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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 اقتصاد محصوالت

 - 01/90/19فارس

 تومان ۰۸۶، سنگک ۰۵۶بربری / افزایش قیمت نان از امروز

 3۶بنابر اعالم سخنگوی دولت قیمت نان برای جبران هزینه انرژی و دستمزد کارگران از امروز حداکثر تا 

 .یابد درصد افزایش می
، بر اساس اعالم محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت، قیمت نان بنا بر خواسته اتحادیه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .یابد درصد افزایش می 91حداکثر به میزان  39آذر  01انرژی و دستمزد کارگران از روز   نانوایان و برای جبران افزایش هزینه

 0111میلیارد تومان برای نان و گندم و  0111م خود دولت قیمت آرد و گندم را افزایش نداد  و سانانه بر اساس این اعال

 میلیاردتومان یارانه نقدی نان اختصاص می یابد و بلکه این افزایش به درخواست اتحادیه نانوایان بود  است

 .شود تعیین می میزان افزایش قیمت نان در استانها نیز با تصمیم استاندار: وی گفت

 911تومان و نان تافتون از  818به  001و نان لواش از  081به  011، نان سنگک از 001به  011بر این اساس قیمت نان بربری از 

 .یابد تومان افزایش می 931به 

 .این قیمتها بر اساس محاسبه و اعالم از تلویزیون است

ست اتحادیه نانوایان و همچنین برای جلوگیری از کاهش وزن خمیر نان و سخنگوی دولت از دنایل افزایش قیمت نان را درخوا

 .فروشی برخی از نانوایان اعالم کرد کم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09391301111018 

 

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930910000108
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 01/90/19فارس

 آمادگی فائو برای مشارکت با ایران در حل مشکل دریاچه ارومیه

سازمان خواربار و کشاورزی ملل : نماینده فائو در ایران طی بازدیدی از سواحل شرقی دریاچه ارومیه گفت

 .متحد برای همکاری فنی با ایران برای حل معضالت منطقه دریاچه به روشی پایدار آماده است
به نقل از دفتر نمایند  سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو در جمهوی اسالمی ایران سرج  خبرگزاری فارس به گزارش

ن ناکوزی نمایند  این سازمان در ایران طی بازدیدی از سواحل شرقی دریاچه ارومیه با تاکید بر آثار منفی ادامه افت سطح آب ای

 .فائو برای همکاری فنی با ایران برای حل این بحران به روشی پایدار آماد  است: دریاچه بر مناطق مجاور و مردم محلی گفت

ها هزار هکتار از اراضی مجاور دریاچه ارومیه که در نتیجه  تخریب گسترد  سرزمین و فرسایش بادی در محدود  د : وی افزود

 .عمال وقوع طوفان های نمک و شن و فرسایش بادی بیشتر در این مناطق را در پی داشته است افزایش شوری به وجود آمد  است،

این فرسایش سرزمین تاثیر منفی جدی بر کشاورزی و معیشت جوامع محلی و همچنین سالمت : نمایند  فائو در ایران تصریح کرد

 .ساکنان منطقه وارد ساخته است

کنونی دریاچه ارومیه که امروز شاهد آن هستیم تاکیدی بر نیاز به تغییر در شیو  پاسخگویی وضعیت تاسف بار : ناکوزی بیان داشت

 .به شرایط رو به وخامت دریاچه و حفظ این میراث و نماد طبیعی ملی است

مع، اصولی و اگرچه اقداماتی که تاکنون برای نجات دریاچه ارومیه انجام شد  قابل ستودن است، با این حال رویکردی جا: وی افزود

مرحله به مرحله که به طور کامل به ابعاد مختلف این مسئله بپردازد و مدیریت پایدار زیست محیطی منابع طبیعی منطقه را محقق 

 .نماید، امری بسیار مهم است

گسترد  ای از اعالم آمادگی کرد تا تخصص های فنی خود را در طیف ( فائو)در این راستا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

موضوعات شامل مدیریت پایدار اراضی، جنگل و منابع آب ، مقابله با خشکسالی و بیابان زایی را در قالب مشارکت با دولت جمهوری 

 .اسالمی ایران به منظور مقابله با چالش های پیش روی دریاچه ارومیه به کار گیرد

شرقی که با همراهی عباس کارگر مدیر کل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها نمایند  فائو در ایران طی سفر به استان آذربایجان 

مراتع و آبخیز داری وزارت جهاد کشاورزی انجام پذیرفت، با اسماعیل جبارزاد  استاندار و کریم مهری رئیس سازمان جهاد 

 .کشاورزی استان آذربایجان شرقی دیدار و گفت و گو کرد

ها و اقدامات فائو بر ضرورت  استان آذربایجان شرقی در این دیدار با اشار  به آشنایی کامل با توامندیاسماعیل جبارزاد  استاندار 

های جاری استان و کشور در چارچوب  ها و اقدامات فائو تکمیل کنند  فعالیت کمک: های فنی این سازمان تاکید و بیان کرد کمک

 .ارومیه محسوب می شودبرنامه ملی مقابله با چالش های مربوط به دریاچه 

در جمهوری اسالمی ایران هم اکنون با همکاری دفتر امور بیابان سازمان ( فائو)نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

احیای اراضی  »پروژ  موفق ( GEF)داری کشور و با حمایت مالی صندوق تسهیالت جهانی محیط زیست  ها مراتع و آبخیز جنگل

در مناطق خشک و نیمه خشک استان کرمان و « ریب یافته با تاکید بر اراضی تحت تاثیر فرسایش بادی و خاکجنگلی و تخ

 .خراسان جنوبی به اجرا گذاشته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09391301110000 
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930910001544


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

1 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1101آذر  19, دوشنبه

 های فنی فائو برای نجات دریاچه ارومیه  استفاده از تخصص

 . فائو برای مشارکت در حال معضالت در منطقه دریاچه ارومیه اعالم آمادگی کرد
در ایران طی بازدیدی از سواحل ( فائو) ، نمایند  سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

شرقی دریاچه ارومیه با تأکید بر آثار منفی ادامه افت سطح آب این دریاچه بر مناطق مجاور و مردم محلی از اعالم آمادگی فائو 

 .های فنی با ایران با هدف پاسخگویی به این بحران به روشی پایدار خبر داد برای همکاری

ها هزار هکتار از اراضی مجاور دریاچه ارومیه که در  ریب گسترد  سرزمین و فرسایش بادی در محدود  د تخ: سرج ناکوزی افزود

های نمک و شن و فرسایش بادی بیشتر در این مناطق را در پی داشته  وجود آمد  است، عمالً وقوع طوفان نتیجه افزایش شوری به

 .است

منفی جدی بر کشاورزی و معیشت جوامع محلی و همچنین سالمت ساکنان این فرسایش سرزمین تأثیرات : وی خاطرنشان کرد

 .منطقه وارد کرد  است

بار کنونی دریاچه ارومیه که امروز شاهد آن  وضعیت تأسف: در ایران ادامه داد( فائو)نمایند  سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .ه شرایط رو به وخامت دریاچه و حفظ این میراث و نماد طبیعی ملیهستیم، تأکیدی است بر نیاز به تغییر در شیو  پاسخگویی ب

اگرچه اقداماتی که تاکنون برای نجات دریاچه ارومیه انجام شد  است قابل ستودن است، با این حال رویکردی : ناکوزی تصریح کرد

محیطی منابع طبیعی  مدیریت پایدار زیستطور کامل به ابعاد مختلف این مسئله بپردازد و  جامع، اصولی و مرحله به مرحله که به

 .منطقه را محقق کند، امری بسیار مهم است

های فنی خود را در طیف  اعالم آمادگی کرد تا تخصص( فائو)در این راستا، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد : وی یادآور شد

زایی را در قالب مشارکت با  مقابله با خشکسالی و بیابان ها شامل مدیریت پایدار اراضی، جنگل و منابع آب، ای از موضوع گسترد 

 .کار گیرد های پیش روی دریاچه ارومیه به منظور مقابله با چالش دولت ایران به

گفتنی است، طی سفر نمایند  فائو در ایران به استان آذربایجان شرقی که با همراهی عباس کارگر، مدیرکل دفتر امور بیابان 

مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفت، با اسماعیل جبارزاد ، استاندار و کریم مهری، رئیس  ها، سازمان جنگل

 .سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی دیدار و گفتگو کرد

مات فائو، بر ضرورت ها و اقدا جبارزاد ، استاندار استان آذربایجان شرقی در این دیدار با اشار  به آشنایی کامل با توانمندی

های جاری استان و کشو ردر چارچوب  کنند  فعالیت ها و اقدامات فائو تکمیل کمک: های فنی این سازمان تأکید کرد و گفت کمک

 .شود های مربوط به دریاچه ارومیه محسوب می برنامه ملی مقابله با چالش

اکنون با همکاری دفتر امور  در جمهوری اسالمی ایران هم( فائو)حد نازم به ذکر است، نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل مت

پروژ  موفق ( GEF)ها، مراتع و آبخیزداری کشور و با حمایت مالی صندوق تسهیالت جهانی محیط زیست  بیابان سازمان جنگل

خشک استان  اطق خشک و نیمهدر من "یافته با تأکید بر اراضی تحت تأثیر فرسایش بادی و خاک احیای اراضی جنگلی و تخریب"

 ./کرمان و خراسان جنوبی به اجرا گذاشته است

http://www.iana.ir/archive/item/81090-0.html 
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 انتصابات

 آیانا- 1101آذر  90, یکشنبه

 انتصاب مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ملی استاندارد 

طی حکمی از سوی نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، غالمرضا قاسم پور به عنوان 

 . مدیرکل امور توسعه منابع انسانی و امورپشتیبانی سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد
ضا قاسم پور از مدیران سرشناس سازمان ملی استاندارد به ویژ  در حوز  غذا و کشاورزی است که در دو به گزارش فود پرس، غالمر

دهه اخیر در سمت هایی نظیر مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان، مدیرکل غذایی و کشاورزی سازمان ملی استاندارد، 

برای مالکیت صنعتی و ( قو  قضاییه)زمان ثبت اسناد و امالک کشور مشاور جذب سرمایه گذاری استانداری اصفهان، مشاور سا

 ./معنوی و همچنین به عنوان مشاور رییس سازمان ملی استاندارد در امور غذایی و کشاورزی منشاء فعالیت کرد  است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/81013-0.html 

 

 انتصابات
 آیانا-1101آذر  11, پنجشنبه

 سفیر جدید ایران در فائو و قائم مقامش، عازم محل مأموریت خود در رم شدند 

مجید دهقانشعار، سفیر جدید و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان خواربار و کشاورزی ملل 

 .مقامش، راهی مقر مأموریت خود در رم شدندو علی فریدونی، قائم ( فائو)متحد 
های اداری و دیپلماتیک نازم، سفیر جدید و قائم مقام  ، پس از انجام هماهنگی(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

از مناسبات دوجانبه  از امروز راهی این سازمان شدند تا فصل جدیدی( فائو)وی با حضور در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .میان ایران و سازمان فائو رقم بخورد

دنبال اظهارات سرج ناکوزی در آیین تقدیم اعتبارنامه خود به محمود حجتی، وزیر جهاد  بنا بر این گزارش، با این اعزام و به

جهاد کشاورزی و امور خارجه در مقر این توان انتظار داشت تا با استقرار نمایندگان مدنظر دو وزارت  کشاورزی، در واقع از امروز می

 .های فنی تاز  به ایران در موضوع توسعه پایدار کشاورزی شتاب محسوسی پیدا کند های همکاری و کمک سازمان در رم، زمینه

ایران،  های خورد که با توجه به ظرفیت های دوجانبه بین المللی در حالی رقم می بر پایه این گزارش، آغاز این فصل از همکاری

ریزی هوشمندانه و  های همکار، برای حل مشکالت بر اساس اصول علمی، برنامه صالح و سازمان توان با مشارکت افراد ذی می

 .ای کرد مدبرانه

به گزارش خبرنگار ایانا و بر اساس اطالع از برخی مذاکرات نمایند  جدید فائو در ایران و سفیر جدید ایران در فائو، برای پنج سال 

با روش گذشته  "محوری برنامه"شود جایگزینی  جدیدی در دستور کار قرار گرفته است که گفته می  آیند  رویکرد و نگرش

 .، یکی از آنها است"محوری پروژ "

های آیند  به  کمااینکه بر اساس همین گزارش، ناکوزی نیز در دیداری با وزیر جهاد کشاورزی به این موضوع اشار  کرد که همکاری

های دیگری همچون کشاورزی  وری و توجه به چرخه ارزشی محصونات کشاورزی و توسعه پایدار توجه دارد و موضوع افزایش بهر 

ای که وزارت جهاد کشاورزی آن را پیگیری  کند در کنار توجه به کمبود منابع آب و کشت گلخانه ارگانیک که بر بازاریابی تأکید می

 .های ایران و فائو قرار بگیرد ار فصل جدید همکاریتواند در دستور ک کند، می می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20509-1.html
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تواند دانش نوین کشاورزی را در اختیار  دلیل توان فنی و تخصصی بانا می در واقع از آنجا که فائو یک سازمان مالی نیست، اما به

هایی  ز شود و ایران نیز قابلیتعنوان یکی از کشورهای مهم منطقه به سمت توسعه پایدار آغا ایران بگذارد تا حرکت سریع ایران به

 .های جهانی معرفی کند دارد که این سازمان خواهد توانست آن را به عرصه

 مجید دهقانشعار، سفیر جدید ایران در فائو

 علی فریدونی، قائم مقام

ایران در فائو باید  به گزارش ایانا، در حالی با استقرار دهقانشعار، سفیر جدید ایران و فریدونی قائم مقام وی در نمایندگی

های علمی و اقتصادی دو کشور بود که ناکوزی سفیر فائو در ایران، هنگام تقدیم استوارنامه خود  ای از مراود  انتظار اخبار تاز  چشم

و در همین راستا نیز طی دیدارهایی که داشت  "تعهد داد که ایران را به سمت توسعه پایدار حرکت خواهد داد"به محمود حجتی 

 .شد  از معاونان وزیر جهاد کشاورزی دریافت کرد  است صورت فرموله  مشکالت را به

شود که براساس اخبار دریافتی، داسیلوا،  بنا بر گزارش ایانا، در حالی اعزام امروز سفیر جدید ایران و قائم مقام وی به فائو مهم می

خورشیدی به  0930ت دفاتر نمایندگی در ایران، پیش از عید نوروز دبیرکل فائو برای تجدید دیدار با وزیر جهاد کشاورزی و تقوی

های نهایی کارشناسی برای دیداری با دستاوردهای دوجانبه به  طور قطع طی سه ماهه پیش رو، هماهنگی کند و به ایران سفر می

 .عمل خواهد آمد

در دور  قبل وزارت )شاورزی نمونه استان خراسان عنوان رئیس سازمان سابق جهاد ک نازم به ذکر است که علی فریدونی، نیز به

پزشکان آمریکا و رئیس سابق بخش تحقیقات جنگل  ، عضو سابق انجمن گیا (محمود حجتی و پیش از تقسیم استانی به سه استان

 .کند میو مرتع که دارای سوابق علمی و اجرایی دیگری در بخش کشاورزی نیز است، دهقانشعار را در این مأموریت همراهی 

عنوان سفیر و نمایند  دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان  تقوی مطلق به... ا خورشیدی، سیدامین 0931ما   پیش از این و از دی

 .ماموریت این مسئولیت را به عهد  داشت( فائو)خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 (فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد کارنامه علمی و اجرایی سفیر جدید و نماینده دائم ایران در 

 دارای لیسانس ترویج و آموزش کشاورزی* 

 لیسانس فیزیولوژی بذر و دکترای تکنولوژی بذر فوق* 

 عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی* 

 ن مؤسسهمسئول بخش تحقیقات تکنولوژی بذر مؤسسه تحقیقات چغندرقند کشور و سپس ریاست ای* 

 المللی وزارت جهاد کشاورزی ای و بین های تخصصی منطقه مدیرکل دفتر سازمان* 

 (فائو)مشاور در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد * 

 خورشیدی 0989بنیانگذار مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور در سال * 

 نش فنی در خاورمیانه و شمال آفریقاعضویت در کمیته راهبردی و مسئول کارگرو  انتقال دا* 

 المللی بذر نیوزیلند ریاست مرکز خدمات انجمن بین* 

 عضویت هیئت امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی* 

های دستگا   های علمی و صنعتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه شد  توسط سازمان پژوهش صاحب سه اختراع ثبت* 

 بندی بذر، فناوری پلت کردن بذر و دستگا  پوشش و پلت کردن وماتیک درجهتمام ات

 شمار در زمینه تکنولوژی بذر میالدی به پاس مقانات بی 8110کاندید سازمان فائو برای جایز  جهانی سالمت غذایی در سال * 

 المللی زیتون در سال  ای انجمن بین ریاست دور *
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http://www.iana.ir/majles/item/81003-0.html 

 

 انتصابات

  فودپرس - 0939آذر ما   3یک شنبه 

طی حکمی از سوی ریییس سازمان ملی استانداردغالمرضا قاسم پور مدیرکل امور توسعه منابع انسانی و 

 ی استاندارد شدامورپشتیبانی سازمان مل
طی حکمی از سوی نیر  پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران غالمرضا قاسم پور به عنوان مدیرکل امور  -فود پرس 

به گزارش فود پرس، غالمرضا قاسم پور از مدیران .توسعه منابع انسانی و امورپشتیبانی سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد

استاندارد به ویژ  در حوز  غذا و کشاورزی می باشد که در دو دهه اخیر در سمت هایی نظیر مدیر کل  سرشناس سازمان ملی

استاندارد استان سیستان و بلوچستان، مدیرکل غذایی و کشاورزی سازمان ملی استاندارد، مشاور جذب سرمایه گذاری استانداری 

برای مالکیت صنعتی و معنوی و همچنین به عنوان مشاور رییس ( اییهقو  قض)اصفهان، مشاور سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

 سازمان ملی استاندارد در امور غذایی و کشاورزی منشاء خدمات مفید و موثری بود  است

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 برنج

 آیانا- 1101آذر  11, پنجشنبه

 هزار لیتر آب برای یک کیلوگرم برنج  4

های شمالی و  اخیراً وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده است که کشت برنج در سراسر کشور به جز در استان

علت این ممنوعیت نیز تغییر در الگوی کشت با توجه به وضعیت آبی . شود حاشیه دریای خزر، ممنوع می

 . کشور اعالم شده است
آور باشد  های شمالی تعجب ا، شاید برای بسیاری، تصمیم وزارت کشاورزی برای ممنوعیت کشت برنج در غیر استانبه گزارش ایسن

العاد  برنج، تنها اقلیم  بری فوق شود زیرا با توجه به آب زیرا باور عامه مردم این است که برنج ایرانی فقط در شمال کشور کشت می

 .مناسب برای کشت آن، شمال پر آب است

های شدید آبی، برنج  ها، مانند اصفهان و سیستان و بلوچستان نیز با وجود محدودیت اما واقعیت این است که در برخی استان

 !کارند می

ها نیز  در برخی استان. برند آبی رنج می از بحران کم -به جز نوار ساحلی خزر  -های کشور  این در حالی است که تقریباً همه استان

 .آبی پیامدهای سیاسی، اجتماعی و حتی در برخی موارد، امنیتی به دنبال داشته است ، کممانند اصفهان

 .بلعند یابند و آب منطقه را می های زیادی در این مناطق به کشت برنج اختصاص می با این حال، هنوز زمین

 !(.لیتری آب 0111چهار بشکه )د شو هزار لیتر آب مصرف می 0بد نیست بدانید که برای استحصال یک کیلوگرم برنج، حدود 

http://www.iana.ir/majles/item/20569-1.html
http://www.foodpress.ir/Post
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ای از یک رویکرد علمی است که  بنابراین تصمیم وزارت جهاد کشاورزی دربار  ممنوعیت کشت برنج در غیر شمال کشور، نشانه

شود که این تصمیم تنها یک  با این حال، تأکید می. رفت بسیار پیش از این در وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته باشد انتظار می

 .شانه است و باید منتظر بود تا هم عملیاتی شود و هم سایر ابعاد تغییر الگوی کشت مشخص، اعالم و عملی شودن

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/81008-0.html 

 

 برنامه و سیاست ها

 - 01/90/90فارس

 آیند کارشناسان فائو ماه آینده به ایران می/ ه فائو با مسئوالن کشاورزی ایراندیدار نمایند

تیمی از : ضمن دیدار با مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی گفت( سازمان خواروبار جهانی)نماینده فائو

 .آیند کارشناسان و مشاوران فائو برای دیدار با مسئوالن ارشد در ماه دسامبر به ایران می
، ناکوزی رئیس دفتر فائو در ایران امروز با معاون وزیر جهاد کشاورزی خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گرو  اقتصاد بین

 .وگو کرد عبدالمهدی بخشند  دیدار و گفت

ر اجمالی از طرح تهران برای توسعه کشاورزی و ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به طو در این دیدار معاون برنامه

 .صنایع وابسته این بخش اشار  کرد

ای با ایران به عنوان یکی از اعضای موثر سازمان خوار و بار  در این دیدار ناکوزی اعالم کرد که فائو در نظر دارد همکاری دو جانبه

 .جهانی داشته باشد

تیمی از کارشناسان زبد  سازمان خوار و بار جهانی و مشاوران در ما  دسامبر به : همچنین رئیس دفتر فائو در ایران تصریح کرد

 .آیند به این کشور می منظور بحث روی مسائل مورد عالقه طرفین با مقامات ارشد ایرانی،

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09391313111080 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1101آذر  12, چهارشنبه

 های کشاورزی و استانداری فارس  نامه شرکت شهرک امضای تفاهم

های مناطق مستعد  منظور استفاده از ظرفیت های توسعه امنیت غذایی کشور و به در راستای سیاست

های  ای بین شرکت شهرک نامه از منابع آب و خاک، تفاهمبرداری بهینه  کشاورزی استان فارس و بهره

 .کشاورزی و استانداری فارس منعقد شد
و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، رئیس این سازمان از ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

تأمین اعتبار مورد نیاز برای انجام : مستعد فارس خبر داد و گفتهای کشاورزی دامی و شیالتی در مناطق  ایجاد و توسعه شهرک

های مصوب در چارچوب  برای اجرای شهرک( ارزی -ریالی )سنجی و طراحی، تأمین تسهیالت بانکی مورد نیاز  مطالعات امکان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20572-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930909000526
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شی از تعهدات شرکت های معیوب، بخ برداری برای شهرک قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه و صدور مجوزهای تأسیس و بهر 

 .های کشاورزی است شهرک

ها و نیازسنجی آموزشی،  گذار برای اجرای شهرک محمدمهدی قاسمی به همکاری و کمک به جلب مشارکت و جذب معرفی سرمایه

رای عملیات نظارت بر حسن اج: ربط اشار  کرد و افزود برداران ذی های آموزشی و ترویجی مورد نیاز بهر  ها و کارگا  برگزاری دور 

 .های کشاورزی خواهد بود برداری، از تعهدات شرکت شهرک ها و مدیریت بهر  ها و ساز  زیرساخت

ربط استان برای تأمین و تخصیص منابع آب، برق، گاز و تخصیص  های اجرایی ذی کمک و ملزم کردن دستگا : وی خاطرنشان کرد

های مصوب در چارچوب قوانین مربوطه از مواردی است که در  ی طرحهای کشاورزی برای اجرا و واگذاری زمین به شرکت شهرک

های کشاورزی دامی و شیالتی در مناطق مستعد استان فارس نقش بسزایی خواهد داشت که این موارد  ایجاد و توسعه شهرک

 .بخشی از تعهدات استانداری فارس است

ربط استان برای همکاری و معرفی مناطق  ستگا  اجرایی ذیرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از کمک و ملزم کردن د

تأمین اعتبار مورد نیاز : نامه خبر داد و تصریح کرد منظور تحقق و اجرایی کردم تفاهم مستعد و ارائه مستندات مورد نیاز به

نداری فارس و های کشاورزی از تعهدات مشترک بین استا شرکت شهرک 91درصد استان و  01ها به نسبت  زیرساخت شهرک

 .های کشاورزی خواهد بود شرکت شهرک

های کشاورزی و  منظور بررسی و تصویب مکان شهرک به: ساله اعالم کرد و ادامه داد نامه را پنج زمان اعتبار تفاهم قاسمی مدت

س سازمان جهاد کشاورزی ریزی و اشتغال استانداری، رئی نامه ستاد راهبردی، متشکل از معاونت برنامه نظارت بر حسن اجرای تفاهم

های کشاورزی، معاون فنی و اجرایی  مدیر  شرکت الملل استانداری، عضو هیئت استان فارس، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین

 .های کشاورزی خواهد بود گذاری شرکت شهرک ریزی و سرمایه های کشاورزی، معاون برنامه شرکت شهرک

مدیرکل منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست، دامپزشکی و بانک  وی از حضور مدیرعامل سازمان آب،

دبیرخانه کارگرو  در سازمان : های کشاورزی خبر داد و یادآور شد کشاورزی استان فارس در ستاد راهبردی ایجاد و توسعه شهرک

 .شود قبلی برگزار میجهاد کشاورزی استا نمستقر خواهد بود و جلسات آن با اعالم دستور کار و دعوت 

مدیر  و مدیرعامل  الدین سجادی، رئیس هیئت نامه به امضای سیدمحمد احمدی، استاندار فارس و سیدنظام گفتنی است، این تفاهم

 ./های کشاورزی رسید شرکت شهرک

http://www.iana.ir/archive/item/81000-0.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1101آذر  19, دوشنبه

 شده سیب و پرتقال در چند روز آینده  ها، در انتظار اعالم قیمت تمام جهاد کشاورزی استان

شده سیب و پرتقال توسط  ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی استان اردبیل از اعالم قیمت تمام معاون برنامه

 .ها خبر داد های کشوری در چند روز آینده به استان نهستاد هدفنمد کردن یارا
و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، در پی تصمیم دولت ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

طور مستقیم  اردبیل به برای واگذاری تنظیم بازار محصونات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، امسال میو  شب عید در استان

 .شود توسط جهاد کشاورزی این استان عرضه می

http://www.iana.ir/archive/item/20556-1.html
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ربط همچون صنعت، معدن و تجارت؛  های ذی بنا بر این گزارش، عرضه مستقیم میو  شب عید استان اردبیل با همکاری دستگا 

 .شود عنوان مباشر انجام می بار و تعاون روستایی استان به میادین میو  و تر 

ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی استان اردبیل در نشست کمیته تنظیم بازار میو  شب عید با اشار  به اتمام کار  همعاون برنام

هزار و  تن و برای پرتقال یک 011نیاز استان در شب عید به سیب، : ساماندهی برنامه تأمین و توزیع میو  شب عید استان گفت

 .تن است 811

سازی  های مبداء به این استان حمل و ذخر  های مورد نیاز از استان اسفندما ، میو  00آذرما  امسال تا  81از : اصغر پرتوی افزود

 .خواهد شد

 .برای تأمین میو  شب عید هیچ مشکلی وجود ندارد و نیازی به واردات نیست: وی خاطرنشان کرد

های نازم را برای خرید، حمل و  معدن و تجارت، اقدامکل صنعت،  تعاون روستایی استان با هماهنگی ادار : پرتوی ادامه داد

 .سازی و تعیین مراکز عرضه انجام داد  است ذخیر 

ها اعالم  شد  سیب و پرتقال را در چند روز آیند  به استان های کشوری، قیمت تمام ستاد هدفنمد کردن یارانه: وی تصریح کرد

 ./کند می

http://www.iana.ir/archive/item/81091-0.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1101آذر  90, یکشنبه

 4بار صادراتی ایران به روسیه تا  درصدی میوه و تره 3۶  کاهش تعرفه: صنعت، معدن و تجارت خبر داد وزیر

 درصد 

های اقتصادی دولت در توسعه روابط  یت این کشور از اولویتتأمین مواد غذایی روسیه با توجه به کثرت جمع

 .تجاری و اقتصادی با این کشور است
در آیین « زاد  محمدرضا نعمت»رسانی تولید و تجارت ایران؛  و به نقل از شبکه اطالع( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

یران و روسیه و همچنین آیین امضای تسهیل روابط تجاری و های ضمانت صادرات ا نامه اصولی بین صندوق امضای موافقت

تالش ما بر این است که سطح روابط اقتصادی بین ایران و روسیه را از وضعیت : اقتصادی بین دو کشور، با بیان این مطلب افزود

 .داردموجود افزایش داد  و تحقق این امر بستگی به عزم و اراد  جدی و قوی بین مقامات ارشد دو کشور 

سازی، مصالح ساختمانی و استخراج نفت و گاز میان دو  وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر ایجاد و گسترش صنایع کشتی

های  های گذشته با سفر معاونین این وزارتخانه به مسکو، آستاراخان، باکو و دیگر همسایه طی ما : کشور ایران و روسیه، افزود

 .کنیم جود را دنبال میفدراسیون روسیه مسایل مو

در این زمینه مذاکراتی بین : وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر گسترش روابط بین بانکی بین دو کشور ایران و روسیه، گفت

 توان به نتایج حاصله آن امیدوارتر های سریع توسط دولتمردان روسیه می بانکهای مرکزی ایران و روسیه انجام گرفته که با پیگیری

 .بود

http://www.iana.ir/archive/item/20530-1.html
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نامه تجارت ترجیحی بین روسیه و  های مشترک اقتصادی ایران و روسیه به برقراری تفاهم وی در ادامه درخصوص سایر همکاری

نامه تسهیالتی در تردد تجار بین ایران و این کشورها  با برقراری این تفاهم: کشورهای قزاقستان، ارمنستان و باکو اشار  کرد و افزود

 .سازی تجارت بین بازرگانان این کشورها فراهم خواهد شد مدت برای روان یدهای کوتا همچنین صدور رواد

توانیم بهترین و  درصد می 0درصد به  91بار از  های مربوط به میو  و تر  با کاهش تعرفه: وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت

 .رسانیم ترین محصونات باغی و کشاورزی را به کشور روسیه به فروش ارزان

نامه اقتصادی بین ایران و روسیه ضمن تضمین صادرات و واردات دو کشور و برداشتن  با امضای دو تفاهم: زاد  تصریح کرد نعمت

توان به افزایش حجم مبادنات تجاری و اقتصادی همچنین تولیدات صنعتی دو کشور و  موانع بر سر را  تجار و فعانان اقتصادی می

 .انایی امیدوارتر بودهای ک رفع نیازمندی

این گزارش حاکی است در ادامه این دیدار؛ اولیوگانوف وزیر توسعه اقتصادی روسیه ضمن ابراز خرسندی از توسعه روابط اقتصادی 

های مختلف تجاری و اقتصادی در صدد رفع  ما نیز در صدد هستیم با تشکیل کارگرو : و تجاری با جمهوری اسالمی ایران؛ گفت

 .باشد ود بر سر را  تجار و فعانان اقتصادی دو کشور ایران و روسیه میموانع موج

آنات و ادوات  وی در ادامه آمادگی کشور خود را در زمینه تولید مشترک، طراحی و صادرات فوناد، صنایع شیمیایی، ماشین

 کشاورزی، مصالح ساختمانی و تولید پودر آلمینا از نفلین سینت اعالم کرد

بایست  ها نیز می این اقدامات از طریق فعانان بخش خصوصی بین دو کشور قابل انجام بود  ضمن اینکه دولت: زوداولیوگانوف اف

 .موانع موجود بر سر را  اجرایی نمودن این مهم عملی سازد

میلیون دنار  011حجم گردش کانا بین دو کشور ایران و روسیه حدود یک میلیارد و  8109وی در ادامه با اشار  به اینکه طی سال 

های متشکله بین دو کشور  های جدید و مذاکرات میان کارگرو  نامه های اقتصادی، امضای تفاهم با افزایش تعامل: بود  است، افزود

 .شود این امر به زودی محقق می

ن را داریم تا مسایل با امضای یادداشت تفاهم تجاری و اقتصادی بین ایران و روسیه امید آ: وزیر توسعه اقتصادی روسیه گفت

 .ای بین دو رفع وزمینه گسترش توسعه صادرات بیش از پیش فراهم شود لجستیک و بیمه

های راهبردی و  های ضمانت صادرات ایران و روسیه به منظور همکاری ها اصولی بین صندوق نامه این گزارش حاکی است؛ موافقت

امه تجاری و اقتصادی دیگر برای تسهیل در امر تجارت و گسترش ن گذاری همچنین موافقت تسهیل جریان تجاری و سرمایه

 ./های اقتصادی بین جمهوری اسالمی ایران و روسیه به امضاء رسید فعالیت

http://www.iana.ir/archive/item/81000-0.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1101آذر  11: تاریخ

 قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی خواهد شد
این قانون باید محصونات کشاورزی در بورس کانا  99طبق قانون ارزش افزود ، بر اساس ماد  : عضو کمیسیون کشاورزی گفت

 .عرضه شوند که در حال حاضر ما شاهد عرضه محصونات استراتژیک در این بازار هستیم

اظهار  خبرنگار اقتصادی باشگا  خبرنگارانتقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفتگو با محمد

متولی قیمت تضمینی و ورود محصونات کشاورزی به بورس، وزارت جهاد کشاورزی است که باید شرایط ورودی محصونات : داشت

 .به این بازار را تسهیل کند... مرغ و  باغی، زراعی و حتی گوشت، تخم

http://www.iana.ir/archive/item/20511-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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ای  خرید تضمینی و هم به صورت یارانهدولت همچنان در صدد خریداری شیر از تولیدکنندگان هم از طریق : وی در ادامه افزود

 .های لبنی توجیح اقتصادی ندارد های لبنی این استدنال را دارند که افزایش دوبار  فرآورد  است زیرا تولیدکنندگان فرآورد 

رفع نواقص در این نایحه دارای اشکاناتی بود  که بعد از : توکلی با اشار  به مسکوت ماندن قانون جامع دامپروری کشور تصریح کرد

 .کشور قابل اجرا خواهد شد

های چا  غیر مجاز به کشور بر  متاسفانه بعضی قوانین مانند الحاق یک کلمه ظرفیت به مجوز داد  پروانه: وی در پایان یادآور شد

 .بماند ای به این قانون وارد کرد  و سبب شد  این قانون تا به امروز با الحاق این کلمه مسکوت اساس ظرفیت آن لطمه

http://www.yjc.ir/fa/news/0103088 

 

 بازار و قیمت ها

 - 01/90/19فارس

 قیمت گوجه فرنگی از تب و تاب افتاد/جدول قیمت میوه و سبزی

ته بود، در هفته های اخیر به علت سرما و کاهش تولید به شدت افزایش یاف قیمت گوجه فرنگی که در هفته

تومان کاهش یافته  9۵۶۶ای قیمت هر کیلوگرم این محصول نسبت به هفته گذشته  جاری پایین آمد، به گونه

 .است
از سطح تهران، قیمت گوجه فرنگی که در یک ما  اخیر به شدت افزایش یافته بود  ارس خبرگزاری فبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شد، باناخر  روند نزولی یافته و در این  هزار تومان عرضه می 01هزار تومان و در برخی مناطق شهر  0و هر کیلو گرم آن بیش از 

 .هفته کاهش قیمت را تجربه کرد

هزار تومان  0با قیمت حداقل ( ع)هفته گذشته در بازار شهرستانی میدان امام حسین قیمت گوجه فرنگی که : براساس این گزارش

 .شود تومان به مشتریان عرضه می 011هزار و  0شد، امروز با قیمت  عرضه می

تومان عرضه  011هزار و  0بار با قیمت  گوجه فرنگی که هفته گذشته در میادین عرضه میو  و تر  8همچنین محصول درجه 

 .شود تومان عرضه می 811د، امروز با قیمت هزار و ش می

 (ها به تومان است محاسبه قیمت)جدول قیمت انواع میو  و سبزی 

انواع میو  و 

 سبزیجات

قیمت میو  درجه یک در بازار شهرستانی میدان 

 (ع)امام حسین 

عرضه )بار  در میادین میو  و تر  8قیمت میو  درجه 

 (محصونات مستقیم کشاورزی

 8011 9011 سیب زرد

 8001 9011 سیب قرمز

 8801 9111 لیموشیرین

 0811 0011 موز

 8801 8011 انار

 8011 9111 نارنگی

http://www.yjc.ir/fa/news/5059182
http://www.farsnews.com/
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 8801 9111 پرتقال

 - 9111 کیوی

 0811 01111 آناناس هر عدد

 - 0111 نارگیل هر عدد

 301 0911 هویج

 0001 8811 شلغم

 0011 8111 چغندر

 0911 0011 زمینی سیب

 0111 0011 پیاز

 8011 9011 ای فلفل دلمه

 311 8111 کرفس

 0801 9011 کاهو سانادی

 - 0111 کلم بروکلی

 0011 8011 بادنجان

 8801 9011 کدو مسمایی

 0111 8111 کلم قرمز

 001 0011 کلم سفید

 8011 9011 خیار

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09391301111188 

 

 بازار و قیمت ها
 - 01/90/11فارس

 جدول+ قیمت انواع حبوبات در بازار 

تومان  ۵۶۶هزار و  ۰تا  ۵۶۶هزار و  3تهران بین ( ع)قیمت انواع حبوب در بازار شهرستانی میدان امام حسین 

 .است
 :به شرح ذیل است( ع)میدان امام حسین   قیمت انواع حبوبات در بازار شهرستانی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 جدول قیمت انواع حبوبات 

 (برحسب تومان)قیمت هر کیلوگرم  انواع حبوبات

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930910000082
http://www.farsnews.com/
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 9011 نخود

 0111 لوبیا چشم بلبلی

 0111 لوبیا چیتی

 0111 لوبیا قرمز

 0011 لوبیا سفید

 0111 دال عدس

 0011 لپه

 0111 ماش

 0111 عدس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09391300111010 

 

 تولیدات زراعی و باقی

 - 01/90/19فارس

 ایم مجوز واردات مرکبات نداده/ نارنگی ایرانی فاقد هر گونه آفت است

های تولید داخل، آلوده به هیچ آفتی نیست و مجوزی برای واردات  نارنگی: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .ایم مرکبات به داخل کشور نداده
نارنگی تولید ایران هیچ : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اد کشاورزی در گفتمحمدعلی طهماسبی معاون وزیر جه

 .گونه آفتی ندارد و مصرف آن هیچ خطری ندارد

شود، دارای  های که گفته می نارنگینارنگی تولید ایران از نوع اونشو و نارنگی تولید پاکستان از نوع کینو است و احتمانا : وی افزود

 .های پاکستانی است که واردات آن به کشور ممنوع است کرم است، از نوع نارنگی

امسال واردات مرکبات به داخل کشور به دلیل اینکه تولید داخلی به انداز  کافی بود ، : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .دات مرکبات به داخل کشور صادر نشد  استایم و هیچ گونه مجوزی برای وار نداشته

های اجتماعی فیلمی مبنی بر آلود  بودن نارنگی به یک کرم کشند  منتشر شد که  براساس این گزارش چندی پیش در شبکه

 .موجب نگرانی مردم از مصرف این میو  شد  است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09391313110099 

 

 تولیدات زراعی و باغی
 - 01/90/19فارس

 زمینی پاک و عاری از سموم در اولویت است تولید سیب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930911000701
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930909001433
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تالش ما بر این است تا در دشت حاصلخیزی : رئیس سازمان حفظ نباتات وزرات جهاد کشاورزی گفت

 .عاری از هرگونه سموم تولید کرده و روانه بازار مصرف کنیمزمینی پاک و  همچون اردبیل سیب
علی باغستانی پیش از ظهر امروز در نشست با تولیدکنندگان و کارشناسان حوز  جهاد  از اردبیل، محمد خبرگزاری فارسبه گزارش 

زمینی یکی از رویکردهای و  های مختلف به ویژ  سیب بذر در بخش سالمت تولید و تهیه: کشاورزی در اردبیل اظهار کرد

های مختلف با  های جدی در تقویت این حوز  است که باید فضایی را فراهم کنیم تا تولید محصونات کشاورزی در بخش اولویت

 .های نوین و خالی از استفاد  از سموم و کودهای شیمیایی باشد گیری از شیو  کیفیت و بهر 

تر  مجاز و حتی پایین  زمینی استفاد  از این سموم در حد با بیان اینکه که در اکثر محصونات تولیدی استان اردبیل به ویژ  سیبوی 

ترین مصرف سموم را در حوز   دهد که استان اردبیل پایین های دقیق کارشناسان حفظ نباتات نشان می بررسی: از آن است، گفت

نیترات و فلزات  ها،  کش ها وضعیت استفاد  از آفت برداری زمینی دارد به طوری که در نمونه بمحصونات کشاروزی به ویژ  سی

 .سنگین زیر خط مجاز و نرمال بود  است

ها میزان مصرف  گیری ها و نمونه تالش ما بر این است تا با تقویت نظارت: رئیس سازمان حفظ نباتات وزرات جهاد کشاورزی افزود

 .ولید محصونات کشاورزی پایین آمد  و کشاورز به صورت ارگانیک بتواند محصولش را تولید و روانه بازار کندسموم و کودها در ت

کشاورز از منابع تولید بذر تا تولید محصول باید : درصد اعالم کرد و ادامه داد 0باغستانی رقم مصارف این سموم و کودها را کمتر از 

 .برداری ایمن برای هموطنان فراهم بیاورد و زمینه را برای بهر  های سالمت توجه داشته باشد به مولفه

های  ها و حوز  تمام تالش ما بر این است تا در بخش: از اردبیل، وی در پایان سخنان خود بیان کرد خبرگزاری فارسبه گزارش 

تولید و برداشت محصونات به صورت کیفی و با توانمندی بیشتر و رعایت مختلف زمینه و حرکتی را فراهم کنیم تا امکان 

 .های حفظ سالمتی و تندرستی به وجود آید مولفه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09391301111303 

 

 تولیدات زراعی و باغی
 - 01/90/14رسفا

 مرکبات اقدام کنند باغداران نسبت به برداشت 

  باغداران برای جلوگیری از سرمازدگی نسبت به برداشت به: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت

 .موقع مرکبات اقدام کنند
در ساری با اشار  به انجام عملیات کشت پاییز  در اراضی مازندران،  زاری فارسخبرگوگو با خبرنگار  دناور حیدرپور امروز در گفت

 .کشت کلزا در حال انجام مراحل پایانی است و کشت گندم و جو همچنان ادامه دارد: افزود

توانند  کشاورزان می: داشتوی با بیان اینکه بذر و کود به میزان کافی برای انجام کشت پاییز  در اختیار کشاورزان قرار دارد اظهار 

 .ها، کشت پاییز  خوبی را پشت سر بگذرانند از بذر اصالح شد ، ارقام پرمحصول و رعایت دستورالعمل

ازای هر هکتار گندم یک میلیون تومان تسهیالت برای جبران هزینه کاشت به  به: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد

 .یابد می کشاورزان مازندران اختصاص

های خوب امسال در مازندران، وضعیت تولیدات کشاورزی نسبت به سال گذشته مطلوب  با توجه به بارش: داشت  حیدرپور بیان

 .است

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930910000919
http://www.farsnews.com/
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در مجموعه : گرفتگی و بروز سیل ایجاد خسارت شود، افزود وی با اشار  به اینکه بارندگی ممکن است در برخی مناطق سبب آب

 .ضرر آن است و باران موهبت الهی استنفع بارندگی بیشتر از 

در : است، گفت رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعالم اینکه خرید توافقی برنج طارم محلی در مازندران به اتمام رسید  

 .شود صورت ضرورت درخواست برای تمدید مهلت خرید توافقی برنج در مازندران پیگیری می

: موقع مرکبات اقدام کنند، اظهار داشت خنان خود با تاکید بر اینکه باغداران نسبت به برداشت بهحیدرپور در بخش دیگری از س

 .باغداران برای جلوگیری از خسارت و سرمازدگی تا پایان آذر ما  امسال نسبت به برداشت مرکبات اقدام کنند

توصیه ما این است تا پایان آذر ما  امسال مرکبات : شان کردوی با بیان اینکه از اواخر آذر و اوایل دی ما  وقوع سرما داریم، خاطرن

 .روی درخت نماند در غیر این صورت ممکن است با بروز سرما دچار خسارت شوند

نظر نسبت به برداشت  باغداران استان با مراجعه به کارشناسان و افراد صاحب: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد

 .اقدام و در انبارهای مناست نگهداری کنند تا مرکبات دچار پوسیدگی و سرمازدگی نشودبه موقع مرکبات 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09391309111198 

 
 
 

 تولیدات زراعی و باغی
 - 01/90/11فارس

 میلیون تن محصوالت باغی در کشور 9۰برداشت ساالنه 

 .میلیون تن محصوالت باغی در کشور خبر داد 9۰معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی از برداشت ساالنه 
از مالیر، محمدعلی طهماسبی عصر امروز در جلسه بررسی مشکالت کشاورزی و باغی شهرستان مالیر  خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیارد  8سانانه بیش از : های محصونات باغی در جایگا  بسیار خوبی قرار دارد بیان کرد با اشار  به اینکه کشور ما از نظر ظرفیت

 .شود دنار محصونات باغی از کشور صادر می

 .ها میزان صادرات نیز باید افزایش یابد با توجه به این ظرفیت: های موجود محصونات باغی در کشور گفت ر  به ظرفیتوی با اشا

در این زمینه : میلیون تن محصونات باغی در کشور خبر داد و افزود 00معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی از برداشت سانانه 

 .ایم دیدگی داشته خسارت و آسیبامسال در برخی محصونات و مرکبات 

در این زمینه در خصوص برداشت مرکبات شمال کشور خسارت به : میلیون تن مرکبات در کشور خبر داد و افزود 0وی از برداشت 

 .وجود آمد

 .بران کرددر برخی نقاط از جمله جنوب کشور میزان برداشت مرکبات بانا بود که خسارت به وجود آمد  را ج: طهماسبی اضافه کرد

وری را در اراضی باغی کشور بانا  باید بهر : گذاری داریم افزود وی در ادامه با بیان اینکه در بخش صادرات نیاز به صنعت سرمایه

 .ببریم

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش صادرات کشور باید بر پایه محصونات باغی افزایش پیدا کند تصریح 

 .ها اجرایی خواهد شد ها، این طرح ریزی شد  که با تصویب آن هایی برنامه در این زمینه در چندین محصول باغی مهم طرح :کرد

برای رفع مشکالت بخش کشاورزی و باغی : های کشاورزی و باغی شهرستان مالیر بیان کرد طهماسبی در ادامه با اشار  به ظرفیت

 .ا داردمالیر این وزارتخانه آمادگی نازم ر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930913000038
http://www.farsnews.com/
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در این : های مختلف از جمله داروهای گیاهی و توسعه کاشت زعفران در مالیر گفت در بخش  های بالقو  وی با اشار  به ظرفیت

 .گذاری بیشتر و استفاد  مطلوب بهر  برد ها برای سرمایه زمینه باید از این فرصت

های نوین  ای مختلف کشاورزی شهرستان مالیر باید از روشه معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در بخش

 .های نازم به کشاورزان داد  شود در این زمینه نیاز است آموزش: استفاد  کرد افزود

 .شود مند می درصدی وزارت جهاد کشاورزی بهر  80های نوین آبیاری کشاورزان از بخشودگی  با استفاد  از روش: وی تصریح کرد

های نوین  در این زمینه نیز باید از روش: امه با اشار  به جایگا  شهرستان مالیر از نظر برداشت انگور در کشور گفتطهماسبی در اد

 .برای بانا بردن کیفیت و صادرات این محصول استفاد  شود

افزایش کیفیت این محصول های نوین برای  معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی استفاد  از طرح داربستی انگور را یکی از شیو 

 .توانند از تسهیالت جهاد کشاورزی استفاد  کنند در این زمینه کشاورزان می: در شهرستان عنوان کرد افزود

در این زمینه با واردات کشمش : وی در ادامه با اشار  به مشکالت صادرات کشمش از افت جهانی قیمت کشمش خبر داد و گفت

 .کشمش در کشور نیز در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرد  استترکیه به بازار جهانی قیمت 

در این زمینه طبق تصمیم وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان مجلس در راستای جلوگیری از بروز : طهماسبی خاطرنشان کرد

بلغ در مقایسه با شود که این م هزار تومان خریداری می 0خسارت به کشاورزان هر کیلو کشمش از کشاورزان با قیمت تضمینی 

 .های قبل افزایش دارد دولت

ها نیازمند هزینه بانایی  ایجاد این ایستگا : وی ایجاد ایستگا  تحقیقات انگور را در شهرستان مالیر یکی از ضروریات برشمرد و افزود

 .است

شورای عالی تحقیقات کشور ایجاد این ها گرفته نشد  و باید مصوبه  در این زمینه تصمیمی برای ایجاد این ایستگا : وی یادآور شد

 .ها را مصوب کند ایستگا 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09391309111399 

 

 
 تولیدات زراعی و باغی

 آیانا- 1101آذر  12, چهارشنبه

 صادرات انار ایرانی به کره شمالی از سر گرفته شد 

شده و رفع  های انجام تاکنون صادرات انار به کشور کره شمالی متوقف بوده، با رایزنی 93۸۰از آنجا که از سال 

 .ای، صادرات این محصول به کشور یادشده دوباره از سر گرفته شد های قرنطینه دغدغه
گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  و نیمههای گرمسیری  مدیرکل دفتر میو 

هزار تن آن صادر شد   01شود که از این میزان امسال تا  هزار تن انار در کشور تولید می 311حدود : با اعالم این خبر گفت( ایانا)

 .است

شود،  تجاری ایران است که در مناطق کویری و شهرهای حاشیه کویر کشت می پور با بیان اینکه انار از محصونات ابوالقاسم حسن

شود تا منجر به  صورت هفتگی برای هر ایرانی توصیه می دلیل ارزش بسیار بانای غذایی و دارویی، به خوردن یک دانه انار به: افزود

 .پاکی خون و دفع سموم از بدن شود

 .گویند اندازد؛ بنابراین به آن اکسیر جوانی می ین موجود در انار، پیری را به تأخیر میهای آنتوسیان رنگدانه: وی خاطرنشان کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930913000933
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رباب در فارس، میخوش، ساو ، شهسوار و : گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میو 

 .شود ترین ارقام محسوب می گپ خراسان از مهم شیشه

زودی قرار است برای تعادل  شود و به صادرات انار به روسیه، اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام می: دپور تصریح کر حسن

 .قیمت انار، این محصول به کشور کر  شمالی نیز صادر شود

ات انار انجام شد  هزار تن صادر 01امسال تا : گذارد، یادآور شد وی با اعالم اینکه صادرات بر تعادل قیمت و تولید پایدار اثر می

 .است

ای  گذارد، اما مقدار خسارت به انداز  این آفت بر مصرف و صادرات تأثیر می: پور دربار  وضعیت کرم گلوگا  انار تأکید کرد حسن

 ./نیست که مانع ارزآوری آن شود

http://www.iana.ir/archive/item/81001-0.html 

 

 تولیدات زراعی و باغی
 آیانا- 1101آذر  11, سه شنبه

 زمینی پاک و عاری از سموم  اولویت در تولید سیب

زمینی پاک و عاری از هرگونه سم تولید کرده و  کنیم تا در دشت حاصلخیزی همچون اردبیل، سیب تالش می

 . روانه بازار مصرف کنیم
، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور پیش از ظهر امروز در نشست با (ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار 

های مختلف  سالمت تولید و تهیه بذر در بخش: تولیدکنندگان و کارشناسان حوز  جهاد کشاورزی در اردبیل با اعالم این خبر گفت

تقویت این حوز  است که باید فضایی را فراهم کنیم تا تولیدات  های جدی در زمینی یکی از رویکردها و اولویت ویژ  سیب به

های نوین و خالی از استفاد  از سموم و کودهای شیمیایی  گیری از شیو  های مختلف با کیفیت و بهر  محصونات کشاورزی در بخش

 .باشد

زمینی استفاد  از این سموم در حد  یژ  سیبو محمدعلی باغستانی میبدی با بیان اینکه در اکثر محصونات تولیدی استان اردبیل به

ترین  دهد که استان اردبیل پایین های دقیق کارشناسان حفظ نباتات نشان می بررسی: تر از آن است، افزود مجاز و حتی پایین

  از ها وضعیت استفاد برداری طوری که در نمونه زمینی دارد، به ویژ  سیب مصرف سموم را در حوز  مصحونات کشاورزی به

 .ها، نیترات و فلزات سنگین زیر خط مجاز و طبیعی بود  است کش آفت

ها، میزان مصرف سموم و کودها در تولید محصونات  گیری ها و نمونه کنیم تا با تقویت نظارت تالش می: وی خاطرنشان کرد

 .کند صورت ارگانیک بتواند محصولش را تولید و روانه بازار کشاورزی پایین آمد  و کشاورز به

کشاورز از منابع تولید بذر : رئیس سازمان حفظ نباتات کشور رقم مصرف سموم و کودها را کمتر از پنج درصد اعالم کرد و ادامه داد

 .برداری ایمن برای هموطنان فراهم بیاورد های سالمت توجه داشته باشد و زمینه را برای بهر  تا تولید محصول باید به مؤلفه

های مختلف، زمینه و حرکتی را فراهم کنیم  ها و حوز  تمام تالش ما بر این است تا در بخش: ر پایان تصریح کردباغستانی میبدی د

وجود  های حفظ سالمتی و تندرستی به صورت کیفی و با توانمندی بیشتر و رعایت مؤلفه تا امکان تولید و برداشت محصونات به

 ./آید

http://www.iana.ir/archive/item/81000-0.html 
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 تولیدات زراعی و باغی
 آیانا- 1101آذر  11, سه شنبه

 یک میلیون تن چغندر قند از اراضی آذربایجان غربی برداشت شد 

ر قند تولیدی استان آذربایجان غربی از آغاز فصل هزار تن چغند 0۶در سال جاری بیش از یک میلیون و 

 . برداشت تاکنون از چغندر کاران استان خریداری شده است
از آذربایجان غربی؛ اسمعیل کریم زاد ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

تار از اراضی کشاورزی استان در ارومیه و شهرهای جنوبی استان از جمله پیرانشهر، هزار هک 88امسال : با اعالم این خبر افزود

 .بوکان، میاندوآب، نقد ، مهاباد و اشنویه زیر کشت این محصول رفته است

میزان هزار هکتار اراضی پیش بینی شد  بود که به زیر کشت چغندر قند برود، اما این  80با وجود آنکه برای امسال : وی اضافه کرد

 .هزار هکتار رسید که همین امر موجب افزایش تولید و کندی دریافت این محصول از سوی کارخانه های قند استان شد 88به 

برای رسیدگی به شکایات : کریم زاد  با بیان اینکه در حال حاضر پنج کارخانه قند در آذربایجان غربی فعال است، اظهار کرد

زان افت و عیار محصونات تولیدی از سوی کشاورزان این سازمان اکیپ های ویژ  ای را در سطح چغندرکاران در زمینه تعیین می

 .تمامی کارخانه های قند استان مستقر کرد  است

چغندرکارانی که در زمینه میزان عیار و افت تعیین شد  از سوی کارخانه : رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد

راضی دارند می توانند به این اکیپ های مستقر در این واحدها یا به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های محل های قند اعت

 .سکونتشان مراجعه کنند

کریم زاد  با اشار  به ایجاد محدودیت هایی در استان برای جلوگیری از انتقال محصول چغندر تولیدی در این استان به سایر استان 

توجه به اینکه محصول چغندر تولیدی در این استان از منابع موجود بومی تولید و به ثمر می رسد، باید در  با: های کشور گفت

همین استان نیز فرآوری شد  و جذب کارخانه های قند شود اما فقط از این میزان تولیدی طبق هماهنگی های قبلی انجام شد  

 .ستان تا کنون ارسال شد  است هزار تن به کارخانجات قند شهرهای اصفهان و لر 811

هزار تن چغندر قند از اراضی کشاورزی این استان  001وی با بیان اینکه در سال جاری پیش بینی می شود بیش از یک میلیون و 

تا با توجه به اینکه این محصول، یک محصول با نیاز آبی باناست، در برنامه ریزی های آیند  مقرر شد  : برداشت شود، اضافه کرد

 .هزار هکتار کاهش یابد 89میزان سطح زیر کشت این محصول به 

شهریور ما  آغاز شد  و تا اول دی ما  ادامه می یابد،  81کریم زاد  با بیان اینکه برداشت چغندر قند در آذربایجان غربی از 

تن در هکتار و نیز  00ا میانگین عملکرد در حال حاضر آذربایجان غربی دارای رتبه برتر در تولید این محصول در کشور ب: یادآورشد

 .تولید بانای یک میلیون تن در سال به شمار می رود

http://www.iana.ir/archive/item/81009-0.html 

 

 تولیدات زراعی و باغی
 آیانا-1101آذر  19, دوشنبه

 هزار تن دانه روغنی برای گردش چرخ کارخانجات روغن کشی  ۰۵۶واردات 

با پی گیری های انجمن صنفی صنایع روغنکشی و در صورت همکاری وزارت جهاد کشاورزی واردات دانه 

 . های روغنی در کشور شتاب می گیرد

http://www.iana.ir/archive/item/20543-1.html
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یاز کشور به کنجاله و روغن خام بسیار ناچیز است به گزارش فود پرس، در حالی که تولید دانه های روغنی درکشور در مقایسه با ن

به نظر می رسد با تدبیر وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اقتصادی کردن فعالیت روغنکشی، می توان امیدوار بود واردات دانه 

ر نیز نصیب های روغنی جایگزین واردات کنجاله و روغن خام شود تا ضمن اشتغالزایی، سود حاصل از فرایند روغنکشی در کشو

 .صنعتگران ایرانی شود

بنا بر این گزارش نخستین محموله کشتی دانه سویای خریداری شد  توسط شرکت ماهیدشت کرمانشا  در بندر امام خمینی پهلو 

 .گرفته و کشتی دوم نیز به زودی وارد کشور می شود

هزار تن 901هزار تن دانه روغنی سویا شامل  001همچنین براساس برنامه ریزی های انجام شد  تا پایان سال جاری حدود 

وارد کشور ( روغنکشی خرمشهر)هزار تن  31و ( بهپاک)هزار تن 001، (نوید خلیج فارس)هزار تن 811، (ماهیدشت کرمانشا )

 .خواهد شد

هزار تن  911ت میلیون تن در سال است و در سال گذشته با واردا 0.0گفتنی است ظرفیت کارخانجات روغنکشی در کشور بالغ بر 

 .درصد ظرفیت خود کار کرد  است01دانه و استحصال دانه های داخلی با کم تر از 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/81088-0.html 

 

 تولیدات دام و طیور

 - 01/90/14فارس

 سازی و صادرات وجود ندارد تعادل بین تولید، مصرف، ذخیره/ احتمال کاهش تولید مرغ

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه بین تولید، مصرف، 

احتمال کاهش تولید برای ایجاد تعادل در بازار مرغ وجود : ذخیره و صادرات مرغ تعادل وجود ندارد، گفت

 .دارد
مرغ  کنندگان جوجه، مرغ و تخم تولید: س هیأت مدیر  انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور گفتمحمد یوسفی رئی

 .کنند وضعیت خوبی ندارد و در تولید ضرر می

تومان در هر کیلو باشد در حالیکه قیمت مرغ زند  درب مرغداری  0811قیمت مرغ زند  با سود منطقی نباید کمتر از : وی افزود

 .تومان است 9311ها از جمله مازندران و گلستان حدود  تومان است و در برخی استان 0811دود هر کیلو ح

شود،  هزار تن مرغ در کشور تولید می 001رئیس هیئت مدیر  انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه حدود 

هزار تن آن توسط شرکت پشتیانی امور دام ذخیر  و  01تا  0رسد و بین  هزار تن به مصرف می 001از این مقدار حدود : گفت

 .شود بخشی کمی هم صادر می

صادر شد  که این ... هزار تن مرغ به کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و  01از ابتدای سال تاکنون حدود : یوسفی افزود

 .رساندتواند بازار این محصول را به تعادل ب مقدار نسبت به تولید کم است و نمی

کنم این کار صورت بگیرد، زیرا قیمت تمام شد  مرغ  فکر نمی: وی با بیان اینکه هنوز صادرات مرغ به روسیه آغاز نشد  است، گفت

 .کنند این کشورها از جوایز صادراتی استفاد  می. در کشور ما باناست و از این لحاظ توان رقابت با ترکیه و برزیل را نداریم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20522-1.html
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هزار تن مازاد تولید داریم، تصریح  81انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه حدود رئیس هیئت مدیر  

که هنوز هم بخشی از تولید  رسد در حالی اگر بین تولید، مصرف، ذخیر  و صادرات تعادل برقرار باشد، قیمت مرغ به تعادل می: کرد

شود و این کار در حد زیاد منطقی نیست زیرا محصول  تولید کنند  ذخیر  می توسط شرکت پشتیبانی امور دام در جهت حمایت از

 .شود تولیدی فاسد و غیر قابل مصرف می

های مادر از گردونه  ای است که احتمال دارد تولید کم شود زیرا به علت زیان ممکن است تعداد مرغ ها به گونه برنامه: یوسفی گفت

 .روز  کم شودتولید خارج شوند و تولید جوجه یک 

های مادر سیکل تولیدشان به پایان رسید  و باید از گردونه خارج شوند اما به علت مازاد تولید و زیان باید  برخی از مرغ: وی افزود

 .تعدادی را زودتر از موعد از گردونه حذف کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09391309111308 

 

 تولیدات دام و طیور
 آیانا-1101آذر  90, یکشنبه

 های تجاری واردکننده مواد ژنتیکی مخالف نیستم  با فعالیت شرکت: مدیرکل مرکز اصالح نژاد دام

صنعتی در حال انجام تحقیقاتی برای شناسایی بهترین نژادهای اصیل گاو در کشور در مراکز روستایی و 

 .های جدیدی به صنعت وارد کرد است تا بتوان دورگ
بهبود : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرکل مرکز اصالح نژاد دام کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .هایی را در دستور کار دارد شود و در این راستا، این مرکز طرح ساختار ژنتیکی برای افزایش تولید انجام می

 .برای افزایش تولید شیرخام در شرایط اقتصادی فعلی، اقداماتی از سوی این مرکز به انجام رسید  است: محمدرضا مالصالحی افزود

م به های ژنتیکی، اقدا شناسایی و انتخاب بهترین نژادهای دام کشور در حال انجام است تا بتوانیم با فعالیت: وی خاطرنشان کرد

 .هایی کنیم که مناسب باشد تولید گوساله

های  شرکت: کنند، ادامه داد های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی که اقدام به واردات مواد ژنتیکی می مالصالحی دربار  فعالیت

البته باید تولیدات آنها کنند که  تجاری زیادی در کشور وجود دارند که برای تأمین مواد اولیه گاوهای ژنومیک اقدام به واردات می

 .توسط این مرکز تأیید شود

واردات مواد ژنومیک ممکن است باعث تسریع در تولیدات محصونات دامی شود، اما در نهایت تحقیقاتی که منجر : وی تصریح کرد

ط اقتصادی کشورمان بسیار سازی و تولید در بهبود شرای شود، باید توسط این مرکز انجام شود؛ زیرا بومی ها می به تولید مؤثر دام

 .مؤثرتر است

های دنیا دسترسی دارد و ارتباطات خوبی  ها و تکنیک ایران در زمینه اصالح نژاد دام سنگین، به آخرین روش: مالصالحی یادآور شد

 .ها برقرار کرد  است نیز با دانشگا 

ساله اقدامات مؤثری را  01ای  با دارا بودن سابقه محققان داخلی دارای باناترین سطح علمی هستند و این مرکز: وی تأکید کرد

 .برای اصالح نژاد دام انجام داد  است تا تولیدات کشور از مزرعه تا سفر  کامالً سالم و بهداشتی انجام شود

 وجود یک میلیون رأس دام اصیل در کشور

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930913000958
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 01ام اصیل در کشور وجود دارد که تولید در حال حاضر یک میلیون رأس د: مدیرکل مرکز اصالح نژاد دام کشور اظهار داشت

هشتم جمعیت کل گاوهای  درصد شیر کشور بر عهد  آنها است و تحقیق برای یافتن نژادهای اصیل و شناسایی نژادهای پرشیر، یک

 .کشور را دربر دارد

خوبی پرورش  آنها را به ایم های اصیل کشور هلشتاین هستند و توانسته درصد جمعیت دام 31بیش از : مالصالحی همچنین گفت

 .دهیم

های سنگین همچون گاو، گاومیش و شتر تأمین  درصد گوشت قرمز کشور از محل دام 01در حال حاضر : وی در ادامه افزود

 .توان با ورود نژادهای دومنظور ، از شیر مناسب و گوشت آنها بهترین استفاد  را داشت شود، اما می می

تولیدات نژادهای دومنظور  مقاومت بانایی داشته و ترکیبات موجود در آنها : کشور خاطرنشان کردمدیرکل مرکز اصالح نژاد دام 

 .ای است که ماندگاری خوبی دارد گونه به

هایی که بتواند شیری با چربی باناتر تولید کنند، انجام نشد  است،  مالصالحی دربار  آنکه چرا هنوز تحقیقاتی برای اصالح نژاد دام

 .ها برای افزایش آنها در حال انجام است برخی از نژادهای هلشتاین، چربی بیش از چهار درصدی دارند که بررسی: دادامه دا

های هلشتاین بتوانیم بهترین نژادها را  در حال حاضر تحقیقاتی آغاز شد  که با گاوهای آمیخته روستایی و آمیخته: وی تصریح کرد

 .شناسایی و به عرصه تولید معرفی کنیم

های تجاری برای واردات مواد ژنتیکی مخالف نیستم، اما از آنجا که مرکز اصالح نژاد دام  با فعالیت شرکت: مالصالحی یادآور شد

 ./سازی آنها مطمئن است، لزومی به واردات نیست کشور دارای اصالت بانایی بود  و بر محصونات تولیدشد  و بومی

http://www.iana.ir/archive/item/81011-0.html 

 

 تخم مرغ

 فودپرس -1101آذر ماه  11پنج شنبه 

 قیمت تخم مرغ افزایش یافت 
تومان بود که در حال حاضر به  9811قیمت تخم مرغ درب مرغداری : فرزاد طالکش دبیر ستاد ترویج کشوری تخم مرغ گفت

 .رسید  است و تاثیری نیز برخرید مصرف کنندگان نداردتومان  9011

متاسفانه در طی ماههای اخیر ما با حجم عظیمی از مازاد تولید تخم مرغ در کشور رو به رو هستیم که باید : طالکشاظهار داشت

 .نیمتومان به فروش برسد و صادرات افزایش یابد تا ما مازاد این محصول را از کشور خارج ک 0011قیمت به 

آذر ما  سال جاری  8از اول تا : دبیر ستاد ترویج تخم مرغ کشور در خصوص بازارهای صادراتی به عراق و افغانستان نیز اضافه کرد

 .کنند  بود ولی در حال حاضر با نوسانات دنار در بازار داخلی ما شاهد بهبود روند صادرات هستیم وضعیت این بازار نگران

امیدواریم وزیر جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی، استاندارد و معاونت غذا و دارو را بر سر یک میز : ر شددآو طالکش در پایان یا

  .نامه بر سر خمیر مرغ به این مسئله خاتمه دهد آورد  و آنها را با یک امضا توافق

http://www.foodpress.ir/Post 

 

http://www.iana.ir/archive/item/20500-1.html
http://www.foodpress.ir/Post
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 چای

 خبرنگاران جوان - 1101آذر  1۱: یختار

 هزار تن رسیده است 0۶۶۶میزان تولید چای سبز کشور به 
 .هزار تن رسید  است 8111سال پیش شروع شد در حال حاضر به  0تولید چای سبز در کشور که از : نوری گفت

استقبال مصرف کنندگان از چای سبز بسیار خوب : اظهار داشت نگار اقتصادی باشگا  خبرنگارانخبرامیر مظفر نوری در گفتگو با 

 .اند تا میزان تولیداتشان در این حوز  افزایش دهند بود  است و کارخانجات در سالهای اخیر به سمت افزایش تولید این نوع رفته

بینیم با  متاسفانه افق خوبی برای چای نمی: سال آیند  نیز گفتوی در خصوص افق تولید چای کشور و افزایش میزان تولید در 

های چای سنواتی قیمت ثابت این محصول ما هم چنان باید شاهد افت تولید در  توجه به خشک سالی های پی در پی فرآورد 

 .کشور باشیم

اند و ما هم چنان شاهد ورود  ناموفق بود  تبلیغات محصول خود  کنندگان چای در زمینه متاسفانه تولید: آور شد وی در پایان یاد

 .چای خارجی به کشور هستیم

http://www.yjc.ir/fa/news/0108808 

 

 خرما

  فودپرس - 1101آذر ماه  11پنج شنبه 

 میلیون دالری ۵۰صادرات / ثبات قیمت خرمای صادراتی در یک سال
در هفت .ط هر کیلوگرم خرمای صادراتی در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثابت ماند  استقیمت متوس 

صادرات خرما .میلیون دنار از کشور صادر شد  است 00.8هزار تن خرما مضافتی تاز  یا خشک کرد  به ارزش  83ماهه سال جاری 

دهد و بر همین مبنا قیمت متوسط هر کیلو خرمای صادراتی در این  می درصد از کل صادرات کشور را تشکیل 1.9در این مدت 

هزار تن به  88.0این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته حدود .شود تومان می 0911دنار بود  است که حدود  0.3مدت 

درصدی صادرات خرما از لحاظ  9فزایش به این ترتیب مقایسه این آمار حاکی از ا. میلیون دنار از کشور صادر شد  بود 00.0ارزش 

دنار بود   0.3بر اساس این گزارش قیمت متوسط هر کیلو خرمای صادراتی در هفت ماهه سال گذشته نیز برابر .وزنی و ارزش است

 است

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

 

 خرما
 اایسن - 1101آذر  11پنجشنبه 

 میلیون دالری ۵۰صادرات / ثبات قیمت خرمای صادراتی در یک سال
 .قیمت متوسط هر کیلوگرم خرمای صادراتی در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثابت ماند  است

 00.8تاز  یا خشک کرد  به ارزش هزار تن خرما مضافتی  83، در هفت ماهه سال جاری (ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

 .میلیون دنار از کشور صادر شد  است

https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5062812
http://www.foodpress.ir/Post
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دهد و بر همین مبنا قیمت متوسط هر کیلو خرمای صادراتی در این  درصد از کل صادرات کشور را تشکیل می 1.9صادرات خرما در این مدت 

 .شود تومان می 0911دنار بود  است که حدود  0.3مدت 

به این ترتیب . میلیون دنار از کشور صادر شد  بود 00.0هزار تن به ارزش  88.0مدت مشابه سال گذشته حدود این در حالی است که در 

 .درصدی صادرات خرما از لحاظ وزنی و ارزش است 9مقایسه این آمار حاکی از افزایش 

 .دنار بود  است 0.3 بر اساس این گزارش قیمت متوسط هر کیلو خرمای صادراتی در هفت ماهه سال گذشته نیز برابر

http://www.isna.ir/fa/news/39130918009 

 

 شیالت

 - 01/90/12فارس

 شود های علمی ارزیابی خطر وارد می آال بر مبنای روش زده قزل تخم چشم

های علمی ارزیابی خطر و  ال بر مبنای روشآ زده قزل واردات تخم چشم: سازمان دامپزشکی کشور اعالم کرد

 .شود المللی و مقررات بهداشتی سازمان دامپزشکی به کشور انجام می در صورت انطباق با استانداردهای بین
های  به نقل روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، این سازمان به دنبال درج خبری با عنوان دست خبرگزاری فارسبه گزارش 

، برای رفع شبهات توضیح زیر را 39در نهم آذر « را  دانا»پشت پرد  در واردات ماهی آلود  به کشور از سوی شبکه اطالع رسانی 

 .کند جهت تنویر اذهان عمومی اعالم می

واردات تخم چشم زد  قزل آنا بر مبنای روش های علمی ارزیابی خطر، مطالعات کتابخانه ای و در صورت : براساس این گزارش

گیرد و در صورت انطباق با استانداردهای بین المللی و مقررات بهداشتی  کنند  صورت می لزوم بازدید میدانی کشورهای تولید

 .سازمان دامپزشکی واردات انجام می شود

ها قبل انجام می شد  که دلیل آن کمبود  شم زد  قزل آنا از مزارع تکثیر معتبر در سطح کشورهای اروپایی از سالواردات تخم چ

تولید داخلی برای ادامه فعالیت اقتصادی واحدهای پرورش ماهی است که با توجه به این که جمهوری اسالمی ایران رتبه نخست 

، واردات تخم چشم زد  به دنایل تامین نیاز داخلی و مقاصد اصالح نژادی و با اعالم ها در سطح جهان رادارد پرورش این گونه ماهی

 .سازمان ذیربط غیرقابل اجتناب بود  است

واردات بر اساس اصول اپیدمیولوژیک و بر مبنای روش های علمی ارزیابی خطر،مطالعات کتابخانه ای و در صورت لزوم بازدید 

چشم زد  و مزارع پرورش دهند  صورت می گیرد و در صورت انطباق با استانداردهای بین  میدانی کشورهای تولیدکنند  تخم

 .المللی و مقررات بهداشتی سازمان دامپزشکی واردات انجام می شود

 0980و متعاقبا در سال  0989نخستین بار در سال ( VHS)بر اساس این گزارش، بیماری سپتی سمی خونریزی دهند  ویروسی 

 .در مزارع تکثیر و پرورش قزل آنا گزارش شد 0938شاهد  شد  و شیوع جدی آن از مهر ما  سال در کشور م

 –در حال حاضر بااقدامات بعمل آمد  توسط سازمان دامپزشکی، بیماری تحت کنترل است و جهت اعمال اقدامات کنترلی 

 .میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است 88پیشگیری و تامین بخشی از جبران خسارات وارد  به پرورش دهندگان تاکنون 

در زمینه واردات تخم چشم زد  ماهی که به عنوان ماد  اولیه جهت ادامه فعالیت واحدهای پرورش دهند  ماهی در سطح کشور 

اجبارا صورت می گیرد، نهایت دقت صورت گرفته و ضمن بررسی کلیه مدارک نازم صادر  توسط مراجع رسمی و دولتی کشور 

http://www.isna.ir/fa/news/93091308113
http://www.farsnews.com/
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نمایندگان سازمان دامپزشکی کشور حضور داشته و ضمن بررسی ( هافرودگا )ادرکنند ، به صورت شبانه روزی در مبادی ورودی ص

 .اسناد و مدارک نسبت به نمونه برداری و انجام آزمایش های نازم اقدام می کنند

 .در نمونه های مذکور مشاهد  نشد  است( VHS)تاکنون مورد مثبتی از بیماری 

اطرنشان می شود، استقرار سیستم مراقبت و پایش بیماری، امحا و معدوم سازی، ضد عفونی و خشک کردن مزارع آلود ، تجهیز خ

و را  اندازی آزمایشگا  های استانی، نظارت بر واردات در مبادی ورودی و جابجایی بچه ماهی در بین استانهای کشور از جمله 

 .ستاقدامات انجام شد  در این راستا ا

در این زمینه همچنین برنامه کنترلی و ریشه کنی بیماری با مشارکت سازمان شیالت ایران، اتحادیه سراسری پرورش دهندگان 

ماهیان سردابی و صندوق محصونات کشاورزی تدوین شد  است و همچنین دفتر فنی مربوطه به منظور ارزیابی ظرفیت تولید تخم 

 .رای واردات جلساتی با سازمان شیالت ایران و مراکز تکثیر ماهیان سردابی تشکیل داد  استچشم زد  و تعیین حجم مورد نیاز ب

ویروس بیماری سپتی سمی خونریزی دهند  ویروسی قابل انتقال به انسان نیست و مستندات علمی مبتنی بر خطر آفرینی آن 

مزارع مربوطه هیچ گونه خطری برای سالمت انسان برای جمعیت انسانی وجود ندارد و مصرف خوراکی ماهیان پرورش یافته در 

 .نخواهند داشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09391308111380 

 

 شیالت
 آیانا-1101آذر  12, چهارشنبه

 واکنش معاون شیالت به ماجرای ماهی تیالپیا 

ما مصمم هستیم پرورش : کشور، گفت 90۶رئیس سازمان شیالت با اشاره به پرورش ماهی تیالپیا در بیش از 

های مدیریت شده شروع و تنها به پرورش تک جنس نر آن  های فاقد رودخانه و محیط این ماهی در استان

 . اقدام شود
های غیردولتی تانابی کشور به رئیس جمهوری برای جلوگیری  اندیشی سازمان و با مهر دربار  نامه گرو  همحسن صالحی در گفتگ

رسد ماهی تیالپیا را  از ورود ماهی تیالپیا به ایران با بیان اینکه کسانی که این نامه را نوشتند، اطالعی از آبزیان ندارند و به نظر می

ای دیگر متعلق به  یک گونه این ماهی متعلق به کشور موزامبیک و گونه. متعلق به آفریقا است ماهی تیالپیا: شناسند، افزود نمی

 .کشور دنیا در حال پرورش این ماهی هستند 081که هم اکنون بیش از   کشور مصر است در حالی

شرایطی که دارد به عنوان مرغ دریایی نام های بین المللی از جمله فائو، از این ماهی با توجه به  در دنیا و در سازمان: وی اضافه کرد

گونه که مرغ با توجه به شرایطش، کارایی مصرف و فوایدی که دارد؛ گسترش زیادی یافته؛ ماهی تیالپیا نیز  برند؛ یعنی همان می

 .کند چنین نقشی را در آبزیان ایفا می

: شد  است، افزود ون تن ماهی تیالپیا در دنیا تولید میحدود یک میلی 8111معاون وزیر جهادکشاورزی با اشار  به اینکه در سال 

میلیون  00به بیش از  8181میلیون تن در دنیا رسید  و براساس پیش بینی فائو؛ تولید آن در سال  0این میزان درحال حاضر به 

 .تن خواهد رسید

 بهتر است هر کس در حوزه تخصصی خود اظهار نظر کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930912000927
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در شرایطی که بیش : شان خواند و گفت پایی را بزرگ ترین واردکنند  این ماهی برای مصرف جوامعصالحی؛ آمریکا و کشورهای ارو

و استاد در سازمان شیالت و وزرات جهادکشاورزی وجود دارد؛ بهتر است هر کس در  phdکارشناس شیالتی، محقق،  0111از 

 .حوز  تخصصی خود اظهار نظر کند

ر این میان وجود دارد، این است که با توجه به چندین بار تکثیر ماهی تیالپیا در سال، قطعا باید ای که د البته نکته: وی اضافه کرد

های  گویند این ماهی مهاجم و ممکن است گونه هایی که می های طبیعی وارد نشود تا نگرانی مراقبت شود که این ماهی در رودخانه

 .دیگر را مورد مصرف قرار دهد، رفع شود

های  های طبیعی هستند از جمله استان هایی که فاقد رودخانه زمانی که این ماهی در استان: شیالت تصریح کردرئیس سازمان 

تواند برود که نسبت به دیگر ماهیان مهاجم شود؟ ضمن  کویری مانند یزد، کرمان، سمنان، قم و مرکزی پرورش پیدا کند، کجا می

 .درصد قابل کنترل است 011های طبیعی نشود،  هاینکه این موضوع که ماهی تیالپیا وارد رودخان

ما یک پروژ  : دنبال پرورش تک جنس نر این ماهی هستند، افزود صالحی با بیان اینکه سازمان شیالت و سازمان محیط زیست به

رسد و آن، این  یتحقیقاتی را از سال گذشته در موسسه تحقیقاتی علوم شیالتی آغاز کردیم که این پروژ  دو سال دیگر به نتیجه م

 .شود، همه تمام نر باشند هایی که از طریق ژنتیکی تولید می است که ابر نر این ماهی وارد شود و بچه ماهی

اینها : در بافق یزد در حال انجام است، اضافه کرد 0سال پیش کارهای تحقیقاتی مربوط به پرورش تیالپیا  0وی با اشار  به اینکه از 

میلیون بچه ماهی در  00عالو  براین، ما سانانه بیش از . ها خود نسبت به آن حساسیت ویژ  داریم التیمباحثی است که ما شی

 .ها نیز بتوانند تکثیر طبیعی داشته باشند کنیم تا عالو  بر پایدارساختن اشتغال، رودخانه دریا رها سازی می

های فاقد  لیم و مصمم هستیم که پرورش این ماهی در استانما با سازمان محیط زیست در تعام: معاون وزیر جهادکشاورزی افزود

های مدیریت شد  شروع و تنها به پرورش و تکثیر نر آن اقدام شود، ضمن اینکه درحال حاضر کشورهای همسایه  رودخانه و محیط

 .ما از جمله عربستان و امارات در حال پرورش این نوع ماهی هستند

مقام معظم : زار تن گوشت ماهی تیالپیا طی سال قبل به کشور را مورد اشار  قرار داد و افزوده 08صالحی، واردات و مصرف حدود 

 .هایی که توان داریم به ویژ  در مباحث غذایی، باید خوداتکا باشیم فرمایند ما در زمینه های کالن می رهبری در ابالغ سیاست

قطعا، اگر نازم : ی در این زمینه به رییس جمهوری خواهد نوشت؟ گفتا وی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان شیالت نیز نامه

 .باشد ما توضیحاتی را در این زمینه ارایه خواهیم کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/81008-0.html 

 

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1101آذر  12: تاریخ

 تولید کننده محصوالت آبزی پرور برای صادرات به روسیه مجوز گرفتند 9۸
 .رئیس سازمان دامپزشکی از ورود شرکت های تولید و فرآوری آبزیان به سایت صادرات به کشور روسیه خبر داد

،مهدی خلج با اشار  به اینکه برای صادرات فرآوردهای خام دامی به روسیه به توافق رنگاران گرو  اقتصادی باشگا  خببه گزارش 

برای صادرات فرآوردهای خام دامی واحدهای تولید داخل باید موازین بهداشتی کشور روسیه را رعایت : هایی رسید  ایم، افزود

 . ن موفق شدند مجوز صادرات به این کشور را دریافت کنندواحد تولیدی با رعایت این موازی 08کنند به همین علت تا کنون 

شرکت تولیدی و فرآوری آبزیان را روی سایت تجارت و بازرگانی خود آورد  است و در آیند  شرکت های  08روسیه این : وی گفت

 . تولیدی کشورمان می توانند میگو و دیگر انواع آبزیان را به روسیه صادر کنند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20558-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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دستورالعمل های : شکی با بیان اینکه صادرات گوشت مرغ و تخم مرغ نیز در دستور کار قرار دارد افزودرئیس سازمان دامپز

 . بهداشتی برای رعایت قوانین و مقررات روسیه تدوین و به واحدهای مرغداری ابالغ شد  است

مواد لبنی برای صادرات محصونات خود  کشتارگا  صنعتی مرغ و دو کارخانه تولید 0در پی ابالغ دستورالعمل تا کنون : خلج گفت

 . به روسیه معرفی شدند

 . این واحدهای تولیدی و صنعتی نیز بزودی در سایت گمرکی فدراسیون روسیه قرار می گیرند: وی افزود

با قرار گرفتن واحدهای تولیدی محصونات گوشت مرغ و تخم مرغ در سایت گمرکی روسیه این : رئیس سازمان دامپزشکی گفت

 .حصونات می توانند به دیگر کشورهایی که در اتحادیه گمرکی روسیه عضو هستند نیز صادر شودم

http://www.yjc.ir/fa/news/0101380/08 

 

 صنایع غذایی

 فودپرس -1101آذر ماه  0یک شنبه 

 تن متعادل می شود بازار شیر خام با خرید تضمینی روزانه هزار
در حال حاضر بخشی از شیرخام تولیدی کشور مازاد بر نیاز صنایع لبنی است که : مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت

سعید سلطانی سروستانی .برای متعادل سازی بازار باید روزانه یکهزار تن شیرخام توسط دولت از تولیدکنندگان خریداری شود

میلیون تن آن به  0هزار تن شیرخام در کشور تولید می شود که نزدیک  811نون سانانه حدود هشت میلیون و هم اک: افزود

در واقع وجود شیر خام مازاد در کشور باعث : وی اظهار داشت.مصرف صنایع لبنی و مابقی به شکل سنتی به خود مصرفی می رسد

، شیر خام مورد نیاز خود را خریداری و مابقی روی دست تولیدکنندگان نامتعادل شدن عرضه و تقاضا شد  بنابراین صنایع لبنی

دولت و وزارت جهادکشاورزی برای حمایت از دامداران کشور هفته گذشته اقدام به خرید تضمینی شیر : وی گفت.باقی می ماند

کاهش ضرر و زیان تولیدکنندگان این در ( عرضه و تقاضا)خام کرد  که این روند می تواند عالو  بر متعادل سازی بازار شیرخام 

برای حفظ این : سلطانی با اشار  به اینکه صنعت تولید شیر خام در تمام کشورهای دنیا ارزشمند است، افزود.محصول نیز موثر باشد

ه صنعت نیاز است دولت و مسئونان با تخصیص یارانه به این بخش از تولیدکنندگان این محصول برای افزایش تولید و عرض

دولت، صنایع لبنی موظف به  39طبق مصوبه خرداد ما  سال : وی تصریح کرد.شیرخام با کیفیت حمایت نازم را به عمل آورند

تومان شدند اما متاسفانه تاکنون این امر تحقق نیافته و دولت برای حمایت از دامداران با  0001خرید شیرخام با مبلغ مصوب 

در حال حاضر به طور متوسط هر کیلوگرم شیر خام تولیدی با قیمتی : وی اضافه کرد.  استخرید تضمینی شیر خام وارد عمل شد

تومان از دامداران خرید  می شود که همین امر موجب ضرر و زیان دامداران کشور به ویژ  تولیدکنندگان خرد شد   0811کمتر از 

 های شیری و تعطیلی برخی دامداری های کوچک شود به گفته وی، ادامه این روند در نهایت می تواند موجب حذف گله.است

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 قارچ

 آیانا-1101آذر  12, چهارشنبه

http://www.yjc.ir/fa/news/5060924/18
http://www.foodpress.ir/Post
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 بورس قارچ تهران افتتاح شد 

ین محصول افتتاح منظور عرضه مستقیم ا هزار تن قارچ و به 0۶بورس قارچ تهران با ظرفیت عرضه روزانه 

 .شد
 01واحد تولیدی این محصول و  00، بورس قارچ تهران با عرضه محصونات (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .های البرز، قزوین و تهران صبح امروز در منطقه آزادی تهران افتتاح شد درصد از ظرفیت تولیدات استان

طور رسمی  دیر  و تولیدکنندگان قارچ کشور صبح امروز در محل این بورس حضور یافتند و بهم بنا بر این گزارش، اعضای هیئت

 .بورس قارچ تهران را افتتاح کردند

صورت عمد   این بورس مسئولیت توزیع عمد  قارچ تولیدی به: مدیر  انجمن قارچ ایران در این بار  به خبرنگار ایانا گفت عضو هیئت

طور مستقیم محصول خود را در این مراکز  توانند به طوری که تمام تولیدکنندگان می ستور کار دارد، بهها را در د و حذف واسطه

 .کنند عرضه می

 .های آیند  این میزان افزایش یابد رود در ما  شود که انتظار می هزار تن قارچ عرضه می 81در این مرکز، روزانه : عباس رنجبر افزود

های تهران،  های تولیدی استان هزار تن قارچ برآورد شد  است که بخش عمد  آن از قطب 081لید گفتنی است، در سال جاری تو

 ./آید دست می البرز و قزوین به

http://www.iana.ir/tashakkol/item/81009-0.html 

 

 گندم

 آیانا-1101آذر  11, سه شنبه

 سطح کشت گندم پاییزه به پنج میلیون هکتار رسید 

بینی  هزار هکتار از اراضی کشور به کشت گندم رفت که پیش ۸9۰تا پنجم آذرماه سال جاری، چهار میلیون و 

 .شود با اضافه شدن آمار هفته جاری، به بیش از پنج میلیون هکتار برسد می
هزار هکتار از اراضی  800از کشت چهار میلیون و ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران مجری طرح گندم امروز در گفتگو با خبرنگار 

کشت گندم در مناطق سردسیر به پایان رسید  است و در مناطق گرم جنوبی ازجمله : گندم در کشت پاییز  امسال خبر داد و گفت

 .ل انجام استخوزستان، هرمزگان، بوشهر، جنوب کرمان، جنوب ایالم و دشت عباس نیز در حا

های گلستان، مازندران، سواحل دریای خزر، بخشی از خراسان شمالی و دشت مغان،  در استان: پور افزود اسماعیل اسفندیاری

 .کنند کشاورزان خود را برای کشت گندم آماد  می

 .درصد از کشت پاییز  گندم به اتمام برسد 30بینی کرد که تا پایان آذرما  سال جاری،  وی پیش

هزار هکتار کشت گندم آبی،  000بر اساس آخرین آمار، تا پنجم آذرما  سال جاری، یک میلیون و : پور خاطرنشان کرد سفندیاریا

هزار هکتار از اراضی کشور به کشت گندم  800هزار هکتار گندم دیم انجام شد  و در مجموع چهار میلیون و  808سه میلیون و 

 .پاییز  اختصاص داد  شد  است

 .هزار هکتاری در هفته جاری، میزان کشت گندم پاییز  از افزایش دوبار  برخوردار باشد 011بینی کرد که با افزایش  پیشوی 

 ها دلیل بارندگی ارزیابی عملکرد گندم تولیدی امسال به

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20553-1.html
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مین تاریخ یک دهد که در ه شد  در سال جاری و سال گذشته نشان می مقایسه آماری گندم کشت: مجری طرح گندم ادامه داد

هزار هکتار گندم  000هزار هکتار گندم دیم و در مجموع چهار میلیون و  88هزار هکتار گندم آبی، سه میلیون و  988میلیون و 

 .در کشور کشت شد

درصد و در مجموع  0.9درصد، گندم دیم  8.9میزان کشت گندم آبی در مقایسه با مدت مشابه گذشته : پور تصریح کرد اسفندیاری

 .درصد افزایش داشته است 0.0طور متوسط سطح کشت امسال در مقایسه با مدت مشابه گذشته  هب

تر ارزیابی  عملکرد گندم تولیدی امسال مناسب: ها در سال جاری زودتر اتفاق افتاد  است، یادآور شد وی با اعالم اینکه بارندگی

 .شود می

در فصل زمستان باشیم، چون ممکن است بخشی از غالت دیم در مناطق خاصی ها  باید منتظر بارندگی: پور اظهار داشت اسفندیاری

 .های مناسبی برخوردار نباشند از کشور از بارش

مردم انتظار دارند که با افزایش قیمت : درصدی قیمت نان و ارتباط آن با گندم تولیدی گفت 91مجری طرح گندم دربار  افزایش 

کنند و از آنجا که گندم کیفی برای تولید نان مطلوب مؤثر است، اما مباحث دیگری چون تر استفاد   نان از محصولی باکیفیت

 .نیز تأثیر دارند... های درچه یک، دو، سه و انبارداری، روش نگهداری، اختالط گندم

 .کیفیتی تولید شودکل فرآیند تولید تا سفر  مردم باید از وضعیت مناسبی برخوردار باشد تا در نهایت نان با: وی همچنین افزود

رود که در  های زراعی برای تولیدی باکیفیت و مطلوب در حال انجام است و امید می دقت: پور در پایان خاطرنشان کرد اسفندیاری

 ./ها نیز اقدامات نازم با حساسیت انجام شود سایر بخش

http://www.iana.ir/archive/item/81098-0.html 

 

 گوجه فرنگی

 خبرنگاران جوان - 1101آذر  11: تاریخ

 رساند تومان می 0۶۶۶گوجه فرنگی چابهار، قیمت را به زیر 
تومان و عرضه گوجه فرنگی چابهار  9111عرضه گوجه فرنگی بندر عباس قیمت را به زیر : رییس را اتحادیه میو  و سبزی گفت

 .کند تومان خواهد رساند و این گوجه فرنگی چابهار است که بازار را تنظیم می 8111صول را به زیر قیمت این مح

سیب در سال : اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگا  خبرنگارانحسین مهاجران رییس را اتحادیه میو  و سبزی در گفتگو با 

تومان رسید ولی بعد از پاییز و شب یلدا ما شاهد کاهش قیمت و  0111گذشته به دلیل عدم عرضه به موقع در بازار به کیلویی 

 .تومان بودیم 0911تا  0011رسیدن آن به کیلویی 

رضه گوجه فرنگی چابهار قیمت این محصول را تومان و ع 9111عرضه گوجه فرنگی بندر عباس قیمت را به زیر : وی در ادامه افزود

 .کند تومان خواهد رساند و این گوجه فرنگی چابهار است که بازار را تنظیم می 8111به زیر 

با توجه به ادامه یافتن فصل برداشت نارنگی و سایر مرکبات قیمت این محصول : مهاجران در خصوص قیمت نارنگی نیز اضافه کرد

 .تومان خواهد رسید 9111تومان است به زیر  0111یی که در حال حاضر کیلو

 .ها نخواهیم بود سازی شد  و ما مانند سال گذشته شاهد افزایش قیمت میو  شب یلدا نیز به موقع ذخیر : وی در پایان یادآور شد

http://www.yjc.ir/fa/news/0103098 

http://www.iana.ir/archive/item/20538-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5059138
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 آالتماشین 

 آیانا-1101آذر  12, چهارشنبه

 های کشاورزی وجود ندارد  منعی برای واردات ماشین: رئیس مرکز مکانیزاسیون

های  میلیارد تومان تسهیالت برای خرید ماشین ۵۶۶هزار و  ظرف یک سال گذشته و امسال، بیش از یک

 .سازی شده است کشاورزی ظرفیت
که در حاشیه نمایشگا  ( ایانا)امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 

درصد در  30اگرچه تکیه مکانیزاسیون کشاورزی کشور بیش از : المللی صنعت کشاورزی و تجهیزات آبیاری در اصفهان گفت بین

های  کنندگان و واردکنندگان ماشین نیست و تأمین هایی که نیاز به واردات باشد محدودیتی تولیدات داخلی است، اما برای بخش

 .های قابل عرضه خود به جامعه کشاورزی را عرضه کنند ها فناوری توانند در این نمایشگا  کشاورزی می

این : های خوب در کشور توصیف کرد و افزود المللی صنعت کشاورزی اصفهان را یکی از نمایشگا  کامبیز عباسی، نمایشگا  بین

های خوبی دید   های کشور است که در آن نوآوری المللی صنعت کشاورزی و تجهیزات آبیاری جزو بهترین نمایشگا  گا  بیننمایش

 .شود می

بخشی از کارآمدی این نمایشگا  مربوط به مدیریت استان در بخش نمایشگا  و قسمتی هم مرهون تسهیالت و : وی خاطرنشان کرد

 .در حوز  مکانیزاسیون کشاورزی انجام شد  استهای خوبی است که  گذاری سرمایه

میلیارد تومان  011هزار و  ظرف یک سال گذشته و امسال، بیش از یک: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد

ه عرصه هزار میلیارد تومان آن جذب شد  و رونق را ب سازی شد  که تاکنون یک های کشاورزی ظرفیت تسهیالت برای خرید ماشین

 .اند مندی کاناهایشان را در این نمایشگا  در معرض نمایش گذاشته تولید آورد  و تولیدکنندگان نیز با عالقه

 المللی اصفهان رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در نمایشگا  بین

و انداز  قطعات زراعی و باغی در کشور های کشاورزی در این نمایشگا  متناسب با نیاز  عباسی در پاسخ به این پرسش که آیا ماشین

اغلب قطعات زراعی در کشور ما کوچک است، اما کوچک بودن این قطعات بدین معنی نیست که هریک از : است، تصریح کرد

های کشاورزی استفاد   طور خدماتی از ماشین شود تا آنها به کشاورزان مالک یک ماشین شوند، بلکه کوچک بودن قطعات باعث می

 .های بخش کشاورزی توسعه یابد د که در این راستا باید تشکلکنن

عنوان حد تولیدپذیری اقتصادی  کنیم تمامی کشاورزان مالک ماشین شوند، زیرا در کشاورزی بحثی به ما توصیه نمی: وی یادآور شد

تواند از خدمات  رت میتواند مالک ماشین شود؛ در غیر این صو داریم که اگر قطعات به آن حد مشخص برسد، کشاورز می

 .صورت استیجاری استفاد  کند های کشاورزی به ماشین

درصد  30انتظار اصلی ما این است که : های صنعت کشاورزی، تأکید کرد عباسی دربار  انتظارش از برگزاری نمایشگا 

ها باید برای  برگزارکنندگان این نمایشگا  برداران باشند و حتی در صورت نیاز، ها، کشاورزان و بهر  بازدیدکنندگان از این نمایشگا 

ها، آگاهی و آشنایی کشاورزان با دستاوردها، تجهیزات  آنها بازدید رایگان انجام دهند، زیرا هدف از برگزاری این قبیل نمایشگا 

 ./جدید و صنعت کشاورزی است

http://www.iana.ir/archive/item/81008-0.html 

 
 ماشین آالت

http://www.iana.ir/archive/item/20562-1.html
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 آیانا- 1101آذر  12, چهارشنبه

 ماهه مکانیزاسیون کشاورزی در نمایشگاه اصفهان  94رونمایی از دستاوردهای 

ماه اخیر به بخش مکانیزاسیون کشاورزی تزریق شده  94هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی ظرف  بیش از یک

 .است
به اصفهان، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد ( ایانا)رنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خب

المللی صنعت کشاورزی و تجهیزات آبیاری در استان اصفهان با اعالم این خبر  کشاورزی در آیین گشایش سیزدهمین نمایشگا  بین

گذاری در حوز  مکانیزاسیون روند مطلوبی داشته و تاکنون دو خط  یت سرمایهبعد از تشکیل دولت تدبیر و امید، وضع: گفت

میلیارد تومان بود  که میان کشاورزان  001اعتباری برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ایجاد شد  که اعتبار خط نخست بیش از 

 .توزیع شد  است

ظرف دو : میلیارد تومان عنوان کرد و افزود 081اسیون کشاورزی کامبیز عباسی ظرفیت خط دوم اعتبارات دولتی را در حوز  مکانیز

 .ها ورود پیدا کرد  است میلیارد تومان از محل این خط جذب و تبدیل به ماشین شد  که به مزارع و باغ 911ما  گذشته، بیش از 

موقع عملیات  تولید، انجام بهگذاری دولت در حوز  مکانیزاسیون کشاورزی منجر به کاهش هزینه  سرمایه: وی خاطرنشان کرد

 .کشاورزی، ارتقای کیفی و کاهش محصونات خواهد شد

 .میلیارد تومان اعتبار تزریق شد  است 01تا  01طور میانگین بین  های کشور، به برای استان: عباسی ادامه داد

با تأکید وزیر جهاد کشاورزی، خط : کرد وی با بیان اینکه برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی محدودیت اعتبار وجود ندارد، تصریح

رود با مدیریت جدید  اندازی خواهد شد که امید می زودی را  میلیارد تومان هم به 311سه اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی بیش از 

 .بانک کشاورزی این تسهیالت در اختیار کشاورزان قرار گیرد

های کشور توزیع شود، در مجموع  های کشاورزی در استان ی خرید ماشینمیلیارد تومان هم برا 311اگر مبلغ : وی یادآور شد

 .میلیارد تومان اعتبار برای بخش مکانیزاسیون فراهم شد  است 011دوهزار و 

های  در منشور صنعتی کشور، جایگا  صنعت ماشین: عباسی به اهمیت مکانیزاسیون کشاورزی نیز اشار  کرد و اظهار داشت

 .کنند  امنیت غذایی و امنیت کشور است ورت شفاف دید  شود، زیرا این صنعت تأمینص کشاورزی باید به

های  توان سایر نهاد  با کمک مکانیزاسیون کشاورزی می: وی با بیان اینکه مکانیزاسیون فراتر از یک نهاد  است، تأکید کرد

 .کشاورزی را مدیریت کرد

 چهار رویکرد جدید در بخش مکانیزاسیون

: توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ادامه به رویکرد جدید بخش مکانیزاسیون کشاورزی نیز اشار  کرد و گفت رئیس مرکز

عنوان  محور به ها، تولید پایدار کشاورزی و آب مکانیزاسیون مبتنی بر کاهش اثرات نامالیمات اقلیمی، فناوری نوین و اصالح روش

 .استچهار رویکرد در حوز  مکانیزاسیون تعیین شد  

 08بار در بخش کشاورزی، نقشه را   برای نخستین: ساله مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد و افزود 08عباسی از تدوین طرح جامع 

 .های نوین دید  شد  است ایم که در آن فناوری و روش ساله برای توسعه مکانیزاسیون ترسیم کرد 

  برای مسیر خود استفاد  کنند و ما هم همرا  با این طرح، اعتبارات نازم را توانند از این نقشه را صنعتگران می: وی خاطرنشان کرد

 .ها تخصیص خواهیم داد به استان
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های کشاورزی را سه اصل در حوز   های کشاورزی، خدمات پس از فروش و قیمت مناسب ماشین عباسی کیفیت و استاندارد ماشین

های کشاورزی  ت و خدمات پس از فروش باید تفاهم ایجاد شود تا بازرگانی ماشینبین قیمت، کیفی: مکانیزاسیون دانست و ادامه داد

 .نیز رونق یابد

های کشاورزی  های کشاورزی نیز اظهار امیدواری کرد که تا پایان امسال، کارت سوخت ماشین وی دربار  کارت سوخت ماشین

 .صادر شود

هزار  08در حال حاضر : تنگناهای صدور کارت سوخت، تصریح کرد رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با اشار  به رفع

 .جایگا  روستایی سوخت در کشور وجود دارد

هزار نیرومحرکه در بخش کشاورزی  011های کشاورزی نیز وعد  داد که تا پایان امسال، بیش از  گذاری ماشین عباسی دربار  پالک

 .گذاری شود پالک

ای با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و حوز  راهبری ناجا صادر شد  که زمینه  ، ابالغیهاواخر سال گذشته: وی یادآور شد

 .کند های کشاورزی را فراهم می گذاری ماشین پالک

 صورت بومی و مناسب با شرایط اقلیمی های کشاورزی به کارگیری ماشین به

امروز صنعت کشاورزی نیازمند نوآوری و ارزش افزود  بانا : المللی استان اصفهان اظهار داشت در این مراسم، رئیس نمایشگا  بین

 .زایی و ارزآوری قابل قبولی داشته باشد است تا بتواند عالو  بر توسعه هدفمند، اشتغال

آنات مناسب، یکی از چند اصل مدیریت اقتصادی است که در کنار  در تمام جهان، صنایع و ماشین: رسول محققیان تأکید کرد

 .مدت را به سرانجام برساند های بلندمدت و کوتا  ریزی تواند برنامه ، بودجه و اعتبارات میمنابع انسانی

صورت بومی و  آنات و تجهیزات کشاورزی با بیشترین بازدهی به در این راستا دولت باید فضایی ایجاد کند تا ماشین: وی افزود

 .کار گرفته شود متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور به

جویی هرچه بیشتر  روز ضرورت صرفه های مختلف کشور، روزبه های متوالی استان محققیان با بیان اینکه بحران آب و خشکسالی

با نمایش ادوات و تجهیزات آبیاری جدید مبتنی بر : سازد، خاطرنشان کرد تر عیان می فعانان این بخش در مصرف آب را جدی

کنیم دغدغه دیگری را از پیش روی فعانان این  ان هدررفت را به همرا  دارند، تالش میهای جدید آبیاری که کمترین میز روش

 .بخش برداریم

سازی مصرف منابع و اقتصادی تهران تنوع محصونات را امری  وی ایجاد فرهنگ تغییر الگوی کشت، داشت و برداشت در امر بهینه

 .حیاتی خواند

 طور مکانیزه کامل داشت در اصفهان بهدرصد عملیات بر 44درصد عملیات کاشت و  ۸1

های نوین از طریق کاربرد صحیح  توسعه مکانیزاسیون و روش: در این آیین، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز گفت

 .های کشاورزی مناسب، عامل اصلی تحقق اهداف بخش کشاورزی است ادوات و ماشین

مین امنیت غذایی و خودکفایی محصونات کشاورزی نیز نیازمند گذر سریع از تولید معیشتی تأ: قاسمی برسیانی ادامه داد... ا قدرت

کند و منجر به کاهش هزینه تولید  به تولید صنعتی و تجاری است و مکانیزاسیون رویکردی است که نیل به این هدف را ممکن می

برای توسعه فناوری در چرخه تولید محصونات و تجهیزات  شود؛ از این رو ضروری است تدابیر نازم وری می و ارتقای مستمر بهر 

 .کشاورزی اندیشید  شود

برخورداری از سالمت، رفا ، محیط : های نوین در حوز  مکانیزاسیون کشاورزی، تصریح کرد وی با اشار  به لزوم استفاد  از فناوری

 .کند یون را توجیه میزیست مطلوب، رشد اقتصادی و ارتقای نسبی درآمد سرانه، توسعه مکانیزاس
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هزار هکتار انواع محصونات باغی و زراعی در حوز  مکانیزاسیون از تولید  001استان اصفهان با سطح زیر کشت : قاسمی یادآور شد

ورزی، کاشت، داشت و برداشت در  هزار دستگا  انواع ادوات خاک 00دستگا  انواع کمباین و  001هزار دستگا  انواع تراکتور،  80

 .گیرد یند تولید محصونات کشاورزی بهر  میفرا

در شرایط فعلی، مکانیزاسیون : قو  اسب بخار در هکتار برشمرد و تأکید کرد 0.00را  38وی ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در سال 

 .های استان اصفهان در خدمت محصونات کشاورزی است طور وسیع در عرصه مزارع و باغ کشاورزی به

درصد  00درصد عملیات کاشت،  03ورزی،  درصد عملیات خاک 30در استان اصفهان : جهاد کشاورزی اصفهان افزودرئیس سازمان 

 .گیرد طور مکانیز  کامل و با ماشین صورت می درصد عملیات برداشت محصونات زراعی به 80عملیات داشت و 

طور  درصد عملیات برداشت به 00عملیات کاشت و درصد  83های استان اصفهان  در حال حاضر در باغ: قاسمی خاطرنشان کرد

 .شود مکانیز  کامل انجام می

درصد به  00میلیون ریال تسهیالت با کارمزد  911میلیارد و  013، مبلغ 38در سال : وی دربار  اعتبارات این استان ادامه داد

 .درصد جذب شد  است 00دل میلیون ریال آن معا 998میلیارد و  883استان اصفهان اختصاص یافت که تاکنون 

های دنیا  ترین آب آب کشاورزی از گران: کارگیری تجهیزات آبیاری در اراضی کشاورزی تصریح کرد قاسمی دربار  اهمیت آب و به

 .کنند ها را برای آن پرداخت می رود و کشاورزان بیشترین هزینه شمار می به

در اراضی کشاورزی منجر به کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی، کاهش  وی با اشار  به اینکه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار

میلیون هکتار اراضی آبی، تاکنون  8.0از : شود، یادآور شد های هرز، کاهش نیروی انسانی، یکنواختی کشت و افزایش تولید می علف

 .یون هکتار قابل افزایش استمیل 0.0میلیون هکتار به انواع سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شد  که این سطح تا  0.0

میلیارد تومان اعتبار به طرح آبیاری تحت فشار از سوی  911هزار و  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به اختصاص یک

 .جویی و مدیریت آب باید در کشور اجرا شود با توجه به خشکسالی در کشور، رویکرد صرفه: دولت اشار  کرد و اظهار داشت

هزار هکتار اراضی کشاورزی استان اصفهان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شد  و تجهیز و  81تاکنون : أکید کردقاسمی ت

 .گذاری در اراضی انجام شد  است های سه و چهار و لوله نوسازی، احداث شبکه

 .ا داردهزار هکتار از اراضی استان اصفهان قابلیت اجرای آبیاری تحت فشار ر 001: وی در ادامه گفت

 .ها در بخش آب مساعد است در سال جاری محدودیت اعتباری نداریم و شرایط برای اجرای پروژ : قاسمی همچنین افزود

گفتنی است، در ادامه این مراسم با اجرایی آیین چیدن روبان با قیچی توسط رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون، این نمایشگا  رسماً 

 ./آغاز به کار کرد آذرما  00شنبه  عصر دیروز سه

http://www.iana.ir/archive/item/81000-0.html 

 

 ماشین آالت
 خبرنگاران جوان - 1101آذر  12: تاریخ

 میلیارد تومان به بخش مکانیزاسیون کشاورزی کشور ۸۶۶ اختصاص 
 .امسال به بخش مکانیزاسیون کشاورزی کشور اختصاص یافتمیلیارد تومان  811بیش از 

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت کشاورزی درآئین افتتاح سیزدهمین نمایشگا  گرو  اقتصادی باشگا  خبرنگاران،به گزارش 

از این میزان استان اصفهان با : ت آبیاری اصفهان با اعالم این خبر افزود المللی صنعت کشاورزی ، مکانیزاسیون و تجهیزا بین

 . میلیارد تومان بیشترین جذب اعتبار را داشته است00

http://www.iana.ir/archive/item/20554-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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عباسی با بیان اینکه تاکنون دو خط اعتباری و ریالی به بخش مکانیزاسیون اختصاص یافته است و سومین خط اعتباری نیز در 

میلیارد تومان برای  811میلیارد تومان و در خط دوم اعتباری 001ر خط اول اعتباری بیش از د: یابد گفت آیند  تحقق می

 . گذاری در بخش مکانیزاسیون توزیع شد  است سرمایه

در تزریق اعتبارات : ند افزود ا میلیارد تومان اعتبار کسب کرد  01تا  01وی با بیان اینکه از این میزان استانها به طور میانگین از

گذاری در بخش مکانیزاسیون هیچ مشکل وکمبودی وجود ندارد و در این زمینه در کمتر از یک سال بیش از  ریالی برای سرمایه

 . هزار میلیارد تومان هزینه شد  است

سرمایه گذاری در بخش مکانیزاسیون باعث کاهش ضایعات و افزایش : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت کشاورزی گفت 

 . شود وری در تولید محصونات باغی و زراعی می بهر 

گذاران در بخش  میلیارد تومان برای توزیع و پخش بین سرمایه 311به گفته آقای عباسی خط سوم اعتبارات ریالی به ارزش 

 .مکانیزاسیون کشور در را  است 

 . گذاری شد  است میلیارد تومان در طول دو سال در این بخش سرمایه011هزار و 8بیش از : وی افزود

در منشور صنعتی کشور باید جایگا  ماشینهای کشاورزی به طور دقیق و : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت کشاورزی گفت 

 . شفاف بیان و مشخص شود

 09ن و استا 80شرکت از  30المللی صنعت کشاورزی ، مکانیزاسیون و تجهیزات آبیاری اصفهان با حضور سیزدهمین نمایشگا  بین

 .شرکت از کشورهای ایتالیا ، ترکیه ، چین ، ژاپن ، آلمان ، انگلیس و فرانسه در اصفهان برپا شد  است

http://www.yjc.ir/fa/news/0101300 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 01/90/11فارس

 شود افزایش و پایداری درآمد کشاورزان میای تولید موجب  فعالیت زنجیره

هکتاری باغ زیتون شرکت تعاونی روستای کرند شهرستان گنبد  ۰۶۶وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از طرح 

 .شود ای تولید موجب افزایش و پایداری درآمد کشاورزان می های زنجیره توسعه فعالیت: کاووس گفت
وزیر جهاد کشاورزی در دومین روز سفر دولت به  انی وزرات جهاد کشاورزی،پایگا  اطالع رسبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شود ای تولید موجب افزایش و پایداری درآمد کشاورزان می های زنجیر  توسعه فعالیت: استان گلستان در گنبد کاووس گفت

باغ زیتون شرکت تعاونی روستای کرند هکتاری  011وزیر جهاد کشاورزی در دومین روز از سفر دولت به استان گلستان از پروژ  

 .شهرستان گنبد کاووس بازدید کرد

 .محمود حجتی در جریان این بازدید از گسترش پشتیبانی فنی و مادی از فعالیت زیتون کاری خبر داد

یسک وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر لزوم به کارگیری مدل تلفیقی چند محصولی برای افزایش درآمد کشاورزان و کاهش ر

 .های کشاورزی تاکید کرد فعالیت

توسعه فعالیت های زنجیر  ای : ای شدن تولید در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد های زنجیر  حجتی با اشار  به مزایا و ضرورت

 .انجامد تولید با مشارکت مردم به افزایش و پایداری درآمد کشاورزان می

http://www.yjc.ir/fa/news/5060975
http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=b21b6a80-fe61-403a-9984-f793aa35eed9&ID=45871dac-53f8-482a-93e9-9f1d21d37b54
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با تشکیل شرکت صحرای سبزکرند ایجاد شد و در این  0900وستای کرند سال هکتاری زیتون در ر 011براساس این گزارش، باغ 

 .خانواد  ساکن این روستا عضویت دارند 0111شرکت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09391309111003 

 

 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 آیانا- 1101آذر  11, پنجشنبه

 کنند  فروشی می ها هم پرتقال فروشی لباس: رئیس اتحادیه باغداران کشور نایب

تومان بود، کاهش سطح تولید امسال،  ۸۶۶شده هر کیلوگرم پرتقال  در حالی که در سال گذشته هزینه تمام

 . تومان افزایش داد 0۶۶هزار و  یکتومان در هرکیلوگرم به  ۸۶۶هزینه تولید باغداران را از 
: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیر  اتحادیه باغداران کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس هیئت نایب

اکنون شاهد  همکردند،  های گذشته برخی افراد سودجو برای واردت مرکبات، ادعای کمبود پرتقال را مطرح می در حالی که در ما 

 .رسد ها به فروش می فروشی ها و حتی لباس تولید و عرضه فراوان محصول به حدی هستیم که در پشت وانت

تومان خریداری و به قیمت  011هزار و  طور میانگین یک هر کیلوگرم پرتقال از باغداران شمال کشور، به: مجتبی شادلو افزود

 .آید حساب می های فصل به ترین میو  قیمت اکنون جزو ارزان طوری که این محصول هم شود، به مناسبی در بازار مصرف عرضه می

های سال گذشته بر روی تولید امسال پرتقال تأثیر گذاشت و میزان آن را به نصف کاهش داد، اما  سرمازدگی: وی خاطرنشان کرد

 .همین میزان نیز بنابر شواهد موجود به راحتی پاسخگوی بازار مصرف است

شد  باغداران را افزایش داد  است،  مدیر  اتحادیه باغداران کشور با اشار  به اینکه افت تولید امسال هزینه تمام رئیس هیئت نایب

تومان بود، کاهش سطح تولید باعث افزایش  811شد  هر کیلوگرم پرتقال  در حالی که در سال گذشته هزینه تمام: تصریح کرد

 .تومان شد 811هزار و  پرتقال به یک شد  هر کیلوگرم هزینه تمام

 9.0در سال جاری برآورد تولید حدود : شادلو با بیان اینکه میزان تولید سیب درخت بسیار بیشتر از میزان مصرف است، یادآور شد

 ./میلیون تن است 0.0حداکثر  -با احتساب ضایعات-میلیون تن سیب درختی شد ، در حالی که میزان مصرف کشور 

http://www.iana.ir/archive/item/81000-0.html 

 

 مصاحبه، سخنرانی بازدیدها
 آیانا-1101آذر  11, سه شنبه

 کنندگان  درصدی تعداد شرکت 0۶المللی صنعت کشاورزی اصفهان با افزایش  افتتاح نمایشگاه بین

المللی صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون و تجهیزات آبیاری با هدف آشنایی  اه بینسیزدهمین نمایشگ

های  آبیاری، در محل دائمی نمایشگاه  متخصصان و کشاورزان با دستاوردهای جدید در بخش کشاورزی و

 . اصفهان افتتاح شد
های  الملل شرکت نمایشگا  های داخلی و بین به اصفهان، رئیس بخش نمایشگا ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

المللی استان اصفهان، ساعتی پیش و پس از افتتاح نمایشگا  با حضور رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و قاسمی،  بین

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930913000469
http://www.iana.ir/archive/item/20564-1.html
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شرکت  30ضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، در گفتگو با خبرنگار اعزامی ما با بیان اینکه نمایشگا  یادشد  با ح

 011)مترمربع  011هزار و  خصوصی و نمایندگان محصوناتی از چین، ترکیه، ایتالیا و آلمان در فضایی مسقف به وسعت هشت

های خارجی اختصاص  مترمربع از این فضا به محصونات صنعت کشاورزی نمایندگان شرکت 801: برپا شد، گفت( مترمربع مفید

 .دارد

درصد نسبت به دوازدهمین دور  رشد کرد   81کنند  و متراژ  اینکه نمایشگا  امسال به لحاظ تعداد شرکتزاد  با بیان  مجید نایب

 .کنند  در نمایشگا  حضور داشتند شرکت 01سال گذشته : است، افزود

همچنین آنات در مراحل کاشت، داشت و برداشت و  المللی صنعت کشاورزی امسال ماشین در نمایشگا  بین: وی خاطرنشان کرد

ربط در این نمایشگا  در  تجهیزات آبیاری نوین و تجهیزات مورد نیاز در مزارع بزرگ برای حمل و ارجاع محصونات به مبادی ذی

 .گیرد مندان قرار می معرض دید متخصصان، کشاورزان و عالقه

منظور  آنات و تجهیزات آبیاری به ماشینالمللی استان اصفهان، تمرکز بر مدیریت  رئیس بخش امور داخلی شرکت نمایشگا  بین

های گذشته محور  در سال: های این نمایشگا  عنوان کرد و ادامه داد آب و ضایعات محصونات کشاورزی را از ویژگی کاهش مصرف 

ف شد  و نمایشگا  بر محصونات نهایی و ارگانیک بود، اما در نمایشگا  امسال عمد  توجهات به کشاورزان و تولیدکنندگان معطو

 .بخش تجارت در مراحل بعدی است

 811ها  گرفته میان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و شرکت نمایشگا  های صورت زاد ، بر اساس هماهنگی به گفته نایب

 .ندشو های این شرکت در قالب توری دو روز  راهی نمایشگا  اصفهان می های کشور با هزینه بازدیدکنند  متخصص از کل استان

ما  نیز نمایشگا  زراعت، باغبانی و  ما  امسال تا سوم بهمن دی  91آمد  در  های به عمل بر اساس هماهنگی: وی تصریح کرد

 .شود های اصفهان برگزار می محصونات نهایی در محل دائمی نمایشگا 

پل )های تاریخی این شهر  ترین پل یمینازم به ذکر است، نمایشگا  اصفهان در حال حاضر در شرق اصفهان و در کنار یکی از قد

رود احداث شد  است و دارای یک سالن ساز  فضایی دارای چهار ستون در وسط به نام سالن  و در کنار جلگه زایند ( شهرستان

نقش جهان در ضلع غربی و یک سالن موقت به نام سالن شهرستان در وسط و یک سالن سوله بدون ستون به نام سالن شیخ بهایی 

 .در ضلع شرقی قرار دارد

http://www.iana.ir/archive/item/81008-0.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-1101آذر  19, دوشنبه

 آذرماه  9۵نمایش عمومی دستاوردهای تحقیقاتی جهاد کشاورزی اردبیل از 

های تحقیقاتی جهاد کشاورزی استان اردبیل در نمایشگاه پژوهش و تحقیقات این  و توانمندیدستاوردها 

 .گیرد آذرماه به مدت یک هفته در معرض دید عموم قرار می 9۵استان از 
  و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، رئیس ایستگا( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .بخشیم رسانی، باورهای تحقیقاتی را ارتقاء می ها و اطالع با شرکت در این نمایشگا : تحقیقات کشاورزی ایران سازمان گفت

در امر تحقیقات با : اکبر ابرقانی در جمع محققان مدیران هماهنگی ترویج کشاورزی و روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی افزود

 .علمی و عملی تحقیقات باید بیش از پیش مورد توجه مسئونان قرار گیرد های رفع خالء اطالعاتی ارزش

 ./کند مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل با هشت بخش فعال در این نمایشگا  شرکت می: وی خاطرنشان کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/81083-0.html 

http://www.iana.ir/archive/item/20548-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20529-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-1101آذر  11, پنجشنبه

 گلستان قطب صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی خواهد شد : حجتی

وزیر جهاد کشاورزی در سفر به گلستان از تبدیل شدن این استان در آینده ای نزدیک به عنوان قطب صنایع 

 .کشاورزی خبر دادتبدیلی محصوالت 
به علت : به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، حجتی در بازدید و افتتاح از پروژ  های باغات مرکبات در هاشم آباد گرگان گفت

 .کمی آب در کشور باید منابع آبی را مدیریت کرد و گریزی غیر از استفاد  از تکنولوژی های جدید در حوز  آبیاری نیست

کشت و تبدیل اراضی شیبدار به باغات مثمر نیاز به تصمیم، اقدام جدی و کار جهادی : اراضی شیبدار افزود وی همچنین در بحث

 .دارد و باید کار را شروع کرد و نباید چنین طرح ها و پروژ  هایی را صرفا به بودجه های مشخص گر  زد

ن، پروژ  هایی محوری افتتاح می شود که نقش بسزایی در در سفر کاروان تدبیر و امید به گلستا: وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

استان گلستان از این ظرفیت و پتانسیل برخوردار است که به قطب صنایع تبدیلی کشاورزی کشور . توسعه استان خواهند داشت

 .تبدیل شود

http://www.iana.ir/food/item/81000-0.html 

 

 ، سخنرانی، بازدیدهامصاحبه
  فودپرس - 1101آذر ماه  2یک 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 

کاو  زرگران، دبیرکل کانون .صنایع را بر دوش داشته اند و عالو  بر آن هم مشکالت خاص صنعت خود را تحمل می کرد  اند

مشکالت و معضالت صنایع غذایی که بخشی از خانواد  بزرگ »:اقتصاد می گوید انجمن های صنایع غذایی در گفتگو با صدای

اما از مشکالت اصلی این صنعت . می شود که در تمام صنایع مشترک است... صنعت هستند، شامل قوانین کار و تامین اجتماعی و 

ی اینکه قیمت تمام شد  سبد کانای خانواد  کاهش به گفته زرگران، در دیگر کشور ها برا«.باید مالیات بر ارزش افزود  را نام برد

اما در ایران، صنایع . پیدا کند، صنایع غذایی معاف از مالیات هستند و یا اینکه مالیاتی که این صنایع می پردازند بسیار ناچیز است

ر ارزش افزود  را مشکل اصلی به همین دلیل هم او مالیات ب.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 شد  است. نظرت ماهیتی اوضاع تغییر نکرد  است

اما خب این . نی که از خواب بیدار می شوند، مواد اولیه پیدا نکنند و یا دنار به انداز  ای شود که کاناهایشان در انبار بماندزما

مردان اقتصادی و وزرای اقتصادی برسر کار آمد  اند و در بدنه »: او همین طور ادامه می دهد« .اتفاقات در دولت جدید نیوفتاد

ند اما فقدان بودجه عمومی دولت باعث شد  تا مشکالت آنچنان حل نشود و صنایع غذایی هم همچنان دولت مشغول به کار هست

البته این عضو هیات مدیر  کانون انجمن های صنایع غذایی کشور معتقد است که دولت به کمک کردن . درگیر مسایلش باقی بماند

زرگران همین طور دربار  دیگر مسایل صنعت گران .شد  است به صنایع اعتقاد دارد اما کسری بودجه باعث حل نشدن مشکالت

اکثر واحد های صنعتی در سراسر کشور مشکالتی مانند مسایل سرمایه در گردش و جوایز صادراتی و یارانه های »: می گوید

http://www.iana.ir/food/item/20571-1.html
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ی زیادی از دولتشان این در حالی است که تمام کشور های دنیا که در بازارهای صادراتی رقابت دارند، کمک ها. صادراتی دارند

درصد از ارزش کانای صادراتی را به تولید کنندگانشان برمی گرداند  88تا  81به طور مثال این دولت ها، حداقل . دریافت می کند

هانی به این ترتیب، بازارهای ج. تا آنها توانمند شوند و بتوانند کانای خود را با قیمت پایین تر در بازارهای جهانی به فروش برسانند

توسعه »در مقاله علمی و پژوهشی که دانشگا  آزاد اسالمی در مورد «.اما در ایران چنین موضوعی مفهوم ندارد. را تصاحب کنند

در عرصه بین المللی آنچه مانع حضور فرآورد  های ایرانی »نوشته است، آمد ، « صادرات صنایع غذایی ایران، مشکالت و راهکارها

فشارهای سیاسی بین المللی و سخت گیری در را  عرضه محصونات در پار  ای از کشورها را بهانه قرار  می شود، تنها نمی توان

داد، بلکه نبود بسته بندی و کیفیت مناسب و مهم تر از همه بانا بودن قیمت تمام شد  باعث شد  است تا رقبا حتی در بازار های 

واحد صنعت غذایی در سراسر  811هزار و  00آمار و اطالعات، به طور کلی براساس «.منطقه از تولیدکنندگان داخلی پیشی گیرند

در کنار این واحد های تولیدی، یکسری واحد های صادرات و وداردات قرار دارند که بازرگانان حوز  غذا . کشور پروانه تولیدی دارند

عدد است که تا  811هزار و  00یع غذایی در کشور در حالی که واحد های صنا.هزار واحد است 81هستند که تعداد آنها باناتر از 

واحد صنایع غذایی اعم از کارخانه و کارگا  وجود داشته که عمد  فعالیت این واحد ها بر روی صنایعی از  011حدود  0900سال 

، 31دن در سال البته براساس آمار وزارت صنایع و معا.قبیل نوشابه، لبنیات شکالت و فرآورد  های گوشتی متمرکز بود  است

 811000میلیارد دنار و با اشتغال زایی 08001واحد بود  است که به میزان سرمایه گذاری  0901واحدهای فعال صنایع غذایی 

 نفر مشغول به فعالیت بود  اند

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 1101آذر  11شنبه  سه

 نظیر اما مهجور ، نژاد مرغ ایرانی کم"آرین"
تواند مبدا تولید گوشت مرغ در کشور باشد، اما مرغداران  مرغ ناین به نام آرین است که می  های دارند  در حالی که ایران جزو معدود کشور

  .کنند عمدتا از این نژاد استفاد  نمی

شود که متعلق به یک نژاد  اطالق می( اعم از دام و طیور)حیوانات ناین به یک جمعیت خالص از حیوانات خاص  به گزارش خبرنگار ایسنا،

کنند قادر به تولید حیواناتی مشابه خود  نژاد خود آمیزش می های ژنتیکی کامال مشخص بود  و صرفا با حیوانات خالص و هم مشخص با ویژگی

  .هستند

گیرد به  های گوشتی کشور مورد استفاد  قرار می های پرورشی مرغداری ای که برای تولید گوشت مرغ در سالن روز  در واقع نسل جوجه یک

های صاحب علم و فناوری موسوم به ناین در  های ناین گرفته شد  است به همین دلیل تعداد کشور ترتیب از مرغ مادر، اجداد و نهایتا مرغ

و به عنوان مثال در جهان تنها هشت کشور آمریکا، انگلیس، هلند، برزیل، هند، المان، فرانسه و ایران  جهان کمتر از تعداد انگشتان دست است

  .از توانایی فنی و علمی نازم برای تولید حفظ و تکثیر این موجود استراتژیک غذایی برخوردارند

 مرغ ایرانی
ناین نژاد آربوراکرز از آمریکا به کشور وارد و در مرغداری کدخدا در  گردد که یک گله مرغ برمی 0900تاریخچه مرغ ناین در ایران به سال 

مه در منطقه بویرزهرا مستقر شد که البته تعدادی از آنها در انتقال به منطقه زیاران قزوین به دلیل آلودگی و بیماری از بین رفتند و در ادا

و اصالح نژاد مرغ ناین به منطقه بابل کنار استان مازندران تدوین و طرح احداث مجتمع پرورش  0908راستای حفظ این نژاد اصیل در سال 

  .مورد تصویب قرار گرفت

http://www.foodpress.ir/Post


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

18 
 

کنار با   به دنایل متعددی که با ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی نیز همرا  بود، مجتمع مرغ ناین بابل 0981البته در اوایل دهه 

های خارجی از جمله شرکت راس انگلیس و هوبارد فرانسه که هموار  مترصد چنین  شرکت مشکالتی مواجه شد و در همین راستا برخی

های اجداد به بازار ایران کردند که نهایتا طی کمتر از سه سال  فرصتی برای ایجاد بازار جوجه اجداد در ایران بودند، اقدام به ورود جوجه

  .برساند 0931درصد تولید گوشت مرغ کشور را به تقریبا صفر درصد در اوایل دهه  80را از ( آرین)توانستند سهم جوجه اجداد نژاد ایرانی 

 مرغ ایرانی

جمعیت گله مرغ ناین حفظ شد  در این : این در حالی است که بهزاد جاللیان مدیر مجتمع پرورش مرغ ناین بابل کنار معتقد است

روز نخست رشدی خود  90های یکروز  نژاد آرین در  دارد و جوجهمجتمع قابلیت تولید گوشت مرغ مازاد بر نیاز داخلی کشور را 

های مشابه راس انگلستان و هوبارد فرانسه دارد، اما از آنجا که مرغداران ایرانی برخالف دیگر  میزان عملکرد مشابهی نسبت به نژاد

روز بیشتر از  90دارند، نژاد آرین پس از  های پرورشی را در سالن نگه می روز مرغ 01های مختلف بیش از  کنندگان در کشور تولید

  .های انگلیسی و فرانسوی دارد نیاز به خوراک داشته و ضریب تبدیلی کمتر از مشابه  نژاد مشابه

کند اما این مجتمع دارای  گرچه تنها دو تا سه درصد مرغداران ایرانی از نژاد آرین برای پرورش مرغ گوشتی استفاد  می: وی افزود

های کشور  ای در پدافند غیرعامل کشور بود  و وجود آن به عنوان یک پایگا  بالقو  برای تامین نیازهای مرغداری سیار ویژ جایگا  ب

  .های خارجی نتوانند از اعمال فشارهای تحریمی بر صنعت مرغ ایران استفاد  کنند های اجداد سبب شد  تا شرکت به جوجه

( ضریب تبدیل)تواند نیازهای آنها را برآورد  کند و کیفیت آن  که نژاد آرین در داخل کشور نمیالبته مرغداران ایرانی نیز معتقدند 

 .تر است نسبت به نژادهای مشابه راس انگلستان و هوبارد فرانسه پایین

ا مبنی بر ه اگر مرغداران ایرانی به جای توجه به خواسته کشتارگا : اما مدیر مجتمع پرورش مرغ ناین بابل کنار معتقد است

 01تا کمتر از  90تر شدن مرغ گوشتی آماد  کشتار، به تولید استاندارد گوشت مرغ توجه کرد  و به دور  پرورشی را بین  سنگین

روز کنترل کنند، تفاوت فاحشی در میزان عملکرد جوجه یک روز  نژاد آرین با نژاد مشابه خارجی آن وجود ندارد و حتی با توجه 

  .تر است اش، استفاد  از جوجه آرین برای مرغداران به صرفه روز  نژاد آرین با مشابه خارجی تومانی جوجه یک 811به فاصله حدود 

رغم تالش برای حفظ این نژاد ارزشمند و استراتژیک در مجتمع بابل کنار، نیاز به اختصاص یک بودجه  البته علی: وی ادامه داد

سازی و احیاء مجتمع وجود دارد که این مبلغ بسیار کمتر از ارز مورد نیاز برای واردات اضطراری حدود پنج میلیون تومانی برای نو

ترین معضل مرغ ناین بابل کنار آن است که هنوز اهمیت به  هایی مانند انگلستان است، چرا که مهم های اجداد از کشور جوجه

های  های آن به هیچ وجه قابل مقایسه با مجتمع وند فعالیتطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و ر جایگا  راهبردی آن 

  .ها نیست تراز با دیگر کشور هم

تواند بهترین تضمین برای ادامه حیات ناین آرین  فروش محصونات مجتمع به ویژ  جوجه اجداد آرین می: جاللیان پیشنهاد کرد

سازی و تنظیم بازار از تولیدات داخلی یا از  ساله برای ذخیر شود در این زمینه گوشت مرغی که هر  باشد، بنابراین پیشنهاد می

  .شود داد با مجتمع مرغ آرین اختصاص داد  می های طرف قرار شود، به گوشت تولیدی مرغداری محل واردات خریداری و تامین می

ک ذخیر  استراتژیک برای کشور تلقی تر بودن عملکرد مرغ ناین آرین، این نژاد ایرانی به عنوان ی رغم پایین رسد علی به نظر می

  .ای برای حفظ و ارتقاء این نسل استراتژیک باشد شد  و وزارت جهاد کشاورزی باید تدابیر ویژ 

http://www.isna.ir/fa/news/39130010089 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-1101آذر  11, پنجشنبه

http://www.isna.ir/fa/news/93091106723
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 معرفی دو تراکتور سنگین ساخت آلمان در نمایشگاه اصفهان 

بار وارد  اسب بخار آن برای نخستین 00۰دو نمونه دستگاه تراکتور سنگین وارداتی ساخت آلمان که نوع 

 . کشور شده است، به کشاورزان و متخصصان بازدیدکننده نمایشگاه کشاورزی اصفهان معرفی شد
المللی صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون و تجهیزات  جهاد استقالل در حاشیه بازدید از سیزدهمین نمایشگا  بینمدیرعامل مؤسسه 

گذاری و توسعه صنایع روستایی و  شرکت سرمایه": ، گفت(ایانا)آبیاری اصفهان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای به  این دو نمونه تراکتور سنگین وارداتی ساخت آلمان را در غرفه -اللهای مؤسسه جهاد استق از زیرمجموعه-عشایری جاهد 

 ".های سنگین یکی از نیازهای اساسی کشاورزی کشور است مترمربع به نمایش گذشته است؛ زیرا ماشین 031ابعاد 

از شرکت کلس آلمان  نیا با بیان اینکه مؤسسه جهاد استقالل سعی کرد  تا تراکتورهایی با بهترین برند محمدرضا شافعی

(CLAAS )یکی از این تراکتورها که هردو ساخت آلمان، اما مونتاژ شد  در فرانسه : را در این نمایشگا  معرفی کند، اعالم کرد

 .قو  اسب بخار است 880قو  اسب بخار و تراکتور دیگر با  001هستند، با 

ی و عشایری جاهد، شش دستگا  تراکتور دیگر هم وارد کشور گذاری و توسعه صنایع روستای شرکت سرمایه: وی خاطرنشان کرد

 .کرد  که در گمرکات کشور هستند که به این نمایشگا  نرسیدند

یکی از تراکتورهای سنگین موجود در گمرکات که به زودی ترخیص خواهد شد، بانای : مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل افزود

 .و مناسب کار در مزارعی مانند مزرعه نیشکر است  ی سنگین کشاورزی طراحی شد ها قو  اسب بخار است که برای فعالیت 981

اگر تمهیداتی فراهم شود و تسهیالت : نیا دربار  توان مالی کشاورزان برای خرید این گونه تراکتورهای پیشرفته ادامه داد شافعی

خوبی استفاد  کنند؛ اگرچه  نند از این تراکتورها بهتوا کافی در اختیار کشاورزان قرار گیرد، کشاورزان صاحب اراضی بزرگ می

 .گونه تراکتورها را مورد استفاد  قرار دهند توانند این ای و متخصصان بیشتر می های فنی، مشاور  گرو 

ها را از عوامل پیشرفت و توسعه بخش کشاورزی دانست و تصریح  وی در مورد سطح کمی و کیفی نمایشگا  اصفهان نیز نمایشگا 

های کشاورزی دارد و که این نمایشگا  نیز در  روز کردن فعالیت  ها به نوبه خوب اثر مثبتی در توسعه و به هرکدام از نمایشگا : کرد

 .حد مقدورات داخل کشور از کیفیت خوبی برخوردار است

های تخصصی  اول جهان نیز در نمایشگا  المللی، برندهای معتبر و رد  نیا اظهار امیدواری کرد تا در آیند  با رفع موانع بین شافعی

 .کشاورزی ایران شرکت کنند

ها مشغول به کار شد   قو  اسب بخار وارد کشور شد  و در برخی استان 001دستگا  تراکتور سنگین  81نازم به ذکر است، تاکنون 

 ./اسب بخار وارد کشور نشد  بود 001است، اما تاکنون هیچ تراکتور بانای 

http://www.iana.ir/archive/item/81001-0.html 

 

 مرکبات

 ایسنا - 1101آذر  0یکشنبه 

  تولید مرکبات ارگانیک در جیرفت
 .ریییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از تولید مرکبات ارگانیک در جیرفت خبر داد

http://www.iana.ir/archive/item/20570-1.html
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یعقوب موسوی با بیان این که بهترین مرکبات ایران و ممتازترین آن در سطح جهان در منطقه جنوب کرمان تولید به گزارش ایسنا، سید 

 .گرم سموم شیمیایی در مرکبات این منطقه استفاد  نشد  و کامال ارگانیک است حتی یک میلی: شود، عنوان کرد می

بخشی از این محصول در : مسال آغاز شد  است و تا دی ما  ادامه دارد، گفتوی با اشار  به این که برداشت مرکبات از نیمه آبان ما  ا

 .شود سازی می ها برای شب عید ذخیر  سردخانه

حدودا انواع : رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان این منطقه را یکی از مراکز اصلی تولید مرکبات در کشور دانست و خاطرنشان کرد

هزار تن  081هزار هکتار سطح زیر کشت مرکبات در این منطقه، بیش از  90شود و از مجموع  و برداشت می مرکبات در این منطقه کاشت

 .فروت و لیموشیرین در سال جاری آماد  برداشت است انواع نارنگی، پرتقال، گریپ

رمزگان، سیستان و بلوچستان، یزد، های کرمان، ه بازارهای مصرف مرکبات منطقه استان: طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی وی تصریح کرد

 .شود اصفهان و تهران و مناطق سردسیر غرب کشور هستند و بخشی از آن نیز به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عمان صادر می

میلیارد تومان  01به گفته موسوی در سال جاری میزان ارزش افزود  تولید مرکبات برداشت شد  در منطقه جنوب کرمان بیش از یک هزار و 

 .شود برآورد می

اما در برخی مناطق نیز به دلیل سرما با : وی با اشار  به این که در سال جاری بین پنج تا هفت درصد افزایش تولید مرکبات داریم، افزود

 .کاهش عملکرد محصول مواجه شدیم

هزار نفر به صورت غیرمستقیم در منطقه  01ت مستقیم و هزار نفر کارگر به صور 01در فصل برداشت مرکبات برای بیش از : او تصریح کرد

 .شود اشتغالزایی می

این نارنگی که بسیار شیرین : رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از تولید نارنگی اونارندو تانجلوک در این منطقه خبر داد و افزود

 .رود در بازارهای ملی معرفی شود ن دلیل انتظار میاست در منطقه وجود دارد، اما در سطح کشور شناخته نشد  است به همی

در آیند  بسیار نزدیک، پس از معرفی این محصول که بسیار بازارپسند است، قطعا قیمت آن بیش از سایر ارقام نارنگی : وی خاطرنشان ساخت

 .شود می

و  عامل اصلی افزایش قیمت محصونات و خسارت به این گر: ها و دنانان ذکر و تصریح کرد موسوی یکی از مشکالت بخش کشاورزی را واسطه

بندی، صنایع فرآوری و تبدیلی،  هایی برای فرآیندهای پس از تولید از جمله بازاریابی، بسته کنیم که تشکل کشاورزان هستند؛ بنابراین تالش می

 .اندازی شود برای تولیدکنندگان را ... صادرات و 

 .شود  شود و هم قیمت کانا برای مصرف کنندگان کمتر  سود بیشتری عاید تولیدکنندگانشود،  به گفته وی این امر موجب می

http://www.isna.ir/fa/news/39131310008 

 
 

 مرکبات
 ایسنا - 1101آذر  0یکشنبه 

 صادرات به روسیه در حد حرف است/ افت صادرات کیوی
صادرات کیوی به روسیه فعال در حد حرف است و عمال صادراتی : اتحادیه باغداران از افت صادرات کیوی نسبت به پارسال خبر داد و گفتعضو 

 .ایم به روسیه نداشته

قابل توجهی  برای امسال افزایش تولید: وگو با خبرنگار ایسنا، دربار  آخرین وضعیت تولید، قیمت و صادرات کیوی گفت مجتبی شادلو در گفت

 .تومان است که دراین واقع پایه قیمت کیوی است 0011تا  0011ها قیمت این میو  بین  ایم و به طور میانگین در باغ برای کیوی داشته

ر ها شروع شد  که البته هر سال از نظ سال پیش کشت آن در برخی باغ 01کیوی جزو محصونات قدیمی ایران نیست و از حدود   :وی ادامه داد

 .تولید، درصدی افزایش دارد

سال گذشته صادرات قابل توجهی داشتیم اما در حال حاضر وضعیت خوبی در صادرات : شادلو با مقایسه وضعیت صادرات کیوی تصریح کرد

 .کیوی نداریم و با افت صادرات نسبت به پارسال روبرو هستیم

http://www.isna.ir/fa/news/93090905572
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 افزایش تولید نارنگی و لیموشیرین
 . در تولید مرکبات نسبت به سال گذشته وضعیت خوبی داریم: بار  وضعیت تولید مرکبات از جمله پرتقال عنوان کردعضو اتحادیه باغداران در

اما امسال زمینه تولید مناسبی . ال گذشته هزینه های بیشتری برای تولید مرکبات صرف شد که در مسیر توزیع، بخشی از آن ضایع شد

 .لی مشکلی نداریمداشتیم؛ به گونه ای که برای نیاز داخ

در مجموع در حوز  مرکبات از جمله نارنگی و لیمو شیرین افزایش تولید داشتیم اما در تولید پرتقال نسبت به سال قبل با مقداری : وی افزود

میو  برای پایان سال همچنین تدابیر مناسبی را برای ذخیر  این . البته عمد  برداشت پرتقال در آذر و دی انجام می شود. کاهش روبرو بود  ایم

 .در نظر گرفته ایم

در هیچ سالی صادرات قابل توجهی در زمینه مرکبات نداشته ایم و امسال هم همین : شادلو با اشار  به وضعیت صادرات مرکبات تصریح کرد

 .گونه است و شرایط داخلی را مدنظر قرار می دهیم

http://www.isna.ir/fa/news/39131310080 

 
 مرکبات
 ایسنا - 1101آذر  11پنجشنبه 

 قیمت+ صادرات سیب کاهش یافت 
  اقتصاد کالن -اقتصادی  : سرویس

 .کاهش یافته استدرصد  00صادرات سیب در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

میلیون دنار از کشور  00هزار تن سیب تاز  به ارزش  089، در هفت ماهه سال جاری (ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

 .درصد از کل صادرات کشور در این مدت را شامل می شود 1.88صادر شد  است که 

 .تومان بود  است 0911دنار یا به عبارت دیگر  1.0اتی در این مدت برابر به این ترتیب قیمت متوسط هر کیلو سیب تاز  صادر

 01.8هزار تن سیب تاز  از مجاری رسمی کشور صادر شد  است که ارزش آن به  30.0در عین حال در هفت ماهه سال گذشته 

تومان بود   8911دنار یا حدود  1.0قیمت متوسط هر کیلو سیب تاز  صادراتی در مدت مذکور نیز برابر . رسد میلیون دنار می

 .است

درصدی صادرات سیب تاز  از لحاظ وزنی حاکی از کاهش  90بر همین اساس مقایسه آمار سال گذشته و جاری در عین افزایش 

 .درصدی از لحاظ وزنی است 00
http://www.isna.ir/fa/news/39130918000 

 

 منابع مالی
 خبرنگاران جوان – 1101آذر  90: تاریخ

 سود تسهیالت بانکی به کشاورزان کاهش یافت
 .درصدی سود تسهیالت بانکی به کشاورزان خبر داد 0قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس از کاهش 

درصد  00به  88با تصویب شورای پول و اعتبار این سود از : ؛ آقایی در جهرم گفتباشگا  خبرنگاران گرو  اقتصادیبه گزارش 

 . کاهش یافت

درصد اختالف بخش کشاورزی و منابع طبیعی سراراضی واگذار شد  به کشاورزان 01با مصوبه جدید جهاد کشاورزی: وی افزود

http://www.isna.ir/fa/news/93090905427
http://www.isna.ir/fa/news/93091308111
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 . تمرتفع وتمهیدات نازم برای اجرای آن اتخاذ شد  اس

طبق این مصوبه چنانچه در جوار اراضی کشاورزی زمینی متعلق به ادار  کل : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت

منابع طبیعی وجود داشته باشد در صورت درخواست کشاورز و نداشتن کمبود آب زمین های هم جوار متعلق به منابع طبیعی به 

 . وی تحویل داد  می شود

هزار میلیارد تومان صرف خرید ادوات  8هزار میلیارد تومان در سالجاری افزایش یافته که  01اعتبار این وزارتخانه به : افزودآقایی 

 . کشاورزی شد  است

 . ورود میو  به کشور کنترل و ممنوع شد  است: وی از انباشت انبارهای جهادکشاورزی از نهادهای کشاورزی و بذر خبرداد و گفت

برای اراضی کشاورزی : ارلمانی وزیر جهاد کشاورزی همچنین از ایجاد اتاق کارگری در باغ های جهرم خبرداد و افزودمعاون پ

 . بینی و بخشنامه آن هم صادر شد  است براساس هکتارهای زیرکشت، اتاق کارگری پیش

هایش  اخت اتاق کارگر تغییرکاربری در زمینتشکیل این اتاق برای سهولت کار کشاورزان است و اگر باغداری به بهانه س: وی گفت

 . ایجاد کند به شدت با وی برخورد خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/0100090 

 

 گزارشات جهانی

 - 01/90/90فارس

 غرب ایران در تبریز آمادگی فائو برای استقرار دفتر معین شمال

غرب ایران در  نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران از آمادگی این سازمان برای استقرار دفتر معین شمال

 .تبریز خبر داد
از حضور خود : دشرقی تصریح کر از تبریز، سرج ناکوزی بعد از ظهر امروز در دیدار با استاندار آذربایجان خبرگزاری فارسبه گزارش 

در شهر تاریخی و فرهنگی تبریز خوشحال هستم اما امروز در بازدیدی که از عرصه دریاچه ارومیه داشتم مشاهد  اوضاع اسفبار این 

 .دریاچه زیبا بسیار مرا غمگین و متاثر کرد

ز مشخصاً به دلیل مسئله دریاچه ارومیه و های چندانی نداشته و امرو شرقی فعالیت تاکنون فائو در این منطقه و آذربایجان: وی افزود

ها و مراتع ایران همچنین تاکید وزارت جهاد کشاورزی در آذربایجان حضور  به درخواست دفتر امور بیابان ریاست سازمان جنگل

 .کند گام برداریم ایم برای رفع مشکالتی که منطقه را تهدید می ایم و آماد  یافته

اهد  اوضاع منطقه متوجه اصرار وزارتخانه کشاورزی برای ورود سازمان خواربار و کشاورزی ملل با مش: سرج ناکوزی اظهار کرد

های ملل متحد است که برای ورود به موضوعاتی مثل احیای  به این موضوع شدم و باید بگویم فائو از معدود سازمان( فائو)متحد

 .دریاچه ارومیه رسالت و وظیفه دارد

 یریت پایدار منابع آب و خاک گام اول فائوتهیه نقشه سرزمینی و مد

نمایند  فائو در جمهوری اسالمی ایران تهیه نقشه سرزمینی برای اطالع از وضعیت خاک و منابع آبی منطقه و مدیریت پایدار منابع 

 .آب و خاک را گام اول فعالیت فائو عنوان کرد

 .یریت منابع آب به منظور استفاد  بهینه در کشاورزی استزایی و مد تخصص فائو در زمینه مقابله با بیابان: وی افزود

http://www.yjc.ir/fa/news/5056736
http://www.farsnews.com/
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محوری به  المللی فائو از پروژ  در دو سال گذشته تغییر رویکردی بین: های خود یادآور شد ناکوزی در بخش دیگری از صحبت

 .ایم محوری را که رویکرد پایدارتری است وجهه همت خود قرار داد  برنامه

در این دو منطقه وضعیت اقلیم و آب و هوا را : ی گسترد  فائو در دو استان کرمان و خراسان جنوبی گفتها وی با اشار  به فعالیت

 .مورد مطالعه قرار دادیم و مسائل و مشکالت ناشی از منابع طبیعی منطقه را تحت کنترل درآوردیم

م تا بتوانیم شرایط منابع طبیعی و معیشت مردم در هر دو پایلوت دستاوردهای خوبی کسب کردی: نمایند  فائو در ایران تاکید کرد

 .منطقه را بهبود بخشیم

های موثری صورت گرفته ولی یک  دقیقاً باور داریم این رویکرد در آذربایجان هم مورد نیاز است؛ در گذشته تالش: وی اضافه کرد

 .بندی شد  مورد نیاز است نگر، جامع و مرحله جانبه  تغییر رویکرد همه

در مقطع کنونی فرسایش بادی کیفیت خاک منطقه را دستخوش تغییر کرد  و منطقه به سمت بیابانی شدن پیش : فتناکوزی گ

 .طلبد رود که جلوگیری از این موارد مداخله سریع را می می

 .تر کرد  است افزایش سرعت تبخیر آب و شوری دریاچه ارومیه شدت و دامنه مشکل را هم وسیع: وی خاطرنشان کرد

 ریت پایدار منابع طبیعی و آبخیزداری مرحله بعدی اقداماتمدی

فائو آمادگی دارد بهترین تجارب و : وی، مدیریت پایدار منابع طبیعی و آبخیزداری را مرحله بعدی اقدامات عنوان کرد و گفت

 .های صورت گرفته در ایران به کار گیرد المللی خود را برای تکمیل تالش های بین تخصص

 .های مکمل نتایج بهتری برای رسیدن به هدف کسب خواهیم کرد معتقدیم با این حرکت: فائو در ایران تاکید کردنمایند  

 .ای نه چندان دور شاهد احیای میراث طبیعی ملی دریاچه ارومیه باشیم های جمعی در آیند  ناکوزی ابراز امیدواری کرد با تالش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09391313110900 

 
 گزارشات جهانی

 - 01/90/12فارس

 کارند دام جدید آمریکا برای کشاورزی پاکستان؛ بذرهایی که وابستگی می

پاکستان، به یک شرکت آمریکایی با توزیع بذر اصالح شده درصدد وابسته کردن بخش کشاورزی کشور 

 .بذرهای آمریکایی است
 .آباد، یک شرکت آمریکایی سعی دارد بر کشاورزی پاکستان سلطه پیدا کند در اسالم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

شود و در آن  ییرات ژنتیکی در خاک میکند که موجب تغ شرکت آمریکایی مورد نظر بذرهایی را بین کشاورزان پاکستانی توزیع می

 .شود توان کاشت و این امر موجب وابستگی بخش کشاورزی پاکستان به آمریکا می زمین غیر از بذر آمریکایی چیز دیگری نمی

نفی سال قبل چنین بذرهایی به ویژ  بذر پنبه در هند مورد استفاد  قرار گرفت اما دادگا  عالی هند با پی بردن به عواقب م 0

 .کاشت این بذر خرید و فروش بذر آمریکایی را ممنوع اعالم کرد

های  بر اساس اطالعاتی که روزنامه امت به دست آورد  شرکت آمریکایی مونسانتو تالش دارد ضمن ارتباط برقرار کردن با شرکت

 .توزیع بذر در پاکستان بذر اصالح شد  خود را به کشاورزان این کشور بفروشد

آمریکا در تالش است با سلطه بر کشاورزی پاکستان در : ی کارشناس حوز  کشاورزی پاکستان در این خصوص گفتاعجاز صدیق

 .زمینه تأمین مواد غذایی نیز کشورمان را به خود وابسته کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930909001344
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رشناسان بخش کند مزایایی استفاد  از بذر اصالح شد  خود را به کا از چندی پیش شرکت آمریکایی مونسانتو تالش می: وی افزود

ها سعی دارند با ایجاد تغییرات ژنتیک در بذرهای سنتی  کنند آمریکایی کشاورزی پاکستان القا کند اما متخصصان کشور بیان می

 .آسیب جدی به ما وارد کنند

ا باعث دهند ام به گفته این متخصصان، با اینکه بذرهای اصالح شد  محصونات کشاورزی را به مقدار قابل توجهی افزایش می

 .های آیند  بذر دیگری را قبول نکند و کشاورز مجبور باشد مدام بذر آمریکایی کشت نماید شوند که زمین در سال می

کارشناسان بخش کشاورزی پاکستان با آزمایش ذرت و پنبه به عمل آمد  از بذر آمریکایی متوجه شدند حتی افزایش محصول در 

 .تواند مانند گذشته بارور شود بیند و نمی مین آسیب میبذر جدید مقطعی است و در دراز مدت ز

توانند بذر مورد نظر برای کشت در سال آیند  را از محصونات خود به دست  طبق این تحقیق کشاورزان با استفاد  از بذر محلی می

 .آید غیر قابل کشت است می آورند اما بذر آمریکایی فاقد این ویژگی است به عبارتی دانه گیاهی که از بذر آمریکایی به دست

های بزرگ خواهند بود  در آیند  خوراک و آب محور سلطه قدرت: اعجاز صدیقی در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد

های کشاورزی حاصلخیز عالو  بر تأمین خوراک در داخل کشور مواد  بنابراین آمریکا سعی دارد پاکستان را که با داشتن زمین

 .کند به طور غیر مستقیم مستعمر  خود کند شورها را نیز تأمین میغذایی سایر ک

سال آیند   01حتی اتحادیه اروپا نیز از کشت بذر اصالح شد  آمریکایی جلوگیری کرد و هند نیز استفاد  از این بذر را تا : وی افزود

در تالش هستند بذر اصالح شد  جدید را در کنند  ها همکاری می ممنوع کرد  با این وجود برخی عوامل داخلی که با آمریکایی

 .پاکستان توزیع کنند

درصد آن  01کند و حتی به صنعت این کشور که  استفاد  از بذر آمریکایی بخش کشاورزی پاکستان را نابود می: صدیقی هشدار داد

 .وابسته به کشت پنبه جهت تولید پارچه است تأثیر منفی خواهد داشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09391300111330 
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 فائو از ایران برای مبارزه با گرسنگی تقدیر کرد

ایران به دلیل تالش برای مقابله با گرسنگی کشور جهان از جمله  93سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد از 

 .تقدیر کرد
کشور در مقابله با  09، سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد از دستاوردهای خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گرو  اقتصاد بین

 .گرسنگی تقدیر کرد

کشور جهان از جمله اتیوپی، گامبیا، ایران، موریتانی، فیلیپین و  09ی روز گذشته از براساس اعالم فائو این تقدیر طی مراسم

 .مکزیک انجام شد و گواهینامه دیپلم به خاطر دستاوردهای آنها در مقابله با گرسنگی اعطا شد

 8100تا  8111های  سال برند طی پیش از این، با عنوان توسعه هزار  برای به نصف رساندن تعداد کسانی که از گرسنگی رنج می

 .کشور توانسته است طی این مدت به این هدف برسد 09این . هدفگذاری شد

اینها بر چالش اساسی در شرایط بغرنج اقتصادی : کشور گفت 09گرازینو داسیلوا دبیرکل سازمان خواروبار جهانی در معرفی این 

 .ادنددنیا فائق آمدند، اینها اراد  و هدف را به جهانیان نشان د

 .برند و هنوز کارهای زیادی باید انجام شود میلیون نفر در دنیا همچنان از سوءتغذیه رنج می 810به گفته داسیلوا، 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930911000994
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های غذا و کیفیت ارتقاء یابد و شرایط برای توسعه روستایی مهیا شود، در چنین شرایطی  باید سیستم: دبیرکل فائو همچنین افزود

 .شود های اجتماعی تقویت می یان بانا رفته و دسترسی به غذا و حمایتتولید افزایش، درآمد روستائ

درصد از 09.0. کنند ای از افراد گرسنه جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می براساس اعالم سازمان جهانی غذا، بخش عمد 

 .مردم این کشورها سوءتغذیه دارند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09391300111903 

 

 گزارشات جهانی
 آیانا-1101آذر  19, دوشنبه

 کند  های تخصصی وارد می چکان ایران با همکاری فائو قطره

ی امروز در دیدار با نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورز

 .های همکاری در زمینه آب و خاک و صنایع را بررسی کردند در ایران، زمینه( فائو)متحد 
، سیدرحیم سجادی در این دیدار که در کرج برگزار شد، خواستار انتقال تجربه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .های نوین در حوز  آب، خاک و صنایع به ایران شد ها و روش جهانی، تکنولوژی

های موفقی که  وی بر گسترش روابط این معاونت با سازمان فائو تأکید کرد و در عین حال خواست که کارشناسان کشورمان از طرح

روز کردن اطالعات آنان در ایران برگزار  زشی برای بههایی آمو سازمان فائو در سایر کشورها اجرا کرد  است، بازدید کنند و کارگا 

 .شود

دنبال استفاد  از کارشناسان خبر  سازمان فائو در استفاد  از  ما به: معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

 .کشورمان وجود ندارد ها در سیستم آبیاری تحت فشار هستیم که امکان ساخت آن در حال حاضر در چکان سری قطر  یک

های آبیاری نوین و کاهش ضایعات محصونات کشاورزی با  این معاونت قصد دارد در زمینه توسعه سیستم: سجادی تصریح کرد

 .سازمان فائو، قراردادهایی را در آیند  نزدیک منعقد کند

نظرات مدیران حوز  آب، خاک و  از نزدیک با نقطهنمایند  سازمان فائو در ایران، این دیدار را مثبت ارزیابی کرد و در همین حال 

 .صنایع آشنا شد

 .سرج ناکوزی قول داد که نیازهای بخش کشاورزی ایران ازجمله در بخش آب، خاک و صنایع را بررسی و برای تأمین آن تالش کند

وزارت جهاد کشاورزی با معاون آب،  گفتنی است، نمایند  سازمان فائو در ایران در جریان یک سلسله از دیدارها با مقامات ارشد

 .خاک و صنایع مالقات کرد  است

ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی و معاون وزیر و رئیس سازمان  وی تاکنون دیدارهایی با عبدالمهدی بخشند ، معاون برنامه

 ./ها، مراتع و آبخیزداری کشور داشته است جنگل

http://www.iana.ir/archive/item/81080-0.html 

 
 

 گزارشات جهانی

  فودپرس - 0939آذر ما   00سه شنبه 

 کند کوکاکوال قصد دارد نوشابه شیر روانه بازار کند را روانه بازار می« میلکا کوال»کوکاکوال 
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شود به زودی محصول جدید خود برگرفته از شیر را با  به نقل از روزنامه گاردین چاپ لندن، شرکت آمریکایی کوکاکونا آماد  می.

قرار .کند های گازدار ایجاد می گوید این محصولش انقالب جدیدی را در جهان نوشابه این شرکت می.وارد بازار کند« میلکا کونا»نام 

همچنین قیمت این محصول جدید دو برابر شیر عادی است اما . آیند  میالدی به بازارهای آمریکا بیاید است این محصول در ما 

دهد  آمارهای موجود نشان می.درصد شکر کمتر و دارای طعم بهتری است 91درصد پروتئین بیشتر،  01محصول جدید دارای 

همزمان نیمی از افراد بالغ در آمریکا . درصدی همرا  بود  است 8سال اخیر، با کاهش  01میزان خرید شیر در بازارهای آمریکا در 

 هنوز زمان مشخصی برای تولید و توزیع جهانی این محصول جدید کوکاکونا اعالم نشد  است.خورند شیر نمی

http://www.foodpress.ir/Post 
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	امضای تفاهمنامه شرکت شهرکهای کشاورزی و استانداری فارس
	در راستای سیاستهای توسعه امنیت غذایی کشور و بهمنظور استفاده از ظرفیتهای مناطق مستعد کشاورزی استان فارس و بهرهبرداری بهینه از منابع آب و خاک، تفاهمنامهای بین شرکت شهرکهای کشاورزی و استانداری فارس منعقد شد.
	جهاد کشاورزی استانها، در انتظار اعلام قیمت تمامشده سیب و پرتقال در چند روز آینده
	معاون برنامهریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی استان اردبیل از اعلام قیمت تمامشده سیب و پرتقال توسط ستاد هدفنمد کردن یارانههای کشوری در چند روز آینده به استانها خبر داد.
	وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: کاهش تعرفه 30 درصدی میوه و ترهبار صادراتی ایران به روسیه تا 4 درصد
	تأمین مواد غذایی روسیه با توجه به کثرت جمعیت این کشور از اولویتهای اقتصادی دولت در توسعه روابط تجاری و اقتصادی با این کشور است.
	قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی خواهد شد

	بازار و قیمت ها
	جدول قیمت میوه و سبزی/قیمت گوجه فرنگی از تب و تاب افتاد
	قیمت گوجه فرنگی که در هفتههای اخیر به علت سرما و کاهش تولید به شدت افزایش یافته بود، در هفته جاری پایین آمد، به گونهای قیمت هر کیلوگرم این محصول نسبت به هفته گذشته 1500 تومان کاهش یافته است.
	قیمت انواع حبوبات در بازار + جدول
	قیمت انواع حبوب در بازار شهرستانی میدان امام حسین (ع) تهران بین 3 هزار و 500 تا 7 هزار و 500 تومان است.

	تولیدات زراعی و باقی
	نارنگی ایرانی فاقد هر گونه آفت است/ مجوز واردات مرکبات ندادهایم
	معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: نارنگیهای تولید داخل، آلوده به هیچ آفتی نیست و مجوزی برای واردات مرکبات به داخل کشور ندادهایم.
	تولید سیبزمینی پاک و عاری از سموم در اولویت است
	رئیس سازمان حفظ نباتات وزرات جهاد کشاورزی گفت: تلاش ما بر این است تا در دشت حاصلخیزی همچون اردبیل سیبزمینی پاک و عاری از هرگونه سموم تولید کرده و روانه بازار مصرف کنیم.
	باغداران نسبت به برداشت مرکبات اقدام کنند
	رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: باغداران برای جلوگیری از سرمازدگی نسبت به برداشت به موقع مرکبات اقدام کنند.
	برداشت سالانه 16 میلیون تن محصولات باغی در کشور
	معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی از برداشت سالانه 16 میلیون تن محصولات باغی در کشور خبر داد.
	صادرات انار ایرانی به کره شمالی از سر گرفته شد
	از آنجا که از سال 1386 تاکنون صادرات انار به کشور کره شمالی متوقف بوده، با رایزنیهای انجامشده و رفع دغدغههای قرنطینهای، صادرات این محصول به کشور یادشده دوباره از سر گرفته شد.
	اولویت در تولید سیبزمینی پاک و عاری از سموم
	تلاش میکنیم تا در دشت حاصلخیزی همچون اردبیل، سیبزمینی پاک و عاری از هرگونه سم تولید کرده و روانه بازار مصرف کنیم.
	یک میلیون تن چغندر قند از اراضی آذربایجان غربی برداشت شد
	در سال جاری بیش از یک میلیون و 20 هزار تن چغندر قند تولیدی استان آذربایجان غربی از آغاز فصل برداشت تاکنون از چغندر کاران استان خریداری شده است.
	واردات 750 هزار تن دانه روغنی برای گردش چرخ کارخانجات روغن کشی
	با پی گیری های انجمن صنفی صنایع روغنکشی و در صورت همکاری وزارت جهاد کشاورزی واردات دانه های روغنی در کشور شتاب می گیرد.

	تولیدات دام و طیور
	احتمال کاهش تولید مرغ/ تعادل بین تولید، مصرف، ذخیرهسازی و صادرات وجود ندارد
	رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه بین تولید، مصرف، ذخیره و صادرات مرغ تعادل وجود ندارد، گفت: احتمال کاهش تولید برای ایجاد تعادل در بازار مرغ وجود دارد.
	مدیرکل مرکز اصلاح نژاد دام: با فعالیت شرکتهای تجاری واردکننده مواد ژنتیکی مخالف نیستم
	تحقیقاتی برای شناسایی بهترین نژادهای اصیل گاو در کشور در مراکز روستایی و صنعتی در حال انجام است تا بتوان دورگهای جدیدی به صنعت وارد کرد.

	تخم مرغ
	قیمت تخم مرغ افزایش یافت

	چای
	میزان تولید چای سبز کشور به 2000 هزار تن رسیده است

	خرما
	ثبات قیمت خرمای صادراتی در یک سال/ صادرات 56 میلیون دلاری
	ثبات قیمت خرمای صادراتی در یک سال/ صادرات 56 میلیون دلاری

	شیلات
	تخم چشمزده قزلآلا بر مبنای روشهای علمی ارزیابی خطر وارد میشود
	سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: واردات تخم چشمزده قزلآلا بر مبنای روشهای علمی ارزیابی خطر و در صورت انطباق با استانداردهای بینالمللی و مقررات بهداشتی سازمان دامپزشکی به کشور انجام میشود.
	واکنش معاون شیلات به ماجرای ماهی تیلاپیا
	رئیس سازمان شیلات با اشاره به پرورش ماهی تیلاپیا در بیش از 120 کشور، گفت: ما مصمم هستیم پرورش این ماهی در استانهای فاقد رودخانه و محیطهای مدیریت شده شروع و تنها به پرورش تک جنس نر آن اقدام شود.
	18 توليد کننده محصولات آبزي پرور براي صادرات به روسيه مجوز گرفتند

	صنایع غذایی
	بازار شیر خام با خرید تضمینی روزانه هزار تن متعادل می شود

	قارچ
	بورس قارچ تهران افتتاح شد
	بورس قارچ تهران با ظرفیت عرضه روزانه 20 هزار تن قارچ و بهمنظور عرضه مستقیم این محصول افتتاح شد.

	گندم
	سطح کشت گندم پاییزه به پنج میلیون هکتار رسید
	تا پنجم آذرماه سال جاری، چهار میلیون و 817 هزار هکتار از اراضی کشور به کشت گندم رفت که پیشبینی میشود با اضافه شدن آمار هفته جاری، به بیش از پنج میلیون هکتار برسد.

	گوجه فرنگی
	گوجه فرنگی چابهار، قیمت را به زیر 2000 تومان میرساند

	ماشین آلات
	رئیس مرکز مکانیزاسیون: منعی برای واردات ماشینهای کشاورزی وجود ندارد
	ظرف یک سال گذشته و امسال، بیش از یکهزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات برای خرید ماشینهای کشاورزی ظرفیتسازی شده است.
	رونمایی از دستاوردهای 14 ماهه مکانیزاسیون کشاورزی در نمایشگاه اصفهان
	بیش از یکهزار میلیارد تومان اعتبار دولتی ظرف 14 ماه اخیر به بخش مکانیزاسیون کشاورزی تزریق شده است.
	اختصاص 800 ميليارد تومان به بخش مکانيزاسيون کشاورزي کشور

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	فعالیت زنجیرهای تولید موجب افزایش و پایداری درآمد کشاورزان میشود
	وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از طرح ٧٠٠ هکتاری باغ زیتون شرکت تعاونی روستای کرند شهرستان گنبد کاووس گفت: توسعه فعالیتهای زنجیرهای تولید موجب افزایش و پایداری درآمد کشاورزان میشود.
	نایبرئیس اتحادیه باغداران کشور: لباسفروشیها هم پرتقالفروشی میکنند
	در حالی که در سال گذشته هزینه تمامشده هر کیلوگرم پرتقال 800 تومان بود، کاهش سطح تولید امسال، هزینه تولید باغداران را از 800 تومان در هرکیلوگرم به یکهزار و 200 تومان افزایش داد.
	افتتاح نمایشگاه بینالمللی صنعت کشاورزی اصفهان با افزایش 20 درصدی تعداد شرکتکنندگان
	سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون و تجهیزات آبیاری با هدف آشنایی متخصصان و کشاورزان با دستاوردهای جدید در بخش کشاورزی و آبیاری، در محل دائمی نمایشگاههای اصفهان افتتاح شد.
	نمایش عمومی دستاوردهای تحقیقاتی جهاد کشاورزی اردبیل از 15 آذرماه
	دستاوردها و توانمندیهای تحقیقاتی جهاد کشاورزی استان اردبیل در نمایشگاه پژوهش و تحقیقات این استان از 15 آذرماه به مدت یک هفته در معرض دید عموم قرار میگیرد.
	حجتی: گلستان قطب صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی خواهد شد
	وزیر جهاد کشاورزی در سفر به گلستان از تبدیل شدن این استان در آینده ای نزدیک به عنوان قطب صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی خبر داد.
	دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی:«مالیات بر ارزش افزوده»، جان صنایع غذایی را می گیرد
	"آرین"، نژاد مرغ ایرانی کمنظیر اما مهجور
	معرفی دو تراکتور سنگین ساخت آلمان در نمایشگاه اصفهان
	دو نمونه دستگاه تراکتور سنگین وارداتی ساخت آلمان که نوع 227 اسب بخار آن برای نخستینبار وارد کشور شده است، به کشاورزان و متخصصان بازدیدکننده نمایشگاه کشاورزی اصفهان معرفی شد.

	مرکبات
	تولید مرکبات ارگانیک در جیرفت
	افت صادرات کیوی/ صادرات به روسیه در حد حرف است
	صادرات سیب کاهش یافت + قیمت

	منابع مالی
	سود تسهیلات بانکی به کشاورزان کاهش یافت

	گزارشات جهانی
	آمادگی فائو برای استقرار دفتر معین شمالغرب ایران در تبریز
	نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران از آمادگی این سازمان برای استقرار دفتر معین شمالغرب ایران در تبریز خبر داد.
	نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران از آمادگی این سازمان برای استقرار دفتر معین شمالغرب ایران در تبریز خبر داد.
	نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران از آمادگی این سازمان برای استقرار دفتر معین شمالغرب ایران در تبریز خبر داد.
	دام جدید آمریکا برای کشاورزی پاکستان؛ بذرهایی که وابستگی میکارند
	یک شرکت آمریکایی با توزیع بذر اصلاح شده درصدد وابسته کردن بخش کشاورزی کشور پاکستان، به بذرهای آمریکایی است.
	فائو از ایران برای مبارزه با گرسنگی تقدیر کرد
	سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد از 13 کشور جهان از جمله ایران به دلیل تلاش برای مقابله با گرسنگی تقدیر کرد.
	ایران با همکاری فائو قطرهچکانهای تخصصی وارد میکند
	معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی امروز در دیدار با نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران، زمینههای همکاری در زمینه آب و خاک و صنایع را بررسی کردند.
	کوکاکولا «میلکا کولا» را روانه بازار میکند کوکاکولا قصد دارد نوشابه شیر روانه بازار کند


