پنج درصد مدارس کشور در سال  -

 خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی برای پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان الزم التعلیم -

 یمه تمام آموزشی پرورشی و ورزشی با استفاده از مشارکت خیرینتکمیل پروژه های ن -

 ها با استفاده از تسهیالت بانکی و مشارکت خیرین تکمیل پروژه های عمرانی دانشگاه -

 رفع مشکالت مربوط به بیمه کارگزاران مخابرات روستایی -

 پیش بینی پوشش بیمه درمانی برای رزمندگان غیر شاغل -

 از درآمد شرکت های بیمه ناشی از فروش بیمه شخص ثالث برای کاهش تصادفات اختصاص اعتبار -

 موکول شد -یکشنبه  -کل کشور به جلسه فردا  0032ادامه بررسی تبصره های بودجه سال 

.http://www.isna.ir/fa/news/00303831080 

 

 بازار و قیمت ها

 - 00/30/32فارس

 فرنگی همچنان گران است گوجه/ افت قیمت برخی اقالم میوه

دهد، قیمت اغلب اقالم میوه کاهش یافته و  های میدانی خبرنگار فارس از سطح پایتخت نشان می گزارش

فرنگی تا رسیدن محصول جیرفت و  شود، اما گوجه تومان برای نوع درجه یک تعیین می 9833میانگین 

 .کمیاب و گران است بندرعباس

http://www.isna.ir/fa/news/93090804989
http://www.isna.ir/fa/news/93090804989
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، قیمت اغلب اقالم میوه مانند پرتقال جنوب، نارنگی، انار و خرمالو در هر کیلو تا هزار خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تومان و خرمالو از  2033تومان به  0033تومان کاهش یافته است، به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم پرتقال جنوب درجه یک از 

 .تومان رسیده است 2033تومان به  8333

 .تومان رسیده است 2333تومان قیمت خورده بود که این هفته به  0033همچنین نارنگی در هفته قبل 

ار میوه بازار شهرستانی میدان تر است و باز ها پایین از این رقم 0و  8بار به دلیل عرضه درجه  البته قیمت میوه در میادین میوه و تره

های بسیار باالتر از عرف  تومان تعیین شده است، اما برخی نقاط شمال پایتخت رقم 0333نیز میانگین قیمت میوه ( ع)امام حسین

 .شود بازار به مشتری عرضه می

ودی با رسیدن این محصول از گوجه فرنگی نیز تا رسیدن محصول جیرف و کهنوج، بندر عباس و خوزستان فعال گران است و به ز

 .شود جنوب کشور ارزان می

 .قیمت سایر اقالم میوه بر اساس درجه و کیفیت به طور میانگین به شرح زیر است

 درجه سه درجه دو درجه یک نوع میوه

 8333 0333 2033 سیب قرمز

 8333 0333 2033 سیب سرخ

 8333 0333 2033 پرتقال جنوب

 0333 8333 0333 پرتقال شمال

 0033 0333 2333 نارنگی

 0833 8333 8633 لیمو شیرین

  0333 2033 خرمالو

 0033 0333 2033 انار

 0333 8333 0033 خیار

 8033 0633 2033 موز

  2333 8333 گوجه فرنگی

 033 0333 0233 پیاز

 333 0833 0633 زمینی سیب

 633 0833 0633 هویج

 633 8333 8033 بادمجان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003031331093 

 

 بازار و قیمت ها
 - 00/30/31فارس

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930901001360
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 سبزیجات و حبوبات دارای بیشترین افزایش قیمت محصوالت کشاورزی در آبان

درصد بیشترین افزایش  991١با تغییرات شاخص قیمت بر اساس اعالم مرکز آمار سبزیجات و حبوبات 

 .قیمت را نسبت به ماه مهر داشتند
. ، مرکز آمار ایران شاخص محصوالت کشاورزی و دامی در آبان ماه امسال را اعالم کردخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .دهد درصد افزایش نشان می 3.0رسید که نسبت به ماه قبل  036.2ر این ماه به رقم د« نان و غالت»شاخص گروه 

رسیده که نسبت به ماه قبل  800.0های آنها در این ماه به رقم  شاخص گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده: براساس این گزارش

 .دهد درصد کاهش نشان می -8.0

درصد کاهش نشان  - 0.3رسید که نسبت به ماه قبل  838.0ن ماه به رقم شاخص گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان در ای

 .دهد می

درصد افزایش نشان  3.8رسید که نسبت به ماه قبل  802.0داران در این ماه به  شاخص گروه ماهیان و صدف: افزاید این گزارش می

 .دهد می

 .دهد درصد افزایش نشان می 3.8که نسبت به ماه قبل  رسید 800.8شاخص گروه شیر، پنیر و تخم مرغ هم در این ماه به رقم 

 .درصد افزایش داشته است 3.0رسید که نسبت به ماه قبل  806.2ها در این ماه به رقم  ها و چربی شاخص گروه روغن

د درص - 0.6رسید که نسبت به ماه قبل  803.8شاخص گروه میوه و خشکبار هم در این ماه به رقم : این گزارش حاکی است

 .دهد کاهش نشان می

درصد افزایش داشته  00.8رسید که نسبت به ماه قبل  008.0در این ماه به رقم ( ها و حبوبات سبزی)شاخص گروه سبزیجات 

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003031331992 
 

 بازار و قیمت ها
 - 00/30/31فارس

 جدول+های رکورددار گرانی در بازار و سبزی  میوه

های متوسط و بادرآمد پایین کمتر به  در بازار آنقدر باالست که خانواده  و سبزی  قیمت میوه

 ای است در چند هفته هزار تومان، 93زنند، گوجه فرنگی هم با رکورد زدن قیمت  ها سر می فروشی میوه

 .کند سفره بسیاری خانوارها جا خوش نمی
یابد و امسال هم  با سرد شدن هوا غالبا قیمت برخی میوه و سبزیجات افزایش می خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ز جمله خیار، گوجه فرنگی، بادنجان، کدو های گذشته در این فصل شاهد افزایش قیمت برخی میوه و سبزیجات ا مانند سال

ای پذیرفتنی است اما در این میان برخی محصوالت  افزایش قیمت محصوالت کشاورزی در فصل سرد سال تا اندازه.مسمایی هستیم

و حتی در هزار تومان رسیده است  0فرنگی افزایش قیمت زیادی داشته بطوریکه قیمت این محصول در بازار به بیش از  مانند گوجه

در رابطه با گرانی محصوالت کشاورزی در این .شود هزار تومان عرضه می 03برخی مناطق تهران این محصول با قیمت نزدیک به 

 .شود ایام حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی معتقد است که کرایه باالی حمل و نقل موجب افزایش قیمت میوه می

رسد و به دلیل بعد مسافت با  ه در این فصل بیشتر محصوالت کشاورزی مناطق جنوب به مصرف میگوید به دلیل آنک مهاجران می

وی همچنین کاهش کشت گوجه .گذارد یابد و کرایه نیز بر روی قیمت تمام شده تأثیر می تهران کرایه حمل و نقل افزایش می

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930904001562
http://www.farsnews.com/
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از آنجا : گوید کند و می فرنگی عنوان می دیگر گرانی گوجهفرنگی در برخی مناطق جنوبی کشور از قبیل کنگان و بهبهان را عامل 

که گوجه فرنگی مناطق جنوب کشور سال گذشته با قیمت خوبی خریداری نشد امسال کشاورزان آن مناطق کمتر گوجه فرنگی 

قیمت برخی  به هرحال با توجه به روند تکرار هر ساله افزایش.کاشتند و همین موضوع باعث کاهش تولید در سال جاری شد

رسد  محصوالت کشاورزی در مقاطعی از سال به دالیلی مانند کاهش تولید، سرمای هوا، کرایه باالی حمل و نقل به نظر می

 . ها شوند تر مانع تکرار این گرانی ریزی دقیق مسئوالن باید با برنامه

 (ها بر حسب تومان است قیمت)بار  جدول قیمت میوه و تره

 واع میوه و سبزی درجه یک در بازار شهرستانی میدان امام حسینقیمت ان انواع میوه
در میادین میوه  8قیمت انواع میوه و سبزی درجه 

 بار و تره

 8363 0033 سیب زرد

 8633 0033 سیب قرمز

 0263 2333 خرمالو

 8833 0033 پرتقال

 8363 2333 نارنگی

 2333 2033 موز

 8363 8033 انار

 0033 2333 کیوی

 - 03333 اناس هر عددآن

 2333 0333 نارگیل هر عدد

 0233 8333 شلغم

 0833 8333 چغندر

 0633 8033 کلم بروکلی

 8363 0033 خیار

 0033 8333 گوجه فرنگی

 0263 8033 کاهو

 0003 0033 سیب زمینی

 0063 0033 پیاز

 8633 0033 کدو مسمایی

 0363 8033 بادنجان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003030331923 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930903001620
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 بازار و قیمت ها
 - 00/30/38فارس

 جدول+ بار  قیمت میوه و تره

دهد، قیمت میوه تا حدی متعادل شده و در برخی اقالم مانند  فارس از سطح پایتخت نشان می  گزارش

تومان  9833فرنگی همچنان کیلویی  و پرتقال به دلیل فراوانی در بازار کاهش یافته است اما گوجهنارنگی 

 .شود به باال عرضه می
ابتی جات در سطح تهران طی یکی، دو هفته اخیر روند ث ، تمامی اقالم میوه و صیفیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

فرنگی به دلیل فرا نرسیدن  را در پیش گرفته و حتی برخی اقالم مانند نارنگی، پرتقال جنوب کاهش قیمت داشته است، اما گوجه

تومان در برخی نقاط پایتخت  6333تومان تا  2033فصل برداشت در مناطق جنوبی کشور و کشت در گلخانه همچنان رقمی بین 

 .رسد به فروش می

تومان متغیر است و باید به این نکته هم اشاره کرد، اما برخی نقاط  0333تومان تا  0333تلف میوه بنا به کیفیت از قیمت اقالم مخ

های مختص به خود را  های شمال پایتخت قیمت فروشی بار شهرداری و برخی میوه و تره  و میادین میوه( ع)مانند میدان امام حسین 

 .از نرخ میانگین سطح شهر استتر یا باالتر  دارد که برخی پایین

 درجه سه درجه دو درجه یک نوع میوه

 8033 2033 0033 نارنگی

 8333 0033 2033 پرتقال جنوب

 0033 8033 0033 پرتقال شمال

 - 0033 2033 سیب سفید

 - 0033 2033 سیب قرمز

 - - 8333 سیب سبز

 0333 0633 2833 موز

 - 2333 0333 کیوی

 0033 8033 0033 لیمو شیرین

 0333 2333 0333 انار

 - 2333 0033 خرمالو کن

 - 0033 8033 شلغم

 - 0633 8633 بادمجان

 033 0333 0033 پیاز

http://www.farsnews.com/
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 633 0833 0333 زمینی سیب

 0633 8033 0033 ای خیار بوته

 - 0333 0633 ای فلفل دلمه

 633 0833 0633 هویج

 - 0033 8033 کاهو

 - 2033 0333 لیموترش جنوب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003038333183 
 

 بازار و قیمت ها
 فودپرس– 1000آذر ماه  9چهار شنبه 

 جزئیات مصوبه هیات دولت برای افزایش قیمت نان/درصد گران شد33نان رسما 

 .منتشر شدنان  درصدی قیمت 03ه هیات دولت برای افزایش حداکثر جزئیات مصوب

درصدی قیمت نان منتشر شد که پیش از این برخی منابع به صورت  03در حالی جزئیات مصوبه دولت برای افزایش حداکثر 

 .می دادندقیمت نان افزایش  غیررسمی خبر از

البته باید توجه داشت افزایش قیمت نان که براساس مصوبه دولت، قرار بود از اول آذرماه کلید بخورد، بنا به گفته منابع مطلع، تا 

 .ثانوی به تعویق افتاده است اطالع

قانون  006با این وجود، هیات وزیران در جلسه اواسط آبان ماه خود به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل 

 .اساسی، این مصوبه را از تصویب گذرانده است

از جمله هزینه های تبعی )ها  و تعیین قیمت گیری چگونگی اصالح کیفیت براساس این مصوبه، به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم

و تهیه طرح جامع مرحله ای اصالح نظام یارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات، علمکرد ( و قیمت تمام شده

، کارگروهی به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور و آرد و ناناستانداران و کارگروه های استانی و نظارت بر بازرسی گندم، 

عضویت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، امور 

نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و رییس اتاق اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و 

 .شود اصناف ایران تشکیل می

در همین حال، کارگروهی در هر استان به ریاست استاندار، معاون برنامه ریزی استاندار و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

علوم پزشکی مرکز استان، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، رئیس دانشگاه (دبیر)

تعزیرات حکومتی استان، مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی در استان، رئیس اتاق اصناف مرکز استان و رئیس هیئت مدیره 

 .شود با وظایفی تشکیل می( حسب تشخیص کارگروه)ها  اتحادیه نانوایان مرکز استان و سایر دستگاه

 .شود های هر استان در کارگروه استانی تصویب و با تأیید استاندار اجرا می همچنین قیمت آرد و نان در شهرستان

برای نانوایی های یارانه ای درب سیلو و انبارهای تحت  0030قیمت فروش گندم از اول آذر ماه : خوانیم در ادامه این مصوبه می

ریال تعیین و برای سایر متقاضیان گندم،  803هزار و  8ن سراسر کشور از قرار هر کیلوگرم اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایرا

 .شود براساس قیمت تمام شده محاسبه می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930908000480
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A2%D8%B1%D8%AF+%D9%88+%D9%86%D8%A7%D9%86
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درصد برای جبران تعدیل قیمت گندم و افزایش سایر هزینه های دو  03، حداکثر به میزان 0030قیمت انواع نان از اول آذرماه 

در سراسر کشور افزایش می یابد،  0038انی و نانوایی ها نسبت به قیمت های رسمی و مصوب سال سال اخیر کارخانجات آسیاب

همچنین در جهت بهبود کیفیت نان و ایجاد رقابت سالم بین واحدهای نانوایی سنتی، آزادپز، فانتزی، نان صنعتی، حجیم و نیمه 

قیمت فروش نان این واحدها، . یارانه ای اختصاص خواهد یافتدرصد از مجموع آرد مصارف نانوایی با قیمت غیر 83حجیم حداقل 

  .با هدف رقابت و ارتقای کیفیت، از شمول قیمت گذاری مستثنی است

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

 

 تشکلها

 ایانا- 1000آذر  30, دوشنبه

 ن ایران و آمریکا در تهران نشست دوجانبه رؤسای انجمن گاودارا

های گاوداران ایران و آمریکا به بررسی و مقایسه شرایط تولید گوشت و شیرخام و  رؤسای انجمن

 .های نوین دامپروری در کشور به گفتگو پرداختند گیری از روش چگونگی بهره
اران آمریکا برای ایجاد تعامل بیشتر با انجمن مدیره انجمن گاود ، عضو هیئت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .های آموزشی به ایران سفر کرد صنفی گاوداران ایران و برگزاری دوره

لری شیرین، مدرس پرورش دام، اصالح نژاد و مسائل اقتصادی پرورش دام است که با حضور در انجمن صنفی گاوداران ایران، 

 .ید دام را در ایران مطلع شدای آموزشی از شرایط تول ضمن برگزاری جلسه

ها کشور، درباره شرایط تولید گوشت قرمز و  بر اساس اعالم انجمن صنفی گاوداران ایران، وی ضمن بازدید از یکی از گاوداری

 .شیرخام در ایران و آمریکا با دبیر انجمن صنفی گاوداران ایران به گفتگو پرداخت

های ایران از پرورش گاوهای دورگه که امکان همزمان  ن آمریکا در بازدید از گاوداریمدیره انجمن گاودارا لری شیرین، عضو هیئت

 .تولید گوشت و شیر را دارند، استقبال کرد

 .شود ها به ایران وارد می های دامی آمریکایی مانند اسپرم گاوی با وجود تحریم گفتنی است، اکنون نیز برخی فرآورده

 ./شود ره توسط خبرگزاری ایانا منتشر میزودی اخبار تکمیلی در این با به

http://www.iana.ir/tashakkol/item/23009-1.html 

 

 تشکلها
  ایانا-1000آذر  31, سه شنبه

 زایی  تشکیل کارگروه کمیته ملی مبارزه با بیابان

وزارتخانه در محل  99زایی با حضور وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان  بیابان کارگروه کمیته ملی مبارزه با

 .وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.iana.ir/tashakkol/item/20395-1.html


 3931اول آذر اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

93 
 

نامه داخلی کارگروه  ، معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در جلسه تصویب آیین(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  شود که در کنار کاهش آب های قابل توجه جهانی محسوب می زایی از چالش بیابان :زدایی با اعالم این خبر گفت ملی بیابان

 .شیرین و تغییر اقلیم قرار دارد

زایی  زایی، اقدامات ملی تدوین شده و عوامل مؤثر در بیابان کنوانسیون مقابله با بیابان 03بر اساس ماده : خداکرم جاللی افزود

 .مشخص شده است

 .ویژه جوامع محلی در این بخش بسیار حائز اهمیت است برداران به نقش جایگاه دولت و بهره: وی خاطرنشان کرد

زایی تهیه و ارسال شده و برای تدوین هفتمین گزارش، اقدامات الزم  ششمین گزارش کمیته ملی مبارزه با بیابان: جاللی ادامه داد

 .شود انجام می

شود،  ها در جهان را شامل می درصد مساحت خشکی 03میلیارد هکتار است و  0.2ان ها در جه وی با اعالم اینکه مساحت بیابان

 .درصد مساحت کشور است 83میلیون هکتار بیابان داریم که این رقم معادل  08.0در ایران : تصریح کرد

 اراضی بیابانی در ایران دوبرابر سایر نقاط جهان است

میزان اراضی بیابانی در ایران دوبرابر سایر مناطق جهان است، در : ور یادآور شدها، مراتع و آبخیزداری کش رئیس سازمان جنگل

 .ها در ایران وجود دارد، دو درصد مناطق بیابانی جهان را در کشور داریم حالی که یک درصد خشکی

و پنج سازمان را در بر دارد و  االختیار است وزیر و نماینده تام 00زایی متشکل از  کمیته ملی مبارزه با بیابان: جاللی تأکید کرد

 .نظر که متخصص مسائل بیابان است، در آن وجود دارد عالوه بر آن، یک استاد صاحب

رود که  نامه اجرایی مقابله با بیابان تدوین شده که باید به تصویب اعضای مختلف برسد و امید می آیین: وی اظهار داشت

 .االجرا باشد شده، الزم های تهیه دستورالعمل

زدایی وجود دارد که در آن به جای شاخص عملکردی،  المللی بیابان تغییر رویکردی در کنوانسیون بین: جاللی همچنین گفت

 .های اثربخشی قرار گرفته است شاخص

در آن وجود ... هایی چون بهبود وضعیت معیشتی، دسترسی به آب سالم، بهبود شرایط اکوسیستمی و شاخص: وی در ادامه افزود

 .رددا

های ملی آمادگی با خشکسالی  سیاست: ها، مراتع و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد معاون وزیر جهاد کشاورزی در سازمان جنگل

 .ترین اهداف آن، کاهش اثرات خشکسالی است در کشور تدوین شده که از مهم

صورت  ها اجرایی شود، به توسط سازمان جنگل ارزیابی اقتصادی از تخریب سرزمین و الگوهای اجرایی که باید: جاللی ادامه داد

 .های ترسیب کربن و مناریت اجرایی شده است پایلوت در قالب پروژه

استان کشور توسعه یافته است و در مجموع این دو پروژه در  00استان و مناریت در  06پروژه ترسیب کربن در : وی تصریح کرد

 .شور توسعه یافته استمیلیون هکتار از اراضی بیابانی ک 0.0بیش از 

 ./نامه داخلی پرداختند ها و مفاد موجود در آیین گفتنی است، در ادامه این کارگروه، اعضای این کمیته به بررسی ماده

http://www.iana.ir/archive/item/83220-0.html 

 

 یتکنولوژی، نوآوری، علم

 ایانا-1000آذر  39, چهارشنبه

http://www.iana.ir/archive/item/20447-1.html
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 های نوترکیب نسل جدید طیور  نامه دستیابی به دانش فنی واکسن امضای تفاهم

های  نامه مشترک مؤسسه رازی و دانشگاه فردوسی مشهد، دستیابی به دانش فنی واکسن با امضای تفاهم

 . سازی رازی قرار گرفت نوترکیب نسل جدید طیور در دستور کار مؤسسه سرم
عنوان یکی  سازی رازی و هیئت همراه به از مشهد، رئیس مؤسسه واکسن و سرم( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ترین و معتبرترین  عنوان بزرگ از معتبرترین مراکز تولیدی کشور و دانشگاه فردوسی مشهد با حضور در دانشگاه فردوسی مشهد به

های نوترکیب نسل  نامه مشترکی به امضا رساندند که بر اساس آن دستیابی به دانش فنی واکسن مرکز علمی شرق کشور تفاهم

 .سازی رازی قرار گرفت جدید طیور در دستور کار مؤسسه سرم

های دامپزشکی، کشاورزی و علوم پایه حضور داشتند؛  بنا بر این گزارش، در این جلسه که برخی از اعضای هیئت علمی دانشکده

 .های بیشتر آنها را فراهم آورد رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ابراز امیدواری کرد که تعامل این دو مؤسسه موجبات موفقیت کافی،

های پژوهشی و  های دولت و وزارت جهاد کشاورزی را همکاری با مؤسسه در ادامه کهرام، رئیس مؤسسه رازی نیز یکی از سیاست

 .نخستین دانشگاهی است که مؤسسه رازی در صدد همکاری با آن برآمده استها دانست و یادآور شد؛ این  دانشگاه

ای قدیمی دانست که  شود، مؤسسه رازی را مؤسسه های کشور توسط مؤسسه رازی تولید می درصد واکسن 33وی با اعالم اینکه 

 .میراث علمی آن اکنون در دست محققان قرار دارد و باید قدر این میراث کهن را بدانیم

ای منحصر به فرد که خط تولیدی آن از صفر تا صد  وربخش، معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه رازی، نیز مؤسسه رازی را مؤسسهپ

 .رویکرد آینده مؤسسه به سمت تولید محصوالت جدید خواهد بود: شود، معرفی کرد و یادآور شد در خود مؤسسه انجام می

های مؤسسه دانست و  یستی دانشگاه، پیشرفت دامپزشکی در کشور را مدیون فعالیتدر ادامه دهقانی، رئیس پژوهشکده فناوری ز

 ./ها و اهداف پژوهشکده فناوری زیستی پرداخت به ارائه فعالیت

http://www.iana.ir/archive/item/23199-1.html 
 

 یتکنولوژی، نوآوری، علم
 ایانا-1000آذر  39, چهارشنبه

 روش تلقیح مصنوعی طیور با حضور متخصص فرانسوی در ایران کلید خورد 

تلقیح مصنوعی طیور در ایران با حضور متخصص و مدرس فرانسوی در مجتمع پرورش و اصالح نژاد مرغ 

 .کنار کلید خورد آرین بابل
کنار، با برگزاری کارگاهی آموزشی در این مجتمع که با  به بابل( ایانا)به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران 

های تلقیح مصنوعی نیز به  های دامی جاهد و شرکت روکت اینترنشنال صورت گرفت؛ تکنسین هماهنگی و همکاری شرکت نهاده

چون کشورهای دیگر منطقه مانند های آینده ایران نیز هم شود تا طی سال کشور اضافه می... های واکسیناتور و فهرست تکنسین

 .پاکستان، هندوستان و اخیراً کویت به جرگه دارندگان دانش تلقیح مصنوعی صنعت طیور بپیوندد

های دامی جاهد به ایران  متخصص برجسته تلقیح مصنوعی طیور که با دعوت شرکت نهاده( Guy Delhomme)گای دلهوم 

این روش که : تأثیرات این کارگاه آموزشی و تکنیک عملیات تلقیح مصنوعی گفتآمده است، در پاسخ به پرسش ایانا مبنی بر 

گذرد؛ باعث توسعه صنعت مرغداری با نژادهای برتر و  سال از اجرای آن در اروپا، آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی می 03حدود 

 .شود ها می در عین حال ضریب باروری بیشتر مرغ

http://www.iana.ir/archive/item/20466-1.html
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ها را بارور سازند؛  توانند مرغ نیک تلقیح مصنوعی، واحدهای مرغداری با تعداد خروس خیلی کمتر میوی با بیان اینکه از طریق تک

های مادر با هزینه کمتر برای تهیه  ها و امکان باروری بیشتر مرغ به این ترتیب، با اشغال فضای کمتر در مزارع توسط خروس: افزود

 .یابد دار افزایش می های نطفه مرغ تخم

ها بیشتر است، اظهار امیدواری کرد  بیان اینکه در روش تلقیح مصنوعی خلوص ژنتیکی نژادهای والد نسبت به سایر روش دلهوم با

 .ها از طریق تلقیح مصنوعی است، از این دانش روز استفاده کند درصد باروری 33تا ایران نیز همچون هند و پاکستان که 

در اروپا : کشورهایی در استفاده از دانش تلقیح مصنوعی پیشتاز هستند، ادامه داد وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چه

آمده  دست های به کنند و تقریباً سرانه جهانی مرغ درصد از روش تلقیح مصنوعی استفاده می 033طور  و برزیل برای گرفتن اجداد به

 .درصد است 00تا  03از روش تلقیح مصنوعی 

چین نیز در : با اعالم نتیجه سفر دو هفته پیش خود به چین تصریح کرد Imv Technologiesمتخصص شرکت فرانسوی 

 .رود صنعت طیور آن کشور توسعه یابد این زمینه آغاز به کار کرده و انتظار می

در : دآور شداطالعی کرد و یا دلهوم درباره دالیل تأخیر ایران در استفاده از تلقیح مصنوعی طی سه دهه رواج این روش اظهار بی

در بلندمدت باعث منفعت ... های این روش باید گفت این تکنیک با توجه به مواهب کاهش مصرف انرژی، غذا و مورد هزینه

 .کشورهای برخوردار از این دانش است

باور  رغم اینکه پنج سال پیش از اجرای آن ترس داشتند، دلیل روشنی برای درصدی این روش در پاکستان را به 33وی رواج 

 .تأثیرات مثبت آن در صنعت طیور هر کشور دانست

نقطه قوت خوب کشور شما در این زمینه : های مرغداری خاورمیانه تأکید کرد دلهوم با اشاره به شباهت بسیار زیاد سیستم

 .برخورداری ایران از نژاد مستقل الین آرین است که وارداتی نیست و یکی از هشت نژاد خالص دنیا است

رود ایران هم مانند دارندگان هفت الین  کنند و انتظار می فته وی، امروز تمام دارندگان الین طیور از این تکنیک استفاده میبه گ

 ./دیگر از این روش استفاده کند

http://www.iana.ir/archive/item/23191-1.html 
 

 

 چای

 ایانا- 1000آذر  32, یکشنبه

 های سنواتی سرعت گرفت  تعیین تکلیف چای

های بازاریابی  گیرد و راه شد، سرعت می های سنواتی که به کندی اجرا می در مدیریت جدید، قانون چای

 .شود دیگری اخذ می
های  از حل مشکل چای( ایانا)رزی ایران معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاو

 .رو است های سنواتی وضع شده، اما اجرایی کردن آن با مشکل روبه چندین سال است که قانونی برای چای: سنواتی خبر داد و گفت

ده قرار گیرد، تواند مورد استفا هایی که سنواتی بودن آنها محرز شده است و برای مصارف انسانی نمی چای: گودرز خردادپور افزود

 .شود، اما تبدیل و صادرات آن نیازمند قوانین خاص است جداسازی شده و در انبارهای خاصی نگهداری می

http://www.iana.ir/archive/item/20464-1.html


 3931اول آذر اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

90 
 

های سنواتی قابل تبدیل به کمپوست را در  بخشی به چای ایرانی، چای در برنامه داریم که در راستای رونق: وی خاطرنشان کرد

 .ی مصارف صنعتی، رنگرزی و سایر موارد صادر کنیمها را برا کشور انجام داده و سایر چای

دهی سایر انبارها نیز در حال  های سنواتی موجود در انبار الهیجان تبدیل به کمپوست شد و برای سامان چای: خردادپور ادامه داد

 .آوری اطالعات هستیم جمع

های سنواتی در دستور کار  نی و تعیین تکلیف چایهای جدیدی در سازمان چای برای بازاریابی چای ایرا برنامه: وی تصریح کرد

 .است

  جسارت تولیدکنندگان چای داخلی کم است

در گذشته برای واردات سه کیلوگرم چای خارجی : معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای درباره تعرفه واردات چای یادآور شد

ر تعرفه چهار درصدی برای آن در نظر گرفته شده است که از شد که در حال حاض باید یک کیلوگرم چای ایرانی صادر می

 .االجرا است ماه سال جاری، قانون فوق الزم اردیبهشت

های چای، کیفیت چای تولیدی را افزایش دهیم  زراعی در باغ موقع به باید تالش کنیم که با انجام عملیات به: خردادپور تأکید کرد

  .تا نیازی به واردات نداشته باشیم
اند و ترس از  متأسفانه در نمایشگاه چای که در سال جاری برگزار شد، برندهای چای ایرانی مورد غفلت قرار گرفته: وی اظهار داشت

 .تری داشته باشند های خارجی باعث شد که حضور کمرنگ عدم رقابت آنها با چای

جی برابری کند، بنابراین باید جسارت حضور چای ایرانی تواند با بسیاری از برندهای خار چای ایرانی می: خردادپور همچنین گفت

 .المللی به اثبات برسد در بازارهای داخلی و بین

 ./های جدیدی برای تنظیم بازار چای تولیدی و بازاریابی آن در دستور کار داریم برنامه: وی در پایان افزود

http://www.iana.ir/archive/item/23130-1.html 

 

 خرما

 ایانا-1000آذر  31, شنبه

 هزار تن خرما در کشور  83تولید یک میلیون و 

هزار تن آن برای مصارف  033شود که حدود  هزار تن خرما در کشور تولید می 83ساالنه یک میلیون و 

 .شود صادراتی در نظر گرفته می
گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  ی گرمسیری و نیمهها مدیرکل دفتر میوه

شود که در زمان  پدیده خشکیدگی خوشه خرما یک تنش فیزیولوژیک محسوب می: درباره وضعیت خرما در کشور گفت( ایانا)

 .یابد ت تابش خورشید افزایش میها و پایین آمدن رطوبت هوا، همراه با افزایش شد کاهش بارندگی

کاران شده است تا از ضرر و  برای کاهش اثرات خشکیدگی خرما توسط این مؤسسه، پیشنهاداتی به نخل: پور افزود ابوالقاسم حسن

 .زیان ناشی از آن بکاهد

 .پدیده کاهش یابد درصد از اثرات این 03تا  03شود که  ها در زمان مناسب باعث می کوددهی به نخل: وی خاطرنشان کرد

http://www.iana.ir/archive/item/20407-1.html
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هزار تن آن ساالنه صادر  833هزار تن خرما در کشور تولید شده که حدود  03در حال حاضر یک میلیون و : پور ادامه داد حسن

 .شود می

هزار تن خرما در صنعت فرآوری برای تولید شیر خرما، خمیر خرما و سس خرما و عالوه بر آن  083تا  033حدود : وی تصریح کرد

 .رسد ها به مصرف می لید سرکه، الکل اتیلیک و سایر فرآوردهدر تو

 کیلوگرم تعیین شده است 93سرانه مصرف خرما برای هر ایرانی 

خوری خرما نیز در کشور وجود دارد که  تازه: گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

 .شود ل انجام میبا نگهداری در انبار، در طول سا

کیلوگرم  03شده و تولید خرما، سرانه مصرف این میوه بهشتی برای هر نفر باید  بر اساس برآوردهای انجام: پور تأکید کرد حسن

 .کند خرما باشد، یعنی روزانه چهار تا پنج عدد خرما نیازهای غذایی مردم را تأمین می

کنند، از مصرف مناسب این نعمت خدادادی  در مناطق خرماخیز زندگی می راز طول عمر بسیاری از مردمی که: وی اظهار داشت

 .ها از آن غافل هستند است، در حالی که بسیاری از انسان

ای که به ازای هر  گونه برداران افزایش یابد، به اعالم قیمت تضمینی برای خرما باعث شد که انگیزه بهره: پور همچنین گفت حسن

های  شود و در مدت نگهداری این محصول در سردخانه تومان توسط تعاونی روستایی پرداخت می 060و هزار  کیلوگرم خرما، یک

 .شود کاران داده می ای برای بازاریابی به نخل این سازمان، فرصت چهارماه

اید گفت این کنند، در حالی که ب های خرما را دلیلی برای کاهش تولید تلقی می ای خشکیدگی خوشه عده: وی در ادامه افزود

 .ای نیست که بتوان آن را به خسارت نسبت داد های جنوب کرمان دیده شده است و به اندازه هایی از استان کاهش در بخش

های رسیده، خسارت زیادی از  گزارش: گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

ها،  های مؤسسه تحقیقات توجه بیشتری شود و با تغذیه مناسب نخل دهد، اما الزم است به توصیه پدیده خشکیدگی خرما نشان نمی

 ./نسبت به کاهش اثرات خشکیدگی اقدام شود

http://www.iana.ir/archive/item/23080-1.html 
 

 زیتون

 - 00/30/30فارس

 سازی زیتون با آب دریای خزر ابی به فناوری شیریندستی

سازی زیتون با استفاده از آب دریا در  یک کارآفرین عرصه اقتصاد مقاومتی از دستیابی به فناوری شیرین

 .ایران خبر داد
 های اقتصاد مقاومتی، سازندگی و و تجلیل از فعاالن عرصه« شکوه همت»علیرضا نبی در حاشیه همایش تحت عنوان 

سازی زیتون با استفاده از آب دریا در ایران  وگو با خبرنگار فارس در گرگان، از دستیابی به فناوری شیرین زدایی در گفت محرومیت

سازی  گیری از دانش بومی توانستیم برای نخستین بار با یک فرمول، آب دریا را در مصارف شیرین با بهره: خبر داد و اظهار کرد

 .تفاده کنیمزیتون و خیار شور اس

هزار تن آب نیاز است و با توجه به مشکالت  833هزار تن زیتون به  83برای تولید : این کارآفرین عرصه اقتصاد مقاومتی ادامه داد

 .جویی اقتصادی در این راستا داشته باشیم آبی در کشور، این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و توانستیم مقادیر زیادی صرفه کم

http://www.iana.ir/archive/item/20383-1.html


 3931اول آذر اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

99 
 

تن زیتون در استان گلستان  033هزار و  طی سال گذشته یک: با بیان اینکه زیتون استان گلستان یک برند جهانی است، افزودنبی 

 .سازی آن اقدام کردیم تولید شد که با استفاده از آب دریای خزر و منطقه بندرگز نسبت به شیرین

  در ایران« باکتریال دستمال کاغذی آنتی»تولید 

به دنبال ساخت  8303ها در سال  آمریکایی: های بزرگی کسب کنیم، افزود اینکه با اقتصاد مقاومتی توانستیم دستاوردوی با بیان 

میلیون دالری نتوانستند موفق به این کار بشوند و ما مفتخر هستیم اعالم  02بودند که با هزینه « باکتریال دستمال کاغذی آنتی»

که قدرت ضد عفونی کردن آن « باکتریال آنتی دستمال کاغذی »ایم کارخانه  ارد تومان توانستهمیلی 08ای بالغ بر  کنیم با هزینه

 .اندازی کنیم برابر شستن دست با آب و صابون است را تا سال آینده راه 003

 مسئوالن از عرصه حرف به عرصه کار و تالش وارد شوند

های اقتصادی ما وارداتی است و  درصد از کاال 36: تالش وارد شوند، افزودنبی با بیان اینکه مسئوالن از عرصه حرف به عرصه کار و 

 .شدنی است روی اقتصاد تنها با روحیه و ایدئولوژی تفکر بسیجی حل های پیش  امروز نیاز به کار داریم و چالش

دهند،  نند و نقشه راه را نشان میک وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در هفت سال گذشته شعار سال را همراه با اقتصاد بیان می

امسال کشورمان را مشکالت اقتصادی به خطر انداخته و نیاز است کمربند اقتصادی کشور را محکم ببندیم، چراکه : اذعان داشت

 .ها بوده است مسائل اقتصادی یکی از دالیل اصلی فروپاشی حکومت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003030333310 
 

 زیتون
 ایانا-1000آذر  32, یکشنبه

 برای نخستین بار در کشور تهیه و منتشر شد  "اطلس زیتون ایران"

نگاری مولکولی  بار در کشور، به منظور شناسایی خصوصیات مورفولوژیک و انگشت برای نخستین

 .تهیه و منتشر شد "اطلس زیتون ایران  "زیتون ایران، کتاب پالسم ژرم
: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مقام معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم

یقاتی، ثبت صفات مورفولوژیکی و منظور حفظ ذخایر ژنتیکی، اقدامات اجرایی، علمی و تحق بار در کشور به برای نخستین

های بومی زیتون ایران معرفی و  زیتون صورت گرفت و ژنوتیپ DNAهای  نگاری و ثبت ویژگی فیزیولوژیکی از طریق انگشت

 .مستندسازی شد

کیت المللی و حفظ حقوق مال های بومی زیتون ایران برای ثبت در مجامع بین درصد ژنوتیپ 63مستندات : جهانگیر عرب افزود

المللی زیتون ارسال و مورد تأیید قرار  و شورای بین( فائو)جمهوری اسالمی ایران نیز به سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .گرفته است

های زیتون معرفی شده، متعلق به کشور  گر آن است که ژنوتیپ نتایج این اقدامات و تهیه اطلس زیتون بیان: وی خاطرنشان کرد

 .های سایر کشورها ندارد گونه شباهتی با زیتون هیچ ایران است و

های گیاهی را ثروت و منابع پایه توسعه کشاورزی کشور خواند و ادامه  پالسم مقام معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ژرم قائم

 .سی و مستندسازی قرار گیردشده از سوی سازمان فائو، ضرورت داشت مباحث زیتون در ایران مورد برر بر اساس ضوابط ابالغ: داد

 مقام معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در حال دریافت لوح تقدیر و ارائه نسخه ای از اطلس به وزیر قائم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930907000019
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های تحقیقاتی، توانمندی مراکز علمی و حفظ ذخایر ژنتیکی ار  عرب نقش جدی زیتون در اقتصاد خانوار کشاورزان، وجود مؤسسه

 .سازی و تهیه اطلس زیتون ایران برشمردهای مستند از ضرورت

وی یادآور شد اقدامات اجرایی و علمی مستندسازی زیتون ایران با هماهنگی کارشناسان طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی، 

 .های تحقیقات وزارتخانه انجام گرفته است استادان دانشگاهی و محققان مؤسسه

ه سال تالش مستمر به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده و دارای پنج فصل به گفته عرب، تهیه اطلس زیتون ایران ظرف س

های زیتون ایران بر مبنای صفات مورفولوژیک؛ فصل سوم،  شامل فصل نخست، مقدمه؛ فصل دوم، معرفی ارقام تجاری و ژنوتیپ

سم زیتون ایران با استفاده از نشانگرهای پال های وحشی ایران و فصل پنجم، بررسی ژرم های بومی ایران؛ فصل چهارم، زیتون زیتون

 .مولکولی تهیه شده است

مقام معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، سیدمهدی حسینی  گفتنی است، اطلس زیتون ایران با همت جهانگیر عرب، قائم

 .زبان تهیه شده است مزینانی و بهاره ترک

؛ عرب به "کتاب، مدیریت جهادی، توسعه کشاورزی"زی ایران به مناسبت روز الزم به ذکر است، در آیین رونمایی از کتابخانه مجا

نمایندگی از سوی دو نویسنده دیگر و بابت همکاری و حمایت از تهیه و انتشار اطلس زیتون ایران از سوی وزیر جهاد کشاورزی و 

 ./ورد تجلیل قرار گرفتمعاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج م

http://www.iana.ir/archive/item/23138-1.html 

 

 زعفران

 ایانا-1000آذر  38, شنبه

 پروژه برای بهبود تولید و توسعه بازار جهانی زعفران  18اجرای 

پروژه برای بهبود این محصول از تولید  18ملی زعفران، جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی در طرح 

 .تا توسعه بازارهای هدف جهانی در حال اجرا دارد
، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در سومین همایش ملی آخرین (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در مرحله اول تولید : ستان زاوه در جنوب استان خراسان رضوی گفتآباد شهر دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران در دولت

 .های افزایش زعفران در هر هکتار از چهار کیلوگرم به هشت کیلوگرم در حال بررسی است راه

های در  ها و جایگزین شش درصد محصوالت پر آب کشاورزی از دیگر پروژه اجرای الگوی کشت، توسعه باغ: مجتبی مزروعی افزود

 .ت اقدام استدس

میلیارد ریال  233میلیون مترمکعب آب  003ساالنه از شش درصد محصوالت آب بر این استان با مصرف : وی خاطرنشان کرد

هزار و  3شود که با حذف آنها و جایگزین کردن دیگر محصوالت با همان مقدار مصرف آب، درآمد استان به  درآمد نصیب استان می

 .یابد می میلیارد ریال افزایش 303

گذاری و ایجاد اقتصاد پایدار تالش مضاعف انجام  بخش کشاورزی با نیروهای متخصصی که دارد برای سرمایه: مزروعی تصریح کرد

 ./دهد می

http://www.iana.ir/archive/item/23101-1.html 

http://www.iana.ir/archive/item/20408-1.html
http://www.iana.ir/archive/item/20491-1.html
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  زعفران
 ایانا-1000آذر  30, دوشنبه

 شود  اندازی می آزمایشگاه خاک زعفران در تربت حیدریه راه

اندازی  آزمایشگاه خاک زعفران در تربت حیدریه راه: رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه گفت

 . شود می
هشکده زعفران در سال پس از تکمیل پژو: وگو با خبرنگار پژوهشی ایسنا منطقه خراسان رضوی، اظهار کرد علی احمدیان در گفت

کلنگ احداث آن زده شد، این پژوهشکده از دانشگاه فردوسی، جدا و تحویل دانشگاه تربت حیدریه شد و  0068که در سال  0030

 .فعالیتش را از همان زمان شروع کرد

فرآوری، بسته بندی،  این پژوهشکده تنها پژوهشکده تخصصی زعفران ایران و جهان است که در سه مقوله تولید،: وی بیان کرد

 .دهد تجارت، صادرات و بازاریابی زعفران تحقیقات پژوهشی انجام می

ایم، باید به سمت تولید ارزان و افزایش تولید در  در زمینه تولید زعفران بر اساس تحقیقاتی که انجام داده: احمدیان تصریح کرد

ی سنتی و مدرن بکار ببریم، زیرا هیچ کدام به تنهایی جوابگو نیست و ها برای رسیدن به آن باید تلفیقی از روش. سطح هکتار برویم

ها درست نیست و حتی کشت ارگانیک زعفران که  این تصور که تولید زعفران باید به سمت صنعتی پیش برود، بر اساس پژوهش

 .های سنتی نزدیکتر است تولید زعفران سالم را مد نظر دارد، به روش

 .ف ما در زمینه تولید زعفران، کل مالک و خرده مالک است که برای ارتباط با این دو گروه برنامه داریمجامعه هد: احمدیان گفت

تعدد مرجع تصمیم سازی شورای راهبردی زعفران، کند بودن عملکرد تولید : رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه ادامه داد

المللی و مانع قانونی مالیات گمرکی  سودجویی دالالن داخلی و بین زعفران، نبود برند ملی، عدم عرضه محصوالت فرآوری شده،

های تحقیقاتی برای  برخی معضالت پیش روی زعفران است که پژوهشکده زعفران در این زمینه در حال پژوهش و بررسی طرح

 .های پژوهشی زمانبر است های منطقی است، البته بحث ارائه راه حل

ژوهشکده ارتباط قوی بین دانش و صنعت در زمینه زعفران است و برای ارتقای زعفران بین یکی از اهداف اصلی پ: وی گفت

 .تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصول و حوزه علم وپژوهش ارتباط برقرار کند

و همچنین در حال حاضر این پژوهشکده همه تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز زعفران را در اختیار دارد : احمدیان اظهار کرد

شود و در این آزمایشگاه  اندازی می تجهیزات آزمایشگاه اکرودیته را خریداری کرده که در مرحله تائید نهایی است و بزودی راه

دهد و نیاز همه تولیدکنندگان، تجار و صادرکنندگان منطقه را برآورده  عملیات انجام آزمایشات استاندارد زعفران را انجام می

 .کند می

شود و در مجموع پژوهشکده  همچنین بزودی آزمایشگاه خاک ویژه زعفران در پژوهشکده زعفران تربت حیدریه ایجاد می: دوی افزو

 .به همه مباحث آزمایشگاهی و تحقیقاتی زعفران دسترسی داشته و محدودیتی در باب تجهیزات آزمایشگاهی ندارد

اضر در حوزه تولید فرآوری، بسته بندی، تجارت و خواص دارویی درحال ح: رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه تاکید کرد

نامه ارشد و دکتری زیر نظر پژوهشکده زعفران تربت حیدریه در حال انجام است و همچنین  پایان 83طرح تحقیقاتی و  8زعفران 

ان نهاد تحقیقاتی، از چهار طرح ملی تحقیقاتی زعفران زیر نظر پژوهشکده درحال اجرا است و البته این پژوهشکده بعنو

 .کند شوند، حمایت می هایی که در زمینه زعفران انجام می پژوهش



 3931اول آذر اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

98 
 

ایجاد ستاد ویژه زعفران شهرستان از دیگر اقدامات پژوهشکده درجهت ساماندهی این محصول است و در حال : احمدیان گفت

 .شود استان کشور محصول زعفران کشت می 82حاضر در

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23121-1.html 

 زعفران
 خبرنگاران جوان - 1000آذر  38: تاریخ

 ثبت جهانی برند ملی شورای زعفران در دست اقدام/ تغییرات جوی میزان تولید زعفران را کاهش داد

 .درصد شد 03باعث کاهش میزان تولید زعفران به  تغییرات جوی در سال جاری  :منوچهری گفت

طبق آمار وزارت : اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانفرشید منوچهری دبیر شورای ملی زعفران در گفتگو با 

کیلوگرم و میزان تولید  0.0استان خراسان رضوی و جنوبی به  جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی میزان برداشت زعفران در دو

 .هزار تن رسیده است 803نیز به 

 .متاسفانه تغییرات آب و هوایی و گرمی زیاد تابستان در سال جاری بر کاهش تولید تاثیر داشته است  :وی در ادامه افزود

مجوز ثبت برند ملی شورای   :ند دیگر از زعفران نیز تصریح کرددبیر شورای ملی زعفران در خصوص ثبت برند این شورا و دو ثبت بر

ها گرفته شده و این ثبت نیز صورت گرفته و  زعفران از سازمان توسعه تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و اداره کل ثبت، عالئم و نشانه

 .ما به دنبال ثبت جهانی نشان این شورا هستیم

رد نظر کشت محصول و کشور مورد نیز باید برندش در داخل ثبت شود و با به دنبال همچنین در سال آینده دو نشان استان مو

 .ثبت جهانی این دو نشان نیز هستیم که امیدواریم در سال آینده یک یا دو نشان زعفران ثبت جهانی شوند

 توسعه زعفران، نوسانات قیمت را کاهش خواهد داد  حمایت از صندوق

اگر وزارت جهاد کشاورزی از   :فصل برداشت ما شاهد نوسانات قیمت در این بازه هستیم اضافه کردمنوچهری با بیان این که در 

طرح شورا در خصوص تاسیس صندوق توسعه زعفران و همچنین بانک کاالیی این محصول حمایت کند ما شاهد نوسانات این 

 .محصول در بازار نخواهیم بود

صادرکننده با تاسیس بانک زعفران یا صندوق آن   :مسیر برای شورا میسر نشده اضافه کرد وی با اشاره به این که در حال حاضر این

 .اند های ما پاسخ نداده ها به طرح کاهد ولی تاکنون وزارت جهاد و همچنین باغبانی این وزارت خانه مستقیما از نوسانات بازار می

کاهش یافت که امیدواریم در سال آینده میزان برداشت افزایش  میزان گل دهی زعفران در سال جاری  :وی در پایان یادآور شد

 .یابد

http://www.yjc.ir/fa/news/9399109/%D8% 
 

 زعفران

 فودپرس – 0030آذر ماه  0دو شنبه 

 ها ادامه صادرات زعفران ایران به آمریکا با وجود تحریم
درصد زعفران دنیا را تولید می کند نوشت تحریم ها هم باعث توقف مصرف  30ه هندی ایندیا تایمز با اشاره به این که ایران پایگا 

به گزارش پایگاه خبری ایندیا تایمز .شود زعفران ایران در آمریکا نشده و زعفران تولیدی ایران از طریق کانادا به این کشور صادر می

آمریکا، به عنوان . ان که تقریبا هم قیمت با طالست، کاالیی است که قاچاقچیان را به طمع می اندازدزعفر: طی گزارشی نوشت

درصد  30ایران .ثروتمندترین کشور جهان به اندازه ای به این کاال عالقه دارد که حتی حاضر است آن را از ایران هم وارد کند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20424-1.html
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5055475/%D8%25
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. درصد مابقی هستند 0، ایتالیا، یونان، مراکش و آذربایجان تولید کنندگان هند در کنار اسپانیا. زعفران جهان را تولید می کند

هر . درصدی تولید این محصول مواجه است 00کشمیر تنها مرکز تولید زعفران هند است و به دلیل وقوع سیل، امسال با کاهش 

بر اساس این .ر نیم کیلو زعفران تولید می شودبنابراین معموال از هر هکتا. کیلو زعفران از یکصد هزار گل زعفران به دست می آید

گزارش با توجه به این اصول و همچنین این واقعیت که ایران بزرگترین تولید کننده زعفران جهان است، همواره تقاضای بیشتری 

ودن تقاضا برای زعفران از به عالوه، با توجه به تحریم ها علیه ایران و باال ب. برای این کاال وجود دارد و قیمت ها همیشه باال است

آنهایی که تخصصی در زمینه زعفران دارند می گویند، زعفران ایران توسط .سوی آمریکا، تجارت غیرقانونی زعفران رونق یافته است

ه زعفران ایرانی سپس بدون اینک. تجار در مناطقی نظیر دوبی خریداری و سپس به سایر نقاط جهان از جمله کانادا انتقال می یابد

تنش ها بین تهران و واشنگتن، نتوانسته است مصرف کنندگان . منشا اصلی اش مشخص باشد، از کانادا به آمریکا صادر می شود

هند تعرفه باالیی را برای واردات زعفران اعمال می : این گزارش افزود.آمریکایی را از دسترسی به زعفران با کیفیت ایرانی باز دارد

درصد کمتر از قیمت زعفران هندی است و این انگیزه موجب می شود تا این کاال به صورت  03نی تقریبا قیمت زعفران ایرا. کند

همواره این ادعا در میان تولید کنندگان مختلف زعفران وجود دارد که زعفران تولید آنها از . غیر رسمی و قاچاق وارد هند شود

برای عاشقان زعفران، قیمت مسئله . ز نظر جهانی دارای کیفیتی برتر استکیفیت باالیی بهتر است، اما زعفران تولیدی ایران ا

 مهمی محسوب نمی شود، و آنها همواره ترجیح می دهند از زعفران ایرانی استفاده کنند

 http://www.foodpress.ir/Post 
 

 شیالت

 ایانا-1000آذر  32, یکشنبه

 صیادی در دریای خزر تا دوشنبه ممنوع شد صید و 

دلیل بارش باران، کاهش دمای هوا و اخطاریه سازمان هواشناسی کشور، اداره هواشناسی کشاورزی  به

برای حفظ محصوالت کشاورزی، به کشاورازن مناطق مختلف کشور توصیه و اخطاریه برای حفظ 

 .محصوالت کشاورزی صادر کرد
روز شنبه یکم آذرماه سال جاری، مرکز  22، بر اساس اخطاریه شماره (ایانا)اری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگز

های گیالن، غرب  شنبه در استان ها در سطح کشور در روزهای یک بینی سازمان هواشناسی کشور مبنی بر تداوم بارش پیش

خوزستان، بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال های  مازندران، بوشهر، مناطق مرکزی فارس و در روز دوشنبه در استان

و بختیاری، گیالن و غرب مازندران و با شدت کمتر در شمال کرمان و غرب اصفهان به هواشناسی کشاورزی به کشاورزان این 

ها، برداشت  کش باغسازی زه پاشی خودداری و اقدام به پاک مناطق توصیه کرد که در این روزها از هرگونه عملیات محلول و سم

 .سریع محصوالت و انتقال به انبارهای استاندارد کنند

های گرمایشی،  دلیل کاهش دما نیز به کشاورزان توصیه شده که تدابیر الزم برای تعمیر پوشش، تجهیز سیستم بنا بر این گزارش، به

 .ا انجام دهندهای پرورش قارچ و انباره ها، سالن تأمین سوخت و تنظیم دما و رطوبت گلخانه

الذکر در برداشت ذرت  های فوق سازی زهکش مزارع و در مناطق گرمسیر استان همچنین به کشاورزان اعالم شده که اقدام به پاک

 .ای و انتقال به سیلوهای دامداری تسریع کنند علوفه

http://www.foodpress.ir/Post
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و نقاط مرتفع خودداری و با تأمین سوخت، ها  ها و مسیل ها در حاشیه رودخانه در این مناطق به کشاورزان توصیه شده از چرای دام

 .های خود مراقبت کنند ها و تهیه خوراک پرانرژی از دام ها و دامداری تنظیم و تهویه دما و رطوبت مرغداری

ق در این اطالعیه، به زنبورداران نیز یادآوری شده که اقدام به درزگیری و ایزوالسیون کندوها و انتقال کندوهای زنبورعسل از مناط

 .ییالقی به قشالق کنند

 .دلیل طوفانی و مواج بودن دریا نیز به صیادان هشدار داده شده که از هرگونه عملیات صید و صیادی در دریای خزر پرهیز کنند به

زدگی و خسارت اقدام به بازدید و اضافه کردن ضدیخ به  در مناطق یادشده به کشاورزان تأکید شده که برای جلوگیری از یخ

 ./ها کنند پاش آالت کشاورزی و تخلیه محتویات داخل سم اتور ماشینرادی

http://www.iana.ir/archive/item/23130-1.html 

 شیالت
 ایانا- 1000آذر  31, سه شنبه

 های شیالتی به روسیه  ارسال نمونه

های محصوالت شیالتی ایرانی آماده  ارشناسی و دامپزشکی کشور روسیه، نمونههای ک برای بررسی در تیم

 .ارسال است
در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های بیشتر به  های ایرانی برای بررسی ای که نمونه گونه حاصل شده، به راستای صادرات آبزیان ایرانی به کشور روسیه، نتایج مثبتی

 .این کشور ارسال شده است

دلیل مشکالت ارزی برای روسیه روند  رغم حرکت رو به پیشرفت برنامه صادرات آبزیان به روسیه، اما به به: اکبر خدایی افزود علی

 .رود کار، به کندی پیش می

 .آالی ایرانی قوت گرفته است ت در حال انجام بوده و احتمال صادرات میگو و قزلمذاکرا: وی خاطرنشان کرد

قرار است دو هفته آینده هیئتی از کشور روسیه برای بازدید از واحدهای : دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران ادامه داد

 .ایران سفر کنندفرآوری که اسامی آنها توسط سازمان دامپزشکی کشور اعالم شده است، به 

در عین حال الزم است تا برای تسریع در روند فوق، : بینی اینکه روند مذاکرات به خوبی پیش رود، تصریح کرد خدایی با پیش

 .اقداماتی در همین راستا برای بازاریابی محصوالت شیالتی در کشور فوق به انجام برسد

رود  شده را مطابق سلیقه کشور روسیه تهیه و ارسال کند و امید می فرآوری این اتحادیه آمادگی دارد که محصوالت: وی یادآور شد

 .تر روند مذاکرات پیش رفته و به سمت اجرایی شدن صادرات حرکت کند که هرچه سریع

دراتی به آال و میگو از مسافران اولیه محصوالت شیالتی صا گفتنی است، بنا بر اعالم مدیرکل بازاریابی و توسعه سازمان شیالت، قزل

 ./روز آینده روند صادرات آنها آغاز شود 83کشور روسیه هستند که امید است ظرف 

http://www.iana.ir/archive/item/23100-1.html 
 

 شیالت
 فودپرس– 1000آذر ماه  0دو شنبه 

 هزار تومان 99آال  وگرم قزلقیمت هرکیل/ ماهی گران نشده است 

http://www.iana.ir/archive/item/20409-1.html
http://www.iana.ir/archive/item/20437-1.html
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آال برای  قیمت ماهی قزل: های تعاونی آبزیان کشور با بیان اینکه قیمت ماهی افزایشی نداشته است، گفت مدیرعامل اتحادیه شرکت

هزار تومان به  80تا  88ضمن اینکه هر کیلوگرم میگو نیز به طور متوسط بین  Yهزار تومان است 02تا  00مصرف کننده بین 

 .رسد وش میفر

اگر هم افزایش قیمتی اتفاق افتاده غیر معمول و : افزایشی نداشته است، اظهار داشت قیمت ماهیبا بیان اینکه  ارسالن قاسمی

 .سودجویانه بوده است

قیمت این ماهی : هزار تومان سر مزرعه عنوان کرد و گفت 00تا  03را بین  ماهی قزل آالوی قیمت عمده فروشی هرکیلوگرم 

 .هزار تومان است 02تا  00برای مصرف کننده بین 

با : ، افزودتوان قیمتی ثابت را بیان کرد قاسمی با اشاره به اینکه برای ماهی تیالپیا با توجه به اینکه این ماهی وارداتی است نمی

توجه به اینکه تغییری در نرخ ارز و واردات این ماهی انجام نگرفته قمیت آن نیز تغییری نداشته است ضمن اینکه قیمت تیالپیا در 

 .هزار تومان است 06تا  00ها حدودا بین  عمده فروشی

  .هزار تومان است 80تا  88نیز به طور متوسط بین میگو به گفته وی قیمت هر کیلوگرم 

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

 شیالت
 فودپرس– 1000آذر ماه  0دو شنبه 

 آال و میگوی ایرانی مسافران روسیه شدند قزل 
بود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت کشور با بیان اینکه مقدمات قانونی صادرات آبزیان به مدیر کل دفتر به

روند؛ ضمن اینکه ماهی قزل  های صادراتی کشور به روسیه می روز آینده اولین محموله 83ظرف : روسیه در حال انجام است، گفت

عیسی گلشاهی با بیان اینکه صادرات آبزیان به روسیه هنوز انجام نشده .شوند کشور میاند که راهی این  آال و میگو اولین آبزیانی

وی با .های روسی و ایرانی در حال مذاکره در زمینه هستند و یک سری موارد وجود دارد که باید حل و فصل شوند تیم: است، افزود

اسامی : ها قرار گرفته است، اضافه کرد ده و مورد پذیرش آنهای ایرانی به دامپزشکی روسیه اعالم ش اشاره به اینکه اسامی شرکت

های ایرانی در اتحادیه گمرکی بین روسیه، بالروس و قزاقستان مورد پذیرش قرار گرفته است و باید در سایت دامپزشکی  شرکت

انونی آن نیز انجام گیرد تا قراردادهای این کار بسته شده و باید مقدمات ق: گلشاهی افزود.اتحادیه گمرکی هم ثبت و ضبط شوند

به .های صادراتی ما راهی روسیه شوند روز آینده اولین محموله 83شود ظرف  صادرات عملیاتی شود ضمن اینکه پیش بینی می

 گفته وی ماهی قزل آال و میگو اولین مسافران آبزیان ایرانی به روسیه هستند

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 شیالت
 فودپرس – 1000آذر ماه  1سه شنبه 

 مشکالت ارزی روسیه، روند صادرات آبزیان را کند کرده است / های شیالتی به روسیه ارسال نمونه
رکل دبی.های محصوالت شیالتی ایرانی آماده ارسال است های کارشناسی و دامپزشکی کشور روسیه، نمونه برای بررسی در تیم

در راستای صادرات آبزیان ایرانی به کشور روسیه، نتایج مثبتی حاصل : اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران با اعالم این خبر گفت

رغم حرکت رو  به: اکبر خدایی افزود علی.های بیشتر به این کشور ارسال شده است های ایرانی برای بررسی ای که نمونه گونه شده، به

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D9%82%D8%B2%D9%84+%D8%A2%D9%84%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88
http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post
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وی خاطرنشان .رود دلیل مشکالت ارزی برای روسیه روند کار، به کندی پیش می مه صادرات آبزیان به روسیه، اما بهبه پیشرفت برنا

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان .آالی ایرانی قوت گرفته است مذاکرات در حال انجام بوده و احتمال صادرات میگو و قزل: کرد

ینده هیئتی از کشور روسیه برای بازدید از واحدهای فرآوری که اسامی آنها توسط سازمان قرار است دو هفته آ: ایران ادامه داد

در : بینی اینکه روند مذاکرات به خوبی پیش رود، تصریح کرد خدایی با پیش.دامپزشکی کشور اعالم شده است، به ایران سفر کنند

راستا برای بازاریابی محصوالت شیالتی در کشور فوق به انجام  عین حال الزم است تا برای تسریع در روند فوق، اقداماتی در همین

شده را مطابق سلیقه کشور روسیه تهیه و ارسال کند و امید  این اتحادیه آمادگی دارد که محصوالت فرآوری: وی یادآور شد.برسد

تنی است، بنا بر اعالم مدیرکل گف.تر روند مذاکرات پیش رفته و به سمت اجرایی شدن صادرات حرکت کند رود که هرچه سریع می

آال و میگو از مسافران اولیه محصوالت شیالتی صادراتی به کشور روسیه هستند که امید  بازاریابی و توسعه سازمان شیالت، قزل

 روز آینده روند صادرات آنها آغاز شود 83است ظرف 

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

 شیر

 ایانا- 1000آذر  38, شنبه

 خرید تضمینی شیرخام مقطعی است : وزیر جهاد کشاورزی

صورت مقطعی توسط سازمان مرکزی تعاون  خرید تضمینی شیرخام برای تبدیل شدن به شیرخشک به

 .شود روستایی کشور و فقط در جهت تعادل عرضه و تقاضا انجام می
نامه همکاری مشترک جهت  ، وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه موافقت(ایانا)شاورزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری ک

خرید : های زیستی در بخش کشاورزی با معاونت علمی و فناوری درباره وضعیت خرید تضمینی شیرخام گفت توسعه فناوری

کننده لبنیات، مقرر شده است که این  های فراوری کتتضمینی شیرخام کمتر اتفاق افتاده است، اما امسال با توجه به درخواست شر

 .خرید توسط تعاون روستایی کشور انجام شود

های شیری به اندازه تولید نبوده، بنابراین برای جلوگیری از ضرر و زیان این بخش،  تقاضا برای فرآورده: محمود حجتی افزود

 .کنیم صورت مقطعی شیرخام را تضمینی خریداری می به

شده، شیرخام را  های تصویب سازمان تعاون روستایی کشور با توجه به قوانین موجود و در چارچوب قیمت: رنشان کردوی خاط

 .های لبنی متعادل شود کند تا بازار عرضه و تقاضای فرآورده خریداری کرده و سپس آن را به شیرخشک تبدیل می

صورت  ازدیاد تولید مرغ در کشور مقطعی بوده و طی سه هفته اخیر به: دوزیر جهاد کشاورزی درباره مازاد تولید مرغ نیز ادامه دا

 .آوری شده است کامل محصول مرغ اضافه از بازار جمع

کنیم تا از  مدیریت بر تولید و توسعه بازار، مدنظر وزارت جهاد کشاورزی است و در مقاطع مختلف تالش می: حجتی تصریح کرد

 .تولید حمایت کنیم

بر بودن آنها، در دستور کار  ای داریم که با توجه به زمان های ویژه برای توسعه بازار و صادرات مرغ نیز برنامه :وی یادآور شد

 ./های مختلف قرار دارد بخش

http://www.iana.ir/archive/item/23189-1.html 

 

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.iana.ir/archive/item/20486-1.html
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 شیر
 ایانا- 1000آذر  38, شنبه

 التفاوت خرید تضمینی شیرخام از محل اعتبارات مصوب  پرداخت مابه

ای شرایط خرید تضمینی شیرخام از دامداران را اعالم کرد تا بر این  وزیر جهاد کشاورزی طی ابالغیه

ای نیز از محل اعتبارات مصوب  اساس مشخص شود که برای خرید تضمینی شیرخام دامداران، یارانه

 .ر نظر گرفته شده استدولتی د
، وزیر جهاد کشاورزی برای چگونگی اجرای خرید تضمینی شیرخام دامداران؛ (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ای به سازمان تعاون روستایی ارسال و شرایط و تسهیالت دولت را در این زمینه ابالغ کرد نامه

شده از قیمت خرید  ین ابالغیه تأکید کرده که در صورتی که قیمت فروش محصول فرآوریبنا بر این گزارش، محمود حجتی در ا

التفاوت آن از محل اعتبارات مصوب پرداخت شود تا بر این اساس دوباره یارانه شیر به شکلی  تضمینی شیرخام کمتر باشد، مابه

 .جدید در صنعت دامپروری کشور شکل گیرد

مرغوب و باکیفیت تنها با هماهنگی معاونت تولیدات دامی و بر اساس ( شیرخام)رید محصول در این ابالغیه آمده است که خ

 .پذیر است  بندهای قرارداد امکان

های مورد توافق  بنا بر این گزارش وزیر جهاد کشاورزی در این ابالغیه آورده است که خرید شیرخام در مرکز خرید در محل کارخانه

 .شود درصد چربی انجام می 0.8هزار و  033ان و با بار میکروبی کمتر از توم 223هزار و  به قیمت یک

ای نیز با مسئولیت سازمان تعاون روستایی و متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی تعاون  در این نامه آمده است که کمیته

 .ها تشکیل شود و نمایندگان کارخانه( دامداران)های مربوط  روستایی، اتحادیه

ها  رسانی به دامداران برای ارائه محصول خود در مرکز خرید، انعقاد قرارداد کارگزای بین تعاون روستایی و کارخانه اطالعهمچنین، 

به ( شیرخام)توسط کارخانه، پرداخت بهای محصول ( شیرخشک)برای استحصال شیرخام به خشک و خامه، انجام فرآوری شیر 

امانه خرید و فروش محصوالت کشاورزی توسط تعاون روستایی، از سایر مواردی حساب دامداران از طریق فهرست و ثبت در س

 .است که در این ابالغیه به سازمان تعاون روستایی آمده است

عنوان مجری خرید تضمینی شیرخام، این طرح با فراهم شدن  گفتنی است، بنا بر اعالم اتحادیه سراسری دامداران ایران به

کنی و برآورد میزان خرید تضمینی شیرخام، از امروز آغاز  های شیرخشک انعقاد قرارداد با کارخانه های الزم مانند زیرساخت

 ./شود می

http://www.iana.ir/tashakkol/item/23188-1.html 
 

 شیر
 ایانا- 1000آذر  39, چهارشنبه

 متن قرارداد + ات خرید تضمینی شیرخام منتشر شد قرارداد و جزئی

اتحادیه سراسری دامداران ایران جزئیات طرح خرید تضمینی شیرخام دامداران را با انتشار فرم خرید 

 .تضمینی شیرخام اعالم کرد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20488-1.html
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و ( دامدار)فروشنده  ، فرم قرارداد خرید تضمینی شیرخام، قراردادی میان(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها با نظارت سازمان تعاون روستایی استان مربوطه و معاونت امور دام  های تعاونی کشاورزی دامداران استان های شرکت اتحادیه

 .سازمان جهاد کشاورزی هر استان است

های خرید  بی شرایط و زیرساختبر این اساس، تا به امروز در شش استان تهران، قم، خراسان رضوی، اردبیل، قزوین و خراسان جنو

های دیگر نیز با برآورد میزان احتمالی خرید تضمینی و بسته شدن قرارداد با  تضمینی شیرخام آماده شده است و در استان

 .شود کنی، این طرح به طور سراسری آغاز می های شیرخشک کارخانه

درصد چربی است که در صورت تغییر  0.8هزار و  033متر از تومان با بار میکروبی ک 223هزار و  نرخ خرید تضمینی شیرخام یک

 .کند این ارقام، نرخ خرید تضمینی شیرخام نیز تغییر می

شود که مالکیت این محصوالت با  بر این اساس، مازاد شیر مورد نیاز صنایع لبنی خرید تضمینی و تبدیل به شیرخشک یا خامه می

 .شود امداران ایران انجام میدولت است و با عاملیت اتحادیه سراسری د

صورت جسته و گریخته در بعضی از مناطق کشور آغاز شده است، اما با  بنا بر این گزارش، تا به امروز خرید تضمینی شیرخام به

 .شود تر آغاز می طور منسجم آماده شدن فرم قرارداد دامداران و صنایع این طرح از روز شنبه هفته آینده به

http://www.iana.ir/tashakkol/item/23190-1.html 

 

 شیر
 ایانا-1000آذر  32, یکشنبه

 نحوه اجرای خرید تضمینی و پرداخت پول شیرخام دامداران اعالم شد 

اران از طریق دولت و به بر اساس قراردادهای منعقدشده با دامداران و صنایع لبنی، مبلغ شیرخام دامد

 .شود نمایندگی سازمان تعاون روستایی به حساب دامداران واریز می
با : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ماه صادر شد، از سازمان  آبان 86رید تضمینی شیرخام روز چهارشنبه توجه به اینکه دستورالعمل وزیر جهاد کشاورزی درباره خ

ماه  ای برای ایجاد راهکارهای الزم خواسته شد تا بر اساس آن خرید تضمینی شیر خام از هشتم آبان روزه 03تعاون روستایی فرصت 

 .آغاز شود( شنبه هفته آینده)

سازمان تعاون روستایی و به مباشرت اتحادیه سراسری دامداران ایران خرید تضمینی شیر توسط : سعید سلطانی سروستانی افزود

 .شود، اما دولت مالک شیرخشک تولیدی و خامه خواهد بود انجام می

های مختلف کشور داده شده تا با مشخص شدن  هایی در استان برای برآورد خرید تضمینی شیرخام، فراخوان: وی خاطرنشان کرد

 .کنی و تولیدکننده خامه قرار داد بسته شود های شیرخشک میزان تولید، با کارخانه

چربی و بار  0.8تومان با  223هزار و  خرید تضمینی شیرخام به نرخ پایه یک: مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ادامه داد

 .کند تضمینی تغییر می شود که در صورت کاهش میزان چربی یا بار میکروبی نرخ خرید هزار تومان انجام می 033میکروبی زیر 

ای تولید دامداران و ایجاد  وری، برای جبران هزینه قانون افزایش بهره 00این طرح در راستای ماده : سلطانی سروستانی تصریح کرد

 .تولید پایدار است

 .شود خت میدر این طرح پول دامداران در مدت زمان کمتر و حداکثر تا یک ماه پس از تحویل شیرخام پردا: وی یادآور شد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20463-1.html
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بر اساس قراردادهای منعقدشده مبلغ شیرخام دامداران از : سلطانی سروستانی درباره نحوه پرداخت پول دامداران نیز تأکید کرد

 ./شود طریق خود دولت به نمایندگی سازمان تعاون روستایی، به حساب اتحادیه دامداران ایران واریز می

http://www.iana.ir/tashakkol/item/23119-1.html 

 

 صادرات و واردات

 - 00/30/31فارس

عدم توان رقابتی صادر / آذربایجان به دنبال خرید محصوالت کشاورزی ایران و صادرات به روسیه است

  صادرات انار، دولت،   لیل عدم حمایترئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه به د کنندگان ایرانی

آذربایجان به دنبال این : گفت شود،  سیب درختی و کیوی آن هم به صورت محدود به روسیه انجام می

 .است محصوالت کشاورزی ایران را خریداری و به روسیه صادر کند
در مورد صادرات محصوالت  خبرگزاری فارس وگو با خبرنگار اقتصادی سید رضا نورانی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت

ما به دنبال یک جهش خوب در توسعه صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه بودیم اما این اتفاق : کشاورزی به کشور روسیه، گفت

 .شود جام مینیفتاد و هنوز هم صادرات ما به این کشور مانند گذشته به مقدار محدود ان

ایران برای صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه تعرفه ترجیحی ندارد در حالی که برخی از کشورها مانند آذربایجان از : وی افزود

شوند و آنها  تر از ما تمام می درصدی برخوردارند و به همین علت هزینه صادرات به روسیه برای آنها ارزان 06تعرفه ترجیحی 

 .ما محصوالتمان را به آذربایجان بفرستیم و آنها آن را به روسیه صادر کنندخواهند که  می

رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی با بیان اینکه بزرگترین مشکل ما در صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه تعرفه گمرکی 

برای صادرات به این   ان است و رایزنیمیلیون نفر بازار خوبی برای محصوالت ایر 033کشور روسیه با جمعیت : است، تصریح کرد

 .افتد و از عهده بخش خصوصی خارج است ها این اتفاق می کشور نیاز به همت مسئوالن دولتی دارد و با کمک دولت

اگرچه برای صادرات به کشور روسیه با مشکالتی از قبیل نداشتن کانتینرهای یخچالی و هزینه باالی حمل و : نورانی اظهار داشت

 .ترین مشکل باال بودن تعرفه ترجیحی است مواجهیم اما عمدهنقل 

االن شرایط برای صادرات محصوالت کشاورزی مهیا است و منطقه آزاد انزلی راه را برای صادرات باز کرده و سازمان : وی افزود

 .های بسیار خوبی برای این منظور قرار داده است توسعه تجارت یارانه

های بسیار زیادی داریم و  در تولید محصوالت باغی مثل سیب، کیوی و انار مزیت: ایران اظهار داشترئیس کنفدراسیون صادرات 

 .باید بازار صادراتی این محصوالت را به خودمان اختصاص دهیم

در عالوه بر تولید محصوالت باغی در تولید گوشت سفید و قرمز هم از وضعیت خوبی برخوردار هستیم و ذخیره کافی : وی افزود

 .این محصوالت داریم بنابراین باید به صورت ضربتی مثل ترکیه و آذربایجان برای صادرات اقدام کنیم

کیفیت محصوالت : رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد کیفیت محصوالت تولیدی کشاورزی به روسیه اظهار داشت

 .بندی چیزی کمتر از کشورهای اروپایی نداریم کشاورزی برای صادرات بسیار خوب است و از لحاظ کیفیت و حتی بسته

پسندند و غالبا انار، کیوی، خیار درختی، گوجه فرنگی و سبزیجات،  ها محصوالت کشاورزی ایرانی را می روس: نورانی اظهار داشت

 .شود کاهوی ساالدی به این کشور صادر می

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20416-1.html
http://www.farsnews.com/
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کشورمان را به صورت نارس خریداری کردند و همچنین انار و  ها بخشی از کیوی تولیدی در شهریور ماه سال جاری روس: وی افزود

 .شود سیب درختی اگر چه به مقدار اندک اما به این کشور صادر می

ماه اول سال جاری با مدت مشابه  0مقایسه میزان صادرات محصوالت کشاورزی مثل میوه، سبزی، صیفی، گل و نهال در : وی افزود

 .دهد درصدی را نشان می 08درصدی به لحاظ ارزشی و از نظر وزنی هم افزایش  00یش آن در سال گذشته حاکی از افزا

میلیاون دالر صادرات انجام  883در این محصوالت از ابتدای سال تا پایان مهرماه : رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت

 .عبور کندشود تا پایان سال صادرات از یک میلیارد دالر هم  بینی می شده که پیش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003031333083 
 

 

 
 صادرات و واردات

  - 00/30/30فارس

 جهش صادراتی با رفع موانع دور از دسترس نیست/ درصدی صادرات محصوالت کشاورزی 08افزایش 

 13ماه نخست سال  0کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه صادرات محصوالت کشاورزی در  رئیس

درصد  08درصد و از نظر وزن  05صادرات از لحاظ ارزش : افزایش داشته است، گفت 10نسبت به سال 

 .رشد داشته است
در مورد حجم صادرات  خبرگزاری فارسدی وگو با خبرنگار اقتصا سید رضا نورانی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت

میلیون دالر  00میلیارد و  8ماه ابتدای امسال حدود  0صادرات محصوالت کشاورزی در : محصوالت کشاورزی در سال جاری گفت

 .هزار تن بوده است 00میلیون و  8و وزن 

درصد  80درصد و از نظر وزنی حدود  86از نظر ارزشی حدود  0038ر مقایسه با سال صادرات محصوالت کشاورزی د: وی افزود

 .افزایش داشته است

میلیون دالر به صادرات میوه  883هزار تن به ارزش  30از این میزان یک میلیون و : رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت

 0درصد نسبت به  08درصد و از نظر وزنی حدود  06از نظر ارزشی حدود  بار ، سبزی و صیفی و گل گیاه اختصاص داشته که و تره

 .رشد داشته است 38ماه سال 

های  درصد از کل گروه کاال 03درصد و از نظر ارزشی حدود  03بار و گل از نظر وزنی حدود  صادرات میوه و تره: نورانی تصریح کرد

 .کشاورزی را به خود اختصاص داده است

 .های موجود در عرصه تولید محصوالت کشاورزی کم بوده است مقدار صادرات نسبت به توانمندی این: وی افزود

های صادراتی و مشکالت پیش روی صادرات را بردارد جهش در  اگر دولت زیرساخت: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت

 .صادرات دور از دسترس نیست

روه کاالیی کشاورزی کشمش و آبزیان کاهش داشته و در محصوالتی مانند خرما، چای، میزان صادرات در گ: نورانی اظهار داشت

 .بار و غیره افزایش داشتیم میوه و تره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930901000780
http://www.farsnews.com/
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درصد و میانگین ارزش صادرات  93سهم گروه کاالیی محصوالت کشاورزی از کل صادرات غیرنفتی حدود : وی افزود

ار دالر بوده که در مقایسه با قیمت جهانی نفت صادرات هر گروه کاالی کشاورزی در طول این هفت ماه هر تن هز

 .آوری دارد بشکه محصوالت کشاورزی نزدیک به سه برابر یک بشکه نفت ارز

افزاش تولید امسال نسبت به سال : مورد اشاره قرار داد و گفت 38نورانی افزایش صادرات محصوالت کشاورزی را نسبت به سال 

یابد و قیمت تمام شده قابل رقابت با  یزان تولید افزایش یابد قیمت داخلی محصوالت کاهش میگذشته بهتر بوده و وقتی م

 .شود های جهانی می قیمت

روسیه، )دور و کشورهای سی آی اس  محصوالت کشاورزی ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای خاور: وی افزود

 .شود اروپا و آمریکا صادر میو مقدار کمی هم به ...( قزاقستان، آذربایجان و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003030333001 

 

 صادرات و واردات
 ایانا- 1000آذر  39, چهارشنبه

 ل هزار مترمکعبی چوب و صادرات اندک آن از ابتدای سا 033واردات 

هزار مترمکعب چوب به کشور وارد شده است، اما آمار  033از ابتدای امسال تا شهریورماه سال جاری 

 . صادرات آن بسیار اندک گزارش شده است
امسال تا : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هزار مترمکعب چوب از بنادر امیرآباد، نوشهر، آستارا و انزلی به کشور وارد شده است و چهارهزار و  803سال جاری شهریورماه 

 .ایم تن نیز واردات چوب از مرز بازرگان و از کشورهای اروپایی طی این مدت داشته 000

اری در حجم خیلی پایین انجام شده است که با صورت پالت چوبی در سال ج واردات چوب نیز به: محمدعلی باغستانی میبدی افزود

 .مجوز وزارت جهاد کشاورزی و مجوز بهداشتی سازمان حفظ نباتات بوده است

کار  بندی در مصارف صنعتی به تن چوب که عمدتاً پالت چوبی بوده و برای بسته 083.0از ابتدای امسال : وی خاطرنشان کرد

 .امارات صادر شده است رود، به کشورهای ترکیه، عراق، هند و می

ممنوعیت صادرات چوب در حال حاضر در حال اجرا بوده و هیچ مجوزی برای صادرات چوب برای هیچ بخشی : وی خاطرنشان کرد

 .داده است

های بهداشتی  مسئولیت تعیین مجوز، وزارت جهاد کشاورزی بوده و سازمان حفظ نباتات تنها گواهی: باغستانی میبدی تصریح کرد

 .کند ر این مورد صادر میرا د

ماه امسال از سوی گمرک آزاد اعالم شد، اما وزارت جهاد  گفتنی است، صادرات چوب پس از یک سال ممنوعیت، اوایل آبان

ای که ممکن است این مجوز به کشور وارد کند، آن را ممنوع اعالم  های کشور و لطمه کشاورزی برای جلوگیری از تخریب جنگل

ماه امسال اعالم شد که صادرات چوب به استثنای هیزم و ذغال چوب صرفاً باید با ارائه مجوز  ترتیب از پنجم آبان نکرده است و بدی

 .وزارت جهاد کشاورزی و رعایت سایر مقررات باشد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930903000771
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چوب و  میلیون مترمکعب آن از محل زراعت 0.0الزم به ذکر است، ساالنه به پنج میلیون مترمکعب چوب در کشور نیازمندیم که 

های شمال و مابقی باید از طریق واردات تأمین شود و تأکید وزارت جهاد کشاورزی و معاونان وزیر نیز ممنوعیت صادرات  جنگل

 ./چوب است

http://www.iana.ir/archive/item/23190-1.html 

 

 صادرات و واردات
 ایانا- 1000آذر  31, بهسه شن

 صادرات چوب ممنوع شد 
در حال حاضر وضعیت در : ها، مراتع و آبخیزداری کشور از ممنوعیت صادرات چوب خبر داد و گفت رییس سازمان جنگل

 .روی پدیده خشکیدگی کامال متوقف شده است های بلوط عادی است و پیش جنگل

میلیون مترمکعب  0.0ساالنه بیش از : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد ر گفتد -معاون وزیر جهاد کشاورزی  -خداکرم جاللی 

براین اساس . شود میلیون مترمکعبی چوب وارد می 0.0شود و مابقی نیاز  های شمال تامین می چوب از محل زراعت و جنگل

ورت بگیرد که البته در سال گذشته گونه صادرات چوب حتی به صورت محدود نیز نباید ص ها معتقد است که هیچ سازمان جنگل

 .شد اما طی ماه گذشته این تعرفه برداشته و صادرات چوب آزاد شد درصد انجام می 03صادرات محدود چوب با تعرفه 

هایی توانست  ها براساس شرایط کشور و نیازمندی به چوب با این مصوبه مخالفت کرد و پس از پیگیری سازمان جنگل: وی ادامه داد

 .های گذشته ممنوعیت صادرات چوب را به گمرک ابالغ کند تهطی هف

 های بلوط متوقف شده است روی خشکیدگی در جنگل پپش

های بلوط در حال حاضر در وضعیت عادی قرار دارند و دیگر  جنگل: ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار کرد رییس سازمان جنگل

 .طغیان آفت و بیماری را نداریم

 .دیده آغاز شده است های بلوط کامال متوقف و احیاء سطح آسیب روی پدیده خشکیدگی در جنگل شپی: وی افزود

های بلوط وجود دارد که در مجموع  هکتار جنگل 003های بلوط در سطح یک میلیون و  پراکندگی خشکیدگی جنگل: جاللی گفت

 .هزار هکتار است 003دیده حدود  سطح آسیب

های خشکیده شروع شده و امیدواریم طی سه  برنامه احیای جنگل: ع و آبخیزداری کشور اعالم کردها، مرات رییس سازمان جنگل

 .دیده را احیاء کنیم سال آینده بتوانیم همه سطح آسیب

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23112-1.html 
 

 واردات صادرات و
 ایانا- 1000آذر  31, سه شنبه

 دهد  شده چوب را افزایش می های تمام هزینه "برون اینچه"ینه طپایگاه قرن

های آبی، مکان مناسبی برای ایجاد پایگاه قرنطینه  دلیل عدم دسترسی به راه به "برون اینچه"منطقه 

طوری که  اید حمل شود، نیست؛ بهمیلیون مترمکعب چوب با پوست که توسط کشتی ب 818واردات ساالنه 

 . دهد شده چوب را بیش از دو برابر افزایش می قیمت تمام

http://www.iana.ir/archive/item/20467-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20442-1.html
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در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر انجمن کارفرمایان صنعت چوب کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ی زیادی وجود دارد، زیرا نیروی انسانی کارآزموده، مواد شیمیایی و های نسب دستی آن مزیت های پایین صنایع چوب، کاغذ و زنجیره

انرژی ارزان و نحوه استقرار جغرافیایی کشور ما در بهترین منطقه خاورمیانه و دسترسی به بازارهای هدف نزدیک، نظیر کشورهای 

 .های ماست حوزه خلیج فارس، آسیای میانه، عراق، افغانستان و منطقه قفقاز از مزیت

تاکنون چوب مورد نیاز صنایع اوراق فشرده چوبی و کاغذ از منابع و تولیدات داخلی و عمدتاً از بخش : عبدالعظیم آقاجانی افزود

 .های در دست اجرا، نیازمند به واردات چوب هستیم های آینده با توجه به پروژه زراعت چوب تأمین شده است، اما در سال

میلیون مترمکعب انواع چوب فشرده و حدود  0.0درصدی تولید،  03توجه به افزایش بیش از با  38در سال : وی خاطرنشان کرد

 .میلیارد دالر در کشور تولید شده است 0.0هزار تن انواع کاغذ به ارزش  033

 .میلیون مترمکعب چوب برای تولید کاغذ و اوراق فشرده مصرف شده است 0.0در سال گذشته همچنین : آقاجانی ادامه داد

 .وجود دارد MDFپروژه جدید برای تولید کاغذ، نئوپان و  88در حال حاضر : وی تصریح کرد

ها به تدریج به مرحله  بینی کرد که ظرف مدت چهار سال آینده این طرح دبیر انجمن کارفرمایان صنعت چوب کشور پیش

گذراند و در  پروژه دیگر تولید آزمایشی خود را می طوری که در سال جاری یک پروژه به تولید رسیده و یک برداری برسند، به بهره

 .چهار سال آینده نیاز به چوب سیر صعودی خواهد داشت

میلیون مترمکعب چوب جدید داریم که مصرف ساالنه  0.0ها، نیاز به  برای تأمین چوب مورد نیاز این پروژه: آقاجانی یادآور شد

 .دهد افزایش می( 0030ال تا س)میلیون مترمکعب  3کشور را در این بخش تا 

صورت تخته الوار نیز عمدتاً از روسیه وارد کشور شده و در بخش  ساالنه حدود یک میلیون مترمکعب چوب نراد به: وی تأکید کرد

 .گیرد که باید به جمع چوب مصرفی کشور اضافه شود سازی و مبلمان مورد استفاده قرار می خانه

توسعه زراعت : ندمدت چوب مورد یناز کشور باید از طریق زراعت چوب تأمین شود، اظهار داشتآقاجانی با اشاره به اینکه در بل

مدت نیاز کشور باید از طریق واردات چوب تأمین شود که  مدت و میان شود، اما در کوتاه چوب یک برنامه بلندمدت محسوب می

 .جوابگوی نیازهای ما باشدتواند  ترین تولیدکننده چوب در جهان می عنوان بزرگ کشور روسیه به

ها، مراتع و ابخیزداری کشور داریم تا با  های تنگاتنگی با سازمان جنگل برای توسعه زراعت چوب، همکاری: وی همچنین گفت

 .کمک دولت و طرح ملی تولید چوب، اجرا و کمیسیون ملی صنوبر در ایران تقویت شود

این راستا در نظر داریم چوب بدون آفت و بیماری را از کشور روسیه وارد  در: دبیر انجمن کارفرمایان صنعت چوب کشور افزود

ای به سازمان حفظ نباتات داده  کنیم که برای تحقق این امر، پیشنهاد ایجاد پایگاه قرنطینه در بندر امیرآباد با تمام الزامات قرنطینه

 .شده است

شود  های دریایی حمل و نقل می هزار تنی و از طریق راه های پنج کشتیطور معمول با  های چوب به محموله: آقاجانی خاطرنشان کرد

 .تواند مکان مناسبی برای این امر باشد کیلومتری از جنگل می 00دلیل فاصله  که بندر امیرآباد به

هاد داد، اما این در مرز ترکمنستان را پیشن "برون اینچه"سازمان حفظ نباتات برای قرنطینه چوب وارداتی، منطقه : وی ادامه داد

های ارتباطی دریایی و حتی راه زمینی مناسب ندارد و جایگاه مناسبی برای پایگاه قرنطینه چوب  منطقه امکان دسترسی به راه

 .وارداتی نیست

این چوب دهد و تولید با  های تهیه چوب را تا چند برابر افزایش می اجرای پیشنهاد سازمان حفظ نباتات، هزینه: آقاجانی تصریح کرد

 .شود برای صنایع صرفه اقتصادی نداشته و باعث تعطیلی واحدهای تولیدی می

 سازمان انرژی اتمی آمادگی خود را برای احداث پایگاه ضدعفونی چوب اعالم کرد
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ومتری کیل 00کیلومتری حشرات و فاصله  03با توجه به حداکثر قدرت پرواز : دبیر انجمن کارفرمایان صنعت چوب کشور یادآور شد

ها و اقداماتی که  های منطقه، امکان آلودگی محیط زیست اطراف وجود ندارد؛ همچنین با اختیارات، نظارت بندر امیرآباد تا جنگل

 .رود دارد، امکان ورود آفت از بین می سازمان حفظ نباتات معمول می

و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران بوده و امکان  هکتار زمین دارد و زیر نظر سازمان بنادر 633بندر امیرآباد : وی تأکید کرد

 .ها در این برند فراهم است احداث یارد و تأسیسات قرنطینه و تخلیه سریع کشتی

زدایی و ضدعفونی چوب با  سازمان انرژی اتمی نیز آمادگی خود را برای احداث یک پایگاه آفت: آقاجانی در پایان اظهار داشت

 ./عالم کرده استاستفاده از اشعه گاما را ا

http://www.iana.ir/tashakkol/item/23199-1.html 

 

 صادرات و واردات
 فودپرس – 1000آذر ماه  1سه شنبه 

 صادرات چوب ممنوع شدرییس
های  در حال حاضر وضعیت در جنگل: وب خبر داد و گفتها، مراتع و آبخیزداری کشور از ممنوعیت صادرات چ سازمان جنگل 

اظهار  -معاون وزیر جهاد کشاورزی  -خداکرم جاللی .روی پدیده خشکیدگی کامال متوقف شده است بلوط عادی است و پیش

یلیون م 0.0شود و مابقی نیاز  های شمال تامین می میلیون مترمکعب چوب از محل زراعت و جنگل 0.0ساالنه بیش از : داشت

گونه صادرات چوب حتی به صورت محدود نیز  ها معتقد است که هیچ براین اساس سازمان جنگل. شود مترمکعبی چوب وارد می

شد اما طی ماه گذشته این تعرفه  درصد انجام می 03نباید صورت بگیرد که البته در سال گذشته صادرات محدود چوب با تعرفه 

ها براساس شرایط کشور و نیازمندی به چوب با این مصوبه مخالفت  سازمان جنگل: ادامه داد وی.برداشته و صادرات چوب آزاد شد

روی خشکیدگی در  پپش.های گذشته ممنوعیت صادرات چوب را به گمرک ابالغ کند هایی توانست طی هفته کرد و پس از پیگیری

های بلوط در حال حاضر در  جنگل: کشور اظهار کرد ها، مراتع و آبخیزداری های بلوط متوقف شده استرییس سازمان جنگل جنگل

های بلوط کامال  روی پدیده خشکیدگی در جنگل پیش: وی افزود.وضعیت عادی قرار دارند و دیگر طغیان آفت و بیماری را نداریم

 003ون و های بلوط در سطح یک میلی پراکندگی خشکیدگی جنگل: جاللی گفت.دیده آغاز شده است متوقف و احیاء سطح آسیب

ها، مراتع و  رییس سازمان جنگل.هزار هکتار است 003دیده حدود  های بلوط وجود دارد که در مجموع سطح آسیب هکتار جنگل

های خشکیده شروع شده و امیدواریم طی سه سال آینده بتوانیم همه سطح  برنامه احیای جنگل: آبخیزداری کشور اعالم کرد

شده پنج نهال مقاوم   ه معاون وزیر جهاد کشاورزی براساس این طرح به ازای هر درخت خشکبه گفت.دیده را احیاء کنیم آسیب

ها و اراضی جنگلی و زراعت چوب در بخشی از  برداری از جنگل کاریم و در همین راستا عملیات آبخیزداری، ساماندهی نظام بهره می

 دهیم ها را انجام می جنگل

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 صنایع غذایی

 ایانا-1000آذر  30, دوشنبه

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20455-1.html
http://www.foodpress.ir/Post
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 وزارت بهداشت متخلف را معرفی کند : مشاور انجمن صنایع لبنی

مشاور انجمن صنایع لبنی در واکنش به اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو به استفاده دوباره برخی 

گویی مردم و صنایع لبنی  هداشت متخلفان را معرفی کند اگر نه با کلیوزارت ب: صنایع لبنی از پالم گفت

 . شوند متضرر می
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد استفاده از روغن پالم در صنایع   حسین چمنی مشاور انجمن صنایع لبنی در گفت

رسانی ناقص و دارای اشکال است زیرا با این  این نحوه اطالع :لبنی که به تازگی از سوی رئیس سازمان غذا و دارو مطرح شد، گفت

 .روند روش تمامی صنایع لبنی زیر سؤال می

در چند ماه پیش که استفاده از روغن پالم در محصوالت تولیدی صنایع لبنی توسط برخی متخلفان مطرح شد ما از از : وی افزود

 .ین کار انجام نشدمسئوالن خواستیم که اسامی متخلفین اعالم شود که ا

هایی که با استفاده  های بسیار خوبی برای تنبیه متخلفان وجود دارد و باید شرکت روش: مشاور انجمن صنایع لبنی بیان داشت

 .اندازند مجازات شوند کردن از روغن پالم سالمت مردم را به خطر می

باید یارانه متخلفان قطع و مجوز تولید آنها باطل شود و : های متخلف باید به مردم معرفی شوند، گفت چمنی با بیان اینکه شرکت

کنند ممکن است با صادرات همان  همچنین مجوز صادراتی برای آنها صادر نشود زیرا افرادی که در داخل اقدام به تخلف می

 .محصوالت آبروی صنایع ایران را نیز ببرند

حروم شوند و نباید به آنها اجازه داد در مناقصاتی مانند توزیع شیر در ها باید از مناقصات دولتی م همچنین این شرکت: وی افزود

 .مدارس شرکت کنند

 .گویی درست نیست و بدترین شیوه اطالع رسانی است کلی: مشاور انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

زیرا اعالم نکردن اسامی  های نظارتی باید وظایف خود را به درستی انجام دهند هیچ کس حق تخلف ندارد و دستگاه: چمنی گفت

دانند که کدام محصول تولیدی  شود و مردم نمی کند بلکه موجب ابهام در بین مردم می متخلفان نه تنها مشکل مردم را حل نمی

 .شان مضر است تا استفاده نکنند برای سالمتی

های مختلف را معرفی کنند تا  د و شرکتکنند فقط به ذکر خبر اکتفا نکنن مسئولین اگر مواردی از تخلف را رصد می: وی افزود

 .های امین مردم زیر سوال نروند شرکت

بعد از تجربه تلخ اطالع رسانی قبلی در مورد استفاده از روغن پالم در صنایع لبنی که : مشاور انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

 .ار استهای زیادی را به بازار مردم و صنایع زد دوباره این موضوع در حال تکر خسارت

های زیادی را به صنایع لبنی زد و صنایعی که مرتکب تخلف هم نشده بود دچار زیان شدند اما  اعالم آن موضوع خسارت: وی افزود

 .از آمار دقیق آن اطالعی در دست نیست

برخی صنایع لبنی  های پرچرب و مرداد ماه سال جاری وزیر بهداشت استفاده از روغن گیاهی پالم را در شیر: براساس این گزارش

 .عنوان کرد و بکارگیری این روغن را برای سالمتی مردم مضر دانست

های پرچرب کاهش یافت و پس از آنکه اطمینان حاصل شد که با  های لبنی و شیر به دنبال اعالم وزیر بهداشت مصرف فرآورده

 .بل برگشتصنایع لبنی متخلف برخورد شده است روند مصرف صنایع لبنی و شیر به حالت ق

اما هنوز موضوع پالم از اذهان مردم فراموش نشده که رئیس سازمان غذا و دارو باز هم عنوان کرده است که : افزاید این گزارش می

 .شود های لبنیات دیده می ردپای استفاده از روغن پالم در کارخانه
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بازرسان وزارت بهداشت بر   فارس گفت که نظارتوگو با خبرنگار  براساس این گزارش رئیس سازمان غذا و دارو روز در گفت

ها از روغن پالم استفاده  های اخیر مشاهده کردیم هنوز برخی کارخانه کارخانجات لبنیات ادامه دارد و قطع نشده اما در بررسی

 .کنند می

ماه گذشته نیست  2همانند  توانیم بگوییم که تخلف حذف شده اما میزان تخلف این مسئول سازمان غذا و دارو گفته است که نمی

 .های انجام شده مشخص شده که تخلفات کمتر شده است چرا که در آن زمان فراگیر بود اما در بررسی

روغن پالم یکی از روغن های خوراکی است که مصرف غیرخوراکی هم دارد اما میزان اسید چرب اشباع این روغن : به گزارش فارس

 .عروقی و گرفتگی عروق را افزایش می دهد -د است و به همین دلیل بیماریهای قلبیدرص 28در کمترین حد آن تقریباً 

وزارت بهداشت نیز مصرف این روغن در لبنیات غیرقانونی اعالم کرده و قرار بود استفاده از این روغن در تمام لبنیات از جمله 

 ./ماست پرچرب و پنیرها از اول مهر ممنوع شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23121-1.html 
 

 صنایع غذایی
 ایانا- 1000آذر  39, چهارشنبه

 برداشته شد ( MDM)انگشت اتهام از خمیر مرغ 

میدنی به های خوراکی و آشا ای از سوی هدایت حسینی، مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده با ارسال نامه

های سوسیس و کالباس و سایر مواد خوراکی  انجمن ملی طیور ایران، استفاده از خمیر مرغ در فرآورده

 .مردم آزاد اعالم شد
مدیرکل امور طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، عصر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری 

ها و  در مهرماه سال جاری بخشنامه ممانعت از مصرف خمیر مرغ در انواع گوشت: با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشاورزی ایران 

ای به انجمن  های گوشتی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم شد که سازمان غذا و دارو امروز طی نامه فرآورده

 .بهداشتی و دارای مجوز دیگر منعی ندارد ملی طیور ایران اعالم کرد که استفاده از خمیر مرغ

دالیلی طی  گذار مرسوم است، اما به های مادر گوشتی تخم شده از مرغ در تمامی دنیا تولید خمیر مرغ تهیه: رضا ترکاشوند افزود

 .وجود آورد چند ماه گذشته ممنوعیت استفاده از آن پیش آمد و مشکالتی را برای بخش تولید به

ترتیب تجمع  ها بالتکلیف ماندند و بدین دلیل این اعالم غیرمترقبه، نظام تولید دچار مشکل شد و کشتارگاه به: دوی خاطرنشان کر

 .وجود آمد گوشت مرغ در واحدهای تولیدی به

 .سر بردند های دیگر نیز همچنان در بالتکلیفی ب مرغ شدند و عده ای از مرغداران مجبور به تولید بیشتر تخم عده: ترکاشوند ادامه داد

ترتیب  وجود آمد که بدین مرغ در بازار شد و ضرر و زیان مرغداران به این تولید باعث سرریز مقدار زیادی تخم: وی تصریح کرد

 .ای سرگشاده خواستار حل مشکل فوق شد انجمن ملی طیور ایران در نامه

امی واحدهای تولیدکننده باید مجوز خود را از سازمان از آنجا که تم: مدیرکل امور طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم یادآور شد

 .دامپزشکی اخذ کنند، بنابراین واحد غیرمجازی وجود ندارد که مشمول ممنوعیت باشد

انجام هرگونه عملیات غیربهداشتی و خارج از قوانین دامپزشکی کشور مطرود است و قابلیت پیگرد قانونی : ترکاشوند تأکید کرد

 .دارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20421-1.html
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با رفع ممنوعیت خمیر مرغ، واحدهای تولیدی از حالت سردرگمی خارج شده و تولید به حالت معمولی : ن اظهار داشتوی در پایا

 ./گردد برمی

http://www.iana.ir/archive/item/23198-1.html 
 

 صنایع غذایی

 ودپرسف– 0030آذر ماه  8یک شنبه 

 ، جان صنایع غذایی را می گیرد«مالیات بر ارزش افزوده»:دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی 
آنها تمام مشکالت بخش . صنایع غذایی کشور هم مانند دیگر صنایع در این چند سال گذشته وضعیت خوبی را سپری نمی کنند 

کاوه زرگران، دبیرکل کانون .صنعت خود را تحمل می کرده اندصنایع را بر دوش داشته اند و عالوه بر آن هم مشکالت خاص 

مشکالت و معضالت صنایع غذایی که بخشی از خانواده بزرگ »:انجمن های صنایع غذایی در گفتگو با صدای اقتصاد می گوید

کالت اصلی این صنعت اما از مش. می شود که در تمام صنایع مشترک است... صنعت هستند، شامل قوانین کار و تامین اجتماعی و 

به گفته زرگران، در دیگر کشور ها برای اینکه قیمت تمام شده سبد کاالی خانواده کاهش «.باید مالیات بر ارزش افزوده را نام برد

نایع اما در ایران، ص. پیدا کند، صنایع غذایی معاف از مالیات هستند و یا اینکه مالیاتی که این صنایع می پردازند بسیار ناچیز است

به همین دلیل هم او مالیات بر ارزش افزوده را مشکل اصلی .برابر آن چیزی که باید بپردازند، مالیات می دهند 3غذایی سه تا 

از »: زرگران همین طور در مورد شرایط یکسال گذشته، یعنی از زمان شروع به کار دولت یازدهم می گوید. صنایع غذایی می داند

چرا که در سال های گذشته صنعت گران نگران بودند . اما آرامش روانی بیشتر شده است. ر نکرده استنظرت ماهیتی اوضاع تغیی

اما خب این . زمانی که از خواب بیدار می شوند، مواد اولیه پیدا نکنند و یا دالر به اندازه ای شود که کاالهایشان در انبار بماند

مردان اقتصادی و وزرای اقتصادی برسر کار آمده اند و در بدنه »: دامه می دهداو همین طور ا« .اتفاقات در دولت جدید نیوفتاد

دولت مشغول به کار هستند اما فقدان بودجه عمومی دولت باعث شده تا مشکالت آنچنان حل نشود و صنایع غذایی هم همچنان 

یی کشور معتقد است که دولت به کمک کردن البته این عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذا. درگیر مسایلش باقی بماند

زرگران همین طور درباره دیگر مسایل صنعت گران .به صنایع اعتقاد دارد اما کسری بودجه باعث حل نشدن مشکالت شده است

اکثر واحد های صنعتی در سراسر کشور مشکالتی مانند مسایل سرمایه در گردش و جوایز صادراتی و یارانه های »: می گوید

این در حالی است که تمام کشور های دنیا که در بازارهای صادراتی رقابت دارند، کمک های زیادی از دولتشان . دراتی دارندصا

درصد از ارزش کاالی صادراتی را به تولید کنندگانشان برمی گرداند  88تا  83به طور مثال این دولت ها، حداقل . دریافت می کند

به این ترتیب، بازارهای جهانی . نند کاالی خود را با قیمت پایین تر در بازارهای جهانی به فروش برسانندتا آنها توانمند شوند و بتوا

توسعه »در مقاله علمی و پژوهشی که دانشگاه آزاد اسالمی در مورد «.اما در ایران چنین موضوعی مفهوم ندارد. را تصاحب کنند

در عرصه بین المللی آنچه مانع حضور فرآورده های ایرانی »نوشته است، آمده،  «صادرات صنایع غذایی ایران، مشکالت و راهکارها

می شود، تنها نمی توان فشارهای سیاسی بین المللی و سخت گیری در راه عرضه محصوالت در پاره ای از کشورها را بهانه قرار 

مام شده باعث شده است تا رقبا حتی در بازار های داد، بلکه نبود بسته بندی و کیفیت مناسب و مهم تر از همه باال بودن قیمت ت

واحد صنعت غذایی در سراسر  833هزار و  00براساس آمار و اطالعات، به طور کلی «.منطقه از تولیدکنندگان داخلی پیشی گیرند

که بازرگانان حوزه غذا  در کنار این واحد های تولیدی، یکسری واحد های صادرات و وداردات قرار دارند. کشور پروانه تولیدی دارند

عدد است که تا  833هزار و  00در حالی که واحد های صنایع غذایی در کشور .هزار واحد است 83هستند که تعداد آنها باالتر از 

واحد صنایع غذایی اعم از کارخانه و کارگاه وجود داشته که عمده فعالیت این واحد ها بر روی صنایعی از  233حدود  0000سال 

http://www.iana.ir/archive/item/20468-1.html


 3931اول آذر اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

01 
 

، 33البته براساس آمار وزارت صنایع و معادن در سال .نوشابه، لبنیات شکالت و فرآورده های گوشتی متمرکز بوده است قبیل

 833822میلیارد دالر و با اشتغال زایی 08803واحد بوده است که به میزان سرمایه گذاری  0003واحدهای فعال صنایع غذایی 

 نفر مشغول به فعالیت بوده اند

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 عسل

 ایانا- 1000آذر  32, یکشنبه

 تن گذشت  ١333تولید عسل اصیل سبالن در اردبیل از مرز 

صورت الکترونیکی اجرا خواهد  زودی طرح آمارگیری کندوهای زنبورعسل در سراسر استان اردبیل به به

 .شد
، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اعالم این (ایانا)ار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگ

طور همزمان در سراسر کشور تاکنون انجام گرفته،  های استان که به آمده از آمارگیری زنبورستان دست بر اساس نتایج به: خبر گفت

 03کندو مدرن و تعداد دوهزار و  882هزار و  000عسل شمارش شده است که از آن تعداد کندوی زنبور 802هزار و  000تعداد 

 .درصد از کندوهای استان مدرن و فقط نیم درصد بومی هستند 33.0کندو بومی است، به عبارتی حدود 

نفر از  800هزار و  ایی برای پنجز نفر است که با فراهم آوردن اشتغال 008تعداد زنبورداران استان دوهزار و : بهلول تکلوی افزود

 .تن عسل مرغوب تولید و روانه بازار مصرف شد 83هزار و  همین تعداد زنبورستان شش

تعداد کندوهای زنبورعسل در . کیلوگرم است 03.0حدود  38میانگین تولید عسل از هر کندوی مدرن در سال : وی خاطرنشان کرد

کلنی به دوهزار و  008ایش یافته، در حالی که تعداد کندوهای بومی از دوهزار و درصد افز 08حدود  30نسبت به سال  38سال 

 .دهد و این موضوع بیانگر آن است که کندوهای بومی کاهش یافته و به مدرن تبدیل شده است لنی کاهش نشان می 03

کندوی زنبورعسل  00هزار و  030داشتن  شهرستان اردبیل با: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اردبیل ادامه داد

های استان دارای مقام اول را به خود  تن عسل در بین شهرستان 828مدرن از نظر تعداد کندو و نیز با تولید حدود چهارهزار و 

 .اختصاص داده است

 ./ترونیکی اجرا خواهد شدصورت الک زودی طرح آمارگیری کندوهای زنبورعسل در سراسر استان اردبیل به به: تکلوی تصریح کرد

http://www.iana.ir/archive/item/23111-1.html 

 

 عسل
 خبرنگاران جوان - 1000آذر  30: تاریخ

 های کشور در آینده نزدیک رونمایی از برند ملی زنبور عسل و عرضه مستقیم عسل از فروشگاه

رسد از این نشان رونمایی  رونمایی از برند ملی زنبور عسل که پروژه این نشان در یکی، دو ماه آینده به اتمام می: پور گفت یبانک

 .های کشور در دستور کار است خواهد شد و همچنین عرضه مستقیم عسل نیز از فروشگاه

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.iana.ir/archive/item/20414-1.html
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 23مستقیم ابتدا در تهران و سپس در   عرضه: اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانپور در گفتگو با  بهزاد بانکی

 .واحد استانی سراسر کشور انجام می شود

 . ها با کمک سازمان خدمات تعاونی روستایی کشور عرضه خواهد شد و همزمان برند ملی عرضه و سپس در فروشگاه

دهی محصوالت و فرآوری آن ها و همچنین  ها، سازمان برنامه کالن حمایت از زنبور عسل بحث تامین نهاده ما در: وی در ادامه افزود

هایمان نمود  ماه آینده نتایج تالش 8ایم که امیدواریم طی  ها را در دستور کار خود قرار داده ده ی خرید و فروش نها ایجاد سامانه

 . چشمگیری پیدا کند

میلیارد تومان است که ما  83در حال حاضر اعتبار : تبار اولیه صندوق زنبور عسل کشور نیز تصریح کردپور در خصوص اع بانکی

های کشور  میلیارد خط اعتباری از بانک 08برای توسعه این بخش هستیم و در حال حاضر نیز   میلیارد تومان سرمایه 003نیازمند 

 . های باال امکان پرداخت مشکل شده است ایم که به دلیل بهره برای توسعه این صندوق گرفته

هایی که  بسیار زیادی وجود دارد که امیدواریم با برنامه  بین افزایش قیمت و همچنین کیفیت عسل فاصله: وی در پایان یادآور شد

 . ایم این فاصله از بین برود در دستور کار قرار داده

http://www.yjc.ir/fa/news/9391900 

 

 فرآورده های لبنی

 - 00/30/32فارس

خرید تضمینی شیر خام یک هفته به تأخیر / تقاضای روسیه برای واردات شیر خشک و پنیر از ایران

 افتاد

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با بیان اینکه روسیه تقاضای واردات شیر خشک و پنیر از ایران 

 .شود تومان انجام می 9993خرید تضمینی شیر خام دامداران از شنبه آینده به قیمت : ت، گفتکرده اس
، در پاسخ به اینکه قرار بود خرید تضمینی شیر خام خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سعید سلطانی سروستانی در گفت

های لبنی و تعیین  برنامه تکمیل قراردادها با برخی کارخانه: شود، گفت تومان از شنبه این هفته عملی می 0223دامداران به قیمت 

 .ضوابط و مقررات انجام شده است و شنبه آینده خرید تضمینی عملیاتی خواهد شد

لت برای انجام این خرید تعیین اعتباری از سوی دو: وی با بیان اینکه اتحادیه سراسری دامداران مجری اجرای این طرح است، گفت

 .شده است و به گفته وزارت جهاد کشاورزی محدودیتی از نظر تأمین اعتبار وجود ندارد

اخیراً روسیه تقاضای واردات شیر خشک و پنیر از ایران داشته است که بعد از قرارداد با : مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران گفت

 .پنیر به این کشور صادر خواهد شدصنایع لبنی و تولید شیر خشک و 

بندیم تا شیر تحویلی  ها قرارداد می کنند و با این کارخانه بسیاری از صنایع لبنی اکنون با ظرفیت خالی کار می: سلطانی افزود

 .کاری به شیر خشک و پنیر تبدیل کنند العمل دامداران را به صورت حق

در شرایط فعلی : ت با این اقدام وزارت جهاد کشاورزی یارانه تولید را حذف کند گفتاز سلطانی سؤال شد که آیا امکان دارد که دول

 .ای جز اینکه خودمان به فکر محصول تولیدی باشیم نداریم دهد بنابراین چاره هم دولت یارانه دامداران را نمی

https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5054697
http://www.farsnews.com/
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همچنین صنایع لبنی دیگر هم هستند که با های مختلف وجود دارد و  کارخانه فعال صنایع لبنی پگاه در استان 0به گفته سلطانی 

 .العمل دریافت کنند اند تا شیر خام تولیدی دامداران را به صورت حق کنند و آماده ظرفیت خالی کار می

دامداران از طریق سامانه خرید و فروش : وی در پاسخ به اینکه نحوه خرید شیر خام دامداران به چه صورت خواهد بود، گفت

 .کنند رسانند و پول نقد دریافت می زی که وصل به اینترنت است محصول خود را به فروش میمحصوالت کشاور

به هر حال این سامانه وصل به اینترنت : سلطانی در پاسخ به اینکه آیا سامانه خرید و فروش در همه نقاط کشور وجود دارد گفت

 .است و مشکلی برای عرضه کاال وجود ندارد

بستگی به ظرفیت تولید شیر : سری دامداران در این باره که میزان خرید روزانه چقدر خواهد بود، گفتمدیرعامل اتحادیه سرا

 .شود ها خالی است میزان خرید در سطح باال انجام می کارخانه  خشک صنایع دارد و با توجه به اینکه بخش زیادی از ظرفیت

شود که  خرید تضمینی شیر خام از این هفته آغاز می: یی کشور گفتبه گزارش فارس، هفته گذشته مدیرعامل سازمان تعاون روستا

 .دهد اکنون مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران هم وعده هفته آینده را می

گویند صنایع لبنی شیر خام آنها  تومان تصویب شد اما دامداران همواره می 0223بر اساس مصوبه دولت قیمت شیر خام در دی ماه 

 .کنند تومان خریداری می 833های سنتی حتی  تومان و در دامداری 0833یانگین کمتر از را به قیمت م

خواهد با حمایت از تولید قیمت شیر خام را برای دامداران افزایش دهد اگر چه این طرح  وزارت جهاد کشاورزی با این تدبیر می

 .هنوز اجرایی نشده است و اجرای یک هفته به تاخیر افتاده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003032333111 

 

 گوجه فرنگی

 - 00/30/30فارس

 آید گوجه فرنگی ارزان یک ماه دیگر به بازار می

یابد،  قیمت این محصول کاهش می رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه با آمدن گوجه فرنگی چابهار

سال گذشته گوجه فرنگی بهبهان و کنگان در جنوب با قیمت مناسبی خریداری نشد به همین : گفت

 .دلیل امسال با کاهش تولید آن در این مناطق مواجه شدیم
ی برخی محصوالت وگو باخبرنگار اقتصادی خبرگزاری در مورد گران  حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت

شود و به دلیل بعد مسافت، هزینه حمل و نقل باالی  در این فصل میوه و سبزی غالبا از جنوب کشور تأمین می: کشاورزی، گفت

 .گذارد این محصوالت بر روی قیمت نهایی آن در بازار تأثیر می

سرد سال سطح مزرعه را با نایلون  ها در فصل همچنین برای کشت برخی محصوالت کشاورزی و زودرس شدن آن: وی افزود

شود در نتیجه قیمت محصول تولیدی گرانتر از معمول  پوشانند و به دلیل آنکه هزینه نایلون هم به هزینه تولید اضافه می می

 . شود می

ینی خریداری سال گذشته گوجه فرنگی بهبهان و کنگان از کشاورزان با قیمت بسیار پای: رئیس اتحادیه میوه و سبزی اظهار داشت

 .شد بنابراین امسال کشاورزان این منطقه کمتر گوجه فرنگی کاشتند و حجم تولید آن کاهش یافت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930902000441
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سرمای هوا، هزینه حمل محصوالت از جنوب به تهران و کاهش حجم تولید گوجه فرنگی موجب گران شدن : مهاجران اظهار داشت

 . قیمت این محصول در بازار شده است

آید  زمینی و خیار هم پیش می فرنگی افتاد معموال در مورد محصوالتی مثل پیاز، سیب فاق که امسال در مورد گوجهاین ات: وی افزود

شوند و سال دیگر آن  شود که کشاورزان دچار ضرر و زیان می به طوری که، یک سال حجم تولید یک محصول آن قدر زیاد می

 . کنند محصول را کشت نمی

اکنون گوجه فرنگی دزفول به بازار آمده، و در چند روز آینده گوجه فرنگی بهبهان و سپس بندرعباس وارد  هم: مهاجران بیان داشت

 .شود بازار می

کم قیمت  شود و کم تا یک ماه دیگر گوجه فرنگی چابهار که تنظیم کننده قیمت بازار است آماده برداشت و عرضه می: وی افزود

 .کند فرنگی را متعادل می گوجه

س این گزارش قیمت برخی محصوالت کشاورزی از قبیل خیار، کدو مسمایی، بادمجان، گوجه فرنگی در چند هفته اخیر براسا

هزار تومان داشتند با افزایش چند هزار تومانی  8افزایش یافته بطوریکه اغلب این محصوالت که تا یک پیش قیمتی بین هزار تا 

 .اند مواجه شده

هزار تومان، هر کیلو  0تا 0هزار تومان، هر کیلو خیار بین  03تا  2ت هر کیلو گوجه فرنگی در تهران بین قیم: افزاید  این گزارش می

 .هزار تومان است 0تا  8تومان هر کیلو بادنجان هم بین  033هزار و  0تا  033کدو مسمایی دو هزار 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003032333011 

 

 گوجه فرنگی
 - 00/30/39فارس

 کنند ای می گذاران کمتر کشت گلخانه سرمایه/ ای هزار تن گوجه فرنگی گلخانه 10تولید ساالنه 

 ای گوجه گذاران برای ورود به کشت گلخانه سرمایه: ای و جالیزی گفت مدیرکل دفتر محصول علوفه

کنند زیرا توان رقابت با عرضه انبوه این محصول در مزارع را  فرنگی برای مدت زمان محدود ریسک نمی

 .ندارند
، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی در گفت حسن خدنگی مدیرکل دفتر امور علوفه

سال جاری به دلیل بروز سرما و بارندگی پاییزه چین آخر گوجه فرنگی در اثر سرما از بین رفت و در نتیجه در این در : گفت

 .محصول با کاهش عرضه و افزایش قیمت مواجه شدیم

 .تهزار تن اس 30ای در سال حدود  تولید گوجه فرنگی گلخانه: ای این محصول اظهار داشت وی در مورد میزان تولید گلخانه

ای گوجه  گذاران برای ورود به کشت گلخانه سرمایه: ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت مدیرکل دفتر محصول علوفه

 .کنند ریسک نمی( روزه تا عادی شدن میزان عرضه محصول به بازار از مناطق جنوبی 80حدود )فرنگی برای مدت زمان محدود 

کشد که با عرضه انبوه محصول در فضای باز یا همان  ماه طول می 0ه فرنگی در گلخانه داشت و عرضه گوج: خدنگی تصریح کرد

 .فرنگی قادر به رقابت نیست مزارع گوجه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930902000911
http://www.farsnews.com/
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برنامه تولید گوجه فرنگی ساالنه به شکلی است که مقداری از محصول در اواخر مهرماه و اوایل آبان به صورت سبز : وی افزود

شود تا خالء زمانی انتهای برداشت مناطق سردسیر و آغاز برداشت   گیری به بازار عرضه می رنگبرداشت شده و در انبار پس از 

 .مناطق گرمسیری پر شده و عرضه محصول متناسب با تقاضا شود

ها به مرور  گوجه فرنگی مناطق جنوبی کشور از اواخر آبان به بازار عرضه و به تدریج افزایش یافته و قیمت: خدنگی تصریح کرد

 .شود متعادل می

حدود یک میلیون تن گوجه فرنگی در مناطق جنوبی کشور عمدتا بوشهر، هرمزگان، خوزستان و جنوب کرمان تولید و از : وی افزود

 .شود  شود بطوریکه عالوه بر تامین نیاز داخلی بخشی هم به سایر کشورها صادر می اواخر آذرماه به بازار عرضه می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10003031331902 

 

 گوجه فرنگی
 ایانا- 1000آذر  31, شنبه

 ! هزار تومانی، در اختیار زنان روستایی 93فرنگی   راز کنترل قیمت گوجه

ر تومانی را کنترل کنند، بد نیست پای صحبت هزا 93دانند چگونه قیمت گوجه فرنگی  اگر مسئوالن نمی

 . دهند ای که آنها سال هاست انجام می تجربه زنان روستایی بنشینند و این راز را از آن ها بپرسند؛ 
فرنگی در بازار، عالوه بر اینکه سفره مردم را کوچک تر کرده، دستاویزی سیاسی برای  ای است افزایش قیمت گوجه یکی دو هفته

 .م شده است و فرصتی هم مهیا شده که حرف های ناگفته زیادی از پس قیمت گوجه گفته شوده  برخی

تواند داشته  شود مقابله کند، مردم چه نقشی می در فصلی که این محصول تولید نمی  قیمت  تواند با این افزایش اما آیا دولت می

 باشد و راهکار چیست؟

قه گرم است، یعنی این محصول که امروزه به عنوان بخشی از غذای مردم دنیا شده فرنگی محصول منط واقعیت این است که گوجه

درجه را باید تجربه کند تا محصول مناسب داشته باشد، اما آیا در این فصل چنین دمایی  83ماه دمای باالتر از  8است، حداقل 

 هست تا این محصول به بار بیاید؟

میلیون نفر جمعیت در گلخانه کار  00فرنگی  ند به این نیاز پاسخ دهد، اما واقعا تامین گوجهتوا ای تا حدودی می اگرچه تولید گلخانه

ای  توان سخن از تامین به روش گلخانه هایی دارد که به راحتی نمی بسیار دشواری است، زیرا تولید به این شکل هم محدودیت

 .گفت

هایی وجود دارد که قیمت این  شته باشند توقع بجایی نیست، اما راهفرنگی تازه دا کسانی که توقع دارند در این فصل سال گوجه

 .دانند محصول به این اندازه باال نرود و نیاز مردم هم به راحتی تأمین شود، این راز را زنان روستایی بهتر می

ها را تأمین کند؟ پس چه  دهفرنگی مانند رب در بازار نیست که نیاز خانوا های گوجه پرسش این است که آیا در این فصل فرآورده

 ؟!فرنگی زیاد باشد و این چنین قیمت باال رود لزومی است که این همه تقاضا برای گوجه

 ؟!برابری قیمت به فاصله دو ماه 98افزایش 

گی را فرن کردند تا گوجه همین دو ماه پیش کشاورزان التماس می  باال رفتن قیمت به دلیل کاهش عرضه و ثابت ماندن تقاضا است،

 .هزار تومان رسیده است 03برابری به  20تومان از آنها بخرند، اما هم اکنون با افزایش  833کیلویی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930904001572
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میلیون  0دهد در ایران ساالنه  آمارها نشان می فرنگی تولیدی کشور کم است، که چنین افزایش قیمتی را رقم بزند؟  آیا واقعاً گوجه

 00کیلوگرم که بسیار رقم باالیی است برای هر فرد ایرانی ساالنه  03اب سرانه مصرف شود و با احتس فرنگی تولید می تن گوجه

 .ماند کیلوگرم عالوه بر تأمین نیاز اضافه می

هایی  فرآوری. های آن، میزان عرضه را در طول سال تقریباً یکنواخت کرد شود طی سال با تبدیل این محصول به فرآوری بنابراین می

 .فرنگی های خشک کرده گوجه فرنگی و ورق رنگی، شورآب گوجهف از جمله رب گوجه

ماند و به همین دلیل است که اگر چه  روز نمی 03میزان انبارداری این محصول کم است و معموالً در انبارهای صنعتی بیش از 

همواره با افزایش قیمت مواجه  فرنگی دنیا را دارد اما همچنان در این فصل از سال ایران بر اساس فائو جایگاه پنجم تولید گوجه

کنند و تا زمان برداشت فصل  دانند شاید راهگشا باشد، رازی که سالها در روستاها استفاده می است اما رازی که زنان روستاییان می

 .فرنگی بازار ندارند بعد نیازی به گوجه

 کنند؟ زنان روستانی چه کار می

 هزار تومانی 93نگی راز زنان روستایی برای مقابله با گوجه فر*

های کال را در  فرنگی گوجه  کنند، برداشت می( نارس)ها را کال  فرنگی در آخرین زمان فصل برداشت که معموالً شهریور است گوجه

محصول به تدریج در شرایط متعادل دمایی انبار رسیده و به تدریج مصرف . ریزند فرنگی می انبارهایی یک الیه کاه و یک الیه گوجه

 .ماه هم امکان نگهداری دارد 8شود با این شرایط گوجه فرنگی تا  می

فرنگی رسیده و تازه در دسترس نیست استفاده  کنند و در تمام فصولی که گوجه های رسیده را تبدیل به رب می از سوی دیگر گوجه

کنند و گوجه فرنگی به صورت  مک پر میکنند و با آب ن پر می  فرنگی های بزرگ را از گوجه همچنین زنان روستایی دبه. کنند می

 .شور تا برداشت محصول بعدی برای آنها قابل استفاده است

فرنگی است که بعد  های گوجه دهند، خشک کردن ورق فرنگی انجام می نیازی از خرید گوجه روش دیگری که زنان روستایی برای بی

این محصول فرآوری شده بدون اینکه خراب شود در انواع غذاهای  دهند تا خشک شود از اینکه نمک زدند در معرض آفتاب قرار می

 .شود روستاییان استفاده می

فرنگی در ماه دوم پاییز اگر چه بخشی به صورت اجبار است چرا که  رسد شرایط گرانی حاکم بر بازار گوجه به هر حال به نظر می

 .ناسب و مهمتر از همه فرهنگسازی مردم قابل جبران خواهد بودفصل تولید این محصول نیست اما بخش زیادی از آنها با تدبیر م

ای را توسعه دهد که در شرایط بحران آبی برای کنترل مصرف آب مناسب است و هم درآمد  تواند کشت محصوالت گلخانه دولت می

اما . جدیدی خواهند داشت شان است شغل شود چرا که آنها در این فصل سال که معموالً زمان بیکاری زیادی نصیب کشاورزان می

 .باید در نظر داشت که همه نیاز با گلخانه تامین نخواهد شد

 ...از سوی دیگر برای مردم فرهنگ سازی کند که در این فصل از شال فقط فراورده های های متنوع این محصول را استفاده کنند

http://www.iana.ir/archive/item/23131-1.html 

 

 گوجه فرنگی
 خبرنگاران جوان - 1000آذر  30: تاریخ

 روز دیگر به بازار خواهد آمد 98گوجه فرنگی بندر عباس 

روز دیگر به بازار خواهد آمد و تا حدی قیمت کاهش خواهد یافت اما آنچه سبب  00ابتدا گوجه فرنگی بندر عباس : مهاجران گفت

 .ی چابهار است شود گوجه اهش قابل توجه این محصول میک

http://www.iana.ir/archive/item/20401-1.html
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فرنگی چابهار  در سال جاری میزان تولید گوجه: اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانحسین مهاجران در گفتگو با 

 . این محموله در تهران توزیع شود افزایش یافته است و ما امیدواریم تا یک ماه آینده

بعد از بندر عباس و چابهار گوجه فرنگی بوشهر و جیرفت به تهران خواهد آمد و در سال آینده گوجه فرنگی : وی در ادامه افزود

گوجه دزفول و تا پایان خرداد نیز ما شاهد آخرین ورود محموله گوجه فرنگی از پل دختر لرستان خواهیم بود و در آخر هم به 

 . رسیم فرنگی تابستانه می

گذاری و همچنین نبود صنایع تبدیلی سبب  عدم درست قیمت: مهاجران در خصوص افزایش صیفی جات در سال جاری نیز گفت

 . در کشور باشیم.. شده ما هر سال شاهد کاهش یکی دو قلم کاال مانند گوجه فرنگی ، پیاز و 

ها فرآوری  ی کارخانه ید خواهان کاهش قیمت محصوالت صیفی در کشور باشند باید زمینهاگر متولیان تول: وی در پیان یادآور شد

 . محصوالت کشاورزی را در دستور کار خود قرار دهند

http://www.yjc.ir/fa/news/9399301 

 

 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان 1000آذر ماه  0دو شنبه 

 مردم قدرت خرید ندارند/ تومان باشد  0833قیمت منطقی مرغ باید 

قیمت  :دهندگان مرغ گوشتی کشور با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته گفت رئیس انجمن صنفی پرورش

تومان است؛ در  8333تومان و در مراکز خرده فروشی حدود  0033تا  0333آماده به طبخ در مراکز عمده فروشی بین مرغ 

 .تومان باشد 0033حالیکه قیمت منطقی آن که تولیدکننده سود ببرد و تولید به بقای خود ادامه دهد، باید حدود 

شرکت پشتیبانی امور دام نیز مقدار قابل توجهی مرغ : در حال انجام است، اظهار داشت صادرات مرغمحمد یوسفی با بیان اینکه 

 .پاسخگوی آن نیستند و قمیت مرغ همچنان پایین است کند اما میزان تولید آنقدر زیاد است که این اقدامات را خریداری می

از زمانی که وزیر جهاد کشاورزی به شرکت پشتبانی امور دام : دهندگان مرغ گوشتی کشور اضافه کرد رئیس انجمن صنفی پرورش

را متوقف کند اوضاع خیلی بهتر شده اما ما تا رسیدن به وضعیت  مرغ منجمددستور داده خریداری مرغ را مجددا آغاز و فروش 

 .ها امکان پذیر نیست آل که به این زودی مناسب هنوز فاصله داریم وضعیت ایده

اگر تناسبی میان تولید جوجه یکروزه، میزان مصرف و صادرات مرغ به اعتقاد بنده با اقداماتی که در حال انجام است : یوسفی افزود

یابد ضمن اینکه امیدوارم واحدهای مرغ مادر نیز همکاری کنند و تولید جوجه یکروزه را  ایجاد شود اوضاع به تدریج بهبود می

 .متناسب با وضعیت بازار تنظیم کنند

های دیگری دارند که اهمیت  شاید مصرف کنندگان هزینه: شته گفتوی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم نسبت به سال گذ

 .دهند کمتری به مواد غذایی می

قیمت این کاال در مراکز : تومان عنوان کرد و افزود 0033تا  0333یوسفی قیمت مرغ آماده به طبخ در مراکز عمده فروشی را بین 

ن که تولیدکننده سود ببرد و تولید به بقای خود ادامه دهد، باید تومان است در حالیکه قیمت منطقی آ 8333خرده فروشی حدود 

 .تومان باشد 0033حدود 

توان گفت قیمت مرغ در همه نقاط شهر تهران مقداری  نمی: دهندگان مرغ گوشتی کشور تاکید کرد رئیس انجمن صنفی پرورش

 .ثابت است

https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5055031
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%B1%D8%BA+%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF
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 گوشت قرمز
 فودپرس – 1000آذر ماه  2یک شنبه 

 گوشت قرمز در بازار اشباع و ارزان شد
واردات تنها به صورت گوشت : کنندگان گوشت گوسفندی از کاهش قیمت گوشت قرمز خبر داد و گفت رییس اتحادیه عرضه 

رضا  علی.مجوز صادرات دام، قاچاق مقرون به صرفه نیست گیرد که در کنار آن با صدور منجمد برای مصارف صنعتی صورت می

کنندگان برای تامین مایحتاج خود با مشکلی مواجه  ملکی با بیان این که، عرضه گوشت قرمز بیش از میزان تقاضا است و مصرف

شود و  تومان عرضه می 033هزار و  88کننده  در حال حاضر هر کیلو گوشت شقه بدون دنبه برای مصرف: نخواهند بود، اظهار کرد

گیرد و اگر وارداتی  در حال حاضر واردات در پی اشباع بازار صورت نمی: وی ادامه داد.این در حالی است که بازار کامال اشباع است

صادرات دام و گوشت : او در رابطه با صادرات دام و گوشت گفت.نیز وجود داشته باشد گوشت منجمد بوده که مصارف صنعتی دارد

گیرد که درخواست شده فعالیت صادرات گوشت و دام همراه با تصمیمات کارشناسی انجام  ورت نیاز با اعطای مجوز صورت میدر ص

در پی صدور مجوز : کنندگان گوشت گوسفندی با اشاره به این که بازار دارای ثبات است، بیان کرد رییس اتحادیه عرضه.شود

ملکی در پاسخ به این سوال که میزان .ارد زیرا با شرایط فعلی قاچاق به صرفه نیستصادرات قاچاق دام و گوشت، قاچاق وجود ند

هزار راس دام پیش بینی شد که در این  83تا  03برای عید قربان سالجاری : ذبح دام در عید قربان به چه میزان بود، یادآور شد

دالر  886هزار و 33کیلوگرم دام زنده گوسفند به ارزش  0633در مهرماه سالجاری .هزار راس دام مورد استفاده قرار گرفت 08عید 

با .به کشور وارد شده و این در حالی است در شهریورماه سالجاری واردات دام زنده گوسفند در آمار گمرک به ثبت نرسیده است

سنت تمام شده  80دالر و  88توجه به وزن واردات دام و هزینه دالری آن هر کیلو دام زنده سبک برای واردکننده به طور میانگین 

 دالر قیمت دارد 2و این در حالی است که دام زنده گوسفند در کشورهای همسایه ایران کیلویی 

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 گندم
 فودپرس– 1000آذر ماه  1سه شنبه 

 کرد  هزار تن گندم به ایران صادر 039آلمان 

 .به ایران صادر کرده است گندمهزار تن  800، حدود 8302سازمان آمار آلمان اعالم کرد این کشور در سپتامبر 

هزار تن گندم  800، حدود 8302که این کشور در سپتامبر به گزارش رویترز، آمارهای سازمان آمار آلمان در روز دوشنبه نشان داد 

 .آلمانی به ایران است غالتاین آمارها موید زمزمه های قبلی موجود در بازار در مورد حجم باالی فروش . به ایران صادر کرده است

ار اروپایی غالت گزارش داده بودند که ایران در ماه سپتامبر، مقادیر قابل توجهی گندم از اروپا و احتماال از آلمان خریداری کرده تج

 .است

هزار تن گندم در  220آغاز شده است، با خرید حدود  8302بر اساس اعالم سازمان آمار آلمان، ایران در فصل جاری که از جوالی 

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
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این در حالی است که آلمان در . پایان سپتامبر، بزرگترین مشتری گندم آلمان در خارج از اتحادیه اروپا بوده است فاصله جوالی تا

 .هزار تن گندم به ایران صادر کرده بود 032مدت مشابه سال قبل تنها 

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

 

 گیاهان دارویی

 - 00/30/39فارس

درصدی کشت گیاهان دارویی در ایران  83کاهش / درصد داروها در سوئیس از گیاهان دارویی است 09

 08مجری طرح گیاهان دارویی کشور با بیان اینکه سرانه مصرف گیاهان دارویی در ایران  سال 93طی 

درصد مصرف دارو در  09است و نیز  برابر ایران 933گرم یعنی  0833گرم و در آمریکا  133در اروپا   گرم،

 83سطح زیر کشت گیاهان دارویی در ایران بیش از : گفت  دهد، سوئیس را گیاهان دارویی تشکیل می

 .درصد کاهش یافته است
خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی     ها و مجری طرح ملی گیاهان دارویی در گفت فریبرز غیبی مشاور رئیس سازمان ملی جنگل

افزایش سالمت با بهره گیری از گیاهان دارویی یکی از سیاست های کالن نظام است که مقام معظم رهبری هم به آن : گفت فارس

 .تاکید دارد

عالی انقالب شورای  38.2.80مورخ  000پیرو این سیاست کالن مصوبه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی جلسه : وی افزود

 .شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است 30.8.03فرهنگی براساس پیشنهاد مورخ 

در آن سند یک سری اهداف کمی و کیفی دیده و وظایفی بر عهده وزارت جهاد : مجری طرح ملی گیاهان دارویی تصریح کرد

 .هزار هکتار برسد 033ویی با برنامه ریزی به کشاورزی گذاشته شده تا سطح کشت گیاهان دار

 سال سطح زیر کشت گیاهان دارویی نصف شد 93طی * 

هزار هکتار رسید و در حال  03هزار هکتار به  63سطح زیر کشت گیاهان دارویی از  33تا  63های  در فاصله سال: غیبی افزود

 .استهکتار  083هزار و  03حاضر اراضی زراعی گیاهان دارویی حدود 

 0در گذشته این میزان : دهد، گفت درصد از داروهای مصرفی را گیاهان دارویی تشکیل می 03غیبی با بیان اینکه در حال حاضر 

 .درصد افزایش دهد 83درصد را به  03درصد بود و دولت تالش دارد تا 

دارویی اقتصادی کردن تولید است و از های توسعه کشت گیاهان  یکی از راه: مجری طرح ملی گیاهان دارویی کشور تصریح کرد

آنجا که این محصوالت مانند برخی از محصوالت کشاورزی فاقد خرید تضمینی است باید قبل از توسعه تولید مسائل بازاریابی و 

 .بازرگانی آن حل شود

وسعه کشت گیاهان دارویی های وزارت جهاد کشاورزی برای ت گذاری در راستای سیاست: ها بیان داشت مشاور رئیس سازمان جنگل

کنندگان گیاهان  هایی با صاحبان صنایع و فرآوری گیاهان دارویی، اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی، انجمن تولید نامه تفاهم

 .کنند منعقد شده است هایی که روی گیاهان دارویی کار می دارویی و برخی شرکت

برداران محلی به بازارهای هدف  اهان دارویی تولید شده پس از برداشت توسط بهرهها گی براساس این تفاهمنامه: غیبی اظهار داشت

 .شود فروخته می

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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کند و در اصل یک حالت  برداران فراهم می دغدغه تولیدات به بازار هدف امنیت و تعلق خاطر برای بهره فروش بی: وی افزود

 . آید تضمینی برای فروش تولیدات بوجود می

برداران بدانند که از  االن وجود دام مازاد در مراتع یکی از مشکالت است و وقتی بهره: هان دارویی تصریح کردمجری طرح ملی گیا

کنند و به جای دامپروری به  کنند قطعا رفتار معیشتی خود را عوض می ای حاصل می طریق تولید گیاهان دارویی سود قابل مالحظه

  .یابند سمت تولیدات گیاهان دارویی سوق می

 صادرت گیاهان دارویی کاهش یافت* 

سقز، کتیرا، سدر، میوه بادام، )هزار تن گیاه دارویی صادراتی  2در سنوات گذشته ساالنه حدود : ها گفت مشاور رئیس سازمان جنگل

 .اکنون به هزار تن کاهش یافته است  شد اما به دلیل خشکسالی این مقدار هم برداشت می...( بلوط و 

هزار هکتار از اراضی  033تدوین کرده  0232ای که تا افق  وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد تا طبق برنامه: شتغیبی بیان دا

 . شود اجرایی می 32زراعی آبی را به زیر کشت گیاهان دارویی ببرد و این برنامه از سال 

هزار هکتار در 83)های منابع طبیعی  کتار در عرصههزار ه 03ها هم طبق برنامه در نظر دارد که هر ساله   سازمان جنگل: وی افزود

ای بومی گیاهان دارویی همان مناطق را احیا و توسعه  گونه( هزار هکتار اراضی بیابانی 0هزار هکتار در مراتع و  80اراضی جنگلی، 

 .دهد

 های طبیعی با کشت گیاهان دارویی  هزار هکتار از عرصه 883احیا * 

های طبیعی را با  هزار هکتار از عرصه 003، 0232براساس این برنامه و تا پایان سال : ها تصریح کرد مشاور رئیس سازمان جنگل

دهیم و از پیامدهای اجرای این طرح بهبود وضعیت درآمدی دامداران و کشاورزان محلی در  کشت گیاهان دارویی احیا و توسعه می

 .آن مناطق است

کنند  های طبیعی تالش بیشتری می برداران در حفظ عرصه ود درآمد در مناطق احیا شده بهرهزایی و بهب عالوه بر اشتغال: وی افزود

 .شود ها برای آنها درآمد دارد همچنین این کار منجر به کاهش پرورش دام مازاد می دانند که عرصه زیرا می

کند  هزار نفر اشتغال دائم ایجاد می 03دود این طرح برای ح 0232تا سال : زایی این طرح تصریح کرد غیبی در مورد میزان اشتغال

 .در ضمن مشاغل وابسته به این طرح هم تعداد قابل توجهی خواهد بود

اکنون قابل کشت  برداری بیش از اندازه هم های زراعی به دلیل بهره مجری طرح ملی گیاهان دارویی با بیان اینکه برخی از زمین

ها با کشت گیاهان دارویی در  براساس تحقیقات مؤسسه تحقیقات جنگل: ندارد گفت نیست و کشت در این اراضی توجیه اقتصادی

 .توان دو تا سه برابر کشت حاصل از گندم و جو را در این اراضی بدست آورد این اراضی می

زارهای  ن با کشت دیمبنابرای: میلیون هکتار کم بازده است، افزود 8میلیون هکتار اراضی دیم کشور حدود  08غیبی با بیان اینکه از 

 .توان یک پوشش گیاهی در آن اراضی ایجاد کرد که مانع فرسایش خاک و منابع طبیعی شود رها شده عالوه بر ایجاد درآمد می

، بذر و نهال در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت  قطعا در وزارت جهاد کشاورزی تسهیالتی از جمله تأمین نهاده، قلمه: وی افزود

 .چند سال گذشته کارهایی احیایی در رابطه با این کار انجام شده استو در 

ستاد گیاهان دارویی در معاونت راهبردی رئیس جمهور مستقر است و از محل : ها اظهار داشت مشاور رئیس سازمان جنگل

ایم که از سال آینده این موارد در  دادهناحیه رویشی تولید قلمه، بذر، نشا و پیاز را انجام  0استان کشور و در  03اعتبارات آنها در 

 .گیرد داران و مجریان منابع طبیعی برای کشت گیاهان دارویی قرار می برداران، مرتع اختیار بهره

شود به این ترتیب که وزارت جهاد کشاورزی نهاده مجانی در اختیار  کشت گیاهان دارویی به صورت مشارکت انجام می: وی افزود

 .کننده است برداری با خود تولید دهد و بقیه کارها از جمله کشت، حفاظت و بهره ار میبرداران قر بهره
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وقتی یک عرصه با یک گونه گیاهی که دارای درآمد است کشت شود هم پوشش : مجری طرح ملی گیاهان دارویی بیان داشت

 .شود شود و هم درآمد مستمر و پایدار برای روستایی ایجاد می گیاهی ایجاد می

گیاهان دارویی : ی با بیان اینکه یکی از اهداف ما در وزارت جهاد کشاورزی فرآوری محصوالت تولیدی گیاهان دارویی است، گفتو

توان ارزش افزوده بیشتری را از  عالوه بر خصوصیات درمانی دارای مصارف صنعتی هستند بنابراین با فرآوری این محصوالت می

 .تولید آن کسب کرد

این گیاه عالوه بر خاصیت : کننده بهترین نوع از گیاه باریچه است، اظهار داشت هان دارویی با بیان اینکه ایران تولیدمجری طرح گیا

شود، همچنین از صمغ این گیاه در صنعت برای چسباندن قطعات الماس استفاده  درمانی در ساخت عطرهای فرانسوی استفاده می

 .ی داردشود و مشتریان خوبی هم در سطح جهان می

عالوه بر گیاه باریچه، بسیاری از گیاهان دارویی دارای مصارف مختلف درمانی و صنعتی هستند که با فرآوری آنها در آنها : وی افزود

 .توان ارزش افزوده بیشتری را از تولید آنها کسب کرد کشور می

ید آن در کشور زیاد شده و فرهنگ استفاده از های گیاهی و همچنین تول مصرف شربت: ها بیان داشت مشاور رئیس سازمان جنگل

 .نیز در بین مردم جا افتاده است  آن

 سرانه مصرف گیاهان دارویی در ایران یک صدم آمریکاست * 

گرم و در  333در اروپا سرانه مصرف گیاهان دارویی : گرم است، افزود 80وی با بیان اینکه سرانه مصرف گیاهان دارویی در ایران 

 . دهد درصد مصرف دارو در سوئیس را گیاهان دارویی تشکیل می 00برابر ایران است همچنین  033گرم یعنی  8033آمریکا 

یکی از مباحث مهم در تولید گیاهان دارویی تولید ارگانیک آن است و در گیاه تولیدی : ها تصریح کرد مشاور رئیس سازمان جنگل

 .یمیایی استفاده شودهای ش به هیچ عنوان نباید از کود، سم و نهاده

های گیاهی به جای داروهای شیمیایی و پرداختن به طب سنتی نیازمند توسعه سطح زیر کشت این  ترویج مصرف دارو: وی افزود

 .گیاهان را دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00303603333000 

 

 منابع مالی

 ایانا- 1000آذر  39, چهارشنبه

 تأسیس  درخواست اعتبار مالی برای مؤسسه تحقیقات باغبانی تازه

اندرکاران اجرایی و تحقیقاتی در  با تشکیل مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، الزم است که دست

 .زمینه اختصاص اعتبار کمک کنند
این : با اعالم این خبر گفت( ایانا)وم باغبانی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران سرپرست مؤسسه تحقیقات عل

هایی در ساختار تحقیقاتی این  رود که بازبینی مؤسسه در جهت تمرکز بخش باغبانی کشور دوباره تشکیل شده است و امید می

 .وجود آید بخش به

ها و مدیریت آن، استفاده از ارقام جدید در بخش باغبانی حائز اهمیت بوده و الزم است تا  مپالس ساماندهی ژرم: داراب حسنی افزود

 .با تأکید بیشتری دنبال شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930830000757


 3931اول آذر اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

89 
 

ای مناسب و منابع  های بخش باغبانی را دنبال کند، با اختصاص بودجه ای واحد که بتواند اولویت ایجاد مؤسسه: وی خاطرنشان کرد

 .مرثمر خواهد بودها مث مالی و تمرکز سایر بخش

عملکرد برخی محصوالت باغی در حال حاضر پایین است و نیاز بود تا تحقیقات بیشتری برای استفاده از ابزارهای : حسنی ادامه داد

 .تر انجام شود جدید و باکیفیت

 های جدید، کمتر مورد توجه بوده است تولید ارقام و پایه

های جدیدی باید تولید شود که در گذشته کمتر به آنها پرداخته  ارقام و پایه: کردسرپرست مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی تصریح 

 .شده است

ها است که محصوالت باغی کشور را تحت تأثیر قرار داده است که  ها همچون خشکی و سرما، سال برخی تنش: وی یادآور شد

 .تواند بر کیفیت و کمیت تولید بیفزاید دستیابی به ارقام مقاوم می

شود که الزم است در این زمینه تحقیقات  هایی نصیب باغداران می پس از برداشت محصوالت کشاورزی، خسارت: سنی تأکید کردح

 .بیشتری انجام شود تا کاهش تولید اتفاق نیفتد

تواند  ای است که می رسانی و استفاده از بروشورهای ترویجی که کمتر مورد توجه باغداران قرار گرفته، مقوله اطالع: وی اظهار داشت

 .شرایط نگهداری و مشکالت پس از برداشت را بهبود بخشد

های گرمسیری، پسته، مرکبات، گل  در حال حاضر پژوهشکده خرما و میوه: سرپرست مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی همچنین گفت

بود و بخش سبزی و صیفی به این مؤسسه  و گیاهان زینتی و دو بخش تحقیقات باغبانی و مؤسسه اصالح و تهیه بذر و نهال مستقر

 .پیوسته و در مجموع شش پژوهشکده تحقیقاتی زیر نظر این مؤسسه قرار گرفته است

 .های مربوط به مرکز تحقیقات چای نیز در محل این مؤسسه انجام خواهد شد پژوهش: حسنی در ادامه افزود

اندرکاران تحقیقاتی و اجرایی، برای  جود دارد که الزم است دستهای نسبی زیادی و در بخش باغبانی مزیت: وی خاطرنشان کرد

 .اختصاص هرچه بهتر منابع مالی کمک کنند

های  رود که از طریق تخصیص منابع بتوانیم پژوهش شود و امید می رویکرد جدیدی در این مؤسسه دنبال می: حسنی تصریح کرد

 ./کاربردی را در بخش علوم باغبانی انجام دهیم

http://www.iana.ir/archive/item/83208-0.html 

 
 منابع مالی

 ایانا- 1000آذر  31, سه شنبه

های کشاورزی افزایش  میانگین سهم یارانه دولت در انواع حق بیمه: مقام صندوق بیمه کشاورزی قائم

درصد  09درصد و سهم کشاورزان به  0١های کشاورزی در کل حق بیمهنسبت سهم یارانه دولت  یافت 

 . اعالم شد 13 - 19در برنامه سال زراعی 
سهم یارانه : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مقام صندوق بیمه کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم

افزایش یافته است که  30 - 32میلیارد تومان در سال زراعی  0800.2به و  38 - 30عی میلیارد تومان در سال زرا 060.0دولت از 

 .دهد برابری را نشان می 8.8رشد 

http://www.iana.ir/archive/item/20456-1.html
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گر در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته در بعضی از محصوالت راهبردی  حداکثر تعهد بیمه: محمدحسین صفرپورطاهر افزود

درصد و گاهاً کمتر از آن  80ق بیمه سهم کشاورز در بعضی از محصوالت حداکثر تا درصد افزایش یافته در حالی که ح 033تا 

 .افزایش یافته است

محصول راهبردی از  00درصد یارانه دولت در بیمه کشاورزی به  63های بخش کشاورزی با توجه به سیاست: وی خاطرنشان کرد

 .اختصاص یافته است... های سبک و سنگین ودامجمله گندم، جو، برنج، سیب، انگور، پرتقال، نیمچه گوشتی و 

در نظر داریم قیمت : روز کند، ادامه داد ها را به کند قیمت تعرفه صفرپور طاهر با بیان اینکه صندوق بیمه کشاورزی تالش می

 .ای و یارانه دولت تنظیم کنیم ها را بر اساس ظرفیت بودجه تعرفه

میلیارد تومان برای بودجه بیمه کشاورزی بوده که  880.3هزار و  بینی ما رقم یک شپی: تصریح کرد 30 - 32وی درباره بودجه 

 .درصدی است 033نسبت به سال گذشته حاکی از رشد 

میلیارد تومان  033هزار و  مقام صندوق بیمه کشاورزی میزان بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی را حدود سه قائم

شده سه تا چهار سال گذشته بوده که با تدبیر دولت  خش عمده از این مبلغ مربوط به دیون انباشتهب: عنوان کرد و یادآور شد

 .یازدهم، بدهی صندوق بیمه به بانک کشاورزی در حال تسویه است

محصوالت و ارتقاء فرهنگ   ای، توسعه کمی و کیفی بیمه های بخش کشاورزی در قالب نظام بیمه صفرپورطاهر تحقق سیاست

 .رسانی را از اهداف صندوق بیمه برشمرد ای از طریق آموزش و ترویج و سیستم اطالع هبیم

بیمه کشاورزی از عوامل مؤثر در ایجاد : وی با اشاره به تقویت نظامهای حمایتی ازجمله بیمه کشاورزی در این بخش تأکید کرد

 ./شود امنیت و توسعه کشاورزی محسوب می

http://www.iana.ir/archive/item/83208-0.html 

 

 منابع مالی
 ایانا- 1000آذر  31, شنبه

 میلیارد تومان اعتبار  933ایجاد مشاغل روستایی با اختصاص 

ای میلیارد تومان اعتبار جهت ایجاد کسب و کاره 933از اختصاص ( ع)مدیرعامل صندوق مهر امام رضا

 . میلیارد تومان به منظور ساماندهی صنعت فرش خبر داد 83روستایی و 
های چندجانبه این صندوق با سازمان ها و دستگاه  نامه وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به امضای تفاهم زاده در گفت علی اصغر نوراله 

جهت تامین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک است و  یکی از موسسات بزرگ در( ع)صندوق مهر امام رضا: های دیگر، اظهار کرد

 .های تولید دارد ای به شبکه سازی و ایجاد زنجیره نگاه ویژه

های چندجانبه متعددی با وزارت کار، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان آموزش فنی و  در همین راستا تفاهم نامه: وی ادامه داد

ها  نامه ایم و درصددیم تا از طریق این تفاهم ن صنایع کوچک به امضا رساندهای کشور، سازمان میراث فرهنگی و سازما حرفه

 .تری به خود بگیرد و کار با سرعت بیشتری دنبال شود های اشتغالزا جبنه ملی فعالیت  تحقیقات و مطالعات در خصوص رشته

این اعتبار در قالب : نعت فرش خبر داد و گفتمیلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی ص 03زاده درعین حال از اختصاص رقم  نوراله

 .ای کشور اختصاص یافته است نامه همکاری با وزارت کار، مرکز ملی فرش و سازمان آموزش فنی و حرفه تفاهم

میلیارد تومان برای ساماندهی صنایع دستی، از  03، همچنین با اشاره به اختصاص مبلغ (ع)مدیرعامل صندوق مهر امام رضا

نامه  این تسهیالت در قالب تفاهم: میلیارد تومانی به منظور ساماندهی صنایع کوچک خبر داد و تصریح کرد 033عتبار اختصاص ا

http://www.iana.ir/archive/item/20452-1.html
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ای  ع، وزارت کار و سازمان صنایع کوچک صورت گرفته و امیدواریم که به شکل زنجیره)(همکاری میان صندوق مهر امام رضا

 .حمایت از صنایع کوچک را شاهد باشیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/83066-0.html 

 

 منابع مالی
 ایانا- 1000آذر  38, شنبه

میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های بیابان زدایی در قالب تثبیت خاک و جلوگیری از طوفان  133

 . ه ارومیه اختصاص یافتهای نمکی در اطراف دریاچ
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران در آذربایجان شرقی، عباس کارگر مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخیزداری کشور در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه اولویت مهم این دفتر اجرای طرح های مربوط به جلوگیری از بروز گرد و 

این اعتبارات در قالب اعتبارات احیای دریاچه ارومیه به تصویب هیات دولت رسیده و در : طراف دریاچه ارومیه است، افزودخاک در ا

 .میلیارد ریال آن تا پایان سال جاری جذب و بقیه نیز تا پایان سال آینده تخصیص، جذب و هزینه خواهد شد 033گام نخست 

نهال : در قالب جلوگیری از طوفان های نمکی در اطراف این دریاچه اجرا می شود، گفت وی با اشاره به اینکه طرح های متنوعی

 .های مورد استفاده در این طرح مربوط به نهال های بومی منطقه هستند

و کارگر ساماندهی چرای دام، بذرکاری، بوته کاری، استقرار بادشکن های زنده و مرده، ایجاد هالل های آبی، مدیریت رواناب ها 

 .چندین طرح دیگر مربوط به بیابان زدایی را از جمله طرح های در دست اجرای این دفتر در اطراف دریاچه ارومیه اعالم کرد

کارگر ماموریت و وظیفه دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری درموضوع دریاچه ارومیه را تثبیت خاک و جلوگیری 

طرح های مربوط به این موضوع در قالب تهیه نقشه ها و طرح های مطالعات : دریاچه اعالم کرد و گفت از ریزگردها در اطراف این

 .اولیه از امسال وارد فاز عملیاتی شده است

با اجرای این طرح ها در کنار مشارکت و مساعدت های مردمی می توان به آینده آنها خوش بین بود و انتظار داریم : وی ادامه داد

 .کثر پنج سال آینده شاهد بروز طوفان های نمکی در اطراف دریاچه ارومیه نباشیمظرف حدا

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از همکاری این مجموعه با دفتر عمران سازمان ملل و فائو در 

استان کشور پروژه ترسیب کربن به وسعت یک  06ن در در این زمینه هم اکنو: راستای بیان زدایی در کشور خبر داد و افزود

 .میلیون هکتار اجرا می شود

ایران به دلیل : کارگر همکاری با کشورهای همسایه با مدیریت سازمان ملل را یکی از رویکردهای مهم این دفتر اعالم کرد و گفت

 ./ی همکاری های تنگاتنگی با این نهاد بین المللی داردساله در موضوع مبارزه با بیابان زایی به لحاظ فنی و تجرب 03تجربه های 

http://www.iana.ir/archive/item/83263-0.html 

 

 منابع مالی
 ایانا-1000آذر  30, دوشنبه

 زنجان  خانه و تأمین آب زراعی میلیارد ریال برای تکمیل تصفیه 033اختصاص 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20388-1.html
http://www.iana.ir/archive/item/20489-1.html
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 033های رئیس جمهوری در سفر استانی به زنجان، هیئت وزیران، اختصاص مبلغ  در راستای تحقق وعده

های تأمین و انتقال آب زراعی و الیروبی قنوات و مقابله با  خانه، پروژه میلیارد ریال برای تکمیل تصفیه

 .حوادث غیرمترقبه زنجان را تصویب کرد
میلیارد  833رسانی دولت، بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ  و به نقل از پایگاه اطالع( ایانا)ایران  به گزارش خبرگزاری کشاورزی

های تأمین و انتقال آب زراعی و الیروبی قنوات، پیشگیری از آلودگی  خانه مدول دوم زنجان، پروژه ریال برای کمک به تکمیل تصفیه

له با حوادث غیرمترقبه و اقدامات پیشگیرانه در اختیار استانداری زنجان قرار سد تهم از فاضالب روستاهای اطراف آن و مقاب

 .گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود می

 :متن مصوبه هیئت دولت به شرح زیر است

قانون تشکیل ( 08)ای از محل منابع ماده  صورت تملک دارایی سرمایه ریال به( 833ر333ر333ر333)میلیارد  833مبلغ  -0

قانون برنامه ( 882)ماده ( ش)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند ( 03)سازمان مدیریت بحران کشور و ماده 

های  خانه مدول دوم زنجان از طرح آبرسانی به شهر زنجان، پروژه پنجم توسعه، به نسبت مساوی، برای کمک به تکمیل تصفیه

راعی و الیروبی قنوات، پیشگیری از آلودگی سد تهم از فاضالب روستاهای اطراف آن و مقابله با حوادث تأمین و انتقال آب ز

غیرمترقبه و اقدامات پیشگیرانه به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در اختیار استانداری زنجان 

 .ینه شودگیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هز قرار می

گیرد تا برابر قوانین و  ریال از اعتبار مذکور در اختیار ستاد بحران استان زنجان قرار می( 23ر333ر333ر333)میلیارد  23مبلغ  -8

های تأمین و انتقال آب زراعی و  قانون برنامه پنجم توسعه با اولویت پروژه( 882)ماده ( ش)مقررات مربوط، صرف امور موضوع بند 

 .قنوات سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان کندالیروبی 

استانداری زنجان موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی، گزارش عملکرد اعتبارات یادشده و میزان پیشرفت فیزیکی  -0

 .ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال کند های مربوط را هر سه ماه به معاونت برنامه پروژه

برای اجرا به وزارت کشور، وزارت جهاد  30ماه  آبان 86ن اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ اسحاق جهانگیری، معاو

 .ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابالغ کرد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه

قانون تشکیل سازمان مدیریت  08ررات مالی دولت و منابع ماده قانون تنظیم بخشی از مق 03اختصاص اعتبار از محل منابع ماده 

 0030بحران کشور به استان زنجان در سال 

 .ارقام به میلیون ریال است

 شهرستان ردیف

کمک به تکمیل 

خانه مدول دوم  تصفیه

زنجان از طرح آبرسانی 

به شهر زنجان 

(23830000) 

های تأمین و  پروژه

انتقال آب زراعی و 

جهاد )قنوات الیروبی 

 (کشاورزی

پیشگیری از آلودگی 

سد تهم از فاضالب 

روستاهای اطراف سد 

 تهم

مقابله با حوادث 

غیرمترقبه و اقدامات 

 پیشگیرانه از حوادث

 جمع

 03.333 03.333 - - - ابهر 0

 8.333 8.333 - - - ایجرود 8

 83.333 83.333 - - - خابنده 0

 83.333 83.333 - - - خرمدره 2
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 03.333 03.333 83.333 - 83،333 زنجان 0

 6.333 6.333 - - - سلطانیه 8

 6.333 6.333 - - - طارم 0

 83.333 83.333 - - - ماهنشان 6

3 

در  -سطح استان 

اختیار ستاد 

 حوادث

- 23.333 - - 23.333 

  833.333 083.333 83.333 23.333 83.333 جمع کل

 نظر جدید

http://www.iana.ir/majles/item/83202-0.html 

 

 مرکبات

 - 00/30/30فارس

 هزار تن مرکبات در مازندران طی سال جاری 333میلیون و   بینی تولید یک پیش

 333یون و میل  بینی تولید یک معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به پیش

 .نیازی به واردات نیست: هزار تن مرکبات طی سال جاری در مازندران، گفت
هزار تن مرکبات  03سازی  امسال ذخیره: در ساری اظهار داشت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  فر امروز در گفت عزیزاهلل شهیدی

 .درصد آن است 33هزار تن معادل  82ارد که سهم مازندران شب عید در دستور کار قرار د

های صورت گرفته از طریق جهاد کشاورزی مازندران بحث خرید تضمینی مرکبات شب عید نهایی شده  با پیگیری: داشت  وی بیان

  روستایی برعهده گرفتهصورت توافقی از باغداران خریداری شود و همچنین مسئولیت آن را سازمان تعاون   و مقرر شد مرکبات به

 .است

سازمان تعاون روستایی اقدامات الزم برای هماهنگی و خرید با : معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد

 .دهد تولیدکنندگان و باغداران را انجام می

با توجه به این میزان و : در مازندران، گفت هزار تن مرکبات امسال 033بینی تولید یک میلیون و  فر با اشاره به پیش شهیدی

 .ها نیازی به واردات مرکبات نیست تولیدات سایر استان

 .کننده و تولیدکننده مناسب است در حال حاضر قیمت مرکبات برای مصرف: وی درباره قیمت مرکبات اظهار داشت

ای با توجه به برف سال گذشته و  ال آفت مگس مدیترانهامس: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد

 .است  های بیولوژیکی کنترل شده انجام روش

ای  توصیه ما به باغداران مازندران این است که بالفاصله پس از برداشت میوه نسبت به هرس و مسائل تغذیه: فر تصریح کرد شهیدی

 .محصول خود اقدام کنند

http://www.iana.ir/majles/item/20434-1.html
http://www.farsnews.com/
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ریشه و تامین نیاز غذایی درختان را در دستور کار قرار  اران مازندران بحث سمپاشی زمستانه سیاهباغد: وی در پایان یادآور شد

 .دهند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00303330330026 

 

 مرکبات
 ایانا-1000آذر  32, یکشنبه

 هزار تنی پرتقال مازندران برای ایام عید  08ید خر

هزار تن تعیین  08سازی شود که سهم استان مازندران  هزار تن پرتقال ذخیره 33برای ایام عید باید 

 .شده است
: خبر گفتبا اعالم این ( ایانا)رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

زودی به حساب  میلیارد تومان از مطالبات برنجکاران پرداخت شده و تنها سه میلیارد آن باقی مانده است که به 08تاکنون حدود 

 .شود آنها واریز می

شده و  هزار تن از این محصول استراتژیک خریداری 00از آغاز خرید توافقی برنج کشاورزان تاکنون، به میزان : دالر حیدرپور افزود

 .بازار از حالت رکود فعلی خارج شده است

های سازمان تعاون روستایی  بنا به ضرورت، در برخی مناطق خرید توافقی همچنان ادامه دارد و با مساعدت: وی خاطرنشان کرد

 .کشور، تا دو هفته آینده تمدید شده است

هزار تن پرتقال  03بر اساس مصوبه دولت، باید : عید ادامه داد حیدرپور درباره خرید پرتقال استان مازندران برای تنظیم بازار شب

 .هزار تن تعیین شده است 80سازی شود که سهم استان مازندران  برای ایام عید ذخیره

 .موقع، در حال انجام است، اما هنوز خریدی صورت نگرفته است سازوکارهای الزم برای خرید به: وی تصریح کرد

منظور  صورت تضمینی، بلکه به محض آنکه عملیات به پایان برسد، خریداری پرتقال از باغداران نه به به: حیدرپور یادآور شد

 .شود سازی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور خریداری می ذخیره

ر ایام عید نیز شود، با توجه به قیمت روز بوده و فروش آن د قیمت محصولی که توسط تعاون روستایی خریداری می: وی تأکید کرد

 .ممکن است اندکی تغییر داشته باشد

 ها با تأکید وزیر جهاد کشاورزی تهیه طرح نوسازی شالیکوبی

ها خبر  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از دستور ویژه وزیر جهاد کشاورزی برای تهیه طرح جامع نوسازی شالیکوبی

 .اه آینده تهیه و برای طی مراحل مختلف، به وزارت جهاد کشاورزی تحویل داده شوداین طرح باید ظرف دو م: داد و اظهار داشت

شالیکوبی در استان مازندران با ظرفیت سه میلیون تن وجود دارد  033هزار و  در حال حاضر حدود یک: حیدرپور همچنین گفت

 .که باید از تعداد کاسته و بر کیفیت کار افزوده شود

برنامه داریم که با ادغام دو یا سه شالیکوبی سنتی و تبدیل آن به شالیکوبی صنعتی و مدرن در استان، در  در: وی در ادامه افزود

 .تر تالش کنیم راستای تولید برنج کیفی

شالیکوبی نوسازی شده و این روند با تصویب  063شالیکوبی موجود در استان، تاکنون  033هزار و  از یک: حیدرپور خاطرنشان کرد

 .شود ها تسریع می مع نوسازی شالیکوبیطرح جا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930905001548
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تر برای اخذ موافقت وزیر جهاد کشاورزی و  کارشناسان استانی در حال تهیه طرح فوق هستند تا هرچه سریع: وی تصریح کرد

 ./اختصاص تسهیالت مورد نیاز وارد عمل شویم

http://www.iana.ir/archive/item/83238-0.html 

 

 متفرقه

 ایانا-1000آذر  38, شنبه

 به معصومه ابتکار در شهرداری رم  "بانوی دانش"اهدای جایزه 

جایزه مینروا ایتالیا به خاطر دستاوردهای علمی و به عنوان زنی موفق در عرصه سیاسی طی مراسمی در 

 . شهرداری رم، به معصومه ابتکار اعطاء شد
ه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران و به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، این جایزه در رده بندی های ب

به نام خانم  8333است که از سال  "مامولتی"هنر، اطالع رسانی، نوآوری و مدیریت سیاسی برای زنان و متعلق به بنیاد غیردولتی 

ر و فعال اجتماعی آن کشور و پس از درگذشت وی ایجاد شده و تحت حمایت رییس جمهوری ایتالیا مامولتی مینروا، روزنامه نگا

 .فعالیت می کند

معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در این آیین پس از دریافت این جایزه معنوی و 

ه نمایندگی از همه زنان ایرانی دریافت می کنم که با تالش ها و این جایزه را ب: غیرنقدی شامل یک پالک، طی سخنانی گفت

 .فداکاری های خود، دستاوردهای بزرگی را برای کشور ایجاد کرده اند

وی با اشاره به پیشرفت های زنان ایرانی در عرصه های مختلف علمی، هنری، ورزشی، همچنین در مسئولیت های مختلف در دولت 

زیرا ایران دولتی دارد که با سیاست اعتدال، هم در داخل و هم . جایزه در زمان کنونی بسیار مهم است دریافت این: و مجلس گفت

 .در دنیا تالش می کند

با وجود تفاوت ها و تنوع فرهنگی میان : ابتکار با تاکید بر اینکه این جایزه نشان پیوندی عمیق میان مردم ایران و ایتالیاست، گفت

نروا نشان می دهد که در عین تکثر، در پیروی از یک سری اصول مشترک مانند عدالت خواهی، کمال طلبی، ما، دریافت جایزه می

 .فداکاری و دوست داشتن طبیعت و محیط زیست دارای نزدیکی و حتی وحدت هستیم

پیشبرد صلح، تامین امنیت و وی ضمن تشکر از اعطای این جایزه ابراز امیدواری کرده که ایران و ایتالیا بتوانند با یکدیگر برای 

 .محیط زیست سالم همکاری داشته باشند

به غیر از معصومه ابتکار، یک بانوی تونسی نیز به خاطر مقابله با خشونت . در این مراسم برگزیدگان به جز دو نفر ایتالیایی بودند

 .فت کردعلیه زنان با ایجاد یک مرکز خیریه آموزشی بزرگ در تونس، جایزه مینروا را دریا

این جایزه که عالی ترین جایزه کشور ایتالیا برای زنان است در سال های پیش از جمله به افرادی مانند لبنا خلد القاسیمی وزیر 

روابط خارجی و تجارت و وزیر سابق اقتصاد و برنامه ریزی امارات متحده عربی، نوژا اسکالی وزیر همبستگی زنان، خانواده و توسعه 

کش، لوسیا آنونزیاتا روزنامه نگار و فعال اجتماعی ایتالیایی، هاله بریدی بانوی ایرانی االصل و یکی از مدیران بانک اجتماعی مرا

جهانی، ایرینا بوکووا دبیرکل یونسکو به خاطر فعالیت در زمینه صلح و همبستگی و فوزیه کوفی از افغانستان به خاطر فعالیت در 

 .نام دارد "بانوی دانش"جایزه اعطاء شده به معصومه ابتکار . لی پارلمان ایتالیا اعطاء شده استزمینه حقوق زنان و نیز رییس فع

http://www.iana.ir/archive/item/83268-0.html 

http://www.iana.ir/archive/item/20406-1.html
http://www.iana.ir/archive/item/20482-1.html
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 متفرقه

 ایانا-1000آذر  39, چهارشنبه

 های گوشتی خوکی  ایران به واردات فرآورده واکنش سازمان ملی استاندارد

ای به اخبار اخیر واردات گوشت و یا ژالتین خوکی واکنش  سازمان ملی استاندارد ایران، با صدور اطالعیه

 .نشان داد
ری واردات و به نقل از روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران، در پی انتشار اخبا( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای  درباره محصوالت حالل، فعالیت گسترده 0060گوشت و یا ژالتین خوکی سازمان ملی استاندارد ایران اعالم کرد که از سال 

 .ازجمله تدوین استانداردهای حالل و تصویب نشان حالل توسط شورای عالی استاندارد را انجام داده است

، ایجاد سازوکار (A.B)کننده  ، اعتباربخشی نهاد گواهی(C.B)کننده حالل  گواهیدر حال حاضر نیز تدوین استانداردهای نهاد 

مناسب اجرای استانداردهای حالل و عملیاتی کردن این مکانیزم برای اجرای کامل ضوابط و اطمینان الزم در زمینه کنترل مواد 

 .غذایی با نشان حالل را در دستور کار خود قرار داده است

ش، با توجه به اینکه ژالتین مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری برای واردات نبوده، لذا واردات آن تحت نظارت بنا بر این گزار

این سازمان نیست و تاکنون هیچ نهاد یا شرکتی برای صدور گواهی حالل از سوی سازمان ملی استاندارد ایران تأیید صالحیت 

 ./نشده است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/83203-0.html 

 

 متفرقه
 خبرنگاران جوان - 1000آذر  3۰: تاریخ

 های آب و خاک تصویب شد گذاران در طرح طرح تشویقی حمایت از سرمایه

درصد بودجه را  60یب شد و قرار است دولت گذاران در بخش آب و خاک از سوی مجلس تصو طرح حمایت از سرمایه: توکلی گفت

 .دهد درصد را تشکیل می 00خود کشاورزان است که   تأمین کند و مابقی بر عهده

، اظهار نخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارامحمدتقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفتگو با 

ای  های آبیاری پیشرفت قابل مالحظه همچنین در صورت نهایی شدن اعتبار یک درصد از فروش میعانات گازی و نفت، طرح: داشت

 . پیدا خواهد کرد

تومان رسیده و  0000به  0303با توجه به اینکه قیمت گندم از : جاری نیز گفت وی در خصوص افزایش قیمت آرد و نان در سال

ولید و دستمزد نانوایان و کارخانجات افزایش پیدا کرده ما شاهد افزایش قیمت نان خواهیم بود اما دولت هنوز در خصوص عوارض ت

 . بندی مناسبی دست پیدا نکرده است افزایش قیمت آرد به جمع

ها و گمرکات ما  اداره متأسفانه بروکراسی حاکم بر: مرغ و مرغ نیز اضافه کرد توکلی در خصوص طوالنی شدن روند صادرات تخم

 . هزار تن برسد و ما شاهد کاهش قیمت شدید این دو قلم کاال در بازار باشیم 00مرغ به  تولید مازاد تخم  سبب شد حاشیه

هایی چون ما همیشه واردکننده این محصوالت بودیم در زمینه افزایش ظرفیت تولید به  متأسفانه در سال: وی در پایان یادآور شد

 . ایم و شاهد این مازاد تولید در کشور هستیم ی نرسیدهبند جمع

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20459-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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http://www.yjc.ir/fa/news/0326022 

 

 متفرقه
 ایسنا - 1000آذر  0دوشنبه 

 کشاورزان و دامداران به حمایت جدی دولت نیاز دارند

رزان و دامداران نیاز به حمایت جدی دارند، در مجلس کمبود قانون نداریم، اما در اجرا دچار کشاو: نماینده مردم فالورجان در مجلس گفت

 . مشکل هستیم چه در دولت فعلی و چه در دولت گذشته

منطقه اصفهان، سید ناصر موسوی الرگانی در جلسه بررسی مسائل و مشکالت صنعت ( ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

تعاونی دامداری در استان اصفهان فعال هستند،  03های تعاونی کشاورزی دامداران استان اصفهان، با بیان اینکه  امپروری در اتحادیه شرکتد

ام و اطالعات دقیق دارم که این قشر به چه اندازه زحمتکش هستند و اگر حتی شیر به  درد کشاورزان و دامدارن را لمس کرده: اظهار کرد

 . شود هزار تومان خریداری شود باز هم جبران زحمات دامدارن نمی قیمت دو

رسیم، اگر قیمیت تمام شده علوفه برای دامدارن کاهش یابد قطعاً بیشتر به نتیجه  با افزایش قیمت شیر و لبنیات به جایی نمی: وی ادامه داد

 . خواهیم رسید

از ابزارها در مجلس جهت احقاق حق تولید کنندگان : س شورای اسالمی اظهار کردچنین نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه در مجل هم

ها مشکل دارند هرچند بخش کشاورزی بهبود یافته، اما در دولت به آن کمتر توجه  ها و مرغداری دفاع خواهیم کرد و در منطقه ما نیز دامداری

 .شده است

شود و در آخر  ها می چنین سوال است که سبب به هوش آمدن وزارتخانه با وزرا تذکر و همابزار نماینده در جلسات : حسینعلی حاجی ادامه داد

ها قرار  چنین نماینده تشکیالتی ندارد، لذا مقدمات کار خود را فراهم کنید و آن را پخته شده در اختیار نماینده نیز بحث استیضاح است، هم

 .دهید و از آنها خواهان حمایت باشید

http://www.isna.ir/fa/news/30333030036 

 
 متفرقه

 ایسنا - 1000آذر  ۵چهارشنبه 

 هزینه نگهداری روزانه یک کروکودیل چقدر است؟

کند که هزینه  شت مصرف میها هستند و هر قطعه کروکودیل بالغ روزانه سه کیلوگرم گو ماهیانی که مصرف انسانی ندارند غذای کروکودیل

 .تومان است 0333نگهداری روزانه آن حدود 

های مولد از مالزی و  وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به واردات کروکودیل دهنده کروکودیل در کشور در گفت مژگان روستایی، اولین پرورش

 .بچه کروکودیل تولید کردند 3گذاری رسیدند و  له تخمها به مرح سال گذشته این کروکودیل: های اخیر اظهار کرد تایلند طی سال

برداری است اما برای  ها قابل بهره اکنون پوست بچه کروکودیل: کروکودیل موجود یک ساله و ایرانی هستند، اظهار کرد 3که  وی با اشاره به این

 .شود برداری می ها بهره آینده پوست آن  وری باالتر طی سه سال بهره

: شوند، خاطرنشان کرد ن نمونه استان هرمزگان نیز با اشاره به این که در حال حاضر شش کروکودیل مولد در ایران نگهداری میاین کارآفری

  .ساله باشند 03های مولد باید  کروکودیل

گذاری انجام و پیش  ار تخمامسال نیز برای دومین ب: قطعه کروکودیل مولد در کشور وجود دارد، گفت 03که در حال حاضر  روستایی با بیان این

 .بچه کروکودیل تولید شود 83بینی می شود بیش از 

http://www.yjc.ir/fa/news/5048544
http://www.isna.ir/fa/news/93090301798
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ها به منظور افزایش تولید است، اظهار  که مزرعه پرورشی موجود در حال آماده سازی مولدها و استحصال بچه کروکودیل وی با اشاره به این

 .هنوز این مزرعه به مرحله تولید اقتصادی نرسیده است: کرد

هایش مقرون به صرفه نیست، دیگر واردات  ته او با توجه به این که واردات کروکودیل شرایط طوالنی و پیچیده اداری دارد و هزینهبه گف

 .شود نخواهیم داشت و از مولدهای موجود تکثیر و پرورش انجام می

http://www.isna.ir/fa/news/30333038303 
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 ایانا-1000آذر  30, دوشنبه

 ترمیم زخم حیوانات با داربست های نانوالیافی و سلول های بنیادی دامی 

شرکت مدیوت آمریکا فناوری جدیدی تولید کرده است که با استفاده از آن می توان زخم حیوانات را با 

 . می ترمیم کردداربست های نانوالیافی و سلول های بنیادی دا
، در این فناوری جدید از سلول های بنیادی حیوانی برای احیای بخش آسیب دیده بدن (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

با این فناوری جدید، دامپزشکان قادرند چربی را از بدن حیوان بیرون بکشند و سلول های بنیادی را از آن جدا و . استفاده می شود

 .یادی را به محل موردنظر تزریق کنندسلول بن

یکی از مزایای این روش آن است که می . از نظر صنعتی، این روش نسبت به روش های رایج فعلی بهبود های زیادی یافته است

 .توان در زمان بسیار کوتاهی، نمونه تازه با قیمت پایین تهیه کرد که این برای دامپزشکان و دامداران بسیار مهم است

این شرکت پیش از این موفق به طراحی . کت نانوفایبر وترینری نیز داربست های نانوالیافی سنتزی جدیدی ارایه کرده استشر

 .تاکنون چهار بیمار از کشورهای مختلف از این نای مصنوعی استفاده کرده اند. اولین نای سنتزی قابل کاشت در بدن شده بود

 .رد استفاده در این محصول را برای جراحی و التیام زخم ها تایید کرده استسازمان غذا و داروی آمریکا پلیمر مو

. ما موفق به ارایه راهکاری خالقانه برای کمک به صاحبان حیوانات شده ایم: تیم پدی مدیرعامل شرکت نانوفایبر می گوید

 .تری روی محصوالت این شرکت ایجاد شودامیدواریم که این همکاری مشترک با مدیوت آمریکا تداوم یافته تا ارزش افزوده بیش

همکاری مشترک میان مدیوت و نانوفایبر در راستای تجاری سازی روش های درمانی خالقانه است که به بهبود کیفیت زندگی 

 .حیوانات کمک می کند

ین به محققان این فناوری می تواند کاربردهای متعددی داشته باشد، همچن: جرمی دلک، مدیرعامل شرکت مدیوت می گوید

دانشگاه اطمینان می دهد که سلول های بنیادی قادر به افزایش طول عمر حیوانات می شود و این داربست نانو الیافی و روش 

 .کاشت سلول های بنیادی پیشرفت های زیادی را در درمان زخم ها و کنترل آنها بوجود می آورد

این داروها پرهزینه . تنها از داروهای ضدالتهاب و ضددرد استفاده می شود در حال حاضر برای درمان مشکالت عروقی در حیوانات،

 ./و برای کبد مضر است

http://www.iana.ir/archive/item/83286-0.html 
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http://www.isna.ir/fa/news/93090502970
http://www.iana.ir/archive/item/20428-1.html
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 ایانا- 1000آذر  30, دوشنبه

 اری های ایران و فائو بررسی اولویت های همک

سرج ناکوزی نماینده سازمان فائو در ایران امروز با حضور در محل وزرات جهاد کشاورزی با عبدالمهدی 

 .بخشنده، معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی دیدار و گفت و گو کرد
طالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در این دیدار بخشنده با تشریح و به نقل از پایگاه ا( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

سیاست ها و برنامه های دولت ایران در توسعه کشاورزی، رئوس اولویت های همکاری دو جانبه با فائو را در زیر بخش های 

ورزی، باغبانی، زراعت و کشاورزی به ویژه آب و خاک و صنایع، جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، تحقیقات،آموزش و ترویج کشا

 .شیالت ایران، برشمرد

در این دیدار، سرج ناکوزی با اشاره به جایگاه مهم ایران به عنوان یکی از اعضای موثر فائو، ضمن ارائه گزارشی از پروژه های در 

 .ر ایران ارائه کرددست اجرا در ایران، پیشنهادهای فائو را برای ارتقاء سطح همکاری ها و تقویت دفتر نمایندگی فائو د

بنابراین گزارش، در این دیدار همچنین مقرر شد تا در دی ماه امسال، گروهی از مشاوران فنی و عملیاتی از دفتر مرکزی فائو با 

عزیمت به کشورمان با مقامات ذیربط وزارت جهاد کشاورزی در خصوص جزییات برنامه جامع همکاری های دو جانبه مذاکرات و 

 ./م را صورت دهندتوافقات الز

http://www.iana.ir/majles/item/83200-0.html 

 
 گزارشات جهانی

 خبرنگاران جوان - 1000آذر  3۰: تاریخ

 انگلستان از سوی اتاق تعاون آذربایجان غربی QALاخذ نمایندگی شرکت بین المللی 

مجوز اتاق تعاون این استان فعالیت خود را در زمینه ممیزی سیستمهای مدیریت کیفیت و ارائه خدمات آموزشی به با اخذ این 

 .تعاونگران آغاز خواهد کرد 

انگلستان را اخذ  QALکت بین المللی ، اتاق تعاون آذربایجان غربی نمایندگی شر خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

 . کرد

با اخذ این مجوز اتاق تعاون این استان فعالیت خود را در زمینه ممیزی سیستمهای مدیریت کیفیت و ارائه خدمات آموزشی به 

 . تعاونگران آغاز خواهد کرد 

اتحادیه  ASCBتوسط سازمان اعتباردهی ثبت و صدور گواهینامه های ایزو از مهمترین اقدامات ما در این بخش خواهد بود که 

 . اروپا تائید صالحیت شده است 

در انگلستان بوده و عالوه بر آن دفاتر این شرکت در نقاط مختلف در حال فعالیت و ارائه خدمات  QALگفتنی است مرکز شرکت 

 . ممیزی ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو به مشتریان هستند 

های خدماتی، شرکتهای صنایع شیمیایی و بسیاری دیگر از شرکتها در بخش خصوصی و تعاونی شرکتهای صنایع غذایی، شرکت

نیازمند صدور ایزو هستند که با اخذ نمایندگی ، این اتاق با هزینه کم و کادر فنی و مجرب خود آمادگی ارائه این خدمات به 

 . مشتریان را خواهد داشت

ذ مجوز از مهر ماه آغاز شد و بعد از اتمام دوره اتاق تعاون استان آذربایجان غربی موفق الزم به ذکر است آموزش این اتاق برای اخ

 .به اخذ این مجوز شود

http://www.yjc.ir/fa/news/0300806 

http://www.iana.ir/majles/item/20417-1.html
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5053658
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 فودپرس – 1000آذر ماه  1سه شنبه 

 دوجانبه ایران و فائو بررسی شد  های های همکاری اولویت

در دیدار دو جانبه معاون وزیر کشاورزی با نماینده فائو اولویت همکاری های دو جانبه ایران و سازمان 

 خواربار و کشاورزی ملل متحد بررسی شد
ن با حضور در محل وزرات به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از وزارت جهادکشاورزی، سرج ناکوزی نماینده سازمان فائو در ایرا.

در این .جهادکشاورزی با عبدالمهدی بخشنده معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی دیدار و گفت و گو کرد

دیدار بخشنده با تشریح سیاست ها و برنامه های دولت جمهوری اسالمی ایران در توسعه کشاورزی، رئوس اولویت های همکاری دو 

فائو را در زیربخش های کشاورزی به ویژه آب و خاک و صنایع،جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، تحقیقات، آموزش و ترویج  جانبه با

ناکوزی با اشاره به جایگاه مهم ایران به عنوان یکی از اعضای موثر فائو، ضمن .کشاورزی، باغبانی، زراعت و شیالت ایران برشمرد

ت اجرا در ایران، پیشنهادهای فائو را برای ارتقا سطح همکاری ها و تقویت دفتر نمایندگی فائو در ارائه گزارشی از پروژه های در دس

همچنین مقرر شد؛ در دی ماه امسال گروهی از مشاوران فنی و عملیاتی از دفتر مرکزی فائو با عزیمت به کشورمان .ایران، ارائه کرد

ات برنامه جامع همکاری های دو جانبه مذاکرات و توافقات الزم را صورت با مقامات ذیربط وزارت جهادکشاورزی در خصوص جزیی

 دهند

 http://wwwن.foodpress.ir/Post 
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	آب
	اختصاص 300میلیارد ریال برای تأمین آب زراعی و حوادث غیرمترقبه خراسان رضوی
	هیئت وزیران با توجه به اهمیت حل بحران آب و توجه به توسعه کشاورزی، 300 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های تأمین و انتقال آب زراعی، لایروبی قنوات و مقابله با حوادث غیرمترقبه و اقدامات پیشگیرانه از حوادث استان خراسان رضوی اختصاص داد.
	غیرممکن بودن تجمیع چاههای آب در قطعات کوچک برای امسال، بهدلیل هزینههای بالا
	معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای افرادی که 200 تا 300 هکتار اراضی داشته باشند کار تجمیع چاههای آب را با پرداخت 85 درصد هزینه از سوی دولت انجام میدهیم.
	اعلام برنامه های شرکت ملی گاز برای تولید 8 میلیون تن گوگرد بخش کشاورزی
	مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران، از افزایش ٣٠ درصدی راندمان تولید محصولات کشاورزی با استفاده از گوگرد خبر داد.
	تجمیع کشاورزان برای کاهش هزینه آبیاری/ برخورد با قاچاقچیان خاک

	اقلیم و منابع طبیعی
	طرح «نکاشت» اطراف دریاچه ارومیه به «تغییر کاشت» تبدیل شد
	مشاور معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با بیان اینکه طرح نکاشت در اطراف دریاچه ارومیه مطرح نیست، گفت: دولت برای احیای دریاچه در نظر دارد با تغییر الگوی کشت بخشی از آب مصرفی در کشاورزی را به دریاچه بازگرداند.
	دریاچه ارومیه با کشت و کار بهینه احیا شود/آبیاری نوین کشاورزی/کسی دنبال تعطیلی کشاورزی در ارومیه نیست
	کارشناسان در مناظره تلویزیونی احیای دریاچه ارومیه با تاکید بر این که روشهای نوین در مدیریت آب کشاورزی باید اعمال شود، تاکید کردند: کشاورزی حاشیه دریاچه ارومیه نباید متوقف شود، بلکه باید مدیریت و بهینه شود.
	حوضههای آبریز کشور با تصاویر ماهوارهای پایش می شود
	مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو از اجرای طرح پایش حوضههای آبریز کشور با تصاویر ماهوارهای خبر داد.
	مرگ خاموش پرندگان مهاجر در فریدونکنار
	سالانه میلیون ها پرنده به بزرگترین زیستگاه زمستان گذرانی جهان در فریدونکنار مهاجرت می کنند که بنا به آخرین اعلام موسسه جهانی حیات پرندگان در 2003 حدود 700 هزار پرنده صید می شوند که اکنون این رقم به میلیون رسیده و مرگ خاموش آنها را به دنبال دارد.
	بادهاي 120 روزه سیستان، فرصتي براي استفاده از انرژي هاي نو
	مدیر عامل سازمان انرژیهای نو (سانا) ایجاد مزرعه بادی در مسیر عبور بادهای 120 روزه سیستان و بلوچستان را عاملی برای تامین برق منطقه و تامین بخشی از نیازهای کشور دانست.
	شناسايي 60گونه گياهي در حال انقراض در استان اصفهان
	60 گونه گياهي در حال انقراض استان اصفهان شناسايي شدند .

	اقتصاد محصولات
	انتقاد از نرخ پایین خرید تضمینی کشمش در مجلس/ نگرانی از خشک شدن تاکستانها
	نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون عمران با انتقاد از پایین آمدن قیمت خرید تضمینی کشمش گفت: اگر دولت از کشاورزان حمایت نکند باغهای انگور خشک میشود.
	عرضه سبوس گندم قزاقستان در بورس کالای ایران
	بر اساس اعلام بورس کالای ایران، روز شنبه ۸ آذرماه، ۲۰۰ تن سبوس گندم قزاقستان به قیمت پایه هر کیلوگرم ۷۸۰۰ ریال در تالار کشاورزی بورس کالای ایران عرضه میشود.

	اقتصاد کلان
	کشاورزان توان پرداخت 85 درصد تسهیلات بخش آبیاری نوین را ندارند
	معافیت شالیکوبان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
	معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور از پیشنهاد این سازمان برای اصلاح موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور معافیت شالیکوبان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خبر داد.

	انتصابات
	مدیر کل جدید دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید محیط زیست معرفی شد
	علی تیموری به عنوان مدیر کل جدید دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید معرفی و از خدمات مسعود عالیخانی مدیر کل سابق این دفتر تقدیر شد.
	مدیرعامل جدید اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی معرفی شد
	با استعفای عباس بنازاده، محمدرضا رئیسینژاد بهعنوان مدیرعامل جدید اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی منصوب شد.
	ثبات اکثریت اعضای هیئتمدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در انتخابات مجمع عمومی
	انتخاب هیئتمدیره اتحادیه سراسری تعاونیهای کشاورزی مرغداران گوشتی ایران برگزار و هفت نفر از اعضای هیئتمدیره معرفی شد.
	مدیرعامل جدید اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی معرفی شد

	برنج
	اجلاس بینالمللی برنج آسیای مرکزی و غربی در ایران، با حضور 10 مسئول ارشد کشاورزی
	اجلاس مسئولان ارشد کشاورزی و سفرای کشورهای عضو مرکز منطقهای بینالمللی تحقیقات و آموزش برنج آسیای مرکزی و غربی 21 اردیبهشتماه سال 94 در ایران برگزار میشود.
	دبیر انجمن برنج کشور: هر ایرانی سالانه 38 تا 40 کیلوگرم برنج مصرف میکند
	بر اساس جدیدترین آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی هر ایرانی سالانه 38 تا 40 کیلوگرم برنج مصرف میکند که نسبت به آمارهای اعلامی 40 تا 42 کیلوگرمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالهای گذشته تفاوت قابل توجهی دارد.
	شانزدهمین همایش ملی برنج ایرانی برگزار میشود
	شانزدهمین همایش ملی برنج ایرانی با حمایت مسئولان دولتی برای ترویج و بازنگری در تولید و مصرف برنج ایرانی از 27 بهمنماه به مدت دو روز در شهر ساری برگزار میشود.

	برنامه و سیاست ها
	نخستین جلسه مجمع شرکت بازرگانی دولتی ایران پس از انتقال به وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد
	در چارچوب اجرای قانون تمرکز وظایف اولین جلسه مجمع شرکت بازرگانی دولتی ایران پس از انتقال به وزارت جهاد کشاورزی امروز با حضور وزیر جهاد و نمایندگان وزارتخانههای عضو مجمع شرکت تشکیل شد.
	کانونهای هماهنگی کشور ساماندهی میشوند
	معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی نامهای، فعالیت کلی کانونهای هماهنگی کشور ازجمله کانونهای هماهنگی بخش کشاورزی را بهمنظور ساماندهی مجدد، بهطور موقت راکد اعلام کرد.
	امضای تفاهمنامه همکاری میان جهاد دانشگاهی و سازمان استاندارد ایران
	اقتصاد مقاومتی نیاز به همایش و سمینار ندارد؛ برنامه میخواهد
	عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نیاز به همایش و سمینار ندارد، گفت: اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیاز به برنامهریزی دارد دولت اعلام کند در این یک سال اخیر چه برنامههایی ارائه کرده است.
	انحراف بسته خروج از رکود از قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی
	در بند 28 سیاستهای بخش «بازارِ سرمایه» از فصل «تأمین منابع مالی» بسته خروج از رکود اینگونه آمده است: «فعالسازی ظرفیتهای قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی».
	تغییرات ستادی در بانک کشاورزی وجود ندارد؛ احکام قبلی همچنان معتبرند
	مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه اختیارات تفویض شده به واحدهای ستادی و مدیریت و شعب همچنان به قوت خود باقی است، برنامههای جدید بانک را نیز اعلام کرد.
	پذیرش اسناد رسمی اراضی کشاورزی و منازل روستایی به عنوان وثیقه وام توسط بانکها
	بر اساس مصوبه دولت، اسناد رسمی اراضی کشاورزی و منازل روستایی به عنوان وثیقه وام توسط بانکها پذیرفته میشود.
	امضای موافقتنامه همکاری جهت توسعه فناوریهای زیستی در بخش کشاورزی توسط وزیر جهاد کشاورزی و معاون رئیس جمهوری
	موافقتنامه همکاری جهت توسعه فناوریهای زیستی با تأکید بر حضور بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان توسط وزیر جهاد کشاورزی و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضاء رسید.
	رفع مشکلات بازرگانی محصولات باغی با حضور بخش خصوصی و دولتی
	در جلساتی هفتگی و در قالب کارگروهی تخصصی مقرر شد که مشکلات بازرگانی و موانع صادراتی محصولات باغی تحت بررسی قرار گرفته و کاربردیترین راهکارها اتخاذ شود.
	همکاریهای مشترک ایران و سازمان توسعه ملل متحد (یونیدو) گسترش مییابد
	ایران و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) همکاریهای مشترک خود را در قالب پروژههای درآمدزا در حوزه کشاورزی توسعه میدهند.
	یک درصد از فروش نفت و میعانات گازی به بخش آب اختصاص یافت
	طرح اختصاص یک درصد فروش نفت و میعانات گازی برای استفاده در بخش آب در مجلس به تصویب رسیده است.
	پذیرش اسناد رسمی اراضی کشاورزی و منازل روستایی بهعنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی توسط بانکها
	در دومین جلسه فوقالعاده هیئت دولت که بهمنظور بررسی تبصرههای بودجه سال 1394 کل کشور به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، برگزار شد، مصوبههایی به تصویب دولت رسید که یکی از آنها مربوط به بخش کشاورزی بود.
	طرح آموزش و اشتغال همزمان دانشجویان کشاورزی کشور اجرا می شود
	مرکز آموزش جهادکشاورزی استان قزوین به عنوان پایلوت پروژه کارآفرینی آموزش و اشتغال دانشجویان در کشور انتخاب شد.
	نشست سرمایهگذاران کشور آذربایجان با مسوولان آذربایجان شرقی در تبریز
	رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی بر گسترش روابط اقتصادی و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی بین استان آذربایجان شرقی و جمهوری آذربایجان تاکید کرد.
	کاهش مطالبات غیرجاری و تعیین تکلیف طرحهای راکد از برنامههای مدیر عامل جدید بانک کشاورزی
	کاهش مطالبات غیرجاری و تعیین تکلیف طرحهای راکد و مشارکتهای مدنی بلاتکلیف و استفاده از ابزارها و اختیارات تفویضی در زمینه تمدید و تقسیط تسهیلات و بخشودگی شش درصد جرائم تأخیر از مهمترین برنامههای مدیرعامل جدید بانک کشاورزی است.
	آماده همکاری با وزارت جهاد کشاورزی برای تدوین برنامه الگوی کشت هستیم
	وزیر جهاد کشاورزی برای پاسخگوی به وضعیت نابسامان محصولات کشاورزی به مجلس میرود
	دولت خرید تضمینی صیفی و سبزی را در دستور کار خود قرار دهد
	جدیدترین خبرهای نعمتزاده از تجارت ایران و روسیه
	مدیرکل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی کشور تاکید کرد
	تعیین تکلیف تداخلات زمینهای دولتی و ملی با زارعان
	با حضور رییس جمهور صورت گرفت
	ادامه بررسی تبصرههای بودجه 94 در سومین جلسه فوقالعاده هیات دولت

	بازار و قیمت ها
	افت قیمت برخی اقلام میوه/ گوجهفرنگی همچنان گران است
	گزارشهای میدانی خبرنگار فارس از سطح پایتخت نشان میدهد، قیمت اغلب اقلام میوه کاهش یافته و میانگین 4500 تومان برای نوع درجه یک تعیین میشود، اما گوجهفرنگی تا رسیدن محصول جیرفت و بندرعباس کمیاب و گران است.
	سبزیجات و حبوبات دارای بیشترین افزایش قیمت محصولات کشاورزی در آبان
	بر اساس اعلام مرکز آمار سبزیجات و حبوبات با تغییرات شاخص قیمت 11.6 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه مهر داشتند.
	میوه و سبزیهای رکورددار گرانی در بازار+جدول
	قیمت میوه و سبزی در بازار آنقدر بالاست که خانوادههای متوسط و بادرآمد پایین کمتر به میوهفروشیها سر میزنند، گوجه فرنگی هم با رکورد زدن قیمت 10 هزار تومان،چند هفتهای است در سفره بسیاری خانوارها جا خوش نمیکند.
	قیمت میوه و ترهبار + جدول
	گزارش فارس از سطح پایتخت نشان میدهد، قیمت میوه تا حدی متعادل شده و در برخی اقلام مانند نارنگی و پرتقال به دلیل فراوانی در بازار کاهش یافته است اما گوجهفرنگی همچنان کیلویی 4500 تومان به بالا عرضه میشود.
	نان رسما 30درصد گران شد/جزئیات مصوبه هیات دولت برای افزایش قیمت نان

	تشکلها
	نشست دوجانبه رؤسای انجمن گاوداران ایران و آمریکا در تهران
	رؤسای انجمنهای گاوداران ایران و آمریکا به بررسی و مقایسه شرایط تولید گوشت و شیرخام و چگونگی بهرهگیری از روشهای نوین دامپروری در کشور به گفتگو پرداختند.
	رؤسای انجمنهای گاوداران ایران و آمریکا به بررسی و مقایسه شرایط تولید گوشت و شیرخام و چگونگی بهرهگیری از روشهای نوین دامپروری در کشور به گفتگو پرداختند.
	رؤسای انجمنهای گاوداران ایران و آمریکا به بررسی و مقایسه شرایط تولید گوشت و شیرخام و چگونگی بهرهگیری از روشهای نوین دامپروری در کشور به گفتگو پرداختند.
	تشکیل کارگروه کمیته ملی مبارزه با بیابانزایی
	کارگروه کمیته ملی مبارزه با بیابانزایی با حضور وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان 11 وزارتخانه در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

	تکنولوژی، نوآوری، علمی
	امضای تفاهمنامه دستیابی به دانش فنی واکسنهای نوترکیب نسل جدید طیور
	با امضای تفاهمنامه مشترک مؤسسه رازی و دانشگاه فردوسی مشهد، دستیابی به دانش فنی واکسنهای نوترکیب نسل جدید طیور در دستور کار مؤسسه سرمسازی رازی قرار گرفت.
	روش تلقیح مصنوعی طیور با حضور متخصص فرانسوی در ایران کلید خورد
	تلقیح مصنوعی طیور در ایران با حضور متخصص و مدرس فرانسوی در مجتمع پرورش و اصلاح نژاد مرغ آرین بابلکنار کلید خورد.

	چای
	تعیین تکلیف چایهای سنواتی سرعت گرفت
	در مدیریت جدید، قانون چایهای سنواتی که به کندی اجرا میشد، سرعت میگیرد و راههای بازاریابی دیگری اخذ میشود.

	خرما
	تولید یک میلیون و 50 هزار تن خرما در کشور
	سالانه یک میلیون و 50 هزار تن خرما در کشور تولید میشود که حدود 200 هزار تن آن برای مصارف صادراتی در نظر گرفته میشود.

	زیتون
	دستیابی به فناوری شیرینسازی زیتون با آب دریای خزر
	یک کارآفرین عرصه اقتصاد مقاومتی از دستیابی به فناوری شیرینسازی زیتون با استفاده از آب دریا در ایران خبر داد.
	یک کارآفرین عرصه اقتصاد مقاومتی از دستیابی به فناوری شیرینسازی زیتون با استفاده از آب دریا در ایران خبر داد.
	یک کارآفرین عرصه اقتصاد مقاومتی از دستیابی به فناوری شیرینسازی زیتون با استفاده از آب دریا در ایران خبر داد.
	"اطلس زیتون ایران" برای نخستین بار در کشور تهیه و منتشر شد
	برای نخستینبار در کشور، به منظور شناسایی خصوصیات مورفولوژیک و انگشتنگاری مولکولی ژرمپلاسم زیتون ایران، کتاب" اطلس زیتون ایران " تهیه و منتشر شد.

	زعفران
	اجرای 95 پروژه برای بهبود تولید و توسعه بازار جهانی زعفران
	جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی در طرح ملی زعفران، 95 پروژه برای بهبود این محصول از تولید تا توسعه بازارهای هدف جهانی در حال اجرا دارد.
	آزمایشگاه خاک زعفران در تربت حیدریه راهاندازی میشود
	رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه گفت: آزمایشگاه خاک زعفران در تربت حیدریه راهاندازی میشود.
	تغییرات جوی میزان تولید زعفران را کاهش داد/ ثبت جهانی برند ملی شورای زعفران در دست اقدام
	ادامه صادرات زعفران ایران به آمریکا با وجود تحریمها

	شیلات
	صید و صیادی در دریای خزر تا دوشنبه ممنوع شد
	بهدلیل بارش باران، کاهش دمای هوا و اخطاریه سازمان هواشناسی کشور، اداره هواشناسی کشاورزی برای حفظ محصولات کشاورزی، به کشاورازن مناطق مختلف کشور توصیه و اخطاریه برای حفظ محصولات کشاورزی صادر کرد.
	بهدلیل بارش باران، کاهش دمای هوا و اخطاریه سازمان هواشناسی کشور، اداره هواشناسی کشاورزی برای حفظ محصولات کشاورزی، به کشاورازن مناطق مختلف کشور توصیه و اخطاریه برای حفظ محصولات کشاورزی صادر کرد.
	بهدلیل بارش باران، کاهش دمای هوا و اخطاریه سازمان هواشناسی کشور، اداره هواشناسی کشاورزی برای حفظ محصولات کشاورزی، به کشاورازن مناطق مختلف کشور توصیه و اخطاریه برای حفظ محصولات کشاورزی صادر کرد.
	ارسال نمونههای شیلاتی به روسیه
	برای بررسی در تیمهای کارشناسی و دامپزشکی کشور روسیه، نمونههای محصولات شیلاتی ایرانی آماده ارسال است.
	ماهی گران نشده است / قیمت هرکیلوگرم قزلآلا 14 هزار تومان
	قزلآلا و میگوی ایرانی مسافران روسیه شدند
	ارسال نمونههای شیلاتی به روسیه/ مشکلات ارزی روسیه، روند صادرات آبزیان را کند کرده است

	شیر
	وزیر جهاد کشاورزی: خرید تضمینی شیرخام مقطعی است
	خرید تضمینی شیرخام برای تبدیل شدن به شیرخشک بهصورت مقطعی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور و فقط در جهت تعادل عرضه و تقاضا انجام میشود.
	خرید تضمینی شیرخام برای تبدیل شدن به شیرخشک بهصورت مقطعی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور و فقط در جهت تعادل عرضه و تقاضا انجام میشود.
	خرید تضمینی شیرخام برای تبدیل شدن به شیرخشک بهصورت مقطعی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور و فقط در جهت تعادل عرضه و تقاضا انجام میشود.
	پرداخت مابهالتفاوت خرید تضمینی شیرخام از محل اعتبارات مصوب
	وزیر جهاد کشاورزی طی ابلاغیهای شرایط خرید تضمینی شیرخام از دامداران را اعلام کرد تا بر این اساس مشخص شود که برای خرید تضمینی شیرخام دامداران، یارانهای نیز از محل اعتبارات مصوب دولتی در نظر گرفته شده است.
	وزیر جهاد کشاورزی طی ابلاغیهای شرایط خرید تضمینی شیرخام از دامداران را اعلام کرد تا بر این اساس مشخص شود که برای خرید تضمینی شیرخام دامداران، یارانهای نیز از محل اعتبارات مصوب دولتی در نظر گرفته شده است.
	وزیر جهاد کشاورزی طی ابلاغیهای شرایط خرید تضمینی شیرخام از دامداران را اعلام کرد تا بر این اساس مشخص شود که برای خرید تضمینی شیرخام دامداران، یارانهای نیز از محل اعتبارات مصوب دولتی در نظر گرفته شده است.
	قرارداد و جزئیات خرید تضمینی شیرخام منتشر شد + متن قرارداد
	اتحادیه سراسری دامداران ایران جزئیات طرح خرید تضمینی شیرخام دامداران را با انتشار فرم خرید تضمینی شیرخام اعلام کرد.
	نحوه اجرای خرید تضمینی و پرداخت پول شیرخام دامداران اعلام شد
	بر اساس قراردادهای منعقدشده با دامداران و صنایع لبنی، مبلغ شیرخام دامداران از طریق دولت و به نمایندگی سازمان تعاون روستایی به حساب دامداران واریز میشود.

	صادرات و واردات
	آذربایجان به دنبال خرید محصولات کشاورزی ایران و صادرات به روسیه است/ عدم توان رقابتی صادر کنندگان ایرانی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه به دلیل عدم حمایت دولت، صادرات انار، سیب درختی و کیوی آن هم به صورت محدود به روسیه انجام میشود، گف...
	افزایش ۲۵ درصدی صادرات محصولات کشاورزی/ جهش صادراتی با رفع موانع دور از دسترس نیست
	رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی در ۷ ماه نخست سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ افزایش داشته است، گفت: صادرات از لحاظ ارزش ۲۸ درصد و از نظر وزن ۲۵ درصد رشد داشته است.
	واردات 230 هزار مترمکعبی چوب و صادرات اندک آن از ابتدای سال
	از ابتدای امسال تا شهریورماه سال جاری 230 هزار مترمکعب چوب به کشور وارد شده است، اما آمار صادرات آن بسیار اندک گزارش شده است.
	صادرات چوب ممنوع شد
	پایگاه قرنطینه "اینچهبرون" هزینههای تمامشده چوب را افزایش میدهد
	منطقه "اینچهبرون" بهدلیل عدم دسترسی به راههای آبی، مکان مناسبی برای ایجاد پایگاه قرنطینه واردات سالانه 5.5 میلیون مترمکعب چوب با پوست که توسط کشتی باید حمل شود، نیست؛ بهطوری که قیمت تمامشده چوب را بیش از دو برابر افزایش میدهد.
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