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 ازنوع زیست محیطی   جنایت علیه بشریت
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

رسما اعالم کرد که از اینن پنس   (ICC)دیوان کیفری بین المللی  2516در سپتامبر 
بنرداری   دادگاه الهه به جرائم زیست محیطی شامل تخریب محینط زینست، بهنره

ناعادالنه از منابع طبیعی و تصرف غیرقانونی زمین تحت عنوان "جنایات علینه بنشریت" 
رسیدگی خواهد کرد. موارد و پرونده هایی زیست محیطی که در حال حاضر در اینن 
دادگاه مطرح شده اند شامل زمین خواری در کشور کامبوج است که توسط وابنستگان 
قدرت حکومتی در این کشور انجام شده است. گرچه این امر بخودی خود ینک جنرم 

نفر را در این کشور تحت النشعاع قنرار  235555نیست ولی عواقب این کار که حدود 
نفر شده ممکن است به بازجویی از زمین خنواران  375555داده و منجر به فقر وسیع 

به عنوان جنایت علیه بشریت منجر شود. همچنین ساخت جزایر مصنوعی توسط چین 
در دریای چین شمالی از موضوعاتی است که در دادگاه الهه مطرح شده و این کنشور 
محکوم شده که با این کار خسارات زیست محیطی به تپه های مرجانی وارد کرده و در 

 واقع از حفاظت از اکوسیستم های شکننده و نادر سرباز زده است. 
گرچه این قبیل مثال ها حاکی از دخالت دیوان کیفری الهه در جنایات بزرگ زینست 
محیطی است ولیکن در گذشته بخصوص در نیم قرن اخیر به دفعات جنرایم زینست 
محیطی بوقوع پیوسته است و هنوز به اشکال مختلف در گوشه و کنار جهان در حنال 

تا کنون و گسترش بنی  1975وقوع است. بدنبال افزایش سه برابری جمعیت جهان از 
امان شهر نشینی فشار بر زمین و منابع طبیعی به اشکال مختلف رو به فزوننی گرفنت 
که هر کدام منجر به آسیب های جبران ناپذیر منطقه ای و جهانی شده است. از جمله 
نابودی جنگل ها و مراتع و اراضی کشاورزی برای توسعه صنایع و مکان های مسکونی، 
راه ها و جاده ها و بدنبال آن فرسایش خاک؛ نابودی منابع آبهای زیر زمینی و بسیاری 
از مواد معدنی و انرژی سوختی؛ انهدام تنوع گیاهی و جنانوری؛ برداشنت بنی روینه 
ماهیان از رودخانه ها و اقیانوس ها و مثال هایی از این قبیل که هر کدام بنه تنهاینی 
توانسته تعادل زیست محیطی را دچار آسیب جدی و جبران ناپذیر نماید به گوننه ای 
که امروزه بشر همواره با پدیده هایی چون گاز های گلخانه ای، گنرم شندن زمینن، 

های اسیدی از یکطرف و خشکسالی و کمبود آب و بیابان زایی از طنرف دیگنر  باران
هنا و  روبرو ست. در ایران هم مسائل ناخوشایند محیطی از جمله خشک شندن قنات

منفی شدن بیالن آبها ی زیر زمینی، نابودی تاالب ها، ازبین بردن جنگلها و مراتنع و 
تنوع گیاهی و جانوری، فرسایش خاک و غیرو از دیرباز خودنمایی کرده اند.  بسیاری از 
این پدیده ها مستقیم و غیر مستقیم نتیجه رفتار و فعالیت انسان  و در مواردی حاصل 
زیاده طلبی و رانت خواری انسان های خاص و یا سوء مدیریت است. پدیده هایی مثنل 
زمین خواری، کوه خواری، جنگل و مرتع خواری  و دریا خواری که در سال های اخینر 
بسرعت وارد ادبیات طبیعی کشور شده است عرصه محیط زیست را بنه جوالنگاهنی 
برای افراد سودجو بدل کرده تا در سایه ضعف های نظارتی و ناهمناهنگی هنا بینن 
دستگاه های ذیربط، ضعف در قوانین و بازدارنده نبودن مجازات ها بنا اقندامات خنود 
خساراتی را ایجاد کنند که جبران آنها توسط هیچ کسی امکنان پنذیر نینست. اینن 
خسارت ها که در قالب هزینه های اجتماعی به جامعه تحمیل می شود بسیار بیشتر از 
مجازات های احتمالی فعلی است و نهایتا چنین اقداماتی منجر به ایجاد سنود کنالن 
برای افراد مزبور شده و اثرات جانبی منفی فراوانی را برای مردم بهمنراه دارد.  اینن 
جرائم زیست محیطی گرچه در حال حاضر منطقه ای جلوه می کنند ولیکن در بلنند 
مدت آثار نامطلوبی را برای نه تنها مردم ایران بلکه برای همه جهان در بردارد و لذا در 
سایه هشدارها و نگرانی های مقام های عالی رتبه کشور و به بهانه ورود دیوان کیفنری 
بین المللی در جرایم زیست محیطی باید تمامی نهاد های مسئول اهتمام ورزند تا بهنر 

 نحو ممکن از تخریب منابع طبیعی کشور جلوگیری به عمل آید.
 دکتر محمد بخشوده 

ن  ایام سوگواری و شهادت سید و ساالر شهیدا

 حضرت ابا عبد اهلل الحسین را تسلیت می گومیی. 
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به اطالع محققان، پژوهشنننننننگران، دانشجویان 

های  و اساتید محترم اقتصاد کشاورزی و رشته

 رساند، مجله بین المللی مرتبط می

Iranian Journal of Agricultural and 

Natural Resource Economics  

(IJARE)   
وابسته به انجمن اقتصاد کشنننناورزی ایران آمناده 

پژوهشی شما محقنقنان   ن دریافت مقننناالت علمی

 باشد.  گرامی می

توانند جهت کسب اطالعات بیشتر  عالقمندان می

 از چگونگی ارسال مقاله به وب سایت مجله

IJARE  :به نشانیwww.iranianare.ir  و یا وب

سایت انجمن اقتصناد کشاورزی ایران مراجعه 

 فرمایند. همچنین صندوق پست الکترونیکی:

Iranianaes.ir@gmail.com, 

 info@iranianaes.ir   
در همیننن  526ن32222565و شماره تلفن 

 زمینه آماده پاسخ گویی می باشد.

 سایت 
 بروز شد IJAREمجله 

متعلق بنه  IJAREپایگاه الکترونیک دو فصلنامه 

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران بروزرسانی شد.

مجله اقتصاد کشاورزی و منابع طبینعنی اینران 

دارای مجوز انتشار از سوی کمیسیون نشنرینات 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و به زبنان 

اصلی انگلیسی در تابستان و زمستان چاپ منی 

شود. هیئت تحریریه مجله را استادان بنام و بنا 

سابقه رشته مهندسی اقنتنصناد کشناورزی در 

دانشگاه دهای مهم داخلی و خارجی تشکیل می 

دهد. عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر بنه 

 نشانی سایت در لینک زیر مراجعه فرمایند.
 

Iranian Journal of Agricultural and Natural 

Resource Economics 

راه اندازی درگاه پرداخت الکترونیکی 

 سایت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

درگاه پرداخت الکترونیکی سایت انجمن اقتصناد 

 کشاورزی ایران راه اندارزی شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کشاورزی 

ایران، با راه اندارزی درگاه پرداخت الکترونینکنی 

سایت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، مشنکنالت 

مر بوط به پرداخت های عضویت اعضا در انجمن، 

پرداخت برای چاپ مقاالت در فصلنامه اقنتنصناد 

هنای  کشاورزی انجمن، ثبنت ننام در کنارگناه

آموزشی و ثبت نام در دهمین کنفرانس اقتنصناد 

 کشاورزی ایران مرتفع گردید. 

گفتنی است این درگاه با همکاری بسینار خنوب 

بانک کشاورزی ایران و شرکت آسنان پنرداخنت 

پرشین برای انجمن اقتنصناد کشناورزی اینران 

 توسعه داده شده است. 

حسب اطالع اعضاء محترم و فرهیخننه اننجنمنن 

اقتصاد کشاورزی ایران، مهندس محمود حنجنتنی 

وزیر محترم جهاد کشاورزی در مراسم افتتناحنینه 

دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی اینران 

پیرامون مسائل کشاورزی ایران سواالتی را مطنرح 

کردند که با توجه به اهمیت منوضنوع در ارائنه 

های کارشناسی، لزوم مشارکت متخصصان و  پاسخ

پژوهشگران رشته اقتصاد کشاورزی را بنینش از 

 پیش آشکار می سازد.

لذا بدینوسیله فراخوان مشارکت و ارائه پیشنهادات 

های پژوهشی کاربردی در حنوزه سنواالت  و طرح

گردد. از کلیه متنخنصنصنان،  مطرح شده اعالم می

هنای اقنتنصناد  استادان و اعضاء هیأت علمی گروه

های کشور و همچننینن اعضناء  کشاورزی دانشگاه

هیأت علمی و کارشناسان ارشد انجمن اقنتنصناد 

کشاورزی ایران که در موسسات علمی و پژوهشنی 

شنود  مشغول فعالیت می باشند در خنواسنت منی

پاسخ های خود را  بصورت دسته بنندی شنده و 

کشاورزی ایران  موضوعی به دبیرخانه انجمن اقتصاد

 ارسال فرمایند. 

همچنین در صورتیکه محققان محترم برای پاسنخ 

به هر یک از سواالت مذکور طرح پژوهشنی و ینا 

تنوانننند  شیوه نامه خاصی مد ننظنر دارنند منی

پیشنهادات خود را بصورت مدون بنا چنارچنوب 

نظری قابل قبول و با برآورد هزینه پنژوهنش بنه 

 دبیرخانه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ارائه دهند. 

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران مصمم است در اینن 

های تخصصی بنا مسنوالن وزارت  ارتباط  نشست

جهاد کشاورزی و حتی المقدور در حضنور وزینر 

ها و پنینشنننهنادات  محترم برگزار نماید و پاسخ

پژوهشی دریافتی از سوی اعضا و منتنخنصنصنان 

 فرهیخته انجمن را با ایشان مطرح نماید.

اضافه می گردد طرح های پژوهشی پینشنننهنادی 

منحصرا با نام پیشنهاد دهنده طرح و با حنمناینت 

حقوقی انجمن اقتنصناد کشناورزی اینران ارائنه 

گردد و پس از تصویب موضوع پژوهش و تأمین  می

اعتبار مربوطه، از ارائه کننده طرح برای شروع بنه 

 کار بطور رسمی دعوت به عمل می آید.

 

 سواالت وزیر محترم جهاد کشاورزی:

ن دستیابی به چشم انداز مبتننی بنر اقنتنصناد 1

مقاومتی مستلزم اتخاذ چه رویکردهایی در حنوزه 

هناینی  اقتصاد کشاورزی بوده و ورود به چه پارادایم

 است؟

ن علم اقتصاد کشاورزی چه پیشنهادی برای حنل 2

مشکل ساختاری در زمینه وجود فاصله بین تولیند 

 تا مصرف دارد؟

های اقتصادی در بخش کشناورزی  ن خلق مزیت3

 مستلزم اتخاذ چه رویکردی است؟

ای بنرای  ن دانش اقتصاد کشاورزی چه تنوصنینه4

 نظام بهره برداری بهینه در کشور دارد؟

ور هستند؟ نظام بهره بنرداری  ها بهره ن آیا تعاونی7

خانوادگی چطور؟ کارشناسان اقتصاد کشاورزی در 

ها چه راهبردی را پیشنننهناد  مواجهه با این چالش

 کنند؟ می

ن دانشمندان اقتصاد کشاورزی چه راهنکناری را 6

برای جذابیت سرمایه گذاری و جذب سرماینه در 

 کنند؟بخش کشاورزی ایران توصیه می 

ن اقتصاد کشاورزی برای بهبود رابطنه منبنادلنه 5

ها چه پیشنننهنادی  بخش کشاورزی با سایر بخش

 دارد؟

 اطــــالعـــیه
 فراخوان ارائه پیشنهادات و طرح های پژوهشی کاربردی در پاسخ به درخواست وزارت جهاد کشاورزی 

به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کشناورزی 

ایران دهمین انتخابات هیأت مدیره انجمن اقتصناد 

هنای  کشاورزی ایران به تأیید کمیسیون اننجنمنن

 علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید.

گفتنی است برای رسمیت یافنتنن تصنمنینمنات 

جلسات مجمع عمومی و تغییرات هینأت مندینره 

تمامی انجمن ها موظف هستند که صورتجلنسنات 

خود را برای تایید به کمیسیون انجمن های علمی 

ارسال کنند. کمیسون انجمن ها پس از تحقیقنات 

مقدماتی و میدانی در خصوص اعضاء منخنب کنه 

زمان نسبتا زیادی بابت آن صرف می شود و اظهار 

نظر نماینده کمیسیون که در زمان برگزاری مجمع 

عمومی در جلسه حضور داشتند، منعنرفنی ننامنه 

جهت ثبت تغییرات برای اداره ثبت شنرکنتنهنا و 

 موسسات غیر تجاری صادر می کند.

فرایند ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت ها ننینز 

دارای مراحل پیچیده و حساسی است. هم اکنننون 

مدارک و اسناد حقوقی انجمن به همراه منعنرفنی 

ها ارسال شده  نامه وزارت علوم به اداره ثبت شرکت

رود بزودی کار ثبت تغییرات نینز  است که امید می

 انجام پذیرد.

 

 تایید دهمین انتخابات هیأت مدیره انجمن اقتصاد کشاورزی ایران توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 آغاز پذیرش مقاله 

 در مجله علمی و پژوهشی اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی ایران 

http://www.iranianare.ir/index.php?sid=1&slc_lang=enC:/Users/hr/Documents/Custom%20Office%20Templates
http://www.iranianare.ir/index.php?sid=1&slc_lang=enC:/Users/hr/Documents/Custom%20Office%20Templates
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 اخبار انجمن

 »مهندسی اقتصاد کشاورزی«اعتراض رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران به حذف عنوان مهندسی از رشته 

به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کشناورزی 

ایران سازمان سنجش و آموزش کشور وابسته بنه 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یک اقدام تامل 

منهننندسنی  «بر انگیز عنوان مهندسی را از رشته 

 حذف کرد.» اقتصاد کشاورزی

در پی این اقدام غیر کارشناسی سازمان سنجش و 

آموزش کشور که با اعتراض جامعه علمی اقتنصناد 

کشاورزی کشور روبرو گردید، رئیس انجمن اقتصاد 

کشاورزی ایران طی نامه از مدیر کل محترم دفتنر 

برنامه ریزی و آموزش عنالنی کشنور خنواسنتنار 

 پیگیری موضوع و اصالح آن شد. 

حذف عنوان مهندسی از رشته مهندسی اقنتنصناد 

کشاورزی در حالی صورت گرفته اسنت کنه بنر 

اساس  آخرین بازنگری مصوب اردیبنهنشنت مناه 

شورای عالی برنامه ریزی آمنوزش عنالنی،  1392

دروس این رشته همانند روینه منعنمنول سناینر 

واحد از  35های معتبر جهان شامل حداقل  دانشگاه

های کشاورزی و حنداقنل  دروس اصلی سایر رشته

واحد از دروس علوم پایه و مهندسی  می باشد  12

و نام کامل رشته نیز به عنوان مهندسی اقنتنصناد 

 کشاورزی شناخته شده است. 

رئیس محترم انجمن اقتصاد کشاورزی اینران بنا 

اشاره به دایر بودن رشته ی هم ننام دینگنری در 

های علوم انسانی در این نامه گفته اسنت:  دانشکده

این رشته به دلیل سرو کار آن با مبانی علنمنی و 

هنای کشناورزی مناهنینت  تخصصی سایر رشتنه

کشاورزی دارد و بخشی از علوم کشاورزی محسوب 

شود. از این جهت جایگاه این رشته النزامنا در  می

 های کشاورزی است نه علوم انسانی.  دانشکده

وی در این نامه از مسئوالن محترم وزارت عنلنوم 

خواسته است بنر داینر بنودن اینن رشنتنه در 

های دیگر که جز به موازی کاری، اختنالل  دانشکده

در سیستم آموزشی، سردرگمی داوطلبان کنکور و 

همچنین سردرگمی دانش آموختگان و یا متولینان 

آورد دیگری نندارد،  و ارگانهای استخدام کننده ره

 هر چه زودتر خاتمه داده شود. 

گفتنی است دکتر ناصر شاهنوشی عضنو هنینأت 

علمی گروه اقتصاد کشاورزی و رئینس دانشنکنده 

کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد که مسئنولنینت 

کمیته گردهمایی های علمی اننجنمنن اقنتنصناد 

کشاورزی ایران را نیز بر عنهنده دارد در ننامنه 

مشابهی از اقدام سازمان سنجش و آموزش کشنور 

در این زمینه انتقاد کرد و خواستار اصالح و عندم 

 تکرار آن در سالهای آینده شد.
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 اخبار ویژه بانک کشاورزی ایران

به گزارش روابط عمومی بانک کشناورزی، دکنتنر 

انندیشنی مندینران  مرتضی شهیدزاده که در هنم

ستادی و استانی صندوق بیمه کشناورزی سنخنن 

های اصلنی و بنننینادی بنینمنه  گفت، چالش می

 کشاورزی را تشریح کرد.

وی گفت: در حال حاضر صندوق بیمه کشناورزی 

تنها نهاد متولی پوشش ریسک در بخش کشاورزی 

است در حالی که در بسیاری از کشورهای جنهنان 

یک نظام جامع مدیرینت ریسنک بنرای بنخنش 

کشاورزی وجود دارد و بیمه فقط جنرئنی از اینن 

 نظام مدیریتی است. 

مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: این دیندگناه کنه 

بیمه کشاورزی را تنها ابزاری برای مدیریت ریسک 

بخش کشاورزی می داند نگاهی ناصواب و غیر قابل 

ها و نهادهای مسنئنول  دوام است زیرا نقش سازمان

ها را که عملنکنرد  در بخش کشاورزی و سایر بخش

تواند بر بروز ریسک در بخش تاثیر بسنینار  آنها می

داشته باشد نادیده می گیرد ضمن اینکه نقش موثر 

تولید کنندگان بخش و نهادهای مردمی مرتبط بنا 

آن را به حساب نمی آورد و نقش صندوق بیمنه را 

 در حد صندوق پرداخت خسارت کاهش می دهد. 

دکتر شهیدزاده افزود: برای تدوین و اجنرای ینک 

نظام جامع مدیریت ریسک برای بخش کشناورزی 

باید راهکاری اساسی ارائه شنود و تنمنام دسنت 

های ذیربط در مدیریت ریسنک  اندرکاران و سازمان

بخش کشاورزی در کنار هم قرار بگیرند تا در آینده 

ای نه چندان دور که آثار تغییر اقلنینمنی بنخنش 

کشاورزی را بیشتر تحت تأثیر قنرار خنواهند داد 

 بتوانیم مشکالت را مدیریت کنیم. 

وی به مشکالت موجود در ساختار مدیریت ریسک 

های  کشاورزی کشور  به عنوان یکی دیگر از چالش

موجود در بیمه کشاورزی اشناره کنرد و گنفنت: 

های دست انندرکنار در  پراکندگی نهادها و دستگاه

مدیریت ریسک کشور که چند نهاد و سنازمنان از 

کمیته امام )ره( تا نهاد ریاست جمهوری و وزارت 

کشور به صورت پراکنده دست اندرکار اینن حنوزه 

هستند، جزو مسائلی است که باید مورد توجه قنرار 

 گیرد.

دکتر شهیدزاده بر لزوم ایجاد سیستم مندینرینتنی 

یکپارچه و جامع ریسک در کشور تأکنیند کنرد و 

یادآور شد: در کشور ما مرکنز مسنتنقنلنی بنرای 

های بخش کشاورزی چه دولتنی و  مدیریت ریسک

چه خصوصی وجود ندارد و ابزارهای مختلف ماننند 

هنای  های مختلف دولتی و سیناسنت بیمه، حمایت

دیگر هر کدام در قالب جداگانه ای و بدون ارتبناط 

 با هم در حال پیگیری است.

نبود الگوها  مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه

های مناسب مدیریت ریسک یکی دیگنر از  و روش

های اصلی و بنیادی بیمه کشناورزی اسنت  چالش

اظهار داشت: علیرغم اینکه در بسیناری کشنورهنا 

بیمه اتکایی توسط شرکت های بیمه خصوصی در 

گیرد، یا دولنت و ینا  بازار بین المللی صورت می

های دولتی این نقش را ایفا می کنننند، در  شرکت

 ایران بیمه اتکایی وجود ندارد.

وی بر ضرورت توسعه ابزارهای مناسب و پیشرفتنه 

بیمنه  ای و  ای تأکید کرد و گفت: بیمه منطقه بیمه

شاخص آب و هوایی مواردی هستند که بنایند در 

 این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

های سعی و  دکتر شهید زاده با اشاره به اینکه روش

های علمی در محاسبه حنق بنینمنه،  خطا بر روش

و پرداخت خسارت غالب و ینکنی  برآورد خسارت

های درونی صندوق بیمه کشناورزی  دیگر از چالش

است خاطرنشان کرد: ارتقای ساختار نظارتی بیمنه 

تواند از بروز مخاطرات اخالقی در این زمنینننه  می

 جلوگیری کند. 

وی بر ضرورت ایجاد رابطه سیستمی بین کارگزار و 

گزار با هدف جلوگیری از برخی مشنکنالت و  بیمه

همچنین بر طرف کردن نواقص حوزه نظارتی بیمه 

 تأکید کرد. 

مدیرعامل بانک کشاورزی در بخش دینگنری از  

هنای دورننی  سخنان خود و در تشنرینح چنالنش

صندوق بیمه به ضرورت استقرار نظام هشندار بنه 

اشاره کرد و یادآور شد: با اینن روش  بیمه گزاران

می توانیم قبل از بروز خسارت به تولیدکنننندگنان 

 هشدارهای الزم را برای کاهش خسارت بدهیم.

دکتر شهیدزاده گفت: چنانچه در کشور استانندارد  

بنر اسناس  تولید وجود نداشته باشد، بیمه ننینز 

 استاندارد انجام نخواهد شد.

مدیرعامل بانک کشاورزی تعیین تعنرفنه، اجنرای 

بیمه پوششی و اعالم برنامه آن در محصوالت گندم 

آبی و دیم، جو آبی و دیم، برنج، نخود دیم، پسنتنه، 

بادام، خرما، سیب، انگور، گردو را نخستین گنام از 

-97های برنامه سال زراعی  جهت گیری مهم ترین

های تکمنینلنی  عنوان کرد و گفت: تدوین بیمه 94

)بیمه تک خطر، عوامل ناشناخته وفاجعه بار(، ارائه 

بیمه های جدید با در نظر گرفتن منینزان خنطنر 

پذیری نوع احداث باغ )بیمه انگور روسیمی(، ارائنه 

بیمه های عمومی و تکمیلی به منظور جدا کنردن 

الیه های ریسک، ایجاد تغییرات اساسی در بنینمنه 

طیور و توزیع بهینه یارانه ها مطابق با سیاست ها و 

هنای  برنامه های بخش کشاورزی از دیگر بنرننامنه

  است. 94-97صندوق در سال زراعی 

بیمه کشاورزی از برنامه های مهم اقتصاد  دکتر شهیدزاده:

 مقاومتی است

 اخبار کوتاه شعب بانک کشاورزی 

میلیارد ریال تسهیالت  5061پرداخت بالغ بر 

 پرورش ماهی در قفس توسط بانک کشاورزی

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، به دنبنال 

ابالغ اهداف اقتصاد مقاومتی توسط مقام منعنظنم 

رهبری و در راستای سیاست های دولت تدبینر و 

امید با هدف تامین امنیت غذایی، خودکفاینی در 

تولید، استفاده بهینه از منابع آبی و ایجاد اشتغنال، 

های پرورش ماهی  حمایت مالی و تخصصی از طرح

هنای  در قفس در دستور کار و اولوینت پنرداخنت

 بانک کشاورزی قرار گرفته است.

منینلنینارد  1457بر اساس این گزارش از مجموع 

ریال تسهیالت پرداختی از محل اعتبار صننندوق 

میلینارد رینال بنرای  1377بالغ بر  توسعه ملی،

احداث دو طرح بزرگ پرورش ماهی در قفنس در 

های بوشهر و هرمزگنان و النبناقنی بنرای  استان

طرح دیگر در استان های مازندران و  4اندازی  راه

 چهارمحال و بختیاری اختصاص یافته است.

نشست مشترک مجمع نماینـدگان کرمـان، 

معاونین و مدیران وزارت دارایـی در بانـک 

 کشاورزی

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی در اینن 

نشست که با حضور دکتر مرتضنی شنهنیند زاده 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، اعضنای هنینأت 

مدیره این بانک، دکتر رضوی معناون وزینر امنور 

و دارایی و هنمنچنننینن جنمنعنی از  اقتصادی 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی بنرگنزار شند، 

دکتر شهیدزاده طی سخنانی با اشاره بنه ننگنرش 

کلی بانک کشاورزی در تأمین منابع منورد ننیناز 

بخش کشاورزی خاطر نشان کرد: تالش مجمنوعنه 

کارکنان بانک کشاورزی بر این است کنه تنولنیند 

 کننده در معرض آسیب قرار نگیرد.

در این جلسه که با دستور دکتر علی طینب ننینا 

وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأکنیند منهننندس 

محمود حجتی وزیر جنهناد کشناورزی بنرگنزار 

ضمن بررسی مشکالت تولید کنندگان پستنه  شد،

میلیارد رینال  1215مقرر شد در گام نخست مبلغ 

ایننن  صننادرکنننننننندگننان بننرای تننأمننیننن مننالننی

باننک  اختصاص یابد.این درحالی است که ها بخش

 2363افزون بر  94تا  92های  کشاورزی طی سال

فقره تسهیالت به   92میلیارد ریال اعتبار در قالب 

صادرکنندگان پسته و خرما در اسنتنان کنرمنان 

به منظور حماینت هنرچنه  و پرداخت کرده است

بیشتر از تولید و صادرات پسته و خرما اختنصناص 

خط اعتباری جدید نیز در دستور کار شورای عالی 

اعتباری و وصول مطالبات بانک کشناورزی قنرار 

 گرفته و به زودی ابالغ خواهد شد.

راه اندازی واحد تولید شیر خشک با ظرفیت 

 تن در اصفهان 0666

با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی واحد تولیند 

تنن در سنال در  4555شیر خشک بنا ظرفینت 

شهرک صنعتی حنسین آبناد از توابنع شهرسنتان 

 اصفهان به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومنی مندیریت شنعب باننک 

اینن   کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شدن

میلیننارد ریننال از  3طننرح تننسهیالتی بننه مبلننغ

 منابع داخلی بانک پرداخت شده است. محل

این گزارش می افزاید با بهره برداری از اینن طنرح 

 نفر به طور مستقیم فراهم شد 35زمینه اشتغال 

میلیارد ریال تسهیالت توسط  5323پرداخت 

 شعب استان گیالن

ماهنه  6طنی   شعب بانک کشاورزی استان گیالن

میلیننارد ریننال  1965سننال جنناری مبلننغ   اول

تسهیالت به متقاضیان زیربخش هنای کنشاورزی 

 پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومنی مندیریت شنعب باننک 

این میزان تنسهیالت بنه  کشاورزی استان گیالن،

نفر متقاضی در زیر بخش هنای مختلنف  13242

پرداخت شد ونسبت به مدت منشابه در   کشاورزی

درصند 13سال قبل از نظر مبلغ از رشند بینش از 

 برخوردار بوده است.

میلیارد ریال تسهیالت شـعب  036پرداخت 

 استان فارس

مدیریت بانک کشاورزی اسنتان فنارس از ابتندای 

 495سال تا پایان شهریور سنال جناری بنالغ بنر 

میلیارد ریال تسهیالت به بنگناه هنای کوچنک و 

 متوسط پرداخت کرده است .

به گزارش روابط عمومنی مندیریت شنعب باننک 

کشاورزی استان فارس این منیزان تنسهیالت بنه 

طنرح و از محنل مننابع داخلنی باننک  52تعداد 

 پرداخت شده است .

فقره تسهیالت مکانیزاسـیون  5223پرداخت 

 کشاورزی در شعب استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان از ابتندای 

تعنداد    1397تا پاینان شنهریور مناه 1394سال 

فقننره تننسهیالت در بخننش مکانیزاسننیون  1269

 کشاورزی پرداخت کرده اند.

به گزارش روابط عمومنی مندیریت شنعب باننک 

کشاورزی استان اصنفهان منیزان کنل تنسهیالت 

میلینون رینال  237میلیارد و  267پرداخت شده 

 995بوده و بیشترین تعداد را ادوات کشاورزی بنا 

   فقره به خود اختصاص داده است.

فقره تسهیالت بـرای کـشت  9266پرداخت 

 گندم در شعب استان اصفهان

تنا پاینان  1394بانک کشاورزی از شنهریور سنال

فقره تسهیالت برای  3655تعداد 1397شهریور ماه

کشت گندم به کشاورزان اصفهانی پرداخت کنرده 

 است.

به گزارش روابط عمومنی مندیریت شنعب باننک 

کشاورزی استان اصنفهان منیزان کنل تنسهیالت 

 651میلیارد و  361پرداختی به این تعداد کشاورز 

  میلیون ریال بوده است.
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 به کانال 
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران   

 بپیوندید.

به گزارش کشاورزنیوز  معاون وزیر جهاد کشاورزی 

مینلنینارد  4با بیان اینکه خودکفایی در کشت کلزا 

کند، گفت: در سال  جویی ارزی ایجاد می دالر صرفه

هزار تن دانه روغنی کلزا  375زراعی جاری بیش از 

 شود. در کشور تولید می

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگناه اطنالع 

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز افزود: 

هزار هکتار از  217بیش از  97-96در سال زراعی 

اراضی کشاورزی کشور به زیر کشت کلزا خنواهند 

هزار تن  375شود  رفت ضمن اینکه پیش بینی می

 محصول از این اراضی کشاورزی برداشت شود. 

های تشوینقنی وزارت جنهناد  کشاورز به سیاست

کشاورزی در حمایت از کلزاکاران اشناره کنرد و 

گفت: دولت در جهت حمایت از تنوسنعنه کشنت 

های روغنی و تامین روغن مورد ننیناز کشنور  دانه

های حمایتی برای عملیات کاشت، داشنت و  بسته

برداشت کلزا در نظر گرفته است. وی بر لزوم حفظ 

هنای هنرز و  و پایداری تولیدگندم با کنترل علنف

 ها و آفات گندم تاکید کرد.  بیماری

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با کشنت 

توان نسبت به تامین روغن مورد نیاز داخل  کلزا می

کشور اقدام و از خروج ارز از کشور به مبلغ بیش از 

 میلیارد دالر در سال، جلوگیری کرد.  4

کشاورز ضرورت موضوع و اهمیت تولید روغنن در 

داخل کشور را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: بنا 

های انجام شده در یک پروسه  توجه به برنامه ریزی

درصد از روغن منورد ننیناز  57ساله بیش از  15

 شود.  کشور در داخل تولید می

 میلیارد دالری با خودکفایی در کشت کلزا0جویی  صرفه

به گزارش کشاورزنیوز، با رایزنی سفیر کشورمان در 

جاکارتا و وزیر اندونزیایی، همنکناری در بنخنش 

توسعه روستاها در دستور کار ایران و اندونزی قنرار 

 گرفت.

سفیر کشورمان در این دیدار با اشناره بنه روابنط 

هنای  نزدیک و دوستانه میان دو کشنور در حنوزه

خواستنار  … مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و 

توسعه مناسبات میان دو کشور در امور روستاها و 

 سازندگی در منطقه کمتر توسنعنه ینافنتنه شند.

محمدی با اشاره به ظرفیت های منوجنود در دو 

کشور، گفت: روابط اقتصادی میان ایران و اندوننزی 

متناسب با ظرفیت ها و همگام با روابط سنیناسنی، 

فرهنگی و اجتماعی دو کشور پیش نرفته است، بنه 

همین دلیل خواهان افزایش تعامالت میان مقامات 

هنا و  عالیرتبه دو کشور با هدف شناسایی فنرصنت

 برداری از ظرفیت ها هستیم. بهره

سفیر کشورمان با اشاره به در پیش بودن اجنالس 

آتی کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشنور 

پیشنهاد داد موضوع همکاری ایران و اندوننزی در 

امور توسعه روستاها و مناطق کمتر توسعه ینافنتنه 

های دو کشنور در  نیز به عنوان بخشی از همکاری

نشست آتی این کمیسیون مورد بررسی قرار گینرد 

که این پیشنهاد با استقبال طرف اندونزیای مواجنه 

 شد.

اکو پوترو سانجویو وزیر امور روستاها، سنازنندگنی 

مناطق کمتر توسعه یافته و تمرکززدایی انندوننزی 

نیز با اشاره به مشکالت ناشی از توسعه نیافنتنگنی 

روستاها و مناطق دورافتاده کشورش، گنفنت: بنه 

همین دلیل دولنت جنوکنو ویندودو ینکنی از 

های اصلی خود را توسعه این مناطق قنرار  سیاست

های اینران  داده است. وی ادامه داد: من از پیشرفت

در حوزه صنایع منخنتنلنف بنرق، اننرژی هنای 

تجدیدپذیر، علوم مختلف و همچنین فناوری هنای 

نوین آگاه هستم و عالقمندم دو کشنور در اینن 

زمینه ها به ویژه حوزه انرژی های تنجندیندپنذینر 

 همکاری جدی داشته باشند.

 همکاری ایران و اندونزی در بخش توسعه روستاها 

به گزارش ایرنا، در مذاکرات سه روزه هیات ایرانی 

به سرپرستی علی اکبر مهرفرد قائم مقنام وزارت 

جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صننعنتنی بنا 

های دو جانبه و  های روسی، برنامه همکاری هیات

 صادرات متقابل در این حوزه بررسی شد. 

در نشست مهرفرد و سرگئی لوین منعناون وزینر 

کشاورزی روسیه دامنه های مختلف هنمنکناری، 

وضعیت کنونی، ارتقای روابنط و هنمنچنننینن 

های نو در این بخش مورد منذاکنره قنرار  عرصه

 گرفت.

سرگئی کوزلو عضو هیات روسی و رئیس شنورای 

سبزیجات روسیه در این نشنسنت اعنالم کنرد: 

های گذشنتنه از  واردات سبزیجات از ایران در ماه

 55سال جاری میالدی نسبت به دوره مشابه قبل 

درصند  75درصد بیشتر شده است و هم اکنون 

 خیار بازار مصرف روسیه از ایران وارد می شود.

هزار تن سبزیجنات  75وی گفت که سال گذشته 

 از ایران به روسیه وارد شده است.

درصند  57در این مذاکرات اعالم شد، بیش از 

صادرات ایران به روسیه محصوالت کشناورزی و 

نیمی از صادرات این کشور به جمهوری اسنالمنی 

نیز مربوط به همین بخش است که نشانه وجنود 

های بیشتر  برداری توانمندی های فراوان برای بهره

 می باشد.

همچنین در این منذاکنرات، منوضنوع صنادرات 

گوشت قرمز از روسیه به ایران، رفع موانع قنبنلنی 

در این زمینه و برنامه توافق برای صادرات مناهنی 

 سالمون به روسیه بررسی شد.

از سوی دیگر، با توجه به فعالیت چندین شرکنت 

ایرانی صادر کننده محصوالت لبنی بنه روسنینه، 

 درخواست افزایش مجوز در این زمینه ارائه شد.

برنامه صدور گوشت منجمد، چوب و غله به ایران، 

کشت فراسرزمینی ایران، رعایت استانداردهای و 

پروتکل های بهداشتی و سالمت اقالم و کاالهنای 

صادراتی بین دو کشور، نهاده های دامنی، روغنن 

خام و کنجاله سویا نیز در اینن نشنسنت منورد 

 بررسی قرار گرفت.

هیات عالی فروشگاه های زنجیره ای ایکس فناینو 

شعبه نیز در مذاکره با قائم مقنام  1555روسیه با 

وزارت جهادکشاورزی برای انعنقناد قنراردادهنای 

بلندمدت با هدف عرضه تولیدات ایرانی بنه وینژه 

میوه و سبزی تازه در شعبه های این فنروشنگناه 

 اعالم آمادگی کرد. 

این شرکت خواستار دریافت برنامه زمانی کشنت، 

برداشت و عرضه محصوالت در ایران شند تنا بنا 

تنظیم قراردادهای بلندمدت و برنامه ریزی تقوینم 

واردات هفتگی و تولیدات تازه، امکان فروش میوه 

های ایرانی در شعبه های هزار گانه ایکس فناینو 

 فراهم شود.

قراردادها و توافق های دو سال گذشته مسنکنو و 

های خصوصی  تهران برای گسترش همکاری بخش

بویژه در حوزه بازرگناننی از جنمنلنه صنادرات 

سبزیجات تازه و محصوالت باغی به عنوان ننیناز 

های ایرانی را  اول روسیه، مسیر صادرات انبوه میوه

 به این کشور باز کرده است.

اکنون کیوی، سبزیجات تازه، انواع فلفنل دلنمنه، 

هندوانه، کلم و کلم بروکلی از پر حجم ترین اقالم 

رود که افزون  صادراتی ایران به روسیه به شمار می

هنای  بر توزیع در بازارهای محلی، توسط فروشگناه

که در بسنیناری از  زنجیره ای بزرگ مانند اوشان

شهرهای این کشور و دیگر کشنورهنای جنهنان 

 شود.  نمایندگی دارد، عرضه می

روسیه به علت موقعیت جغرافیایی و سردسنینری 

بسیاری از مناطق، بخش اصلی نیازهای جمعینت 

میلیون نفری خود را در این بخش از  145حدود 

خارج و حتی کشورهای بسیار دور دست تنامنینن 

هنا  می کند که این مساله سبب افزایش قنینمنت

شود، اما با توجه به نزدیکی با ایران و وجنود  می

مسیرهای کوتاه ترکیبی آبی زمیننی از خنزر و 

همچنین هوایی، اقالم صادراتی ایرانی بنا بنهنای 

 کمتری عرضه می شود.

از سوی دیگر، ایران و روسیه چندی پنینش در 

تهران قرارداد گذرگاه سبز گمرکی را امضا کردنند 

که بر اساس آن برای تامین نیازهای روزانه میوه و 

سبزیجات، لبنیات، گوشت سفید و آبنزینان اینن 

کشور، ساده سازی مقررات گمرکی بنرای صنادر 

 کنندگان ایرانی اجرا خواهد شد. 

درصد صادرات  16درصد صادرات ایران به روسیه و  31

 روسیه به ایران محصوالت کشاورزی است

https://telegram.me/IAESMember
https://telegram.me/IAESMember
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https://telegram.me/IAESMemberD:/Users/hrsh/Documents/.android
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http://keshavarznews.ir/1395/06/27/%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%87%e2%80%8c%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%db%b4%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d9%81%d8%a7%db%8c%db%8c/
http://keshavarznews.ir/1395/06/27/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7/
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 وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:

 استایران سرآمد بهره برداری از گیاهان دارویی 

 معاون وزیر جهاد کشاورزی: 

 میلیارد تومان ساالنه در بخش تحقیقات کشاورزی کشور هزینه می شود 216 

 وزیر جهاد کشاورزی گفت:

تحول شگفت بخش مکانیزاسیون در اثر تالش و حمایت بانک  

 کشاورزی صورت گرفته است

به گزارش پایگاه اطالع رسناننی وزارت جنهناد 

کشاورزی، مهندس محمود حنجنتنی امنروز در 

مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه و جشنواره ملی 

های طبیعی و طب سنتی  گیاهان دارویی، فرآورده

ایران تاکید کرد:به منظور بهره برداری از ظرفینت 

های مغفول، ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی و... 

توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی در قنالنب 

طرح های اقتصاد مقاومتی در دستور کنار وزارت 

 جهاد کشاورزی قرار دارد.

وی با بیان این که برگزاری این نمایشگاه فرصنت 

مناسبی برای معرفی قابنلنینت هنای کشنور و 

فناوریهای نوین در زمنینننه گنیناهنان داروینی 

است،خاطرنشان کرد: فعاالن عنرصنه تنولنیند و 

فرآوری گیاهان دارویی، پیشگامان فکر و انندیشنه 

در بهره برداری از ننعنمنت هنای خنداونند از 

های طبیعی برای درمان، سالمت و غذا بنا  عرصه

محوریت اقدام دانش بنیان هستند. وزیر جنهناد 

کشاورزی با اشاره به این که اقبال جنهناننی در 

استفاده از فرآورده های طبیعی و گیاهی رو بنه 

افزایش است،بر ضرورت افزایش سهنم اینران از 

 تولید و بازار جهانی گیاهان دارویی تاکید کرد.

وی اذغان داشت: بستر بی نظیر و منحصر به فنرد 

اقلیمی و فلور گیاهی کشور فرصت ارزشنمننندی 

 برای توسعه کشت گیاهان دارویی است.

مهندس حجتی تصنرینح کنرد: وزارت جنهناد 

کشاورزی با رویکردی جدید و فرصت سناز و بنا 

هدف افزایش بهره وری، زراعت گیاهان دارویی را 

جایگزین فعالیت های کم درآمد بهره بنرداری از 

 مراتع برای چرا می کند.

وی اظهار داشت: صدها هزار هکتار اراضی کشنور 

برای کشت گل محمدی و سایر گیاهان دارویی به 

 صورت دیم شناسایی شده و در حال احداث است.

به گزارش پایگاه اطنالع رسناننی وزارت جنهناد 

کشاورزی مهندس محمود حجتی در جلسه مجمع 

عمومی ساالنه بانک کشاورزی، خاطرنشنان کنرد: 

پیشرفت های بخش کشاورزی بنه وینژه تنحنول 

شگفت بخش مکانیزاسیون که در سه سال اخیر به 

وجود آمده و در طول تاریخ کشاورزی اینران بنی 

سابقه بوده، در اثر تالش، حمایت و خدمات بناننک 

 کشاورزی رخ داده است.

شهریور در جمع  16مهندس حجتی روز سه شنبه 

اعضای مجمع عمومی بانک کشاورزی با بیان اینن 

که منابع بانک کشاورزی عمدتا پشتیبنان بنخنش 

کشاورزی است، از حمایت ویژه و تالش منجنداننه 

دکتر طیب نیا ، دکتر پورمحمدی و اعضای مجمنع 

 برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی قدردانی کرد.

وی همچنین از بانک کشناورزی بنرای تنالش و 

عملکرد مثبتی که بناوجنود شنراینط سنخنت و 

 محدودیت ها به انجام رسانده است تشکر کرد.

بر اساس این گزارش، مهندس حجتی پنینشنرفنت 

سابقه بخش مکانیزاسیون کشاورزی را مربوط به  بی

تشکیل مثلث کشاورز،کارخانه، بناننک کشناورزی 

  آغناز شند. 1392دانست که در اواخنر سنال 

وی افزود: وجود زبان مشترک بین بانک کشاورزی 

و کشاورزان و پراکنش گسترده شعب اینن بناننک 

موجب شد تا اعتباراتی چون اعتبار صندوق توسعه 

 ملی به نحو احسن در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی همچنین خواستار پیگیری برای تهاتر و تبدیل 

بدهی بانک کشاورزی و افزایش سرمایه این بانک با 

استفاده از اصالحیه قانون بودجه و راهنکنارهنای 

 موجود شد.

به گزارش ایانا، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و 

ترویج کشاورزی در حاشنینه منراسنم گشناینش 

ساختمان جدید مؤسسه بیوتکنولوژی منننطنقنه 

 45شمال که در استان گیالن واقع است، گنفنت: 

درصد بودجه سازمانی، صرف امور تحقیقناتنی در 

 65شنود و  مؤسسه پژوهشی کشاورزی منی 25

درصد آن برای حقوق پرسنل است. به عنبنارتنی 

میلیارد تومان بنه صنورت سناالننه بنرای  275

های مختلف کشاورزی هزینه  تحقیقات زیرمجموعه

 شود. می

اسکندر زند با اشاره به ایننکنه امسنال اولنوینت 

های اقتصاد مقاومتی اسنت،  سازمان، پیگیری پروژه

افزود: مؤسسه بیوتکنولوژی کشاورزی منننطنقنه 

شمال کشور، تاکنون دو پنروژه منهنم در بنذر 

زمینی و سیب را عملیاتی کرده کنه طنبنق  سیب

درصند  75برآوردها عایدات اقتصادی آن به اندازه 

هایی است که دولت در سال گنذشنتنه  کل هزینه

 برای تحقیقات در نظر گرفته بود.

هنای  وی خاطرنشان کرد: بیوتکنولوژی از رشنتنه

جدیدی است که ظرفیت بسیار باالیی دارد، امنا 

متأسفانه کشور ما در این ارتباط به اندازه کنافنی 

های آن  گذاری نکرده و بسیاری از پتانسیل سرمایه

مغفول مانده است. این در حالی است که کشنوری 

مانند کوبا که در تحقیقات بیوتکنولوژی پنینشنرو 

هنای  هنای قنبنل پنروژه شود، سنال محسوب می

گوناگونی را شروع کنرده و اکنننون ینکنی از 

 ترین کشورها است. موفق

گنذاری در تنحنقنینقنات  به گفته زند، سرمناینه

 35تواند بین  بیوتکنولوژی، می

درصد سودآوری داشتنه  75تا 

باشد؛ بنننابنراینن ینکنی از 

راهکارهای بهبود وضنعنینت 

اقتصادی است که با فنراهنم 

ها باید آن را  شدن زیرساخت

 پیش برد.

وی دربنناره سننرنننوشننت 

محصوالت تراریخته در اینران 

ادامه داد: این مقوله سه بخش 

دارد؛ تحقیقات، تولید داخلنی 

توان یکی از اجنزای  و واردات. بخش نخست را می

الینفک پیشرفت کشور دانست؛ بنابراین محقنقنان 

ما باید به جدیدترین علوم و فنون بیوتکنننولنوژی 

آگاهی کامل داشته و ما نیز آن را به شدت دنبنال 

کنیم، زیرا قانون هم به هیچ عنوان پژوهش در  می

 این زمینه را محدود نکرده است.

به گفته رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و تروینج 

کشاورزی، در تولید داخلی نیز قناننون اینمنننی 

زیستی به واسطه کمیته ویژه خود، تمام جنواننب 

یک محصول تراریخته را سنجیده و پس از تأییند، 

تنرینن  اجازه رهاسازی به آن را خواهد داد، اما مهم

ننظنر  بخش مربوط به بحث واردات اسنت و بنه

رسد آنهایی که نسبت به مبحنث تنرارینخنتنه  می

کنند، باید بیشتر در این بخنش  احساس نگرانی می

 تمرکز کنند.

ای از تنغنذینه  زند تصریح کرد: اکنون بخش عمده

ویژه طیور کشور و همچنین روغن مصرفنی،  دام به

تراریخته هستند که در صورت قطع واردات، قطعنا 

امنیت غذایی کشور به خطر خواهد افتاد، اینن در 

های غنینرتنرارینخنتنه اینن  حالی است که نمونه

محصوالت یا در دنیا وجود ندارد یا اگر هم بناشند، 

قیمت بسیار باالیی خواهند داشنت؛ بنننابنراینن 

گیری در این زمینه باید حسناب شنده و  تصمیم

 دقیق صورت گیرد.

ها  ها و مخالفت گیری وی معتقد است: اکنون جهت

بیشتر علیه تحقیقات است و این موضوع به صنالح 

منافع ملی نیست. چرا که محققان داخلی باید بنه 

آخرین اطالعات دنیا مجهز شده و هیچ شنخنصنی 

نگران رهاسازی نباشد، زیرا کمیته ایمنی زیستنی، 

بر تمام جوانب، احاطه کنامنل دارد؛ بنننابنراینن 

غیرمتخصصان نباید با اظهارات غیرکنارشننناسنی، 

آرامش جامعه را به هم زده و ذهن مردم را نسبنت 

 به موضوع تراریخته مغشوش کنند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشناورزی 

گفت: میزان صادرات فرآورده های لبنی در پنننج 

هزار تن رسید  292به رقم   97ماهه نخست سال 

 655رود این رقم امسال به بینش از  و انتظار می

 هزار تن برسد.

به گزارش ایرنا حسن رکنی در حاشیه بنازدیند از 

نخستین نمایشگاه بین المللی لبنیات و صننناینع 

وابسته در محل دائمی نمایشگاه های بین المللنی 

تهران به خبرنگاران اظهار داشت: بنازار روسنینه 

فرصتی است پیش روی صادرکنندگان اینراننی و 

صادرات یکهزار تن شیرخشک به این کشور نهایی 

 شد.

وی افزود: نخستین محموله شنینرخشنک اینران 

حدود دو ماه پیش به روسیه صادر شده بود و بقیه 

 نیز طبق قرارداد بین دو کشور صادر خواهد شد.

معاون وزیرجهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: مبلنغ 

دو هزار میلیارد ریال طی تنوافنق هنای صنورت 

گرفته به عنوان مشوق صادراتی در اختیار صنادر 

کنندگان قرار خواهد گرفت که این مبنلنغ بنرای 

محصوالت مختلف تفاوت دارد به صورتی که برای 

صادرات ماست و دوغ مشوق صادرات پیش بینننی 

نمی شود، اما برای پنیر و شیر خشک با توجه بنه 

این که حجم مصرفی شیر در روسیه متفاوت است 

  یارانه نیز متفاوت است.

هزارتن انواع  232صادرات 

 فرآورده های لبنی 

 ماهه نخست امسال 1در 
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 کند وزارت جهادکشاورزی بر مبنای مزیت آب از طرح تولید محصوالت کشاورزی برای صادرات حمایت می

وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق اهداف اقتنصناد 

 23مجری و مسئول پروژه را بنرای  16مقاومتی 

دهد،  محصول استراتژیک را پوشش می 9پروژه که 

 منصوب کرده است. 

به گزارش خبرنگار ایانا، در سال اقتصاد مقاومنتنی، 

های کشنور تنوسنط  ها و وزارتخانه وظایف دستگاه

 9معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد و بنرای 

های روغنننی  محصول استراتژیک گندم، برنج، دانه

زمینی، حبوبات، محنصنوالت دام و  )پنبه(، سیب

منرغ(،  طیور )گوشت قرمز، سفید، شینر و تنخنم

ای، پنروژه و منجنری  چغندرقند، جو و ذرت دانه

 تعیین شد.

عباس کشاورز، منعناون زراعنت وزارت جنهناد 

های برنج، تأمینن بنذر،  کشاورزی مسئولیت پروژه

زمینی، حبوبات، پنبه، جو و ذرت  خوداتکایی سیب

پور،  دار است و اسماعیل اسفندیاری ای را عهده دانه

در بخش گندم؛ محصول چغندرقند و شنکنر بنر 

های روغننی عنلنینرضنا  عهده علیرضا یزدانی، دانه

مهاجر و پروژه گوشت قرمز و شیر به عهده حسنن 

مرغ نیز حبینب  رکنی، در پروژه گوشت مرغ و تخم

 کند. امینی انجام وظیفه می

همچنین عباس زارع، مجنری پنروژه احنداث و 

های فرعی آبیاری و زهکشی، حسین  تکمیل شبکه

صفایی که مدیرعامل سازمنان منرکنزی تنعناون 

روستایی ایران است مسنئنول پنروژه اینجناد و 

برداران آب و زمنینن  تشکل بهره 125ساماندهی 

است و کامبیز عباسی هم که در حال حاضر رئیس 

دار  مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی است، عهده

پروژه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشنینننی بنخنش 

کشاورزی کشنور اسنت. الزم بنه ذکنر اسنت، 

محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی وزارت جنهناد 

هایی چون تنأمنینن  کشاورزی نیز مسئولیت پروژه

هنای  های مورد نیاز بخش کشاورزی و ننهنال نهاده

هنای  شده و افزایش تنولنیند در منحنینط اصالح

 دار است. ای را عهده شده گلخانه کنترل

محمدعلی باغستانی، رئیس سازمان حفظ نبناتنات 

دار پروژه مبارزه غینرشنینمنیناینی  کشور هم عهده

های کشاورزی است و در پروژه تنأمنینن  کش آفت

نهادهای بخش کشاورزی )کود( یزدان سیف که در 

حال حاضر مدیرعاملی شرکت خدمات حنمناینتنی 

 کند. کشاورزی است، فعالیت می

النمنلنل و  هومن فتحی، مدیرکل دفتر امور بنینن

های تخصصی وزارت جنهناد کشناورزی،  سازمان

کننند و  پروژه کشت فراسرزمینی را هداینت منی

ها، منراتنع و  خداکرم جاللی رئیس سازمان جنگل

آبخیزداری کشور مسئولیت پروژه اجرای عملنینات 

زایی و  آبخیزداری و حفاظت خاک و مقابله با بیابان

 های گردوغبار را دارد. کمک به مهار کانون

عنوان مجری پنروژه تنوسنعنه  اهلل حقیقی به سیف

هنای  پروری و پرورش ماهی در قفس در آب آبزی

اکبر منهنرفنرد  شمال و جنوب منصوب شده و علی

هنای  مقام وزینر جنهناد کشناورزی، پنروژه قائم

سازی محصوالت راهبردی گننندم، بنرننج،  ذخیره

شکر، گوشت و روغن با محدودیت بخش خصوصی 

ها و کاهش ضناینعنات در  و پروژه افزایش فرآورده

کننند.  تولید محصوالت کشاورزی را رهبنری منی

ها،  آذر در سازمان جنگل تازگی نیز پیمان یوسفی به

عنوان مجری گیناهنان  مراتع و آبخیزداری کشور به

 دارویی منصوب شد.

مقام وزیر جهناد کشناورزی در  در ماه جاری قائم

امور بازرگانی، علیرضا پوربصیر را مجری طرح ملی 

هنا و  ایجاد، توسعه، بازسازی و نوسازی سردخناننه

منحنمندی را  انبارهای فنی کرد و حمیدرضا شناه

زمیننی.  مجری طرح ملی فرآوری و نگهداری سیب

عنوان مجری طرح ملی فرآوری  محسن خاتم نیز به

و نگهداری خرما با رویکرد صادرات منصوب شنده 

 است.

های اقتصاد مقناومنتنی  با این حساب تاکنون پروژه

مجری و مسئول پنروژه  16پروژه و  23مشتمل بر 

 شده است

 پروژه اقتصاد مقاومتی کشاورزی را پیش می برند  29مجری  52

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: بنا 

شود در سال  برنامه ریزی انجام شده پیش بینی می

های روغنی  هزار تن دانه 375زراعی جاری بیش از 

 کلزا در کشور تولید شود.

به گزارش پایگاه اطنالع رسناننی وزارت جنهناد 

کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جنهناد 

کشاورزی استان قزوین عباس کشاورز در بازدید از 

مزارع کشت کلزا در استان قزوین بنا بنینان اینن 

 217بیش از  97-96مطلب افزود: در سال زراعی 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به زیر کشنت 

 کلزا خواهد رفت.

هزار تن محصول از اینن  375وی پیش بینی کرد: 

 اراضی کشاورزی برداشت شود.

های تشوینقنی وزارت  کشاورز در ادامه به سیاست

جهاد کشاورزی در حمایت از کلزاکاران اشاره کنرد 

و گفت: دولت در جهت حمایت از توسعنه کشنت 

های روغنی و تامین روغن مورد ننیناز کشنور  دانه

های حمایتی برای عملیات کاشت، داشنت و  بسته

 75ای با  کارهای یارانه برداشت کلزا و همچنین بذر

 درصد یارانه برای کلزا کاران در نظر گرفته است.

این مقام مسئول بنر لنزوم حنفنظ و پناینداری 

های هنرز و کنننتنرل  تولیدگندم با کنترل علف

 ها و آفات گندم تاکید کرد. بیماری

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با کشنت 

توان نسبت به تامین روغن مورد نیاز داخل  کلزا می

کشور اقدام و از خروج ارز از کشور به مبلغ بنینش 

 . از . میلیارد دالر در سنال جنلنوگنینری کنرد

کشاورز اضافه کرد: با توجه به ضرورت منوضنوع و 

اهمیت تولید روغن در داخل کشور با تنوجنه بنه 

ساله  15های انجام شده در یک پروسه  ریزی برنامه

درصد از روغن مورد ننیناز کشنور در  57بیش از 

 داخل تولید شود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی همچنین 

ای  در بازدید از مزرعه چغندرقند و ذرت عنلنوفنه

آباد استان قزوین با بیان ایننکنه  تیپ، واقع در نظام

و نیم میلیون تنن گننندم در  11در سال جاری 

 کشور تولید شده است، اظهار داشت: 

همچنین طی سال زراعی جاری بینش از چنهنار 

میلیون تن جو در کشور برداشت شد که در اینن 

 ایم. زمینه نیز رکورد داشته

وی ادامه داد: همچنین طی سال جاری یک و نینم 

میلیون تن شکر در کشور تولید شده که منرهنون 

 زحمات کشاورزان هستیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی از کشاورزان درخواست 

جات و سنبنزینجنات طنبنق  کرد؛ کاشت صیفی

هایی وزارت جهاد کشاورزی در منطقه ابنالغ  برنامه

 کند انجام دهند و این قضیه را جدی بگنینرنند. می

های جدید کشت در کشور اشناره  وی به تکنولوژی

هنای  کرد و یاد آور شد: با بکار گیری تکنننولنوژی

جدید عملکرد تولید محصوالت کشاورزی به طنور 

 چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

های قبلی  وی از کشاورزان درخواست کرد مساحت

اراضی کشاورزی برای کشت در نظر گرفته نشنود 

چراکه عملکردها باال رفنتنه اسنت و کشناورزان 

های وزارت جهناد کشناورزی را در اینن  توصیه

 خصوص جدی بگیرند.

معاون وزیر جهاد کشناورزی بنا بنینان اینننکنه 

های صادراتی را برای صادرات محنصنوالت  سیاست

 ایم، اضافه کرد:  کشاورزی به دولت ارائه کرده

وزارت جهادکشاورزی بر مبنای مزیت آب از طنرح 

تولید محصوالت کشاورزی برای صادرات حمناینت 

 کند. می

وی در ادامه با اشاره به این نکنتنه کنه بنررسنی 

کیفیت کود کشاورزی نزدیک به سه سنال آغناز 

شده است خاطر نشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی 

برند کودی را مورد بنررسنی  255هزار و  7تاکنون 

برند  555هزار و  3قرار داده است که از این میزان 

 کود مورد تأیید قرار گرفته است.

http://www.iana.ir/fa/news/34488/16-مجری-23-پروژه-اقتصاد-مقاومتی-کشاورزی-را-پیش-می-برند-عناوین-پروژهها-و-مجریان-آن-ها
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 درصدی صادرات محصوالت کشاورزی  52افزایش 

 31در پنج ماهه اول سال 

 سند همکاری امضا کردند»  سیمیت«و   »ایکاردا«وزارت جهاد کشاورزی و مراکز بین المللی تحقیقات 

 31های اقتصاد مقاومتی اولویت تحقیقات کشاورزی در سال  پروژه

 تواند به مدیریت منابع آب ایران کمک کند فناوریهای هلند می

رئیس سازمان تحقنینقنات، آمنوزش و تنروینج 

میلنینارد تنومنان بنه 275کشاورزی از اختصاص 

 .تحقیقات کشاورزی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اسکندر زند گفت: 

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تنها با اننتنقنال 

دانش فنی حاصل از دو پروژه تولید بذر سالم سیب 

زمینی و تولید انبوه سیب مالینگ مرتون از طرینق 

درصد بودجه ای کنه طنی  75کشت بافت حدود 

سال گذشته صرف پژوهشکده شنده عنایندی  17

 داشته است.

درصد بودجه سازمان صنرف امنور  45وی افزود: 

موسنسنه پنژوهنش کشناورزی  25تحقیقاتی در 

میلیارد تومان  275شود که این مبلغ که حدود  می

های کشناورزی  های مختلف پژوهش است در بخش

از واکسن و بذر تا شینالت و بنینوتنکنننولنوژی، 

 شود. گیاهپزشکی و ... کشاورزی هزینه می

وی با بیان اینکه اولویت امسال سازمان در سراسنر 

های اقتصاد مقاومتنی اسنت،  کشور، پیگیری پروژه

خاطرنشان کرد: بیوتکنولوژی از حوزه هایی اسنت 

که ظرفیت سودآوری بسنینار بناالینی دارد، امنا 

متاسفانه در کشور ما به حد کافی در این بنخنش 

 سرمایه گذاری نشده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جنهناد 

کشاورزی گفت: صادرات بخش کشاورزی در پننج 

درصد افزایش به لحنا   12ماهه نخست امسال با 

وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بنینش از 

 هزار تن رسیده است. 26دو میلیون و 

به گزارش پایگاه اطنالع رسناننی وزارت جنهناد 

کشاورزی، دکتر عبدالمهدی بخشنده با اعالم اینن 

خبر، ارزش صادرات محصوالت کشاورزی را ینک 

 میلیون دالر عنوان کرد. 922میلیارد و 

 4.16وی افزود: این میزان صادرات معادل سهنم 

درصد از کنل ارزش  15.11درصد از کل وزن و 

صادرات کاالهای غیر نفتی در مدت یاد شنده را 

 شامل می شود.

به گفته بخشنده در این مدت، بیشترینن منینزان 

صادرات بخش کشاورزی به لحا  وزنی مربوط بنه 

درصد، بناغنی  61.2زیر بخش های زراعی با سهم 

 درصد بوده اسنت. 16.5درصد و دام و طیور  19.9

وی ادامه داد: به لحا  ارزشی بیشترینن منینزان 

صادرات بخش کشاورزی کشور نیز به زیر بنخنش 

درصد  22.3درصد، دام و طیور  41.1باغی با سهم 

 درصد تعلق دارد. 27.2و زراعی با سهم 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جنهناد 

 417کشاورزی گفت: در پنج ماه نخست امسنال، 

مینلنینون  592هزار تن محصوالت باغی به ارزش 

هزارتن محصوالت دام و طیور به ارزش  342دالر، 

هزار تنن  229میلیون دالر و یک میلیون و  746

میلیون دالر بنه  426محصوالت زراعی به ارزش 

 خارج از کشور صادر شده است.

بخشنده در مورد صادرات شیالتی در پنج مناهنه 

 755هزار و  22نخست امسال گفت: در این مدت 

منینلنینون و  21تن محصوالت شیالتی به ارزش 

 هزار دالر از کشور صادر شده است. 415

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: پنج قنلنم 

عمده صادراتی به لحا  ارزشی شامل پسنتنه بنا 

میلیون دالر، رب گوجه فرنگنی بنا  225پوست با 

منینلنینون دالر،  54میلیون دالر،مغز پسته  52

میلیون دالر  51میلیون دالر و ماست  53هندوانه 

 بوده است.

وی در همین حال پننج قنلنم عنمنده وارداتنی 

محصوالت کشاورزی را در این مدت به لحا  وزنی 

شامل ذرت دامی، لوبیای سویا، سایر بنه صنورت 

دانه به جز گندم دامی، کنجاله و سایر آخال هنای 

جامد از سویا و برنج نیمه سفید شده ینا کنامنل 

 سفید شده عنوان کرد.

وزارت جهاد کشاورزی و مراکز بنینن النمنلنلنی 

تحقیقات کشاورزی ایکاردا و سنینمنینت اسننناد 

 .های همکاری مشترک امضا کردند پروژه

به گزارش پایگاه اطنالع رسناننی وزارت جنهناد 

کشاورزی، هدف اصلی پروژه افزایش بنهنره وری 

نظام های تولیدی غالت محور با ایکاردا، ارتنقنای 

امنیت غذایی از طریق افزایش سیستم های زراعی 

این پروژه مشترک در سطح  .گندم دیم محور است

هکتار گندم، جو و نخود در چهار  755هزار و  957

استان کرمانشاه، لرستان، کردستان و آذربناینجنان 

برای اجرای این پروژه، اینران  .شود شرقی اجرا می

میلیون دالر سرمایه گذاری خنواهند  11نزدیک به 

 .کرد

وری  بنابراین گزارش، پروژه مشترک افزایش بنهنره

گندم و نظام های زراعی این محنصنول ننینز بنا 

همکاری مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گننندم

)سمیت( در اراضی استان هایی منانننند فنارس، 

خوزستان، گلستان و اقلیم های مشابه آن ظنرف 

مدت شش سال اجرا می شود و ایران در این پروژه 

 .میلیون دالر سرمایه گذاری می کند 25نزدیک به 

در مراسم امضای این دو پروژه، مهندس منحنمنود 

حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: امیندوارینم بنا 

توجه به ارقام دیم که در دنیا است و توسط مرکنز 

ایکاردا تهیه می شود بتوانیم در زمینه کشت دینم 

گندم و غالت به رغم شکنندگی اقلیم به پناینداری 

درصد افزایش بهره وری تولنیند  27تولید برسیم و 

 .داشته باشیم

وی افزود: مسووالن عالی رتبه ایران در زمنینننه 

امنیت غذایی فوق العاده حساسیت دارند و باور منا 

این است که از طریق علم، دانش و تکنولوژی های 

نوین دنیا و با کمک مراکز تحقینقنات اینکناردا و 

سیمیت می توانیم با تکیه بر محصوالت کشناورزی 

 .همچون گذشته، سربلند زندگی کنیم

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: با امضنای اینن 

قراردادها، فصل جدیدی در همکاری های ایران و 

مراکز بین المللی تحقیقات اینکناردا و سنمنینت 

 .گشوده می شود

در این مراسم مهندس عباس کشاورز معاون امنور 

زراعت نیزگفت: این قراردادها هدفمند و تعنهندات 

طرفین در زمینه کشاورزی پایدار با محوریت گندم 

 .و غالت مشخص شده است

وی افزود: تمرکز این قراردادها بر انتقال تکنولوژی 

 .در اراضی کشاورزی ایران است

کشاورز ادامه داد: مناطق همکاری با مرکز ایکناردا 

شامل استان هایی است که بینشنتنرینن سنطنح 

 .کشاورزی آنها را کشت دیم تشکیل می دهد

در این مراسم، دکتر اسکندر زند معاون وزیر جهاد 

کشاورزی و رییس سازمان تحقینقنات،آمنوزش و 

ترویج کشاورزی اظهار داشنت: پنروژه افنزاینش 

وری گندم با همکاری مرکز بنینن النمنلنلنی  بهره

تحقیقات ذرت و گندم )سیمینت( حنول منحنور 

بهبود سیستم بذر، ارتقای برنامه بهنژادی و توسعه 

 .کشاورزی حفاظتی است

وی افزود: در این قرارداد، دو میلیون هنکنتنار از 

اراضی آبی و دیم متعلق به مناطق گنرم و سنرد 

 .تحت پوشش قرار می گیرد

در مراسم امضای پروژه ها، محمود صلح مدیر کنل 

مرکز ایکاردا با بیان این که اجرای پروژه افنزاینش 

بهره وری نظام های تولیدی غالت محور به امنیت 

غذایی و معیشت کشاورزان ایرانی کمک خنواهند 

کرد، گفت: مرکز ایکاردا می تواند نقش موثری در 

زمینه کشت در مناطق خشک و کوهستناننی کنه 

درصد اراضی ایران را شامل منی شنود،  45حدود 

 .داشته باشد

وی زمان عملیاتی شدن این قرار دادها را از ینک 

ماه آینده اعالم و در عین حال بر تامین منابع مالی 

 .بننرای شننروع هننمننکنناری تنناکننینند کننرد

دکتر مارتین کراف مدیر کل مرکز سیمیت نیز بنا 

اشاره به سوابق همکاری میان ایران و این مرکز بنر 

اهمیت تحقیقات در حنوزه کشناورزی تناکنیند 

وی افزود: در سال های اخیر با توجه بنه  .گذاشت

تغییرات اقلیمی بر بهنژادی زراعت و اکوننومنینک 

 .توجه زیادی می شود

کراف گفت: ما در مرکز سیمنینت بنر کشناورزی 

حفاظتی، نوآوری سامانه های آبیاری و اسنتنفناده 

 .بهینه از آب تاکید داریم

مشاور وزیر کشاورزی هلند گنفنت: بنا داننش و 

های خود می توانیم به ایران در مندینرینت  فناوری

 منابع آبی در زمینه کشاورزی کمک کنیم.

لئون لومار در دیدار با شماری از فعاالن اقتنصنادی 

استان زنجان افزود: کشاورزی، آب بسینار زینادی 

نیاز دارد و ایران با چالش جدی آب مواجه اسنت. 

وی یادآورشد: هلند عالوه بر آنکه از منننابنع آبنی 

خوبی برخوردار است، دانش فنی پیشرفته ای در 

زمینه مدیریت منابع آب و استفاده از اینن مناینه 

 حیات در کشاورزی دارد. 

وی اظهار کرد: به زودی با همکاری پژوهشنگنران، 

پروژه ای در زمینه کاهش ضایعات بعد از برداشنت 

میوه آغاز می شود و نتایج این پژوهش می تنوانند 

 در اختیار ایران نیز قرار گیرد. 

مشاور وزیر کشاورزی هلند گفت: همنکناری اینن 

های پژوهشنی آغناز  کشور با ایران با ورود موسسه

هایی که در  شده است. وی خاطرنشان کرد: فناوری

تواند  زمینه کشاورزی در اختیار هلند قرار دارد، می

 برای ایران بسیار مفید باشد.
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 هزار تن گندم از کشاورزان  021میلیون و  55خریداری 

 پروری برگزار می شود  سمینار دوم ایران و نروژ در حوزه آبزی

  های تولید عسل در آذربایجان غربی  ایجاد زنجیره

 گزیده اخبار کشاورزی ایران

وگو با خبرنگار ایانا بنا  مجری طرح گندم در گفت

اعالم این خبر گفت: کشت نوبراننه پناینینزه در 

مناطق دیم و سرد کشور آغاز شده و تنا اواسنط 

 رسد. مهرماه به اوج خود می

پور افزود: در کشت پناینینزه  اسماعیل اسفندیاری

گندم، تمامی امکانات مورد نیاز تولید از جنمنلنه 

آالت و... فراهم  کود، بذر، سموم ضدعفونی، ماشین

 است و مشکل خاصی وجود ندارد.

شنود  وی خاطرنشان کرد: به کشاورزان توصیه می

کاری در مناطق دیم سرد، بنوجناری و  که خشکه

ضدعفونی بذور، رعایت تاریخ کشت و... را جندی 

 بگیرند.

پور ادامه داد: کشت در زمان منناسنب  اسفندیاری

شود که گیاه در زمان سرمای هوا، سه تا  باعث می

چهار برگ داشته باشد و قدرت تحملش افنزاینش 

 یابد. 

کارها و رعناینت  وی تصریح کرد: استفاده از خطی

تواند در تولیدی اقتصادی منؤثنر  عمق کشت می

 واقع شود.

مجری طرح گندم یادآور شد: سطح زینر کشنت 

در حند سنال  97  -  96گندم در سال زراعی 

گذشته و حدود شش میلینون هنکنتنار بنرآورد 

هزار هکتار آن آبی و  75شود که دو میلیون و  می

هزار هکتار را دیم تشنکنینل  555سه میلوین و 

 دهد. می

پور تأکید کرد: تاکنون کشت گندم در  اسفندیاری

هزار هنکنتنار  245سطحی معادل پنج میلیون و 

تنر تنا  ابالغ استانی شده، اما باید برای آمار دقینق

 پایان فصل کشت صبر کرد.

شنده از  وی در پایان میزان خرید گندم برداشنت

هزار تن  427میلیون و  11سال زراعی گذشته را 

برشمرد و اظهار داشت: هیچ محصول گندمی در 

مزارع وجود ندارد و تنها در برخی منناطنق اینن 

 ها است. کوبی محصول استراتژیک در خرمن

معاون بهبود تولیدات دامی آذربایجان 

غربی گفت: این استان نخستین استان 

های تولنیند عسنل در  دارای زنجیره

 کشور است.

روابنط ایانا و به ننقنل از به گزارش 

عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان 

 اله قریشی آذربایجان غربی، سید فضل

با بیان این مطلب، افزود: بنر اسناس 

آخرین آمارگیری انجام گرفته در سال 

، استان با داشتن بنینش از ینک 94

میلیون کندوی مدرن و بومنی و بنا 

درصد( عسل کشور  25هزار تن ) 25تولید بیش از 

چندین سال متوالی مقام نخست کشنوری را بنه 

 .خود اختصاص داده است

وی یادآور شد: آذربایجان غربی به لحا  در اختیار 

داشتن منابع الیزال الهی و شرایط آب و هنواینی 

مناسب، وجود مراتع و منابع غنی سرشار از شهد و 

هنای منهنم بنرای پنرورش  گرده یکی از قنطنب

 .آید زنبورعسل در سطح کشور به شمار می

معاون بهبود تولیدات دامنی جنهناد کشناورزی 

آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: عالوه بر مصنرف 

های تنولنیندی منازاد اسنتنان بنه  داخلی، عسل

هنای  کشورهای همجوار و یا بنه سناینر اسنتنان

 .شود کشورمان صادر می

وی با بیان اینکه شهرستان خوی با داشتن بیش از 

هنزار تنن  9/9هزار کندو و با تولید بیش از  375

درصد عسل  42عسل مقام اول استان را با بیش از 

تولیدی استان به خود اخنتنصناص داده، افنزود: 

کلنی  659شهرستان پلدشت با داشتن یک هزار و 

کیلوگرم عسل  15هزار و  25زنبور عسل و با تولید 

 .کمترین تولید را به خود اختصاص داده است

تعاونی زنبورداری فعال در 14قریشی تصریح کرد: 

استان و یک اتحادیه در راستای تهیه و توزیع انواع 

ها و لوازم و تجهیزات زنبورداری در اسنتنان  نهاده

 .کنند فعالیت می

اندازی صندوق توسعه ملنی و  وی یادآور شد: با راه

صندوق حمایت از توسعه زنبورداری کشنور و بنا 

های زنبورداری در صندوق توسنعنه  عضویت تشکل

ملی و همچنین عضویت در صننندوق تنوسنعنه 

زنبورداری کشور ، بیشترین سنهنام منربنوط بنه 

 .آذربایجان غربی است

قریشی به تولید عسل ارگانیک و بندون سنمنوم 

شیمیایی در استان اشاره کرد و افزود: فصل بنهنار 

زمان گلدهی گیاهان بهتنرینن زمنان اسنتنفناده 

زنبورعسل از طبیعت بوده بنه هنمنینن خناطنر 

هیچگونه سمپاشنی بنر روی درخنتنان اننجنام 

   گیرد. نمی

وی با بیان اینکه با توجه به حساسیت زنبوران بنه 

هرگونه سم و عدم تمایل به نشستن بر روی گنلنی 

ترین وجود  که سمپاشی شده باشد، ادامه داد: عمده

ها ناشی از عندم  بقایای سموم شیمیایی در عسل

آگاهی زنبورداران از نحوه تجویز داروهای مبارزه با 

های زنبور عسل مخصوصاً در فصنل  انواع بیماری

آوری شهد گل ها است و اکنون  تابستان زمان جمع

با تولید داروهای ارگانیک و با آموزش زننبنورداران 

در نحوه تجویز داروهای رایج این مشکل بنرطنرف 

 .شده است

قریشی با بیان اینکه آذربایجان غربی اولین استنان 

های تولید عسل در کشور است، ادامه  دارای زنجیره

داد: حداقل سه شرکت در استان به عنوان زنجینره 

تولید عسل با دارا بودن تعداد قنابنل منالحنظنه 

بننندی و  کندوی زنبورعسل، کنارخناننه بسنتنه

های متعدد عرضه محصوالت تولنیندی از  فروشگاه

 .کنند زنبورعسل فعالیت می

معاون بهبود تولیدات دامنی جنهناد کشناورزی 

تعاونی زنبورداری فعال،  14آذربایجان غربی گفت: 

شش کارخانه موم آج کنننی، شنش کنارخناننه 

های ارومنینه،  بندی عسل مدرن در شهرستان بسته

 .خوی و مهاباد فعالیت می کنند

وی بر ضرورت خارج کردن پرورش زنبورعسنل از 

تولید تک محصولی و تشویق تولید گرده، موم، ژله 

رویال، بره موم و زهر زنبورعسل تنأکنیند کنرد و 

هنای  یادآور شد: با توجه به اهمیت سایر فنرآورده

زنبورعسل در درآمد زنبورداران و بی توجهنی بنه 

این محصوالت به جهت ناآگاهی درباره اهنمنینت 

ها و یا نبود زیرساخت الزم برای جذب  اقتصادی آن

جلسات تخصصی با فعاالن  97ها از ابتدای سال  آن

های ذیربط به منظور تولید و جنذب  بخش و تشکل

این محصوالت تشکیل شد و اثرات این فعالیت بنر 

روی اقتصاد زنبوردار و ایجاد صنایع مربوطه و نقش 

آن در صادرات و ارزآوری مورد بررسی قرار گرفتنه 

 . است

وی گفت: اگر شرایط الزم بنرای تنولنیند سناینر 

های زنبورعسل را برای زنبورداران فنراهنم  فرآورده

 2توان ساالنه به غیر از تنولنیندعسنل،  کنیم می

بنرابنر  1،7هزار ریال درآمد حدود  227میلیون و 

درآمد ناخالص حاصل از تولیند عسنل از سناینر 

 .محصوالت داشته باشیم

قریشی افزود: این امر با ایجاد و فنراهنم ننمنودن 

ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی و تخصیص  زیرساخت

اعتبارات الزم به بخش زنبورعسل میسنر خنواهند 

 27شد. در ضمن فعالً بره موم در استان به قیمت 

هزار تومان، گرده بنه قنمنینت هنر  115هزار تا 

هزار تومان و ژل رویال هر سی سنی  175کیلوگرم 

 .رسد هزار تومان به فروش می 15

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزینان اینران در 

وگو با خبرنگار ایانا گفت: پس از برگزاری روز  گفت

نروژ در تهران، سمیننار دوم بنا هندف اجنرای 

 شود. عملیاتی برپا می

وی خاطرنشان کرد: این سمینار بنا منحنورهنای 

پروری، تجارت و ماهیگیری و حمل و ننقنل  آبزی

 دریایی به بحث و بررسی خواهد پرداخت.

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران ادامنه 

ای دربناره پنرورش  داد: نروژ دارای تجارب ارزنده

ماهی در قفس بوده و بیش ترین آبزیانی که صادر 

 کند، ماهی سالمون است. می

خدایی تصریح کرد: صادرات خاویار و منینگنوی 

تواند یکی از پتانسیل تولیدکننننندگنان  ایرانی می

 ها باشد. ایرانی برای عرضه به نروژی

وی تأکید کرد: در این سمینار عالوه بر مسنئنوالن 

دولتی شیالت، دامپزشکی، بانک، صندوق ضماننت 

صادرات و تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبنزینان 

 نیز حضور دارند.

خدایی در پایان اظهار داشت: رئنینس اننجنمنن 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان نروژ با هنمنتناینان 

ایرانی خود به بحث پیرامون صادرات محنصنوالت 

 آبزی وارد مباحث عملیاتی خواهند شد.

http://www.iana.ir/fa/news/34647/کشت-گندم-پاییزه-در-سطح-شش-میلیون-هکتار-باقی-خواهد-ماند-خریداری-11-میلیون-و-425-هزار-تن-گندم-از-کشاورزان
http://www.iana.ir/fa/news/34648/سمینار-دوم-ایران-و-نروژ-در-حوزه-آبزیپروری-برگزار-می-شود
http://www.iana.ir/fa/news/34650/ایجاد-زنجیرههای-تولید-عسل-در-آذربایجان-غربی-آغاز-فعالیت-رسمی-اتحادیه-تولیدکنندگان-عسل

