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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

 روی اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط 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

 

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

http://iccima.ir/fa/matboat.html 

 
همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 

 .مارا بهره مند فرمائید
 جوابگو خواهند بود 62744380126و فاکس   62744380120در این راستا تلفن  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 آب

 - 71/11/19فارس

در اولین روزهای سال جدید ،سد گتوند علیا توانست با مهار  خوزستان را از سیالبی عظیم نجات دادسد گتوند علیا، 

 .های سطحی ازبروز خسارات سنگین به بسیاری از شهرها و روستاهای استان خوزستان جلوگیری کند سیالب

 
در اولین روزهای سال جدید ،سد گتوند علیا توانست  شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .و روستاهای استان خوزستان جلوگیری کندهای سطحی از بروز خسارات سنگین به بسیاری از شهرها  با مهار سیالب

در روز : در استان خوزستان اظهار داشت 49کریم شیبانی مجری سد و نیروگاه گتوندعلیا با اشاره به بارندگی شدید فروردین 

میلیون  033ساعت حدود  49باران رحمت الهی با شدت کم سابقه ای باریدن گرفت و طی   (49ماه  دوم فروردین)یکشنبه 

 .ترمکعب آب معادل یک و نیم برابر حجم کل مخزن سد امیرکبیر کرج، وارد مخزن سد گتوند علیا شدم

هزار مترمکعب بر ثانیه تخمین زده شدکه اگر این سیالب  6ای آب ورودی به دریاچه این سد حدود  دبی لحظه: وی تأکید کرد

رات سنگینی به شهرها، روستاها و مزارع کشاورزی در استان شد، قطعاً خسا علیا مهار نمی  سابقه توسط سد گتوند عظیم و کم

ها است،  شد که خوشبختانه این سد توانست در زمینه یکی از اهداف مهم خود که مهار سیالب خوزستان ازجمله شهر اهواز وارد می

 .خوبی عمل کند به

از ظهر روز دوم فروردین شروع و تا ظهر روز سوم مجری سد و نیروگاه گتوندعلیا با بیان اینکه سیالب در منطقه سد گتوندعلیا 

میلی متر و در  43میزان بارندگی ثبت شده در مدت هشت ساعت در محل سد گتوند علیا نزدیک به : فروردین ادامه داشت، افزود

 .میلی متر بوده است 531شهرستان اللی 

شود و اراضی دشت  می  طور کامل کنترل لی رودخانه کارون بههای فص با اجرای طرح سد و نیروگاه گتوندعلیا، طغیان: وی اضافه کرد

 .ها و خشکسالی مصون هستند خوزستان و مراکز جمعیتی آن نیز برای همیشه از آسیب سیالب

 .شده است آب ذخیره(درصد حجم مخزن 13)میلیارد مترمکعب  9/4اکنون در سد گتوندعلیا به میزان  هم: شیبانی یادآور شد 

سازی بیش از پنج میلیارد مترمکعب آب و تنظیم آن برای  از دیگر اهداف اصلی اجرای طرح گتوندعلیا، ذخیره: توی همچنین گف

 .گیگاوات ساعت برق پاک است 413مصارف شرب ، کشاورزی و صنعت استان خوزستان ، همچنین تولید ساالنه چهار هزار و 

گیگاوات ساعت اعالم نمود و  4533را نیز بیش از  40اه گتوندعلیا درسال مجری سد و نیروگاه گتوندعلیا میزان تولید انرژی نیروگ

گیگاوات ساعت برق به ارزش ریالی بیش از سه هزار و 015اندازی تاکنون بیش از پنج هزار و  این نیروگاه بزرگ از زمان راه: افزود

 .میلیارد ریال تولید کرده است 133

در )مگاواتی فاز توسعه  563مگاواتی فاز اول و چهار واحد 413واحد شامل چهار واحد نیروگاه گتوندعلیا در مجموع دارای هشت 

 .است( دست ساخت

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=50493551333444 

 

 آب
 آیانا– 1971فروردین  11, یکشنبه

 

http://www.farsnews.com/
http://fa.iwpco.ir/Lists/News/DispForm.aspx?ID=1028&Source=http%3A%2F%2Ffa.iwpco.ir%2Fdefault.aspx
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13940117000299
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شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد در نیمه نخست سال آبی  اعالم شد  "تنش آبی شدید"استان دارای  93

 .جاری، هفت استان کشور در گروه مناطق مواجه با کمبود آبی قرار دارند
 

بندی استان های کشور براساس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، در طبقه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

، استان های کشور در شش دسته مرطوب، نرمال، قابل تحمل، دارای تنش 40شاخص پایش منابع آب از مهرماه تا اسفندماه سال 

آبی، دارای تنش آبی شدید و کمبود آب طبقه بندی شده اند که استان های بوشهر، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، 

 .هرمزگان و یزد در رده مناطق مواجه با کمبود آب قرار گرفته اندکرمان، 

قرار دارند که این استان ها شامل اصفهان، ایالم،  'تنش آبی شدید'استان کشور در دسته مناطق دارای  50براساس این گزارش، 

 .هستندتهران، البرز، خوزستان، زنجان، قزوین، قم، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان 

استان کشور نیز شامل آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و رضوی،  55بر این اساس، 

 .گزارش شده اند 'تنش آبی'سمنان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن و مازندران در دسته مناطق درگیر با 

در دسته های مرطوب، نرمال و یا حتی قابل  40-49ص پایش منابع آب در سال آبی بر طبق این گزارش، هیچ استانی از نظر شاخ

 .تحمل قرار ندارند

با نگاهی به نقشه طبقه بندی استان های کشور بر اساس شاخص پایش منابع آب، نیمه جنوبی و جنوب شرقی کشور در دسته 

 .مناطق درگیر با کمبود آب قرار دارند

http://www.iana.ir/majles/item/44344-5.html 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.iana.ir/majles/item/22029-1.html
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 انتصابات

 آیانا-1971فروردین  11, سه شنبه
 

دانشمند برجسته زیست فناوری ایران، عضو شورای راهبری یونسکو شد نسرین معظمی استاد پژوهشکده زیست 
ایران، از سوی مدیر کل یونسکو به عنوان عضو شورای راهبری برنامه  فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی

 .بین المللی علوم پایه یونسکو انتخاب شد
 

، احمد جاللی، سفیر و نماینده دائم ایران در یونسکو طی نامه ای به وزیر علوم، تحقیقات (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .به عنوان عضو شورای راهبری برنامه بین المللی علوم پایه یونسکو به مدت سه سال خبر دادو فناوری، از انتخاب نسرین معظمی 

در این نامه با اشاره به اینکه مدت عضویت درشورای راهبری برنامه بین المللی علوم پایه یونسکو برای سه سال قابلیت تمدید دارد، 

و گزارش به مدیرکل این سازمان از جمله وظایف و اختیارات عضویت در رصد برنامه های علوم پایه یونسکو، نظارت بر اجرای آن 

 .این شورا اعالم شده است

گفتنی است نسرین معظمی میکروبیولوژیست برجسته ایرانی در زمینه بیوتکنولوژی و تولید سوخت براساس ریزجلبک ها از 

پروژه  54پتنت بین المللی و  0شریات معتبر بین المللی، مقاله منتشر شده در ن 13پیشگامان این موضوع در ایران است و دارای 

 .تحقیقاتی موفق است

از دولت فرانسه نشان نخل آکادمیک را که باالترین نشان علمی این  5019وی همچنین برای تحقیقات برجسته خود در سال 

 .کشور است، دریافت کرد

اول بهترین دانشمند ایران و دریافت نشان پژوهش جمهوری  معظمی رتبه اول پژوهش جشنواره بین المللی خوارزمی و جایزه

 .را در کارنامه علمی خود دارد 5016اسالمی ایران در سال 

 .به عنوان برجسته ترین مدیر معرفی شده است 4332وی همچنین در هشتمین کنگره مدیران برجسته در سال 

در نشستی با موسسان و  هفته گذشتهه است که رییس جمهوری به گزارش ایانا، معظمی در حالی به این افتخار تازه نائل شد

، به عنوان بزرگ ترین شرکت فناوری زیستی در زمینه ریز جلبک در (QMAR)محققان شرکت پاالیشگاه زیستی ریز جلبک قشم 

مند ایرانی در جریان فعالیت های این شرکت دانش بنیان که اهدافی مانند تولیدات این شرکت، خاورمیانه، از سوی این بانوی دانش

تر را پیگیری  ای و تولید محصوالت زیستی ارزان سازی مواد غذایی، جهان پاک با کاهش بیشتر گازهای گلخانه سالمت افراد با غنی

 .می کند، قرار گرفت

جمهوری وقت ایران به  خورشیدی از سوی ریاست 5011خورشیدی، در سال  5049سال الزم به ذکر است، نسرین معظمی متولد 

 .شناسی از دانشگاه الوال کانادا دریافت کرده است طور رسمی تقدیر شده بود و دکترای خود را در رشته میکروب

یوتکنولوژی و مرکز کلکسیون های علمی و صنعتی شد و مرکز ب او در بازگشت به ایران، مدیر گروه بیولوژیکی سازمان پژوهش

های صنعتی و عفونی را که برای نخستین بار توسط دکتر بزرگمهر وزیری، میکرب شناس برجسته ایرانی به  ها و باکتری قارچ

 ./سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران پیشنهاد شده بود، بازگشایی کرد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/44363-5.html 

 
 

 انتصابات
 آیانا-1971فروردین  17, چهارشنبه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22009-1.html
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22060-1.html
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آغاز تحوالت مدیریتی تازه در صنایع شیر ایران طی احکامی سرپرست معاونت تحقیق، توسعه و هماهنگی تولید و 
 .صنایع شیر ایران منصوب شدندسرپرست حوزه مدیر عامل و واحد تحقیق و توسعه شرکت 

 
آذر ماه سال  51که از ( پگاه)، علی رومی، مدیرعامل شرکت صنایع شیرایران(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

خورشیدی سکان هدایت بزرگ ترین و موفق ترین شرکت صنایع غذایی کشور را به دست گرفته است؛ طی حکمی مهرنوش  5040

 (IDF) گلپایگانی را که سال هاست به عنوان یک چهره علمی معتبر در صنعت لبنیات و عضو شورای بین المللی شیرامجدی 

است، به  -در صورت همراهی و همکاری سایر تشکل ها و مجلس  -شناخته شده و همچنان پیگیر راه اندازی خانه شیر ایران 

د این شرکت منصوب کرد و جایگزین دکتر وحید مفید از چهره های عنوان سرپرست معاونت تحقیق، توسعه و هماهنگی تولی

خوش نام دیگر علمی در حوزه بهداشت و لبنیات شد تا احتمال افزایش تغییرات مدیریتی در این شرکت که در مدتی کوتاه پس از 

 .استقرار رومی، منجر به استعفای حسین چمنی مشاور ارشد مدیرعامل گردید، افزایش یابد

در حکم  5049بنابراین گزارش، این در حالی است که پیرو برخی تغییرات مدیریتی در این شرکت، از تاریخ اول فروردین ماه 

، محمد مهدی گرجی نیز به عنوان سرپرست حوزه مدیر عامل و واحد تحقیق و (پگاه)دیگری از سوی مدیرعامل صنایع شیر ایران

 ./کرده استتوسعه شرکت منصوب شده و آغاز به کار 

http://www.iana.ir/food/item/44311-5.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iana.ir/food/item/22075-1.html
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 طبیعی منابعاقلیم و 

 آیانا– 1971فروردین  17, چهارشنبه
 

دشی هرگونه تغییر گر عوامل حفظ کاربری اراضی با ده "گردشی ده"کند شدن روند تغییر کاربری اراضی البرز با 
 .شود کاربری اراضی را شناسایی کرده و با تشکیل پرونده برای افراد خاطی، اخطاریه صادر می

 
با اعالم اینکه اراضی ( ایانا)مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان البرز امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

گردشی و عوامل حفظ کاربری اراضی مانع از  های ده سازی گروه با فعال: هکتار است، گفت هزار 44کشاورزی استان البرز بیش از 

 .ها که عمدتاً غیرمجاز هستند، شدیم سازی داخل باغ سازی و ساختمان ها، زراعی، محوطه تخریب باغ

ی را شناسایی کرده و با تشکیل گردشی هرگونه تغییر کاربری اراض عوامل حفظ کاربری اراضی با ده: نژاد افزود عبدالرضا روشن

 .شود پرونده برای افراد خاطی، اخطاریه صادر شده و در صورت نادیده گرفته شدن اخطاریه و تکرار آن دستور قلع و قمع صادر می

برابر قانون حفظ اراضی : هرگونه تغییر کاربری اراضی غیرمجاز و ممنوع است، خاطرنشان کرد 21وی با اعالم اینکه از سال 

کشاورزی هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی جرم محسوب شده و باید با قلع و قمع ساخت و سازها اراضی به حالت اولیه 

 .شود برگردند و افراد خاطی نیز جریمه پرداخت کنند که در صورت تکرار جرم، برای مجرمین، مجازات حبس در نظر گرفته می

لبرز با اشاره به اینکه در راستای تداوم تولید و حفظ کشاورزی گاهی نیازمند تغییر کاربری مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان ا

با توجه به شرایط ویژه استان در زمینه کشاورزی که بسیار : شود، ادامه داد هستیم و با توجه به طرح مجوز ساخت و ساز داده می

 .ییر کاربری اراضی استان را کند کنیمگرفته روند تغ مورد توجه است، سعی کردیم با اقدامات صورت

ها جنبه اقتصادی  خرد کردن زمین: نژاد با اعالم اینکه تفکیک اراضی و خرد کردن اراضی نیز خالف قانون است، تصریح کرد روشن

 ./ها رعایت شود هایی برای توجیه اقتصادی فعالیت ندارد و برای ادامه کشاورزی باید حدنصاب

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/44325-5.html 

 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا– 1971فروردین  19, دوشنبه

 

راهکارهای تخصصی کنترل و مدیریت اثرات مخرب ریزگردها ارائه می شود نهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط 
ائه راهکارهای علمی، اجرایی و تخصصی برای کنترل و مدیریت اثرات مخرب ریزگردها و پدیده گرد و غبار زیست با ار

 .برگزار می شود 9314در خرداد ماه 
 

، روح اهلل (پام)به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

از آنجائیکه بحث پدیده گرد و غبار و ریزگردها در سال های : انی، دبیرکنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست گفتنقدی پور بیرگ

اخیر به یک موضوع و معضل زیست محیطی ملی تبدیل شده است و از نگاه علمی و زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است، لذا 

ترل و مدیریت اثرات مخرب این پدیده، این موضوع بعنوان یکی از جهت ارائه راهکارهای علمی، اجرایی و تخصصی برای کن

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22081-1.html
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محورهای اصلی نهمین کنفرانس تحت عنوان چالش ها، روش های کنترل و مدیریت ریزگردها و پدیده گرد و غبار لحاظ گردیده 

 .است

گرد و  های اسایی چشمهشن: محورهای مرتبط در این خصوص عبارتند از: رئیس پژوهشکده مجازی محیط زیست اعالم داشت 

-بینی طوفانسازی و پیش  های گرد و غبار، مدل شناسی گرد و غبار، گرمایش جهانی و طوفان شناسی و ریخت غبار ایران، کانی

اقتصادی و سیاسی  -ها و ابزارهای نو برای مقابله با تولید گرد و غبار، پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی  های گرد و غبار، روش

دیده گرد و غبار، اثرات پدیده گرد و غبار بر سالمت انسان، مدیریت، کنترل و راهکارهای کاهش اثرات گرد و غبار، ابعاد حقوقی پ

های جهانی در کاهش آن، آلودگی ناشی از ریزگردها و اثرات مخرب آن، مدیریت ریزگردها و  پدیده گرد و غبار و نقش سازمان

جهت ارائه راهکار، نشست های تخصصی و ارتقای سطح علمی اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان از راهکارهای مقابله با آن؛ که 

 .طریق تبادل نظر، معرفی می گردد

طی تفاهم نامه بعمل آمده با : نقدی پور از اعطای گواهینامه بین المللی به شرکت کنندگان در این کنفرانس خبر داد و گفت

کانادا،  ICSآلمان،  NOBEL CERTانگلستان،  OXFORD CERTلمللی از جمله موسسات و مراکز علمی بین ا

QAL،انگلستانASYS  ،اسپانیاLLC  ،چکGRS Group  ،انگلستانSWISS Cert  ،هندITCC  ،انگلستانBQC  یونان برای

 .شرکت کنندگان در این کنفرانس گواهینامه بین المللی از مراکز علمی یادشده صادر خواهد شد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/44314-5.html 

 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا-1971فروردین  19, دوشنبه

 

هکتار از اراضی قوچک که در  077واگذاری اراضی پارک جنگلی یاس به شهرداری تهران، به خاطر امکانات مالی بود 

های نظامی و انتظامی بود، توسط جهاد کشاورزی باز پس گیری شد و برای تبدیل به پارک جنگلی  اختیار دستگاه
 .یاس، در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت

 
طی : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرکل منابع طبیعی استان تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هکتار از اراضی ملی قوچک که در اختیار نیروهای نظامی و  133حدود  40اسفندماه سال  51فرمایشات مقام معظم رهبری در 

 .انتظامی قرار داشت، به سرعت به اراضی ملی بازگشت و سند آن به نام دولت زده شد

وچک که اکنون تبدیل به پارک جنگلی یاس شده است، پس از اقدامات قانونی هکتار از اراضی ق 133: نژاد افزود غالمعباس عبدی

توسط منابع طبیعی و تمکین و همکاری مراکز نظامی و انتظامی جهت آسفالت، روشنایی و استفاده عمومی در اختیار شهرداری 

 .تهران قرار داده شد

کاری قرار گرفته  کاری و درخت بع طبیعی در آن جنگلسال گذشته توسط منا 93پارک جنگلی یاس که از : وی خاطرنشان کرد

است، طی پیام مقام معظم رهبری به سرعت برای استفاده عموم و با هدف توسعه فضای سبز عمومی و نشاط در جامعه در اختیار 

 .شهرداری قرار گرفت

ه منابع طبیعی دارد؛ با حفظ مالکیت، از آنجا که شهرداری تهران امکانات مالی بیشتری نسبت به ادار: نژاد تصریح کرد عبدی

 .اقدامات زیربنایی به این نهاد سپرده شده است

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22052-1.html
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هکتار از اراضی و تبدیل آن به اراضی  133هزار و  گیری یک نماینده از شهردار تهران به خاطر بازپس 431گفتنی است، روز گذشته 

 ./ملی و پارک جنگلی یاس تقدیر و تشکر کردند

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/44391-5.html 

 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا-1971فروردین  11, یکشنبه

 

برداری  منابع طبیعی، نیازمند مدیریت ریسک است برای حفظ منابع طبیعی کشور باید نگاه حفاظتی و عدم بهره

 .جویانه شود نگاه اقتصادی و بهرهجایگزین 
 

ها، مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی امروز در  زدایی سازمان جنگل رئیس گروه مطالعات و رئیس کمیته فنی دفتر بیابان

شود و  یبا اعالم اینکه منابع طبیعی بستر زندگی تمامی جانداران محسوب م( ایانا)گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .تر شدن این تخریب باشیم عوامل طبیعی و انسانی باعث شده تا هر روز باعث گسترده: امروزه در معرض تخریب است، گفت

ناپذیری را به بدنه منابع طبیعی  محمد طهماسبی بیرگانی با اشاره به اینکه تخریب منابع آبی، گیاهی و خاک صدمات جبران علی

های گردوغبار باعث  ها و طوفان ها، خشکیدگی جنگل ها، کاهش سطح آب چاه ها و تاالب دگی دریاچهخشکی: وارد کرده است، افزود

 .اکنون نیاز به کمک بیشتر در قالب مدیریت ریسک داشته باشد شده است که منابع طبیعی هم

 .دافت شود و امنیت اکولوژیک به خطر می تر می با تداوم این روند، شرایط سخت: وی خاطرنشان کرد

های گردوغبار نیازمند  ها و طوفان با اعالم اینکه با بیشتر شدن خشکسالی 40مهندس کشاورزی برگزیده فرهنگستان علوم در سال 

 .برای حل این معضالت در ابتدای راه هستیم و تا حصول نتیجه راه طوالنی در پیش داریم: مدیریت بحران هستیم، ادامه داد

رسالت فرهیختگان کشاورزی بررسی علل عدم موفقیت در حل معضالت خشکسالی و بحران آب و : طهماسبی بیرگانی تصریح کرد

 .جانبه است مدیریت همه

برداری  جویانه به حداقل رسدیه و نگاه حفاظتی و عدم بهره های سازمانی باید نگاه اقتصادی و بهره ریزی در برنامه: وی یادآور شد

 .جایگزین شود

برای بهبود وضعیت : اشاره به اینکه باید هماهنگی بخشی و فرابخشی در تمام سطوح داشته باشیم، تأکید کردطهماسبی بیرگانی با 

 ./باید حفظ منابع طبیعی را در اولویت قرار دهیم

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/44346-5.html 

 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا-1971فروردین  17, چهارشنبه

 

  جنگل ها به مردم واگذار شود، کمتر آسیب می بینند هیأت دولت امروز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رییس

ترین مسایل جاری کشور با یکدیگر بحث و تبادل نظر  جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت در خصوص مهم
 .کردند

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22047-1.html
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22026-1.html
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های  به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، در این جلسه، گزارش استاندار ایالم از شاخص( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها و اقدامات انجام شده از آغاز به کار دولت تدبیر و  ها، برنامه کالن اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی استان مشتمل بر اولویت

های تعهد شده در سفر ریاست جمهوری به استان  های استان و همچنین اقدامات انجام شده درباره طرح ها و چالش پروژه امید، اهم

 .ایالم و پیشرفت آنها، به هیأت وزیران ارایه شد

ر، فداکار در جمهوری ضمن تشکر از استاندار و مقامات اجرایی استان ایالم، اهالی این استان مرزی را مردمی فعال، دالو  رییس

 .دوران دفاع مقدس و مرزبانانی خوب در طول تاریخ خواند

هایی  جنگل: های بلوط در ایالم انجام شده، خاطر نشان کرد ها به جنگل روحانی با اشاره به اقدامات خوبی که در جهت مهار آسیب

زیست را به مردم واگذار کند و  گل و محیطکه مورد تردد مردم بوده است، بهتر محافظت شده است؛ بنابراین دولت باید حفظ جن

 .خود نظارت کلی بر آن داشته باشد

هزار هکتار از اراضی کشاورزی در ایالم تأکید و اظهار امیدواری کرد که در  13جمهوری همچنین بر پیگیری طرح احیای   رییس

 .آینده نزدیک شاهد رشد و توسعه اقتصادی استان باشیم

به هیأت « کل کشور 5049قانون بودجه سال »ریزی کشور نیز گزارشی در خصوص  مدیریت و برنامهدر ادامه جلسه، سازمان 

 .وزیران ارایه نمود

 .به تصویب هیأت وزیران رسید های اجرایی پس از بررسی، همچنین تعدادی از پیشنهادهای دستگاه

های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش،  ال در حوزههیأت وزیران موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری پرتغ

 .ماده را به تصویب رساند( 41)های جمعی مشتمل بر یک مقدمه و  جوانان، گردشگری و رسانه

براساس . تأمین شرایط تبدیل ریال به ارز برای خریداران بخش خصوصی برق توسط بانک مرکزی، از دیگر مصوبات این جلسه بود

های تابعه به صورت  ه قرارداد خرید برق بین تولیدکنندگان بخش خصوصی برق و وزارت نیرو و شرکتاین مصوبه، در مواردی ک

ریالی منعقد گردد، به منظور بازپرداخت تسهیالت ارزی دریافتی این تولیدکنندگان از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی 

ف قرارداد با صندوق یاد شده طبق جدول بازپرداخت ارزی جمهوری اسالمی ایران موظف است براساس درخواست بانک عامل طر

 .مورد معامله فراهم نماید( ای مبادله)تسهیالت مذکور، شرایط الزم را برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی 

http://www.iana.ir/majles/item/44326-5.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/22086-1.html
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 اقتصاد محصوالت
 – 71/11/17فارس

 

هزار  07سال گذشته : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت مرغ ایرانی در سال گذشته هزار تن مرغ و تخم 93۱صادرات 

 .رود مرغ صادر شد که این ارقام رکورد به شمار می هزار تن تخم 5۱تن مرغ و 
در مورد تأثیر موج مثبت توافق ایران و  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

های متعددی را  شتواند گشای ها می طبیعتا رفع تحریم: های مورد نیاز دامی به کشور، گفت ها، بر واردات نهاده و رفع تحریم 1+  5

 .المللی و اقتصادی با کشورهای دیگر فراهم کند در تعامالت بین

رود و احتماال  ها به کار می جایی نهاده ها که برای جابه های حمل و نقل و بیمه کشتی ها روی کاهش هزینه رفع تحریم: وی افزود

 .های دامی را کاهش دهد واردات نهاده روی کاهش قیمت ارز اثرگذار ممکن است اثرگذار باشد و قیمت تمام شده

های دامی از کشورهای مختلفی برای ایران فراهم  ها امکان تأمین نهاده با رفع تحریم: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .شود های دامی می کنندگان و پایین آمدن قیمت تمام شده نهاده شود که این موضوع باعث ایجاد رقابت بین صادر می

توان  ی دامی در دنیا خوب و افزایش تولید محصوالت مختلف محسوس است، بنابراین می ها شرایط تولید نهاده: ی تصریح کردرکن

تری در اختیار  ها را با قیمت مناسب ها هستند، نهاده کننده این کاال ها و صنوفی که مصرف ها، تشکل  با سازماندهی اتحادیه

 .کنندگان قرار داد تولید

 .های تولید و تقویت واگذاری امور به مردم در برنامه کاری قرار دارد ها، زنجیره تقویت تشکل 49در سال : دوی افزو

سال گذشته بیش از : ها در بخش صادرات محصوالت لبنی و پروتئینی گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد تأثیر لغو تحریم

 .رود در شد که این ارقام رکورد به شمار میهزار تن تخم مرغ صا 61هزار تن مرغ و بیش از  13

مرغ وجود دارد، در  هایی که در بخش تولید مواد لبنی و پروتئینی و مخصوصا گوشت مرغ و تخم با زیرساخت: رکنی بیان داشت

 .توان در نظر گرفت انداز خوبی برای صادرات می ها چشم صورت لغو تحریم

این کار : بخشی به صادرات دیده شده است، گفت برای تحرک 49زم صادراتی در سال ال  بینی تهیه مشوق وی با بیان اینکه پیش

 .شود المللی می تر در بازارهای بین موجب شکوفایی تولید داخل، ایجاد ارزش افزوده برای کشور و حضور پررنگ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493552335911 
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ها قیمت و بازار  
 – 71/11/15فارس

 

های حمل و نقل و  ها، افزایش هزینه ممنوعیت تردد کامیون دالیل افزایش قیمت در ایام نوروز/ تومان شد 0977مرغ 

 .عنوان شدکاهش عرضه نسبت به تقاضا از دالیل اصلی افزایش قیمت مرغ در ایام نوروز 
 

هزار  1، در حالی که وزیر جهاد کشاورزی قیمت مناسب برای عرضه مرغ را حدود خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هزار  4برخی نقاط تا تومان اعالم کرده اما در روزهای پایانی سال گذشته و حتی در ایام عید نوروز شاهد افزایش قیمت مرغ در 

 .تومان بودیم

هزار  513سازی حدود  این در حالی است که به دلیل تولید مازاد بر نیاز مرغ در سال گذشته شرکت پشتیبانی امور دام از ذخیره

های ذخیره  غهای کشور خبر داده و اعالم کرده بود که این شرکت به تناسب نیاز بازار ،بخشی از مر تن مرغ تا بهمن ماه در سردخانه

 .کند شده را به بازار عرضه می

رغم تالش دولت باز هم  شده برای کنترل قیمت در بازار توزیع شد،اما علی های ذخیره براساس این گزارش اگرچه بخشی از مرغ

 .هزار تومان رسید 4ها گرفته نشد و قیمت این محصول به حدود  جلوی روند افزایشی قیمت

یره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور امروز قیمت عرضه هر کیلوگرم مرغ را در عمده محمد یوسفی رئیس هیئت مد

 .تومان عنوان کرد 6433بار  تومان و در میادین تره 6433ها  فروشی

 ها عامل افزایش قیمت مرغ ممنوعیت تردد کامیون* 

های دیگر تأمین  ه قسمت عمده مرغ تهران از استاناز آنجا ک: وی در مورد دالیل افزایش قیمت مرغ در ایام نوروز بیان داشت

ها در این ایام ممنوع است بنابراین این موضوع تا حدودی بر افزایش قیمت مرغ تأثیرگذار بود به  شود و همچنین تردد کامیون می

 .تومان افزایش یافت 2133فروشی به حدود  طوری که در برخی روزهای نوروز قیمت مرغ در خرده

مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور همچنین یکی دیگر از علل افزایش قیمت مرغ در ایام نوروز را  رئیس هیئت

شود و تقاضای خود  ها تأمین می از آنجا که بخشی از مرغ تهران از استان: کمبود این محصول در تهران عنوان و تصریح کرد

رسید و همین موضوع دلیل دوم افزایش قیمت مرغ در  این مرغ کمتری به تهران مییابد بنابر ها نیز در ایام نوروز افزایش می استان

 .ایام نوروز بود

در روزهای آینده قیمت مرغ روند نزولی خواهد داشت زیرا تقاضا : وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است، افزود

 .یابد برای خرید کاهش می

 شود مرغ ارزان می* 

های سطح شهر  فروشی تومانی مرغ در خرده 1533خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران نیز از قیمت  یوسفمهدی 

هزار تومان هم رسید ولی از  4به دلیل افزایش تقاضا در شب عید قیمت این محصول حتی به : تهران در روز جاری خبرداد و گفت

 .روند قیمت کاهشی استاردیبهشت معموال  53ابتدای فروردین تا 

ها نسبت به روزهای پایانی سال گذشته کاهشی  در ایام نوروز قیمت: وی در مورد دالیل افزایش قیمت در ایام نوروز اظهار داشت

 .ها افزایش یافت بوده اما به دلیل کاهش عرضه و افزایش حجم تقاضا قیمت

با توجه به کاهش تقاضا : ها در روزهای آتی خبرداد و گفت ترئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران از کاهش قیم

 .تومان روند کاهش داشته باشد 133شود در روزهای آتی هر کیلوگرم مرغ تا  بینی می پیش
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ابازار و قیمت ه  
 – 71/11/15فارس

 

 هزار تن سیب در کشور توزیع شد 91هزار تن پرتقال و  39/ تن میوه برای تنظیم بازار تهران 4077توزیع 

هزار تن پرتقال و سیب تنظیم بازاری در  41مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه حدود 
 .تن در تهران توزیع شد 4077از این مقدار : گفتسراسر کشور توزیع شد، 

 
، حسین صفایی مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در نشست خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .هزار تن سیب در سراسر کشور توزیع شد 52 هزار تن پرتقال و 05حدود : خبری درباره نحوه توزیع میوه شب عید گفت

اما در برخی : وی با بیان اینکه حجم بیشتری برای توزیع این دو میوه برای تنظیم بازار شب عید در نظر گرفته شده بود، افزود

دیگر منتقل  های ها امکان توزیع در سطح تدارک دیده شده فراهم نشد و به همین دلیل ناگزیر شدیم به بخشی از استان استان

 .کنیم

های دیگر ارسال شد بیان  هایی بود که میوه تدارک دیده شده برای آن به استان صفایی با بیان اینکه استان تهران از جمله استان

 .تن سیب توزیع شد 5133تن پرتقال و حدود  0433در تهران حدود : داشت

مکن است امسال آخرین سالی باشد که دولت به این شیوه در م: مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت

 .کند تنظیم بازار میوه شب عید مداخله می

تری برای تنظیم بازار میوه شب عید  های مناسب ایم شیوه هایی که انجام شد به این نتیجه رسیده با بررسی: صفایی تصریح کرد

ها آن را در اختیار تولیدکنندگان میوه قرار دهد و تنها تعهد ذخیره  خانهوجود دارد از جمله اینکه ممکن است دولت با اجاره سرد

کند میوه ذخیره شده را عرضه کند و بنابراین  کننده در قبال دولت این است که در زمانی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می

 .دولت در قیمت و شبکه توزیع مداخله نکند

درصد افزایش  03نقطه در کشور عرضه میوه انجام شد به طوری که این مقدار حدود هزار  9امسال در سطح حدود : وی افزود

 .شد هزار نقطه توزیع میوه شب عید انجام می 03داشته و سال گذشته در سطح 

امه فروردین اد 54نقطه عرضه میوه انجام شد و این کار تا  43در تهران در : مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار داشت

داشت تا زمانی که پرتقال شمال موجود بود پرتقال تامسون توزیع شد و بعد از به اتمام رسیدن پرتقال شمال پرتقال جنوب یا 

 .والنسیا را به بازار عرضه کردیم

یمت هر تومان و پرتقال جنوب یا والنسیا با ق 4433پرتقال تامسون یا همان پرتقال شمال با قیمت هر کیلو : صفایی تصریح کرد

 .کنندگان عرضه شد تومان به مصرف 0933کیلو 

وقتی درختان : بار مرکبات بود،اظهار داشت های کم جزو سال 40مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه سال 

 .شود تر می بار باشند اندازه و وزن بار میوه تولیدی درشت کم

گرم افزایش داشت به طوری که امسال  93های قبل حدود  ها نسبت به سال ن پرتقالبنابراین در کل باغات شمال وز: وی افزود

 .گرم بود 063تا  433متوسط وزن پرتقال تامسون عرضه شده بین 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940115000652
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 .کنندگان عرضه شد گرم به مصرف 433تا  503پرتقال جنوب به طور متوسط ریزتر است و با وزن حدود : صفایی تصریح کرد

تن در سازمان میادین توزیع شد که امسال با  133تن پرتقال تنظیم بازار فقط  5033شته از حدود سال گذ: وی تصریح کرد

 .بار عرضه شد هزار تن پرتقال در میادین میوه و تره 0برابری حدود  6افزایش 

ه هفته یکبار ای امسال به شدت تأکید داشتند تا واردات پرتقال و مرکبات صورت گیرد و هر دو، س عده: صفایی بیان داشت

شد که بازار میوه شرایط خوبی ندارد و حتماً باید واردات انجام شود ولی وزارتخانه مصمم بود که این کار نباید  گزارشاتی اعالم می

 .صورت بگیرد و نتایج بازار نیز نشان داد که این تصمیم، تصمیم درستی بوده است

در کشور در تولید محصوالتی مانند سیب، پرتقال و نارنگی که حدود : داشتمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بیان 

 .دهد جزو تولیدکنندگان بزرگ دنیا هستیم درصد محصوالت باغی را تشکیل می 93

کند ارز صرف واردات کاالهای  در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است و شرایط اقتضا نمی: صفایی تصریح کرد

 .خواستیم این ارز محدود را صرف واردات پرتقال یا کاالهای غیرضروری کنیم ما نمی غیرضروری شود

های ابالغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی به  از سال گذشته سیاست: مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی افزود

 .دولتی باید خودمان را پایبند به این امر بدانیم های کشور بود و ما هم به عنوان یک دستگاه عنوان سند باالدست برنامه

 .های اقتصاد مقاومتی ما باید برای مصرف کاالهای داخلی فرهنگسازی کنیم بنابراین بر اساس سیاست: وی تصریح کرد

محصول  سازی کردیم و همچنین بر این اساس امسال برای تنظیم بازار شب عید ترکیبی از پرتقال شمال و جنوب کشور را ذخیره

های آذربایجان غربی، اصفهان، زنجان، خراسان شمالی و دماوند برای تنظیم بازار میوه شب عید خریداری و در هفته  سیب از استان

 .توزیع شد 40پایانی سال 

 .در تنظیم بازار میوه شب عید کل عملیات تنظیم بازار انجام شد: مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی بیان داشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493551333953 

 

 بازار و قیمت ها

 – 71/11/21فارس

 

معاون وزیر جهاد  تومانی عمده فروشی ۱777زیان تولیدکنندگان از قیمت / تومان است 0777قیمت مناسب مرغ 
هزار تومانی مرغ در میدان  ۱قیمت حدود : تومان بود،گفت 0077کشاورزی با بیان اینکه متوسط قیمت مرغ در اسفند 

 .کننده است  واقعی نیست و زیر قیمت تمام شده برای تولید( ها عمده فروشی)بهمن 
 

در مورد اینکه چرا  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام و طیور در گفت

کشور  تولید مرغ در: شود، گفت علیرغم مازاد تولید مرغ در کشور این محصول در مقاطعی از سال دچار نوسان قیمت شدید می

همواره دارای یک روند خطی است و اینطور نیست که یک شبه تولید دو برابر و یا نصف شود بنابراین غالبا کاهش یا افزایش تولید 

 .شود نداریم و با یک روند ثابت تولید انجام می

یابد در حالی که  شدت افزایش می براساس یک سبک و سیاق دیرینه تقاضای بازار در ایام منتهی به پایان سال و نوروز به: وی افزود

 .روند تولید خطی است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940115000410
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یابد، برای مواقع  بنابراین باید در چنین شرایطی در مقاطعی از سال که تقاضا کاهش می: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .پرمصرف سال مانند نوروز یا ماه رمضان، مازاد تولید ذخیره شود

کاهش یافته و طبیعی است که در این مقطع باید برای ایام ماه مبارک  40زار نسبت به پایان سال اکنون التهابات با هم: رکنی گفت

 .سازی انجام شود پذیری بازار دچار تغییر شود کار ذخیره رمضان که ممکن است کشش

وزارت جهاد کشاورزی در  با درایت: هزار تن مرغ ذخیره داشت، افزود 513وی با بیان اینکه سال گذشته شرکت پشتیبانی امور دام 

 .سازی مرغ، برای تأمین مرغ مورد نیاز شب عید مسئوالن مربوطه هیچ نگرانی نداشتند زمینه ذخیره

قیمت : هزار تومان عنوان کرده است، گفت 1رکنی با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی قیمت مناسب برای هر کیلو مرغ را حدود 

 .تومان بود 1133حدود  متوسط مرغ در اسفند ماه سال گذشته

واقعی نیست و زیر ( ها عمده فروشی)هزار تومانی مرغ در میدان بهمن  1قیمت حدود : معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .کننده است قیمت تمام شده برای تولید

تا  4در برخی روزها حدود در اسفند ماه سال گذشته : وی با بیان اینکه باید ذائقه مردم به مصرف گوشت سرد عادت کند، گفت

 .افتاد قطعا افزایش قیمت مرغ در اسفند ماه بیشتر بود شد که اگر چنین اتفاقی نمی تن مرغ به بازار عرضه می 4133

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493545333511 
 زار و قیمت هابا

 - 1/11/17فارس

های بسیار باال  های گوجه سبز و چغاله بادام امسال با قیمت نوبرانه های گران قیمت نوبرانه/ جدول+قیمت میوه و سبزی
 .ها متعادل است و سیب زمینی و پیاز نیز ارزان شده است به بازار آمده، گرچه قیمت سایر میوه

 
و بازار خیابان شهرستانی، دو میوه بهاری ( ع)های میدان امام حسین  از میوه فروشی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .بسیار گزاف راهی بازار شده است  سبز و چغاله بادام که به دلیل طعم ، تقاضا نیز دارد، امسال با قیمتی گوجه

هزار تومان در بازار شهرستانی عرضه  63و  13گرم نوبرانه گوجه سبز و چغاله بادام به ترتیب با قیمت هر کیلو: بر اساس این گزارش

 .شود می

 (ها بر حسب تومان است محاسبه قیمت)جدول قیمت میوه و سبزی 

 (ع)قیمت میوه در بازار شهرستانی میدان امام حسین  انواع میوه و سبزیجات

 9333 سیب قرمز دماوند

 9333 زرد دماوندسیب 

 9133 پرتقال تامسون

 6333 پرتقال تو سرخ

 9133 موز

 0333 طالبی تو سبز

 53333 توت فرنگی

 1133 آناناس
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http://www.farsnews.com/


 4931سوم فروردین  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

15 
 

 9333 کیوی

 13333 گوجه سبز

 63333 چغاله بادام

 0333 ای فلفل دلمه

 1333 ای رنگی فلفل دلمه

 4133 ای خیار بوته

 5033 گوجه فرنگی

 5333 زمینی سیب

 5133 پیاز

 5133 بادمجان

 4333 کدو مسمایی

 .تومان است 4133هزار و هر کیلو گرم سبزی خوردن  4براساس این گزارش هر کیلوگرم سبزی قورمه، آش، کوکو و پلو 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493552335954 

 

 بازار و قیمت ها
 آیانا-1971فروردین  19, دوشنبه

 

تولید، شاخص اصلی تنظیم بازار محصوالت کشاورزی است منتقدان طرح انتزاع، واردات را شاخص تنظیم بازار 

 . دانند، در حالی که پایداری تولید، شاخص اصلی تنظیم بازار است محصوالت کشاورزی می
 

هرچند ما نسبت به : ، با اعالم این خبر گفت(ایانا)کشاورز امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مقام خانه  قائم

های روستایی در تنظیم بازار میوه شب عید نقد داریم، اما معتقدیم تنظیم بازار محصوالت کشاورزی در قالب طرح  عملکرد تعاونی

 .ی واگذار شدانتزاع دیرهنگام به وزارت جهاد کشاورز

ریزی و  علت عدم برنامه طوری که چند سال پیش به افزایش قیمت میوه شب عید در کشور ما سابقه دارد، به: بیابانی افزود... ا عنایت

 .هزار تومان در شب عید فروش رفت های غلط وزارت بازرگانی، مرکبات هر کیلوگرم شش سیاست

دستگاه دولتی جایگزین متولی تنظیم بازار میوه : بازار میوه شب عید خاطرنشان کردوی درباره عملکرد تعاون روستایی در تنظیم 

 .شب عید شد و آنها از تجربیات بخش خصوصی در این زمینه استفاده نکردند و از این رو عملکرد قابل قبولی نداشتند

 های روستایی نیست تنظیم بازار کار تعاونی

دولت در تنظیم بازار باید سیاست حمایتی و : نظیم بازار محصوالت کشاورزی شد و ادامه دادبیابانی خواستار عدم دخالت دولت در ت

سازی و توزیع محصوالت را به بخش خصوصی که تجربه  ها را آگاهانه انجام دهد و کار ذخیره گذاری نظارتی خود را اعالم و قیمت

 .کافی در این زمینه دارد، بسپارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940118001419
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 .دهند های روستایی کارهای مختلفی را انجام می کار تخصصی است، در حالی که تعاونی تنظیم بازار،: وی تصریح کرد

مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت که وزارت جهاد کشاورزی به تولید توجه  مقام خانه کشاورز در واکنش به این ادعای قائم قائم

کنیم که  نعمت تولیدکننده است و ما تولید می ه ولیکنند مصرف: کند، یادآور شد کنندگان را رعایت نمی دارد و حقوق مصرف

 .تری به دست مردم برسد کند با تولید ارزان محصوالت با قیمت مناسب مان به بازار مصرف برسد و تالش می محصوالت

ری وزارت گذا سیاست: های محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی برای پایداری تولید قدردانی کرد و اظهار داشت بیابانی از حمایت

داند که بازار  جهاد در راستای تقویت تولید داخلی قابل تقدیر از سوی جامعه تولیدکنندگان است و وزیر جهاد کشاورزی نیز می

 .شود ایران با سیاست وارداتی تنظیم نمی

ار امیدواری کرد که وی بهترین رویداد در دولت امید و تدبیر را انتخاب مدیران آگاه و متخصص در بخش کشاورزی دانست و اظه

 .دهند، تغییر کنند برخی از مدیران ناکارآمد که هنوز هم ادامه کار می

 تفاهم سیاسی، جامعه کشاورزی را خوشحال کرد

ای بسیار  جامعه کشاورزان از تفاهم هسته: ای نیز تأکید کرد مقام خانه کشاورز درباره تفاهم سیاسی در عرصه مذاکرات هسته قائم

 .ای قابل حل است های هسته ، زیرا بسیاری از مسائل کشاورزی با تحقیقات و تکنولوژیخوشحال هستند

توان  از این پس می: ای بر بخش کشاورزی را در افزایش تعامالت با کشورها دانست و گفت بیابانی نخستین تأثیر توافق هسته

 ./دسترسی بهتری به بازارهای مصرف برای صادرات محصوالت کشاورزی دانست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44313-5.html 

 

ها قیمتبازار و   
 آیانا– 1971فروردین  11, یکشنبه

 

کمبود تومان رسید در صورتی که روند نزولی قیمت مرغ متوقف نشود، ماه رمضان با بحران  ۱077قیمت مرغ گرم به 

های بعد از  رو خواهیم شد که نتیجه قطعی آن، افزایش دوباره قیمت مرغ در ماه ریزی روبه تولید مرغ و کاهش جوجه
 .آن خواهد بود

 
با اشاره به افت قیمت ( ایانا)مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تومان  033هزار و  بار به کمتر از شش تومان رسید و در میادین تره 433هزار و  مرغ امروز در میدان بهمن به پنج قیمت: مرغ گفت

 .دهنده کاهش تقاضا در بازار است هم تنزل کرد که نشان

سطح کنونی های پایانی سال است، باید در  روند کاهش قیمت مرغ که علت اصلی آن کاهش تقاضا پس از شب: محمد یوسفی افزود

 .کنندگان و تولیدکنندگان در ماه رمضان نشود متوقف شود تا بحرانی متوجه مصرف

تومان برسد، عمالً سودی نصیب تولیدکنندگان مرغ نخواهد شد که  133هزار و  اگر قیمت مرغ به کمتر از هفت: وی خاطرنشان کرد

 .تر از توزیع مرغ منجمد دست بردارد دام نیز باید هرچه سریع منظور جلوگیری از روند نزولی قیمت مرغ، شرکت پشتیبانی امور به

 سازی است مصرف مرغ منجمد نیازمند فرهنگ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22050-1.html
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در واقع اقدام مؤثر و قابل : های پایانی سال ادامه داد مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی با اشاره به تنظیم بازار شب

قیمت از آن ذکر کرد، برای تنظیم بازار رخ نداد؛ تنها اتفاقی که افتاد، عرضه مرغ  عنوان شاخص تأثیرگذار بر توجهی که بتوان به

 .بار توسط شرکت پشتیبانی امور دام بود منجمد در میادین میوه و تره

علت عدم  تومان عرضه کرد، اما به 533هزار و  شده خود را به قیمت پنج های ذخیره هرچند این شرکت مرغ: یوسفی تصریح کرد

 .قبال شهروندان، عمالً تأثیر قابل توجهی بر قیمت مرغ گرم نداشت و بازار مرغ پرنوسان نشان داداست

های منجمد و  کنندگان بدانند که مرغ سازی دارد و باید مصرف رسد مصرف مرغ منجمد نیاز به فرهنگ نظر می به: وی یادآور شد

گیرند، از نظر استانداردهای سالمت از رتبه باالتری نسبت  داشتی قرار میعلت آنکه در دو مرحله مورد ارزیابی به شده به بندی بسته

 .های گرم برخوردارند به مرغ

 14ها پس از  شود، اما واقعیت آن است که این مرغ یافته نیز مرغ گرم عرضه می هرچند در کشورهای توسعه: یوسفی تأکید کرد

شوند، اما معلوم  صورت مرجوعی وارد چرخه صنعتی می خوری، به هعلت عدم داشتن شرایط بهداشتی برای مصرف تاز ساعت به

 !ساعت مرجوع شوند 14شده در داخل سطح شهر تهران پس از  های گرم توزیع نیست مرغ

 روزه است ثبات بازار در گرو تثبیت قیمت جوجه یک

توانند  ها می ی برخوردار نیست و همه دولتبازار مرغ از پیچیدگی زیاد: مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی اظهار داشت

ای مهار کنند و از ایجاد تنش در بازارهای داخلی جلوگیری  شده صورت کنترل با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر بازار، قیمت را به

 .کنند

توان  ایی شدن آن میای برای تنظیم بازار در دست اقدام دارد که در صورت اجر وزارت جهاد کشاورزی برنامه: وی همچنین گفت

 .ای که منجر به ضرر و زیان تولیدکنندگان یا افزایش قیمت باشد، در امان بماند کننده انتظار داشت بازار از نوسان تحریک

روزه و مصرف نهایی که شامل مصرف شهروندان، احتمال صادرات و امکان  ایجاد تعادل بین تولید جوجه یک: یوسفی در پایان افزود

روزه و قیمت مرغ ارتباط مستقیمی دارد  شود، باید در یک بسته نهایی دیده شود؛ به این معنا که تولید جوجه یک ی میساز ذخیره

 ./رو نخواهد شد گاه بازار با بحران روبه که در صورت کنترل آن، هیچ

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44303-5.html 

 

 بازار و قیمت ها
 آیانا-1971فروردین  15, شنبه

 

فقط نیم درصد از  پرتقالسازی در حالی که  با تجدید نظر در نظام ذخیره 1۱تغییر شیوه تنظیم بازار میوه برای سال 
های گذشته در  نیز همچون سال 14شش درصد سهمیه میوه در سبد مواد غذایی مردم ایران را دارد، اما در نوروز 

 . های خارجی قرار داشت ویژه جستجوگران سودهای کالن از واردات میوه ها و به صدر اخبار رسانه
 

خورشیدی، مدیرعامل  5049ها در سال  ، در نخستین روز کاری جدی رسانه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبرنگاران چند خبرگزاری مهم کشور را فرا خواند تا در نشستی خبری، در عین تالش جهت 

سازی شایعات پیرامون آن و ادعاهای هر  رنگ پرتقال در سبد مصرف مردم، برجسته یگاه کمتبیین این دیدگاه که با توجه به جا

مدعی در گوشه کنار شهر که اقدام آنها بعضاً آب به آسیاب مشتاقان واردات ریختن است؛ گزارشی را نیز از فرآیند تنظیم بازار میوه 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22030-1.html
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اقدامی که به گفته صفایی، بر خالف روند . تولید داخلی تأکید کند از طریق 49ارائه و بر سیاست تنظیم بازار سال  49در نوروز 

 .شد های نهم و دهم، عمدتاً از طریق واردات تأمین و به اصطالح تنظیم می ویژه زمان دولت هشت سال گذشته به

تنظیم ( هزار تن سیب 52هزار تن پرتقال و  05)هزار تن پرتقال و سیب  94امسال حدود : حسین صفایی در این راستا اعالم کرد

تن آن  433هزار و  تن در تهران توزیع شد که سه 133بازاری در سراسر کشور توزیع شده است که از این مقدار فقط چهارهزار و 

 .سهم پرتقال بوده است

داخلی در نظر  های وی با بیان اینکه امسال حجم بیشتری برای توزیع این دو میوه برای تنظیم بازار شب عید آن هم از محل میوه

ها امکان توزیع در سطح تدارک دیده شده فراهم نشد که به همین دلیل ناگزیر شدیم  البته در برخی استان: گرفته شده بود، افزود

 .های دیگر مانند خراسان، قم و سمنان منتقل کنیم بخشی از سهمیه تهران را در سه روز پایانی سال به به بخشی از استان

: ای داشت که از هشت سال پیش بدعت نهاده شده بود، خاطرنشان کرد هاراتش تأکید ویژه بر غلط بودن رویهصفایی که نوع اظ

هایی که از  کند و با بررسی ممکن است امسال آخرین سالی باشد که دولت به این شیوه در تنظیم بازار میوه شب عید مداخله می

تری  های مناسب ایم که شیوه انجام شده به این نتیجه رسیده... نند کریسمس وهایی ما ویژه در زمان مناسبت میان سایر کشورها به

ها آن را در اختیار تولیدکنندگان  برای تنظیم بازار میوه شب عید وجود دارد؛ از جمله اینکه ممکن است دولت با اجاره سردخانه

کند میوه  نی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین میکننده در قبال دولت این است که در زما میوه قرار دهد و تنها تعهد ذخیره

 .شده را عرضه کند و بنابراین دولت در قیمت و شبکه توزیع مداخله نکند ذخیره

( سال آینده)خورشیدی  5041وی، اجرایی شدن این شیوه را منوط به تصویب این پیشنهاد از سوی ستاد تنظیم بازار برای سال 

 .اعالم کرد

زی تعاون روستایی ایران با اعالم این که امسال در سطح حدود چهارهزار نقطه در کشور عرضه میوه انجام مدیرعامل سازمان مرک

: درصد افزایش داشته است، ادامه داد 03هزار نقطه بود حدود  03طوری که این مقدار نسبت به سال گذشته که در سطح  شد، به

فروردین ادامه داشت تا زمانی که پرتقال شمال موجود بود، پرتقال  54تا نقطه عرضه میوه انجام شد و این کار  43در تهران در 

تر هستند را به بازار  تامسون توزیع شد و بعد از به اتمام رسیدن پرتقال شمال، پرتقال جنوب یا والنسیا که به لحاظ سایز کوچک

 .عرضه کردیم

تومان و پرتقال جنوب یا والنسیا با  433هر کیلوگرم دوهزار و پرتقال تامسون یا همان پرتقال شمال با قیمت : صفایی تصریح کرد

 .کنندگان عرضه شد تومان به مصرف 933هزار و  قیمت هر کیلوگرم سه

بار  وقتی درختان کم: بار مرکبات بود، یادآور شد های کم جزو سال 44دلیل سرمای شدید زمستان  به 40وی با بیان اینکه سال 

های قبل حدود  ها نسبت به سال های شمال وزن پرتقال شود؛ بنابراین در کل باغ تر می میوه تولیدی درشتباشند اندازه و وزن بار 

 .گرم بود 063تا  433شده بین  طوری که امسال متوسط وزن پرتقال تامسون عرضه گرم افزایش داشت، به 93

 .کنندگان عرضه شد گرم به مصرف 433تا  503طور متوسط ریزتر است و با وزن حدود  پرتقال جنوب به: صفایی تأکید کرد

تن در سازمان میادین توزیع شد که  133تن پرتقال تنظیم بازار فقط  033هزار و  سال گذشته از حدود یک: وی اظهار داشت

 .بار عرضه شد هزار تن پرتقال در میادین میوه و تره امسال با افزایش شش برابری حدود سه

ترین راه یعنی واردات  های ناشی از فشارهای جمعی منفعت جو که آسان ون روستایی ایران به چالشمدیرعامل سازمان مرکزی تعا

ای امسال به شدت تأکید داشتند تا واردات پرتقال و مرکبات  عده: کنند، اشاره کرد و گفت را برای حل برخی مشکالت پیشنهاد می

کردند که بازار میوه شرایط خوبی ندارد و حتماً باید واردات انجام  می هایی را اعالم صورت گیرد و هر دو، سه هفته یکبار گزارش

شود، ولی وزارت جهاد کشاورزی در جهت عمل به فرامین اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری و همچنین منطق حمایت از 
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ید صورت بگیرد و نتایج بازار نیز نشان داد تولیدات داخلی مرکبات که در ایران دارای ارزش افزوده است، مصمم بود که این کار نبا

 .که این تصمیم، تصمیم درستی بوده است

صفایی خطاب به این دسته از مشتاقان واردات یا کسانی که به بهای کاستن از قیمت پرتقال در بازار به راهکارهای واردات شتاب 

درصد محصوالت باغی  93سیب، پرتقال و نارنگی که حدود وقتی در کشور در تولید محصوالتی مانند : شوند، افزود زده متوسل می

رو است و شرایط اقتضاء  دهد، جزو تولیدکنندگان بزرگ دنیا هستیم؛ یا در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی روبه را تشکیل می

قال یا کاالهای غیراساسی خواستیم این ارز محدود را صرف واردات پرت کند ارز صرف واردات کاالهای غیراساسی شود، ما نمی نمی

 .کنیم

عنوان سند باالدست  های ابالغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی به از سال گذشته سیاست: وی خاطرنشان کرد

طور که همه دیدند  عنوان یک دستگاه دولتی باید خودمان را پایبند به این امر بدانیم که همان های کشور بود و ما هم به برنامه

 .ایبند نیز دانستیمپ

صفایی در پاسخ به گالیه خبرنگار ایانا که در عین ستایش ایستادگی وزارت جهاد کشاورزی در مقابل فشار واردات خواستار اتخاذ 

: تدابیر آموزشی و تشویقی برای فرهنگ صحیح مصرف نزد مردم ایران همچون سایر ملل کشورهای توسعه یافته شد، تصریح کرد

 .سازی کنیم های اقتصاد مقاومتی، باید برای مصرف کاالهای داخلی فرهنگ جاست و ما نیز بر اساس سیاست این گالیه به

ترکیبی از پرتقال شمال و جنوب کشور را  49بر این اساس امسال برای نخستین بار و جهت تنظیم بازار شب عید : وی ادامه داد

های آذربایجان غربی، اصفهان،  ه جای صرفاً آذربایجان غربی از استانسازی کردیم و همچنین محصول سیب را این بار ب ذخیره

 .توزیع کردیم 40زنجان، خراسان شمالی و دماوند برای تنظیم بازار میوه شب عید خریداری و در هفته پایانی سال 

بار توسط  بازار برای نخستین در تنظیم بازار میوه شب عید کل عملیات تنظیم: مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی تأکید کرد

های روستایی و کشاورزی کشور انجام شد که خوشبختانه توانمندی خود را جهت انجام امور محوله به خوبی نشان  شبکه تعاونی

 ./داد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/44352-5.html 

 

 بازار و قیمت ها

  فودپرس 5049فروردین ماه  52سه شنبه 

 

 گرمای زودرس میوه را گران کرد کشاورزی
 

های تنظیم بازاری نیز همچنان در بازار حضور دارند، اما سیاه بازار میوه  اگرچه هنوز دو هفته از آغاز سال نو گذشته است و میوه <

هم از گردونه رقابت عقب نمانده و امسال خود را پیش از موعد معمول هر سال، به بازار رسانده است، این در حالی است که قیمت 

هزار تومان هم در بازار عرضه  4هزار تومان و برخی اقالم زمستانی تا کیلویی  93ای نوبرانه تا کیلویی ه برخی از اقالم میوه

شکل گیری سیاه بازار، رسم هر ساله بازار میوه ایران است، میوه های تابستانی هنوز نیامده اند و تنها دو تا سه نوبرانه به .شود می

پیدا نمی شود، یعنی کمتر میوه زمستانی با کیفیتی را می توان در میوه فروشی ها پیدا  بازار وارد می شود، دیگر میوه در بازار

هر ساله در فاصله هفته آخر فروردین ماه تا نیمه اول اردیبهشت ماه، سیاه بازار میوه به اوج خود می رسد و مردم هم که چاره .کرد

ر سبد مصرفی خود داشته باشند، بنابراین وقتی برای خرید به میوه فروشی ای جز خرید میوه ندارند و باالخره باید این کاال را نیز د

http://www.iana.ir/tashakkol/item/22018-1.html
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در کنار این، مردم دیگر توان خرید میوه های زمستانی .وارد می شوند، با قیمت های نجومی انواع میوه های نوبرانه مواجه می شوند

قدر باال رفته که قدرت خرید مردم را به شدت را نیز نخواهند داشت، چراکه هم اکنون قیمت برای برخی میوه های زمستانی آن

پردازند، کیفیت به  از سوی دیگر، کیفیت این میوه ها هم جای بحث دارد، چراکه متقابل قیمتی که مردم می. کاهش داده است

ن به عنوان بررسی های میدانی نشانگر این است که هم اکنون قیمت هر کیلوگرم پرتقال که مغازه داران از آ.اندازه باال نیست

تومان هم رسیده، لیموشیرین هم عالوه بر اینکه بسیار ریز است، به قیمت هر  4133تا  2133پرتقال مصری یاد می کنند، به 

تومان رسیده است، هندوانه هم به  0133از سوی دیگر، قیمت هر کیلوگرم ملون هم به .تومان عرضه می شود 2333کیلوگرم 

از . هزار تومان هم عرضه می شود 93عرضه می شود، چغاله نیز در نوع ریز و مرغوب تا کیلویی تومان  4133قیمت هر کیلوگرم 

از سوی دیگر، قیمت .هزار تومان عرضه می شود 01سوی دیگر گوجه سبز نوبرانه هم به بازار آمده است که با قیمت هر کیلوگرم 

اکنون قیمت هر کیلوگرم . مردم برای خرید آن پایین آمده است موز اندکی کاهش یافته است، چراکه به گفته مغازه داران تقاضای

به هرحال امسال .تومان عرضه می شود 9433تومان رسیده است و در نوع کمی کم کیفیت تر هم به قیمت  9233موز مرغوب به 

ا به صورت تصاعدی در حال سیاه بازار میوه از روزهای آغازین سال نو شروع شده است و متاسفانه بدون نظارت در بازار، قیمت ه

 افزایش است که این امر قدرت خرید مردم را کاهش می دهد

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

 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1971فروردین ماه  19دو شنبه 

  

 را آشکار کرد کشاورزی  وزارتخانه 0اختالفات « 14تنظیم بازار عید »
 

باره برخی از مواد غذایی در در ایام پایانی سال گذشته،  و افزایش قیمت یک 49بعد از اجرای خالف عرف تنطیم بازار شب عید  

به .لش کشیدمقام وزیر صنعت امروز لب به سخن گشود و با انتقادات تند از نحوه تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی را به چا قائم

 40های فراوان در سال  گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی بعد از چالش

اما بعد از یک . اجرا شد و وظایف مربوط به کشاورزی و صنایع غذایی و حتی بخش بازرگانی را به وزارت جهاد کشاورزی بازگرداند

طوری که با علنی شدن این  ع دوباره به محل اختالف دو وزارتخانه کشاورزی و صنعت تبدیل شده، بهسال اجرا، این موضو

در این قانون، عالوه بر انتقال شرکت مادرتخصصی بازرگانی . پردازند ها نیز به این اختالفات می اختالفات، مسئولین دولتی در رسانه

بازار محصوالت کشاورزی و حتی صنایع غذایی نیز به وزارت جهاد کشاورزی  دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام، مسئولیت تنظیم

اما دو وزارتخانه از این قانون تفاسیر مختلفی دارند، وزارت جهاد کشاورزی این قانون را در راستایی حمایت از حقوق تولید . بازگشت

گذشته از این وزارتخانه سلب شده بود؛ اما وزارت  های کند که در سال کنندگان کنار مصرف کنندگان و حق بالمنازعی عنوان می

صنعت این قانون را با اشاره به غیرتخصصی بودن وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار و عدم دسترسی به اصناف، آن را قانونی 

وباره این اختالفات، های منتشر شده، زمینه بروز د قانون انتزاع برگرددبر اساس گزارش: وزارت صنعت.داند غلط و غیرمنطقی می

بعد از اجرای خالف . مقام وزیر صنعت به تنظیم بازار میوه و مرغ مورد نیاز مردم در روزهای پایانی سال است واکنش امروز قائم

ها در بازار مصرف،  قیمت افزایش قیمت با اتکای صرف بر تولیدات داخل و حمایت از تولید کننده به 40عرف تنطیم بازار شب عید 

در موضع .وتاج لب به سخن گشود وبا انتقادات تند از نحوه تنظیم بازار مواد غذایی وزارت جهاد کشاوورزی را به چالش کشیدخسر

انتقادی جدید وزارت صنعت که حتی مجلس را نیز زیر تیغ برده و خواهان پاسخگویی نمایندگان مجلس در خصوص قانون انتزاع و 

رت جهاد کشاورزی است، خسروتاج عالوه بر موفق نخواندن بخش کشاورزی در تنظیم بازار و وضعیت اجرای تنظیم بازار توسط وزا

http://www.foodpress.ir/Post
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جانبه دانستن این وزارتخانه در حمایت از حقوق تولید کنندگان در مقابله با مصرف کنندگان، خبر از پیگیری وزارتخانه متبوع  یک

واکنش وزارت جهاد کشاورزی به انتقاد .دهد عدن و تجارت میخود در سال جاری برای بازگرداندن این وظایف به وزارت صنعت، م

پرده وزارت صنعت هنوز  های خبرنگار تسنیم، وزارت جهاد کشاورزی در خصوص این اظهارات بی وزارت صنعتبر اساس پیگیری

شود در این  یکی از مدیران کل وزارت جهاد کشاورزی که نخواست نامش فاش.موضع سکوت و تصمیم گیری را اتخاذ کرده است

خانه  ای نیست، و تا اطالع ثانوی این وزارت ها عمل پسندیده مطرح کردن اختالفات دو وزارتخانه دولتی در رسانه: ارتباط به ما گفت

های موجود در  خالف ادعا تنها ذکر این نکته ضروری است که به: این مقام مسئول افزود.قصد پاسخگویی به این ادعاها را ندارد

های ذخیره  بار، در حال حاضر بخش زیادی از پرتقال ود پرتقال شب عید، بنا بر اعتراف اتحادیه بارفروشان میوه و ترهخصوص کمب

گفتنی است گه خبرگزاری تسنیم برای پاسخ رسمی وزارت جهاد کشاورزی به این امر، .رود شده اصناف، باقی مانده و به فروش نمی

 کند در ساعات آتی این موضع را پیگیری می

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

 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1971فروردین ماه  19دو شنبه 

 

 های نجومی به بازار با قیمت  های نوبرانه ورود میوه

گوجه سبز : مانند چغاله و گوجه سبز به بازار، گفتای  های نوبرانه رئیس اتحادیه میوه وسبزی با اشاره به ورود میوه <کشاورزی

 .اش نیز بیشتر است تر باشد قیمت بالعکس چغاله هرچه درشت

 
ها توت فرنگی است که در طول سال نیز در  یکی از این میوه: های نوبرانه به بازار اظهارداشت سید حسین مهاجران درباره ورود میوه

 54تا  9سانات زیادی است، ضمن اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم از این میوه بین بازار وجود داشت و قیمت آن دارای نو

 .هزار تومان است

هزار  54تا  53  چغاله شیراز نیز هم اکنون در بازار موجود است که این محصول به دلیل آنکه درشت شده به قیمت: وی افزود

 .هزارتومان است 93شود، همچنین باالترین قیمت چغاله ریز کاشان  تومان عرضه می

گوجه سبزهای موجود در بازار متعلق به : تر باشد، قیمتش بیشتر است، اضافه کرد مهاجران با بیان اینکه گوجه سبز هرچه درشت

 .هزار تومان است 93حدود هزار تا  63گرمسار، قم و ساوه است، ضمن اینکه قیمت این میوه بین 

 .تومان است 4133حداکثر قیمت این میوه : روز قبل در بازار موجود بوده است، افزود 13وی با اشاره به اینکه ملون نیز از حدود 

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1971فروردین ماه  19دو شنبه 

 

 هاست وزارت کشاورزی به دنبال باال نگه داشتن قیمت
 

هاست و حقوق  وزارت کشاورزی به دنبال باال نگه داشتن قیمت: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت <کشاورزی

 .کند؛ به قانون انتزاع نقد دارم، شاید قانون را تغییر دادیم کنندگان را رعایت نمی مصرف

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post
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قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت و معاون بازرگانی داخلی این وزارتخانه در خصوص  مجتبی خسروتاج

شب عید را بر عهده داشت و توجیه  تنظیم بازارامسال مسئولیت  جهاد کشاورزیوزارت : مشکالت تنظیم بازار شب عید اظهار کرد

ند و آن ها ابزار اجرایی برای تنظیم بازار نداشته اند به هیچ آن ها در خصوص اینکه اصناف زیر نظر وزارت صنعت فعالیت می کرد

 .وجه پذیرفتنی نیست

مگر وزارت صنعت مغازه داری می کند و یا مغازه ها زیر نظر آن ها اداره می شود که مسئوالن : قائم مقام وزیر صنعت تصریح کرد

 وزارت جهاد کشاورزی چنین ادعایی می کنند؟

 ریمبه قانون انتزاع نقد دا

ما قطعا نقدهای زیادی به قانون انتزاع داریم، ولی ما کاری نمی توانیم انجام دهیم زیرا : خسروتاج با انتقاد از قانون انتزاع بیان کرد

 .یک قانونی از قبل تصویب شده و ما مجبوریم آن را اجرا کنیم

یک روز در این کشور تصمیم : وال دارد به نسیم گفتخسروتاج با بیان اینکه ادغام وزارت بازرگانی و صنعت هم با یکدیگر جای س

گرفتند دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام شود، بدون اینکه شرایط الزم برای این کار فراهم شود و نمی توانیم هر وقت قانونی تصویب 

 .شد برای اصالح آن اقدام کنیم

صنعت و کشاورزی به دود مردم می رود و مردم برای  وی در خصوص اینکه دود ناهماهنگی به وجود آمده بین وزارتخانه های

ما چه کاری می توانستیم : هزار تومانی خریدند خاطرنشان کرد 4هزار تومانی و مرغ  55امسال برای اولین بار شب عید پرتقال 

 .انجام دهیم، تنظیم بازار این اقالمی که نام بردید در حوزه اختیارات ما نبود

 ص قانون انتزاع پاسخگو باشندنمایندگان مجلس در خصو

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید در خصوص قانونی که تصویب کرده اند پاسخ دهند، 

را  نمایندگان مجلس باید بگویند در خصوص انتزاع، چرا جوانب را در نظر نگرفتند و مشکالت امروز در حوزه تنظیم بازار: یادآور شد

 .پیش بینی نکردند

ستاد تنظیم بازار از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و قبل از آن : خسروتاج با اشاره به عملکرد ستاد تنظیم بازار تصریح کرد

در زمینه تنظیم بازار کاالهای اساسی و کشاورزی فعالیت می کرده است و البته بعضی اوقات در بخش های دیگر مانند لوازم 

 .تحریر، مصالح ساختمانی، در بخش سیمان، فوالد و مواد پتروشیمی هم اعمال نظر می کردال

با این حال بعد از انقالب سهم تنظیم بازار محصوالت کشاورزی مانند برنج، شکر، مرغ، روغن و تخم مرغ در این ستاد : وی افزود

مورد نیاز مردم بوده است و همواره دولت ها روی این  کاالهای اساسیبسیار باالتر از دیگر اقالم بوده است، زیرا این کاالها جز سبد 

 .ی نداشته باشنداقالم حساسیت داشتند تا به موقع تامین شوند و افزایش قیمت زیاد

بعد از اعالم قانون انتزاع همه این وظایف به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است، : معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت گفت

 .بنابراین ما جز تبعیت از قانون انتزاع کاری نمی توانیم انجام دهیم

 وزارت جهاد کشاورزی به دنبال باال نگه داشتن قیمت هاست

نگاه اساسی وزارتخانه هایی مانند : ا بیان این مطلب که افزایش قیمت جز طبع وزارتخانه های تولیدی است بیان کردخسروتاج ب

وزارت جهاد کشاورزی به تولید است، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی به دنبال باال بودن قیمت اقالم کشاورزی هستند تا کشاورزان 

 . شود، در روستاها بمانند و به کشاورزی مشغول شوند سود کنند و قشر روستایی جامعه حمایت

 .من هم اگر در وزارت جهاد کشاورزی بودم همین سیاست را در پیش می گرفتم: وی ادامه داد

نگاه وزارت بازرگانی این بود : قائم مقام وزیر صنعت با اشاره به حمایت وزارت بازرگانی سابق از حقوق مصرف کنندگان تصریح کرد

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C+%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AC
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C+%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AC
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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ق مصرف کنندگان تضعیف نشود و زمانی که وزارت صنعت و بازرگانی از یکدیگر جدا بودند این دو وزارتخانه در تعامالتی  که حقو

 .که با یکدیگر داشتند به این مسئله توجه را داشتند

 حقوق مصرف کنندگان در وزارت جهاد در نظر گرفته نمی شود

وزارت جهاد کشاورزی دغدغه تولید دارد و حقوق نیاز مصرف کننده در این  در حال حاضر نگرانی ما این است که: خسروتاج گفت

 .وزارتخانه کمرنگ است و آن ها به حقوق مردم و نیاز مصرف کنندگان توجه کمتری دارند

 .نقدهایی که در این زمینه انجام می شود درست است زیرا نگاه وزارت جهاد کشاورزی به سمت تولید است: وی بیان کرد

ن بازرگانی داخلی وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که آیا برنامه ای در دولت برای ایجاد تغییر در قانون انتزاع و یا جدا کردن معاو

ما نمی توانیم تمام وقت خود را به این موارد اختصاص دهیم و : دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی دارید یا خیر به نسیم عنوان کرد

انون های مختلف را اصالح کنیم، زیرا ممکن است در برهه فعلی تغییر قانون کمی زود باشد و نمایندگان نمی توانیم همواره ق

 .مجلس تمایل داشته باشند که این قانون مدتی اجرا شود تا نتیجه آن را ببینند

 وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار شب عید موفق نبود

این قانون تجربه موفقی نبوده است، به خصوص در شب عید شاهد بودیم که وزارت جهاد در حال حاضر تجربه اجرای : وی ادامه داد

کشاورزی در تنظیم بازار موفق نبود، ولی بسیاری از قانون ها وجود دارد که قانون گذاران اعالم می کنند که یک سال یا دو سال 

 .ن اصالحات انجام شودزمان می خواهند تا نتیجه آن به خوبی در جامعه مشخص شده و بعد از آ

به عنوان کسی که سال های زیادی در حوزه بازرگانی فعالیت کرده ام، با اجرای قانون انتزاع : قائم مقام وزیر صنعت خاطرنشان کرد

در زنجیره کاال وقتی به عنوان مثل در حوزه تنظیم بازار ورود می کنیم یک بخشی از کار در یک وزارتخانه تعریف می شود و بخش 

دیگر در یک وزارتخانه دیگر تعریف می شود و هماهنگی آن در عمل کار را سخت می کند و گرفتاری تنظیم بازاری زیادی را ایجاد 

 .می کند

 شاید قانون انتزاع تغییر کند

داده مشکالت و معضالت تنظیم بازار شب عید به کمیسیون های مربوطه در دولت ارجاع و اگر تشخیص : خسروتاج در پایان گفت

شود که تنظیم بازار مانند شب عید در ایام دیگر سال هم با مشکالتی رو به رو شده است، قطعا طرحی به مجلس برده خواهد شد 

 .تا این مشکالت حل شود

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

 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1971فروردین ماه  19دو شنبه 

 

 نظر در نحوه خرید تضمینی شیرخام احتمال تجدید
 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان بررسی روند بازار شیر و محصوالت لبنی در نیمه دوم فروردین،  <کشاورزی

 .شود میگیری  در صورت کسب نتایج مطلوب در مورد روند و نحوه ادامه خرید تضمینی شیرخام تصمیم: گفت

شیر از ( حمایتی)مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مورد ادامه طرح روند خرید تضمینی  حسین صفایی

اکنون در حال انجام است، اما ممکن است در مورد آن  شیر هم( حمایتی) خرید تضمینی :کنندگان در سال جاری، گفت تولید

 .نظر صورت گیرد تجدید

خام با چه  گیرد، تا مشخص شود که شیر در نیمه دوم فروردین ماه بازار شیر و محصوالت لبنی مورد بررسی قرار می: فزودوی ا

http://www.foodpress.ir/Post
http://foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%85
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 .رسد کنندگان محصوالت لبنی می قیمتی به دست تولید

، در مورد روند در صورت بررسی و کسب نتایج مطلوب اگر الزم باشد: مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت

 .شود گیری می شیرخام تصمیم( حمایتی)و نحوه ادامه خرید تضمینی 

 4تاکنون تولیدات شیر خشک : صفایی با بیان اینکه بخشی از شیرخام خریداری شده به شیر خشک تبدیل شده است، گفت

 .قرارداد سازمان تعاون روستایی صادر شده است های طرف کارخانه از کارخانه

های تولیدی به کشورهای روسیه و چین صادر  احتماال شیر خشک: اطالعی کرد و افزود رد میزان این صادرات اظهار بیوی در مو

 .شده است

http://www.foodpress.ir/Post 
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اه برنامه و سیاست  
 – 71/11/11فارس

 

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران  هزار تن شیرخام 1۱خرید تضمینی / تا تیرماه ادامه داردخرید تضمینی شیرخام 
هزار تن شیرخام خریداری  1۱ایران با بیان اینکه از آغاز طرح خرید تضمینی شیرخام از اواخر سال گذشته تاکنون 

 .این طرح تا تیرماه سال جاری ادامه دارد: شده است، گفت
 

خرید : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ستانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران در گفتسعید سلطانی سرو

 .های پایانی سال گذشته آغاز شده به دستور وزیر جهاد کشاورزی تا تیرماه سال جاری ادامه دارد تضمینی شیرخام که از ماه

شود تا این موضوع تا  هنوز تصمیمی در مورد ادامه روند خرید تضمینی شیرخام بعد از تیرماه اتخاذ نشده، ولی تالش می: وی افزود

 .پایان سال جاری ادامه یابد

هزار تن شیرخام  21از ابتدای خرید طرح تضمینی شیر خام تاکنون بیش از : مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران بیان داشت

 .هزار تن شیر خشک استحصال شده است 1از این مقدار حدود خریداری و 

دریافت   ها به ازای شیرخام فروخته شده نهاده برخی استان: کنندگان شیرخام، بیان داشت سلطانی در مورد پرداخت مطالبات تولید

 .درصد وجه به آنها پرداخت شده است 13اند، اما برخی وجه نقد مطالبه طلب کردند که  کرده

تن از شیر خشک استحصالی به شرط  1933: مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران در مورد صادرات شیر خشک استحصالی گفت

کارخانه در این مزایده به زودی بخشی از شیر خشک استحصالی  0صادرات در اسفند ماه به مزایده گذاشته شد و بابرنده شدن 

 .شود صادر می

زین شده به همدلی و همزبانی دولت و مردم، بیش از پیش به اتحادیه اعتماد شود و با حمایت و امیدواریم در سال م: وی افزود

 .ها واگذار شود کارها به تشکل  واگذاری

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493552333329 

 

 و سیاست هابرنامه 
 – 71/11/15فارس

 

ریزی و امور اقتصادی جهاد  معاون برنامه هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی 9۱0اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در 

هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی اجرا  9۱0طرح کشاورزی حفاظتی در سطح : کشاورزی آذربایجان غربی گفت
 .شده است

 
ضریب مکانیزاسیون کشاورزی آذربایجان غربی تا پایان : گو با خبرنگار فارس در ارومیه اظهار داشت و در گفت رسول جلیلی امروز

مطابق برنامه پنج ساله پنجم استان در بخش  40اسب بخار در هکتار بوده است که این ضریب در پایان سال  5154برابر با  44سال 

 .رسید می 510کشاورزی باید به 

بند کشاورزی  دستگاه انواع دنباله 503دستگاه انواع کمباین و یک هزار و  01دستگاه انواع تراکتور،  133نزدیک به وی به خرید 

های جاری سازمان مانند کشاورزی حفاظتی با استفاده از تسهیالت منابع  های روز و متناسب با طرح توسط کشاورزان با تکنولوژی

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940118000084
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ای بخش کشاورزی از جمله  اجرای طرح شناسایی و صدور کارت برای رانندگان حرفه: دداخلی بانک کشاورزی اشاره کرد و افزو

 .اقدامات است

بند  دستگاه انواع ادوات دنباله 96نزدیک به : ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد معاون برنامه

 .های فنی و اعتباری خریداری شده است یارانه بالعوض از محل کمککشاورزی خاص و الگویی توسط کشاورزان با استفاده از 

هزار هکتار در قالب سه عملیات با هدف حفاظت از منابع آبی و خاکی  511وی با بیان اینکه طرح کشاورزی حفاظتی در سطح 

هدف کاهش ضایعات در سطح اجرای طرح نظارت برداشت غالت استان با : های تولید اجرا شده، اعالم کرد استان و کاهش هزینه

نفر از کارشناسان ناظر سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی از دیگر اقدامات انجام شده  49کل استان با استفاده از بکارگیری 

 .است

در راستای توسعه : جلیلی بر اهمیت و ضرورت اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در اراضی آذربایجان غربی تاکید کرد و ادامه داد

برداران بخش کشاورزی استان را از مزایای اجرای این طرح مطلع کرد تا  های آموزشی بهره شاورزی حفاظتی باید با برگزاری دورهک

 .زمینه مشارکت و توسعه کشاورزی حفاظتی در آذربایجان غربی فراهم شود

با مدیریت : ادی بوده است، یادآور شدترین روش کنترل فرسایش آبی و ب وی در پایان با بیان اینکه حفظ پوشش گیاهی ساده

شود این امر موجب کاهش تلفات رسوبی و آلودگی هوا شده و سطح خاک  صحیح بقایای گیاهی بیشتری روی سطح نگه داشته می

 .کند را در برابر فرسایش بادی محافظت می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493551333069 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا– 1971فروردین  19, دوشنبه

 

هشت سال پیش قانون خاک به مجلس فرستاده شد،  ! در مجلس، به هشت سال رسید "قانون خاک"خوردگی  خاک

 .اما تاکنون به تصویب نرسیده است
 

با تصویب این : با اعالم این خبر گفت( ایانا)در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر انجمن علوم خاک ایران امروز

 .قانون بسیاری از مشکالت این بخش حل خواهد شد

تنها  نه: ها در تعامل با یکدیگر نیستند، افزود علیرضا فالح با اشاره به اینکه برای بخش خاک هیچ متولی وجود ندارد و سازمان

شود، بلکه در بخش آموزش نیز بسیار ضعیف عمل شده است و دانشجویان نیز با  اعتبارات کافی به این بخش داده نمی بودجه و

آموختگانی با اطالعات کاربردی هستیم تا بتوانند مشکالت  شوند، در صورتی که ما نیازمند دانش اطالعات تئوری وارد بازار کار می

 .خاک کشور را حل کنند

در قانون : اینکه با استفاده نادرست از خاک در کشور، ایران رتبه نخست فرسایش خاک را در آسیا دارد، خاطرنشان کردوی با اعالم 

 51وری کشاورزی هرساله در هر هکتار خاک میزان فرسایش کمتر از سه تن است که در حال حاضر این میزان در کشور ما به  بهره

 .تن رسیده است

  

زنی عمود بر جهت شیب،  دبیر انجمن علوم خاک ایران اقدامات الزم برای حل این معضل را کاهش شخم در جهت شیب و شخم

های نوین، کاهش قطع درختان جنگلی،  های کشاورزی در خاک های مستعد فرسایش، استفاده از آیش و روش کاهش فعالیت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940115000364
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های انجمن علوم  با اعمال دقت بیشتر و پیگیری: ها اعالم کرد و اظهار داشت آب داری و کاهش روان افزایش مواد آلی خاک، آبخوان

 .خاک ایران سعی در کاهش میزان فرسایش خاک داریم

، بعد از تصویب نهایی در دولت وقت در «الیحه جامع خاک»ها بحث و انتظار، به صورت  به گزارش ایانا، این قانون پس از مدت

الیحه ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و در آن بر لزوم حفاظت از خاک در برابر . س رفتبه مجل 24تاریخ اول دی ماه 

بینی شده و همچنین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان  پیش« گارد حفاظت خاک»در این الیحه . آلودگی و تخریب تاکید شده بود

 .حه درانتظار تصویب نهایی استاند، اما هنوز این الی حفاظت محیط زیست به عنوان مجری مشخص شده

تواند دورنمایی تیره و تار در حوزه امنیت غذایی میلیون ها ایرانی در  آمارهایی تکان دهنده از وضعیت فرسایش خاک در ایران، می

 ./بیافریند 5939افق 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44396-5.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1971فروردین  11, یکشنبه

 

به  94از  14ای در سال  های گمرکی بخش کشاورزی با تصویب هیأت وزیران طبقات تعرفه کاهش هشت درصدی تعرفه
االجرا شده  کشور الزمهای سراسر  طبقه کاهش یافته و این مصوبه از ابتدای سال جاری با ابالغ به تمامی گمرک 97

 .است
 

های دولت  و به نقل از سازمان توسعه تجارت، رئیس این سازمان با تأکید بر اینکه وعده( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ردیف تعرفه با حذف،  5369برای تسهیل فضای تجاری محقق شده است، با بیان اینکه مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 

به تصویب هیأت وزیران رسید  40اسفندماه سال  41ای در روز  مصوبه کاهش طبقات تعرفه: اد و اصالح همراه بوده است، گفتایج

 .های کشور قرار گرفته است و اعمال خواهد شد و از نخستین روزهای سال جاری در اختیار گمرک

شود، باالترین میزان تعرفه  که از کلیه کاالهای وارداتی دریافت میای چهار درصد است  کمترین طبقه تعرفه: راد افزود افخمی... ا ولی

درصد قرار  11و  93، 04، 46، 43، 51، 53، 1های  درصد است و بین این دو طبقه، هشت طبقه دیگر با تعرفه 11دریافتی نیز 

 .دارد

میانگین . رفه نیز کاهش یافته استتع 543تعرفه افزایش پیدا کرده و بیش از  493در سال جاری حدود : وی خاطرنشان کرد

 .دهم درصدی برخوردار بوده است های کشور در بخش کشاورزی و صنعت نیز از کاهش هشت تعرفه

طبق مصوبه پیشین هیأت : سی، ادامه داد.سی 4133راد با تأکید بر ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودروهای باالی  افخمی

شود، ضمن اینکه  نیز اجرا می 49سی ممنوع بوده و این مصوبه در سال .سی 4133االی دولت ثبت سفارش و واردات خودروهای ب

 .نیز با ارز متقاضی انجام شده و میزان سود بازرگانی کاالهای یاد شده نیز دو برابر است 53ثبت سفارش و ورود کاالهای گروه 

. های مبارزه با قاچاق، تسهیل تجارت است یکی از روش: کرد ها در میزان قاچاق در کشور، تصریح وی با اشاره به تأثیر کاهش تعرفه

در این صورت واردکنندگان . یابد که راه ورود قانونی کاال به کشور بسیار سخت، پیچیده و پرهزینه باشد قاچاق وقتی کاهش می

شود و امکان  و کار تسهیل می شوند؛ بنابراین هرچه تعداد طبقات کمتر شود، راه کسب های غیرمجاز هدایت می بیشتر به سمت راه

 .تخلف نیز به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22046-1.html
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سازی فضای تجاری  های کشور درصدد ساده با حذف موارد غیرضروری از نظام تعرفه: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد

ای را در  های الزم صورت پذیرفته و روند نزولی سازی ای حذف شده، یکسان های تعرفه هستیم و در این راستا بسیاری از زیرنویس

 .ها تعریف شده است نظام تعرفه

ها  درباره بحث تعرفه: ها بحث حمایت از تولید داخل مطرح بوده است، تأکید کرد راد با بیان اینکه همواره در ارتباط با تعرفه افخمی

برای حمایت از تولید، الزم نیست که . داری صورت پذیرد زمانباید ترتیبی اتخاذ شود که از تولید داخل حمایت منطقی، معقول و 

ای رها شود تا در فضای رقابتی  سالیان دراز با دیوار تعرفه از آن حمایت کنیم، بلکه باید هر صنعت بعد از مدتی از حمایت تعرفه

 .رشد کند

های  نیز طبق برنامه 46یابد و سال  ای به هشت طبقه کاهش طبقات تعرفه 41وی در پایان اظهار امیدواری کرد که سال 

 ./ای را شاهد باشیم گرفته تنها شش طبقه تعرفه صورت

 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44300-5.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا– 1971فروردین  11, سه شنبه

 

منظور تجهیز  اعالم شد امسال به 14ای و بارانی در سال  های آبیاری قطره های اختصاص اعتبارات سیستم سیاست

طور جمعی درخواست  های نوین آبیاری، به کشاورزان این اراضی مشروط به این که تجمیع و به اراضی خرد به سیستم
 .کنند درصد سهم یارانه بالعوض دولت را کامل دریافت می 1۱ارائه دهند،  ها را اجرای این سیستم

 
با اعالم این خبر ( ایانا)معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .اری نوین در اراضی خرد اتخاذ شده استهای آبی های اجرای سیستم این تصمیم با هدف سرشکن کردن و کاهش هزینه: افزود

از آنجا که در اراضی خرد : ها قرار دارند، خاطرنشان کرد درصد اراضی آبی، زیر چاه 63سیدرحیم سجادی با اشاره به اینکه 

شته باشد و های آبیاری تحت فشار را انجام دهیم، مقرر شد تا هر چاه آبی که بیش از پنج کشاورز دا توانستیم سیستم کشاورزی نمی

 .های آبیاری تحت فشار اقدام کنند، تمام سهم یارانه دولت را دریافت کنند طور گروهی برای اجرای سیستم این افراد به

درصد کشاورزان  41بیش از : های نوین آبیاری در مدیریت مزرعه و تولید را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد وی اثر اجرای سیستم

 .اند نوین را در اراضی خود اجرا کردهنمونه، سیستم آبیاری 

برای کشاورزانی که : میلیارد تومان اعالم کرد و گفت 463هزار و  را یک 49سجادی اعتبار سیستم آبیاری تحت فشار در سال 

بارانی، میلیون تومان و برای اجرای سیستم آبیاری  611ای مراجعه کنند بابت هر هکتار  انفرادی برای اجرای سیستم آبیاری قطره

 .شود هر هکتار پنج میلیون تومان یارانه پرداخت می

 211از : وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از اراضی کشاورزی کشور قابلیت اجرای سیستم آبیاری نوین را دارند، تصریح کرد

 .دارند ها را میلیون هکتار، قابلیت به اجرا درآمدن این سیستم 111میلیون هکتار اراضی آبی، حدود 

  ساله برای اجرای سیستم آبیاری نوین 97برنامه 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22033-1.html
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های آبیاری نوین مجهز  هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم 933تاکنون یک میلیون و : معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد

 .ساله داریم 53هزار هکتار باقیمانده، برنامه  533اند و ما برای چهار میلیون و  شده

موقع اعتبارات، برای اجرای ساالنه سیستم آبیاری تحت فشار در سطح  سال در صورت تأمین به 53طی این : ظهار داشتسجادی ا

 .ریزی انجام شده است هزار هکتار، برنامه 933

ژی درصد مصرف آب کاهش می یابد ضمن آنکه منجر به کاهش انر 93های نوین آبیاری،  با اجرای سیستم: وی بار دیگر تأکید کرد

 .شود ها می در سطح مزارع و باغ

های  ما روش: سجادی با بیان اینکه بحث بهبود مدیریت آب از هشت سال گذشته در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است، گفت

ایم و  های نوین آبیاری را داشته های فرعی، تجهیز و نوسازی، زهکشی و سامانه جویی آب کشاورزی مانند احداث شبکه صرفه

 .ایم علت مسائل مالی و کمبود اعتبار، از اهدافمان دور مانده ساله نیز صورت گرفته، اما به 53ساله و  های پنج ریزی مهبرنا

های آبیاری  های پیش برخی از تولیدکنندگان تجهیزات و لوازم سیستم علت عدم تأمین اعتبارات در سال به: وی همچنین افزود

 .اند تحت فشار، ورشکست شده

شود و توان اجرای کار  ابزار و لوازم کار برای اجرای سیستم آبیاری نوین توسط بخش خصوصی تأمین می: خاطرنشان کردسجادی 

 .توسط این بخش وجود دارد، اما برای هر کار زیربنایی به اعتبار نیاز است

 ای، مانع تبخیر آب در اراضی کشاورزی های آبیاری قطره سیستم

گیری میزان تبخیر آب  زارت جهاد کشاورزی درباره تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای اندازهمعاون آب و خاک و صنایع و

 .هیچ کاری غیرممکن نیست و بخش تحقیقات باید پیگیر آن باشد: کشاورزی کشور نیز ادامه داد

ای  های آبیاری قطره تمدر سیس: های کشاورزی در مناطق شرق و گرم کشور بیشتر است، تصریح کرد وی با بیان اینکه تبخیر آب

 .شود های آبیاری بارانی، آب تبخیر می تبخیر وجود ندارد، اما در سیستم

 ./توان به صفر رساند البته تبخیر آب در مزارع را نمی: سجادی در همین حال یادآور شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44361-5.html 

 

  برنامه و سیاست ها
 آیانا-1971فروردین  11, سه شنبه

 

هایی که درباره افزایش واردات  های آینده نگرانی ها در ماه مقاومت جهاد کشاورزی مقابل واردات، حتی با کاهش قیمت

 شود آن توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می اساس است، زیرا کنترل محصوالت کشاورزی وجود دارد بی
 . 

توافق گروه : با اعالم این خبر گفت( ایانا)معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ب نخواهد ماندنصی اتفاق مبارکی است که باعث رونق کسب و کار در تمامی فضاها شده و بخش زراعت نیز از آن بی 5+1

شود فضای واردات و صادرات بهبود خواهد یافت، اما باید گفت که وزارت جهاد  با وجود آنکه احساس می: عباس کشاورز افزود

 .رویه انجام شود دهد که واردات بی دار است، اجازه نمی عنوان ارگانی که تنظیم بازار محصوالت کشاورزی را عهده کشاورزی به

ای معتقدند که قیمت محصوالت وارداتی کاهش خواهد یافت، اما باید دانست که به مقدار نیاز اجازه  عده: وی خاطرنشان کرد

 .دهیم واردات می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22065-1.html


 4931سوم فروردین  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

91 
 

 آبی کشاورزی داریم مدتی برای رفع کم برنامه طوالنی

هنوز اطالعاتی : ه دادمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت درباره وضعیت آب در سال جاری بر اساس نظرات وزارت نیرو ادام

آبی در اراضی کشاورزی مدنظر  مدتی برای رفع مشکل کم درباره آب کشاورزی به این وزارتخانه اعالم نشده است، اما برنامه طوالنی

 .است

ر استان را دچا 50طور که در خبرگزاری کشاورزی ایران نیز مخابره گردید، وزارت نیرو در حال حاضر  همان: کشاورز تصریح کرد

 .تنش آبی شدید عنوان کرده که این تنش بیشتر مربوط به آب شرب است

 .شده درگیر کمبود آب هستند استان کشور نیز در گزارش ارسال 55: وی یادآور شد

توان مصرف کرد، اعالم نشده است، اما کشاورزان هر منطقه  برای بخش کشاورزی هنوز میزان آبی که می: کشاورز تأکید کرد

 .توانند نسبت به میزان کشت محصوالت با توجه به مقدار آب در دسترس اقدام کنند های گذشته، می تجارب سالمتناسب با 

های کشور را مناسب ارزیابی کرد و اظهار  ماه سال جاری، سطح سبز و وضعیت گندم در استان های فروردین وی با توجه به بارندگی

 ./هزار تن گندم در کشور برداشت شود 433میلیون و  55شود بیش از  بینی می پیش: داشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44314-5.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1971فروردین  11, سه شنبه

 

روستایی سازمان تعاون روستایی یکی از  ، مصداق اجرای همدلی دولت و ملت در تعاون"های مردمی مشارکت"

تواند با بهبود فضای کسب و کار، این  ترین مصادیق و بستر تحقق همدلی و همزبانی مردم و دولت است که می مهم
 .شعار را محقق کند

 
با اعالم این خبر ( ناایا)معاون فنی و اجرایی سازمان تعاون روستایی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

از . سازمان تعاون روستایی یکی از مصادیق و بسترهای تحقق نامگذاری امسال همدلی و همزبانی بین دولت و مردم است: گفت

ها  تعریف شده، یکی از مصادیق اجرای شعار سال جاری این اقدام "مشارکت های مردمی"های این سازمان در بستر آنجا که فعالیت

 .رود شمار می به

گرفته در بخش دولتی و  های صورت تری برای فعالیت تواند جهت قوی های هر سال می نامگذاری: غالمحسین طباطبایی افزود

 .کند های کلی نظام را برای مدیران یادآوری می خصوصی تعریف کند، ضمن آنکه بعضی از مفاهیم و چارچوب

های رفاهی نزد مردم افزایش  عه فضای تجارت به نحوی است که شاخصیکی از مصادیق تحقق این شعار، توس: وی خاطرنشان کرد

ترین  تواند یکی از مهم کنندگان می ها با مردم، کشاورزان و مصرف پیدا کند و سازمان تعاون روستایی با توجه به ارتباط فعالیت

 .بازوان وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق بهینه این شعار باشد

شرکت از منافع فنی و اعتباری استفاده  233از سه سال گذشته، : زمان تعاون روستایی ایران ادامه دادمعاون فنی و اجرایی سا

اند از این منابع استفاده مؤثر کنند؛ لذا توسعه فنی و  شده وجود دارند که هنوز نتوانسته های ثبت اند، اما چند برابر شرکت کرده

تواند محرک مدیران این  شده می ن سازمان تعیین شده، در راستای سال نامگذاریعنوان هدفی که از سوی رئیس ای ها به زیرساخت

 .مندی بین کشاورزان و فعاالن حوزه باشد سازمان برای فعالیت بیشتر و ایجاد نشاط عمومی و افزایش رضایت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22059-1.html
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سازمان تالش کرد با دعوت از این : در تعاون روستایی تصریح کرد "اقتصاد مقاومتی"طباطبایی با اشاره به جایگاه خط مشی 

مدیران مختلف در حوزه خدمات فنی کشاورزی، خدمات مهندسی و اعتباری و اساتید خارج از وزارتخانه و برگزاری صدها ساعت 

کار کارگاهی، بتواند نقطه فعلی و استراتژی مشخصی برای حرکت در برنامه ششم توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی شناسایی و 

 .آن حرکت کند بر اساس

های مدیران کارآمد و اساتید دانشگاهی تالش کرد در برنامه ششم توسعه با دقت  گیری از تجربه این سازمان با بهره: وی یادآور شد

 ./ای اجرایی و پویا طراحی کند که به توسعه بخش کشاورزی منجر شود نظر بر چارچوب اقتصاد مقاومتی برنامه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44312-5.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1971فروردین  11, سه شنبه

 

میلیارد تومانی محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در  077هزار تن میگو با اعتبار  37تدارک شیالت برای تولید 

 13تولید میگوی پرورشی در سال : رکاران بخش های دولتی و خصوصی شیالتی اعالم کردنشستی با حضور دست اند
 .هزارتن رسید 00درصدی به بیش از  07با رشد 

 
، امروز سه شنبه در سالن جلسات شهید نعمتی جم وزارت جهادکشاورزی و با حضور (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

، صالحی رئیس سازمان شیالت ایران، مدیرعامل بانک کشاورزی، قائم مقام صندوق بیمه محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی

کشاورزی، تعدادی از مسئولین اجرایی از سازمان های شیالت، دامپزشکی، صاحبان مزارع میگو، فرآوران، عمل آوران میگو، اتحادیه 

گو چالش ها و فرصت های فراروی تکثیر و پرورش میگوی ها، انجمن ها، کارشناسان و مدیران ذیربط در امر تکثیر و پرورش می

 .ایران بررسی شد

 44درصدی به بیش از  13با رشد  40تولید میگوی پرورشی در سال : محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در این نشست اعالم کرد

 .هزارتن رسید

باید سهم : کشور در پرورش میگو اظهار داشت وی در نشست بررسی مسایل میگوی کشور با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های

 .ایران در تولید و بازار جهانی میگو افزایش یابد

در زنجیره تولید همه عوامل : وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای ایجاد زنجیره تولید میگو در کشور گفت

 .افزوده محصول تولیدی بهره مند می شوندپیشین و پسین تولید باید مشارکت و از منافع و ارزش 

 پیشنهاد وزیر برای ایجاد دریاچه های پرورش آرتمیا ر کنار سایت های اختصاصی

پرورش دهندگان میگو با توجه به سرمایه گذاری هایی که انجام داده اند در کنار سایت های : حجتی در این زمینه پیشنهاد کرد

 .ایجاد و ضمن تامین خوراک مورد نیاز، ارزش افزوده بیشتری به دست آورند اختصاصی، دریاچه های پرورش آرتمیا

وزیر جهاد کشاورزی سپس به منظور تسهیل امور پرورش دهندگان و فرآیند تولید میگو در کشور، خواستار انجام بررسی های الزم 

 .برای تاسیس صندوق تخصصی میگو شد

رش تعامالت بین المللی و بهره گیری از دانش، فناوری و تجارب دیگر کشورها حجتی در بخش دیگری از این نشست بر لزوم گست

 .به منظور افزایش تولید میگو در کشور تاکید کرد و خواستار بهره گیری از مشارکت شرکت های دانش بنیان در این زمینه شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22058-1.html


 4931سوم فروردین  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

92 
 

هزارتن میگو در سال جاری خبر داد و  03ید در این نشست، حسن صالحی رییس سازمان شیالت ایران نیز از برنامه ریزی برای تول

میلیارد تومان سرمایه در گردش است که امیدوارم با همکاری بانک کشاورزی و  433دستیابی به این میزان تولید نیازمند : گفت

 .صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی اعتبارات الزم تامین شود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44364-5.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1971فروردین  11, یکشنبه

 

مدیرعامل اتحادیه صیادان ماهی کیلکا طرح  "پرورش ماهی در قفس"نگرانی جامعه صیادی از نحوه اجرای طرح 

جانمایی و تداخل، عمالً تهدید کننده صید ماهیان پره و کیلکا دانست و  علت عدم پرورش ماهی در قفس را به
 .خواستار تعلیق اجرای آن تا تعیین تکلیف مرزهای فعالیت جامعه صیادان دریای خزر شد

 
در حالی : گفتبا اعالم این خبر ( ایانا)مدیرعامل اتحادیه صیادان ماهی کیلکا امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

صورت برنامه جامع از سوی سازمان شیالت اعالم شده است که عمالً با صید ماهیان کیلکا و صید پره  پرورش ماهی در قفس به

 .تواند امنیت شغلی جامعه صیادی را تهدید کند علت عدم جانمایی می تداخل دارد و به

سه استان شمالی کشور وجود دارد که برای اجرایی کردن طرح پرورش کیلومتر مرز ساحلی در  433بیش از : پور افزود مهرداد قلی

 .هزار خانوار صیاد حفظ شود 43ماهی در قفس باید امنیت شغلی 

میلیون اعتبار  13میلیون تومان و در حوزه کشاورزی  513ایجاد فرصت شغلی در حوزه صیادی برای هر نفر : وی خاطرنشان کرد

گذاری شده است و نباید با ناپخته عمل  سال گذشته سرمایه 03امعه صیادی، میلیاردها تومان طی نیاز دارد؛ لذا برای ارتزاق ج

 .کردن و عدم مطالعه کارشناسانه یک طرح خوب به سایر مشاغل صدمه زد

کنند،  متری نیز صیادی می 03تا  43ویژه صیادان کیلکا در عمق  در حالی که شناورهای جامعه صیادی به: پور ادامه داد قلی

علت تداخل محل تردد شناورها، عمالً ارتزاق صیادان کیلکا را با  گیرند که به های پرورش ماهی نیز در همین عمق قرار می قفس

 .کند رو می خدشه روبه

گستر و تعویق صید پره  های زیادی بابت خسارت، استمهال و حذف صیادان دام های گذشته هزینه دولت طی سال: وی تصریح کرد

عنوان تهدیدکننده امنیت شغلی جامعه صیادان  علت عدم جانمایی دقیق به خت کرده که اکنون پرورش ماهی در قفس بهپردا

 .رود شمار می های شمالی به شناخته شده و دغدغه امروز صیادان استان

تداخل حوزه فعالیت صیادان  مسئوالن محلی پاسخ قابل قبولی که منجر به عدم: مدیرعامل اتحادیه صیادان ماهی کیلکا یادآور شد

رود سازمان شیالت بتواند با جانمایی دقیق و  اند، اما انتظار می دهندگان ماهی در قفس داشته باشد، هنوز اعالم نکرده با پرورش

 .دهندگان، برای فعاالن حوزه صید امنیت خاطر فراهم کند جلوگیری از تداخل فعالیت جامعه صیادی با پرورش

های ماهی دریای  علت پاره شدن تور حاوی ماهی غیربومی، مشکالت زیادی برای جمعیت گونه سال گذشته به: کردپور تأکید  قلی

 .دهنده اهمیت توجه به اکولوژی دریای خزر باشد تواند نشان وجود آمد که این می خزر به

 صید ماهی کیلکا متوقف شد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22069-1.html
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ریزی ماهیان کیلکا، عمالً  علت فرایند تخم ماه به فروردین 53، از علت افزایش آگاهی جامعه صیادان کیلکا به: وی اظهار داشت

 .عملیات صید متوقف شده است

ماه عمالً صید کیلکا را متوقف اعالم کرده بود، اما جامعه  فروردین 51هرچند مرکز اکولوژی دریای خزر از : پور در پایان گفت قلی

ماه متوقف کرده  فروردین 53موقعیت ماهی برای زاد و ولد بیشتر، صید را از علت شناخت عینی از دریا و در نظر گرفتن  صیادی به

 ./بودند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44305-5.html 

 

 ها سیاستبرنامه و 
 آیانا-1971فروردین  11, سه شنبه

 

شبهات سهمیه بخش کشاورزی در اتاق، با حکم حقوقی رفع می شود رییس اتاق با بیان این که در قانون فضای کسب 
در قانون حمایت از تولید هم ماده ای تصویب شد که برای : به اتاق اضافه شده است، گفت "کشاورزی"و کار، 

 . ایران گذاشته شود کشاورزی، سهمی باید در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
 

، غالمحسین شافعی شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که نوع (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

اصول حرکت ایده آل : تعاملی را که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با دولت دارد چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت

 .ی و دولت زمانی اتفاق می افتد که این دو مکمل یکدیگر باشندبخش خصوص

در وضعیت کنونی آنچه که مقام معظم رهبری اعالم کردند عینیت می دهد به اینکه دولت و بخش خصوصی در مسائل : وی افزود

 .اقتصادی به عنوان مکمل یکدیگر می توانند به اهداف اقتصادی کشور دست یابند

آنچه که در یک سال گذشته شاهد آن بودیم حرکت ما رو به باال بود تا بتوانیم به وظیفه اصلی خود که مشاوره : شافعی اضافه کرد

 .با قوای سه گانه است عمل کنیم

دولت حرکت رو به جلو را در این مدت در دستور کار : وی با بیان اینکه تعامل با مجلس شورای اسالمی بسیار سازنده بود گفت

قانون فضای کسب و کار  16و خوشبختانه توانسته ایم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته موضوع ماده خود قرار داد 

 .را که دو ظرفیت قابل توجه برای همکاری دولت و بخش خصوصی هستند در ارتقای مسائل اقتصادی احیا کنیم

گفتگو شرکت کنند نمی آیند و شاید این یک نقص باشد؟ بسیاری از دولتی هایی که باید در جلسه شورای : مجری در ادامه پرسید

 دلیل این غیبت ها چیست؟

 .رئیس شورای گفتگو که وزیر اقتصاد است همیشه جلسات را به نحو مطلوب برگزار و اداره می کند: شافعی گفت

دارند ممکن است برخی از جلسات را با توجه به گرفتاری هایی که : رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پاسخ داد

 .معاونان آنها به جای آنان شرکت کنند

سمت و سوی شورای گفتگو در حال حاضر، مثبت و ممکن است حالت ایده آل نباشد اما توجه ریاست شورا به مسائل : شافعی گفت

 .مطروح شده و پیگیری آن رو به جلو است

 .را به اهداف مورد انتظار شورای گفتگو برساندروند حرکت فعلی خواهد توانست ما : وی افزود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22031-1.html
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مجری پرسید با اینکه قرار بود شورای گفتگو با کمک سه قوه تشکلی را شکل دهد که جلوی قوانین مزاحم را بگیرد، آیا تاکنون این 

 شورا جلوی چند قانون مزاحم را گرفته است؟

آن در این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قانون فضای کسب و کار که وظیفه  16ماده : شافعی پاسخ داد

 .حضور دارند 16محول شده مرکب از دو نفر از هر قواست که در کمیته ماده 

 .وظیفه این کمیته شناسایی قوانین مخل تولید و شناسایی خأل های قانونی در ارتباط با مسائل اقتصادی است: وی ادامه داد

 .اگر این کمیته را با شورای گفتگو مقایسه کنیم شاید در این کمیته به نسبت عملکرد بهتری داشتیم: شافعی افزود

برای مثال در ارتباط با قوانین تأمین اجتماعی یا قوانین مالیاتی با حضور مسئوالن، مواردی در این کمیته طرح شده و : وی گفت

 .رآمده است قوانین مزاحم یکی از مشکالت اساسی اقتصادی کشور استمورد بررسی قرار گرفته و خوشبختانه به مرحله عمل د

به قدری دچار تورم مقررات هستیم و گاهی مقررات متناقض داریم که شاید این انتظار که در یک فرصت کوتاه اثر : شافعی افزود

 .پذیری قابل توجهی را از این موضوع داشته باشیم، انتظار بجایی نباشد

بسیاری از قوانین مزاحم شناسایی شده و راه حل های مناسب هم برای : انی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفترئیس اتاق بازرگ

 .آن تدوین شده است

 .قانون ممکن است در اجرا مشکالتی داشته باشد اما می توان آن را اصالح کرد: وی افزود

در این کمیته کارهای ارزنده ای از جمله  "خصوصی سازی"باره در: قانون کسب و کار گفت 16شافعی درباره کمیته موضوع ماده 

 .لزوم دخالت نکردن دولت در کار قیمت گذاری انجام و تدوین و به دولت ارائه شده است

 مواردی وجود دارد که نیاز به اصالح قوانین دارد اما این موضوع، زمان: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود

 .بر است

در دولت : وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه خصوصی سازی و اینکه شبه دولتی ها جای بخش خصوصی واقعی را گرفته اند گفت

 .گذشته پیشنهاد و تقاضا کردیم اجرای خصوصی سازی به صورتی که انجام می شد متوقف شود

آنچه که به : سازی به تغییر مالکیت نزول پیدا کرده است افزود قانون اساسی در مسئله خصوصی 99شافعی با بیان اینکه شان اصل 

 .است در عملکرد گذشته مشاهده نمی کنیم و خصوصی سازی به هیچ عنوان توفیق نداشته است 99عنوان هدف های اجرای اصل 

صوصی را دولتی کردیم اما در گذشته حتی مواردی داریم که خ: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد

 .دولتی را خصوصی نکردیم

ما آینده را متفاوت با گذشته : وی در پاسخ به اینکه چرا اتاق ایران نتوانسته است از ظرفیت های خود به خوبی استفاده کند گفت

 .می بینیم یعنی حرکت دولت نسبت به گذشته متفاوت خواهد بود

وظیفه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این است که نظر مشورتی دهد و قدرت باید توجه کنیم که : شافعی افزود

 .اجرایی در کاری ندارد

بیانیه رسمی منتشر کردیم که خصوصی سازی به روش قبل متوقف شود و پیشنهاد کردیم آن چه تا کنون انجام : وی ادامه داد

 .شده است دوباره بررسی شود

آن جاهایی که دچار اشکال بودیم عارضه یابی و مشخص شود و با یک روند مثبت و مطابق با اهداف سیاست های در : شافعی افزود

، موضوع را جلو ببریم که متاسفانه این کار انجام نشد و ما درباره خصوصی سازی دچار خسران بسیار زیادی هستیم و به  99اصل 

 .هیچکدام از اهدافمان در این زمینه نرسیدیم
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اسفند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتقاداتی شد از جمله اینکه چرا دوباره بخش  52به انتخابات : ری پرسیدمج

شبه دولتی رای آورد و بیشترین سهم را دارد و این خطر وجود دارد که اتاقی که باید ماهیتا بخش خصوصی تلقی شود به سمت 

 چیست؟ نظرتان. شبه دولتی شدن می رود

در کل : شافعی با اشاره به اینکه انتخابات این اتاق در سراسر کشور برگزار شد و این بحث بیشتر درباره تهران مطرح است پاسخ داد

 .نفر انتخاب شدند 93نفر و در تهران تنها  093این گونه نبود و در سراسر کشور حدود 

 .سالم و رقابتی برگزار شده است در همه اتاق های کشور انتخاباتی کامال: وی تاکید کرد

واحدهایی وجود دارند که دولتی و دارای کارت بازرگانی هستند و حق دارند در انتخابات شرکت کنند و این گونه : شافعی گفت

 .نیست که در این موضوع، هدفی نهفته باشد

 .ود را اداره و به دولت هم کمک کندبخش خصوصی اکنون قابلیت آن را دارد که خود بر سرنوشتش مسلط شود و خ: وی افزود

 .اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شورای عالی نظارت، اکثریت نیست بلکه در اقلیت است: شافعی گفت

به اتاق اضافه شده است و در قانون حمایت از تولید هم ماده ای تصویب  "کشاورزی"در قانون فضای کسب و کار، : وی ادامه داد

 .د که برای کشاورزی، سهمی باید در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گذاشته شودش

شورای عالی نظارت در این ارتباط تصمیم گرفت سهمیه ای برای بخش کشاورزی در نظر بگیرد، اما شبهه ای ایجاد : شافعی گفت

ر دادند و هر چه مسائل حقوقی حکم کند، حتما به آن توجه می شده و آنهایی که مسائل حقوقی را می دانند این را مد نظر قرا

 ./شود

http://www.iana.ir/tashakkol/item/44365-5.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا– 1971فروردین  17, چهارشنبه

 

اختصاص سه هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرح های هادی روستایی بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ سه هزار 

های هادی روستایی باالی یک صد خانوار در  ای بابت تکمیل طرح های سرمایه میلیارد ریال به صورت تملک دارایی
 . گیرد رار میق( بنیاد مسکن انقالب اسالمی)اختیار وزارت راه و شهرسازی 

 
 :به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است

ردیف ( 4)ای از محل اعتبارات جزء  های سرمایه ریال به صورت تملک دارایی( 0ر333ر333ر333ر333)مبلغ سه هزار میلیارد 

اعتبارات موضوع فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، "عنوان کل کشور با  5040قانون بودجه سال ( 2)جدول شماره ( 535333)

های هادی  بابت تکمیل طرح "های متعلق دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی وابسته و تابعه ها و حقوق مالی و نیروگاه دارایی

ختیار وزارت راه و کل کشور در ا 5040قانون بودجه سال ( 52)جدول شماره ( 40)روستایی باالی یکصد خانوار موضوع ردیف 

 .گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود قرار می( بنیاد مسکن انقالب اسالمی)شهرسازی 

برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور  41/54/5040اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 

 ./و برنامه ریزی کشور ابالغ کرداقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت 

http://www.iana.ir/majles/item/44321-5.html 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/22061-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/22085-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1971فروردین  11, یکشنبه

 منتظر تصویب الیحه رفع موانع تولید در مجلس هستیم 
کشوری موانع مختلفی وجود دارد که برخی طبیعی و کمبود منابع است و برخی موانع،  در مسیر توسعه و پیشرفت هر

 . دشمنان یک ملتند که نیازمند تدابیر ویژه برای عبور از این موانع هستیم
پروژه به نقل از پایگاه ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری امروز دوشنبه در بازدید از (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های گردشگری، کشاورزی و صنعتی حوزه روستایی شهرستان های دماوند و فیروزکوه به تاکید دولت برای رسیدن به رونق 

را به سال رونق  49همه باید آستین باال بزنیم و در ابتدای سال تصمیم بگیریم که سال : اشاره کرد و افزود 49اقتصادی در سال 

 .ین کار با عزم و اراده شدنی استاقتصادی ایران تبدیل کنیم و ا

دولت به دنبال این است که موانع پیش روی تولید را بردارد و به این گونه هم نیز عمل می کند که : معاون اول رییس جمهور گفت

 .در این راستا در سال گذشته الیحه رفع موانع تولید را به مجلس تقدیم کرده است

ر مرداد ماه سال گذشته تقدیم مجلس کرد وامروز منتظر هستیم که مجلس با تصویب آن این دولت این الیحه را د: وی ادامه داد

 .طرح در اختیار دولت قرار بگیرد تا بتوانیم موانعی که بر سر راه تولید قرار گرفته است را برطرف کنیم

در بین تولیدات : اشاره کرد و گفتجهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه تولید کشاورزی در بین تولیدات کشور،

کشور، تولید کشاورزی از جایگاه مهمی برخوردار است و اگر به امنیت غذایی در کشور، اشتغال جوانان و پایداری مردم در روستاها 

 .فکر می کنیم باید به فعالیت های بخش کشاورزی توجه ویژه ای داشته باشیم

این که بخش کشاورزی شاداب و با نشاط کار خود را انجام دهد باید به دو منبع آب  برای: معاون اول رییس جمهوری ادامه داد

 .وخاک که با محدودیت های جدی مواجه هستند، توجه ویژه ای داشته باشیم

 .مدیریت مصرف آب از جمله مباحث اصلی کشور است: وی به کمبود آب در بخش های شرب و کشاورزی اشاره کرد و گفت

بقای تولید کشاورزی وابسته : لزوم توجه به اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی تاکید کرد و گفتجهانگیری بر 

به خاک است و با توجه به این که خاک حاصل خیز کشاورزی کشور بسیار محدود است، یکی از آفات جدی که اراضی کشاورزی را 

 .ا استتهدید می کند، عوض کردن کاربری این زمین ه

هیچ کس با این که مردم در : معاون اول رییس جمهور به از بین بردن زمین های کشاورزی و ساخت ویال در آنها اشاره کرد و گفت

 .مناطق شمالی کشور ویال داشته باشند مخالف نیست اما نباید به اراضی کشاورزی دراین مناطق آسیبی وارد شود

ین است که به صورت جدی از هر گونه اقداماتی که باعث تخریب و تغییر کاربری اراضی وظیفه دولت وقوه قضاییه ا: وی افزود

 .کشاورزی می شود برخورد کند

هم بخش صنعت و هم بخش کشاورزی باید دانش : جهانگیری با تاکید بر دانش بنیان و علمی شدن بخش کشاورزی کشور گفت

د کند و تولیدی ماندگار است که اقتصادی و رقابتی باشد اگر تولید داخل رونق بنیان و علمی شود تا بتواند محصول قابل رقابت تولی

 .یابد حتما مساله اشتغال نیز برطرف خواهد شد

http://www.iana.ir/majles/item/44301-5.html 

 

 برنامه و سیاست ها

  فودپرس 5049اه فروردین م 52سه شنبه 

http://www.iana.ir/majles/item/22037-1.html
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 به قانون انتزاع نقد دارمخسروتاج با انتقاد از قانون انتزاع : خسروتاج
 

ما قطعا نقدهای زیادی به قانون انتزاع داریم، ولی ما کاری نمی توانیم انجام دهیم زیرا یک قانونی از قبل تصویب شده و : بیان کرد

با بیان اینکه ادغام وزارت بازرگانی و صنعت هم با یکدیگر جای سوال دارد  خسروتاج: خبرگزاری نسیم.ما مجبوریم آن را اجرا کنیم

یک روز در این کشور تصمیم گرفتند دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام شود، بدون اینکه شرایط الزم برای این کار : به نسیم گفت

ی در خصوص اینکه دود ناهماهنگی به وجود و.فراهم شود و نمی توانیم هر وقت قانونی تصویب شد برای اصالح آن اقدام کنیم

هزار  55آمده بین وزارتخانه های صنعت و کشاورزی به دود مردم می رود و مردم برای امسال برای اولین بار شب عید پرتقال 

که نام بردید در ما چه کاری می توانستیم انجام دهیم، تنظیم بازار این اقالمی : هزار تومانی خریدند خاطرنشان کرد 4تومانی و مرغ 

نمایندگان مجلس در خصوص قانون انتزاع پاسخگو باشندقائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان .حوزه اختیارات ما نبود

نمایندگان مجلس باید بگویند در : اینکه نمایندگان مجلس باید در خصوص قانونی که تصویب کرده اند پاسخ دهند، یادآور شد

خسروتاج با اشاره به .جوانب را در نظر نگرفتند و مشکالت امروز در حوزه تنظیم بازار را پیش بینی نکردندخصوص انتزاع، چرا 

ستاد تنظیم بازار از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و قبل از آن در زمینه تنظیم بازار : عملکرد ستاد تنظیم بازار تصریح کرد

رده است و البته بعضی اوقات در بخش های دیگر مانند لوازم التحریر، مصالح ساختمانی، کاالهای اساسی و کشاورزی فعالیت می ک

با این حال بعد از انقالب سهم تنظیم بازار محصوالت : وی افزود.در بخش سیمان، فوالد و مواد پتروشیمی هم اعمال نظر می کرد

ر باالتر از دیگر اقالم بوده است، زیرا این کاالها جز سبد کشاورزی مانند برنج، شکر، مرغ، روغن و تخم مرغ در این ستاد بسیا

کاالهای اساسی مورد نیاز مردم بوده است و همواره دولت ها روی این اقالم حساسیت داشتند تا به موقع تامین شوند و افزایش 

همه این وظایف به وزارت جهاد بعد از اعالم قانون انتزاع : معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت گفت.قیمت زیادی نداشته باشند

 کشاورزی سپرده شده است، بنابراین ما جز تبعیت از قانون انتزاع کاری نمی توانیم انجام دهیم

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 برنامه و سیاست ها
 ایسنا – 197۱فروردین  1۱یکشنبه 

 

 درصد 0۱باالترین تعرفه / ابالغ شد 14در سال های واردات  تعرفه
 

  صنعت، معدن، تجارت -اقتصادی  : سرویس
با : های سراسر کشور خبر داد و اعالم کرد ای با ابالغ به گمرک االجرا شدن مصوبه کاهش طبقات تعرفه رییس سازمان توسعه تجارت از الزم

طبقه کاهش یافته و این مصوبه از ابتدای امسال با ابالغ به تمامی  53به  59ای در سال جاری از  تصویب هیات وزیران، طبقات تعرفه

 .های سراسر کشور الزم االجرا شده است گمرک

ردیف  5369با بیان اینکه مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی  -معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  -راد  اهلل افخمی به گزارش ایسنا، ولی

اسفندماه پارسال به تصویب هیات  41ای در روز  مصوبه کاهش طبقات تعرفه: و اصالح همراه بوده است، تصریح کردتعرفه با حذف، ایجاد 

 .های کشور قرار گرفته و اعمال خواهد شد وزیران رسید و از نخستین روزهای سال جاری در اختیار گمرک

ای چهار درصد است که از کلیه کاالهای وارداتی  کمترین طبقه تعرفه: راد در تشریح این تصمیم گفت طبق اعالم سازمان توسعه تجارت، افخمی

، 46، 43، 51، 53، 1های  درصد است و بین این دو طبقه، هشت طبقه دیگر با تعرفه 11شود و باالترین میزان تعرفه دریافتی نیز  دریافت می

 .درصد قرار دارند 11و  93، 04

http://www.foodpress.ir/Post
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. تعرفه نیز کاهش یافته است 543تعرفه افزایش پیدا کرده و بیش از  493در سال جاری حدود : ادمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه د

 .درصدی برخوردار بوده است 312های کشور در بخش کشاورزی و صنعت نیز از یک کاهش  میانگین تعرفه

 سی.سی 0۱77ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودروهای باالی 

طبق مصوبه پیشین هیات دولت ثبت سفارش و : سی تصریح کرد.سی 4133سفارش و واردات خودروهای باالی وی با تاکید بر ممنوعیت ثبت 

ضمن اینکه ثبت سفارش و ورود کاالهای گروه . شود نیز اجرا می 49سی ممنوع بوده و این مصوبه در سال .سی 4133واردات خودروهای باالی 

 .بازرگانی کاالهای یاد شده نیز دو برابر استنیز با ارز متقاضی انجام شده و میزان سود  53

قاچاق . های مبارزه با قاچاق، تسهیل تجارت است یکی از روش: ها در میزان قاچاق در کشور یادآور شد با اشاره به تاثیر کاهش تعرفه  راد افخمی

های  در این صورت واردکنندگان بیشتر به سمت راه. دیابد که راه ورود قانونی کاال به کشور بسیار سخت، پیچیده و پرهزینه باش وقتی کاهش می

شود و امکان تخلف نیز به میزان چشمگیری  وکار تسهیل می شوند؛ بنابراین هرچه تعداد طبقات کمتر شود، راه کسب غیرمجاز هدایت می

 .کاهش خواهد یافت

سازی کنیم و در این راستا بسیاری از  ا فضای تجاری را سادههای کشور درصدد هستیم ت با حذف موارد غیرضروری از نظام تعرفه: وی ادامه داد

 .ها شاهد هستیم ای را در نظام تعرفه های الزم صورت پذیرفته و روند نزولی سازی ای حذف شده، یکسان های تعرفه زیرنویس

در : تولید داخل مطرح بوده است، تاکید کردها بحث حمایت از  رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه با بیان اینکه همواره در ارتباط با تعرفه

برای حمایت از تولید، الزم . داری صورت پذیرد ها باید ترتیبی اتخاذ شود که از تولید داخل حمایت منطقی، معقول و زمان ارتباط با بحث تعرفه

ای رها شود تا در فضای رقابتی رشد  حمایت تعرفه نیست که سالیان دراز با دیوار تعرفه از آن حمایت کنیم، بلکه باید هر صنعت بعد از مدتی از

 .کند

 های  نیز طبق برنامه 5046ای به هشت طبقه کاهش یابد و سال  طبقات تعرفه 5041راد در پایان اظهار امیدواری کرد که سال  افخمی

 .ای را شاهد باشیم گرفته تنها شش طبقه تعرفه ورت

http://www.isna.ir/fa/news/49355630194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isna.ir/fa/news/94011603742
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 برنج
 – 71/11/19فارس

 

دبیر انجمن برنج با بیان اینکه براسااس  سفر تجار هندی به ایران بهانه واردات برنج نشود/نیازی به واردات برنج نیست

: میلیون تان باوده، گفات    0وارداتی و تولیدی   میلیون تن و در دو سال گذشته برنج 3آمار نیاز ساالنه کشور به برنج 
 .میلیون تنی، امسال نیازی به واردات برنج نیست 0اکنون یک میلیون تن برنج در کشور موجود و با تولید  هم

 
در مورد سفر هیئت هندی به ایران و  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج در گفت

تجارت بحث مستقلی است و تجار همواره به : کنند، گفت اینکه آیا این افراد برای از سرگیری مجدد واردات برنج به ایران سفر می

نای از سرگیری دنبال یافتن بازارهایی برای عرضه محصوالتشان هستند، بنابراین اگر هیئتی از هند به ایران سفر کند، لزوما به مع

 .واردات برنج به کشور نیست

ها علیه ایران و امکان واردات برنج از  هند یکی از کشورهای صادرکننده برنج به ایران بود که به دلیل شل شدن تحریم: وی افزود

ین محصول کشورهای دیگر و همچنین مباحث مربوط به آلودگی برنج های تولیدی کشورش از دو ناحیه دچار ضرر در صادرات ا

شد، بنابراین طبیعی است که با احساس شرایط مناسب و یا به هر دلیل دیگر به دنبال یافتن بازارهایی برای صدور محصوالتش 

 .باشد

اگر گروهی هم به ایران برای بازاریابی از هند سفر کنند، طرف خریدار ما هستیم و واردات برنج : دبیر انجمن برنج بیان داشت

 .اساس میزان مصرف سرانه، میزان تولید و کسری این محصول و با مشورت وزارت جهاد کشاورزی انجام شودبهرحال باید بر

در کنار این میزان تولید در : میلیون تن بوده، اظهار داشت 9میزان برنج تولیدی کشور  40و  44های  وی با اشاره به اینکه در سال

 .آبان براساس آمار رسمی منتشره یک میلیون تن برنج وارد کشور شده استو تا  40، دو میلیون تن برنج و در سال 44سال 

هم یا آماری مبنی بر واردات برنج منتشر نشده و یا اینکه واقعا وارداتی صورت نگرفته،  40از آبان : علیزاده شایق تصریح کرد

 .میلیون تن در کشور برنج موجود بوده است 1بنابراین در مجموع در این دو سال 

میلیون تن برنج به مصرف  6سال مذکور  4میلیون تن است و در نتیجه در  0براساس آمار ساالنه نیاز کشور به برنج : ی افزودو

 4هم فقط  49باقی مانده است که بر این اساس و اگر احتمال داده شود که د سال  49رسیده و یک میلیون تن هم برای سال 

 .این در سال جاری هیچ نیازی به واردات برنج وجود نداردشود، بنابر میلیون تن برنج تولید می

با توجه به میزان : های شمالی کشور بسیار خوب بوده، گفت دبیر انجمن برنج با بیان اینکه از ابتدای فروردین بارندگی در استان

 .میلیون تن باشد 4شود، امسال تولید خوب و حتی بیشتر از  می بینی بارندگی پیش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493551333239 

 

 برنج

 – 71/11/11فارس

 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر این موضوع که  ساله افزایش تولید برنج 97طرح / نیازی به واردات برنج نیست

 .بازار برنج راکد و این محصول فراوان است، بنابراین نیاز به واردات نیست: کماکان الزم نیست، گفتواردات برنج 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940117000804
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در مورد سفر هیئت هندی برای  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

های وارداتی ثبت  با توجه به میزان برنج تولیدی کشور و برنج: ها در مورد از سرگیری تجارت برنج با ایران، گفتمذاکره بار ایرانی

 .نیاز به واردات این محصول به کشور وجود ندارد 40سفارش قبلی در سال 

برای رفع اختالفات در مورد آلودگی  احتماال سفر این هیئت: وی با بیان اینکه اطالعی از سفر این هیئت هندی به ایران ندارم، گفت

 .های هندی است و ممکن است، این سفر با هماهنگی وزارت بهداشت مهیا شده باشد برنج

های هندی به هند سفر  سال گذشته وزارت بهداشت برای تحقیق در مورد آلودگی برنج: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .ر این مورد به ایران باشدداشته و احتمال دارد، سفر هیئت هندی د

بازار برنج راکد و این محصول فراوان است، بنابراین نیاز : کشاورز با تأکید بر این موضوع که واردات برنج همچنان الزم نیست، گفت

 .به واردات این محصول نداریم

عا برای واردات این محصول از وزارت ثبت سفارش واردات مکانیزم خاص خود را دارد و قط: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .شود جهاد کشاورزی نظرخواهی می

هزار تن برنج تولید و با واردات حدود یک میلیون تن برنج از ثبت  213سال گذشته حدود یک میلیون و : کشاورز تصریح کرد

 .سفارش قبلی هیچ نیاز به واردات و ثبت سفارش جدید وجود ندارد

های شمالی حمایت  های غیر از استان کاران در استان از برنج: های شمالی گفت های غیر از استان استانوی در مورد کشت برنج در 

های کم آب  شود و در تالش هستیم تا کشاورزان را قانع کنیم که با توجه به وضعیت آب کشور کشت این محصول در استان نمی

 .برای کشور مفید نیست

هایی غیر شمال کشور وجود ندارد، ولی اگر ضرورت ایجاب کند، پیگیر  د ممنوعیت برنج در استانقانونی در مور: کشاورز بیان داشت

 .شویم این مسئله می

این طرح با کمک و : های شمالی کشور، اظهار امیدواری کرد وی با اشاره به تدوین یک طرح برای افزایش تولید برنج در استان

 .حمایت از دولت عملیاتی شود

سال  53های مختلف آن در طول  طرح مذکور یک بسته کامل است که با اجرای پروژه: جهاد کشاورزی تصریح کردمعاون وزیر 

 .توان تولید برنج در کشور را افزایش داد می

تجهیز نوسازی شالیزارها، توسعه مکانیزاسیون، توسعه نشاء مکانیزاسیون برای کاهش هزینه، به کارگیری ارقام جدید، : کشاورز گفت

 .کوبی از جمله مسائلی است که در این طرح مطرح است های برنج تمرکز، ترویج و نوسازی کارخانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493556333154 

 

 برنج
 آیانا-1971فروردین  19, دوشنبه

 

علت  به "گوهر"شده برنج به نام  همچنان مورد اقبال برنجکاران رقم معرفی "هاشمی"شکست خورد،  "گوهر"رقم 
درصد، عمالً از استقبال کشاورزان محروم شد و همچنان ارقام محلی سنتی نظیر هاشمی در صدر  ۱7خردشدگی باالی 

 .کشت سال جاری قرار دارند

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940116000519
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هرچند رقم : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران دبیر انجمن حمایت از برنج گیالن امرو

علت درصد باالی خردشدگی، عمالً مورد استقبال قرار نگرفت و حتی  گوهر توسط مؤسسه تحقیقات برنج معرفی شد، اما به

 .ش برسانندکشاورزانی که اقدام به کشت آن کردند، نتوانستند محصول خود را به فرو

رو  شده گوهر طی چند سال گذشته با شکست روبه جانبه، رقم معرفی علت عدم مطالعه همه رسد به نظر می به: غالمعلی قربانی افزود

 13ها  از سوی دیگر، میزان خردشدگی در آن در شالیکوبی. شده است، چرا که کشاورزان امسال استقبالی برای کشت آن نداشتند

 .بی شده استدرصد ارزیا 63تا 

برند، اقبال بیشتری به کشت ارقام محلی و کیفی نظیر  سر می گیری برنج به کشاورزانی که در حال خزانه: وی خاطرنشان کرد

 .شود هاشمی دارند و ارقام پرمحصول بیشتر در استان مازندران کشت می

های محلی بوده و تناژ آن نیز  پای برنج فیت آن همتوان گفت هنوز رقمی معرفی نشده است که کی در مجموع می: قربانی ادامه داد

 .در سطح باالیی باشد

 .رسد سال پرباری برای تولید برنج در استان گیالن باشد نظر می به: وی با اشاره به بارندگی مناسب بهاره تصریح کرد

 ثباتی قیمت برنج در بازار بی

شود تا میزان مصرف برنج داخلی و استقبال  قیمت برنج در گیالن باعث میثباتی  بی: دبیر انجمن حمایت از برنج گیالن یادآور شد

 .از ارقام محلی کاهش پیدا کند

گرفته توسط دولت باعث  گذاری صورت ها قرار گرفته و از سوی دیگر قیمت از یک سو بازار برنج در اختیار دالل: قربانی تأکید کرد

 .ری داشته باشدشود دامنه قیمت در بازار فراز و نشیب بسیا می

های عرضه، قیمت برنج  صورت عمده و احتکار برنج با تنگ کردن گلوگاه ویژه با خریداری برنج به بنکداران تهران به: وی اظهار داشت

 .شود دارند، این درحالی است که کشاورز عمالً از افزایش قیمت برنج منتفع نمی را در اختیار خود نگه می

تومان بود، اما سال  133هزار و  تا هفت 133هزار و  قیمت برنج هاشمی بین شش 44لی که در سال در حا: قربانی همچنین گفت

تومان خریداری شد؛ هرچند به  133هزار و  هزار تا پنج ها در بازار عمالً برنج از کشاورزان بین پنج علت نفوذ دالل گذشته به

 .استتومان فروخته شده  133هزار و  کننده به بیش از هفت مصرف

 کنندگان برنج در حال تغییر است ذائقه مصرف

وطنانی که از قدرت خرید  شود آن بخش از هم ثباتی قیمت در بازار داخلی باعث می بی: دبیر انجمن حمایت از برنج گیالن افزود

ا کنند که این به معنای تری برخوردارند نتوانند از برنج داخلی استفاده کنند و به سمت برنج خارجی و وارداتی گرایش پید پایین

 .کنندگان است تغییر ذائقه مصرف

ها بارها بر آلوده  در حالی که مجلس و رسانه: وی با اشاره به ورود هیئت تجاری هندی به کشور برای واردات برنج خاطرنشان کرد

ه و افزایش قیمت برنج داخلی های واردشده از کشور هندوستان به سرب هشدار دادند، اما قیمت و فراوانی عرض بودن برخی برنج

 .کنندگان نسبت به این نوع برنج استقبال نشان دهند شود مصرف باعث می

گذاری پایه  شده فرمول مناسبی برای قیمت های تمام قربانی اظهار امیدواری کرد که در سال جاری دولت با در نظر گرفتن هزینه

های داخلی به قیمت مناسب فراهم  ردات برنج محمل مناسبی برای عرضه برنجبرنج تعریف کند و با ورود در بازار و جلوگیری از وا

 ./کنند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44391-5.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22045-1.html
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 برنج
 فودپرس 1971فروردین ماه  15شنبه 

 

 فعال خبری از واردات برنج هندی نیست 
 

ها با ایران و اعزام تیم بازرگانی این کشور به ایران برای از سرگیری  های خارجی از مذاکرات هندی در حالی که رسانه <کشاورزی

هندی نیست و دبیر انجمن  واردات برنجاند، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد که فعال خبری از  واردات برنج به کشور خبر داده

 .واردکنندگان برنج نیز گفت که در حال حاضر نیازی به واردات برنج خارجی نداریم و بازار تامین است

اره اینکه با توجه به ممنوع بودن واردات برنج، مطرح شده که هندی ها قرار درب - شرکت بازرگانی دولتیمدیر عامل  - علی قنبری

 .واردات برنج همچنان ممنوع است و برای آینده باید برنامه ریزی کنیم: است به ایران برنج وارد کنند، گفت

رگیری صادرات برنج به ایران نیز از سفر هیات تجاری هندی برای از س -دبیر انجمن واردکنندگان برنج  -همچنین مسیح کشاورز 

این موضوع قطعا از سوی افراد رسمی کشور نبوده چرا که اگر وزارت جهاد کشاورزی اقدام : اظهار بی اطالعی کرد و به ایسنا گفت

 .کرد قطعا ما را نیز در جریان کار قرار می دادند به چنین کاری می

بازرگانی به ایران آمدند و تاثیر واردات برنج از هند به ایران مورد بررسی در سال گذشته هیات هندی به همراه مسووالن : وی افزود

 .قرار گرفت

که موضوع از سرگیری واردات برنج از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت  دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با بیان این

ری که در واردات برنج وجود دارد نیاز بازار است که در حال مهمترین پارامت: اظهار کرد  شود، صنعت، معدن و تجارت پیگیری می

 .کنیم حاضر هنوز نیازی احساس نمی

های فروردین و اردیبهشت را نیز داریم،  که به دلیل باال بودن حجم واردات از سال قبل، برنج مورد نیاز برای ماه کشاورز با بیان این

 .ددا آزاد شود تا توازن بازار به هم نریزداحتمال دارد از خرداد ماه واردات برنج مج: گفت

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post
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 پنبه

 آیانا-1971فروردین  17, چهارشنبه
 

ندارند و سموم ها برخی در کشور تمایلی به پا گرفتن تولید  های پنبه با برداشته شدن تحریم پالست آغاز مبادله ژرم
 .ها شاهد واردات سموم باکیفیت مناسب باشیم کنند، امیدواریم با رفع تحریم کیفیت بدون نظارت وارد کشور می بی

 
با اشاره به اینکه تمامی ارقام ( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

به بخش خصوصی وگذار شد، از واگذاری چهار رقم دیگر پنبه طی سال جاری به بخش  49ابتدای  و 40تجاری کشور در سال 

اند  وجود آمده دو رقم پنبه تولیدشده موتانت هستند و با مشارکت بخش کشاورزی سازمان انرژی اتمی به: خصوصی خبر داد و گفت

 .جد شرایط بودن، آماده معرفی هستندکه در حال حاضر کمیته رقم در حال بررسی آنها است و در صورت وا

شود و یا در ترکیه در هر سال یک رقم  یافته مثل آمریکا، ساالنه سه رقم معرفی می در یک کشور توسعه: قربانعلی روشن افزود

ا با ، تنها چهار رقم معرفی شد، ام5024سال ابتدایی تأسیس این مؤسسه و تا سال  56شود، این در حالی است که در  معرفی می

، چهار رقم را آماده نامگذاری 49، سه رقم را معرفی کرده و در ادامه نیز در سال 40گرفته توانستیم در سال  های صورت تالش

 .داریم

ترین وظیفه هر مؤسسه تحقیقاتی را معرفی ارقام جدید دانست و  وی با اشاره به توسعه پنج برابری معرفی رقم در مؤسسه، اصلی

شود این ارقام قابلیت کشت  تر از ارقام ماقبل خود هستند و این ویژگی باعث می شده زودرس قام جدید معرفیار: خاطرنشان کرد

تر بودن ارقام دو تا سه  بعد از غالت را داشته باشند و کشاورز بتواند در طول سال دو محصول را کشت کند، همچنین با زودرس

 .کند وری آب افزایش پیدا می رهگیرد و در نتیجه به مرحله آبیاری کمتر صورت می

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور با اعالم اینکه کلیه ارقام جدید اگر عملکرد بیشتری نداشته باشند و از لحاظ کمی و کیفی برتر 

 .صورت مکانیزه قابل برداشت هستند تمامی ارقام جدید به: نباشند معرفی نخواهند شد، ادامه داد

های اصلی در معرفی  از پارامتر: بازده رانده شده است، تصریح کرد های شور و کم پنبه برای کاشت به محیطروشنی با اعالم اینکه 

 .ارقام جدید مقاومت به شوری و خشکی آنها است

تر به تولید انبوه برسند و  شده هرچه سریع های وزارت جهاد کشاورزی، ارقام جدید معرفی وی اظهار امیدواری کرد که با حمایت

 .تنها شرط اینکه ارقام جدید زودتر به دست کشاورزان برسند، حمایت مالی وزارت جهاد کشاورزی است: ادآور شدی

پالست با سایر کشورها نداشتیم، اما  ها تبادل ژرم دلیل وجود تحریم تاکنون به: ها تأکید کرد روشنی با اشاره به برداشته شدن تحریم

پالست خواهیم داشت که باعث افزایش سرعت پیشرفت  شده تبادل ژرم های انجام ها با رایزنی در حال حاضر با برداشته شدن تحریم

 .کارها تا دوبرابر خواهد شد

 !دانان ایرانی، گریزان از فعالیت در کشاورزی شیمی

یل زنجیره رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور با اشاره به اینکه پنبه یک محصول صنعتی است که ارزش افزوده آن در طول تکم

ترین تولیدکنندگان پنبه خواند که با  درصد است، آمریکا، چین، هند، استرالیا، ازبکستان و پاکستان را بزرگ 033هزار و  یک

در تمامی کشورها از حلقه نخست تولید که تولیدکننده است حمایت : اند و اظهار داشت دامپینگ، سایر کشورها را به زانو درآورده

شود و نه از آنها حمایت  ای به تولیدکنندگان داده می های بعدی نیز سوددهی داشته باشند، اما در کشور ما نه یارانه کنند تا حلقه می

 .شود می
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کدام از  سال گذشته همیشه ایران در بین سه رتبه برتر جهان در المپیادهای شیمی بوده است، اما هیچ 51طی : وی همچنین گفت

کیفیت هستیم و نظارت مناسبی روی واردات سم  کنند و شاهد واردات سموم بی شاورزی فعالیت نمیهای ما در زمینه ک دان شیمی

 .گیرد صورت نمی

توانیم سموم  ها می شک با رفع تحریم بی: روشنی با اشاره به اینکه برخی افراد تمایلی به پا گرفتن تولید در کشور ندارند، افزود

 ./باکیفیت مناسب را وارد کنیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44312-5.html 

 

 پنبه

 آیانا– 1971فروردین  11, سه شنبه
 

به بخش خصوصی واگذار شد قرارداد واگذاری انحصاری موقت  "بختگان"تکنولوژی تولید و تکثیر بذر پنبه رقم 
کاران  در کشور امروز بین مؤسسه تحقیقات پنبه کشور و شرکت پنبه "بختگان"بذر پنبه رقم  تکنولوژی و تکثیر

 .دشت به مدت پنج سال منعقد شد زرین
 

، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور امروز در حاشیه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در راستای مشارکت بخش خصوصی، تالش سازمان استفاده از تمامی : این خبر به خبرنگار ما گفت امضای این قرارداد با اعالم

 .ظرفیت این بخش است که به همین منظور دانش فنی بذور تولیدشده در حال واگذاری به بخش خصوصی است

در این : وزش و ترویج کشاورزی افزوددستاورد به بخش خصوصی از سوی سازمان تحقیقات، آم 45اسکندر زند با اشاره به واگذاری 

بین دانش فنی پنج رقم پنبه به بخش خصوصی واگذار شده است که امروز نیز قرارداد واگذاری پنبه رقم بختگان با شرکت 

 .دشت منعقد شد کاران زرین پنبه

 مدت پنج سال واگذاری انحصاری تکنولوژی به

 523دشت در گفتگو با خبرنگار ایانا با اشاره به اینکه رقم دیررس با دوره رشد  کاران زرین در ادامه مدیرعامل شرکت تعاونی پنبه

تکنولوژی : روزه با کیفیت باالی الیاف و محصول و بازارپسندی خوب، برای مناطق خشک و استان فارس مناسب است، اظهار داشت

 .دشت واگذار شد کاران زرین بهمدت پنج سال به شرکت تعاونی پن طور انحصاری به تولید و تکثیر این رقم به

 محمدرضا میرشکاری

هزار هکتار سطح زیر کشت  43عنوان دومین استان تولیدکننده پنبه با بیش از  محمدرضا میرشکاری با اعالم اینکه استان فارس به

کشت پنبه با متوسط هزار هکتار سطح زیر  هزار تن وش در بیش از پنج 51بعد از استان خراسان رضوی است، از برداشت ساالنه 

از آنجا که سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با : دشت خبر داد و خاطرنشان کرد سه تن در هکتار در شهرستان زرین

کنیم تا با همکاری  طور کامل روی تمامی ارقام نظارت داشته باشد، تمامی تالش خود را می تواند به توجه به ترافیک کاری خود نمی

سازمان و با استفاده از کارشناسان خبره و برای سودآوری هرچه بیشتر برای شرکت، مشکالت این رقم را رفع کنیم و آن را ویژه با 

 .گسترش دهیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22078-1.html
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از : ادامه داد 44اندازی کارخانه تصفیه وش در سال  و راه 43دشت در سال  کاران زرین وی با اشاره به تأسیس شرکت تعاونی پنبه

ایم و با این توافق تالش  ایم و به سمت تولید بذر پنبه رفته نژادی و افزایش راندمان تولید بوده دنبال به خانه بهبدو تأسیس این کار

 .عنوان بذر پایه و بومی استان شناخته شود صورت گیرد تا به "بختگان"کنیم کار بیشتری روی رقم  می

وده و چون متولی خاصی برای این امر در نظر گرفته نشده بود، بذرهای موجود در منطقه تاکنون مخلوط ب: میرشکاری تصریح کرد

میزان خلوص بذور از اهمیت خاصی برخوردار نبود، اما امروز با انعقاد قرارداد و اختصاصی شدن تولید این بذر برای سودآوری 

 .بیشتر، سعی در باال بردن کیفیت بذر و در نتیجه باال بردن عملکرد خواهیم داشت

گالیه از کیفیت نامناسب سموم موجود، خواستار واردات سموم با کیفیت مطلوب از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وی با 

 .کشاورزی کشور شد

 ها های برداشت پنبه با لغو تحریم امیدواری به واردات کمباین

های  ر امیدواری کرد که با ورود کمباینها اظها دشت با اشاره به برداشته شدن تحریم کاران زرین مدیرعامل شرکت تعاونی پنبه

 .برداشت پنبه، شاهد برداشت مکانیزه این محصول باشیم

های کلی است که باید با کمک دولت و اختصاص یارانه به مکانیزاسیون  واحد مکانیزاسیون نیازمند زیرساخت: میرشکاری یادآور شد

 .و کاهش قیمت ادوات به این بخش کمک شود

ای که طی سه روز با  گونه بر است؛ به بر و هزینه گیرد که بسیار زمان ر حال حاضر برداشت پنبه دستی صورت مید: وی تأکید کرد

توان یک هکتار  های برداشت، طی سه ساعت می وسیله کمباین شود، در حالی که به کارگر، یک هکتار محصول برداشت می 43

از طرف دیگر نیز برداشت قبل از فصل سرما و . گیرد ر صورت میمحصول را برداشت کرد و طی یک روز برداشت چهار هکتا

 .توانند کشت دوم انجام دهند بارندگی به اتمام رسیده و کشاورزان می

هزار هکتار به شرکت تعاونی  51الزم به ذکر است، بر اساس این قرارداد، تولید و تکثیر بذر رقم پنبه بختگان تا سطح حدود 

ها از فرآیند تولید، باعث جلوگیری از فروش بذر در مبادی  انعقاد این قرارداد ضمن حذف واسطه. گذار شددشت وا کاران زرین پنبه

شود از این سطح،  بینی می پیش. دنبال خواهد داشت غیرقانونی شده و افزایش کمی و کیفی بذور و رونق مجدد زراعت پنبه را به

 ./میلیارد ریال در کشور تولید شود 03شده پنبه به ارزش  هزار تن بذر اصالح حداقل یک

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44361-5.html 

 

 

 

 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22067-1.html
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 پسته

  فودپرس 1971فروردین ماه  15شنبه 
 

 <درصدی صادراتکشاورزی 09افزایش / پسته رکورد زد

 44ماه سال گذشته نسبت به سال  55درصدی صادرات پسته در  15یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی از افزایش  

 515ماهه پسته را در سال گذشته  55های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی میزان صادرات  معاون دفتر امور میوه.خبرداد

 533، که میزان صادرات پسته 44این میزان نسبت به سال : ر اعالم کرد و گفتمیلیارد دال 511تن به ارزش بیش از  554هزار و 

علی محسنی میزان .درصد رشد کرده است 15میلیون دالر بوده از نظر وزنی و ارزشی  241تن به ارزش بیش از  464هزار و 

این میزان : الر عنوان کرد و افزودمیلیون د 591تن به ارزش بیش از  261هزار و  000ماه سال قبل،  55صادرات سیب را در 

درصد رشد داشته همچنین از نظر ارزشی  24تن صادرات سیب داشتیم از نظر وزنی  155هزار و  516نسبت به سال ماقبل آن که 

تن کشمش  194هزار و  531ماه سال گذشته  55در : وی ادامه داد.درصدی همراه بوده است 96با رشد  40صادرات سیب در سال 

درصد کاهش داشته  59درصد و از نظر ارزشی  50میلیون دالر از کشور صادر شد که از نظر وزنی  404رزش بیش از به ا

 دالر اعالم کرد 53تا  4محسنی قیمت جهانی پسته را در سالی که گذشت بین .است

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

 آیانا-1971فروردین  11, یکشنبه
 

هزار میلیارد تومان تسهیالت چهار  میلیارد تومان تسهیالت چهار درصدی برای توسعه روستاها یک 9777اختصاص 
 .بینی شده است درصدی برای توسعه زیرساخت در روستاها از سوی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری پیش

 
: با اعالم این خبر گفت( ایانا)سازمان تعاون روستایی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون اجرایی 

هزار میلیارد تومان تسهیالت با نرخ سود چهار درصد جهت توسعه زیرساخت در روستاها و توسعه بخش کشاورزی از طریق  یک

 .بینی شده است پیش 49تصویب بودجه  معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری در جریان

های  از سوی سازمان تعاون روستایی، این دفتر مکلف به یافتن استعدادهای تولید روستایی، شرکت: غالمحسین طباطبایی افزود

 .اند ها برای توسعه زیرساخت و جذب این اعتبار شده سهامی زراعی و تشکل

صورت استانی یا ملی مشخص  اص این مبلغ و همچنین نحوه تخصیص آن بههای اختص البته هنوز اولویت: وی خاطرنشان کرد

 .شود نیست و پس از برگزاری جلسات با این معاونت، نحوه تزریق مشخص می

عنوان فعالیت در حوزه فنی و توسعه زیرساخت در دستور کار این دفتر قرار دارد که ساخت  03، 49طی سال : طباطبایی ادامه داد

بندی، احداث باسکول، تجهیز  های فرآوری بذر، تجهیز صنایع بسته ز عرضه محصول، انبارهای چندمنظوره، سایتسردخانه، مراک

 .سازی در دستور کار قرار دارد ها و سیلوهای ذخیره مراکز خرید بازارهای نهاده

توان گفت حجم اعتبارات  یها هدایت شده و م های فنی و اعتباری به سوی توسعه زیرساخت ، کمک43از سال : وی تصریح کرد

درصد بود و سال مالی مناسبی برای توسعه اهداف  41ها کمتر از  بیش از دوبرابر افزایش یافته است؛ هرچند سال گذشته تخصیص

 .شود این دفتر ارزیابی نمی

 563بیش از : یادآور شدمعاون اجرایی سازمان تعاون روستایی از تأمین بذر در محصوالت استراتژیک نظیر گندم و جو خبر داد و 

شده در تدارک تولید است و در استان خوزستان در آستانه برداشت قرار دارد که با اعمال نظر مرکز تحقیقات،  هزار تن بذر اصالح

 .بندی شده و در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت فرآوری و بسته

شود با افزایش سهمیه شبکه تأمین از شرکت پتروشیمی، مانور  همچنین در توسعه کود شیمیایی تالش می: طباطبایی تأکید کرد

 .ها در بین سهامداران افزایش پیدا کند توزیع نهاده

 11میلیارد تومان رسید و در صندوق تعاون روستایی با  133سال گذشته میزان موجودی واحدهای اعتباری به : وی اظهار داشت

با سرمایه  49رود طی سال  بی برای چرخش مالی و نقدینگی فراهم آمد که انتظار میمیلیارد تومان سپرده کشاورزان استقبال مناس

 ./شده اقدامات مثبتی در حوزه توسعه روستایی صورت گیرد آوری جمع

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44341-5.html 

 

منابع مالیتامین   
 آیانا– 1971فروردین  15, شنبه

  

مااه ساال جااری شااهد      شود تا پایاان فاروردین   بینی می صندوق حمایت از توسعه صنعت چای در مرحله ثبت پیش
 .اندازی رسمی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای در کشور باشیم راه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22027-1.html
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تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت ( ایانا)کشاورزی ایران رئیس سازمان چای کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری 

مدیره  البدل هیئت اعضای اصلی و علی: چای کشور در روزهای پایانی سال گذشته را انتخابی مبارک برای این بخش برشمرد و گفت

 .و سال انتخاب شدندالبدل شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور نیز برای مدت د و همچنین بازرسان اصلی و علی

داران، تسهیالت  کنم که برای حمایت از چایکاران و کارخانه عنوان نماینده سهام دولتی تالش می بنده به: محمدولی روزبهان افزود

 .های بزرگی بردارم های کشور قدم های مربوطه اتخاذ کرده و در جهت احیای باغ الزم را از بخش

دار الهیجانی نفر سوم، فرهاد  عنوان نفر دوم، محمدصادق حسنی کارخانه باغدار غرب گیالن بهحسن خدیوری : وی خاطرنشان کرد

پور باغدار الهیجانی نفر چهارم، جمشید یوسفی باغدار املشی نفر پنجم و بازرس این صندوق نیز بهمن رضادوست از املش  علی

 .انتخاب شدند

رئیس و سایر  مدیره، نایب کند و پس از آن اقدامات الزم برای انتخاب هیئت یاین صندوق مراحل ثبت را طی م: روزبهان ادامه داد

 .رسد های مربوطه به انجام می پست

 .صورت رسمی کار خود را آغاز کند ماه جاری، این صندوق به بینی کرد تا پایان فروردین وی پیش

 های چای برداری باغ کارخانه برای آغاز دوره بهره 957آمادگی 

 51هرساله از : های چای خبر داد و یادآور شد برداری باغ ها برای آغاز دوره بهره سازی کارخانه مان چای کشور از آمادهرئیس ساز

شود در همین تاریخ شاهد  بینی می شود و امسال نیز پیش های شمالی کشور آغاز می ماه برداشت برگ سبز چای از باغ اردیبهشت

 .برداری باشیم آغاز دوره بهره

 .کارخانه آمادگی خود را اعالم کردند 563تا  513کارخانه موجود در بخش چای کشور، حدود  524از : بهان تأکید کردروز

 .شود های چای کشور مناسب ارزیابی می در حال حاضر وضعیت باغ: وی اظهار داشت

های صفر درصدی  عی و اختصاص وامزرا میلیارد تومانی تسهیالت به 41شاهد اختصاص  40گفتنی است، در واپسین روزهای سال 

 ./برداران صنعت چای و همچنین ایجاد صندوقی در جهت حمایت از این بخش بودیم به بهره

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44344-5.html 

 

مالی منابعتامین   
 آیانا-1971 فروردین 11, سه شنبه

 

میلیارد توماانی محماود حجتای وزیار جهادکشااورزی در       077هزار تن میگو با اعتبار  37تدارک شیالت برای تولید 

 13تولید میگوی پرورشی در ساال  : نشستی با حضور دست اندرکاران بخش های دولتی و خصوصی شیالتی اعالم کرد
 .هزارتن رسید 00درصدی به بیش از  07با رشد 

 
، امروز سه شنبه در سالن جلسات شهید نعمتی جم وزارت جهادکشاورزی و با حضور (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، صالحی رئیس سازمان شیالت ایران، مدیرعامل بانک کشاورزی، قائم مقام صندوق بیمه 

ن های شیالت، دامپزشکی، صاحبان مزارع میگو، فرآوران، عمل آوران میگو، اتحادیه کشاورزی، تعدادی از مسئولین اجرایی از سازما

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22022-1.html
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ها، انجمن ها، کارشناسان و مدیران ذیربط در امر تکثیر و پرورش میگو چالش ها و فرصت های فراروی تکثیر و پرورش میگوی 

 .ایران بررسی شد

 44درصدی به بیش از  13با رشد  40ید میگوی پرورشی در سال تول: محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در این نشست اعالم کرد

 .هزارتن رسید

باید سهم : وی در نشست بررسی مسایل میگوی کشور با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های کشور در پرورش میگو اظهار داشت

 .ایران در تولید و بازار جهانی میگو افزایش یابد

در زنجیره تولید همه عوامل : رورت برنامه ریزی برای ایجاد زنجیره تولید میگو در کشور گفتوزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر ض

 .پیشین و پسین تولید باید مشارکت و از منافع و ارزش افزوده محصول تولیدی بهره مند می شوند

 پیشنهاد وزیر برای ایجاد دریاچه های پرورش آرتمیا ر کنار سایت های اختصاصی

پرورش دهندگان میگو با توجه به سرمایه گذاری هایی که انجام داده اند در کنار سایت های : زمینه پیشنهاد کردحجتی در این 

 .اختصاصی، دریاچه های پرورش آرتمیا ایجاد و ضمن تامین خوراک مورد نیاز، ارزش افزوده بیشتری به دست آورند

ان و فرآیند تولید میگو در کشور، خواستار انجام بررسی های الزم وزیر جهاد کشاورزی سپس به منظور تسهیل امور پرورش دهندگ

 .برای تاسیس صندوق تخصصی میگو شد

حجتی در بخش دیگری از این نشست بر لزوم گسترش تعامالت بین المللی و بهره گیری از دانش، فناوری و تجارب دیگر کشورها 

 .ار بهره گیری از مشارکت شرکت های دانش بنیان در این زمینه شدبه منظور افزایش تولید میگو در کشور تاکید کرد و خواست

هزارتن میگو در سال جاری خبر داد و  03در این نشست، حسن صالحی رییس سازمان شیالت ایران نیز از برنامه ریزی برای تولید 

یدوارم با همکاری بانک کشاورزی و میلیارد تومان سرمایه در گردش است که ام 433دستیابی به این میزان تولید نیازمند : گفت

 .صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی اعتبارات الزم تامین شود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44364-5.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22069-1.html
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا-1971فروردین  17, چهارشنبه
 

زایی صنایع غذایی پاس از   امکان سطح اشتغال 14های گرمسیری در سال  پروژه تحقیقاتی برای خرما و میوه 47اجرای
 .دلیل وجود مواد خام مورد نیاز کافی بسیار وسیع است برداشت خرما به

 
با اعالم ( ایانا)رنگار خبرگزاری کشاورزی ایران های گرمسیری کشور امروز در گفتگو با خب رئیس مؤسسه تحقیقات خرما و میوه

سابقه تحقیقات در زمینه خرما به : شروع به کار کرد، گفت 11صادر و در سال  5014اینکه دستور تأسیس این مؤسسه در سال 

انجام شده، اما از  پروژه بود، 53های محدودی که تعداد آنها کمتر از  گردد و تا پیش از تأسیس این مؤسسه، پروژه برمی 5003سال 

 .های گرمسیری انجام شده است پروژه در زمینه خرما و میوه 513بدو تأسیس تا به امروز، بیش از 

های کنترل بیولوژیک و  مسعود لطیفیان توسعه ارقام اقتصادی باکیفیت و پربازده برای کلیه مناطق خرماخیز کشور، توسعه روش

ستیابی به خرمای سالم و ارگانیک، رسیدن به فناوری ضدعفونی خرما بدون استفاده از ها در جهت د غیرشیمیایی آفات و بیماری

افشانی،  ویژه در زمینه مدیریت گرده های مکانیزاسیون خرما به های کامالً بیولوژیک، توسعه روش متیل بروماید با استفاده از روش

های آبیاری تحت فشار برای افزایش راندمان مصرف آب در  شتوسعه دستورالعمل تغذیه نخیالت برای ارقام مهم کشور، توسعه رو

گرفته در  ها برای افزایش حاصلخیزی خاک در نخیالت را از کارهای صورت نخیالت و استفاده از کودهای بیولوژیک و میکروارگانیسم

 .های گرمسیری عنوان کرد مؤسسه تحقیقات خرما و میوه

انداز است،  المللی مقایسه کرد و این یک مسئله غلط خرمای کشور را با عملکردهای بینتوان عملکرد  وی با اشاره به اینکه نمی

توان مقایسه فنی و علمی از نظر عملکرد بین  دلیل نوع مصرف متفاوت، در عملکرد تفاوت دارند و نمی ارقام مختلف خرما به: افزود

 .دهد عملکرد آن را تحت تأثیر قرار میکشورهای مختلف داشت، زیرا کیفیت تولید و نوع مصرف خرما میزان 

 5939میزان عملکرد متوسط خرما در کشور حدود چهار تن در هکتار است که در نظر داریم در افق : لطیفیان خاطرنشان کرد

 .عملکرد را تا هفت تن در هکتار افزایش دهیم

معاونت باغبانی : ت کشور اعالم کرد و ادامه دادوی یکی از دالیل کاهش عملکرد در حال حاضر را پیر بودن و فرسوده بودن نخیال

توان به طرح در دست اجرا در آبادان و خرمشهر اشاره  ای برای احیا و جایگزینی نخیالت پیر و فرسوده دارد که می های ویژه برنامه

تعلق گرفته و این میزان هزار هکتاری مقام معظم رهبری به توسعه نخیالت در منطقه  113هزار هکتار از طرح بزرگ  01کرد که 

 .سطح زیر کشت معادل سطح زیر کشت سه استان مهم خرماخیز کشور است

درصد از تولید خرمای کشور مازاد مصرف  43های گرمسیری کشور با عنوان اینکه بیش از  رئیس مؤسسه تحقیقات خرما و میوه

های الزم در جهت حفظ و  گذاری باید سیاست: یح کردداخلی بوده و به همین دلیل صادرات خرما بسیار حائز اهمیت است، تصر

 .ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی صورت گیرد

ایم و محصول خرمای کشور به کشورهای آمریکا،  های اخیر مقام نخست یا دوم را در صادرات داشته در سال: لطیفیان یادآور شد

 .شود صادر می... کانادا، استرالیا، انگلیس، اسپانیا و

در زمینه کاهش ضایعات و استفاده مفید از ضایعات کارهای : درصد اعالم کرد و اظهار داشت 54تا  53وی میزان ضایعات خرما را 

 .تحقیقاتی قابل توجهی در دست انجام است

فرآورده مختلف از خرما استحصال کرد؛ تولید الکل و اسید سیتریک از خرما، تولید  133توان بیش از  لطیفیان با اشاره به اینکه می

های استحصالی با خرما برشمرد و  سازی را از فرآورده عسل و شیره خرما، استفاده از خرما در تغذیه دام و صنایع مختلف شیرینی
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های دولت صنایع پس از برداشت خرما در حال توسعه است، اما با توجه به حجم خرمای تولیدشده  حمایتدر حال حاضر با : گفت

 .گذاری بیشتری انجام گیرد در کشور باید سرمایه

دلیل وجود مواد خام مورد نیاز  تواند ایجاد کند، به زایی که صنایع غذایی پس از برداشت خرما می وی با عنوان اینکه سطح اشتغال

برداری را از آنها داشته باشیم،  توانیم حداکثر بهره های خوبی در کشور وجود دارد که می فرصت: رای تولید وسیع است، تأکید کردب

 .بینیم و خرما با چنین پتانسیلی کمتر دیده شده است ها را نمی اما ما همه پتانسیل

اینکه خرما هیچ دورریزی ندارد و تنه و برگ درخت خرما،  های گرمسیری کشور با اشاره به رئیس مؤسسه تحقیقات خرما و میوه

ما مشکل : هسته و پوست خرما، ضایعات مربوط به هرس خرما و حتی درختان فرسوده خرما همگی قابل استفاده هستند، افزود

 .ها استفاده کنند، کم هستند تولید فناوری نداریم، بلکه کسانی که از این فناوری

های قابل توجهی را انجام داده  های اخیر فعالیت زمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور طی سالسا: وی خاطرنشان کرد

های زیادی در مؤسسه تولید  های تولیدشده، تکنولوژی سازی فناوری های سازمان در زمینه تجارت است و در راستای سیاست

 .موجود است سازی و انتقال آنها اند که به روش مختلف قابلیت تجاری شده

سازی دستاوردها و همچنین تأمین  لطیفیان نحوه تأمین اعتبارات مؤسسه را از درآمدزایی مؤسسه با اجاره دادن نخیالت و تجاری

اعتبارات الزم برای تحقیقات خرما نسبت به سطح زیر کشت آن و اهمیتی که : اعتبارات جاری از سوی دولت اعالم کرد و ادامه داد

های تحقیقاتی در این زمینه  وجود دارد اختصاص داده نشده است و حتی تعداد نیروهای علمی کارآمد برای فعالیتدر تولید آن 

 .کافی نیست

سازی  های دولت در کوچک های اخیر به دلیل وجود برخی مشکالت در نظام استخدامی کشور و سیاست در سال: وی تصریح کرد

های خوبی را برای  اکنون رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سیاست همایم، اما  دولت قادر به جذب نیرو نبوده

های جاری و آینده تعداد نیروهای علمی در زمینه تحقیقات خرما  گسترش نیروهای علمی پیش گرفته که امیدواریم در سال

 .افزایش پیدا کند

لوم باغبانی، مؤسسه تحقیقات خرما نیز به پژوهشکده تحقیقات لطیفیان با اشاره به اینکه با روی کار آمدن مؤسسه تحقیقات ع

های پس از  نژادی، مدیریت تولید و فرآوری در این پژوهشکده سه گروه تحقیقاتی به: خرمای کشور تغییر نام خواهد داد، یادآور شد

 .پردازند و پژوهشکده با کارایی باالتر عمل خواهد کرد برداشت به فعالیت می

های گرمسیری کشور افتتاح مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی را به نفع باغبانی کشور دانست و  تحقیقات خرما و میوهرئیس مؤسسه 

 .کند ریزی باالتری پیدا می تر و هدفمندتر شده و قابلیت برنامه با تأسیس این مؤسسه، باغبانی کشور منسجم: تأکید کرد

متناسب با  49های گرمسیری در سال  اجرای مؤسسه تحقیقات خرما و میوه پروژه تحقیقاتی در دست 93لطیفیان در پایان از 

 ./نیازهای وزارت جهاد کشاورزی و معاونت باغبانی خبر داد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44321-5.html 

 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا-1971فروردین  17, بهچهارشن

 

ها برخی در کشور تمایلی به پا گرفتن تولید ندارناد و ساموم    های پنبه با برداشته شدن تحریم پالست آغاز مبادله ژرم
 .ها شاهد واردات سموم باکیفیت مناسب باشیم کنند، امیدواریم با رفع تحریم کیفیت بدون نظارت وارد کشور می بی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22087-1.html
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با اشاره به اینکه تمامی ارقام ( ایانا)پنبه کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس مؤسسه تحقیقات 

به بخش خصوصی وگذار شد، از واگذاری چهار رقم دیگر پنبه طی سال جاری به بخش  49و ابتدای  40تجاری کشور در سال 

اند  وجود آمده و با مشارکت بخش کشاورزی سازمان انرژی اتمی به دو رقم پنبه تولیدشده موتانت هستند: خصوصی خبر داد و گفت

 .که در حال حاضر کمیته رقم در حال بررسی آنها است و در صورت واجد شرایط بودن، آماده معرفی هستند

سال یک رقم شود و یا در ترکیه در هر  یافته مثل آمریکا، ساالنه سه رقم معرفی می در یک کشور توسعه: قربانعلی روشن افزود

، تنها چهار رقم معرفی شد، اما با 5024سال ابتدایی تأسیس این مؤسسه و تا سال  56شود، این در حالی است که در  معرفی می

، چهار رقم را آماده نامگذاری 49، سه رقم را معرفی کرده و در ادامه نیز در سال 40گرفته توانستیم در سال  های صورت تالش

 .داریم

ترین وظیفه هر مؤسسه تحقیقاتی را معرفی ارقام جدید دانست و  به توسعه پنج برابری معرفی رقم در مؤسسه، اصلی وی با اشاره

شود این ارقام قابلیت کشت  تر از ارقام ماقبل خود هستند و این ویژگی باعث می شده زودرس ارقام جدید معرفی: خاطرنشان کرد

تر بودن ارقام دو تا سه  اند در طول سال دو محصول را کشت کند، همچنین با زودرسبعد از غالت را داشته باشند و کشاورز بتو

 .کند وری آب افزایش پیدا می گیرد و در نتیجه بهره مرحله آبیاری کمتر صورت می

کیفی برتر رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور با اعالم اینکه کلیه ارقام جدید اگر عملکرد بیشتری نداشته باشند و از لحاظ کمی و 

 .صورت مکانیزه قابل برداشت هستند تمامی ارقام جدید به: نباشند معرفی نخواهند شد، ادامه داد

های اصلی در معرفی  از پارامتر: بازده رانده شده است، تصریح کرد های شور و کم روشنی با اعالم اینکه پنبه برای کاشت به محیط

 .استارقام جدید مقاومت به شوری و خشکی آنها 

تر به تولید انبوه برسند و  شده هرچه سریع های وزارت جهاد کشاورزی، ارقام جدید معرفی وی اظهار امیدواری کرد که با حمایت

 .تنها شرط اینکه ارقام جدید زودتر به دست کشاورزان برسند، حمایت مالی وزارت جهاد کشاورزی است: یادآور شد

پالست با سایر کشورها نداشتیم، اما  ها تبادل ژرم دلیل وجود تحریم تاکنون به: ها تأکید کرد روشنی با اشاره به برداشته شدن تحریم

پالست خواهیم داشت که باعث افزایش سرعت پیشرفت  شده تبادل ژرم های انجام ها با رایزنی در حال حاضر با برداشته شدن تحریم

 .کارها تا دوبرابر خواهد شد

 !از فعالیت در کشاورزیدانان ایرانی، گریزان  شیمی

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور با اشاره به اینکه پنبه یک محصول صنعتی است که ارزش افزوده آن در طول تکمیل زنجیره 

ترین تولیدکنندگان پنبه خواند که با  درصد است، آمریکا، چین، هند، استرالیا، ازبکستان و پاکستان را بزرگ 033هزار و  یک

در تمامی کشورها از حلقه نخست تولید که تولیدکننده است حمایت : اند و اظهار داشت یر کشورها را به زانو درآوردهدامپینگ، سا

شود و نه از آنها حمایت  ای به تولیدکنندگان داده می های بعدی نیز سوددهی داشته باشند، اما در کشور ما نه یارانه کنند تا حلقه می

 .شود می

کدام از  سال گذشته همیشه ایران در بین سه رتبه برتر جهان در المپیادهای شیمی بوده است، اما هیچ 51طی : وی همچنین گفت

کیفیت هستیم و نظارت مناسبی روی واردات سم  کنند و شاهد واردات سموم بی های ما در زمینه کشاورزی فعالیت نمی دان شیمی

 .گیرد صورت نمی

توانیم سموم  ها می شک با رفع تحریم بی: تمایلی به پا گرفتن تولید در کشور ندارند، افزود روشنی با اشاره به اینکه برخی افراد

 ./باکیفیت مناسب را وارد کنیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44312-5.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22078-1.html
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا– 1971فروردین  11, سه شنبه

 

به بخش خصوصی واگذار شد قرارداد واگذاری انحصاری موقت  "بختگان"تکنولوژی تولید و تکثیر بذر پنبه رقم 
کاران  در کشور امروز بین مؤسسه تحقیقات پنبه کشور و شرکت پنبه "بختگان"تکنولوژی و تکثیر بذر پنبه رقم 

 .دشت به مدت پنج سال منعقد شد زرین
 

، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور امروز در حاشیه (ایانا)گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به 

در راستای مشارکت بخش خصوصی، تالش سازمان استفاده از تمامی : امضای این قرارداد با اعالم این خبر به خبرنگار ما گفت

 .انش فنی بذور تولیدشده در حال واگذاری به بخش خصوصی استظرفیت این بخش است که به همین منظور د

در این : دستاورد به بخش خصوصی از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود 45اسکندر زند با اشاره به واگذاری 

رقم بختگان با شرکت  بین دانش فنی پنج رقم پنبه به بخش خصوصی واگذار شده است که امروز نیز قرارداد واگذاری پنبه

 .دشت منعقد شد کاران زرین پنبه

 مدت پنج سال واگذاری انحصاری تکنولوژی به

 523دشت در گفتگو با خبرنگار ایانا با اشاره به اینکه رقم دیررس با دوره رشد  کاران زرین در ادامه مدیرعامل شرکت تعاونی پنبه

تکنولوژی : خوب، برای مناطق خشک و استان فارس مناسب است، اظهار داشت روزه با کیفیت باالی الیاف و محصول و بازارپسندی

 .دشت واگذار شد کاران زرین مدت پنج سال به شرکت تعاونی پنبه طور انحصاری به تولید و تکثیر این رقم به

 محمدرضا میرشکاری

هزار هکتار سطح زیر کشت  43پنبه با بیش از عنوان دومین استان تولیدکننده  محمدرضا میرشکاری با اعالم اینکه استان فارس به

هزار هکتار سطح زیر کشت پنبه با متوسط  هزار تن وش در بیش از پنج 51بعد از استان خراسان رضوی است، از برداشت ساالنه 

ورزی با از آنجا که سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشا: دشت خبر داد و خاطرنشان کرد سه تن در هکتار در شهرستان زرین

کنیم تا با همکاری  طور کامل روی تمامی ارقام نظارت داشته باشد، تمامی تالش خود را می تواند به توجه به ترافیک کاری خود نمی

ویژه با سازمان و با استفاده از کارشناسان خبره و برای سودآوری هرچه بیشتر برای شرکت، مشکالت این رقم را رفع کنیم و آن را 

 .گسترش دهیم

از : ادامه داد 44اندازی کارخانه تصفیه وش در سال  و راه 43دشت در سال  کاران زرین وی با اشاره به تأسیس شرکت تعاونی پنبه

ایم و با این توافق تالش  ایم و به سمت تولید بذر پنبه رفته نژادی و افزایش راندمان تولید بوده دنبال به بدو تأسیس این کارخانه به

 .عنوان بذر پایه و بومی استان شناخته شود صورت گیرد تا به "بختگان"یشتری روی رقم کنیم کار ب می

بذرهای موجود در منطقه تاکنون مخلوط بوده و چون متولی خاصی برای این امر در نظر گرفته نشده بود، : میرشکاری تصریح کرد

قرارداد و اختصاصی شدن تولید این بذر برای سودآوری  میزان خلوص بذور از اهمیت خاصی برخوردار نبود، اما امروز با انعقاد

 .بیشتر، سعی در باال بردن کیفیت بذر و در نتیجه باال بردن عملکرد خواهیم داشت

وی با گالیه از کیفیت نامناسب سموم موجود، خواستار واردات سموم با کیفیت مطلوب از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

 .کشاورزی کشور شد

 ها های برداشت پنبه با لغو تحریم امیدواری به واردات کمباین
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های  ها اظهار امیدواری کرد که با ورود کمباین دشت با اشاره به برداشته شدن تحریم کاران زرین مدیرعامل شرکت تعاونی پنبه

 .برداشت پنبه، شاهد برداشت مکانیزه این محصول باشیم

های کلی است که باید با کمک دولت و اختصاص یارانه به مکانیزاسیون  یون نیازمند زیرساختواحد مکانیزاس: میرشکاری یادآور شد

 .و کاهش قیمت ادوات به این بخش کمک شود

ای که طی سه روز با  گونه بر است؛ به بر و هزینه گیرد که بسیار زمان در حال حاضر برداشت پنبه دستی صورت می: وی تأکید کرد

توان یک هکتار  های برداشت، طی سه ساعت می وسیله کمباین شود، در حالی که به محصول برداشت میکارگر، یک هکتار  43

از طرف دیگر نیز برداشت قبل از فصل سرما و . گیرد محصول را برداشت کرد و طی یک روز برداشت چهار هکتار صورت می

 .توانند کشت دوم انجام دهند بارندگی به اتمام رسیده و کشاورزان می

هزار هکتار به شرکت تعاونی  51الزم به ذکر است، بر اساس این قرارداد، تولید و تکثیر بذر رقم پنبه بختگان تا سطح حدود 

ها از فرآیند تولید، باعث جلوگیری از فروش بذر در مبادی  انعقاد این قرارداد ضمن حذف واسطه. دشت واگذار شد کاران زرین پنبه

شود از این سطح،  بینی می پیش. دنبال خواهد داشت می و کیفی بذور و رونق مجدد زراعت پنبه را بهغیرقانونی شده و افزایش ک

 ./میلیارد ریال در کشور تولید شود 03شده پنبه به ارزش  هزار تن بذر اصالح حداقل یک

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44361-5.html 

 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا-1971فروردین  11, سه شنبه

 

، مرکز علمی تحقیقات کشاورزی می شود با راه اندازی شعبه مرکز تحقیقات کشااورزی در  "بیگلر بیگی"باغ تاریخی 

 .باغ فتح آباد کرمان این مجموعه به مرکز علمی تحقیقات کشاورزی تبدیل می شود
 

، استاندار کرمان امروز در بازدید از روند بازسازی باغ فتح آباد کرمان با تاکید برکشت (ایانا)گزارش خبرگزاری کشاورزی ایرانبه 

با راه اندازی شعبه مرکز تحقیقات : گیاهان دارویی با مصرف کم آب و استفاده از شیوه های آبیاری نوین در این مجموعه گفت

این مجموعه تاریخی به محلی برای آموزش و تحقیق کارشناسان و محققان کشاورزی و مرکز نمونه بهره کشاورزی در باغ فتح آباد، 

 .وری حداکثری بخش کشاورزی تبدیل خواهد شد

میلیارد تومان  9سرمایه گذار طرح باغ فتح آباد نیز در جریان این بازدید با بیان اینکه برای احیای باغ فتح آباد تاکنون بیش از 

نفر اشتغال ایجاد می  93پس از تکمیل و بهره برداری از باغ فتح آباد در سوم خرداد امسال برای حدود : شده است گفت هزینه

 .شود

درصد کاشت درختان و گیاهان  41: میلیون تومان نهال برای این مجموعه خبر داد و افزود  933غالمرضا سرایداری از خرید 

 .انجام شده است دارویی در باغ های مجموعه فتح آباد

 .هکتار زمین برای راه اندازی مرکز تحقیقات کشاورزی در باغ فتح آباد دهد 4در این بازدید قرار شد سرمایه گذار طرح 

 .کیلومتری شهر کرمان واقع شده 41باغی مربوط به دوره قاجار است که در ( آباد  فتح) باغ عمارت بیگلر بیگی 

ماهان بوده و از یادگارهای فضل علی خان بیگلربیگی است که به همین علت آن را باغ  این باغ الگوی ساخت باغ شاهزاده

 .بیگلربیگی نیز می گویند

 .عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است  به 5025بهمن  54این اثر در 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22067-1.html
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سر وی بعد از مشاهده مستندی از باغ حسینی استاندار کرمان شد، هم به گزارش ایانا، گفته می شود در نخستین روزهایی که رزم

آباد از شبکه استانی کرمان اطالعاتی را درباره این باغ به استاندار کرمان داد و اطالعات ارائه شده از سوی این بانوی فرهنگ  فتح

ن آن استان قرار حسینی، موجب شد تا بازسازی این باغ زیبا در دستور کار مسئوال آباد توسط رزم دوست و مشاهده مستند باغ فتح

 .گیرد

آباد که از بازسازی این اثر  گذار باغ فتح پیش تر غالمرضا سرایداری، مدیرعامل بنیاد توسعه عمران موقوفات استان کرمان و سرمایه

بر  اند را آباد که به صورت کامل از بین رفته های قدیمی باغ فتح قصد داریم عمارت: تاریخی سربلند بیرون آمده است، گفته بود

آباد از جمله انتقال  هایی که استاندار کرمان انجام داد، اقدامات الزم در باغ فتح های قدیمی بازسازی کنیم و با پیگیری اساس نقشه

 .آب و برق، نورپردازی و کاشت درختان و گیاهان انجام شده است

تمام قوانین سازمان جهاد ": نیست، عنوان کرده بود آباد متعلق به یک شخص بنابراین گزارش، سرایداری با تاکید بر اینکه باغ فتح

آباد رعایت کردیم و اگر مسئوالن جهاد کشاورزی برای رونق این مکان کمک کنند، کمک آنها جای دوری  کشاورزی را در باغ فتح

 ".رود نمی

http://www.iana.ir/majles/item/44364-5.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/22062-1.html
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 تولیدات باغی

 خبرنگاران جوان - 197۱فروردین  21: تاریخ
 

 تن فندق از باغهای گیالن ۱77هزار و 4برداشت 
 

 .تن فندق ازباغ های گیالن برداشت شد  133هزارو  9

حبیب جهان ساز معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیالن اعالم  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 . هکتارباغهای استان برداشت شد 534هزار و 51این مقدارفندق پارسال از از :کرد

 .میلیارد تومان درآمد کسب کردند 44شت به گفته ی وی باغداران گیالنی با بردا

 . درصد فندق ایران درگیالن تولید می شود 43

 .تالش و آستارا عمده ترین مناطق تولید فندق گیالن هستند  –سیاهکل  –املش  -رودسر 

http://www.yjc.ir/fa/news/1513344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5170099
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 تولیدات دامی

 – 71/11/19فارس

 

عدم توجه : گفتپدیده ریزگردها مانع عملکرد مطلوب زنبور عسل در سال گذشته شدرئیس اتحادیه زنبورداران ایران 

مسئوالن به اهمیت زنبورداری در کشور، خشکسالی و پدیده ریزگردها باعث شد، نتوانیم عملکرد مطلوب را از کندوها 
 .حاصل کنیم

 
در مورد وضعیت تولید  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عفت رئیسی سرحدی رئیس اتحادیه زنبورداران ایران در گفت

 .های جدی به صنعت زنبورداری کشور وارد کرد خشکسالی، عدم بارش و مقوله ریزگردها آسیب: ، گفت40عسل در سال 

عدم توجه مسئولین به اهمیت زنبورداری در کشور، خشکسالی و پدیده ریزگردها باعث شد، نتوانیم عملکرد مطلوب را از : دوی افزو

 .کندوها حاصل کنیم

یافتگی در بخش کشاورزی  در تمامی جهان زنبور عسل به عنوان یک شاخص توسعه: رئیس اتحادیه زنبورداران ایران تصریح کرد

شود و بیشترین توجه به میزان تولید عسل و میزان مصرف  لی که در ایران به این مقوله هیچ توجهی نمیشود، در حا محسوب می

 .آن است

از آنجا که مسائل مربوط به زنبور عسل زیر بخش دام و طیور است و این بخش دارای مشکالت خاص خود است، به : وی افزود

 .شود مشکالت زنبور عسل کمتر توجه می

واردات و   صنعت زنبورداری کشور حدود یک میلیون فرصت شغلی بدون نیاز به هیچ گونه: زنبورداران ایران، گفت رئیس اتحادیه

 .شود گونه توجهی به آن نمی تخریب محیط زیست ایجاد کرده، اما هیچ

پدیده ریزگردها مانع  40شوند، اما در سال  معموال هر ساله آذرماه زنبورها از مناطق سردسیر به گرمسیر کوچ داده می: وی گفت

 .کوچ به موقع زنبورها شد

دهد و به این ترتیب این صنعت از  ریزگردها الروها و جمعیت جوان زنبورها را کاهش می: رئیس اتحادیه زنبورداران بیان داشت

 .شود ناحیه ریزگردها دچار صدمه می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50405446335554 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931226001119
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 تخم مرغ
 – 71/11/17فارس

 

هازار   07سال گذشاته  : مرغ ایرانی در سال گذشتهمعاون وزیر جهاد کشاورزی گفت هزار تن مرغ و تخم 93۱صادرات 

 .رود مرغ صادر شد که این ارقام رکورد به شمار می هزار تن تخم 5۱تن مرغ و 
 

در مورد تأثیر موج مثبت توافق ایران و  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

های متعددی را  تواند گشایش ها می طبیعتا رفع تحریم: های مورد نیاز دامی به کشور، گفت ها، بر واردات نهاده و رفع تحریم 1+  5

 .المللی و اقتصادی با کشورهای دیگر فراهم کند در تعامالت بین

رود و احتماال  ها به کار می جایی نهاده ها که برای جابه های حمل و نقل و بیمه کشتی ها روی کاهش هزینه رفع تحریم: وی افزود

 .های دامی را کاهش دهد روی کاهش قیمت ارز اثرگذار ممکن است اثرگذار باشد و قیمت تمام شده واردات نهاده

های دامی از کشورهای مختلفی برای ایران فراهم  مین نهادهها امکان تأ با رفع تحریم: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .شود های دامی می کنندگان و پایین آمدن قیمت تمام شده نهاده شود که این موضوع باعث ایجاد رقابت بین صادر می

توان  ابراین میی دامی در دنیا خوب و افزایش تولید محصوالت مختلف محسوس است، بن ها شرایط تولید نهاده: رکنی تصریح کرد

تری در اختیار  ها را با قیمت مناسب ها هستند، نهاده کننده این کاال ها و صنوفی که مصرف ها، تشکل  با سازماندهی اتحادیه

 .کنندگان قرار داد تولید

 .اردهای تولید و تقویت واگذاری امور به مردم در برنامه کاری قرار د ها، زنجیره تقویت تشکل 49در سال : وی افزود

سال گذشته بیش از : ها در بخش صادرات محصوالت لبنی و پروتئینی گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد تأثیر لغو تحریم

 .رود هزار تن تخم مرغ صادر شد که این ارقام رکورد به شمار می 61هزار تن مرغ و بیش از  13

مرغ وجود دارد، در  لبنی و پروتئینی و مخصوصا گوشت مرغ و تخمهایی که در بخش تولید مواد  با زیرساخت: رکنی بیان داشت

 .توان در نظر گرفت انداز خوبی برای صادرات می ها چشم صورت لغو تحریم

این کار : بخشی به صادرات دیده شده است، گفت برای تحرک 49الزم صادراتی در سال   بینی تهیه مشوق وی با بیان اینکه پیش

 .شود المللی می تر در بازارهای بین اخل، ایجاد ارزش افزوده برای کشور و حضور پررنگموجب شکوفایی تولید د

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493552335911 

 

 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - 197۱فروردین  19: تاریخ

 

 نظارت بر سالمت و بهداشت تولید و عرضه تخم مرغ با کد رهگیری
 

های دامی سازمان دامپزشکی کشور از اجرای طرح کد رهگیری تخم مرغ در سراسر کشور برای  رئیس کارگروه نظارت بر فرآورده

 .نظارت کامل بر فرآیند تولید و عرضه سالم و بهداشتی این محصول خبر داد

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940118001477
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در طرح شناسنامه دار کردن تخم مرغ ها تاریخ تولید و : ، فضلی خانی اظهار داشتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

تاریخ مصرف درج می شود و در طرح کد رهگیری این امکان فراهم است که بتوانیم درصورتیکه محصول بی کیفیتی مشاهده شد 

 .ابی کنیم و مشکالت احتمالی در شرایط تولید و عرضه برطرف شودآن را رد ی

وی از شهروندان خواست هنگام تهیه تخم مرغ حتما به کیفیت ظاهری آن هم توجه کنند و از شرایط تولید و تاریخ مصرف آن هم 

 . مطمئن باشند

احل داریم و کیفیت تولید صنعت تخم مرغ در نظارت کامل بر همه مر: دکتر فضلی خانی در گفتگو با رادیو اقتصاد تصریح کرد

مقایسه با سالهای پیش بسیار خوب شده است و البته ممکن است در درج تاریخ تولید و مصرف تخم مرغ اشتباه سهوی صورت 

 .گیرد که بسیار نادر است و تولید کنندگان همراهی خوبی دارند

 .بر نهاده های تولید داخلی و وارداتی نظارت داریم : غ خبر داد و گفتوی همچنین از نظارت بر بهداشت نهاده های تولید تخم مر

 .شود مرغ در کشور تولید می هزار تن تخم 423بنا بر برخی آمارها ساالنه حدود 

 کالری انرژی دارد و باید تخم 13بنابراین گزارش یک تخم مرغ کامل با داشتن حجم باالیی از مواد مغذی بسیار مهم و حیاتی تنها 

 . مرغ را به صورت کامل خورد

انجمن قلب آمریکا تخم مرغ را در فهرست غذاهای سالم زیر یک دالر قرار داده و این مساله نیز تخم مرغ را یک انتخاب بسیار ارزان 

 . کرده است

اگر می خواهید نیمرو، املت یا کوکو طبخ کنید، زرده و سفیده را مخلوط کنید تا مواد مغذی حیاتی آن حفظ شود ضمن اینکه 

این شیوه به شما کمک می کند که دستورالعمل روزی یک تخم مرغ را . چربی و کلسترول را در رژیم غذایی خود کاهش می دهید

 . نیز رعایت کنید

 تخم مرغ تازه و کهنه را از یکدیگر تشخیص داد ؟ چگونه می توان یک* 

اگر یک تخم مرغ تازه را در ظرف آبی وارد کنیم در میان آب غرق می شود در حالیکه یک تخم مرغ کهنه بر سطح آب شناور می 

 .ماند

 دلیل شناور ماندن تخم مرغ کهنه بر سطح آب چیست ؟* 

 .اثر گذشت زمان و تبخیر آب تخم مرغ از آن استدلیل این شناوری رشد کیسه هوایی تخم مرغ در 

 چرا گاهی اوقات تخم مرغ به سختی پوست کنده می شود ؟ * 

این خود دلیلی بر تازگی تخم مرغ است ، اگر این تخم مرغها را به مدت یک هفته تا ده روز در یخچال نگهداری کنید بعد از پختن 

 .معموالً راحت تر پوست کنده می شوند

 عضی از تخم مرغ های پخته دارای یک حلقه سبزرنگ به دور زرده خود است؟چرا ب* 

 .علت تشکیل این حلقه ، ترکیب آهن و گوگرد موجود در تخم مرغ در هنگام پخت است

 آیا تخم مرغ های دارای این حلقه های سبزرنگ را می توان مصرف کرد ؟* 

 .و اثری بر ارزش غذایی آن نداردبلی، زیرا این حلقه ها دلیلی بر خرابی تخم مرغ نیست 

http://www.yjc.ir/fa/news/1561449 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5167224
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 چای
 آیانا– 1971فروردین  19, دوشنبه

 

در روزهای پایاانی   13-14درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم در سال زراعی  94و  09ابالغ رشد 
هیئت دولت قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم از کشاورزان و نوغاناداران را بارای ساال     13سال 

 .تصویب و برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابالغ کرد 13-14زراعی 
 

خورشیدی در  5040، همان طور که رییس سازمان چای کشور در واپسین روزهای سال (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

مصاحبه یا با این خبرگزاری نوید داده بود، سرانجام معاون اول رییس جمهوری مصوبه هیات وزیران را در قالب در جدول زیر ابالغ 

 .کرد که البته بخشی از آن نیز به نرخ خرید تضمینی پیله تر ابریشم اختصاص دارد

 :آمده است 49-40و  40-44ابریشم در سال های زراعی مقایسه قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر 

 

 :متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است

به ترتیب معادل بیست و یک هزار و  5040-5049قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک و دو در سال زارعی  -5

 .ریال تعیین می شود( 54ر533)ریال و دوازده هزار و یکصد ( 45ر233)هشتصد 

قیمت فروش برگ سبز چای درجه یک و درجه دو به خریداران برگ سبز چای، معادل سی و سه درصد قیمت خرید تضمینی  -4

 .تعیین می شود

و با رعایت قوانین و مقررات ( سازمان چای کشور)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی  -0

نامه، اخذ تضامین و وثایق معتبر از خریداران  های تبعی موضوع این تصویب خرید، تعیین هزینهمربوط، در خصوص محدوده زمانی 

 .برگ سبز چای و زمان باز پرداخت آن، تصمیمات الزم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت نماید

یکصد و پنجاه و یک هزار به میزان  5040-5049قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم برای سال زراعی  -9

 .ریال تعیین گردید( 515ر333)

برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت  46/54/5040اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 

 .صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44392-5.html 
 چای
 آیانا– 1971فروردین  15, شنبه

  

مااه ساال جااری شااهد      شود تا پایاان فاروردین   بینی می صندوق حمایت از توسعه صنعت چای در مرحله ثبت پیش

 .کشور باشیماندازی رسمی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای در  راه
تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت ( ایانا)رئیس سازمان چای کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

مدیره  البدل هیئت اعضای اصلی و علی: چای کشور در روزهای پایانی سال گذشته را انتخابی مبارک برای این بخش برشمرد و گفت

 .البدل شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور نیز برای مدت دو سال انتخاب شدند ی و علیو همچنین بازرسان اصل

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22048-1.html
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داران، تسهیالت  کنم که برای حمایت از چایکاران و کارخانه عنوان نماینده سهام دولتی تالش می بنده به: محمدولی روزبهان افزود

 .های بزرگی بردارم های کشور قدم ی باغهای مربوطه اتخاذ کرده و در جهت احیا الزم را از بخش

دار الهیجانی نفر سوم، فرهاد  عنوان نفر دوم، محمدصادق حسنی کارخانه حسن خدیوری باغدار غرب گیالن به: وی خاطرنشان کرد

املش  پور باغدار الهیجانی نفر چهارم، جمشید یوسفی باغدار املشی نفر پنجم و بازرس این صندوق نیز بهمن رضادوست از علی

 .انتخاب شدند

رئیس و سایر  مدیره، نایب کند و پس از آن اقدامات الزم برای انتخاب هیئت این صندوق مراحل ثبت را طی می: روزبهان ادامه داد

 .رسد های مربوطه به انجام می پست

 .صورت رسمی کار خود را آغاز کند ماه جاری، این صندوق به بینی کرد تا پایان فروردین وی پیش

 های چای برداری باغ کارخانه برای آغاز دوره بهره 957آمادگی 

 51هرساله از : های چای خبر داد و یادآور شد برداری باغ ها برای آغاز دوره بهره سازی کارخانه رئیس سازمان چای کشور از آماده

شود در همین تاریخ شاهد  بینی می یششود و امسال نیز پ های شمالی کشور آغاز می ماه برداشت برگ سبز چای از باغ اردیبهشت

 .برداری باشیم آغاز دوره بهره

 .کارخانه آمادگی خود را اعالم کردند 563تا  513کارخانه موجود در بخش چای کشور، حدود  524از : روزبهان تأکید کرد

 .شود های چای کشور مناسب ارزیابی می در حال حاضر وضعیت باغ: وی اظهار داشت

های صفر درصدی  زراعی و اختصاص وام میلیارد تومانی تسهیالت به 41شاهد اختصاص  40واپسین روزهای سال  گفتنی است، در

 ./برداران صنعت چای و همچنین ایجاد صندوقی در جهت حمایت از این بخش بودیم به بهره

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44344-5.html 

 چای
 ایسنا – 197۱فروردین  1۱یکشنبه 

  

  کارخانه برای تولید چای 957آمادگی 

  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی  : سرویس
 .های چای خبر داد برداری باغ کارخانه برای آغاز دوره بهره 563رئیس سازمان چای کشور از آمادگی 

 ماه برداشت برگ سبز چای از   اردیبهشت 51هر ساله از : وگو با خبرنگار ایسنا در منطقه گیالن، گفت محمدولی روزبهان در گفت

 .برداری باشیم شود امسال هم در همین تاریخ شاهد آغاز دوره بهره بینی می های شمالی کشور آغاز و پیش اغ

کارخانه  563تا  513کارخانه موجود در بخش چای حدود  524از : و اظهار کرد های چای کشور را مناسب ارزیابی وی وضعیت باغ

 .آمادگی خود را برای دریافت برگ سبز چای و انجام مراحل تولید چای خشک اعالم کرده اند

اختصاص زراعی و  میلیارد تومانی تسهیالت به 41به گزارش ایسنا، در آخرین روزهای پارسال کشاورزان چایکار شاهد اختصاص 

 .همچنین صندوقی در جهت حمایت از صنعت چای ایجاد شد. برداران این بخش بودند های صفر درصدی به بهره وام
http://www.isna.ir/fa/news/49355630690 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22022-1.html
http://www.isna.ir/fa/news/94011603643
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 خرما 

 آیانا-1971فروردین  17, چهارشنبه
 

زایی صنایع غذایی پاس از   امکان سطح اشتغال 14های گرمسیری در سال  تحقیقاتی برای خرما و میوهپروژه  47اجرای
 .دلیل وجود مواد خام مورد نیاز کافی بسیار وسیع است برداشت خرما به

 
با اعالم ( اایان)های گرمسیری کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس مؤسسه تحقیقات خرما و میوه

سابقه تحقیقات در زمینه خرما به : شروع به کار کرد، گفت 11صادر و در سال  5014اینکه دستور تأسیس این مؤسسه در سال 

پروژه بود، انجام شده، اما از  53های محدودی که تعداد آنها کمتر از  گردد و تا پیش از تأسیس این مؤسسه، پروژه برمی 5003سال 

 .های گرمسیری انجام شده است پروژه در زمینه خرما و میوه 513امروز، بیش از  بدو تأسیس تا به

های کنترل بیولوژیک و  مسعود لطیفیان توسعه ارقام اقتصادی باکیفیت و پربازده برای کلیه مناطق خرماخیز کشور، توسعه روش

رسیدن به فناوری ضدعفونی خرما بدون استفاده از ها در جهت دستیابی به خرمای سالم و ارگانیک،  غیرشیمیایی آفات و بیماری

افشانی،  ویژه در زمینه مدیریت گرده های مکانیزاسیون خرما به های کامالً بیولوژیک، توسعه روش متیل بروماید با استفاده از روش

ش راندمان مصرف آب در های آبیاری تحت فشار برای افزای توسعه دستورالعمل تغذیه نخیالت برای ارقام مهم کشور، توسعه روش

گرفته در  ها برای افزایش حاصلخیزی خاک در نخیالت را از کارهای صورت نخیالت و استفاده از کودهای بیولوژیک و میکروارگانیسم

 .های گرمسیری عنوان کرد مؤسسه تحقیقات خرما و میوه

انداز است،  لمللی مقایسه کرد و این یک مسئله غلطا توان عملکرد خرمای کشور را با عملکردهای بین وی با اشاره به اینکه نمی

توان مقایسه فنی و علمی از نظر عملکرد بین  دلیل نوع مصرف متفاوت، در عملکرد تفاوت دارند و نمی ارقام مختلف خرما به: افزود

 .هدد کشورهای مختلف داشت، زیرا کیفیت تولید و نوع مصرف خرما میزان عملکرد آن را تحت تأثیر قرار می

 5939میزان عملکرد متوسط خرما در کشور حدود چهار تن در هکتار است که در نظر داریم در افق : لطیفیان خاطرنشان کرد

 .عملکرد را تا هفت تن در هکتار افزایش دهیم

عاونت باغبانی م: وی یکی از دالیل کاهش عملکرد در حال حاضر را پیر بودن و فرسوده بودن نخیالت کشور اعالم کرد و ادامه داد

توان به طرح در دست اجرا در آبادان و خرمشهر اشاره  ای برای احیا و جایگزینی نخیالت پیر و فرسوده دارد که می های ویژه برنامه

هزار هکتاری مقام معظم رهبری به توسعه نخیالت در منطقه تعلق گرفته و این میزان  113هزار هکتار از طرح بزرگ  01کرد که 

 .شت معادل سطح زیر کشت سه استان مهم خرماخیز کشور استسطح زیر ک

درصد از تولید خرمای کشور مازاد مصرف  43های گرمسیری کشور با عنوان اینکه بیش از  رئیس مؤسسه تحقیقات خرما و میوه

م در جهت حفظ و های الز گذاری باید سیاست: داخلی بوده و به همین دلیل صادرات خرما بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد

 .ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی صورت گیرد

ایم و محصول خرمای کشور به کشورهای آمریکا،  های اخیر مقام نخست یا دوم را در صادرات داشته در سال: لطیفیان یادآور شد

 .شود صادر می... کانادا، استرالیا، انگلیس، اسپانیا و

در زمینه کاهش ضایعات و استفاده مفید از ضایعات کارهای : درصد اعالم کرد و اظهار داشت 54تا  53وی میزان ضایعات خرما را 

 .تحقیقاتی قابل توجهی در دست انجام است

فرآورده مختلف از خرما استحصال کرد؛ تولید الکل و اسید سیتریک از خرما، تولید  133توان بیش از  لطیفیان با اشاره به اینکه می

های استحصالی با خرما برشمرد و  سازی را از فرآورده خرما، استفاده از خرما در تغذیه دام و صنایع مختلف شیرینی عسل و شیره
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های دولت صنایع پس از برداشت خرما در حال توسعه است، اما با توجه به حجم خرمای تولیدشده  در حال حاضر با حمایت: گفت

 .گیردگذاری بیشتری انجام  در کشور باید سرمایه

دلیل وجود مواد خام مورد نیاز  تواند ایجاد کند، به زایی که صنایع غذایی پس از برداشت خرما می وی با عنوان اینکه سطح اشتغال

برداری را از آنها داشته باشیم،  توانیم حداکثر بهره های خوبی در کشور وجود دارد که می فرصت: برای تولید وسیع است، تأکید کرد

 .بینیم و خرما با چنین پتانسیلی کمتر دیده شده است ها را نمی پتانسیلاما ما همه 

های گرمسیری کشور با اشاره به اینکه خرما هیچ دورریزی ندارد و تنه و برگ درخت خرما،  رئیس مؤسسه تحقیقات خرما و میوه

ما مشکل : استفاده هستند، افزود هسته و پوست خرما، ضایعات مربوط به هرس خرما و حتی درختان فرسوده خرما همگی قابل

 .ها استفاده کنند، کم هستند تولید فناوری نداریم، بلکه کسانی که از این فناوری

های قابل توجهی را انجام داده  های اخیر فعالیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور طی سال: وی خاطرنشان کرد

های زیادی در مؤسسه تولید  های تولیدشده، تکنولوژی سازی فناوری مینه تجارتهای سازمان در ز است و در راستای سیاست

 .سازی و انتقال آنها موجود است اند که به روش مختلف قابلیت تجاری شده

سازی دستاوردها و همچنین تأمین  لطیفیان نحوه تأمین اعتبارات مؤسسه را از درآمدزایی مؤسسه با اجاره دادن نخیالت و تجاری

اعتبارات الزم برای تحقیقات خرما نسبت به سطح زیر کشت آن و اهمیتی که : اعتبارات جاری از سوی دولت اعالم کرد و ادامه داد

های تحقیقاتی در این زمینه  در تولید آن وجود دارد اختصاص داده نشده است و حتی تعداد نیروهای علمی کارآمد برای فعالیت

 .کافی نیست

سازی  های دولت در کوچک های اخیر به دلیل وجود برخی مشکالت در نظام استخدامی کشور و سیاست سال در: وی تصریح کرد

های خوبی را برای  اکنون رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سیاست ایم، اما هم دولت قادر به جذب نیرو نبوده

جاری و آینده تعداد نیروهای علمی در زمینه تحقیقات خرما های  گسترش نیروهای علمی پیش گرفته که امیدواریم در سال

 .افزایش پیدا کند

لطیفیان با اشاره به اینکه با روی کار آمدن مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، مؤسسه تحقیقات خرما نیز به پژوهشکده تحقیقات 

های پس از  نژادی، مدیریت تولید و فرآوری اتی بهدر این پژوهشکده سه گروه تحقیق: خرمای کشور تغییر نام خواهد داد، یادآور شد

 .پردازند و پژوهشکده با کارایی باالتر عمل خواهد کرد برداشت به فعالیت می

های گرمسیری کشور افتتاح مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی را به نفع باغبانی کشور دانست و  رئیس مؤسسه تحقیقات خرما و میوه

 .کند ریزی باالتری پیدا می تر و هدفمندتر شده و قابلیت برنامه سسه، باغبانی کشور منسجمبا تأسیس این مؤ: تأکید کرد

متناسب با  49های گرمسیری در سال  پروژه تحقیقاتی در دست اجرای مؤسسه تحقیقات خرما و میوه 93لطیفیان در پایان از 

 ./نیازهای وزارت جهاد کشاورزی و معاونت باغبانی خبر داد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44321-5.html 

 
 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22087-1.html


 4931سوم فروردین  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

11 
 

 خرید تضمینی
 آیانا-1971فروردین  19, دوشنبه

 

باا شاروع برداشات گنادم در     : آغاز خرید تضمینی گندم در کشور مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتای ایاران گفات   
و سیستان بلوچستان، عمالً خرید تضمینی این محصول در کشور با عاملیت بانک کشااورزی آغااز    های کرمان استان

 .شد
های  نخستین محموله: رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی قنبری اظهار داشت به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از پایگاه اطالع

تان کرمان و سیستان و بلوچستان برداشت و تحویل مراکز خرید گندم در این در جنوب اس 5040 -           49گندم مربوط به سال زراعی 

 .مناطق شد

به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر در زمینه انجام عملیات خرید، در سال جاری خرید تضمینی گندم با عاملیت بانک : وی افزود

 .شود کشاورزی انجام می

، هماهنگی و آمادگی کامل مراکز خرید و شعب بانک عامل در سراسر کشور خبر مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، از ایجاد

همه ساله خرید تضمینی گندم از اواسط فروردین در جنوب استان فارس شروع و تا آبان ماه ادامه داشت، اما امسال : داد و افزود

 .اند از کردههای کرمان و سیستان و بلوچستان فصل برداشت و خرید تضمینی گندم را آغ استان

به منظور رفاه حال گندم کاران، ایجاد سامانه بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم از بهمن ماه سال گذشته در : وی اعالم کرد

ماه فعالیت آزمایشی، هم اکنون سامانه خرید این بانک آماده ارائه خدمات به موقع و کارآمد به  4دستور کار قرار گرفت و پس از 

 .باشد می کشاورزان

تومان و برای گندم دروم  5511نرخ خرید تضمینی گندم برای هر کیلوگرم گندم معمولی در سال جاری : قنبری خاطرنشان کرد

و قبل از شروع فصل کاشت اعالم شده و مراکز خرید در سراسر کشور آمادگی کامل  40تومان تعیین و در شهریور ماه سال  5522

 .عرضه شده کشاورزان را با نرخ تضمینی خریداری کنندهای  دارند تا تمامی گندم

های خوب اخیر، ترویج و توسعه بخش کشاورزی و حمایت از  جاری با توجه به بارش شود در سال بینی می پیش: وی اظهار داشت

سبت سال گذشته تولیدات داخلی محصوالت کشاورزی و اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی، مقدار گندم بیشتری از کشاورزان به ن

 .خریداری شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44394-5.html 

 
 

 خرید تضمینی
 آیانا– 1971فروردین  19, دوشنبه

 

در روزهای پایاانی   13-14زراعی درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم در سال  94و  09ابالغ رشد 
هیئت دولت قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم از کشاورزان و نوغاناداران را بارای ساال     13سال 

 .تصویب و برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابالغ کرد 13-14زراعی 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22049-1.html
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خورشیدی در  5040چای کشور در واپسین روزهای سال ، همان طور که رییس سازمان (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

مصاحبه یا با این خبرگزاری نوید داده بود، سرانجام معاون اول رییس جمهوری مصوبه هیات وزیران را در قالب در جدول زیر ابالغ 

 .کرد که البته بخشی از آن نیز به نرخ خرید تضمینی پیله تر ابریشم اختصاص دارد

 :آمده است 49-40و  40-44تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم در سال های زراعی مقایسه قیمت خرید 

 

 :متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است

به ترتیب معادل بیست و یک هزار و  5040-5049قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک و دو در سال زارعی  -5

 .ریال تعیین می شود( 54ر533) ریال و دوازده هزار و یکصد( 45ر233)هشتصد 

قیمت فروش برگ سبز چای درجه یک و درجه دو به خریداران برگ سبز چای، معادل سی و سه درصد قیمت خرید تضمینی  -4

 .تعیین می شود

 و با رعایت قوانین و مقررات( سازمان چای کشور)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی  -0

نامه، اخذ تضامین و وثایق معتبر از خریداران  های تبعی موضوع این تصویب مربوط، در خصوص محدوده زمانی خرید، تعیین هزینه

 .برگ سبز چای و زمان باز پرداخت آن، تصمیمات الزم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت نماید

به میزان یکصد و پنجاه و یک هزار  5040-5049سال زراعی قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم برای  -9

 .ریال تعیین گردید( 515ر333)

برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت  46/54/5040اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 

 .صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44392-5.html 

 
 

  خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان – 197۱فروردین  1۱: تاریخ

 

 عاملیت خرید با بانک کشاورزی/ آغاز خرید تضمینی گندم در کشور
 

با شروع برداشت گندم در استان های کرمان و سیستان : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی و 

 .و بلوچستان، خرید تضمینی این محصول در کشور با عاملیت بانک کشاورزی آغاز شد

 5040 -           49اولین محموله های گندم مربوط به سال زراعی : ، اظهار داشت؛ علی قنبریگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .در جنوب استان کرمان و سیستان و بلوچستان برداشت و تحویل مراکز خرید گندم در این مناطق شد

گندم با عاملیت بانک به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر در زمینه انجام عملیات خرید، در سالجاری خرید تضمینی : قنبری افزود

 .کشاورزی انجام می شود

: معاون وزیر جهاد کشاورزی از ایجاد، هماهنگی و آمادگی کامل مراکز خرید و شعب بانک عامل در سراسر کشور خبر داد و افزود

ل استانهای کرمان همه ساله خرید تضمینی گندم از اواسط فروردین در جنوب استان فارس شروع و تا آبانماه ادامه داشت، اما امسا

 .و سیستان و بلوچستان فصل برداشت و خرید تضمینی گندم را آغاز کرده اند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22048-1.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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به منظور رفاه حال گندمکاران، ایجاد سامانه ی بانک کشاورزی برای خرید : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد

ماه فعالیت آزمایشی ، هم اکنون سامانه ی خرید این  4و پس از تضمینی گندم از بهمن ماه سال گذشته در دستور کار قرار گرفت 

 .بانک آماده ارائه ی خدمات به موقع و کارآمد به کشاورزان عزیز می باشد

 5522تومان و برای گندم دروم  5511نرخ خرید تضمینی گندم برای هر کیلوگرم گندم معمولی در سالجاری : وی خاطر نشان کرد

و قبل از شروع فصل کاشت اعالم شده و مراکز خرید در سراسر کشور آمادگی کامل دارند  40هریور ماه سال تومان تعیین که در ش

 .تا تمامی گندم های عرضه شده ی کشاورزان را با نرخ تضمینی خریداری کنند

ترویج و توسعه بخش شود در سالجاری با توجه به بارشهای خوب اخیر،  پیش بینی می: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

کشاورزی و حمایت از تولیدات داخلی محصوالت کشاورزی و اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی، مقدار گندم بیشتری از کشاورزان 

 .به نسبت سال گذشته خریداری شود

http://www.yjc.ir/fa/news/1561046 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5167396
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 خشکسالی
 – 71/11/19فارس

 

عادم  : گفات رئیس اتحادیه زنبورداران ایاران   پدیده ریزگردها مانع عملکرد مطلوب زنبور عسل در سال گذشته شد

توجه مسئوالن به اهمیت زنبورداری در کشور، خشکسالی و پدیده ریزگردها باعث شد، نتوانیم عملکرد مطلاوب را از  
 .کندوها حاصل کنیم

 
در مورد وضعیت تولید  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عفت رئیسی سرحدی رئیس اتحادیه زنبورداران ایران در گفت

 .های جدی به صنعت زنبورداری کشور وارد کرد خشکسالی، عدم بارش و مقوله ریزگردها آسیب: ، گفت40عسل در سال 

عدم توجه مسئولین به اهمیت زنبورداری در کشور، خشکسالی و پدیده ریزگردها باعث شد، نتوانیم عملکرد مطلوب را از : دوی افزو

 .کندوها حاصل کنیم

یافتگی در بخش کشاورزی  در تمامی جهان زنبور عسل به عنوان یک شاخص توسعه: رئیس اتحادیه زنبورداران ایران تصریح کرد

شود و بیشترین توجه به میزان تولید عسل و میزان مصرف  لی که در ایران به این مقوله هیچ توجهی نمیشود، در حا محسوب می

 .آن است

از آنجا که مسائل مربوط به زنبور عسل زیر بخش دام و طیور است و این بخش دارای مشکالت خاص خود است، به : وی افزود

 .شود مشکالت زنبور عسل کمتر توجه می

واردات و   صنعت زنبورداری کشور حدود یک میلیون فرصت شغلی بدون نیاز به هیچ گونه: زنبورداران ایران، گفت رئیس اتحادیه

 .شود گونه توجهی به آن نمی تخریب محیط زیست ایجاد کرده، اما هیچ

پدیده ریزگردها مانع  40شوند، اما در سال  معموال هر ساله آذرماه زنبورها از مناطق سردسیر به گرمسیر کوچ داده می: وی گفت

 .کوچ به موقع زنبورها شد

دهد و به این ترتیب این صنعت از  ریزگردها الروها و جمعیت جوان زنبورها را کاهش می: رئیس اتحادیه زنبورداران بیان داشت

 .شود ناحیه ریزگردها دچار صدمه می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50405446335554 

 

 خشکسالی
 آیانا– 1971فروردین  17, چهارشنبه

 

دلیل کمی آب، یک هفته زودتار وارد یایالق    های جنوبی به خشکسالی عشایر را زودتر راهی ییالق کرد عشایر استان
 .شدند

وضعیت مراتع در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مقام سازمان امور عشایر امروز در گفتگو  قائم

 .درصد عشایر مناطق خوزستان و بوشهر راهی ییالق شدند 53ای که  گونه شود، به های کشور مناسب ارزیابی می بیشتر استان

 .کنند چ خود را آغاز میمابقی عشایر مناطق جنوبی کشور از هفته آینده کو: میرولی صفرزاده افزود

 .کنند که البته ممکن است اندکی زودتر وارد ییالق شوند عشایر تهرانی اوایل خردادماه کوچ می: وی خاطرنشان کرد

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931226001119
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با توجه به وجود خشکسالی در بیشتر مناطق کشور، این سازمان تمهیدات الزم برای آبرسانی را اندیشیده است و : صفرزاده ادامه داد

 .درصد از سال گذشته کسب کرده است 533سبی در حد اعتبار منا

شده، در نیمه شمالی کشور هیچ مشکلی وجود ندارد، اما مناطق جنوبی و مرکزی با  های انجام بر اساس بررسی: وی تصریح کرد

 .رو هستند آبی روبه مشکل کم

رسانی بیشتر به عشایر  سوی این سازمان برای خدماتدر سال گذشته اعتبارات مناسبی از : مقام سازمان امور عشایر یادآور شد قائم

درصد اعتبارات مربوط به تأمین علوفه  23درصد اعتبارات عمرانی مربوط به خشکسالی، تأمین آب و  533ای که  گونه جذب شد، به

 .صورت کامل جذب شد به

ودجه دوبرابری لحاظ شده است، اما هنوز خبری برای اسکان عشایر ب 5049با وجود آنکه در الیحه بودجه سال : صفرزاده تأکید کرد

 .از اختصاص آن نیست

میلیارد  61میلیارد تومان برای اسکان در نظر گرفته شد، اما امسال این رقم به  03سال گذشته حدود : وی در پایان اظهار داشت

 ./تومان رسیده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44311-5.html 

 

  خشکسالی
 آیانا– 1971فروردین  11, یکشنبه

 

اعالم شد شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد در نیمه نخسات ساال آبای     "تنش آبی شدید"استان دارای  93
 .جاری، هفت استان کشور در گروه مناطق مواجه با کمبود آبی قرار دارند

 
به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، در طبقه بندی استان های کشور براساس ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

، استان های کشور در شش دسته مرطوب، نرمال، قابل تحمل، دارای تنش 40شاخص پایش منابع آب از مهرماه تا اسفندماه سال 

آب طبقه بندی شده اند که استان های بوشهر، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس،  آبی، دارای تنش آبی شدید و کمبود

 .کرمان، هرمزگان و یزد در رده مناطق مواجه با کمبود آب قرار گرفته اند

ایالم، قرار دارند که این استان ها شامل اصفهان،  'تنش آبی شدید'استان کشور در دسته مناطق دارای  50براساس این گزارش، 

 .تهران، البرز، خوزستان، زنجان، قزوین، قم، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان هستند

استان کشور نیز شامل آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و رضوی،  55بر این اساس، 

 .گزارش شده اند 'تنش آبی'در دسته مناطق درگیر با  سمنان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن و مازندران

در دسته های مرطوب، نرمال و یا حتی قابل  40-49بر طبق این گزارش، هیچ استانی از نظر شاخص پایش منابع آب در سال آبی 

 .تحمل قرار ندارند

بی و جنوب شرقی کشور در دسته با نگاهی به نقشه طبقه بندی استان های کشور بر اساس شاخص پایش منابع آب، نیمه جنو

 .مناطق درگیر با کمبود آب قرار دارند

http://www.iana.ir/majles/item/44344-5.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22077-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/22029-1.html
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 دانه های روغنی

 – 71/11/15فارس

 

کشای در کشاور    مروری بر وضعیت صنعت روغان  دالر 4۱7سویا تنی / کشی در کشور مروری بر وضعیت صنعت روغن

 .دالر در نوسان بوده است 517تا  417دهد، دانه روغنی سویا تنی بین  نشان می
 

 5040آذر  03دهد، در سال مالی منتهی به  ، مروری بر وضعیت صنعت روغن کشی در کشور نشان میخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .دالر در نوسان بوده است 623تا  923قیمت جهانی دانه سویا تنی ( میالدی 4359سال )

وجود متغیرهای گوناگون از جمله فزونی عرضه نسبت . نوسانات فوق تا حدی نشأت گرفته از نوسانات قیمت جهانی نفت بوده است 

وی بانک مرکزی، پائین بودن قیمت روغن در کشور و مازاد ای ارز از س ، باالرفتن نرخ مبادله(کنجاله و روغن)به تقاضای استحصال 

عرضه روغن نباتی به تقاضای کشور در مجموع در سال مالی مورد گزارش ، مبین برابری قیمت تمام شده یک کیلو استحصاالت با 

 .قیمت فروش آن در بازار بود

دالر است که با احتساب  913( ره)بندر امام خمینی  در حال حاضر و در تاریخ تقدیم این گزارش قیمت یک تن دانه سویا تحویل

ریال و روغن خام هر  56،333با نرخ فروش کنجاله هر کیلوگرم ) نرخ مبادله ای ارز بانک مرکزی و هزینه های متغیر تولید،

از ابتدای  5049 شود، با اصالح اندک تعرفه های گمرکی در سال کند که البته پیش بینی می برابری می( ریال 44،333کیلوگرم 

 .سال آتی شرایط حاکم بر بازار کنجاله بهبود یابد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493551333315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940115000071
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 زعفران

 فودپرس 1971فروردین ماه  19دو شنبه 
 

 میلیون تومان  5.۱زعفران ایرانی در بازارهای جهانی کیلویی 
 

ر این محصول به طو: درصدی تولید زعفران در سال گذشته خبر داد و گفت 03از افت  شورای ملی زعفرانعضو  <کشاورزی

 .شود میلیون تومان در بازارهای جهانی عرضه می 611میانگین کیلویی 

هزار  23ی بیش از براساس آمار وزارت جهاد کشاورز: در سال گذشته، اظهار کرد زعفرانتنی  453علی حسینی ضمن اعالم تولید 

هکتار از اراضی خراسان جنوبی و خراسان رضوی زیرکشت زعفران رفت که میزان تولید این محصول در سال گذشته به بیش از 

 .درصد کاهش همراه بود 03تن رسید و این میزان نسبت به سال گذشته با حدود  453

در حالی که اگر بتوانیم . کیلوگرم بوده است 416ران در هر هکتار دهد که متوسط عملکرد زعف این میزان تولید نشان می: وی افزود

 .شود تن زعفران تولید می 043با قدری تالش میزان عملکرد این محصول در واحد سطح را به چهار کیلوگرم افزایش دهیم بالغ بر 

های صادراتی از نظر  محدودیت  زمینه که در ابتدای سال گذشته با مشکالتی در رغم این علی: عضو شورای ملی زعفران ادامه داد

 .بندی مواجه بودیم، آهنگ صادرات در نیمه دوم سال گذشته رو به رشد بود و تا پایان امسال ادامه داشت بسته

 توان نظمی نشوند می که اگر مجددا دالالن به عرصه صادرات و بازار زعفران ورود پیدا نکنند و باعث اختالل و بی حسینی با بیان این

های گذشته روند کاهشی  گرچه میزان تولید زعفران نسبت به سال: به آینده بازار این محصول در سال جاری امیدوار بود، گفت

تن  433داشته است اما همین میزان تولید بیش از ظرفیت متوسط صادراتی این محصول بوده است، چرا که به غیر از یکسال که 

تن است که این میزان تولید و صادرات نیز با کل نیاز  513تا  503رات زعفران در هر سال زعفران صادر شد، متوسط ساالنه صاد

 .کند دنیا برابری می

 قیمت داخلی و جهانی زعفران ایرانی در سال گذشته

قیمت تمام شده زعفران همچنان باال : عضو شورای ملی زعفران همچنین در خصوص قیمت این محصول در سال گذشته اظهار کرد

هزار  233قیمت داخلی زعفران در سالی که گذشت بین چهار تا پنج میلیون و . نیست و هیچ کس قدرت رقابت با ایران را ندارد

 .تومان بسته به کیفیت و وضعیت بازار متفاوت بوده است

هزار تومان است،  133لیون و هزار تومان تا پنج می 133که قیمت کنونی زعفران در بازار داخلی چهار میلیون و  وی با اشاره به این

به طوور میانگین حدود شش )دالر  4333تا  5233های جهانی به صورت متوسط  در حال حاضر هر کیلوگرم زعفران در بازار: گفت

 .شود معامله می( هزار تومان 133میلیون و 

ترین محصول در  این بود که با کیفیتترین نقطه قوت زعفران در سالی که گذشت  بزرگ: این عضو شورای ملی زعفران تصریح کرد

شبه با   های مخرب تجار یک ترین نقطه ضعف صنعت زعفران رقابت دنیا در ایران تولید و به بازارهای جهانی عرضه شد اما بزرگ

 .یکدیگر بود که بیشترین آسیب را به ثبات قیمت واقعی و ارزش افزوده بیشتر برای زعفران ایرانی وارد کرد

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Post
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 سالمت
 آیانا-1971فروردین  19, دوشنبه

 

بررسی مشکالت کاهش امنیت غذایی در کمیسیون بهداشت مجلس عضو کمیسایون بهداشات و درماان مجلاس از     
 .امروز کمیسیون خبر دادبررسی مشکالت ناشی از کاهش امنیت غذایی در جامعه در جلسه 

 
اهمیت غذا : عزیزی فارسانی در گفت وگو با خانه ملت، درباره دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، افزود

و دارو مشکالتی که در این خصوص در کشور وجود دارد موضوعی بود که در نشست کمیسیون با حضور مسئوالن سازمان غذا و 

 .حث واقع شددارو مورد ب

ها  واقعیت آن است که با توجه به افزایش سرطان  :نماینده مردم اردل، کیار، کوهرنگ و فارسان در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد

و مشکالت ناشی از کاهش امنیت غذایی در جامعه و در نهایت نبود متولی ناظر بر تولید موادغذایی مشکالتی ایجاد خواهد شد که 

 .ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت روز برای رفع آندر جلسه ام

های مختلف مانند  در این نشست قرار شد با مشورت سازمان: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، گفت

 ./صنعت، معدن و تجارت قانونی برای کاهش مشکالت مربوط به اهمیت غذا تدوین شود

http://www.iana.ir/food/item/44304-5.html 

 

 سالمت
 آیانا– 1971فروردین  15, شنبه

 

تن مواد غذایی فاسد در هرمزگان در تعطیالت نوروز بیش از یاازده هازارو پانصاد کیلاوگرم ماواد       99.۱معدوم کردن 
 . غذایی فاسد در هرمزگان کشف و معدوم شد

 
در این مدت هفت هزار و چهل : ، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گزارش 

 .واحد متخلف شناسایی وبه دادگاه معرفی شدند 44مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شدکه از این شمار 

ت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از هزار وسیصدو چهل اماکن عمومی، بازرسان و کارشناسان بهداش: میرزاده افزود

 .واحد به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی پلمپ شدند 53واحد بین راهی نیز بازرسی کردند که  603

 .م کنترل کردندکلرسنجی، بهداشت آب استان را ه 919کارشناسان بهداشت استان هرمزگان با انجام دادن دو هزار : وی گفت

با هدف استفاده مردم از : معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به مشارکت مردم در طرح بسیج نوروزی گفت

 .تغذیه مناسب در ایام نوروز با سیصدو سی وچهار دستفروش غیر مجاز ودوره گرد برخورد قانونی و از فعالیت آنها جلوگیری شد

 ./در تعطیالت نوروز بیش از یازده هزارو پانصد کیلوگرم مواد غذایی فاسد در هرمزگان کشف و معدوم شد: میرزاده افزود

http://www.iana.ir/food/item/44354-5.html 

 

http://www.iana.ir/food/item/22039-1.html
http://www.iana.ir/food/item/22019-1.html
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - 197۱فروردین  19: تاریخ

 

 بهداشت تولید و عرضه تخم مرغ با کد رهگیری نظارت بر سالمت و
 

های دامی سازمان دامپزشکی کشور از اجرای طرح کد رهگیری تخم مرغ در سراسر کشور برای  رئیس کارگروه نظارت بر فرآورده

 .نظارت کامل بر فرآیند تولید و عرضه سالم و بهداشتی این محصول خبر داد

در طرح شناسنامه دار کردن تخم مرغ ها تاریخ تولید و : ، فضلی خانی اظهار داشتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

تاریخ مصرف درج می شود و در طرح کد رهگیری این امکان فراهم است که بتوانیم درصورتیکه محصول بی کیفیتی مشاهده شد 

 .مشکالت احتمالی در شرایط تولید و عرضه برطرف شودآن را رد یابی کنیم و 

وی از شهروندان خواست هنگام تهیه تخم مرغ حتما به کیفیت ظاهری آن هم توجه کنند و از شرایط تولید و تاریخ مصرف آن هم 

 . مطمئن باشند

کیفیت تولید صنعت تخم مرغ در  نظارت کامل بر همه مراحل داریم و: دکتر فضلی خانی در گفتگو با رادیو اقتصاد تصریح کرد

مقایسه با سالهای پیش بسیار خوب شده است و البته ممکن است در درج تاریخ تولید و مصرف تخم مرغ اشتباه سهوی صورت 

 .گیرد که بسیار نادر است و تولید کنندگان همراهی خوبی دارند

 .بر نهاده های تولید داخلی و وارداتی نظارت داریم : گفت وی همچنین از نظارت بر بهداشت نهاده های تولید تخم مرغ خبر داد و

  .شود مرغ در کشور تولید می هزار تن تخم 423بنا بر برخی آمارها ساالنه حدود 

کالری انرژی دارد و باید تخم  13بنابراین گزارش یک تخم مرغ کامل با داشتن حجم باالیی از مواد مغذی بسیار مهم و حیاتی تنها 

 . صورت کامل خورد مرغ را به

انجمن قلب آمریکا تخم مرغ را در فهرست غذاهای سالم زیر یک دالر قرار داده و این مساله نیز تخم مرغ را یک انتخاب بسیار ارزان 

 . کرده است

نکه اگر می خواهید نیمرو، املت یا کوکو طبخ کنید، زرده و سفیده را مخلوط کنید تا مواد مغذی حیاتی آن حفظ شود ضمن ای

این شیوه به شما کمک می کند که دستورالعمل روزی یک تخم مرغ را . چربی و کلسترول را در رژیم غذایی خود کاهش می دهید

 . نیز رعایت کنید

 چگونه می توان یک تخم مرغ تازه و کهنه را از یکدیگر تشخیص داد ؟* 

شود در حالیکه یک تخم مرغ کهنه بر سطح آب شناور می  اگر یک تخم مرغ تازه را در ظرف آبی وارد کنیم در میان آب غرق می

 .ماند

 دلیل شناور ماندن تخم مرغ کهنه بر سطح آب چیست ؟* 

 .دلیل این شناوری رشد کیسه هوایی تخم مرغ در اثر گذشت زمان و تبخیر آب تخم مرغ از آن است

 چرا گاهی اوقات تخم مرغ به سختی پوست کنده می شود ؟ * 

ی بر تازگی تخم مرغ است ، اگر این تخم مرغها را به مدت یک هفته تا ده روز در یخچال نگهداری کنید بعد از پختن این خود دلیل

 .معموالً راحت تر پوست کنده می شوند

 چرا بعضی از تخم مرغ های پخته دارای یک حلقه سبزرنگ به دور زرده خود است؟* 

 .موجود در تخم مرغ در هنگام پخت استعلت تشکیل این حلقه ، ترکیب آهن و گوگرد 

 آیا تخم مرغ های دارای این حلقه های سبزرنگ را می توان مصرف کرد ؟* 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 .بلی، زیرا این حلقه ها دلیلی بر خرابی تخم مرغ نیست و اثری بر ارزش غذایی آن ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/1561449 

 

 سالمت
 فودپرس 1971فروردین ماه  19دو شنبه 

 

 های وارداتی در دارو تا اقدام اساسی برای غذا  از اعمال محدودیت
 

 .های سال جدید این سازمان را تشریح کرد ضمن بیان اقدامات صورت گرفته، برنامهسازمان غذا و دارو  رییس <مواد غذایی

کنند اتقاق نظر دارند که دو واژه پرکاربرد ایشان  قطعا کسانی که سخنان ریاست جمهوری را بررسی می: ، گفتدکتر رسول دیناروند

شود و طبیعی است که  های دولت محسوب می ترین فعالیت موضوع سالمت از مهم. مت بوده استهمواره سیاست خارجی و سال

 .گردد بخشی از اقدامات این حوزه به سازمان غذا و دارو باز می

 منظور از انگشت شمار: وی با بیان اینکه اکنون در بازار دارو آرامش ایجاد شده است و کمبود دارو واقعا انگشت شمار است، گفت

بودن کمبود داروها آنهایی هستند که قابلیت جایگزینی ندارند و این مساله حتی در کشورهای اروپایی هم بصورت مقطعی ممکن 

 .است بوجود آید و کامال طبیعی است

تواند به رفع  خوشبختانه اکنون با توجه به مدیریت اعمال شده، وضعیت دارویی کشور طوری است که کسی نمی: وی افزود

ت عدیده این حوزه اشاره نکند، حتی منتقدان نیز در ابتدای مصاحبه و نقدهایشان برحل شدن مشکالت دارویی صحه مشکال

 .دهند گذارند و سپس سخنان خود را ادامه می می

یی زیادی کارهای زیر بنا: های سازمان غذا و دارو بر شمرد و تصریح کرد معاون وزیر بهداشت تامین و تدارک دارو را مقدمه فعالیت

سازی، توسعه رقابت و حمایت از تولید داخل، اثرات آن  های اصولی در پیش گرفته شده مانند شفاف هم شروع شده که با سیاست

 .امسال و سال آینده بیشتر مشخص خواهد شد

ه خوبی انجام شد، با اجرای این طرح جدید انقالبی و سنگین که ب: اشاره کرد و گفت "واردات موازی"دیناروند به اجرای طرح 

 .ها را بصورت مطلوب و منطقی داشته باشد سازمان غذا و دارو توانست کاهش قیمت

ای مانند ترکیه و کشور خودمان جای  های دارویی بین کشور های همسایه به هرحال برای مردم و مسئولین تفاوت قیمت: وی افزود

های  افتد و هوشمندی و سختگیری بود، اما اکنون این اتفاق نمیسوال اساسی داشت و کسی هم قادر به دفاع از این مسئله ن

ها را نیز در برداشت و امیدواریم بتوانیم کارهای مهمی را که شروع  ها نشد، بلکه کاهش قیمت منطقی نه تنها موجب صعود قیمت

 .ایم همچنان با قوت ادامه دهیم کرده

هایی است که مصرف  داری سالمت و امنیت فرآورده ذا و دارو که همانا عهدهرییس سازمان غذا و دارو با یادآوری وظیفه سازمان غ

تجهیزات و ملزومات پزشکی هم از جمله آن : معروف شده است، گفت "های سالمت محور فرآورده "انسانی دارد و به 

 .یکسان عمل کنند ها در ارزیابی آنها ها در این خصوص نیز یکپارچه شوند و دستگاه هاست، پس باید سیاست فرآورده

ها، ساماندهی،  در حوزه تجهیزات پزشکی اقدامات بسیار ارزشمندی صورت گرفته است که کنترل قیمت: وی همچنین اضافه کرد

ای که هم تجهیزات باکیفیت و تنوع برند داشته باشیم و هم از محصوالت تولید داخل  ها به گونه تامین و تدارک و حذف واسطه

 .از جمله این اقدامات بوده است حمایت صورت پذیرد،

http://www.yjc.ir/fa/news/5167224
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%BA%D8%B0%D8%A7+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84+%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84+%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
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های قبل از شرایط بهتری  در این حوزه نسبت به سال: دیناروند در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه غذا نیز پرداخت و گفت

ن مانده که متاسفانه زمی PMSایم، اقدامات اساسی مانند کنترل آالینده و با سازمان استاندارد به تعامل مناسبی رسیده. برخورداریم

ها کارهایی است  اصوال این. و تعطیل شده بود دوباره احیا شده و بحث باقیمانده سموم با همکاری جهاد کشاورزی در حال اجراست

 .که ما مسئول آن هستیم و قانون تکلیف کرده که باید به آنها نیز بپردازیم

این درحالی است که : روز و ظهور داشته باشد، خاطر نشان کردوی با بیان اینکه نتیجه اقدامات ما در گام نخست باید برای مردم ب

برخی به اشتباه تصور می کنند مخاطبان ما صرفا واردکننده و تولید کنندگان هستند کما اینکه مردم به صورت عموم باید از غذای 

 .شان اطمینان داشته باشند سالم

ها نسبت به قبل تفاوت کرده  گیری جهت: جع این سازمان نیز گفتهای آزمایشگاه مر رییس سازمان غذا و دارو درخصوص فعالیت

در گمرکات و بر دارو و مواد اولیه آن هم باید همانند . ست، بپردازیم های اساسی که همان سالمت فرآورده است و باید به فعالیت

 .غذا با سیستمی کنترلی نظارت شود و بودجه مناسبی هم در این باره در نظرگرفته شده است

های  ها تجهیز و تقویت شوند و برخی از کارها باید به آزمایشگاه های مرکزی، مرجع و استان باید آزمایشگاه: وی همچنین عنوان کرد

 .همکار واگذار شوند

ای که وزیر بهداشت ابالغ کرد  با بخشنامه: های مکمل، سنتی، طبیعی، شیرخشک و ویژه اشاره کرد و گفت وی به موضوع فرآورده

ها کامال تعیین تکلیف شده و تمامی کارهای ناقص به سرانجام  ای فنی را شکل داده و آنها را تجمیع کردیم تا وضعیت مکمل یتهکم

 .رسد

کنیم، اما با مدیریت  خیلی شفاف اعالم نمودیم که واردات را منع نمی: ها نیز ابراز داشت دیناروند در ادامه در خصوص واردات مکمل

واقعیت این است که دنبال شعار نیستیم . کیفیت را به کشور گرفتیم دودیت وارداتی، جلوی ورود محصوالت بیصحیح و ایجاد مح

 .کنیم تا بعدها ابراز پشیمانی نکنیم گذاری می درست سیاست

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post
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 شکر
 – 71/11/11فارس

 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باازار شاکر اشاباع     مجوزی برای واردات صادر نشد/ بازار شکر اشباع است

 .صادر نشده است 14مجوزی برای واردات شکر در سال : است، گفت
 

در مورد آزاد شدن موقت واردات شکر  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

 .جهاد کشاورزی در مورد این مسئله مجوزی صادر نکرده است  وزارت: خام به فارس، گفت

 .بازار شکر اشباع است و نیاز به واردات شکر در حال حاضر وجود ندارد: وی افزود

ات تصفیه کنندگان شکر خام به یکی از خبرگزاری ها گفته است بر اساس قاسم فالحتی دبیر انجمن کارخانج: براساس این گزارش

صورت موقت و برای تصفیه در کارخانجات تصفیه شکر   های به عمل آمده، وزارت جهاد کشاورزی با واردات شکر خام به پیگیری

 .خام و صادرات دوباره این محصول به خارج از کشور موافقت کرد

د کشاورزی تصمیم گیری در مورد واردات یا عدم واردات کلی این محصول را برای سال جاری به وزارت جها: وی تصریح کرد

 .اردیبهشت ماه موکول کرد

 .های قبل ممنوع اعالم شد به دلیل حجم زیاد واردات در سال 40به گزارش فارس، ثبت سفارش شکر فروردین سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493552335302 

 

 شکر 
 – 71/11/11فارس

 

ای بارای آزاد شادن واردات نداریممادیرکل مقاررات صاادرات و واردات       ابالغیه/ واردات شکر همچنان ممنوع است 
از ابتدای سال هیچ ابالغیه جدیدی مبنی بر آزاد شدن یا ممنوعیت واردات کاال از جملاه  : تجارت گفتسازمان توسعه 

 .ایم شکر به گمرک نداشته
ت شکر در مورد تصمیمات جدید در مورد آزاد سازی واردا خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید عباس حسینی در گفت

 .ایم هیچ ابالغیه مبنی بر آزاد شدن یا ممنوعیت واردات کاال از جمله شکر از ابتدای امسال نداشته: در سال جدید اظهار داشت

گیری در مورد واردات محصوالت کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است ممکن است این تصمیم در  از آنجایی تصمیم: وی افزود

 .باشد، ولی هنوز دستوری به ما اعالم نشده تا آن را به گمرکات ابالغ کنیماین وزارتخانه گرفته شده 

های به عمل  قاسم فالحتی دبیر انجمن کارخانجات تصفیه کنندگان شکر خام به یکی از خبرگزاری ها گفته است بر اساس پیگیری

رخانجات تصفیه شکر خام و صادرات دوباره این صورت موقت و برای تصفیه در کا آمده، وزارت جهاد کشاورزی با واردات شکر خام به

وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گیری در مورد واردات یا عدم واردات کلی این : وی افزود.صول به خارج از کشور موافقت کردمح

 به دلیل حجم زیاد 40به گزارش فارس، ثبت سفارش شکر در سال .محصول را برای سال جاری به اردیبهشت ماه موکول کرد

 .ها در ماه های پایانی سال تبدیل شد  های قبل ممنوع بود و به موضوع جنجالی رسانه واردات در سال

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493552333443 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940118001038
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940118000920
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 شیر

 – 71/11/11فارس

 

مدیرعامل اتحادیه مرکزی داماداران   هزار تن شیرخام 1۱خرید تضمینی / تا تیرماه ادامه دارد خرید تضمینی شیرخام
هزار تن شایرخام خریاداری    1۱ایران با بیان اینکه از آغاز طرح خرید تضمینی شیرخام از اواخر سال گذشته تاکنون 

 .این طرح تا تیرماه سال جاری ادامه دارد: شده است، گفت
 

خرید : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران در گفت

 .دارد های پایانی سال گذشته آغاز شده به دستور وزیر جهاد کشاورزی تا تیرماه سال جاری ادامه تضمینی شیرخام که از ماه

شود تا این موضوع تا  هنوز تصمیمی در مورد ادامه روند خرید تضمینی شیرخام بعد از تیرماه اتخاذ نشده، ولی تالش می: وی افزود

 .پایان سال جاری ادامه یابد

رخام هزار تن شی 21از ابتدای خرید طرح تضمینی شیر خام تاکنون بیش از : مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران بیان داشت

 .هزار تن شیر خشک استحصال شده است 1خریداری و از این مقدار حدود 

دریافت   ها به ازای شیرخام فروخته شده نهاده برخی استان: کنندگان شیرخام، بیان داشت سلطانی در مورد پرداخت مطالبات تولید

 .خت شده استدرصد وجه به آنها پردا 13اند، اما برخی وجه نقد مطالبه طلب کردند که  کرده

تن از شیر خشک استحصالی به شرط  1933: مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران در مورد صادرات شیر خشک استحصالی گفت

کارخانه در این مزایده به زودی بخشی از شیر خشک استحصالی  0صادرات در اسفند ماه به مزایده گذاشته شد و بابرنده شدن 

 .شود صادر می

ریم در سال مزین شده به همدلی و همزبانی دولت و مردم، بیش از پیش به اتحادیه اعتماد شود و با حمایت و امیدوا: وی افزود

 .ها واگذار شود کارها به تشکل  واگذاری

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493552333329 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940118000084
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 شیالت

 – 71/11/21فارس

 

رئیس سازمان شایالت باا بیاان     تنی 1777ریزی برای افزایش تولید  برنامه/ هزار تن میگو در سال گذشته صادر شد 97

های گذشته  ریزی و بکارگیری مراکزی که در سال با برنامه: هزار تن میگو تولید شد، گفت 00اینکه سال گذشته حدود 
 .هزار تن در سال جاری افزایش دهیم 37اند در نظر داریم تا تولید این محصول را به  بودهغیرفعال 

 
درصد  13با بیان اینکه سال گذشته حدود  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفت

 40هزار تن در سال  44به تولید بیش از  44هزار تنی این محصول در سال  54از تولید : افت، گفتمیزان تولید میگو افزایش ی

 .رسیدیم

های تولید این محصول به خصوص شاخص تولید در واحد سطح رشد خوبی داشت و با توجه به روند رشد  تمام شاخص: وی افزود

 .هزار تن افزایش یابد 03د شود که تولید این محصول در سال جاری به حدو بینی می پیش

برداری نشده بود اعالم  های گذشته به دالیل مختلف بهره دهندگان مزارعی که در سال پرورش: رئیس سازمان شیالت کشور گفت

 .هزار هکتار فراهم شده است 4هزار هکتار به  1اند و زمینه افزایش سطح زیر کشت از  آمادگی برای شروع فعالیت کرده

بینی شده، تصریح  ها برای این منظور پیش های الزم از جمله مراکز تکثیر، مولدین مورد نیاز و نهاده ن اینکه زیرساختصالحی با بیا

ریزی منسجم بتوانیم به اهدافمان در افزایش تولید این محصول  رسد با برنامه ها به چرخه این صنعت به نظر می با ورود تشکل: کرد

 .برسیم

استان جنوبی و استان گلستان در امر  9: تن میگو تولید شد، اظهار داشت 133گذشته در گلستان حدود وی با بیان اینکه سال 

 .تولید میگو در سال جاری مشارکت خواهند داشت

 .هزار تن میگو صادر شد 53حدود  40ماه ابتدای سال  55در : صالحی تصریح کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493545333534 

 

 شیالت
 – 71/11/11فارس

 

با رشد  13تولید میگوی پرورشی در سال : درصدی تولید میگوی پرورشی در کشوروزیر جهاد کشاورزی گفت 07رشد 

 .هزار تن رسید 00درصدی به بیش از  07
 

به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در نشست بررسی مسائل میگوی کشور  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .باید سهم ایران در تولید و بازار جهانی میگو افزایش یابد: کشور در پرورش میگو اظهار داشت  و توانمندی  با اشاره به ظرفیت

در زنجیره تولید هم عوامل : ریزی برای ایجاد زنجیره تولید میگو در کشور گفت جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت برنامه وزیر

 .شود مند می پیشین و پسین تولید مشارکت و از منابع و ارزش افزوده محصول تولیدی بهره

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940121000102
http://www.farsnews.com/
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های  اند، در کنار سایت هایی که انجام داده گذاری ایهپرورش دهندگان میگو با توجه به سرم: حجتی در این زمینه پیشنهاد کرد

 .های پرورش و ضمن تأمین خوراک مورد نیاز ارزش افزوده بیشتری به دست آورند اختصاصی، دریاچه

الزم برای   وزیر جهاد کشاورزی سپس به منظور تسهیل امور پرورش دهندگان و فرآیند تولید میگو در کشور خواستار انجام بررسی

 .یس صندوق تخصصی میگو شدتاس

گیری از دانش، فناوری و تجارت دیگر کشورها به  المللی و بهره حجتی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم گسترش تعامالت بین

 .های دانش بنیان در این زمینه شد گیری از مشارکت شرکت منظور افزایش تولید میگو در کشور تاکید کرد و خواستار بهره

دستیابی به : هزار تن میگو در سال جاری خبرداد و گفت 03ریزی برای رشد  نشست، رییس سازمان شیالت ایران از برنامهدر این 

میلیارد تومان سرمایه در گردش است که امیدوارم با همکاری بانک کشاورزی و صندوق حمایت از  433این میزان تولید نیازمند 

 .الزم تأمین شودگذاری کشاورزی اعتبارات  توسعه سرمایه

  .در پایان این نشست از سه نوع میگوی فرآوری شده رونمایی شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493552335066 

 

 شیالت
 آیانا– 1971فروردین  17, چهارشنبه

 

هاای بنادری، فلفلای، سااده و      شده میگو با انواع پوشاش  سبزیجات به بازار آمد محصول جدید فرآوریمیگو با طعم 

 .ای شد های زنجیره سبزیجات وارد فروشگاه
 

از عرضه تجاری سه نوع میگوی ( ایانا)مدیرکل دفتر توسعه بازار شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

با حضور وزیر جهاد کشاورزی از پنج میگوی : بندی جدید خبر داد و گفت دارشده و یک بسته میگوی طعم تمپورا و دو نوع

 .شده که توسط بخش خصوصی تحقیق و بررسی شده بود، رونمایی شد فرآوری

 .ر موجود استشده در بازا در راستای تنوع سبد غذایی مردم از محصوالت شیالتی، انواع محصوالت فرآوری: عیسی گلشاهی افزود

شد، اما در حال حاضر شرایطی  در گذشته تحقیق و بررسی بر محصوالت جدید توسط بخش دولتی انجام می: وی خاطرنشان کرد

 .کند های متنوعی را تولید و به بازار عرضه می های مردم، فرآورده فراهم آمده که بخش خصوصی در راستای پاسخگویی به سلیقه

شده و خام در بازار موجود بود، اما محصوالت جدید میگوی کاملی  صورت سوخاری ذشته میگو تنها بهدر گ: گلشاهی ادامه داد

دار ازجمله بندری، فلفلی، ساده و سبزیجات آغشته  های مختلفی از مواد طعم هستند که پوست و سر آنها گرفته شده و با پوشش

 .اند شده

 .های موجود خواهد بود را نداشته، بلکه طعم واقعی میگو با روکش این محصوالت جدید مزه میگوی پفکی: وی تصریح کرد

 هزار تومان است 05شده  قیمت هر بسته میگوی فرآوری

هزار  46تا  41گرمی از این محصول در بازار دارای قیمتی معادل  913قیمت هر بسته : مدیرکل دفتر توسعه بازار شیالت یادآور شد

 .نشده است دل یک کیلوگرم میگوی خام پاکتومان است که از لحاظ قیمتی معا

که حفاظت بیشتری از محصوالت کرده و شکل واقعی  "پک اسکیم"های  بندی محصوالت جدید در بسته: گلشاهی تأکید کرد

 .شود کند، عرضه می محصول را نمایان می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940118001366
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ها شکل خود را از دست نداده و  فروشگاهجایی در  های جدید در صورت دست به دست شدن و جابه بندی این بسته: وی اظهار داشت

 .های قبلی ندارد بندی رنگ مناسبی است که تفاوت قیمت زیادی نیز با بسته دارای جلوه طالیی

صورت پایلوت و تولید آزمایشی اواخر سال گذشته انجام شده و در حال  عرضه تجاری محصوالت فوق به: گلشاهی همچنین گفت

 .ای موجود است های زنجیره حاضر در فروشگاه

هنوز محموله جدید ارسال نشده، اما مذاکرات برای : وی در پایان از ادامه مذاکرات برای صادرات آبزیان به روسیه خبر داد و افزود

 ./سهولت کار و صادرات سایر آبزیان در حال انجام است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44316-5.html 

 
  شیالت

 آیانا– 1971فروردین  11, سه شنبه
 

میگوی ایران به اروپا، روسیه و چین صادر می شود وزیر جهاد کشاورزی از آمادگی بازار روسیه و چاین بارای جاذب    
 .میگوی صادراتی ایران خبر داد

 
ه نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی با اشاره به اینکه ب( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

در سفرهای اخیر به چین و : بازار اروپایی و امارات، چین و روسیه بازار هدف مناسبی برای محصول میگوی کشور است ، گفت

 .ین کشور توافقنامه هایی امضا شدروسیه برای ایجاد زیرساخت های مناسب مبادالت مواد پروتئینی بین مقامات ا

بر اساس توافق با مسئوالن بهداشتی به ویژه مسئوالن روسیه قرار است برای صادرات محصوالت دریایی قرنطینه حیوانی : وی افزود 

 .ایجاد شود تا بازار گسترده این کشورها به روی تولیدات آبزی کشورمان باز شود

 .هزار تن میگو مصرف می شود 433ساالنه در روسیه : وزیر جهاد کشاورزی گفت 

حجتی رفع محدودیت های تعرفه های صادراتی را نیز از دیگر اولویت های وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه صادرات آبزیان 

 .دانست

 .هزار تن خواهد رسید 03امسال تولید میگو در کشور با هشت هزار تن افزایش به : وی افزود 

هزار تن میگو رکود جدید تولید میگوی پرورشی را در کشور به ثبت رساندند و در  44پرورش دهندگان با تولید پارسال : وی گفت

 .درصد رشد داشت 13بیش از  44مقایسه با سال 

میگوی تولید شده در بازارهای داخلی و صادراتی جذب شد که نشان دهنده توانمندی قابل توجه این   :وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .ت در بخش شیالت کشور استصنع

تولید و پرورش میگو با توجه به ظرفیت های قابل توجه سواحل جنوبی کشور زمینه رشد و توسعه خوبی : حجتی اظهار داشت 

 .دارد

اعضای این کارگروه در زمینه روش های : وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه توسعه تولید و پرورش میگو خبر داد و افزود 

تولید ،صدور مجوز و مسائل اعتبارات و تسهیالت فعالیت خواهند کرد تا مسیر پیشرفت این صنعت در بخش   پرورش ،مختلف 

 .شیالت هموار شود

مالکان مزارع پرورش میگو باید زنجیره کاملی  : وزیر جهادکشاورزی بر طراحی زنجیره کامل تولید در صنعت میگو تاکید کرد و گفت

توزیع و عرضه طراحی کنند تا هدفگذاری و برنامه ریزی دقیق تری از آینده فعالیت و حضور خود در بازارهای در تولید ، فراوری ، 

 .داخلی و خارجی داشته باشند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22076-1.html
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با ایجاد زنجیره کامل تولید در مزارع و واحد های پرورش میگو این واحدها با قدرت بیشتری می تواند روند تولید : حجتی افزود 

 .یت کندرامدیریت و هدا

مالکان واحدهای تولیدی که زنجیره کاملی را مدیریت می کنند امکان بازاریابی و سرمایه گذاری بیشتری در اختیار : وی گفت 

 .دارند بنابراین در مواقع نوسان قیمت ، بروز و شیوع بیماری در مزارع در حاشیه امن تری قرار دارند

 .تولید و واحدهای بزرگ باید در بخش کشاورزی طراحی و ایجاد شودزنجیره های : وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد 

وزیر جهاد کشاورزی تشکیل کار گروه تسهیالت و اعتبارات را از دیگر برنامه های این وزارتخانه برای حمایت از تولید کنندگان 

 .میگو پیگیری می شوددر این کارگروه پرداخت تسهیالت و وام های بانکی تولید کنندگان : میگو دانست و افزود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44315-5.html 

 

 
  شیالت

 آیانا-1971فروردین  11, سه شنبه
 

وزیار جهادکشااورزی در   میلیارد توماانی محماود حجتای     077هزار تن میگو با اعتبار  37تدارک شیالت برای تولید 
 13تولید میگوی پرورشی در ساال  : نشستی با حضور دست اندرکاران بخش های دولتی و خصوصی شیالتی اعالم کرد

 .هزارتن رسید 00درصدی به بیش از  07با رشد 
 

رزی و با حضور ، امروز سه شنبه در سالن جلسات شهید نعمتی جم وزارت جهادکشاو(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، صالحی رئیس سازمان شیالت ایران، مدیرعامل بانک کشاورزی، قائم مقام صندوق بیمه 

کشاورزی، تعدادی از مسئولین اجرایی از سازمان های شیالت، دامپزشکی، صاحبان مزارع میگو، فرآوران، عمل آوران میگو، اتحادیه 

ان و مدیران ذیربط در امر تکثیر و پرورش میگو چالش ها و فرصت های فراروی تکثیر و پرورش میگوی ها، انجمن ها، کارشناس

 .ایران بررسی شد

 44درصدی به بیش از  13با رشد  40تولید میگوی پرورشی در سال : محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در این نشست اعالم کرد

 .هزارتن رسید

باید سهم : کشور با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های کشور در پرورش میگو اظهار داشت وی در نشست بررسی مسایل میگوی

 .ایران در تولید و بازار جهانی میگو افزایش یابد

در زنجیره تولید همه عوامل : وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای ایجاد زنجیره تولید میگو در کشور گفت

 .ن تولید باید مشارکت و از منافع و ارزش افزوده محصول تولیدی بهره مند می شوندپیشین و پسی

 پیشنهاد وزیر برای ایجاد دریاچه های پرورش آرتمیا ر کنار سایت های اختصاصی

سایت های پرورش دهندگان میگو با توجه به سرمایه گذاری هایی که انجام داده اند در کنار : حجتی در این زمینه پیشنهاد کرد

 .اختصاصی، دریاچه های پرورش آرتمیا ایجاد و ضمن تامین خوراک مورد نیاز، ارزش افزوده بیشتری به دست آورند

وزیر جهاد کشاورزی سپس به منظور تسهیل امور پرورش دهندگان و فرآیند تولید میگو در کشور، خواستار انجام بررسی های الزم 

 .برای تاسیس صندوق تخصصی میگو شد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22071-1.html
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حجتی در بخش دیگری از این نشست بر لزوم گسترش تعامالت بین المللی و بهره گیری از دانش، فناوری و تجارب دیگر کشورها 

 .به منظور افزایش تولید میگو در کشور تاکید کرد و خواستار بهره گیری از مشارکت شرکت های دانش بنیان در این زمینه شد

هزارتن میگو در سال جاری خبر داد و  03ن شیالت ایران نیز از برنامه ریزی برای تولید در این نشست، حسن صالحی رییس سازما

میلیارد تومان سرمایه در گردش است که امیدوارم با همکاری بانک کشاورزی و  433دستیابی به این میزان تولید نیازمند : گفت

 .شود صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی اعتبارات الزم تامین

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44364-5.html 

 
 

 شیالت
 آیان-1971فروردین  11, یکشنبه

 

مدیرعامل اتحادیه صایادان مااهی کیلکاا طارح      "پرورش ماهی در قفس"نگرانی جامعه صیادی از نحوه اجرای طرح 

علت عدم جانمایی و تداخل، عمالً تهدید کنناده صاید ماهیاان پاره و کیلکاا دانسات و        پرورش ماهی در قفس را به
 .خواستار تعلیق اجرای آن تا تعیین تکلیف مرزهای فعالیت جامعه صیادان دریای خزر شد

 
در حالی : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران مدیرعامل اتحادیه صیادان ماهی کیلکا امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

صورت برنامه جامع از سوی سازمان شیالت اعالم شده است که عمالً با صید ماهیان کیلکا و صید پره  پرورش ماهی در قفس به

 .تواند امنیت شغلی جامعه صیادی را تهدید کند علت عدم جانمایی می تداخل دارد و به

کیلومتر مرز ساحلی در سه استان شمالی کشور وجود دارد که برای اجرایی کردن طرح پرورش  433یش از ب: پور افزود مهرداد قلی

 .هزار خانوار صیاد حفظ شود 43ماهی در قفس باید امنیت شغلی 

ار میلیون اعتب 13میلیون تومان و در حوزه کشاورزی  513ایجاد فرصت شغلی در حوزه صیادی برای هر نفر : وی خاطرنشان کرد

گذاری شده است و نباید با ناپخته عمل  سال گذشته سرمایه 03نیاز دارد؛ لذا برای ارتزاق جامعه صیادی، میلیاردها تومان طی 

 .کردن و عدم مطالعه کارشناسانه یک طرح خوب به سایر مشاغل صدمه زد

کنند،  متری نیز صیادی می 03تا  43عمق ویژه صیادان کیلکا در  در حالی که شناورهای جامعه صیادی به: پور ادامه داد قلی

علت تداخل محل تردد شناورها، عمالً ارتزاق صیادان کیلکا را با  گیرند که به های پرورش ماهی نیز در همین عمق قرار می قفس

 .کند رو می خدشه روبه

گستر و تعویق صید پره  ن دامهای زیادی بابت خسارت، استمهال و حذف صیادا های گذشته هزینه دولت طی سال: وی تصریح کرد

عنوان تهدیدکننده امنیت شغلی جامعه صیادان  علت عدم جانمایی دقیق به پرداخت کرده که اکنون پرورش ماهی در قفس به

 .رود شمار می های شمالی به شناخته شده و دغدغه امروز صیادان استان

پاسخ قابل قبولی که منجر به عدم تداخل حوزه فعالیت صیادان  مسئوالن محلی: مدیرعامل اتحادیه صیادان ماهی کیلکا یادآور شد

رود سازمان شیالت بتواند با جانمایی دقیق و  اند، اما انتظار می دهندگان ماهی در قفس داشته باشد، هنوز اعالم نکرده با پرورش

 .خاطر فراهم کند دهندگان، برای فعاالن حوزه صید امنیت جلوگیری از تداخل فعالیت جامعه صیادی با پرورش

های ماهی دریای  علت پاره شدن تور حاوی ماهی غیربومی، مشکالت زیادی برای جمعیت گونه سال گذشته به: پور تأکید کرد قلی

 .دهنده اهمیت توجه به اکولوژی دریای خزر باشد تواند نشان وجود آمد که این می خزر به

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22069-1.html
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 صید ماهی کیلکا متوقف شد

ریزی ماهیان کیلکا، عمالً  علت فرایند تخم ماه به فروردین 53افزایش آگاهی جامعه صیادان کیلکا، از علت  به: وی اظهار داشت

 .عملیات صید متوقف شده است

ماه عمالً صید کیلکا را متوقف اعالم کرده بود، اما جامعه  فروردین 51هرچند مرکز اکولوژی دریای خزر از : پور در پایان گفت قلی

ماه متوقف کرده  فروردین 53خت عینی از دریا و در نظر گرفتن موقعیت ماهی برای زاد و ولد بیشتر، صید را از علت شنا صیادی به

 ./بودند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44305-5.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22031-1.html
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 صادرات و واردات

 – 71/11/11فارس

 

مجوزی برای واردات صادر نشدمعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکاه باازار شاکر اشاباع     / بازار شکر اشباع است

 .صادر نشده است 14مجوزی برای واردات شکر در سال : است، گفت
 

در مورد آزاد شدن موقت واردات شکر  خبرگزاری فارس وگو با خبرنگار اقتصادی عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

 .جهاد کشاورزی در مورد این مسئله مجوزی صادر نکرده است  وزارت: خام به فارس، گفت

 .بازار شکر اشباع است و نیاز به واردات شکر در حال حاضر وجود ندارد: وی افزود

قاسم فالحتی دبیر انجمن کارخانجات تصفیه کنندگان شکر خام به یکی از خبرگزاری ها گفته است بر اساس  :براساس این گزارش

صورت موقت و برای تصفیه در کارخانجات تصفیه شکر   های به عمل آمده، وزارت جهاد کشاورزی با واردات شکر خام به پیگیری

 .قت کردخام و صادرات دوباره این محصول به خارج از کشور مواف

وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گیری در مورد واردات یا عدم واردات کلی این محصول را برای سال جاری به : وی تصریح کرد

 .اردیبهشت ماه موکول کرد

 .های قبل ممنوع اعالم شد به دلیل حجم زیاد واردات در سال 40به گزارش فارس، ثبت سفارش شکر فروردین سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493552335302 

 
 

 صادرات و واردات

 – 71/11/11فارس

 

ای بارای آزاد شادن واردات نداریممادیرکل مقاررات صاادرات و واردات       ابالغیه/ واردات شکر همچنان ممنوع است 
از ابتدای سال هیچ ابالغیه جدیدی مبنی بر آزاد شدن یا ممنوعیت واردات کاال از جملاه  : زمان توسعه تجارت گفتسا

 .ایم شکر به گمرک نداشته
 

در مورد تصمیمات جدید در مورد آزاد سازی واردات شکر  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید عباس حسینی در گفت

 .ایم هیچ ابالغیه مبنی بر آزاد شدن یا ممنوعیت واردات کاال از جمله شکر از ابتدای امسال نداشته: در سال جدید اظهار داشت

مکن است این تصمیم در گیری در مورد واردات محصوالت کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است م از آنجایی تصمیم: وی افزود

 .این وزارتخانه گرفته شده باشد، ولی هنوز دستوری به ما اعالم نشده تا آن را به گمرکات ابالغ کنیم

های به عمل  قاسم فالحتی دبیر انجمن کارخانجات تصفیه کنندگان شکر خام به یکی از خبرگزاری ها گفته است بر اساس پیگیری

صورت موقت و برای تصفیه در کارخانجات تصفیه شکر خام و صادرات دوباره این  اردات شکر خام بهآمده، وزارت جهاد کشاورزی با و

 .محصول به خارج از کشور موافقت کرد

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940118001038
http://www.farsnews.com/
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وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گیری در مورد واردات یا عدم واردات کلی این محصول را برای سال جاری به اردیبهشت : وی افزود

 .ماه موکول کرد

های قبل ممنوع بود و به موضوع جنجالی  به دلیل حجم زیاد واردات در سال 40فارس، ثبت سفارش شکر در سال  به گزارش

 .ها در ماه های پایانی سال تبدیل شد  رسانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493552333443 

 
 و واردات صادرات
 آیانا-1971فروردین  11, سه شنبه

 

هایی که درباره افزایش واردات  های آینده نگرانی ها در ماه مقاومت جهاد کشاورزی مقابل واردات، حتی با کاهش قیمت

 . شود اساس است، زیرا کنترل آن توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می محصوالت کشاورزی وجود دارد بی
 

توافق گروه : با اعالم این خبر گفت( ایانا)معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .نصیب نخواهد ماند اتفاق مبارکی است که باعث رونق کسب و کار در تمامی فضاها شده و بخش زراعت نیز از آن بی 5+1

شود فضای واردات و صادرات بهبود خواهد یافت، اما باید گفت که وزارت جهاد  نکه احساس میبا وجود آ: عباس کشاورز افزود

 .رویه انجام شود دهد که واردات بی دار است، اجازه نمی عنوان ارگانی که تنظیم بازار محصوالت کشاورزی را عهده کشاورزی به

هش خواهد یافت، اما باید دانست که به مقدار نیاز اجازه ای معتقدند که قیمت محصوالت وارداتی کا عده: وی خاطرنشان کرد

 .دهیم واردات می

  آبی کشاورزی داریم مدتی برای رفع کم برنامه طوالنی

هنوز اطالعاتی : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت درباره وضعیت آب در سال جاری بر اساس نظرات وزارت نیرو ادامه داد

آبی در اراضی کشاورزی مدنظر  مدتی برای رفع مشکل کم این وزارتخانه اعالم نشده است، اما برنامه طوالنیدرباره آب کشاورزی به 

 .است

استان را دچار  50طور که در خبرگزاری کشاورزی ایران نیز مخابره گردید، وزارت نیرو در حال حاضر  همان: کشاورز تصریح کرد

 .مربوط به آب شرب است تنش آبی شدید عنوان کرده که این تنش بیشتر

 .شده درگیر کمبود آب هستند استان کشور نیز در گزارش ارسال 55: وی یادآور شد

توان مصرف کرد، اعالم نشده است، اما کشاورزان هر منطقه  برای بخش کشاورزی هنوز میزان آبی که می: کشاورز تأکید کرد

 .ان کشت محصوالت با توجه به مقدار آب در دسترس اقدام کنندتوانند نسبت به میز های گذشته، می متناسب با تجارب سال

های کشور را مناسب ارزیابی کرد و اظهار  ماه سال جاری، سطح سبز و وضعیت گندم در استان های فروردین وی با توجه به بارندگی

 ./هزار تن گندم در کشور برداشت شود 433میلیون و  55شود بیش از  بینی می پیش: داشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44314-5.html 

 
  و واردات صادرات
 آیانا-1971فروردین  17, چهارشنبه

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940118000920
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22059-1.html
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 شود برای آنکه قیمت گوشت مرغ بیش از این کاهش نیاباد  سازی گرفته می ترمز کاهش قیمت مرغ با صادرات و ذخیره

 .سازی همزمان انجام شود و ضرر و زیان مرغداران را باعث نشود، الزم است که صادرات و ذخیره
 

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه طیور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

جلوی ضرر و زیان را بگیرد و در این راستا باید دولت در تسریع این دو تواند  صادرات به همراه اقدام شرکت پشتیبانی امور دام می

 .اقدام عمل کند

شوند و در  های مولد راهی کشتارگاه می موقع صورت نگیرد، گله سازی و اقدام برای صادرات به اگر ذخیره: مهدی پورثمر افزود

 .رود شهریورماه قیمت گوشت مرغ به سرعت باال می

در حال حاضر هنوز ترمز کاهش قیمت گرفته نشده است و این اقدام نیز با خرید گسترده شرکت پشتیبانی  :وی خاطرنشان کرد

 .شود امور دام و صادرات عملیاتی می

شود که دولت باید اقداماتی را برای تسریع آن انجام  صورت جزئی انجام می در حال حاضر صادرات گوشت مرغ به: پورثمر ادامه داد

 .دهد

های  عنوان مشوق به: میلیارد تومان اعتبار که قرار بود به صندوق واریز شود خبر داد و تصریح کرد 13رود اشتباهی مبلغ وی از و

میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در حال حاضر این مبلغ در اختیار سازمان مرکزی  13صادراتی، ردیف اعتباری برای ورود 

 .تعاون روستایی قرار گرفته است

تر این مبلغ برای صادرات گوشت مرغ در اختیار  مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه طیور اظهار امیدواری کرد که هرچه سریع

 .صندوق قرار گیرد

تومان زیر قیمت  133تومان است که این قیمت حداقل  233هزار و  تا سه 133هزار و  قیمت فعلی مرغ زنده سه: پورثمر یادآور شد

 .شده است تمام

 .هزار تومان رسیده است قیمت جوجه به شدت افت کرده و به زیر یک: وی تأکید کرد

تومان به  933هزار و  تا شش 233هزار و  های متفاوتی از پنج مرغ کشتار در مناطق مختلف کشور با قیمت: پورثمر اظهار داشت

 .رسد فروش می

 سازی، اهرم مهار کاهش قیمت مرغ ذخیره

با وجود آنکه قیمت مرغ در آستانه ایام نوروز به : ر نیز درباره کاهش قیمت مرغ در روزهای آینده گفتدبیر انجمن ملی طیو

باالترین حد خود رسیده بود، اما در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که با کاهش تقاضا، قیمت این محصول پروتئینی رو به نزول 

 .است

تواند اثربخش باشد، اما باید فکری  موقع شرکت پشتیبانی امور دام می مدت، اقدام به عنوان راهکاری کوتاه به: فرد افزود سعید اصغری

 .اساسی به حال تولید خطی داشته باشیم تا برنامه مدونی بتوان تدوین کرد

زی سا هزار تن دارد و از روز گذشته نیز شروع به خرید و ذخیره 43شرکت پشتیبانی امور دام ذخیره حدود : وی خاطرنشان کرد

 .تواند تا حدی جلوی ضرر و زیان مرغداران را بگیرد مرغ مازاد بازار کرده است؛ این اقدام می

تواند بازار را به  استفاده از طرح زنجیره تولید و ورود مستقیم بخش خصوصی در تولید و سایر اقدامات می: فرد تصریح کرد اصغری

 ./خودی خود کنترل کند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44320-5.html 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22083-1.html
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 صادرات و واردات

 آیانا– 1971فروردین  11, سه شنبه
 

بارای جاذب   میگوی ایران به اروپا، روسیه و چین صادر می شود وزیر جهاد کشاورزی از آمادگی بازار روسیه و چاین  
 .میگوی صادراتی ایران خبر داد

 
به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی با اشاره به اینکه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ر به چین و در سفرهای اخی: بازار اروپایی و امارات، چین و روسیه بازار هدف مناسبی برای محصول میگوی کشور است ، گفت

 .روسیه برای ایجاد زیرساخت های مناسب مبادالت مواد پروتئینی بین مقامات این کشور توافقنامه هایی امضا شد

بر اساس توافق با مسئوالن بهداشتی به ویژه مسئوالن روسیه قرار است برای صادرات محصوالت دریایی قرنطینه حیوانی : وی افزود 

 .ین کشورها به روی تولیدات آبزی کشورمان باز شودایجاد شود تا بازار گسترده ا

 .هزار تن میگو مصرف می شود 433در روسیه ساالنه : وزیر جهاد کشاورزی گفت 

حجتی رفع محدودیت های تعرفه های صادراتی را نیز از دیگر اولویت های وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه صادرات آبزیان 

 .دانست

 .هزار تن خواهد رسید 03میگو در کشور با هشت هزار تن افزایش به امسال تولید : وی افزود 

هزار تن میگو رکود جدید تولید میگوی پرورشی را در کشور به ثبت رساندند و در  44پارسال پرورش دهندگان با تولید : وی گفت

 .درصد رشد داشت 13بیش از  44مقایسه با سال 

در بازارهای داخلی و صادراتی جذب شد که نشان دهنده توانمندی قابل توجه این  میگوی تولید شده  :وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .صنعت در بخش شیالت کشور است

تولید و پرورش میگو با توجه به ظرفیت های قابل توجه سواحل جنوبی کشور زمینه رشد و توسعه خوبی : حجتی اظهار داشت 

 .دارد

اعضای این کارگروه در زمینه روش های : ید و پرورش میگو خبر داد و افزود وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه توسعه تول

تولید ،صدور مجوز و مسائل اعتبارات و تسهیالت فعالیت خواهند کرد تا مسیر پیشرفت این صنعت در بخش   مختلف پرورش ،

 .شیالت هموار شود

مالکان مزارع پرورش میگو باید زنجیره کاملی  : کرد و گفت وزیر جهادکشاورزی بر طراحی زنجیره کامل تولید در صنعت میگو تاکید

در تولید ، فراوری ، توزیع و عرضه طراحی کنند تا هدفگذاری و برنامه ریزی دقیق تری از آینده فعالیت و حضور خود در بازارهای 

 .داخلی و خارجی داشته باشند

های پرورش میگو این واحدها با قدرت بیشتری می تواند روند تولید با ایجاد زنجیره کامل تولید در مزارع و واحد : حجتی افزود 

 .رامدیریت و هدایت کند

مالکان واحدهای تولیدی که زنجیره کاملی را مدیریت می کنند امکان بازاریابی و سرمایه گذاری بیشتری در اختیار : وی گفت 

 .زارع در حاشیه امن تری قرار دارنددارند بنابراین در مواقع نوسان قیمت ، بروز و شیوع بیماری در م

 .زنجیره های تولید و واحدهای بزرگ باید در بخش کشاورزی طراحی و ایجاد شود: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد 
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وزیر جهاد کشاورزی تشکیل کار گروه تسهیالت و اعتبارات را از دیگر برنامه های این وزارتخانه برای حمایت از تولید کنندگان 

 .در این کارگروه پرداخت تسهیالت و وام های بانکی تولید کنندگان میگو پیگیری می شود: دانست و افزودمیگو 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44315-5.html 

 
 

 صادرات و واردات
  فودپرس 1971فروردین ماه  15شنبه 

 

 گالیه ایران به نماینده شورای امنیت روسیه از کندی تجارت کشاورزی؛
 
در جلسه مشترکی که بین هیات روسی و  <پیشنهاد واردات غالت از روسیه و صادرات مرغ و آبزیان ایران به آن کشور مواد غذایی/

یه و صادرات مرغ، آبزیان و سبزی و صیفی به کشور بخش بازرگانی جمهوری اسالمی ایران برگزار شد، واردات غالت از کشور روس

در دیدار رسمی معاون دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه و هیات همراه بر .های دریایی مورد تأکید قرار گرفت روسیه از طریق راه

: ون روسیه گفتدر این دیدار، معاون دبیر شورای امنیت فدراسی.های دو کشور در بخش کشاورزی تأکید شد گسترش همکاری

ای است  امنیت غذایی مسئله: لوکیانوف افزود.دلیل همسایگی ایران با کشور ما، باید روابط اقتصادی و تجاری دو کشور توسعه یابد به

ر کرد، اما د درصد مواد غذایی مورد نیاز خود را وارد می 63های گذشته کشور ما تا  ای که در زمان گونه رو هستیم، به که با آن روبه

کرد و برای  هایی را با برخی کشورها اعمال می کشور روسیه خود تحریم: وی خاطرنشان کرد.تری داریم حال حاضر اقتصاد پیشرفته

معاون دبیر شورای امنیت فدراسیون .هایی ازجمله پشتیبانی از تولیدکنندگان ملی مدنظر قرار گرفت حل ها، راه رفع برخی محدودیت

تواند بین دو کشور مبادله شود، باید توسط اتاق بازرگانی مشترک  محصوالت وارداتی و صادراتی که می فهرست: روسیه ادامه داد

لوکیانوف درباره .های خصوصی برای وضعیت بازار بسیار مؤثر است ایران و روسیه حل و فصل شود و البته حضور و آمادگی شرکت

ربوط به آن باید به نماینده بازرگانی روسیه داده شود تا پیگیر باشد و اطالعات م: صادرات مرغ ایرانی به روسیه نیز تصریح کرد

دریای خزر برای حمل محصوالت ایرانی به روسیه : وی درباره مشکالت حمل و نقلی نیز یادآور شد.اقدامات مربوطه سرعت یابد

این طریق محصوالتی همچون غالت را به توان از  پطرزبورگ وجود دارد، می دارای مزیت است، اما از آنجا که بنادری همچون سن

از : لوکیانوف تأکید کرد.ایران وارد کرد و در مقابل از ایران آبزیان، سبزی و صیفی و سایر محصوالت مدنظر روسیه را وارد کرد

نامه  اهمتف.شود های مختلف کشور روسیه برای ایجاد مناطق ترمینالی در راستای صادرات و واردات محصوالت کمک گرفته می بخش

متأسفانه : مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی نیز در این مراسم گفت رودقائم دامپزشکی در صادرات مرغ به کندی پیش می

های مختلف کشور روسیه برگزار شد، هنوز نتایج قطعی از آنها خارج نشده است و در بخش  های مکرری که با هیات با وجود مالقات

تر  باید تالش کنیم که هرچه سریع: سینکی افزود حسن یونس.ایم محصوالت کشاورزی دچار صرف هزینه شده صادرات و واردات

ایران برای حفظ امنیت : وی خاطرنشان کرد.های اقتصادی با صرف کمترین زمان اقدامات الزم انجام شود برای توسعه همکاری

هایی که برای صادرات وجود دارد،  حصوالت وارداتی و ظرفیتکند که فهرست مشترک م غذایی حجمی از محصوالت را وارد می

های روغنی، گندم و غالت نیاز داریم  ما به محصوالتی چون روغن آفتابگردان، دانه: سینکی ادامه داد.تر باید نهایی شود هرچه سریع

صوالتی چون گوشت منجمد، جوجه توانیم مح کنیم و در مقابل می های وارداتی را در فهرست خود متعاقباً اعالم می و ظرفیت

طی سفر وزیر جهاد کشاورزی به روسیه، بحث واردات : وی تصریح کرد.روزه، ماهی سالمون و گوشت مرغ به روسیه صادر کنیم یک

شده، همچنان روند اجرایی این  نامه دامپزشکی بین دو کشور به امضاء رسید و با وجود بازدیدهای انجام مرغ مشروط به تفاهم

از هیات روسی تقاضا داریم که هرچه : مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی یادآور شد قائم.رود نامه به کندی پیش می قتواف

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22071-1.html
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توانیم  مرغ و ماهی از محصوالتی است که می: سینکی تأکید کرد.تر شدن مسئله، اقدامات الزم را انجام دهد تر برای روشن سریع

های کاالیی برای کاالهای  الزم است در راستای مبادله کاالها بین دو کشور، ترمینال: وی اظهار داشت.اجازه صادرات آنها را بدهیم

های همکاری فراهم شود تا بخش خصوصی جمهوری اسالمی ایران بتواند  ایرانی اختصاص یابد و در این راستا تقاضا داریم که زمینه

مقام وزیر جهاد  کندقائم دی روسیه، مزیت اقتصادی را دچار مشکل میدرص 41های باالی  تعرفه.در این بخش فعال عمل کند

های واردات کاال به روسیه از دیگر مشکالتی است که باعث شده میانگین  باال بودن تعرفه: کشاورزی در امور بازرگانی همچنین گفت

الزم : سینکی خاطرنشان کرد.کند شکل میهای اقتصادی دو کشور را دچار م درصد برسد که این امر مزیت 41ها به باالی  تعرفه

وی بر تقویت تجارت دریایی از طریق دریای خزر تأکید .های تجارت بین دو کشور اتخاذ شود است راهکارهایی جهت کاهش هزینه

های  تآبی است که در این راستا از سیاس رو است، خشکسالی و کم مسئله دیگری که در حال حاضر ایران با آن روبه: کرد و افزود

های برخی  تواند پایگاه خوبی برای کشت های فراسرزمینی است و بدون تردید اقلیم روسیه می اصولی وزارت جهاد کشاورزی، کشت

شود که امکان حضور بخش خصوصی ایران را برای  از کارشناسان مربوطه درخواست می: وی ادامه داد.از محصوالت کشاورزی باشد

نماینده دو بانک نیز در جلسه حاضر حضور دارند که : سینکی تصریح کرد.ها فراهم آورد ز بخشکشت برخی محصوالت در برخی ا

ها  ای برای شکستن تحریم ما تجارب گسترده: وی یادآور شد.های موضوعی ایران برگزار کنند امیدواریم جلسات مشترکی با بانک

ریم که این جلسات منجر به ارتقاء سطح اقتصادی دو کشور توانیم آن را در اختیار روسیه قرار دهیم و امیدوا داریم که می

گفتنی است، در جلسه امروز که با حضور معاون دبیر .ها را به حداقل ممکن برسانیم باید فاصله: سینکی در پایان تأکید کرد.شود

، معاون مدیرکل شرکت ، رئیس مدیریت شورای مدیران سهامی عامVTB شورای امنیت فدراسیون روسیه، معاون ارشد رئیس بانک

مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، نمایندگان سازمان  ترینینگ و تنی چند از مدیران روسیه در دفتر قائم -آنتارس 

 های دو کشور تأکید شد شیالت، دامپزشکی و بخش خصوصی برگزار شد، بر گسترش همکاری

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 
 صادرات و واردات

 – 71/11/19فارس

 

دبیر انجمن برنج با بیان اینکه براسااس  سفر تجار هندی به ایران بهانه واردات برنج نشود/نیازی به واردات برنج نیست

: میلیون تان باوده، گفات    0وارداتی و تولیدی   میلیون تن و در دو سال گذشته برنج 3آمار نیاز ساالنه کشور به برنج 
 .میلیون تنی، امسال نیازی به واردات برنج نیست 0اکنون یک میلیون تن برنج در کشور موجود و با تولید  هم

 
دی به ایران و در مورد سفر هیئت هن خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج در گفت

تجارت بحث مستقلی است و تجار همواره به : کنند، گفت اینکه آیا این افراد برای از سرگیری مجدد واردات برنج به ایران سفر می

دنبال یافتن بازارهایی برای عرضه محصوالتشان هستند، بنابراین اگر هیئتی از هند به ایران سفر کند، لزوما به معنای از سرگیری 

 .برنج به کشور نیست واردات

ها علیه ایران و امکان واردات برنج از  هند یکی از کشورهای صادرکننده برنج به ایران بود که به دلیل شل شدن تحریم: وی افزود

کشورهای دیگر و همچنین مباحث مربوط به آلودگی برنج های تولیدی کشورش از دو ناحیه دچار ضرر در صادرات این محصول 

ن طبیعی است که با احساس شرایط مناسب و یا به هر دلیل دیگر به دنبال یافتن بازارهایی برای صدور محصوالتش شد، بنابرای

 .باشد

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
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اگر گروهی هم به ایران برای بازاریابی از هند سفر کنند، طرف خریدار ما هستیم و واردات برنج : دبیر انجمن برنج بیان داشت

 .سرانه، میزان تولید و کسری این محصول و با مشورت وزارت جهاد کشاورزی انجام شودبهرحال باید براساس میزان مصرف 

در کنار این میزان تولید در : میلیون تن بوده، اظهار داشت 9میزان برنج تولیدی کشور  40و  44های  وی با اشاره به اینکه در سال

 .رسمی منتشره یک میلیون تن برنج وارد کشور شده است و تا آبان براساس آمار 40، دو میلیون تن برنج و در سال 44سال 

هم یا آماری مبنی بر واردات برنج منتشر نشده و یا اینکه واقعا وارداتی صورت نگرفته،  40از آبان : علیزاده شایق تصریح کرد

 .میلیون تن در کشور برنج موجود بوده است 1بنابراین در مجموع در این دو سال 

میلیون تن برنج به مصرف  6سال مذکور  4میلیون تن است و در نتیجه در  0آمار ساالنه نیاز کشور به برنج براساس : وی افزود

 4هم فقط  49باقی مانده است که بر این اساس و اگر احتمال داده شود که د سال  49رسیده و یک میلیون تن هم برای سال 

 .هیچ نیازی به واردات برنج وجود نداردشود، بنابراین در سال جاری  میلیون تن برنج تولید می

با توجه به میزان : های شمالی کشور بسیار خوب بوده، گفت دبیر انجمن برنج با بیان اینکه از ابتدای فروردین بارندگی در استان

 .میلیون تن باشد 4شود، امسال تولید خوب و حتی بیشتر از  می بینی بارندگی پیش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493551333239 

 
 

 صادرات واردات 
 – 71/11/11فارس

 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر این موضوع کاه   ساله افزایش تولید برنج 97طرح / نیازی به واردات برنج نیست

 .بازار برنج راکد و این محصول فراوان است، بنابراین نیاز به واردات نیست: زم نیست، گفتواردات برنج کماکان ال
 

در مورد سفر هیئت هندی برای  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

های وارداتی ثبت  با توجه به میزان برنج تولیدی کشور و برنج: مذاکره بار ایرانیها در مورد از سرگیری تجارت برنج با ایران، گفت

 .نیاز به واردات این محصول به کشور وجود ندارد 40سفارش قبلی در سال 

احتماال سفر این هیئت برای رفع اختالفات در مورد آلودگی : ندی به ایران ندارم، گفتوی با بیان اینکه اطالعی از سفر این هیئت ه

 .های هندی است و ممکن است، این سفر با هماهنگی وزارت بهداشت مهیا شده باشد برنج

هند سفر  های هندی به سال گذشته وزارت بهداشت برای تحقیق در مورد آلودگی برنج: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .داشته و احتمال دارد، سفر هیئت هندی در این مورد به ایران باشد

بازار برنج راکد و این محصول فراوان است، بنابراین نیاز : کشاورز با تأکید بر این موضوع که واردات برنج همچنان الزم نیست، گفت

 .به واردات این محصول نداریم

ثبت سفارش واردات مکانیزم خاص خود را دارد و قطعا برای واردات این محصول از وزارت : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .شود جهاد کشاورزی نظرخواهی می

هزار تن برنج تولید و با واردات حدود یک میلیون تن برنج از ثبت  213سال گذشته حدود یک میلیون و : کشاورز تصریح کرد

 .فارش جدید وجود نداردسفارش قبلی هیچ نیاز به واردات و ثبت س

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940117000804
http://www.farsnews.com/
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های شمالی حمایت  های غیر از استان کاران در استان از برنج: های شمالی گفت های غیر از استان وی در مورد کشت برنج در استان

های کم آب  شود و در تالش هستیم تا کشاورزان را قانع کنیم که با توجه به وضعیت آب کشور کشت این محصول در استان نمی

 .کشور مفید نیستبرای 

هایی غیر شمال کشور وجود ندارد، ولی اگر ضرورت ایجاب کند، پیگیر  قانونی در مورد ممنوعیت برنج در استان: کشاورز بیان داشت

 .شویم این مسئله می

با کمک و این طرح : های شمالی کشور، اظهار امیدواری کرد وی با اشاره به تدوین یک طرح برای افزایش تولید برنج در استان

 .حمایت از دولت عملیاتی شود

سال  53های مختلف آن در طول  طرح مذکور یک بسته کامل است که با اجرای پروژه: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .توان تولید برنج در کشور را افزایش داد می

زاسیون برای کاهش هزینه، به کارگیری ارقام جدید، تجهیز نوسازی شالیزارها، توسعه مکانیزاسیون، توسعه نشاء مکانی: کشاورز گفت

 .کوبی از جمله مسائلی است که در این طرح مطرح است های برنج تمرکز، ترویج و نوسازی کارخانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493556333154 

 
 
 
 

 صادرات واردات
 - 71/11/11فارس

 

هاای   فروشاگاه : شاودیک مسائول روسای گفات     ای روسیه از محصوالت کشاورزی ایران پر می های زنجیره فروشگاه
 .شود، این محصوالت از مسیر دریای خزر منتقل خواهد شد ای از محصوالت کشاورزی ایران پر می زنجیره

 
، ایران در نظر دارد بازارهای روسیه را از مرغ، میگو و اسپوتیک نیوزبه نقل از  خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .دیگر محصوالت کشاورزی از طریق دریای خزر پر کند

تهران در نظر دارد تا صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه را با استفاده از کریدور حمل و : روسیه به ایران گفت فرستاده تجاری

 .نقلی دریای خزر افزایش دهد

ای و  های زنجیره خواهد ماهی، میگو، مرغ، انواع سبزیجات و میوه شامل سیب را به تمام فروشگاه ایران می: آندری لوگانسکی گفت

 .ها در بازار روسیه ارسال کند شیفرو خرده

 .ایران همچنین آماده صادرات ماهی به روسیه بعد از ادامه توافق پروتکل بین دو کشور است

دار را از  روسیه تمایل دارد واردات انواع پنیر و تخم مرغ نطفه: بان کشاورزی روسیه گفت در مارس گذشته راسل خوزناندزر دیده

 .آغاز کند 4351ایران تا اواسط سال 

دهد بعد از آنکه روسیه تحریم واردات یکساله را از کشورهای  های کشاورزی خود با ایران ادامه می مسکو و تهران به همکاری

 .اروپایی وضع کرد

 .روسیه و ایران همچنین قراردادهایی در زمینه انرژی، صنعت، حمل و نقل و نظامی دارند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493556333404 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940116000519
http://www.farsnews.com/
http://sputniknews.com/business/20150403/1020445049.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940116000232
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 صنایع غذایی

 آیانا– 1971فروردین  17, چهارشنبه
 

هاای بنادری، فلفلای، سااده و      شده میگو با انواع پوشاش  میگو با طعم سبزیجات به بازار آمد محصول جدید فرآوری
 .ای شد های زنجیره فروشگاهسبزیجات وارد 

 
از عرضه تجاری سه نوع میگوی ( ایانا)مدیرکل دفتر توسعه بازار شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

با حضور وزیر جهاد کشاورزی از پنج میگوی : بندی جدید خبر داد و گفت دارشده و یک بسته تمپورا و دو نوع میگوی طعم

 .ده که توسط بخش خصوصی تحقیق و بررسی شده بود، رونمایی شدش فرآوری

 .شده در بازار موجود است در راستای تنوع سبد غذایی مردم از محصوالت شیالتی، انواع محصوالت فرآوری: عیسی گلشاهی افزود

در حال حاضر شرایطی  شد، اما در گذشته تحقیق و بررسی بر محصوالت جدید توسط بخش دولتی انجام می: وی خاطرنشان کرد

 .کند های متنوعی را تولید و به بازار عرضه می های مردم، فرآورده فراهم آمده که بخش خصوصی در راستای پاسخگویی به سلیقه

شده و خام در بازار موجود بود، اما محصوالت جدید میگوی کاملی  صورت سوخاری در گذشته میگو تنها به: گلشاهی ادامه داد

دار ازجمله بندری، فلفلی، ساده و سبزیجات آغشته  های مختلفی از مواد طعم ست و سر آنها گرفته شده و با پوششهستند که پو

 .اند شده

 .های موجود خواهد بود این محصوالت جدید مزه میگوی پفکی را نداشته، بلکه طعم واقعی میگو با روکش: وی تصریح کرد

 تومان استهزار  05شده  قیمت هر بسته میگوی فرآوری

هزار  46تا  41گرمی از این محصول در بازار دارای قیمتی معادل  913قیمت هر بسته : مدیرکل دفتر توسعه بازار شیالت یادآور شد

 .نشده است تومان است که از لحاظ قیمتی معادل یک کیلوگرم میگوی خام پاک

حفاظت بیشتری از محصوالت کرده و شکل واقعی  که "پک اسکیم"های  بندی محصوالت جدید در بسته: گلشاهی تأکید کرد

 .شود کند، عرضه می محصول را نمایان می

ها شکل خود را از دست نداده و  جایی در فروشگاه های جدید در صورت دست به دست شدن و جابه بندی این بسته: وی اظهار داشت

 .های قبلی ندارد بندی رنگ مناسبی است که تفاوت قیمت زیادی نیز با بسته دارای جلوه طالیی

صورت پایلوت و تولید آزمایشی اواخر سال گذشته انجام شده و در حال  عرضه تجاری محصوالت فوق به: گلشاهی همچنین گفت

 .ای موجود است های زنجیره حاضر در فروشگاه

جدید ارسال نشده، اما مذاکرات برای هنوز محموله : وی در پایان از ادامه مذاکرات برای صادرات آبزیان به روسیه خبر داد و افزود

 ./سهولت کار و صادرات سایر آبزیان در حال انجام است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44316-5.html 

 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22076-1.html
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 عسل
 خبرنگاران جوان - 197۱فروردین  21: تاریخ

 

 تن عسل در گچساران 037تولید 
 

 .تن عسل تولید کردند  403زنبورداران گچسارانی سال گذشته 

نفر به زنبورداری 401در این شهرستان : ؛ رئیس اداره امور عشایر گچساران گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .کلنی زنبور تولید کردند 553از  مشغولند که این مقدار عسل را

 . درصد موجب مرغوبیت این محصول شده است 59شرایط آب و هوایی و رطوبت کمتر از : کرمی افزود

آرامش بخش بودن ، تصفیه کننده خون و خون ساز بودن از مهمترین خواص عسل است که در درمان دردها و بیماریهای گوارشی 

 .نیز نقش بسزایی دارد 

ید شده در گچساران در داخل استان کهگیلویه وبویر احمد مصرف و بخشی از آن نیز به استان خوزستان ، فارس ، عسل تول

 . اصفهان، تهران ، بوشهر صادر می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/1513631 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5170607


 4931سوم فروردین  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

79 
 

 گوشت مرغ

 – 71/11/15فارس

 

هاای حمال و نقال و     ها، افزایش هزینه دالیل افزایش قیمت در ایام نوروزممنوعیت تردد کامیون/ تومان شد 0977مرغ 

 .کاهش عرضه نسبت به تقاضا از دالیل اصلی افزایش قیمت مرغ در ایام نوروز عنوان شد
 

هزار  1، در حالی که وزیر جهاد کشاورزی قیمت مناسب برای عرضه مرغ را حدود خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هزار  4تومان اعالم کرده اما در روزهای پایانی سال گذشته و حتی در ایام عید نوروز شاهد افزایش قیمت مرغ در برخی نقاط تا 

 .تومان بودیم

هزار  513سازی حدود  نیاز مرغ در سال گذشته شرکت پشتیبانی امور دام از ذخیرهاین در حالی است که به دلیل تولید مازاد بر 

های ذخیره  های کشور خبر داده و اعالم کرده بود که این شرکت به تناسب نیاز بازار ،بخشی از مرغ تن مرغ تا بهمن ماه در سردخانه

 .کند شده را به بازار عرضه می

رغم تالش دولت باز هم  شده برای کنترل قیمت در بازار توزیع شد،اما علی های ذخیره براساس این گزارش اگرچه بخشی از مرغ

 .هزار تومان رسید 4ها گرفته نشد و قیمت این محصول به حدود  جلوی روند افزایشی قیمت

عمده  محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور امروز قیمت عرضه هر کیلوگرم مرغ را در

 .تومان عنوان کرد 6433بار  تومان و در میادین تره 6433ها  فروشی

 ها عامل افزایش قیمت مرغ ممنوعیت تردد کامیون* 

های دیگر تأمین  از آنجا که قسمت عمده مرغ تهران از استان: وی در مورد دالیل افزایش قیمت مرغ در ایام نوروز بیان داشت

ا در این ایام ممنوع است بنابراین این موضوع تا حدودی بر افزایش قیمت مرغ تأثیرگذار بود به ه شود و همچنین تردد کامیون می

 .تومان افزایش یافت 2133فروشی به حدود  طوری که در برخی روزهای نوروز قیمت مرغ در خرده

ت مرغ در ایام نوروز را رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور همچنین یکی دیگر از علل افزایش قیم

شود و تقاضای خود  ها تأمین می از آنجا که بخشی از مرغ تهران از استان: کمبود این محصول در تهران عنوان و تصریح کرد

رسید و همین موضوع دلیل دوم افزایش قیمت مرغ در  یابد بنابراین مرغ کمتری به تهران می ها نیز در ایام نوروز افزایش می استان

 .م نوروز بودایا

در روزهای آینده قیمت مرغ روند نزولی خواهد داشت زیرا تقاضا : وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است، افزود

 .یابد برای خرید کاهش می

 شود مرغ ارزان می* 

های سطح شهر  فروشی غ در خردهتومانی مر 1533خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران نیز از قیمت  مهدی یوسف

هزار تومان هم رسید ولی از  4به دلیل افزایش تقاضا در شب عید قیمت این محصول حتی به : تهران در روز جاری خبرداد و گفت

در : وی در مورد دالیل افزایش قیمت در ایام نوروز اظهار داشت.اردیبهشت معموال روند قیمت کاهشی است 53ابتدای فروردین تا 

ها  ها نسبت به روزهای پایانی سال گذشته کاهشی بوده اما به دلیل کاهش عرضه و افزایش حجم تقاضا قیمت ایام نوروز قیمت

با توجه به کاهش : ها در روزهای آتی خبرداد و گفت رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران از کاهش قیمت.افزایش یافت

 .تومان روند کاهش داشته باشد 133آتی هر کیلوگرم مرغ تا  شود در روزهای بینی می تقاضا پیش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493551333614 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940115000652
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 گوشت مرغ

 – 71/11/21فارس

 

معااون وزیار جهااد     تومانی عماده فروشای   ۱777قیمت  زیان تولیدکنندگان از/ تومان است 0777قیمت مناسب مرغ 

هزار تومانی مرغ در میدان  ۱قیمت حدود : تومان بود،گفت 0077کشاورزی با بیان اینکه متوسط قیمت مرغ در اسفند 
 .کننده است  واقعی نیست و زیر قیمت تمام شده برای تولید( ها عمده فروشی)بهمن 

 
در مورد اینکه چرا  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در امور دام و طیور در گفت حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی

تولید مرغ در کشور : شود، گفت علیرغم مازاد تولید مرغ در کشور این محصول در مقاطعی از سال دچار نوسان قیمت شدید می

ست و اینطور نیست که یک شبه تولید دو برابر و یا نصف شود بنابراین غالبا کاهش یا افزایش تولید همواره دارای یک روند خطی ا

 .شود نداریم و با یک روند ثابت تولید انجام می

یابد در حالی که  براساس یک سبک و سیاق دیرینه تقاضای بازار در ایام منتهی به پایان سال و نوروز به شدت افزایش می: وی افزود

 .وند تولید خطی استر

یابد، برای مواقع  بنابراین باید در چنین شرایطی در مقاطعی از سال که تقاضا کاهش می: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .پرمصرف سال مانند نوروز یا ماه رمضان، مازاد تولید ذخیره شود

فته و طبیعی است که در این مقطع باید برای ایام ماه مبارک کاهش یا 40اکنون التهابات بازار نسبت به پایان سال  هم: رکنی گفت

 .سازی انجام شود پذیری بازار دچار تغییر شود کار ذخیره رمضان که ممکن است کشش

با درایت وزارت جهاد کشاورزی در : هزار تن مرغ ذخیره داشت، افزود 513وی با بیان اینکه سال گذشته شرکت پشتیبانی امور دام 

 .سازی مرغ، برای تأمین مرغ مورد نیاز شب عید مسئوالن مربوطه هیچ نگرانی نداشتند رهزمینه ذخی

قیمت : هزار تومان عنوان کرده است، گفت 1رکنی با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی قیمت مناسب برای هر کیلو مرغ را حدود 

 .تومان بود 1133متوسط مرغ در اسفند ماه سال گذشته حدود 

واقعی نیست و زیر ( ها عمده فروشی)هزار تومانی مرغ در میدان بهمن  1قیمت حدود : جهاد کشاورزی بیان داشت معاون وزیر

 .کننده است قیمت تمام شده برای تولید

تا  4در اسفند ماه سال گذشته در برخی روزها حدود : وی با بیان اینکه باید ذائقه مردم به مصرف گوشت سرد عادت کند، گفت

 .افتاد قطعا افزایش قیمت مرغ در اسفند ماه بیشتر بود شد که اگر چنین اتفاقی نمی مرغ به بازار عرضه میتن  4133

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493545333511 

 
 

 گوشت مرغ
 – 71/11/17فارس

 

خرید گوشت مرغ منجمد داخلی توسط شارکت ساهامی پشاتیبانی اماور دام      خرید گوشت مرغ منجمد داخلیآغاز 
 .آغاز شد 14کشور در سال 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940121000157
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های ابالغی مصوب و در  به نقل از شرکت پشتیبانی امور دام، این شرکت براساس ضوابط و دستورالعمل خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .کنندگان مرغ و تنظیم بازار نسبت به خرید گوشت مرغ منجمد اقدام کرده است راستای حمایت از تولید

توانند برای انعقاد قرارداد و  ه کامل تولید میهای زنجیر ها و شرکت ها، اتحادیه کنندگان، تشکل براساس این گزارش کلیه تولید

 .ها مراجعه کنند های این شرکت در استان تحویل مرغ به ادارت کل و مدیریت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493554333114 

 
 

 گوشت مرغ
 آیانا-1971فروردین  17, چهارشنبه

 

شود برای آنکه قیمت گوشت مرغ بیش از این کاهش نیاباد   سازی گرفته می ترمز کاهش قیمت مرغ با صادرات و ذخیره
 .سازی همزمان انجام شود و ضرر و زیان مرغداران را باعث نشود، الزم است که صادرات و ذخیره

 
: با اعالم این خبر گفت( ایانا)امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه طیور 

تواند جلوی ضرر و زیان را بگیرد و در این راستا باید دولت در تسریع این دو  صادرات به همراه اقدام شرکت پشتیبانی امور دام می

 .اقدام عمل کند

شوند و در  های مولد راهی کشتارگاه می موقع صورت نگیرد، گله برای صادرات بهسازی و اقدام  اگر ذخیره: مهدی پورثمر افزود

 .رود شهریورماه قیمت گوشت مرغ به سرعت باال می

در حال حاضر هنوز ترمز کاهش قیمت گرفته نشده است و این اقدام نیز با خرید گسترده شرکت پشتیبانی : وی خاطرنشان کرد

 .ودش امور دام و صادرات عملیاتی می

شود که دولت باید اقداماتی را برای تسریع آن انجام  صورت جزئی انجام می در حال حاضر صادرات گوشت مرغ به: پورثمر ادامه داد

 .دهد

های  عنوان مشوق به: میلیارد تومان اعتبار که قرار بود به صندوق واریز شود خبر داد و تصریح کرد 13وی از ورود اشتباهی مبلغ 

میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در حال حاضر این مبلغ در اختیار سازمان مرکزی  13ف اعتباری برای ورود صادراتی، ردی

 .تعاون روستایی قرار گرفته است

تر این مبلغ برای صادرات گوشت مرغ در اختیار  مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه طیور اظهار امیدواری کرد که هرچه سریع

 .گیردصندوق قرار 

تومان زیر قیمت  133تومان است که این قیمت حداقل  233هزار و  تا سه 133هزار و  قیمت فعلی مرغ زنده سه: پورثمر یادآور شد

 .شده است تمام

 .هزار تومان رسیده است قیمت جوجه به شدت افت کرده و به زیر یک: وی تأکید کرد

تومان به  933هزار و  تا شش 233هزار و  های متفاوتی از پنج کشور با قیمتمرغ کشتار در مناطق مختلف : پورثمر اظهار داشت

 .رسد فروش می

 سازی، اهرم مهار کاهش قیمت مرغ ذخیره

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940119000759
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با وجود آنکه قیمت مرغ در آستانه ایام نوروز به : دبیر انجمن ملی طیور نیز درباره کاهش قیمت مرغ در روزهای آینده گفت

اما در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که با کاهش تقاضا، قیمت این محصول پروتئینی رو به نزول  باالترین حد خود رسیده بود،

 .است

تواند اثربخش باشد، اما باید فکری  موقع شرکت پشتیبانی امور دام می مدت، اقدام به عنوان راهکاری کوتاه به: فرد افزود سعید اصغری

 .امه مدونی بتوان تدوین کرداساسی به حال تولید خطی داشته باشیم تا برن

سازی  هزار تن دارد و از روز گذشته نیز شروع به خرید و ذخیره 43شرکت پشتیبانی امور دام ذخیره حدود : وی خاطرنشان کرد

 .تواند تا حدی جلوی ضرر و زیان مرغداران را بگیرد مرغ مازاد بازار کرده است؛ این اقدام می

تواند بازار را به  ز طرح زنجیره تولید و ورود مستقیم بخش خصوصی در تولید و سایر اقدامات میاستفاده ا: فرد تصریح کرد اصغری

 ./خودی خود کنترل کند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44320-5.html 

 
 گوشت مرغ

 آیانا– 1971فروردین  11, یکشنبه
 

تومان رسید در صورتی که روند نزولی قیمت مرغ متوقف نشود، ماه رمضان با بحاران کمباود    ۱077قیمت مرغ گرم به 

هاای بعاد از    رو خواهیم شد که نتیجه قطعی آن، افزایش دوباره قیمت مرغ در ماه ریزی روبه تولید مرغ و کاهش جوجه
 .آن خواهد بود

 
با اشاره به افت قیمت ( ایانا)تولیدکنندگان مرغ گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرعامل اتحادیه 

تومان  033هزار و  بار به کمتر از شش تومان رسید و در میادین تره 433هزار و  قیمت مرغ امروز در میدان بهمن به پنج: مرغ گفت

 .در بازار استدهنده کاهش تقاضا  هم تنزل کرد که نشان

های پایانی سال است، باید در سطح کنونی  روند کاهش قیمت مرغ که علت اصلی آن کاهش تقاضا پس از شب: محمد یوسفی افزود

 .کنندگان و تولیدکنندگان در ماه رمضان نشود متوقف شود تا بحرانی متوجه مصرف

ان برسد، عمالً سودی نصیب تولیدکنندگان مرغ نخواهد شد که توم 133هزار و  اگر قیمت مرغ به کمتر از هفت: وی خاطرنشان کرد

 .تر از توزیع مرغ منجمد دست بردارد منظور جلوگیری از روند نزولی قیمت مرغ، شرکت پشتیبانی امور دام نیز باید هرچه سریع به

 سازی است مصرف مرغ منجمد نیازمند فرهنگ

در واقع اقدام مؤثر و قابل : های پایانی سال ادامه داد ره به تنظیم بازار شبمدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی با اشا

عنوان شاخص تأثیرگذار بر قیمت از آن ذکر کرد، برای تنظیم بازار رخ نداد؛ تنها اتفاقی که افتاد، عرضه مرغ  توجهی که بتوان به

 .بار توسط شرکت پشتیبانی امور دام بود منجمد در میادین میوه و تره

علت عدم  تومان عرضه کرد، اما به 533هزار و  شده خود را به قیمت پنج های ذخیره هرچند این شرکت مرغ: یوسفی تصریح کرد

 .استقبال شهروندان، عمالً تأثیر قابل توجهی بر قیمت مرغ گرم نداشت و بازار مرغ پرنوسان نشان داد

های منجمد و  کنندگان بدانند که مرغ سازی دارد و باید مصرف فرهنگرسد مصرف مرغ منجمد نیاز به  نظر می به: وی یادآور شد

گیرند، از نظر استانداردهای سالمت از رتبه باالتری نسبت  علت آنکه در دو مرحله مورد ارزیابی بهداشتی قرار می شده به بندی بسته

 .های گرم برخوردارند به مرغ

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22083-1.html
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 14ها پس از  شود، اما واقعیت آن است که این مرغ نیز مرغ گرم عرضه مییافته  هرچند در کشورهای توسعه: یوسفی تأکید کرد

شوند، اما معلوم  صورت مرجوعی وارد چرخه صنعتی می خوری، به علت عدم داشتن شرایط بهداشتی برای مصرف تازه ساعت به

 !ساعت مرجوع شوند 14شده در داخل سطح شهر تهران پس از  های گرم توزیع نیست مرغ

  روزه است ار در گرو تثبیت قیمت جوجه یکثبات باز

توانند  ها می بازار مرغ از پیچیدگی زیادی برخوردار نیست و همه دولت: مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی اظهار داشت

ای داخلی جلوگیری ای مهار کنند و از ایجاد تنش در بازاره شده صورت کنترل با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر بازار، قیمت را به

 .کنند

توان  ای برای تنظیم بازار در دست اقدام دارد که در صورت اجرایی شدن آن می وزارت جهاد کشاورزی برنامه: وی همچنین گفت

 .ای که منجر به ضرر و زیان تولیدکنندگان یا افزایش قیمت باشد، در امان بماند کننده انتظار داشت بازار از نوسان تحریک

روزه و مصرف نهایی که شامل مصرف شهروندان، احتمال صادرات و امکان  ایجاد تعادل بین تولید جوجه یک: پایان افزود یوسفی در

روزه و قیمت مرغ ارتباط مستقیمی دارد  شود، باید در یک بسته نهایی دیده شود؛ به این معنا که تولید جوجه یک سازی می ذخیره

 ./رو نخواهد شد ر با بحران روبهگاه بازا که در صورت کنترل آن، هیچ

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44303-5.html 
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 گوشت قرمز
 - 71/11/11فارس

 بینی کاهش قیمت گوشت گوسفند در هفته آینده پیش

از هفته آینده با : بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی کمی متالطم است، گفترئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با 
 .عرضه بیشتر و ورود محصوالت جدید به بازار احتمال کاهش قیمت وجود دارد

قیمت گوشت : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت

گوسفندی پس از تعطیالت نوروز کمی متالطم شده، ولی با ورود تولیدات جدید در هفته آینده احتمال کاهش و تثبیت قیمت این 

 .محصول وجود دارد

بود،  ها افزایش یافته های حمل و نقل تا حدودی قیمت وی با بیان اینکه در تعطیالت نوروز به دلیل کاهش عرضه و افزایش هزینه

 .روند قیمت گوشت گوسفندی پس از تعطیالت کاهشی است، اما هنوز قیمت ثابت نشده است: گفت

 .با عرضه دام بیشتر در هفته آینده احتمال کاهش قیمت وجود دارد: ملکی بیان داشت

ن به مشتری عرضه هزار توما 04تا  05اکنون هر کیلوگرم گوشت گوسفندی شقه بدون دنبه با قیمتی بین  هم: وی تصریح کرد

 .ها با قیمت مذکور متفاوت باشد شود که ممکن است، در برخی مناطق کمی قیمت می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493552333152 
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 گندم
 – 71/11/11فارس

 

های کرمان و سیستان بلوچستان،  آغاز خرید تضمینی گندم با عاملیت بانک کشاورزیبا شروع برداشت گندم در استان

 .عمالً خرید تضمینی این محصول در کشور با عاملیت بانک کشاورزی آغاز شد
 

به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی و  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در جنوب استان کرمان و سیستان و  5040 -           49های گندم مربوط به سال زراعی  اولین محموله: مدیر عامل این شرکت گفت

 .بلوچستان برداشت و تحویل مراکز خرید گندم در این مناطق شد

به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر در زمینه انجام عملیات خرید، در سالجاری خرید تضمینی گندم با عاملیت بانک : زودقنبری اف

 .شود کشاورزی انجام می

: معاون وزیر جهاد کشاورزی از ایجاد، هماهنگی و آمادگی کامل مراکز خرید و شعب بانک عامل در سراسر کشور خبر داد و افزود

ضمینی گندم از اواسط فروردین در جنوب استان فارس شروع و تا آبانماه ادامه داشت، اما امسال استانهای کرمان همه ساله خرید ت

 .اند و سیستان و بلوچستان فصل برداشت و خرید تضمینی گندم را آغاز کرده

ی بانک کشاورزی برای خرید  انهکاران، ایجاد سام به منظور رفاه حال گندم: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد

ماه فعالیت آزمایشی ، هم اکنون سامانه خرید این  4تضمینی گندم از بهمن ماه سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و پس از 

 .بانک آماده ارائه خدمات به موقع و کارآمد به کشاورزان عزیز است

تومان و برای گندم دوروم  5511رم گندم معمولی در سالجاری نرخ خرید تضمینی گندم برای هر کیلوگ: وی خاطر نشان کرد

و قبل از شروع فصل کاشت اعالم شده و مراکز خرید در سراسر کشور آمادگی  40تومان تعیین که در شهریور ماه سال  5522

 .کامل دارند تا تمامی گندم های عرضه شده کشاورزان را با نرخ تضمینی خریداری کنند

های خوب اخیر، ترویج و توسعه بخش  جاری با توجه به بارش شود در سال پیش بینی می: کشاورزی اظهار داشت معاون وزیر جهاد

کشاورزی و حمایت از تولیدات داخلی محصوالت کشاورزی و اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی، مقدار گندم بیشتری از کشاورزان 

 .به نسبت سال گذشته خریداری شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493556333413 

 
 

 گندم
 – 71/11/11فارس

 

برآورد ما از میزان تولید گنادم در ساال زراعای جااری     : میلیون تن گندممجری طرح گندم گفت 99بینی تولید  پیش
 .هزار تن است 077میلیون و  0تن و خرید تضمینی هزار  57میلیون و  99حدود 

 
برداشت : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت اسماعیل اسفندیاری

های گرمسیر و جنوبی کشور از جمله فارس و خوزستان از  نگندم اواخر اسفند در سیستان و بلوچستان آغاز شده و در سایر استا

 .شود فروردین آغاز می 43حدود 

http://www.farsnews.com/
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برآورد ما از میزان تولید گندم در سال : بینی میزان تولید و خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، افزود وی در مورد پیش

 .هزار تن است 133و  میلیون 1هزار تن و خرید تضمینی  63میلیون و  55زراعی جاری حدود 

مسئول خرید گندم شرکت غله و بازرگانی دولتی با کمک و همکاری سازمان تعاون روستایی و : مجری طرح گندم بیان داشت

 .شبکه تعاون روستایی و بانک عامل هم بانک کشاورزی تعیین شده است

میزان بارندگی در سال زراعی جاری : گندم، گفت وی در مورد وضعیت بارندگی در سال زراعی جاری و تأثیر آن بر میزان تولید

 .متر دارد میلی 5310متر بوده که این ارقام حکایت از کاهش بارش به میزان  میلی 51111متر و در سال زراعی گذشته  میلی 56616

و این منوط به شود، در تولید گندم افزایش تولید داشته  بینی می علیرغم کاهش بارندگی پیش: مجری طرح گندم بیان داشت

 .ها از کشت این محصول است ها و پشتیبانی حمایت

هزار  133میلیون و  4سال زراعی گذشته سطح زیر کشت گندم آبی : وی همچنین در مورد سطح زیر کشت گفت، و بیان داشت

 .هزار هکتار بود 133میلیون و  6میلیون که در مجموع سطح زیر کشت این محصول  9هکتار و دیم 

 .هزار هکتار است 433میلیون و  6امسال سطح زیر کشت گندم آبی و دیم حدود : اری گفتاسفندی

 4و ( های سبک، شکسته و چروکیده گندم شامل دانه)درصد افت مفید  9قیمت خرید تضمینی هر کیلو گرم گندم نان با : وی گفت

 5522و با همین درصد افت مفید، گند دروم تومان  5511( های هرز و هر چیزی غیر گندم شامل علف)درصد افت غیر مفید 

 .تومان است

خرید تضمینی گندم برحسب پروتئین امسال در : مجری طرح گندم در مورد خرید تضمینی گندم بر حسب پروتئین تصریح کرد

آوری و در  جمعبرنامه اجرایی نیست، بلکه مقرر شده که شرکت خدمات بازرگانی دولتی اطالعات پایه در رابطه با این مسئله را 

 .دستور کار قرار دهد

توان تا چند سال آینده   ریزی برای افزایش تولید می فرصت خودکفایی در تولید گندم در کشور فراهم است و با برنامه: وی گفت

 .نیاز شویم گندم مورد نیاز داخل را تأمین و از واردات بی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493556333311 

 
 

 گندم
 خبرنگاران جوان – 197۱فروردین  1۱: تاریخ

 

 عاملیت خرید با بانک کشاورزی/ آغاز خرید تضمینی گندم در کشور
 

برداشت گندم در استان های کرمان و سیستان با شروع : معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

 .و بلوچستان، خرید تضمینی این محصول در کشور با عاملیت بانک کشاورزی آغاز شد

 5040 -           49زراعی  اولین محموله های گندم مربوط به سال: ؛ علی قنبری، اظهار داشتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .در جنوب استان کرمان و سیستان و بلوچستان برداشت و تحویل مراکز خرید گندم در این مناطق شد

به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر در زمینه انجام عملیات خرید، در سالجاری خرید تضمینی گندم با عاملیت بانک : قنبری افزود

 .کشاورزی انجام می شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940116000075
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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: وزیر جهاد کشاورزی از ایجاد، هماهنگی و آمادگی کامل مراکز خرید و شعب بانک عامل در سراسر کشور خبر داد و افزودمعاون 

همه ساله خرید تضمینی گندم از اواسط فروردین در جنوب استان فارس شروع و تا آبانماه ادامه داشت، اما امسال استانهای کرمان 

 .و خرید تضمینی گندم را آغاز کرده اندو سیستان و بلوچستان فصل برداشت 

به منظور رفاه حال گندمکاران، ایجاد سامانه ی بانک کشاورزی برای خرید : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد

خرید این  ماه فعالیت آزمایشی ، هم اکنون سامانه ی 4تضمینی گندم از بهمن ماه سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و پس از 

 .بانک آماده ارائه ی خدمات به موقع و کارآمد به کشاورزان عزیز می باشد

 5522تومان و برای گندم دروم  5511نرخ خرید تضمینی گندم برای هر کیلوگرم گندم معمولی در سالجاری : وی خاطر نشان کرد

ه و مراکز خرید در سراسر کشور آمادگی کامل دارند و قبل از شروع فصل کاشت اعالم شد 40تومان تعیین که در شهریور ماه سال 

 .تا تمامی گندم های عرضه شده ی کشاورزان را با نرخ تضمینی خریداری کنند

شود در سالجاری با توجه به بارشهای خوب اخیر، ترویج و توسعه بخش  پیش بینی می: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

لی محصوالت کشاورزی و اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی، مقدار گندم بیشتری از کشاورزان کشاورزی و حمایت از تولیدات داخ

 .به نسبت سال گذشته خریداری شود

http://www.yjc.ir/fa/news/1561046 

 
 گندم

 خبرنگاران جوان - 197۱فروردین  17: تاریخ
 

 گندم در استان گلستانافزایش تولید 
 

 .یابد درصد افزایش می 41تولید گندم در گلستان سومین تولیدکننده این محصول در کشور امسال 

ر گلستان پیش بینی تولید امسال گندم د: ؛ مدیر زراعت جهاد کشاورزی گلستان گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .درصد بیش از تولید سال قبل خواهد بود 41هزار تن است که 43یک میلیون و 

هزار هکتار زمین  564و ( آبیاری با باران )هزار هکتار از مزارع گلستان گندم بصورت دیم 401امسال در : محمدرضا عباسی گفت 

 .دارای چاه آب گندم بصورت آبی کشت شده است

، استفاده از بذرهای اصالح شده متناسب با اقلیم گلستان و بارشهای به موقع در افزایش تولید محصول  کشت به موقع: وی افزود 

 .گندم گلستان موثر است

 خرداد فصل برداشت گندم در گلستان است

 .گلستان با تولید میانگین یک میلیون تن محصول پس از فارس و خوزستان سومین تولید کننده گندم ایران است

http://www.yjc.ir/fa/news/1564422 

 
 

 گندم
 فودپرس1971فروردین ماه  11یک شنبه 

 

 میلیون تن گندم در سال جاری 99بینی تولید  پیش
 

http://www.yjc.ir/fa/news/5167396
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5169288
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خرید هزار تن و  63میلیون و  55در سال زراعی جاری حدود گندم برآورد ما از میزان تولید : مجری طرح گندم گفت <کشاورزی

 .هزار تن است 133میلیون و  1 تضمینی

برداشت گندم اواخر اسفند در سیستان و بلوچستان آغاز : گفت جهاد کشاورزیمجری طرح گندم وزارت  پور اسفندیاری اسماعیل

 .شود فروردین آغاز می 43مسیر و جنوبی کشور از جمله فارس و خوزستان از حدود های گر شده و در سایر استان

برآورد ما از میزان تولید گندم در سال : بینی میزان تولید و خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، افزود وی در مورد پیش

 .زار تن استه 133میلیون و  1هزار تن و خرید تضمینی  63میلیون و  55زراعی جاری حدود 

مسئول خرید گندم شرکت غله و بازرگانی دولتی با کمک و همکاری سازمان تعاون روستایی و : مجری طرح گندم بیان داشت

 .شبکه تعاون روستایی و بانک عامل هم بانک کشاورزی تعیین شده است

میزان بارندگی در سال زراعی جاری : فتوی در مورد وضعیت بارندگی در سال زراعی جاری و تأثیر آن بر میزان تولید گندم، گ

 .متر دارد میلی 5310متر بوده که این ارقام حکایت از کاهش بارش به میزان  میلی 51111متر و در سال زراعی گذشته  میلی 56616

وط به شود، در تولید گندم افزایش تولید داشته و این من بینی می علیرغم کاهش بارندگی پیش: مجری طرح گندم بیان داشت

 .ها از کشت این محصول است ها و پشتیبانی حمایت

هزار  133میلیون و  4سال زراعی گذشته سطح زیر کشت گندم آبی : وی همچنین در مورد سطح زیر کشت گفت، و بیان داشت

 .هزار هکتار بود 133میلیون و  6میلیون که در مجموع سطح زیر کشت این محصول  9هکتار و دیم 

 .هزار هکتار است 433میلیون و  6امسال سطح زیر کشت گندم آبی و دیم حدود  :اسفندیاری گفت

و  (های سبک، شکسته و چروکیده گندم شامل دانه)درصد افت مفید  9قیمت خرید تضمینی هر کیلو گرم گندم نان با : وی گفت

 5522ن درصد افت مفید، گند دروم تومان و با همی 5511( های هرز و هر چیزی غیر گندم شامل علف)درصد افت غیر مفید  4

 .تومان است

خرید تضمینی گندم برحسب پروتئین امسال در : مجری طرح گندم در مورد خرید تضمینی گندم بر حسب پروتئین تصریح کرد

و در  آوری برنامه اجرایی نیست، بلکه مقرر شده که شرکت خدمات بازرگانی دولتی اطالعات پایه در رابطه با این مسئله را جمع

 .دستور کار قرار دهد

توان تا چند سال آینده   ریزی برای افزایش تولید می فرصت خودکفایی در تولید گندم در کشور فراهم است و با برنامه: وی گفت

 .نیاز شویم گندم مورد نیاز داخل را تأمین و از واردات بی

http://www.foodpress.ir/Post 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84+%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post
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 ماشین آالت

 آیانا– 1971فروردین  11, سه شنبه
 

شاود   اردیبهشت از بانک کشاورزی درخواست می 9۱هزار میلیارد ریالی مکانیزاسیون تا  97اندازی خط  تأکید برای راه
 .اندازی کند ماه راه اردیبهشت 9۱هزار میلیارد ریال را تا  97که خط شماره سه مکانیزاسیون به مبلغ 

 
: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

گذاری در این  مطابق آخرین جلسه ستاد مکانیزاسیون کشور که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، آخرین وضعیت سرمایه

هزار میلیارد ریال بابت خط شماره سه مکانیزاسیون به مدیرعامل بانک  53حوزه مورد بررسی قرار گرفت و برای پیشنهاد مبلغ 

 .صورت رسمی ابالغ شد کشاورزی به

میلیارد هزار  53شود که در روزهای اخیر شاهد بازگشایی خط شماره سه مکانیزاسیون به مبلغ  بینی می پیش: کامبیز عباسی افزود

 .میلیارد تومان بوده است 233ریال باشیم، این در حالی است که سال گذشته اعتبار خط شماره دو، 

امیدواریم که بتوانیم به پایداری نسبی در  5041با استمرار خطوط اعتباری بازشده برای مکانیزاسیون تا سال : وی خاطرنشان کرد

 .آوری شود اخت تسهیالت فوق، سرمایه مناسبی در این بخش جمعاین بخش دست یافته و پس از آن از محل بازپرد

شده است که در این راستا با ... ها و مکانیزه کردن کشاورزی باعث افزایش تولید، کاهش ضایعات، کاهش هزینه: عباسی ادامه داد

 .را در دستور کار قرار دهیمتر  های مکانیزاسیون واجب تر بتوانیم طرح ها مطرح شده تا هرچه سریع بانک کشاورزی اولویت

 های نوین کنندگان از فناوری ها به استفاده تأمین اعتبار پرداخت مشوق

های نوین با حمایت وزیر جهاد کشاورزی و  در حوزه استفاده از فناوری: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تصریح کرد

 .های فنی و اعتباری مناسبی در این بخش اختصاص یافته است کمک ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، معاون برنامه

شود که  کنند، پرداخت می های نوین استفاده می ها در قالب مشوق بوده و به کشاورزانی که از فناوری این کمک: وی یادآور شد

 .صورت مشوق بالعوض است درصد آن به 03حداکثر 

استان کشور، تولید ذرت بذری در سه استان کشور و توسعه کشت  51تا  54از توسعه کشت نشائی در بیش : عباسی تأکید کرد

 .ها است که در سال زراعی جاری در مزارع کشاورزان عملیاتی شده است نشائی ذرت برخی از این نوآوری

ذرت، پنبه،  توسعه کشت نشائی در محصوالت دیگری همچون: های نوین در بخش کشاورزی اظهار داشت وی درباره سایر فناوری

های پیکرهاسکر؛ توسعه برداشت  ؛ ارتقاء وضعیت مکانیزاسیون تولید بذر ذرت در سه استان کشور به کمک دستگاه...چغندرقند و

های باالی  های توربینی، زراعی، باغی و بوم پاش پاشی با سم مکانیزه چغندرقند پاییزه در دو استان کشور؛ ارتقاء وضعیت عملیات سم

های مبارزه با سرمازدگی با  ها؛ ارتقاء عملیات برداشت پنبه در هشت استان کشور؛ معرفی شیوه سطح کلیه استانمتر در  54

های هرس و  های مولد باد؛ معرفی شیکرهای تراکتوری برداشت میوه در چهار استان کشور؛ معرفی ماشین استفاده از دستگاه

های  بخشی از فعالیت... های پرتابل زیتون در شش استان کشور و کش رتقاء روغنها؛ معرفی و ا برداشت درختان میوه در کلیه استان

در حال انجام  5049برداران در سال  های تشویقی به بهره های نوین و در قالب حمایت شده است که با استفاده از فناوری معرفی

 .داریم

درصد کمک بالعوض به کشاورزان،  03است و تا سقف ها تأمین شده  اعتبار مورد نیاز برای این مشوق: عباسی همچنین گفت

 .شود ها و واحدهای خصوصی انجام می ها، تعاونی تشکل

 کاهش ضایعات گندم در کشور
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با مکانیزه کردن عملیات برداشت موفق شدیم : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی درباره وضعیت برداشت غالت کشور افزود

درصد برسانیم که این موفقیت با مدیریت  616در بخش گندم و جو به کمتر از  44 - 40ا در سال مجموع ضایعات این محصول ر

 .های مکانیزه در سطح کشور حاصل شده است مناسب و استفاده از کمباین

هکتار  619کمباین مهاجر در سطح کشور وجود دارد و متوسط برداشت هریک نیز  915هزار و  4بیش از : وی خاطرنشان کرد

 .برآورد شده است

با وجود آنکه ادوات مکانیزه مناسبی در کشور وجود دارد، اما هنوز فاصله زیادی میان آنچه که نیاز است و آنچه : عباسی ادامه داد

 .شود، وجود دارد که تولید می

شده  ی با اهداف تعییندرصدی بوده که هنوز فاصله زیاد 013رشد تامین و تولید کمباین برداشت غالت در کشور : وی تصریح کرد

 .دارد

درصد بوده  0162و  0164های خراسان رضوی و یزد به ترتیب با  بیشترین کاهش میزان ضایعات گندم در استان: عباسی یادآور شد

 .است

 .اند های یزد، خراسان رضوی و اصفهان کمتر از چهار درصد ضایعات در محصول گندم داشته استان: وی تأکید کرد

های الزم  موقع نرخ مصوب خرید تضمینی غالت، ارائه دستورالعمل اعالم به: وسعه مکانیزاسیون کشاورزی اظهار داشترئیس مرکز ت

از عواملی است که باعث شده عملکرد ... های مهاجر و جایی کمباین ها، تعامل خوب در جابه جهت معاینه فنی و تنظیمات کمباین

 .مناسبی در این بخش رقم بخورد

در جلسه ستاد مکانیزاسیون کشور همچنین مقرر شد که وضعیت کاشت مکانیزه گندم و جو با درجه : نین گفتعباسی همچ

ترتیب از مراحل اولیه کشت شاهد رشد در این  دار مورد تأکید قرار گیرد تا بدین های اولویت مکانیزه بودن کاشت در برخی استان

 .بخش باشیم

 .نیز تهیه و تدوین شده است 49رتقاء مکانیزاسیون در حوزه کاشت در سال ای جهت ا برنامه: وی در ادامه افزود

هزار میلیارد ریال، امیدواریم  53اندازی خط شماره سه به مبلغ  جهت استمرار خطوط اعتباری مکانیزه و راه: عباسی خاطرنشان کرد

 .شدهای الزم را داشته با ماه سال جاری بانک کشاورزی مساعدت اردیبهشت 51که تا 

میلیارد ریال  133هزار و و  51تاکنون : درصدی اعتبارات مربوط به خطوط شماره یک و دو خبر داد و تصریح کرد 41وی از جذب 

 ./از محل خطوط اعتباری شماره یک و دو جذب شده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44360-5.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22063-1.html
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 مرکبات

 – 71/11/15فارس

 

مادیرعامل   هزار تن سیب در کشور توزیع شاد  91هزار تن پرتقال و  39/ تن میوه برای تنظیم بازار تهران 4077توزیع 

کشاور  هزار تن پرتقال و سیب تنظیم بازاری در سراسار   41سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه حدود 
 .تن در تهران توزیع شد 4077از این مقدار : توزیع شد، گفت

 
، حسین صفایی مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در نشست خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .هزار تن سیب در سراسر کشور توزیع شد 52زار تن پرتقال و ه 05حدود : خبری درباره نحوه توزیع میوه شب عید گفت

اما در برخی : وی با بیان اینکه حجم بیشتری برای توزیع این دو میوه برای تنظیم بازار شب عید در نظر گرفته شده بود، افزود

های دیگر منتقل  شی از استانها امکان توزیع در سطح تدارک دیده شده فراهم نشد و به همین دلیل ناگزیر شدیم به بخ استان

 .کنیم

های دیگر ارسال شد بیان  هایی بود که میوه تدارک دیده شده برای آن به استان صفایی با بیان اینکه استان تهران از جمله استان

 .تن سیب توزیع شد 5133تن پرتقال و حدود  0433در تهران حدود : داشت

ممکن است امسال آخرین سالی باشد که دولت به این شیوه در : ن اظهار داشتمدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایرا

 .کند تنظیم بازار میوه شب عید مداخله می

تری برای تنظیم بازار میوه شب عید  های مناسب ایم شیوه هایی که انجام شد به این نتیجه رسیده با بررسی: صفایی تصریح کرد

ها آن را در اختیار تولیدکنندگان میوه قرار دهد و تنها تعهد ذخیره  لت با اجاره سردخانهوجود دارد از جمله اینکه ممکن است دو

کند میوه ذخیره شده را عرضه کند و بنابراین  کننده در قبال دولت این است که در زمانی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می

 .دولت در قیمت و شبکه توزیع مداخله نکند

درصد افزایش  03هزار نقطه در کشور عرضه میوه انجام شد به طوری که این مقدار حدود  9ح حدود امسال در سط: وی افزود

 .شد هزار نقطه توزیع میوه شب عید انجام می 03داشته و سال گذشته در سطح 

فروردین ادامه  54 نقطه عرضه میوه انجام شد و این کار تا 43در تهران در : مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار داشت

داشت تا زمانی که پرتقال شمال موجود بود پرتقال تامسون توزیع شد و بعد از به اتمام رسیدن پرتقال شمال پرتقال جنوب یا 

 .والنسیا را به بازار عرضه کردیم

یا والنسیا با قیمت هر تومان و پرتقال جنوب  4433پرتقال تامسون یا همان پرتقال شمال با قیمت هر کیلو : صفایی تصریح کرد

 .کنندگان عرضه شد تومان به مصرف 0933کیلو 

وقتی درختان : بار مرکبات بود،اظهار داشت های کم جزو سال 40مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه سال 

 .شود تر می بار باشند اندازه و وزن بار میوه تولیدی درشت کم

گرم افزایش داشت به طوری که امسال  93های قبل حدود  ها نسبت به سال ل باغات شمال وزن پرتقالبنابراین در ک: وی افزود

 .گرم بود 063تا  433متوسط وزن پرتقال تامسون عرضه شده بین 

 .کنندگان عرضه شد گرم به مصرف 433تا  503پرتقال جنوب به طور متوسط ریزتر است و با وزن حدود : صفایی تصریح کرد

تن در سازمان میادین توزیع شد که امسال با  133تن پرتقال تنظیم بازار فقط  5033سال گذشته از حدود : تصریح کردوی 

 .بار عرضه شد هزار تن پرتقال در میادین میوه و تره 0برابری حدود  6افزایش 

http://www.farsnews.com/
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ت گیرد و هر دو، سه هفته یکبار ای امسال به شدت تأکید داشتند تا واردات پرتقال و مرکبات صور عده: صفایی بیان داشت

شد که بازار میوه شرایط خوبی ندارد و حتماً باید واردات انجام شود ولی وزارتخانه مصمم بود که این کار نباید  گزارشاتی اعالم می

 .صورت بگیرد و نتایج بازار نیز نشان داد که این تصمیم، تصمیم درستی بوده است

در کشور در تولید محصوالتی مانند سیب، پرتقال و نارنگی که حدود : ستایی ایران بیان داشتمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون رو

 .دهد جزو تولیدکنندگان بزرگ دنیا هستیم درصد محصوالت باغی را تشکیل می 93

های کند ارز صرف واردات کاال در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است و شرایط اقتضا نمی: صفایی تصریح کرد

 .خواستیم این ارز محدود را صرف واردات پرتقال یا کاالهای غیرضروری کنیم غیرضروری شود ما نمی

های ابالغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی به  از سال گذشته سیاست: مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی افزود

 .ه عنوان یک دستگاه دولتی باید خودمان را پایبند به این امر بدانیمهای کشور بود و ما هم ب عنوان سند باالدست برنامه

 .های اقتصاد مقاومتی ما باید برای مصرف کاالهای داخلی فرهنگسازی کنیم بنابراین بر اساس سیاست: وی تصریح کرد

زی کردیم و همچنین محصول سا بر این اساس امسال برای تنظیم بازار شب عید ترکیبی از پرتقال شمال و جنوب کشور را ذخیره

های آذربایجان غربی، اصفهان، زنجان، خراسان شمالی و دماوند برای تنظیم بازار میوه شب عید خریداری و در هفته  سیب از استان

 .توزیع شد 40پایانی سال 

 .بازار انجام شددر تنظیم بازار میوه شب عید کل عملیات تنظیم : مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی بیان داشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493551333953 

 
 مرکبات
 آیانا– 1971فروردین  19, دوشنبه

 

تحقیقات مرکبات کشاور در  ترین هدف مؤسسه  رقم تجاری مرکبات با روش ریزازدیادی نوک شاخه مهم 99سازی  سالم

های اولیه سالم ارقام مختلف مرکبات و تولید ارقام مقاوم لیموترش نسبت باه بیمااری جااروک     تولید هسته 14سال 
 .است

 
گرفته در سال  اقدامات صورت( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های مختلف مرکبات در برابر مقاومت  تولید و معرفی ارقام سالم و تجاری پرتقال و نارنگی برای شمال کشور و ارزیابی پایهگذشته را 

 .به تنش خشکی، شوری و سرما عنوان کرد

ری های مقاوم به تنش خشکی و شو دنبال معرفی پایه به: محمدی با اشاره به شرایط اقلیمی ایجادشده در کشور گفت مرتضی گل

 .شوند و همچنین کاهش مصرف آب هستیم های واردشده که منجر به کاهش عملکرد می برای مقابله با خسارت

های  کش وی با اعالم اینکه مؤسسه در حال ارزیابی سازگاری ارقام وارداتی است که با شرایط کشور منطبق باشد از معرفی قارچ

 .رکبات در جنوب کشور خبر دادخطر برای کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه م ایمن و کم

این ارقام دارای : اند، افزود وارد ایران شده 5034محمدی با اشاره به اینکه کل ارقام مرکبات که در کشور داریم از سال  گل

شدت در کاهش میزان عملکرد درختان تأثیرگذارند که  هایی هستند که شاید باعث از بین رفتن محصول نشود، اما به بیماری

سازی انجام دهد و هرگونه عامل  ه تحقیقات مرکبات کشور توانسته است با استفاده از ریزازدیادی نوک شاخساره سالممؤسس

 .ویروسی و باکتریایی را حذف کند و پیوندک سالم برای تولید ارقام سالم با عملکرد باال در اختیار باغداران قرار دهد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940115000410
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درختان سالم با درختان به ظاهر سالم با یکدیگر : ن روش خبر داد و خاطرنشان کردرقم تجاری مرکبات به ای 55سازی  وی از سالم

درصدی عملکرد را داشتیم و در تالش هستیم تمامی ارقامی تولیدی  03درصد اختالف عملکرد دارند که با این روش افزایش  03

 .سازی کنیم در جنوب و شمال کشور را سالم

های عاری از ویروس تولیدشده  در مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور نهال: باغبانی تصریح کرد معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات علوم

 .گیرد و در اختیار بخش خصوصی و تولیدکنندگان نهال قرار می

هزار هکتار سطح زیر کشت عنوان  443هزار تن با  433را چهار میلیون و  45محمدی میزان تولید مرکبات در کشور در سال  گل

درصدی تولید  13های سال گذشته و کاهش  رغم خسارت ایران هفتمین تولیدکننده مرکبات در دنیا است که به: امه دادکرد و اد

 .مشکلی در تنظیم بازار نداشتیم

میزان مرکبات تولیدشده در کشور کافی است و ما در زنجیره تولید تا توزیع در بخش توزیع مشکل داریم و باید با : وی یادآور شد

 .تر و مدیریت کارآمدتر مانع از کمبود محصول در بازار شویم دقیق نظارت

سال آور  40با توجه به اینکه سال : گونه وارداتی در مرکبات نداشتیم، تأکید کرد محمدی با اشاره به اینکه در سال گذشته هیچ گل

 .دنبال صادرات باشیم ما بوده است، با افزایش میزان تولید باید به

های فیزیکی و  خسارت: دلیل استفاده از هورمون و یا مصرف باالی کود نیست، اظهار داشت اینکه درشتی مرکبات بهوی با اعالم 

کنند،  تر تولید می های درشت های باقیمانده میوه شود که در نتیجه شاخه سرمازدگی باعث شکستگی شاخه و کاهش باردهی می

 ./ها بیشتر و ریزتر هستند های آور میوه تر هستند و بالعکس آن در سال ها کمتر و درشت های نیاور میوه همچنین در سال

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44315-5.html 
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 متفرقه

 آیانا-1971فروردین  11, یکشنبه
 

ای مدیرعامل مجمع ملی کشااورزان خباره    اعالم تفاهم سیاسی در مذاکرات هستهافزایش امید در بخش کشاورزی با 
، شور و شوق دیگاری در بخاش کشااورزی    ۱+9ای میان ایران و گروه  با انجام تفاهم سیاسی در مذاکرات هسته: گفت

 .ایجاد شده است
 

با اعالم بیانیه تفاهم سیاسی درباره : اطرنشان کردخ( ایانا)محمدی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  علی خان

های کشاورزی،  هایی که با تعدادی از واردکنندگان ماشین ای، امیدها در حوزه کشاورزی باال رفته است و در صحبت مذاکرات هسته

ری با ایران رغبت چندانی از ای و کانادایی که تا چندی پیش نسبت به همکا های آلمانی، ترکیه ام، بعضی از شرکت بذر و کود داشته

 .کنند اند، اکنون از واردکنندگان ایرانی استقبال می داده خود نشان نمی

المللی حاضر، چگونه حرکت خواهد کرد و  باید دید وزیر جهاد کشاورزی در شرایط کنونی و فضای بین: وی در عین حال افزود

 .تولید داشته باشد ریزی منسجمی برای تولید و هدایت تواند برنامه چقدر می

های خوب در ابتدای سال و عدم سرمازدگی، در  محمدی درباره کشت بهاره نیز اظهار امیدواری کرد که با توجه به بارندگی خان

 .موقع کود باکیفیت، تولید محصوالت کشاورزی افزایش یابد صورت تأمین به

تواند تولیدات این فصل را سر و سامان و به سوی  لگوی کشت بهاره میوزیر جهاد کشاورزی با ارائه برنامه منسجم و ا: وی ادامه داد

 .وری بهتر هدایت کند بهره

 وری و کیفیت تولید است هدف شورای گندم، افزایش بهره

عنوان دبیر اجرایی شورای گندم نیز انتخاب شده است، درباره اهداف تشکیل  تازگی به مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره که به

وری و کیفیت تولید گندم و انتقال تجربه و دانش تولید به مزارع، تشکیل  شورای گندم با هدف افزایش بهره: شورا تصریح کرد این

 .شده است

های کشور انتخاب و  نفر از اعضای این شورا از استان 69برگزار شد،  40ای که در اسفندماه سال  در جلسه: محمدی یادآور شد خان

 .اند عنوان اعضای اصلی برگزیده شده گندمکار برتر کشور به 56ن، ت 69از میان این 

خیز کشور مانند خوزستان، فارس،  استان گندم 53هکتار گندم کشورند و از  13نفر از تولیدکنندگان باالی  56این : وی تأکید کرد

 .ندا زنند، انتخاب شده آذربایجان شرقی و قزوین که حرف نخست را در تولید این محصول می

 .بیشتر اعضای شورای گندم از اعضای مجمع ملی کشاورزان خبره هستند: محمدی در عین حال اظهار داشت خان

اکنون اساسنامه شورای گندم توسط اعضای شورا در حال بررسی  هم: وی با بیان اینکه اساسنامه این شورا تدوین شده است، گفت

 .رسد ماه امسال به تصویب می فروردین 49است و 

: دبیر اجرایی شورای گندم در پاسخ به این پرسش که نخستین اقدام شورای گندم پس از تصویب اساسنامه چه خواهد بود، افزود

بنیان کردن تولید  های کشور نهادینه شود و به سرعت به سوی دانش نخستین اقدام ما این است که شورای گندم در شهرستان

 .گندم در مزارع حرکت خواهیم کرد

گیری و معرفی این شورا به  منظور شکل محمدی در همین حال از حمایت معاونت تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی به خان

ها با جدیت پیگیری و موانع موجود برطرف شود، به یک تشکل  اگر این حمایت: ها تقدیر کرد و ادامه داد ها و فرمانداری استان

 .الت کشاورزی دست خواهیم یافتیافته و الگویی برای سایر محصو انسجام
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کیلوگرم تا یک تن  133کاران برتر کشور،  اگر بتوانیم با الگو قرار دادن گندم: وی با اشاره به نوپا بودن شورای گندم خاطرنشان کرد

ار بزرگی انجام ها داشته باشند، ک به عملکرد تولید این محصول در هر هکتار اضافه کنیم و مردم بتوانند نان باکیفیت بر سر سفره

 ./ایم داده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44309-5.html 

 
 متفرقه

 آیانا– 1971فروردین  15, شنبه
 

هساتیم تاا بتاوانیم     دنباال راه جدیادتری   ترین مانع صادرات آبزیان ایران به روسیه باه  مشکالت حمل و نقل، بزرگ
 .محصوالت شیالتی را با سرعت بیشتر به کشور روسیه صادر کنیم

 
تنی آبزیان  513از صادرات ( ایانا)مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تن انواع آبزیان به کشور روسیه صادر شود، اما تنها بخشی از آن  133شده، قرار بود  بر اساس توافق انجام: به روسیه خبر داد و گفت

 .محقق شد

ترین موانع صادرات است، زیرا مسیر کشور روسیه از زمین و دریای خزر  مشکالت حمل و نقلی از بزرگ: عیسی گلشاهی افزود

 .طوالنی است

انجام است، اما در برنامه داریم که مشکالت حمل و نقلی ریزی برای صادرات پنج تنی میگو نیز در حال  برنامه: وی خاطرنشان کرد

 .ای مناسب حل کنیم گونه را به

هایی که با کشور دوست انجام شده، مسیر خلیج فارس، کانال  بر اساس توافق: مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ادامه داد

 .تری است تا محصوالت شیالتی بتواند به کشور روسیه برسد مناسب

تواند محصوالت شیالتی صادر شده و در  پطرزبورگ می ها به بندر سن از طریق خلیج فارس و ارسال محموله: گلشاهی تصریح کرد

 .ترتیب بازگردانده شود عوض غالت و سایر محصوالتی که قرار است به کشور وارد شود، بدین

ترتیب بر میزان صادرات  حمل و نقلی را مرتفع کنیم و بدین های الزم هستیم تا بتوانیم مشکالت دنبال رایزنی به: وی یادآور شد

 ./محصوالت شیالتی بیفزاییم

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44340-5.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22034-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22023-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فودپرس 1971فروردین ماه  19دو شنبه 
 

 بر اساس گروه کاالئی به متقاضیان آغاز شد 079۱اعالم برنامه زمانبندی آغاز جانمایی نمایشگاه ایران آگروفود 
 

ارسال کد کاربری و گذر واژه جهت ورود به سایت جانمائی و اعالم برنامه زمانبندی آغاز جانمائی نمایشگاه ایران  -فود پرس 

 .بر اساس گروه کاالئی به متقاضیان آغاز شد 4351آگروفود 

 :به شرح زیر است 4351نمایشگاه ایران اگروفود  9به گزارش فود پرس متن کامل اطالیه شماره 

می رساند، کد کاربری و گذر واژه ورود به  4351اضیان محترم مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود به اطالع کلیه متق

سایت نمایشگاه به انضمام برنامه زمانبندی آغاز فعال شدن سایت جانمائی بر اساس تفکیک گروه کاالئی به شرکتهائی که نسبت به 

ریالی به ستاد برگزاری -خود اقدام و مدارک خود را جهت بررسی ارزی -کترونیک با اعالم آدرس پست ال –ارسال نامه درخواست 

 .ارسال نموده بودند و مجاز به رزرو غرفه در بخش داخلی نمایشگاه تشخیص داده شده اند، ارسال گردیده است

 :عدم دریافت احتمالی ایمیل اعالم کد کاربری و گذر واژه می تواند به یکی از دالئل زیر باشد

 ریالی-عدم ارائه مدارک الزم جهت بررسی ارزی

 عدم مجاز بودن به رزرو غرفه در بخش داخلی نمایشگاه

 عدم ارائه یا عدم صحت آدرس ایمیل ارائه شده 

در صورت عدم دریافت ایمیل یاد شده شامل اطالعات کاربری و برنامه زمان بندی آغاز جانمائی، قبل از هرگونه اقدامی جهت  "لطفا

به ستاد  "آدرس ایمیلی را که قبال "بازیابی کلمه عبور؟"اطمینان قطعی از عدم دریافت، در صفحه اصلی وب سایت از طریق لینک 

 .خود را کنترل فرمائید Inbox "برگزاری ارائه نموده اید، وارد نموده و مجددا

 

 : الزم به تاکید مجدد است

 دگان به اطالع رسیده است،نیز در بخش راهنمای مشارکت کنن "چنانچه قبال

. رایانه شما ضروری است Microsoft SilverLight1 با توجه به اینکه برای دیدن نقشه نمایشگاه به روز رسانی نرم افزار

درصورتی تا کنون نسبت به این کار اقدام ننموده اید در اسرع وقت نسبت به نصب نرم افزار فوق از طریق مراجعه به بخش راهنمای 

 .پیش از آغاز جانمائی اینترنتی اقدام نمائید "ت کنندگان، در صفحه اصلی وب سایت، حتمامشارک

غرفه است، قبل از شروع « (اینترنتی)فرم ثبت نام»توصیه می شود تا اطالعات کامل شرکت را که مربوط به  "همچنین اکیدا

ا دقت و بطور صحیح تکمیل و ذخیره نمائید تا در زمان جانمائی اینترنتی با مراجعه به صفحه ویرایش اطالعات در کنترل پانل ب

جهت امور اطالع )از آنجا که اطالعات این فرم در بانک اطالعاتی شرکت کنندگان نمایشگاه .جانمائی از اتالف وقت خودداری شود

نمایشگاههای سالهای آتی مورد تا پایان نمایشگاه و جهت ....( رسانی، درج در بانک اطالعاتی، اطالع رسانی به بازدید کنندگان و 

مسئولیت عدم . استفاده قرار خواهد گرفت، الزم است تا اطالعات درخواستی بصورت صحیح، دقیق و کامل در فرم درج شود

 ". مطابقت اطالعات درج شده در فرم ثبت نام اینترنتی با مشخصات شرکت بعهده خود شرکت کنندگان خواهد بود

ذر واژه را با فونت فارسی دریافت نموده اید، الزم است برای سهولت و امکان ورود به کنترل پنل ابتدا در صورتیکه کد کاربری و گ

  .کد کاربری و گذر واژه را به فونت التین تبدیل نمائید

http://www.foodpress.ir/Post 

 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Post
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 نوغان داری
 آیانا– 1971فروردین  19, دوشنبه

 

در روزهای پایاانی   13-14درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم در سال زراعی  94و  09ابالغ رشد 
هیئت دولت قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم از کشاورزان و نوغاناداران را بارای ساال     13سال 

 .ایی ابالغ کردتصویب و برای اجرا به دستگاه های اجر 13-14زراعی 
 

خورشیدی در  5040، همان طور که رییس سازمان چای کشور در واپسین روزهای سال (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

مصاحبه یا با این خبرگزاری نوید داده بود، سرانجام معاون اول رییس جمهوری مصوبه هیات وزیران را در قالب در جدول زیر ابالغ 

 .بخشی از آن نیز به نرخ خرید تضمینی پیله تر ابریشم اختصاص دارد کرد که البته

 :آمده است 49-40و  40-44مقایسه قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم در سال های زراعی 

 

 :متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است

به ترتیب معادل بیست و یک هزار و  5040-5049قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک و دو در سال زارعی  -5

 .ریال تعیین می شود( 54ر533)ریال و دوازده هزار و یکصد ( 45ر233)هشتصد 

قیمت فروش برگ سبز چای درجه یک و درجه دو به خریداران برگ سبز چای، معادل سی و سه درصد قیمت خرید تضمینی  -4

 .تعیین می شود

و با رعایت قوانین و مقررات ( سازمان چای کشور)ی کشور با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریز -0

نامه، اخذ تضامین و وثایق معتبر از خریداران  های تبعی موضوع این تصویب مربوط، در خصوص محدوده زمانی خرید، تعیین هزینه

 .نحوه اجرای آنها نظارت نمایدبرگ سبز چای و زمان باز پرداخت آن، تصمیمات الزم را اتخاذ و بر 

به میزان یکصد و پنجاه و یک هزار  5040-5049قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم برای سال زراعی  -9

 .ریال تعیین گردید( 515ر333)

ورزی، وزارت برای اجرا به وزارت جهادکشا 46/54/5040اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 

 .صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44392-5.html 

 
 نوغان داری

 آیانا-1971فروردین  19, دوشنبه
 

نوغان هیبرید ایرانی در سراسر کشور در برنامه مجله کشااورزی شابکه تلویزیاونی باازار،     هزار جعبه تخم  39توزیع 

 .گیرد امشب موضوع وضیعت نوغانداری و صنایع مرتبط با آن در کشور مورد بررسی قرار می
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22048-1.html
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وضیعت نوغانداری و ماه موضوع  فروردین 51، در برنامه کارشناسی امشب (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

پور سرپرست مرکز توسعه نوغانداری کشور زیربخش معاونت امور  اصغر داداش صنایع مرتبط با آن در کشور توسط مهندس علی

 .شود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی بررسی می

ه شغل نوغانداری و وضع موجود آن های برجست بر اساس این گزارش، در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب، ویژگی

بینی اهداف و  در کشور، بر اساس اعمال وظایف حاکمیتی، نظارتی و توسعه وظایفی که بر عهده این مرکز گذاشته شده است، پیش

گرفته و رویکرد آینده مرکز درباره  هایی که در مرکز برای احیای فرهنگ پرورش کرم ابریشم شده است، اقدامات صورت برنامه

 .گیرد های تولید مورد نیاز نوغانداران برای پرورش کرم ابریشم مورد بررسی قرار می ترین نهاده مهم

( تحقیق، آموزش و ترویج)رویکرد مرکز توسعه نوغانداری کشور به فرآیند مدیریت دانش : این گزارش در ادامه یادآور شده است

های مرکز برای برآورد درآمد و اقالم به تولید نوغانداران و کاهش ریسک  امهوری و بهبود معیشت نوغانداران، برن برای افزایش بهره

عضو کمیسیون  56عنوان یکی از  های مرکز برای استفاده بهینه از جایگاه مهم ایران به در پرورش کرم ابریشم، اهداف و برنامه

، برنامه -اعم از صنعتی و سنتی-د مرتبط با نوغانداری ترین کاربردهای نخ ابریشم تولیدی و صنایع موجو المللی نوغانداری، مهم بین

 .از دیگر موضوعات امشب برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار است... مرکز برای رونق بخشیدن به این صنایع و

های  وه فعالیتدر برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب گزارشی از نح: این گزارش همچنین خاطرنشان ساخته است

 .مزارع و واحدهای پرورش کرم ابریشم کشور پخش خواهد شد

میهمان پشت خط برنامه مجله  -کشان بایک تربت حیدریه مدیرعامل شرکت تعاونی ابریشم-بر اساس این گزارش، عابدیان 

 .های مجری برنامه پاسخ خواهد گفت کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب است که به پرسش

های اصلی  رود که در کنار فعالیت شمار می های جانبی به ن توجه است، نوغانداری یا پرورش کرم ابریشم ازجمله فعالیتشایا

خانوار در سراسر کشور به فعالیت  133هزار و  54، 5040کند و در سال  کشاورزان هر منطقه، درآمد نسبتاً مناسبی را عاید آنان می

 .اند نوغانداری مشغول بوده

هزار و  جعبه تخم نوغان هیبرید ایرانی در سراسر کشور بین نوغانداران، تولید یک 651هزار و  05اساس این گزارش، توزیع تعداد بر 

شمار  به 5040تن نخ ابریشم از دستاوردهای مرکز توسعه نوغانداری کشور در سال  561تن پیله خشک و  950تن پیله تر،  09

 .رود می

 تخم نوغان درصدی فروش  09افزایش 

فروش تخم : همچنین خاطرنشان ساخته است 44نسبت به سال  40تن تولید پیله تر در سال  513این گزارش با اشاره به افزایش 

 .درصد افزایش یافته است 45نسبت به سال قبل  5040نوغان در سال 

منظور احیاء و گسترش  هال توت اصالح شده بهاصله ن 133هزار و  004تعداد  5040در سال : این گزارش در ادامه یادآور شده است

 .خیز شور در اختیار نوغانداران سراسر کشور قرار گرفت های مناطق نوغان توتستان

دهی بیش از دو برابری در مقایسه با ارقام بومی با هدف اصالح  بر اساس این گزارش، توزیع نهال توت اصالح شده با ظرفیت برگ

 .ساله در دستور کار مرکز توسعه نوغانداری کشور قرار دارد های جدید همه نها و ایجاد توتستا توتستان

های فرعی آن نیز برای حاصلخیزی خاک، تغذیه آبزیان  عالوه بر تولید پیله ابریشمی، فرآورده: این گزارش در ادامه یادآور شده است

 .گیرد و طیور و صنایع بهداشتی و دارویی مورد استفاده قرار می

درصد تولید پیله تر در استان گیالن و در شهرستان رشت  13ست، در حال حاضر مرکزیت توسعه نوغانداری کشور با گفتنی ا

 ./مستقر است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44394-5.html 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22042-1.html
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  نهاد ها

 آیانا– 1971فروردین  11, سه شنبه
 

به بخش خصوصی واگذار شد قارارداد واگاذاری انحصااری موقات      "بختگان"تکنولوژی تولید و تکثیر بذر پنبه رقم 
کااران   در کشور امروز بین مؤسسه تحقیقات پنبه کشور و شارکت پنباه   "بختگان"تکنولوژی و تکثیر بذر پنبه رقم 

 .قد شددشت به مدت پنج سال منع زرین
 

، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور امروز در حاشیه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در راستای مشارکت بخش خصوصی، تالش سازمان استفاده از تمامی : امضای این قرارداد با اعالم این خبر به خبرنگار ما گفت

 .همین منظور دانش فنی بذور تولیدشده در حال واگذاری به بخش خصوصی استظرفیت این بخش است که به 

در این : دستاورد به بخش خصوصی از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود 45اسکندر زند با اشاره به واگذاری 

واگذاری پنبه رقم بختگان با شرکت بین دانش فنی پنج رقم پنبه به بخش خصوصی واگذار شده است که امروز نیز قرارداد 

 .دشت منعقد شد کاران زرین پنبه

 مدت پنج سال واگذاری انحصاری تکنولوژی به

 523دشت در گفتگو با خبرنگار ایانا با اشاره به اینکه رقم دیررس با دوره رشد  کاران زرین در ادامه مدیرعامل شرکت تعاونی پنبه

تکنولوژی : و بازارپسندی خوب، برای مناطق خشک و استان فارس مناسب است، اظهار داشتروزه با کیفیت باالی الیاف و محصول 

 .دشت واگذار شد کاران زرین مدت پنج سال به شرکت تعاونی پنبه طور انحصاری به تولید و تکثیر این رقم به

 محمدرضا میرشکاری

هزار هکتار سطح زیر کشت  43تولیدکننده پنبه با بیش از  عنوان دومین استان محمدرضا میرشکاری با اعالم اینکه استان فارس به

هزار هکتار سطح زیر کشت پنبه با متوسط  هزار تن وش در بیش از پنج 51بعد از استان خراسان رضوی است، از برداشت ساالنه 

و ترویج کشاورزی با  از آنجا که سازمان تحقیقات، آموزش: دشت خبر داد و خاطرنشان کرد سه تن در هکتار در شهرستان زرین

کنیم تا با همکاری  طور کامل روی تمامی ارقام نظارت داشته باشد، تمامی تالش خود را می تواند به توجه به ترافیک کاری خود نمی

 ویژه با سازمان و با استفاده از کارشناسان خبره و برای سودآوری هرچه بیشتر برای شرکت، مشکالت این رقم را رفع کنیم و آن را

 .گسترش دهیم

از : ادامه داد 44اندازی کارخانه تصفیه وش در سال  و راه 43دشت در سال  کاران زرین وی با اشاره به تأسیس شرکت تعاونی پنبه

ایم و با این توافق تالش  ایم و به سمت تولید بذر پنبه رفته نژادی و افزایش راندمان تولید بوده دنبال به بدو تأسیس این کارخانه به

 .عنوان بذر پایه و بومی استان شناخته شود صورت گیرد تا به "بختگان"کنیم کار بیشتری روی رقم  یم

بذرهای موجود در منطقه تاکنون مخلوط بوده و چون متولی خاصی برای این امر در نظر گرفته نشده بود، : میرشکاری تصریح کرد

وز با انعقاد قرارداد و اختصاصی شدن تولید این بذر برای سودآوری میزان خلوص بذور از اهمیت خاصی برخوردار نبود، اما امر

 .بیشتر، سعی در باال بردن کیفیت بذر و در نتیجه باال بردن عملکرد خواهیم داشت

وی با گالیه از کیفیت نامناسب سموم موجود، خواستار واردات سموم با کیفیت مطلوب از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

 .ور شدکشاورزی کش

 ها های برداشت پنبه با لغو تحریم امیدواری به واردات کمباین
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های  ها اظهار امیدواری کرد که با ورود کمباین دشت با اشاره به برداشته شدن تحریم کاران زرین مدیرعامل شرکت تعاونی پنبه

 .برداشت پنبه، شاهد برداشت مکانیزه این محصول باشیم

های کلی است که باید با کمک دولت و اختصاص یارانه به مکانیزاسیون  کانیزاسیون نیازمند زیرساختواحد م: میرشکاری یادآور شد

 .و کاهش قیمت ادوات به این بخش کمک شود

ای که طی سه روز با  گونه بر است؛ به بر و هزینه گیرد که بسیار زمان در حال حاضر برداشت پنبه دستی صورت می: وی تأکید کرد

توان یک هکتار  های برداشت، طی سه ساعت می وسیله کمباین شود، در حالی که به هکتار محصول برداشت می کارگر، یک 43

از طرف دیگر نیز برداشت قبل از فصل سرما و . گیرد محصول را برداشت کرد و طی یک روز برداشت چهار هکتار صورت می

 .م دهندتوانند کشت دوم انجا بارندگی به اتمام رسیده و کشاورزان می

هزار هکتار به شرکت تعاونی  51الزم به ذکر است، بر اساس این قرارداد، تولید و تکثیر بذر رقم پنبه بختگان تا سطح حدود 

ها از فرآیند تولید، باعث جلوگیری از فروش بذر در مبادی  انعقاد این قرارداد ضمن حذف واسطه. دشت واگذار شد کاران زرین پنبه

شود از این سطح،  بینی می پیش. دنبال خواهد داشت فزایش کمی و کیفی بذور و رونق مجدد زراعت پنبه را بهغیرقانونی شده و ا

 ./میلیارد ریال در کشور تولید شود 03شده پنبه به ارزش  هزار تن بذر اصالح حداقل یک

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44361-5.html 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یارانه

 – 71/11/19فارس

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22067-1.html
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مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران باا بیاان بررسای     نظر در نحوه خرید تضمینی شیرخام احتمال تجدید
روناد و نحاوه   در صورت کسب نتایج مطلوب در ماورد  : روند بازار شیر و محصوالت لبنی در نیمه دوم فروردین، گفت

 .شود گیری می ادامه خرید تضمینی شیرخام تصمیم
 

در مورد ادامه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین صفایی مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفت

اکنون در حال  شیر هم( حمایتی)خرید تضمینی : ن در سال جاری، گفتکنندگا شیر از تولید( حمایتی)طرح روند خرید تضمینی 

 .نظر صورت گیرد انجام است، اما ممکن است در مورد آن تجدید

خام با چه  گیرد، تا مشخص شود که شیر در نیمه دوم فروردین ماه بازار شیر و محصوالت لبنی مورد بررسی قرار می: وی افزود

 .رسد محصوالت لبنی می کنندگان قیمتی به دست تولید

در صورت بررسی و کسب نتایج مطلوب اگر الزم باشد، در مورد روند : مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت

 .شود گیری می شیرخام تصمیم( حمایتی)و نحوه ادامه خرید تضمینی 

 4تاکنون تولیدات شیر خشک : دیل شده است، گفتصفایی با بیان اینکه بخشی از شیرخام خریداری شده به شیر خشک تب

 .قرارداد سازمان تعاون روستایی صادر شده است های طرف کارخانه از کارخانه

های تولیدی به کشورهای روسیه و چین صادر  احتماال شیر خشک: اطالعی کرد و افزود وی در مورد میزان این صادرات اظهار بی

 .شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493556333161 

 
 یارانه
 – 71/11/11فارس

 

هاای کرماان و سیساتان     با شاروع برداشات گنادم در اساتان     آغاز خرید تضمینی گندم با عاملیت بانک کشاورزی
 .خرید تضمینی این محصول در کشور با عاملیت بانک کشاورزی آغاز شدبلوچستان، عمالً 

 
به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی و  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در جنوب استان کرمان و سیستان و  5040 -           49ندم مربوط به سال زراعی های گ اولین محموله: مدیر عامل این شرکت گفت

 .بلوچستان برداشت و تحویل مراکز خرید گندم در این مناطق شد

به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر در زمینه انجام عملیات خرید، در سالجاری خرید تضمینی گندم با عاملیت بانک : قنبری افزود

 .شود م میکشاورزی انجا

: معاون وزیر جهاد کشاورزی از ایجاد، هماهنگی و آمادگی کامل مراکز خرید و شعب بانک عامل در سراسر کشور خبر داد و افزود

همه ساله خرید تضمینی گندم از اواسط فروردین در جنوب استان فارس شروع و تا آبانماه ادامه داشت، اما امسال استانهای کرمان 

 .اند ستان فصل برداشت و خرید تضمینی گندم را آغاز کردهو سیستان و بلوچ

ی بانک کشاورزی برای خرید  کاران، ایجاد سامانه به منظور رفاه حال گندم: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد

هم اکنون سامانه خرید این ماه فعالیت آزمایشی ،  4تضمینی گندم از بهمن ماه سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و پس از 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940116000767
http://www.farsnews.com/
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 .بانک آماده ارائه خدمات به موقع و کارآمد به کشاورزان عزیز است

تومان و برای گندم دوروم  5511نرخ خرید تضمینی گندم برای هر کیلوگرم گندم معمولی در سالجاری : وی خاطر نشان کرد

ت اعالم شده و مراکز خرید در سراسر کشور آمادگی و قبل از شروع فصل کاش 40تومان تعیین که در شهریور ماه سال  5522

 .کامل دارند تا تمامی گندم های عرضه شده کشاورزان را با نرخ تضمینی خریداری کنند

های خوب اخیر، ترویج و توسعه بخش  جاری با توجه به بارش شود در سال پیش بینی می: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

ولیدات داخلی محصوالت کشاورزی و اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی، مقدار گندم بیشتری از کشاورزان کشاورزی و حمایت از ت

 .به نسبت سال گذشته خریداری شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50493556333413 

 
 یارانه 
 آیانا-1971فروردین  19, دوشنبه

 

باا شاروع برداشات گنادم در     : ران گفات مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایا  آغاز خرید تضمینی گندم در کشور 
های کرمان و سیستان بلوچستان، عمالً خرید تضمینی این محصول در کشور با عاملیت بانک کشااورزی آغااز    استان

 .شد
 

های  نخستین محموله: رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی قنبری اظهار داشت ایران از پایگاه اطالعبه گزارش خبرگزاری کشاورزی 

در جنوب استان کرمان و سیستان و بلوچستان برداشت و تحویل مراکز خرید گندم در این  5040 -           49گندم مربوط به سال زراعی 

 .مناطق شد

تر در زمینه انجام عملیات خرید، در سال جاری خرید تضمینی گندم با عاملیت بانک به منظور ایجاد هماهنگی بیش: وی افزود

 .شود کشاورزی انجام می

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، از ایجاد، هماهنگی و آمادگی کامل مراکز خرید و شعب بانک عامل در سراسر کشور خبر 

اواسط فروردین در جنوب استان فارس شروع و تا آبان ماه ادامه داشت، اما امسال همه ساله خرید تضمینی گندم از : داد و افزود

 .اند های کرمان و سیستان و بلوچستان فصل برداشت و خرید تضمینی گندم را آغاز کرده استان

ن ماه سال گذشته در به منظور رفاه حال گندم کاران، ایجاد سامانه بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم از بهم: وی اعالم کرد

ماه فعالیت آزمایشی، هم اکنون سامانه خرید این بانک آماده ارائه خدمات به موقع و کارآمد به  4دستور کار قرار گرفت و پس از 

 .باشد کشاورزان می

دم دروم تومان و برای گن 5511نرخ خرید تضمینی گندم برای هر کیلوگرم گندم معمولی در سال جاری : قنبری خاطرنشان کرد

و قبل از شروع فصل کاشت اعالم شده و مراکز خرید در سراسر کشور آمادگی کامل  40تومان تعیین و در شهریور ماه سال  5522

جاری  شود در سال بینی می پیش: وی اظهار داشت.های عرضه شده کشاورزان را با نرخ تضمینی خریداری کنند دارند تا تمامی گندم

وب اخیر، ترویج و توسعه بخش کشاورزی و حمایت از تولیدات داخلی محصوالت کشاورزی و اعالم به موقع های خ با توجه به بارش

 .نرخ خرید تضمینی، مقدار گندم بیشتری از کشاورزان به نسبت سال گذشته خریداری شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44394-5.html 

 
 یارانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940116000950
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22049-1.html
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 خبرنگاران جوان – 197۱فروردین  1۱: تاریخ

 

 عاملیت خرید با بانک کشاورزی/ آغاز خرید تضمینی گندم در کشور
 

کرمان و سیستان با شروع برداشت گندم در استان های : معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

 .و بلوچستان، خرید تضمینی این محصول در کشور با عاملیت بانک کشاورزی آغاز شد

 5040 -           49اولین محموله های گندم مربوط به سال زراعی : ؛ علی قنبری، اظهار داشتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .در جنوب استان کرمان و سیستان و بلوچستان برداشت و تحویل مراکز خرید گندم در این مناطق شد

به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر در زمینه انجام عملیات خرید، در سالجاری خرید تضمینی گندم با عاملیت بانک : قنبری افزود

 .کشاورزی انجام می شود

: یجاد، هماهنگی و آمادگی کامل مراکز خرید و شعب بانک عامل در سراسر کشور خبر داد و افزودمعاون وزیر جهاد کشاورزی از ا

همه ساله خرید تضمینی گندم از اواسط فروردین در جنوب استان فارس شروع و تا آبانماه ادامه داشت، اما امسال استانهای کرمان 

 .آغاز کرده اندو سیستان و بلوچستان فصل برداشت و خرید تضمینی گندم را 

به منظور رفاه حال گندمکاران، ایجاد سامانه ی بانک کشاورزی برای خرید : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد

ماه فعالیت آزمایشی ، هم اکنون سامانه ی خرید این  4تضمینی گندم از بهمن ماه سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و پس از 

 .رائه ی خدمات به موقع و کارآمد به کشاورزان عزیز می باشدبانک آماده ا

 5522تومان و برای گندم دروم  5511نرخ خرید تضمینی گندم برای هر کیلوگرم گندم معمولی در سالجاری : وی خاطر نشان کرد

ر کشور آمادگی کامل دارند و قبل از شروع فصل کاشت اعالم شده و مراکز خرید در سراس 40تومان تعیین که در شهریور ماه سال 

 .تا تمامی گندم های عرضه شده ی کشاورزان را با نرخ تضمینی خریداری کنند

شود در سالجاری با توجه به بارشهای خوب اخیر، ترویج و توسعه بخش  پیش بینی می: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

عالم به موقع نرخ خرید تضمینی، مقدار گندم بیشتری از کشاورزان کشاورزی و حمایت از تولیدات داخلی محصوالت کشاورزی و ا

 .به نسبت سال گذشته خریداری شود

http://www.yjc.ir/fa/news/1561046 

 

 
 یارانه

 آیانا– 1971فروردین  19, دوشنبه
 

در روزهای پایاانی   13-14سبز چای و پیله تر ابریشم در سال زراعی درصدی خرید تضمینی برگ  94و  09ابالغ رشد 
هیئت دولت قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم از کشاورزان و نوغاناداران را بارای ساال     13سال 

 .تصویب و برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابالغ کرد 13-14زراعی 
 

خورشیدی در  5040، همان طور که رییس سازمان چای کشور در واپسین روزهای سال (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

مصاحبه یا با این خبرگزاری نوید داده بود، سرانجام معاون اول رییس جمهوری مصوبه هیات وزیران را در قالب در جدول زیر ابالغ 

 .م اختصاص داردکرد که البته بخشی از آن نیز به نرخ خرید تضمینی پیله تر ابریش

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5167396


 4931سوم فروردین  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

111 
 

 :آمده است 49-40و  40-44مقایسه قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم در سال های زراعی 

 

 :متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است

به ترتیب معادل بیست و یک هزار و  5040-5049قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک و دو در سال زارعی  -5

 .ریال تعیین می شود( 54ر533)ریال و دوازده هزار و یکصد ( 45ر233)هشتصد 

قیمت فروش برگ سبز چای درجه یک و درجه دو به خریداران برگ سبز چای، معادل سی و سه درصد قیمت خرید تضمینی  -4

 .تعیین می شود

و با رعایت قوانین و مقررات ( کشورسازمان چای )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی  -0

نامه، اخذ تضامین و وثایق معتبر از خریداران  های تبعی موضوع این تصویب مربوط، در خصوص محدوده زمانی خرید، تعیین هزینه

 .برگ سبز چای و زمان باز پرداخت آن، تصمیمات الزم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت نماید

به میزان یکصد و پنجاه و یک هزار  5040-5049هر کیلوگرم پیله تر ابریشم برای سال زراعی  قیمت خرید تضمینی -9

 .ریال تعیین گردید( 515ر333)

برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت  46/54/5040اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 

 .برنامه ریزی کشور ابالغ کرد صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44392-5.html 

 

 

 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22048-1.html

	آب
	سد گتوند علیا، خوزستان را از سیلابی عظیم نجات داد در اولین روزهای سال جدید ،سد گتوند علیا توانست با مهار سیلابهای سطحی ازبروز خسارات سنگین به بسیاری از شهرها و روستاهای استان خوزستان جلوگیری کند.
	13 استان دارای "تنش آبی شدید" اعلام شد  شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد در نیمه نخست سال آبی جاری، هفت استان کشور در گروه مناطق مواجه با کمبود آبی قرار دارند.

	انتصابات
	دانشمند برجسته زیست فناوری ایران، عضو شورای راهبری یونسکو شد نسرین معظمی استاد پژوهشکده زیست فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، از سوی مدیر کل یونسکو به عنوان عضو شورای راهبری برنامه بین المللی علوم پایه یونسکو انتخاب شد.
	آغاز تحولات مدیریتی تازه در صنایع شیر ایران طی احکامی سرپرست معاونت تحقیق، توسعه و هماهنگی تولید و سرپرست حوزه مدیر عامل و واحد تحقیق و توسعه شرکت صنایع شیر ایران منصوب شدند.

	اقلیم و منابع طبیعی
	کند شدن روند تغییر کاربری اراضی البرز با "دهگردشی" عوامل حفظ کاربری اراضی با دهگردشی هرگونه تغییر کاربری اراضی را شناسایی کرده و با تشکیل پرونده برای افراد خاطی، اخطاریه صادر میشود.
	راهکارهای تخصصی کنترل و مدیریت اثرات مخرب ریزگردها ارائه می شود نهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست با ارائه راهکارهای علمی، اجرایی و تخصصی برای کنترل و مدیریت اثرات مخرب ریزگردها و پدیده گرد و غبار در خرداد ماه 1394 برگزار می شود.
	واگذاری اراضی پارک جنگلی یاس به شهرداری تهران، به خاطر امکانات مالی بود 700 هکتار از اراضی قوچک که در اختیار دستگاههای نظامی و انتظامی بود، توسط جهاد کشاورزی باز پس گیری شد و برای تبدیل به پارک جنگلی یاس، در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت.
	منابع طبیعی، نیازمند مدیریت ریسک است برای حفظ منابع طبیعی کشور باید نگاه حفاظتی و عدم بهرهبرداری جایگزین نگاه اقتصادی و بهرهجویانه شود.
	منابع طبیعی، نیازمند مدیریت ریسک است برای حفظ منابع طبیعی کشور باید نگاه حفاظتی و عدم بهرهبرداری جایگزین نگاه اقتصادی و بهرهجویانه شود.
	منابع طبیعی، نیازمند مدیریت ریسک است برای حفظ منابع طبیعی کشور باید نگاه حفاظتی و عدم بهرهبرداری جایگزین نگاه اقتصادی و بهرهجویانه شود.
	جنگل ها به مردم واگذار شود، کمتر آسیب می بینند هیأت دولت امروز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت در خصوص مهمترین مسایل جاری کشور با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.
	جنگل ها به مردم واگذار شود، کمتر آسیب می بینند هیأت دولت امروز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت در خصوص مهمترین مسایل جاری کشور با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.
	جنگل ها به مردم واگذار شود، کمتر آسیب می بینند هیأت دولت امروز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت در خصوص مهمترین مسایل جاری کشور با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

	اقتصاد محصولات
	صادرات ۱۳۵ هزار تن مرغ و تخممرغ ایرانی در سال گذشته معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته 70 هزار تن مرغ و 65 هزار تن تخممرغ صادر شد که این ارقام رکورد به شمار میرود.

	بازار و قیمت ها
	مرغ 7100 تومان شد/ دلایل افزایش قیمت در ایام نوروز ممنوعیت تردد کامیونها، افزایش هزینههای حمل و نقل و کاهش عرضه نسبت به تقاضا از دلایل اصلی افزایش قیمت مرغ در ایام نوروز عنوان شد.
	توزیع 4700 تن میوه برای تنظیم بازار تهران/ 31 هزار تن پرتقال و 18 هزار تن سیب در کشور توزیع شد
	مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه حدود 49 هزار تن پرتقال و سیب تنظیم بازاری در سراسر کشور توزیع شد، گفت: از این مقدار 4700 تن در تهران توزیع شد.
	قیمت مناسب مرغ 7000 تومان است/ زیان تولیدکنندگان از قیمت 5000 تومانی عمده فروشی معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه متوسط قیمت مرغ در اسفند 7700 تومان بود،گفت: قیمت حدود 5 هزار تومانی مرغ در میدان بهمن (عمده فروشیها) واقعی نیست و زیر قیمت تمام شده ...
	قیمت میوه و سبزی+جدول/ نوبرانههای گران قیمت نوبرانههای گوجه سبز و چغاله بادام امسال با قیمتهای بسیار بالا به بازار آمده، گرچه قیمت سایر میوهها متعادل است و سیب زمینی و پیاز نیز ارزان شده است.
	تولید، شاخص اصلی تنظیم بازار محصولات کشاورزی است منتقدان طرح انتزاع، واردات را شاخص تنظیم بازار محصولات کشاورزی میدانند، در حالی که پایداری تولید، شاخص اصلی تنظیم بازار است.
	قیمت مرغ گرم به 5200 تومان رسید در صورتی که روند نزولی قیمت مرغ متوقف نشود، ماه رمضان با بحران کمبود تولید مرغ و کاهش جوجهریزی روبهرو خواهیم شد که نتیجه قطعی آن، افزایش دوباره قیمت مرغ در ماههای بعد از آن خواهد بود.
	تغییر شیوه تنظیم بازار میوه برای سال 95 با تجدید نظر در نظام ذخیرهسازی در حالی که پرتقال فقط نیم درصد از شش درصد سهمیه میوه در سبد مواد غذایی مردم ایران را دارد، اما در نوروز 94 نیز همچون سالهای گذشته در صدر اخبار رسانهها و بهویژه جستجوگران سودهای...
	گرمای زودرس میوه را گران کرد کشاورزی
	«تنظیم بازار عید ۹۴» اختلافات ۲ وزارتخانه را آشکار کرد کشاورزی
	ورود میوههای نوبرانه با قیمتهای نجومی به بازار
	وزارت کشاورزی به دنبال بالا نگه داشتن قیمتهاست
	احتمال تجدیدنظر در نحوه خرید تضمینی شیرخام

	برنامه و سیاست ها
	خرید تضمینی شیرخام تا تیرماه ادامه دارد/ خرید تضمینی 85 هزار تن شیرخام مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران با بیان اینکه از آغاز طرح خرید تضمینی شیرخام از اواخر سال گذشته تاکنون 85 هزار تن شیرخام خریداری شده است، گفت: این طرح تا تیرماه سال جاری ادام...
	اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در 157 هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی معاون برنامهریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: طرح کشاورزی حفاظتی در سطح 157 هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی اجرا شده است.
	خاکخوردگی "قانون خاک" در مجلس، به هشت سال رسید!  هشت سال پیش قانون خاک به مجلس فرستاده شد، اما تاکنون به تصویب نرسیده است.
	کاهش هشت درصدی تعرفههای گمرکی بخش کشاورزی با تصویب هیأت وزیران طبقات تعرفهای در سال 94 از 14 به 10 طبقه کاهش یافته و این مصوبه از ابتدای سال جاری با ابلاغ به تمامی گمرکهای سراسر کشور لازمالاجرا شده است.
	سیاستهای اختصاص اعتبارات سیستمهای آبیاری قطرهای و بارانی در سال 94 اعلام شد امسال بهمنظور تجهیز اراضی خرد به سیستمهای نوین آبیاری، به کشاورزان این اراضی مشروط به این که تجمیع و بهطور جمعی درخواست اجرای این سیستمها را ارائه دهند، 85 درصد سهم یار...
	مقاومت جهاد کشاورزی مقابل واردات، حتی با کاهش قیمتها در ماههای آینده نگرانیهایی که درباره افزایش واردات محصولات کشاورزی وجود دارد بیاساس است، زیرا کنترل آن توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود
	.
	"مشارکتهای مردمی"، مصداق اجرای همدلی دولت و ملت در تعاون روستایی سازمان تعاون روستایی یکی از مهمترین مصادیق و بستر تحقق همدلی و همزبانی مردم و دولت است که میتواند با بهبود فضای کسب و کار، این شعار را محقق کند.
	تدارک شیلات برای تولید 30 هزار تن میگو با اعتبار 200 میلیارد تومانی محمود حجتي وزير جهادكشاورزي در نشستی با حضور دست اندرکاران بخش های دولتی و خصوصی شیلاتی اعلام كرد: توليد ميگوي پرورشي در سال 93 با رشد 70 درصدي به بيش از 22 هزارتن رسيد.
	نگرانی جامعه صیادی از نحوه اجرای طرح "پرورش ماهی در قفس" مدیرعامل اتحادیه صیادان ماهی کیلکا طرح پرورش ماهی در قفس را بهعلت عدم جانمایی و تداخل، عملاً تهدید کننده صید ماهیان پره و کیلکا دانست و خواستار تعلیق اجرای آن تا تعیین تکلیف مرزهای فعالیت جامعه...
	شبهات سهمیه بخش کشاورزی در اتاق، با حکم حقوقی رفع می شود رییس اتاق با بیان این که در قانون فضای کسب و کار، "کشاورزی" به اتاق اضافه شده است، گفت: در قانون حمایت از تولید هم ماده ای تصویب شد که برای کشاورزی، سهمی باید در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش...
	اختصاص سه هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرح های هادی روستایی بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ سه هزار میلیارد ریال به صورت تملک داراییهای سرمایهای بابت تکمیل طرحهای هادی روستایی بالای یک صد خانوار در اختیار وزارت راه و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلا...
	منتظر تصویب لایحه رفع موانع تولید در مجلس هستیم
	در مسیر توسعه و پیشرفت هر کشوری موانع مختلفی وجود دارد که برخی طبیعی و کمبود منابع است و برخی موانع، دشمنان یک ملتند که نیازمند تدابیر ویژه برای عبور از این موانع هستیم.
	خسروتاج: به قانون انتزاع نقد دارمخسروتاج با انتقاد از قانون انتزاع
	تعرفههای واردات در سال 94 ابلاغ شد/ بالاترین تعرفه 75 درصد

	برنج
	نیازی به واردات برنج نیست/سفر تجار هندی به ایران بهانه واردات برنج نشوددبیر انجمن برنج با بیان اینکه براساس آمار نیاز سالانه کشور به برنج 3 میلیون تن و در دو سال گذشته برنج وارداتی و تولیدی 7 میلیون تن بوده، گفت: هماکنون یک میلیون تن برنج در کشور مو...
	نیازی به واردات برنج نیست/ طرح 10 ساله افزایش تولید برنج معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر این موضوع که واردات برنج کماکان لازم نیست، گفت: بازار برنج راکد و این محصول فراوان است، بنابراین نیاز به واردات نیست.
	رقم "گوهر" شکست خورد، "هاشمی" همچنان مورد اقبال برنجکاران رقم معرفیشده برنج به نام "گوهر" بهعلت خردشدگی بالای 50 درصد، عملاً از استقبال کشاورزان محروم شد و همچنان ارقام محلی سنتی نظیر هاشمی در صدر کشت سال جاری قرار دارند.
	فعلا خبری از واردات برنج هندی نیست

	پنبه
	آغاز مبادله ژرمپلاستهای پنبه با برداشته شدن تحریمها برخی در کشور تمایلی به پا گرفتن تولید ندارند و سموم بیکیفیت بدون نظارت وارد کشور میکنند، امیدواریم با رفع تحریمها شاهد واردات سموم باکیفیت مناسب باشیم.
	تکنولوژی تولید و تکثیر بذر پنبه رقم "بختگان" به بخش خصوصی واگذار شد قرارداد واگذاری انحصاری موقت تکنولوژی و تکثیر بذر پنبه رقم "بختگان" در کشور امروز بین مؤسسه تحقیقات پنبه کشور و شرکت پنبهکاران زریندشت به مدت پنج سال منعقد شد.

	پسته
	پسته رکورد زد/ افزایش ۷۱ درصدی صادراتکشاورزی>

	تامین منابع مالی
	اختصاص 1000 میلیارد تومان تسهیلات چهار درصدی برای توسعه روستاها یکهزار میلیارد تومان تسهیلات چهار درصدی برای توسعه زیرساخت در روستاها از سوی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری پیشبینی شده است.
	صندوق حمایت از توسعه صنعت چای در مرحله ثبت پیشبینی میشود تا پایان فروردینماه سال جاری شاهد راهاندازی رسمی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای در کشور باشیم.
	تدارک شیلات برای تولید 30 هزار تن میگو با اعتبار 200 میلیارد تومانی محمود حجتي وزير جهادكشاورزي در نشستی با حضور دست اندرکاران بخش های دولتی و خصوصی شیلاتی اعلام كرد: توليد ميگوي پرورشي در سال 93 با رشد 70 درصدي به بيش از 22 هزارتن رسيد.

	تحقیقات و نوآوری ها
	اجرای40 پروژه تحقیقاتی برای خرما و میوههای گرمسیری در سال 94 امکان سطح اشتغالزایی صنایع غذایی پس از برداشت خرما بهدلیل وجود مواد خام مورد نیاز کافی بسیار وسیع است.
	آغاز مبادله ژرمپلاستهای پنبه با برداشته شدن تحریمها برخی در کشور تمایلی به پا گرفتن تولید ندارند و سموم بیکیفیت بدون نظارت وارد کشور میکنند، امیدواریم با رفع تحریمها شاهد واردات سموم باکیفیت مناسب باشیم.
	تکنولوژی تولید و تکثیر بذر پنبه رقم "بختگان" به بخش خصوصی واگذار شد قرارداد واگذاری انحصاری موقت تکنولوژی و تکثیر بذر پنبه رقم "بختگان" در کشور امروز بین مؤسسه تحقیقات پنبه کشور و شرکت پنبهکاران زریندشت به مدت پنج سال منعقد شد.
	باغ تاریخی "بیگلر بیگی"، مرکز علمی تحقیقات کشاورزی می شود با راه اندازی شعبه مرکز تحقیقات کشاورزی در باغ فتح آباد کرمان این مجموعه به مرکز علمی تحقیقات کشاورزی تبدیل می شود.

	تولیدات باغی
	برداشت 4هزار و 500 تن فندق از باغهاي گيلان

	تولیدات دامی
	پدیده ریزگردها مانع عملکرد مطلوب زنبور عسل در سال گذشته شدرئیس اتحادیه زنبورداران ایران گفت: عدم توجه مسئولان به اهمیت زنبورداری در کشور، خشکسالی و پدیده ریزگردها باعث شد، نتوانیم عملکرد مطلوب را از کندوها حاصل کنیم.

	تخم مرغ
	صادرات ۱۳۵ هزار تن مرغ و تخممرغ ایرانی در سال گذشتهمعاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته 70 هزار تن مرغ و 65 هزار تن تخممرغ صادر شد که این ارقام رکورد به شمار میرود.
	نظارت بر سلامت و بهداشت توليد و عرضه تخم مرغ با کد رهگيری

	چای
	ابلاغ رشد 21 و 14 درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم در سال زراعی 94-93 در روزهای پایانی سال 93 هیئت دولت قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم از کشاورزان و نوغانداران را برای سال زراعی 94-93 تصویب و برای اجرا به دستگاه های اجرایی...
	صندوق حمایت از توسعه صنعت چای در مرحله ثبت پیشبینی میشود تا پایان فروردینماه سال جاری شاهد راهاندازی رسمی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای در کشور باشیم.
	آمادگی 160 کارخانه برای تولید چای

	خرما
	اجرای40 پروژه تحقیقاتی برای خرما و میوههای گرمسیری در سال 94 امکان سطح اشتغالزایی صنایع غذایی پس از برداشت خرما بهدلیل وجود مواد خام مورد نیاز کافی بسیار وسیع است.

	خرید تضمینی
	آغاز خرید تضمینی گندم در کشور مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با شروع برداشت گندم در استانهای کرمان و سیستان بلوچستان، عملاً خرید تضمینی این محصول در کشور با عاملیت بانک کشاورزی آغاز شد.
	ابلاغ رشد 21 و 14 درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم در سال زراعی 94-93 در روزهای پایانی سال 93 هیئت دولت قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم از کشاورزان و نوغانداران را برای سال زراعی 94-93 تصویب و برای اجرا به دستگاه های اجرایی...
	آغاز خريد تضمينی گندم در كشور/ عامليت خريد با بانك كشاورزی

	خشکسالی
	پدیده ریزگردها مانع عملکرد مطلوب زنبور عسل در سال گذشته شد رئیس اتحادیه زنبورداران ایران گفت: عدم توجه مسئولان به اهمیت زنبورداری در کشور، خشکسالی و پدیده ریزگردها باعث شد، نتوانیم عملکرد مطلوب را از کندوها حاصل کنیم.
	خشکسالی عشایر را زودتر راهی ییلاق کرد عشایر استانهای جنوبی بهدلیل کمی آب، یک هفته زودتر وارد ییلاق شدند.
	13 استان دارای "تنش آبی شدید" اعلام شد شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد در نیمه نخست سال آبی جاری، هفت استان کشور در گروه مناطق مواجه با کمبود آبی قرار دارند.

	دانه های روغنی
	مروری بر وضعیت صنعت روغنکشی در کشور/ سویا تنی ۴۵۰ دلار مروری بر وضعیت صنعت روغنکشی در کشور نشان میدهد، دانه روغنی سویا تنی بین ۴۸۰ تا ۶۸۰ دلار در نوسان بوده است.

	زعفران
	زعفران ایرانی در بازارهای جهانی کیلویی 6.5 میلیون تومان

	سلامت
	بررسی مشکلات کاهش امنیت غذایی در کمیسیون بهداشت مجلس عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بررسی مشکلات ناشی از کاهش امنیت غذایی در جامعه در جلسه امروز کمیسیون خبر داد.
	معدوم کردن 11.5 تن مواد غذايي فاسد در هرمزگان در تعطیلات نوروز بیش از یازده هزارو پانصد کیلوگرم مواد غذایی فاسد در هرمزگان کشف و معدوم شد.
	نظارت بر سلامت و بهداشت توليد و عرضه تخم مرغ با کد رهگيری
	از اعمال محدودیتهای وارداتی در دارو تا اقدام اساسی برای غذا

	شکر
	بازار شکر اشباع است/ مجوزی برای واردات صادر نشد معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بازار شکر اشباع است، گفت: مجوزی برای واردات شکر در سال 94 صادر نشده است.
	واردات شکر همچنان ممنوع است / ابلاغیهای برای آزاد شدن واردات نداریممدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: از ابتدای سال هیچ ابلاغیه جدیدی مبنی بر آزاد شدن یا ممنوعیت واردات کالا از جمله شکر به گمرک نداشتهایم.

	شیر
	خرید تضمینی شیرخام تا تیرماه ادامه دارد/ خرید تضمینی 85 هزار تن شیرخام مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران با بیان اینکه از آغاز طرح خرید تضمینی شیرخام از اواخر سال گذشته تاکنون 85 هزار تن شیرخام خریداری شده است، گفت: این طرح تا تیرماه سال جاری ادام...

	شیلات
	10 هزار تن میگو در سال گذشته صادر شد/ برنامهریزی برای افزایش تولید 8000 تنی رئیس سازمان شیلات با بیان اینکه سال گذشته حدود 22 هزار تن میگو تولید شد، گفت: با برنامهریزی و بکارگیری مراکزی که در سالهای گذشته غیرفعال بودهاند در نظر داریم تا تولید این ...
	رشد 70 درصدی تولید میگوی پرورشی در کشوروزیر جهاد کشاورزی گفت: تولید میگوی پرورشی در سال 93 با رشد 70 درصدی به بیش از 22 هزار تن رسید.
	میگو با طعم سبزیجات به بازار آمد محصول جدید فرآوریشده میگو با انواع پوششهای بندری، فلفلی، ساده و سبزیجات وارد فروشگاههای زنجیرهای شد.
	میگوی ایران به اروپا، روسیه و چین صادر می شود وزیر جهاد کشاورزی از آمادگی بازار روسیه و چین برای جذب میگوی صادراتی ایران خبر داد.
	تدارک شیلات برای تولید 30 هزار تن میگو با اعتبار 200 میلیارد تومانی محمود حجتي وزير جهادكشاورزي در نشستی با حضور دست اندرکاران بخش های دولتی و خصوصی شیلاتی اعلام كرد: توليد ميگوي پرورشي در سال 93 با رشد 70 درصدي به بيش از 22 هزارتن رسيد.
	نگرانی جامعه صیادی از نحوه اجرای طرح "پرورش ماهی در قفس" مدیرعامل اتحادیه صیادان ماهی کیلکا طرح پرورش ماهی در قفس را بهعلت عدم جانمایی و تداخل، عملاً تهدید کننده صید ماهیان پره و کیلکا دانست و خواستار تعلیق اجرای آن تا تعیین تکلیف مرزهای فعالیت جامعه...

	صادرات و واردات
	بازار شکر اشباع است/ مجوزی برای واردات صادر نشدمعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بازار شکر اشباع است، گفت: مجوزی برای واردات شکر در سال 94 صادر نشده است.
	واردات شکر همچنان ممنوع است / ابلاغیهای برای آزاد شدن واردات نداریممدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: از ابتدای سال هیچ ابلاغیه جدیدی مبنی بر آزاد شدن یا ممنوعیت واردات کالا از جمله شکر به گمرک نداشتهایم.
	مقاومت جهاد کشاورزی مقابل واردات، حتی با کاهش قیمتها در ماههای آینده نگرانیهایی که درباره افزایش واردات محصولات کشاورزی وجود دارد بیاساس است، زیرا کنترل آن توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود.
	ترمز کاهش قیمت مرغ با صادرات و ذخیرهسازی گرفته میشود برای آنکه قیمت گوشت مرغ بیش از این کاهش نیابد و ضرر و زیان مرغداران را باعث نشود، لازم است که صادرات و ذخیرهسازی همزمان انجام شود.
	میگوی ایران به اروپا، روسیه و چین صادر می شود وزیر جهاد کشاورزی از آمادگی بازار روسیه و چین برای جذب میگوی صادراتی ایران خبر داد.
	گلایه ایران به نماینده شورای امنیت روسیه از کندی تجارت کشاورزی؛
	نیازی به واردات برنج نیست/سفر تجار هندی به ایران بهانه واردات برنج نشوددبیر انجمن برنج با بیان اینکه براساس آمار نیاز سالانه کشور به برنج 3 میلیون تن و در دو سال گذشته برنج وارداتی و تولیدی 7 میلیون تن بوده، گفت: هماکنون یک میلیون تن برنج در کشور مو...
	نیازی به واردات برنج نیست/ طرح 10 ساله افزایش تولید برنج معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر این موضوع که واردات برنج کماکان لازم نیست، گفت: بازار برنج راکد و این محصول فراوان است، بنابراین نیاز به واردات نیست.
	فروشگاههای زنجیرهای روسیه از محصولات کشاورزی ایران پر میشودیک مسئول روسی گفت: فروشگاههای زنجیرهای از محصولات کشاورزی ایران پر میشود، این محصولات از مسیر دریای خزر منتقل خواهد شد.

	صنایع غذایی
	میگو با طعم سبزیجات به بازار آمد محصول جدید فرآوریشده میگو با انواع پوششهای بندری، فلفلی، ساده و سبزیجات وارد فروشگاههای زنجیرهای شد.

	عسل
	تولید 230 تن عسل در گچساران

	گوشت مرغ
	مرغ 7100 تومان شد/ دلایل افزایش قیمت در ایام نوروزممنوعیت تردد کامیونها، افزایش هزینههای حمل و نقل و کاهش عرضه نسبت به تقاضا از دلایل اصلی افزایش قیمت مرغ در ایام نوروز عنوان شد.
	قیمت مناسب مرغ 7000 تومان است/ زیان تولیدکنندگان از قیمت 5000 تومانی عمده فروشی معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه متوسط قیمت مرغ در اسفند 7700 تومان بود،گفت: قیمت حدود 5 هزار تومانی مرغ در میدان بهمن (عمده فروشیها) واقعی نیست و زیر قیمت تمام شده ...
	آغاز خرید گوشت مرغ منجمد داخلی خرید گوشت مرغ منجمد داخلی توسط شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور در سال 94 آغاز شد.
	ترمز کاهش قیمت مرغ با صادرات و ذخیرهسازی گرفته میشود برای آنکه قیمت گوشت مرغ بیش از این کاهش نیابد و ضرر و زیان مرغداران را باعث نشود، لازم است که صادرات و ذخیرهسازی همزمان انجام شود.
	قیمت مرغ گرم به 5200 تومان رسید در صورتی که روند نزولی قیمت مرغ متوقف نشود، ماه رمضان با بحران کمبود تولید مرغ و کاهش جوجهریزی روبهرو خواهیم شد که نتیجه قطعی آن، افزایش دوباره قیمت مرغ در ماههای بعد از آن خواهد بود.

	گوشت قرمز
	پیشبینی کاهش قیمت گوشت گوسفند در هفته آینده
	رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی کمی متلاطم است، گفت: از هفته آینده با عرضه بیشتر و ورود محصولات جدید به بازار احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

	گندم
	آغاز خرید تضمینی گندم با عاملیت بانک کشاورزیبا شروع برداشت گندم در استانهای کرمان و سیستان بلوچستان، عملاً خرید تضمینی این محصول در کشور با عاملیت بانک کشاورزی آغاز شد.
	پیشبینی تولید 11 میلیون تن گندممجری طرح گندم گفت: برآورد ما از میزان تولید گندم در سال زراعی جاری حدود 11 میلیون و 60 هزار تن و خرید تضمینی 7 میلیون و 700 هزار تن است.
	آغاز خريد تضمينی گندم در كشور/ عامليت خريد با بانك كشاورزی
	افزایش توليد گندم در استان گلستان
	پیشبینی تولید 11 میلیون تن گندم در سال جاری

	ماشین آلات
	تأکید برای راهاندازی خط 10 هزار میلیارد ریالی مکانیزاسیون تا 15 اردیبهشت از بانک کشاورزی درخواست میشود که خط شماره سه مکانیزاسیون به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال را تا 15 اردیبهشتماه راهاندازی کند.

	مرکبات
	توزیع 4700 تن میوه برای تنظیم بازار تهران/ 31 هزار تن پرتقال و 18 هزار تن سیب در کشور توزیع شد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه حدود 49 هزار تن پرتقال و سیب تنظیم بازاری در سراسر کشور توزیع شد، گفت: از این مقدار 4700 تن در تهران...
	سالمسازی 11 رقم تجاری مرکبات با روش ریزازدیادی نوک شاخه مهمترین هدف مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور در سال 94 تولید هستههای اولیه سالم ارقام مختلف مرکبات و تولید ارقام مقاوم لیموترش نسبت به بیماری جاروک است.

	متفرقه
	افزایش امید در بخش کشاورزی با اعلام تفاهم سیاسی در مذاکرات هستهای مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره گفت: با انجام تفاهم سیاسی در مذاکرات هستهای میان ایران و گروه 1+5، شور و شوق دیگری در بخش کشاورزی ایجاد شده است.
	مشکلات حمل و نقل، بزرگترین مانع صادرات آبزیان ایران به روسیه بهدنبال راه جدیدتری هستیم تا بتوانیم محصولات شیلاتی را با سرعت بیشتر به کشور روسیه صادر کنیم.

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	اعلام برنامه زمانبندی آغاز جانمایی نمایشگاه ایران آگروفود 2015 بر اساس گروه کالائی به متقاضیان آغاز شد

	نوغان داری
	ابلاغ رشد 21 و 14 درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم در سال زراعی 94-93 در روزهای پایانی سال 93 هیئت دولت قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم از کشاورزان و نوغانداران را برای سال زراعی 94-93 تصویب و برای اجرا به دستگاه های اجرایی...
	توزیع 31 هزار جعبه تخم نوغان هیبرید ایرانی در سراسر کشور در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار، امشب موضوع وضیعت نوغانداری و صنایع مرتبط با آن در کشور مورد بررسی قرار میگیرد.

	نهاد ها
	تکنولوژی تولید و تکثیر بذر پنبه رقم "بختگان" به بخش خصوصی واگذار شد قرارداد واگذاری انحصاری موقت تکنولوژی و تکثیر بذر پنبه رقم "بختگان" در کشور امروز بین مؤسسه تحقیقات پنبه کشور و شرکت پنبهکاران زریندشت به مدت پنج سال منعقد شد.

	یارانه
	احتمال تجدیدنظر در نحوه خرید تضمینی شیرخام مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان بررسی روند بازار شیر و محصولات لبنی در نیمه دوم فروردین، گفت: در صورت کسب نتایج مطلوب در مورد روند و نحوه ادامه خرید تضمینی شیرخام تصمیمگیری میشود.
	آغاز خرید تضمینی گندم با عاملیت بانک کشاورزی با شروع برداشت گندم در استانهای کرمان و سیستان بلوچستان، عملاً خرید تضمینی این محصول در کشور با عاملیت بانک کشاورزی آغاز شد.
	آغاز خرید تضمینی گندم در کشور  مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با شروع برداشت گندم در استانهای کرمان و سیستان بلوچستان، عملاً خرید تضمینی این محصول در کشور با عاملیت بانک کشاورزی آغاز شد.
	آغاز خريد تضمينی گندم در كشور/ عامليت خريد با بانك كشاورزی
	ابلاغ رشد 21 و 14 درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم در سال زراعی 94-93 در روزهای پایانی سال 93 هیئت دولت قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم از کشاورزان و نوغانداران را برای سال زراعی 94-93 تصویب و برای اجرا به دستگاه های اجرایی...


