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 چالشهای کشاورزی، مسئوالن و

 نقش متخصصان اقتصاد کشاورزی ایران 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

اردیبهشت ماه امسال جامعه علمی اقتصاد کشاورزی کشور بار دیگر شااهد برگازاری 

های علمی در حوزه اقتصاد کشاورزی بود. دهمیان کنفراناس  یکی دیگر از گردهمایی

اردیبهشت امسال در حاالی در داناشگاه  23و  22دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران 

تحصیالت تکمیلی و فناوریهای پیشرفته ماهان کرمان برگزار شد که بخش کاشاورزی 

ایران نیز همانند سایر بخشهای اقتصادی کشور با چالشهای جدی مواجه اسات. آااار 

سوء تحریم های اقتصادی، بحران شدید کمبود آب، بهینه نبودن ماصرف آب، نباود 

سرمایه کافی برای توسعه کشاورزی، تخریب شدید محیط زیاست، تییایرات آب و 

هوایی و اقلیم و مواردی از این دست موجب شد تا در طی چند ساال اخایر بخاش 

 کشاورزی نتواند سهم مطلوبی در عملکرد و تولید ملی داشته باشد. 

هاای اقلیمای،  در مراسم افتتاحیه این کنفرانس وزیر محترم جهاد کاشاورزی چالش

طبیعی، محدودیت منابع آب، انباشت تولیدات کشاورزی، رکود بین المللای، افتادگای 

قیمت ها و تورم داخلی را از چالشهای مهم پیش روی بخش کاشاورزی کاشور رکار 

کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به کارشناسان و متخصاصان اقتاصاد 

کشاورزی با طرح سواالتی برای حل مسایل موجود درخواست ماشارکت و همکااری 

کرد. رویکردهایی برای خلق مزیت نسبی، سازو کارهای بهربردای بهینه از منابع، ارتقاء 

عملکرد تعاونی ها، جذب سرمایه و بهبود رابطه مبادله بخش کشاورزی با سایر بخاشها 

 پنج سوالی بود که جناب آقای مهندس حجتی در سخنان خود به آنها اشاره داشت.

در مراسم اختتامه این کنفرانس نیز رئیس وقت اتاا  بازرگاانی صانعت، معادن و 

کشاورزی به استفاده نادرست از آب و عدم تناسب میزان تولید در مقایسه باا عملکارد 

های پیش روی کاشاورزی ایاران  کشورهای پیشرفته اشاره داشت و استفاده از فرصت

پس از برجام و لزوم بهره جستن از تجربیات علمی و کشاورزی کاشورهای موفاق را 

 گوشزد نمود.

در میزگرد اقتصاد مقاومتی نیز به محورهای بحث اقتصاد مقاومتی از جمله توجاه باه 

اقتصاد دانش بنیان اشاره شد و در همین ارتباط دکتر پور ابراهیمای نمایناده ماردم 

باا   کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی بر عدم حل مشکالت و معضالت کشاورزی

در   توجه به حجم مناسب اعتبارات پژوهشی و وجود متخصصان اقتاصادی برجاسته

هاای ناسبی  کشاورزی کشور انتقاد داشت و بر موضوع خلق اروت از محل خلق مزیت

 تاکید کرد.

های اجرایی از عدم نتیجاه گایری  آنچه بطور گذرا بیان شد دغدغه مسئوالن دستگاه

مطلوب در ارائه راهکارهای الزم برای حل مسائل و معضالت کشاورزی این مرز و باوم 

هاای  است. اگرچه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران معتقد است سمت و ساوی پژوهش

دانشگاهی و موسسات علمی تحقیقاتی تا کنون در جهت حل این معضالت بوده اسات 

های علمی زیادی در این ارتباط هنوز فرصت ظهور  لکن این باور وجود دارد که ظرفیت

و بروز پیدا نکرده است. لذا انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ضمن صحه گذاشتن بر کلیه 

موارد مطروحه، فرصت را غنیمت شمرده و از کلیه متخصصان اقتصاد کشاورزی دعاوت 

های علمای خاود را پایرامون  های کارشناسانه و پژوهش به عمل می آورد تا بررسی

 مسائل موجود در چارچوب نظری و راهکارهای کاربردی بصورت مدون ارائه فرمایند.

و  در این زمینه دبیرخانه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران آماده دریافت پایاشاناهاادات

 راهکارهای شما فرهیختگان گرامی می باشد.
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 اخبار انجمن

های  به اطالع محققان، پژوهشگران، دانشجویان و اساتید محترم رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی و سایر رشته

 Iranian Journal of Agricultural and Natural Resourceرسااااااند، مجااله بیااان المللی مرتبط می

Economics (IJARE)   وابسته به انجمن اقتصاد کشاااااورزی ایران و دارای مجوز انتشار از کمیسیون

باشد.  پژوهشی شما محققان گرامی می ا نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آماده دریافت مقااااالت علمی

به نشانی:  IJARE توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از چگونگی ارسال مقاله به وب سایت مجله عالقمندان می

www.iranianare.ir  و یا وب سایت انجمن اقتصااد کشاورزی ایران مراجعه فرمایند. همچنین صندو  پست

با  32222٢۰٢و شماره تلفن  Iranianaes.ir@gmail.com, info@iranianaes.irالکتاااااارونیکی: 

 در همیاان زمینه آماده پاسخ گویی می باشد. ۶2۰پیش شماره 

متعلق باه  IJAREپایگاه الکترونیک دو فصلنامه 

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران بروزرسانی شد.

مجله اقتصاد کشاورزی و منابع طبایاعای ایاران 

دارای مجوز انتشار از سوی کمیسیون نشاریاات 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و باه زباان 

اصلی انگلیسی در تابستاان و زمساتاان چاا  

شود. هیئت تحریریه مجله را استادان بنام و با  می

سابقه رشته مهندسی اقاتاصااد کشااورزی در 

دانشگاه دهای مهم داخلی و خارجای تشاکایال 

دهد. عالقمندان برای کسب اطالعات بیشاتار  می

 به نشانی سایت در لینک زیر مراجعه فرمایند.
 

Iranian Journal of  
Agricultural and Natural 

Resource Economics 

درگاه پرداخت الکترونیکی سایات اناجامان 

 اقتصاد کشاورزی ایران راه اندارزی شد.

به گزارش روابط عمومی اناجامان اقاتاصااد 

کشاورزی ایران، با راه اندارزی درگاه پرداخات 

الکترونیکی سایت انجمن اقتصااد کشااورزی 

هاای  ایران، مشکالت مر بوط باه پارداخات

عضویت اعضا در انجمن، پرداخت برای چاا  

مقاالت در فصلنامه اقتصاد کشاورزی انجمان، 

های آموزشی و ابت نام در  ابت نام در کارگاه

کنفرانس های دو ساالنه اقتاصااد کشااورزی 

 ایران مرتفع گردید. 

گفتنی است این درگاه با هاماکااری بااناک 

کشاورزی ایران و شرکات آساان پارداخات 

پرشین برای انجمن اقتصاد کشااورزی ایاران 

  توسعه داده شده است.

حسب اطالع اعضاء محترم و فرهیخناه اناجامان 

اقتصاد کشاورزی ایران، مهندس محمود حاجاتای 

وزیر محترم جهاد کشاورزی در مراسم افتتااحایاه 

دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایاران 

پیرامون مسائل کشاورزی ایران سواالتی را مطارح 

کردند که با توجه به اهمیت ماوضاوع در ارائاه 

های کارشناسی، لزوم مشارکت متخصصان و  پاسخ

پژوهشگران رشته اقتصاد کشاورزی را بایاش از 

 پیش آشکار می سازد.

لذا بدینوسیله فراخوان مشارکت و ارائه پیشنهادات 

های پژوهشی کاربردی در حاوزه ساواالت  و طرح

گردد. از کلیه متاخاصاصاان،  مطرح شده اعالم می

هاای اقاتاصااد  استادان و اعضاء هیأت علمی گروه

های کشور و همچنایان اعضااء  کشاورزی دانشگاه

هیأت علمی و کارشناسان ارشد انجمن اقاتاصااد 

کشاورزی ایران که در موسسات علمی و پژوهشای 

شاود  مشیول فعالیت می باشند در خاواسات مای

پاسخ های خود را  بصورت دسته بنادی شاده و 

کشاورزی ایران  موضوعی به دبیرخانه انجمن اقتصاد

 ارسال فرمایند. 

همچنین در صورتیکه محققان محترم برای پاساخ 

به هر یک از سواالت مذکور طرح پژوهشای و یاا 

تاواناناد  شیوه نامه خاصی مد ناظار دارناد مای

پیشنهادات خود را بصورت مدون باا چاارچاوب 

نظری قابل قبول و با برآورد هزینه پاژوهاش باه 

 دبیرخانه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ارائه دهند. 

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران مصمم است در ایان 

های تخصصی باا مساوالن وزارت  ارتباط  نشست

جهاد کشاورزی و حتی المقدور در حضاور وزیار 

ها و پایاشاناهاادات  محترم برگزار نماید و پاسخ

پژوهشی دریافتی از سوی اعضا و ماتاخاصاصاان 

 فرهیخته انجمن را با ایشان مطرح نماید.

اضافه می گردد طرح های پژوهشی پیاشاناهاادی 

منحصرا با نام پیشنهاد دهنده طرح و با حاماایات 

حقوقی انجمن اقتاصااد کشااورزی ایاران ارائاه 

گردد و پس از تصویب موضوع پژوهش و تأمین  می

اعتبار مربوطه، از ارائه کننده طرح برای شروع باه 

 کار بطور رسمی دعوت به عمل می آید.

 سواالت وزیر محترم جهاد کشاورزی:

ا دستیابی به چشم انداز مبتنای بار اقاتاصااد 1

مقاومتی مستلزم اتخار چه رویکردهایی در حاوزه 

هاایای  اقتصاد کشاورزی بوده و ورود به چه پارادایم

 است؟

ا علم اقتصاد کشاورزی چه پیشنهادی برای حال 2

مشکل ساختاری در زمینه وجود فاصله بین تولیاد 

 تا مصرف دارد؟

های اقتصادی در بخش کشااورزی  ا خلق مزیت3

 مستلزم اتخار چه رویکردی است؟

ای بارای  ا دانش اقتصاد کشاورزی چه تاوصایاه4

 نظام بهره برداری بهینه در کشور دارد؟

ور هستند؟ نظام بهره بارداری  ها بهره ا آیا تعاونی3

خانوادگی چطور؟ کارشناسان اقتصاد کشاورزی در 

ها چه راهبردی را پیشاناهااد  مواجهه با این چالش

 کنند؟ می

ا دانشمندان اقتصاد کشاورزی چه راهاکااری را ۰

برای جذابیت سرمایه گذاری و جذب سرمایاه در 

 بخش کشاورزی ایران توصیه می کنند؟

ا اقتصاد کشاورزی برای بهبود رابطاه ماباادلاه ٢

ها چه پیشاناهاادی  بخش کشاورزی با سایر بخش

 دارد؟

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

جلسه هیأت مدیره انجمن اقاتاصااد کشااورزی 

ایران روز چهارشنبه دوازدهم آباان مااه ساال 

 جاری در محل دبیرخانه انجمن برگزار شد.

به گزارش روابط عماومای اناجامان اقاتاصااد 

کشاورزی ایران در این جلسه فعالیت های انجاام 

شده در ارتباط با امور ابت تیییرات انجمان در 

اداره ابت شرکتها ماورد باررسای 

 قرار گرفت. 

بنا بر این گزارش موضوع برگازاری 

یازدهمین کنفراناس دو سااالناه 

اقتصاد کشاورزی ایران نیز از موارد 

مهم این جلسه بود که اعضا بارای 

ریزی و فاراهام سااخاتان  برنامه

مقدمات برگازاری آن باه شاور 

 پرداختند. 

در این ارتباط مقرر شد هامااناناد 

سنوات گدشته  فراخوان برگازاری 

های اقاتاصااد  کنفرانس برای گروه

های کشور ارساال شاود تاا  کشاورزی دانشگاه

هاای  امکان مشارکت برای هار یاک دانشاگااه

 توانمند و مستعد برگزاری کنفرانس فراهم شود.

های فصالای  همچنین پیشنهاد برگزاری نشست

انجمن با امکان مشارکت کارشناسان ماراکاز و 

موسسات اجرایی و تحقیقاتی بصورت ادواری در 

یکی از گروه های اقتصاد کشاورزی مورد بررسای 

قرار گرفت و مقرر شد در این خصوص دانشاگااه 

 فردوسی مشهد پیشگام باشد.

موضوع فعالیت کمیته های تخصصی از دیاگار 

موارد مطرح در این جلسه بود که پس از شور و 

بررسی فعالیت های انجام شده در گذشته، مقارر 

های مذکور بیش از  شد با اتخار تمهیداتی کمیته

   تر شوند. پیش فعال

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران نشست های فصلی برگزار می کند

 بروز شد IJAREسایت مجله  پذیرش مقاله در مجله علمی و پژوهشی اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی ایران 

درگاه پرداخت الکترونیکی سایت 

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 

 راه اندازی شد

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

 اطالعیه فراخوان برگزاری یازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

 های اقتصاد کشاورزی قابل توجه مدیران محترم گروه

 های کشور دانشگاه

ها و اهداف متعالیی ن،  ایاهدهیمییین  به اطالع می رساند در راستای رسالت انجمن و سیاست
تیسسی   7931کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورهی اارا، در نیمه اول اردابهشت ماه سیال 

های کشسر برگزار خساهد شد. به منظسر فراهم ساختن  اان انجمن و با همکاری اکی اه دانشگاه
های اقتصاد کشاورهی تسانمند و مستعد کشسر  بدانیسسیییفیه فیراخیسا،  امکا، مشارکت گروه

میزبانی و دراافت پیشنهادات در خصسص برگزاری هر چه با شکسهتر اان رواداد بزرگ عفمیی 
 اعالم می گردد. 

خساهشمند است در صسرت عالقمندی به میزبانی  پیشنهادات خسد را حداکثر تا پاایا، دایمیاه 
سال جاری بصسرت مکتسب و با ذکر امکانات و مفزومات جانبی مسجسد به دبیرخانه انجمن اعیالم 
فرمااید. بداهی است بر اساس رواه معمسل گذشته پس اه بررسی پیشنهادات درایافیتیی اه 

های کشسر  هییتت میدایره انیجیمین پیس اه بیررسیی امیکیانیات و  سسی هر اک اه دانشگاه
های متقاضیا، و ساار مسارد مسرد نظر انجمن محل برگزاری هماای  را انیتی یاب و  تساتمندی

هیای  هاای خساهد بسد که تا کنس، میزبانی کنفرانیس اعالم خساهد نمسد. طبعا اولسات با دانشگاه
 قبفی را برعهده نداشته اند. 

 با احترام / دکتر حبیب اهلل سالمی       
 رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران       

شاورزی نام فارسی کتاب :  سک و بیمه محصوالت ک ر ری  مقدمه ای ب

 نام انگلیسی کتاب: 
Agricultural Crops Insurance Natural Disaster, Crops Risk and Insurance 

آلمانانتشارات :    دکترکیانوش قالوندنویسنده:   المبرت 

شورهای جهان مدیریت معرفی کتاب:  سیاری از ک در دهه های گذشته ب

ریسک و بیمه محصوالت کشاورزی را به عنوان مکانیزمی برای جبران کاهش 

بخشی از درآمدهاو و کاهش ریسک های مزارع کشاورزی به کاربرده اند. کتاب 

حاضر برگرفته از تحلیل انتقادی تحقیق پایان نامه دکتری نویسنده در سالهای 

در زمینه ریسک و بیمه های کشاورزی به ویژه درایالت جامو و  2۶14-2۶1۶

بخش مفصل به رشته تحریر درآمده   3باشد. این کتاب در  کشمیرهندوستان می

است. از مهمترین نکته این کتاب معرفی تئوری آشوب یا بی نظمی در مدیریت 

صفحه و به قیمت  41٢ریسک و بیمه محصوالت کشاورزی می باشد. این کتاب در 

 به چا  رسیده است.2۶1۰ یورو توسط انتشارات لمبرت آلمان در نوامبر 81.1۶

 معرفی کتاب

اربعین شهادت سید و ساالر شهیدان حضرت امام حسین )ع(، ایام حزن و اندوه رحلت پیام اکرم )ص(، شهادت 
 امام حسن مجتبی و امام علی ابن موسی الرضا علیهم السالم را تسلیت می گوییم. 

  

 »روابط عمومی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران«  
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 اخبار ویژه بانک کشاورزی ایران

* حضور مدیر عامل بانک کشـاورزی در 

جلسه توسعه و سرمایه گذاری اسـتـان 

 البرز در معیت کاروان تدبیر و امید 

دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هایاات مادیاره و 

آباان  2۰مدیرعامل بانک کشاورزی روز چهارشنبه 

هم زمان با حضور کاروان تدبیر و امید به اساتاان 

 البرز، رئیس جمهور را در این سفر همراهی کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شاعاب بااناک 

کشاورزی استان البرز، دکتر شهید زاده در ایان 

استان کاه  سفر در جلسه توسعه و سرمایه گذاری 

در محل استانداری البرز و با حضور رئیس جمهور، 

جمعی از وزرا ، مدیران و معاونان برگزار شد حضور 

 داشت.

بر اساس این گزارش، حضور در مدیاریات بااناک 

کشاورزی استان البرز و دیدار و گفات و گاو باا 

کارکنان از دیگر برنامه های دکتر شاهایادزاده در 

  این سفر بود.

میلیارد ریال تسهـیـالت  186* پرداخت 

های کوچک و متوسط در بـانـک  بنگاه

 کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

شعب بانک کشاورزی استاان کاهاگایالاویاه و   

 28۶ ، 1313ماهاه اول ساال  ٢بویراحمد در 

میلیارد ریال تسهیالت به بنگاه هاای کاوچاک و 

 متوسط این استان پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شاعاب بااناک 

کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحاماد: ایان 

نفر از متقاضیان پارداخات  3۰تسهیالت به تعداد 

 شد.

میلـیـارد ریـال  228* پرداخت بیش از 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در بانـک 

 کشاورزی استان گلستان 

شعب بانک کشاورزی استان گلستان از اباتادای 

مایالایاارد  118تا پایان روز جاری مبلغ  13سال 

ریال تسهیالت قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت 

 کردند. 

به گزارش روابط عمومی مدیریت شاعاب بااناک 

کشاورزی استان گلستان این میزان تسهیالت باه 

نفر از مزدوجان توسط شعب اساتاان  14۶۶تعداد 

 پرداخت شد.

میلیاردریال تسـهـیـالت  11* پرداخت 

مکانیزاسیون توسط بـانـک کشـاورزی 

 ماه 3استان کهگیلویه و بویراحمد طی 

شعب بانک کشاورزی در استان کاهاگایالاویاه و 

 32مبلغ    1313ماهه اول سال  ٢بویراححمد در 

میلیارد ریال تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی باه 

کشاورزان پرداخت کردند.این میزان تسهیالت باه 

 نفر متقاضی پرداخت شد. 24۶تعداد 

با حضور دکتر اسحا  جهانگیری معاون اول رئیس 
 33جمهور در استان کرمان، پروژه آب رسانی به 

روستای کشور هم زمان در استان های کارماان، 
میلیارد ریال  18۶لرستان و یزد با اعتباری بالغ بر 

 از محل صندو  توسعه ملی به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، روز ساه 

آبان با حضور معاون اول رئیس جمهاور،  23شنبه 
وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت ماهانادسای آب و 
فاضالب کشور، مدیر شعب بانک کشاورزی استاان 
کرمان ، استاندار کرمان و جاماعای از مادیاران 

روستا در اساتاان  34استانی، پروژه آب رسانی به 
میلایاارد ریاال از  121کرمان با اعتباری بالغ بر 

محل اعتبار صندو  توسعه ملی به بهاره بارداری 
 34نافار در  1243۶رسید که به این ترتیاب 

روستای این استان از نعامات آب آشاامایادنای 
 مند شدند. بهره

بر اساس این گزارش، در همین تاریاخ فااز دوم 
مجتمع آب رسانی کوار در شهرساتاان اشاکاذر 

 3۶۶میلیارد و  4۶با اعتباری بالغ بر  استان یزد 
میلیون ریال از محل صندو  تاوساعاه مالای از 

معاون اول رئیس جمهور، وزیار نایارو و  سوی 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از 
طریق ویدئو کنفرانس و با حضور استاندار یازد و 

باا  روساتاا  13مسئوالن استانی افتتاح شد و 

هزار نفر در ایان اساتاان را  13جمعیتی بالغ بر 
 تحت پوشش قرار داد.

این گزارش می افزاید دکتر جهانگیری و هایاات 
در سفر به استان کرمان از طریق   همراه همچنین

ویدئو کنفرانس، در مراسم افتتاح ماجاتاماع آب 
رسانی شهدای منطقه بستان آباد خارم آبااد باا 

دو هزار نافار   روستا و جمعیتی بالغ بر ۰پوشش 
 شرکت کردند .

شایان رکر است پروژه ملی آبرسانی به روستاها باا 
عاملیت بانک کشاورزی و مادیاریات شارکات 
مهندسی آب و فاضالب کشور با هادف تاحاقاق 
اهداف اقتصاد مقاومتی، افزایش ضریب بهره مندی 
روستاییان از آب شرب ، استفاده صحیح از مناباع 
آبی با تکیه بر توان علمی و نیروهای ماتاخاصا  
داخلی و به منظور افزایش توان داخلی در حاوزه 

 آب شرب در سطح کشور حال انجام است.

روستا با حضور معاون اول رئیس  19بهره برداری از پروژه آب رسانی 

 جمهور 

دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیاات مادیاره و 

آباان باا  21مدیرعامل بانک کشاورزی روز شنبه 

سفر به شهر مامونیه از کارخانجات و تااسایاساات 

 333شرکت های گروه آدینه سبز که با مشارکت 

اناد  میلیارد ریالی بانک کشاورزی راه اندازی شاده

 بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، مجموعه 

آدینه سبز شامل پنج شرکت آرمان سبز، آدیاناه 

وصل، ارغوان آدینه، فدک خشکرود و پگاه آدیاناه 

هکتار بااغ  ٢۰۶سبز است که با دراختیار داشتن 

پسته، در زمینه تولید، فرآوری وصادرات پساتاه، 

واردات ماشین آالت و ادوات کشاورزی و خریاد و 

 فروش نهاده های کشاورزی فعالیت می کند.

این گزارش می افزاید مدیاریات شاعاب بااناک 

 333کشاورزی استان تهران با پرداخت بالاغ بار 

میلیارد ریال تسهیالت در راه اندازی این مجموعه 

بزرگ تولیدی بخش کشاورزی مشاارکات کارده 

  است.

شایان رکر است روح اهلل خدارحمی عضو هایاات 

مدیره بانک، فرهاد فنودی مدیر امور اعتاباارات و 

بانکداری شرکتی و فهیمی مدیر شعب بااناک در 

استان تهران در این بازدید دکتر شاهایادزاده را 

 همراهی کردند.

های مجموعه گروه  بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از شرکت

 آدینه سبز 

تن نیشکر در کارخانه شرکات  14٫2۶۶با دریافت 
کشت و صنعت کارون رکورد بی سابقه نایاشاکار 

 آسیاب شده در صنایع نیشکری جابجا شد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی به نقل از 
روابط عمومی و ارتباطات شرکت کشت و صنعات 
کارون ، یک رکورد بی سابقه دیگر در شرکت های 

 نیشکری ایران بدست آمد.

بر اساس این گزارش، در پایان سی و چهاارمایان 
-1۰سال زراعی   روز از آغاز عملیات بهره برداری

آبان ماه کارخانه شرکت کشات  2٢روز جمعه  13
تن نیشکر حمل  14٫2۶۶و صنعت کارون توانست 

شده از مزارع شرکت های نیشکری کارون و میاان 
 آب را دریافت کند.

تن نایاشاکار  14٫2۶۶این گزارش می افزاید از 
 4هزار تن آن از مازارع  13بیش از   آسیاب شده

گانه واحد های کشاورزی این شرکت حمل شاده 
 است.

هزار تن نیشکر باه  14شایان رکر است دریافت  
پنج   صورت روزانه در سال سوم برنامه چشم انداز

ساله توسط مدیریت این شرکت ترسیم و پایاش 
از شاروع  34پینی شده بود که در پایاان روز 

 عملیات برداشت محصول، این مهم حاصل شد.

 14٫2۶۶این گزارش خاطر نشان می سازد رکورد 
تن نیشکر آسیاب شده در تمام ادوار سای و ناه 
دوره بهره برداری گذشته این شارکات و تاماام 

 های نیشکری استان بی سابقه بوده است شرکت

تنی در صنایع نیشکر توسط شرکت کشت  20166کسب رکورد 

 و صنعت کارون

همزمان با سفر کاروان تدبیر و امید به استان البرز 
و طی آئین افتتاح پروژه های آب و بار  ایان 

از طریق ویدئو  با حضور رئیس جمهور که  استان 
روساتاا باا  1۶کنفرانس انجام شد، آب رسانی به 

مجتماع  3هزار نفر و عملیات اجرایی  1٢جمعیت 
هزار نافار  12 روستا با جمعیت  1٢آب رسانی در 

میلیارد ریال در آبفار البارز  14۶با اعتباری بالغ بر 

 آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشااورزی، پاروژه 
ملی آبرسانی به روستاها با هدف تامین آب شارب 
بهداشتی و توسعه زیارسااخات هاای رفااهای 

با عاملیت  روستاییان و کاهش مهاجرت به شهرها 
بانک کشاورزی و مدیریت شرکت مهندسی آب و 

 فاضالب کشور در حال انجام است.

روستا در استان البرز با  13افتتاح پروژه های آب رسانی مربوط به  

 حضور رییس جمهور

http://www.ilna.ir/بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/429285-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9
http://naghdineh.com/page/20680/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%A
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 

 گفت: رویکرد ما جنگل کاری اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، خداکرم جاللای 

در نمایشگاه مطبوعات افزود: در این رویکارد هام 

دهایام و هام  سطح جنگل کاری را افزایش مای

 .ها را به شدت کاهش داده ایم هزینه

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با اشاره 

های شرایط اقلیمی جهان گفت: تیایایار  به چالش

اقلیم و گرم شدن کره زمین، کمبود آب و بیااباان 

های مهم است که زندگی انساان و  زایی از چالش

 .سایر موجودات کره زمین را تهدید می کند

جاللی ادامه داد: یکی از عوامل اصلی این ماوضاوع 

به دلیل صنعتی شدن افزایش غلظت گاز کربونیک 

در جهان است و موضوع بعد هم جاناگال زدایای 

 .است که در جهان شکل گرفته است

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری تصریاح 

کرد: زمانی در جهان هشت میلیارد هکتار جناگال 

وجود داشته و اآلن به چهار میلیارد هکتار رسیاده 

 .است

وی افزود: ما پنج حوزه رویشگاه جنگلی داریم کاه 

در شمال کشور شش میلیون هکتار، زاگارس دو 

های مرکز و شار  کشاور  میلیون هکتار، جنگل

حدود چهار میلیون هکتار، دو میلایاون هاکاتاار 

جنگل های خلیج فارس و حادود دویسات هازار 

 .هکتار هم جنگل های ارسباران است

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 

با تأکید بر اینکه حداکثر تالش برای حفااظات از 

این عرصه ها صورت می گیرد، گفت: بار اسااس 

های دقایاقای کاه  آمارهایی که ما داریم و ارزیابی

 13سال گذشته تقاریاباا  ۰۶انجام شده در طول 

هزار هکتار از عرصه های جنگلی ما کاهش پایادا 

کرده است که بخش عمده آن به دلیال تاوساعاه 

شهرها بوده و مقداری هم تصرفات غیار قااناونای 

اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده که پرونده دارند و 

 .پیگیری می شود

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 

طی سال های اخیر میزان تخریب و تصارف   گفت:

به حداقل ممکن رسیده است و ما مثل گاذشاتاه 

نداریم که کسی به طور مثال یک هکتاار زمایان 

 جنگلی را تصرف و تخریب کند.

وی با بیان اینکه اآلن باید وضعیت آفات و بیمااری 

ها را پایش کنیم، افزود: ما کمیته گیاه پازشاکای 

خاص جنگل داریم که بیماری ها و آفات را رصد و 

اگر یک بیماری و یا آفت طییان کند آن را کنتارل 

می کنند. وی افزود : بر اساس قانون ما باید تاالش 

کنیم تا سرانه ما که حدود دو هزار متر مربع اسات 

را به دو هزار و پانصد متر مربع برسانیم و ساطاح 

جنگل ها که هشت و هفت دهم درصد از کشاور 

 .درصد برسانیم 1۶است را به 

مجری طرح چیندرقند و نیشکار وزارت جاهااد 

کشاورزی پیش بینی کرد: امسال بالاغ بار یاک 

 هزار تن شکر در کشور تولید شود. ۰۶۶میلیون و 

به گزارش مهر، علیرضا یازدانای اظاهاارداشات: 

هاای  افزایش ضریب خوداتکایی شکر یکی از طرح

جااری  اقتصاد مقاومتی است که از تیارمااه ساال

طور جدی با تعیین مجاری  های این طرح به برنامه

 .برای آن، در حال پیگیری است

، 14۶4وی با بیان اینکه براساس این برنامه تا افق

کشور در تولید شکر به ضریب خوداتکایی بیش از 

درصد خواهد رسید، گفت: از اهداف تاعاریا   13

وری آب، امنیات  شده برای این طرح، افزایش بهره

غذایی، تولید پایدار در کشاورزی و ایجاد اشتیاال 

  .توان نام برد را می

مجری طرح چیندرقند و نیشکار وزارت جاهااد 

کشاورزی، سطح زیرکشت بهاره چیندر قاناد را 

حدود یک صد هزار هکتار اعالم و اضافه کرد: این 

عدد در طرح مذکور اابت خواهد ماند و به دلایال 

بحران آب احتمال کاهش آن نایاز وجاود دارد 

ضمن اینکه در این برنامه، افزایش عمالاکارد در 

 .واحد سطح در دستور کار قرار دارد

یزدانی ادامه داد: در کنار این مساله، از آنجایی که 

چیندرقند نقش ماهامای در تانااوب زراعای 

وری  محصوالت دارد و در راستای افزایاش باهاره

آب، وزارت جهاد کشااورزی گساتارش ساطاح 

زیرکشت پاییزه چیندر قند را در دساتاور کاار 

 .جدی خود قرار داده است

 11رئیس سازمان برنامه و بودجه کشاور گافات:

هازار و  14هزارتن گندم به ارزش  32۶میلیون و 

میلیارد تومان گندم امساال از کشااورزان  ٢۶٢

  .خریداری و همه مطالبات گندمکاران پرداخت شد

به گزارش پایگاه اطاالع رساانای وزارت جاهااد 

کشاورزی، دکتر محمدباقر نوباخات در نشاسات 

خبری در نمایشگاه مطبوعات، با اشااره ایان کاه 

خرید گندم در مقایسه با آغاز کار دولت یازدهم در 

سه برابر شده است، اظهار داشت: امساال  12سال 

هزار تان گانادم کشااورزان  32۶میلیون و  11

میلیاارد تاوماان باه  ٢۶٢هزار و  14خریداری و 

 .گندمکاران پرداخت شد

وی با بیان این که دولت پارسال هشت میلیاون و 

هزارتن گندم از کشاورزان خاریاداری کارد،  82

یادآور شد: این در حالی است که مایازان خاریاد 

یعنی آغاز کاار دولات، چاهاار  12گندم در سال 

هزار تن و میزان بهای پرداختی باه  822میلیون و 

 میلیارد تومان بوده است. 311۶گندمکاران 

معاون رئیس جمهوری باا تاقادیار از زحاماات 

ارزشمند کشاورزان گندمکار تصریح کارد: هاماه 

کشاورزانی که گندم خود را به دولت فروخته اناد، 

 اند. مطالبات خود را به طور کامل دریافت کرده

معاون برنامه ریزی و اقاتاصاادی وزارت جاهااد 

 12۶تاا  11٢کشاورزی پیش بینی کرد: امسال 

میلیون تن محصوالت کشاورزی در کشور تاولایاد 

  شود.

به گزارش پایگاه اطاالع رساانای وزارت جاهااد 

کشاورزی، دکتر عبدالمهدی بخشنده در بارنااماه 

سیما با اشاره به بانادهاای  3اقتصاد ایران شبکه 

مرتبط با بخش کشاورزی در سیاست های اقتصااد 

پاروژه  13مقاومتی، اظهار داشت: امسال اجارای 

اقتصاد مقاومتی در دساتاور کاار وزارت جاهااد 

 کشاورزی قرار دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کارد: باا 

اقدامات فنی و پشتیبانی های صورت گارفاتاه در 

دولت یازدهم، تراز بازرگانی غذای کشور از منافای 

میلیارد  3.4به منفی  12میلیارد دالر در سال  8.1

 کاهش یافت. 14دالر در سال 

دکتر بخشنده پیش بینی کرد: تراز بازرگانی غاذای 

وی  کشور تا هفت سال آینده به صفر مای رساد.

تصریح کرد: با افزایش بهره وری، تولید گنادم باا 

میلیاون  8شرایط اقلیمی و بارشی مشابه از حدود 

میلیون تن در ساال  14به بیش از  12تن در سال 

 4.8جاری افزایش و خرید گنادم کشااورزان از 

میلیاون تان در  11.3به  12میلیون تن در سال 

وی تاکید کرد: افزایش تاولایاد  سال جاری رسید.

گندم حاصل دستاوردهای پژوهشگران کشااورزی 

رقم گندم ویژه هر اقالایام،  3۶در معرفی بیش از 

تامین بذر گواهی شده، تامین مااشایان آالت و 

ادوات کشاورزی، قدام به موقع در مبارزه با آفاات، 

تامین نهاده های با کیفیت اعم از کود و سم مای 

میلیون تن جاو  4وی گفت: امسال بیش از  باشد.

میلیاون تان  1.۰تولید شد و پیش بینی می شود 

   شکر تولید شود.

دکتر بخشنده با اشاره به این که در مرغ و تاخام 

مرغ خودکفاییم و صادرات داریام، خااطارنشاان 

درصاد خاوداتاکاا  1۶ساخت: در گوشت قرماز 

هستیم. وی دستاوردهای باخاش کشااورزی را 

حاصل تالش تولیدکنندگان و بارنااماه ریازی و 

مدیریت وزارت جهاد کشاورزی عنوان و اظهار کرد: 

توسعه زیرساخت ها، تسطیح و یکپارچه ساازی و 

آماده سازی اراضی، توسعه ساماناه هاای ناویان 

آبیاری از دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در 

 اقتصاد مقاومتی است.

 مجری طرح چیندرقند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی:
 هزارتن شکر در کشور تولید خواهد شد 266امسال یک میلیون و 

 رئیس سازمانرئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 

 هزار هکتار جنگل با مشارکت مردم انجام می گیرد 266ساالنه  

 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:
 هزارتن گندم  امسال از کشاورزان خریداری شد 116میلیون و  22

 معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
 میلیون تن محصوالت کشاورزی در کشور تولید می شود 223امسال 
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گافات: 

اصالح سه هزار هاکاتاار از بااغ هاای گاردوی 

تویسرکان در دستور کار قرار دارد که درمارحالاه 

هکتار باغ گردو اجرایی می  3۶۶اول، این طرح در 

 .شود

محمد علی طهماسابای در هاماایاش گاردوی 

تویسرکان، فرصت و چالش ها افزود: اصاالح بااغ 

های گردو با روش های نوین علمی ماهاماتاریان 

وری حداکثری از میزان تولید گاردوی  راهبرد بهره

 .تویسرکان است

وی ادامه داد: در حال حاضر میزان تولید گردو در 

 2هر هکتار از باغ های گردوی تویسرکان کمتر از 

تن است که از نظر کمی میزان زیاد و قابل توجهی 

 .به حساب نمی آید

وی ارعان کرد: این در حالی است که بااغ هاای 

گردوی تویسرکان با تهدیداتی مانند سرماازدگای، 

کمبود منابع آب و آفات و بیماری باغی مانند کارم 

خراط روبه رو است که میزان تولید گردو را در این 

 .شهرستان کاهش داده است

طهماسبی با تاکید بر اینکه اکنون اصالح باغ هاای 

گردو، سرشاخه کاری، پیوند زنی و مبارزه علمی باا 

آفات از ضروری ترین کارها برای بهبود بهره وری 

کمی و کیفی از گردوی تویسرکان به شاماار مای 

روند اضافه کرد: در صورت اصالح صحیح باغ هاای 

گردو، میزان تولید گردو در هر هکتار از باغ هاای 

 .گردوی تویسرکان می تواند به چهار تان بارساد

طهماسبی افزود: عالوه بر سرماازدگای در طاول 

سالهای اخیر، یک دست و یکنواخت نبودن گردوی 

تولیدی به لحاظ ارقام باغی موجب ایجاد موانعی بر 

سر مسیر ایجاد صنایع تبدیلی گردو در تویسرکاان 

 .شده است

طهماسبی با بیان اینکه دولت برای ارائه تسهیاالت 

و منابع مالی به منظور توسعه آبیااری ناویان در 

مناطق مختل  کشور محدودیتی ندارد خاطر نشان 

درصد از منابع مالی ماورد نایااز بارای  83کرد: 

 .گسترش آبیاری نوین را دولت متقبل مای شاود

به گفته طهماسبی اصالح باغ های گردو و ایاجااد 

باغ های نمونه علمی در ایان باخاش ماوجاب 

اقتصادی شدن باغ های گردو، ایجاد امکاان بارای 

انجام کارهایی مانند سرشاخه کاری و مکانیزاسیون 

باغی، تولید بیشتر اروت و جلوگیری از تالافاات 

 .جانی برای برداشت گاردو را باه دناباال دارد

هازار  14۰وی خاطر نشان کرد: در سراسر دنیاا 

 4۶۶هکتار باغ گردو با میزان تولید سه میلیون و 

هزار تن گردو وجود دارد که سهم کشور ما از ایان 

هزار هکتار باغ های گردوی با تولایاد  12۶میزان، 

 .هزار تن گردو است 23۶ساالنه 

درصد گردوی کشور باا  1۶طهماسبی اضافه کرد: 

هزار هکتار باغ گردو در  13توجه به برخورداری از 

استان همدان تولید می شود که در ایان مایاان 

 .شهرستان تویسرکان سهم زیادی دارد

 
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جاهااد 

کشاورزی گفت: قیمت خرید تضمینی محصاوالت 

کشاورزی در سال زراعی جدید بزودی از ساوی 

  .دولت نهایی و اعالم می شود

میلیون  2،3بخشنده در مورد گندم افزود: تاکنون 

هکتار نیز گندم دیم و آبی کشت شده که با توجه 

به امکانات فراهم آمده، امید می رود امسال نایاز 

 .مانند سال گذشته تولید مطلوب باشد

معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جاهااد 

کشاورزی بیان کرد: تمام نهاده های ماورد نایااز 

کشاورزان اعم از سموم، کودهای شیمیایی و باذر، 

در اختیار کشاورزان قرار گرفته و هیچ کاماباودی 

در این زمینه وجود ندارد. ضمن اینکه بخش اعظم 

بذور گندم و جو تولید داخلی بوده و باخاشای از 

بذور کلزا نیز که رقم های جادیادی را شاامال 

 .شود، وارداتی است می

سند پروژه مشترک توسعه ساماناه هاای پاایاش 

 محصوالت کشاورزی از طریق تصاویر ماهواره ای

بین وزارت جهاد کشاورزی و ساازماان خاوارباار 

 .امضا شد جهانی فائو

به گزارش پایگاه اطاالع رساانای وزارت جاهااد 

کشاورزی، این سند توسط دکتر عابادالاماهادی 

بخشنده معاون برنامه ریزی و اقاتاصاادی وزارت 

جهاد کشاورزی و دکتر ناکوزی نماینده ساازماان 

فائو در ایران عصر امروز یکشنبه در ماحال وزارت 

 .جهاد کشاورزی به امضا رسید

دکتر بخشنده در این مراسم با اشاره به گستردگای 

 12۶بخش کشاورزی و تولید ساالنه نازیاک باه 

میلیون تن محصوالت کشاورزی بر لزوم داشاتان 

آمار صحیح که مبنای یک برنامه ریازی دقایاقای 

باشد تاکید کرد و گفت: باا اجارای ایان پاروژه 

مشترک می توان امیدوار باشیم که نتایج آن کمک 

شایانی به افزایش دقت و کایافایات آماارهاای 

کشاورزی کند و به یک سامانه پایش مطلوب بارای 

 .تنظیم بازار بخش کشاورز دست یابیم

وی افزود: این پروژه به صورت آزمایشی باه مادت 

دو سال در استان های زنجان، مازندران و جاناوب 

 کرمان اجرا خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و اقاتاصاادی وزارت جاهااد 

کشاورزی، سازمان فائو را دارای تجارب فنی خوبی 

در فعالیت های کشاورزی در سایر کشورها دانسات 

و گفت: امیدواریم این پروژه مشترک باا ساازماان 

فائو نیز بر اساس استاندارد های بین المللی و باا 

 .باالترین کیفیت ممکن اجرا شود

همچنین در این مراسم دکتر ناکوزی باا اظاهاار 

خرسندی از ایجاد تحول در بخش کشاورزی ایاران 

گفت: در چند سال اخیار اقاداماات خاوبای در 

کشاورزی ایران اتفا  افتاده است و سازمان فاائاو 

آماده اجرای پروژه های مختل  مشترک باا ایاران 

 .در زمینه کشاورزی و توسعه روستایی می باشد

وی افزود: این پروژه مشترک می تواند ناماادی از 

انتقال دانش بین وزارت جهاد کشاورزی و سازماان 

 .فائو باشد و ارزش افزوده خوبی به ارمایاان آورد

در ابتدای این مراسم دکتر کریم احمدی صوماعاه 

رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتبااطاات وزارت 

جهاد کشاورزی نیز گزارشی از مطالعات و مقدمات 

انجام شده برای اجرای پروژه مشترک ماذکاور را 

 .ارایه کرد

 11رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: تا کنون 
شرکت ایرانی صادر کننده آبزیان ماورد تاایایاد 

به گزارش پاایاگااه اطاالع  . روسیه قرار گرفته اند
رسانی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر مهدی خالاج 

های  گفت: اخیراً تعدادی از شرکت هایی که کارگاه
فرآوری آبزیان پرورشی مانند قزل آال را داشتند و 
همچنین کارخانه های صنایع لبنی را به روسایاه 

وی ابراز امایادواری کارد کاه   .ایم معرفی کرده
های فرآوری آبزیان پرورشی که در ناواحای  کارگاه

مرکز و شمال کشور مانند تاهاران، ماازنادران و 
کردستان هستند و به طرف روسی معرفای شاده 

 .اند، مورد تایید قرار گیرند

خلج تصریح کرد: با تایید این کارگاه هاا و قارار 
گرفتن نام آنها بر روی سایت فدراسیون و اتحادیاه 

توانند صادرات خود را  گمرکی روسیه، تجار ما می

  .های فرآوری آغاز کنند از این کارگاه

وی با بیان این که الزامات بهداشتی، خاط قارماز 
همه کشورها در تبادل کاالهای کشاورزی و دامای 
است، اظهار داشت: سیاست و استراتژی ساازماان 
دامپزشکی کشور فرآهم آوردن الزامات بهداشاتای 
برای صادرات و واردات محصوالت در حوزه دام و 

 . طیور است

های ما با کشاورهاا  خلج ادامه داد: توسعه همکاری
در عرصه تولید واکسن، دارو و مواد بیولوژیک نایاز 

 در راستای تحقق این استراتژی است.
وی گفت: علت اقدامات سختگیرانه کشاورهاا در 
حوزه مسایل بهداشتی کاالها این است که مطمئن 
شوند از محل واردات محصوالت کشاورزی هایاچ 
مخاطره بهداشتی برای جمعیات انساان، دامای، 
 .گیاهی و زیست محیطی کشورشان پیش نمی آید

ایران و فائو برای توسعه سامانه های پایش محصوالت کشاورزی 

 همکاری می کنند  از طریق ماهواره

قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در سال زراعی 

 جدید بزودی اعالم می شود 

 شرکت ایرانی مجوز صادرات آبزیان به روسیه را دریافت کردند  23

 هزار تن گردو در کشور  196تولید سالنه 
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معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشااورزی 

از اجرای طرح کاهش سن کشتار مرغ از آررمااه 

سال جاری خبر داد و گفت : با اجرای این طارح 

هزار تن در مصرف خوراک دام صرفه جویای  3۶۶

 .می شود

به گزارش ایرنا، حسن رکنای در گاردهاماایای 

معاونان تولیدات دامی سازمان جاهااد کشااورزی 

استان های کشور در بابلسر باا اشااره هازیاناه 

درصدی خوراک در تولید مرغ افزود : باا  ٢۶های

اجرای طرح کاهش سن کشتار مرغ، صرفه جویای 

 .آید مناسبی در مصرف خوراک طیور به دست می

هازار تان 1۶۶میلیون و  2وی به تولید ساالنه 

مرغ در کشاور   گوشت مرغ و یک میلیون تن تخم

میلیون تان خاوراک  8اشار کرد و گفت: ساالنه 

 طیور در کشور نیاز است

معااون وزیار جاهااد کشااورزی اداماه داد: .

دستورالعمل کاهش وزن کشتار مرغ ارسال شاده 

که براساس آن از ابتدای آررماه امسال عملایااتای 

 .می شود

وی با بیان اینکه صاحبان مرغداری ها، تعاونای و 

اتحادیه ها نسبت به اجرای این طرح اتفا  ناظار 

دارند، توضیح داد: همزمان با اجرای طارح باایاد 

کیلو و 2گرم تا  8۶۶کشتار مرغ با وزن یک کیلو 

گرم انجام شود و تا پایان سال جااری نایاز 2۶۶

گرم کااهاش  2۶۶کشتار مرغ به وزن یک کیلو و 

 و.یابد

روزه با وزن بساتاه 3۰وی تصریح کرد: تولید مرغ 

گرم مورد ناظار باازار 2۶۶بندی شده یک کیلو و

صادراتی است و به طور یقین با کام شادن وزن 

مرغ و تعداد روزهای پرورش، مصرف نهاده هاا از 

جمله دان و دارو کم شده و درنتیجه هزینه تولیاد 

 .نیز کاهش می یابد

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کارد: باا 

توجه به زیر ساخت های موجود در حوزه تولید و 

نیاز کشورهای همسایه به گوشت مرغ، در صاورت 

بهره برداری کامل از تمام زیر ساخت ها و تولایاد 

نقاش مرغ با وزن و سن کم تعیین شده، می توانیم 

 .فعال تری در بازارهای جهانی داشته باشیم

هزار تان  ٢۶رکنی با اشاره به اینکه سال گذشته 

مرغ به بازارهای هدف صادر شد، اظهار کارد: در 

هزار تن مرغ به باازارهاای  4۶شش ماهه امسال 

هدف صادر شده که با استمرار این روند صاادرات 

 هزارتن خواهد رسید. 8۶تا پایان سال جاری به 

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین باه وجاود 

مشکالت بیمه ای در صنعت دامداری و مرغاداری 

اشاره کرد و گفت : باید رویکرد بیمه ای به سمات 

بخش خصوصی سو  پیدا کند و باا تشاکایال 

 کارگروه مناسب در این راستا چاره اندیشی شود.

به گزارش ایرنا اسحا  جهانگیری معاون اول رئیس 

جمهوری، با بیان این مطلب افزود: برای جلوگیری 

از فرسایش خاک و عبور از بحران کم آبی، اجرای 

طرح های آبخیزداری و آبخوان داری باید به یک 

 مطالبه عمومی تبدیل شود.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: در سالیان 

گذشته و در برنامه های توسعه مربوط به دوره 

های قبل توجه ویژه ای به موضوع آبخیزداری و 

آبخوانداری صورت گرفته بود اما متاسفانه از 

مقطعی، توجه به این موضوع کم رنگ شد و آنطور 

که باید مورد توجه قرار نگرفت.جهانگیری موضوع 

فرسایش خاک را یکی از اصلی ترین مسائل در 

حفظ منابع آب و خاک کشور ارزیابی کرد و اظهار 

داشت: یکی از بهترین اقدامات برای مقابله با 

فرسایش خاک، اجرای طرح های آبخیزداری است 

و خوشبختانه اجرای این طرح ها فناوری پیچیده 

ای نیست که از دسترس ما خارج باشد و انتظار 

داریم وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به طور 

 ویژه به این موضوع بپردازند.

جهانگیری با تاکید براینکه سازمان برنامه و بودجه 

کشور نیز باید نگاه ویژه ای به اجرای این طرح ها 

داشته باشد و برای تامین منابع مورد نیاز آن تالش 

کند، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از 

وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، 

سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط 

زیست شد و اظهار داشت: این کارگروه باید موضوع 

اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری را به 

طور ویژه پیگیری کند و گزارش جلسات و نتایج 

آن را به طور مرتب به دولت و شورایعالی آب ارائه 

دهد تا بتوانیم به اهداف کمی برنامه ششم توسعه 

 در این زمینه جامه عمل بپوشانیم.

 

به گزارش ایرنا، عیسی کالنتری در گردهمایی نقش 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبایاعای 

هاای ساتااد  شرقی در اجرای سیااسات آرربایجان

احیای دریاچه ارومیه، اظهارکرد: دیگار وقات آن 

رسیده که نظام مهندسی کشاورزی باا واقاعایاات 

 مواجه شود.

مایالایاارد  8۶وی اعالم کرد: ساالنه بایاش از 

شاود،  مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می

این در حالی است که سهم باخاش کشااورزی از 

درصد است.کالنتری باا  1تولید ناخال  کشور تنها 

اشاره به اینکه به جز کیوی هیچ یک از محصاوالت 

کشاورزی ما توان رقابت در بازارهای جاهاانای را 

ندارند، افزود: همچنین در مقایسه با دنایاا، ماواد 

درصد قیمت  3۶غذایی در ایران با اختالف بیش از 

درصاد در  2۶۶در سطح عمده فروشی و بیش از 

 شود. سطح خرده فروشی تهیه و مصرف می

وی با اشاره به این که نظام مهنادسای کشااورزی 

باید نظامی پویا باشد، گفت: نظام مهندسی نباید از 

ها ترسیده و آینده کشور را به مناافاع  بیان واقعیت

حال بفروشد. دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیاه در 

خصوص بحران کم آبی در کشور، گافات: مایازان 

بارش در ایران یک سوم آمار جهانی و تبخیر آن دو 

 و نیم برابر آمار جهانی است.

ساله ستاد احیای دریاچه  1۶وی با اشاره به برنامه 

سال نخست، هدف تاثابایات  2ارومیه، گفت: در 

وضعیت دریاچه بود و از این پس مراحل احیاء آغاز 

شده که هفت میلیارد دالر هزینه در بر دارد، از این 

 رو باید بودجه الزم برای این مهم تأمین شود.

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه خاطرنشاان کارد: 

میالایاارد ماتار  132کشور دارای  1344در سال 

 88مکعب آب تجدید پذیر بود کاه اماروزه باه 

است.کالنتری با اشاره باه  میلیارد متر مکعب رسیده

هاای ماجااز و  رویه از منابع آبی چااه استفاده بی

های غیرماجااز  غیرمجاز، گفت: در کشورمان از چاه

میلیون مترمکعب و از  41۶حدود هفت میلیارد و 

میلیاون  2۶۶های مجاز حدود هشت میلیارد و  چاه

شاود.  مترمکعب به صورت غیرمجاز آب برداشت می

وی ادامه داد: حق نداریم در راستای توسعه پایادار 

به بهانه اشتیال، تولید و کشاورزی، بیش از ظرفیت 

هاای  توجه به حقو  نسال منابع استفاده کنیم و بی

 آینده باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی گافات: دولات باه صاادر 

کنندگان محصوالت کشاورزی تساهایاالت ارزان 

 کند. درصد پرداخت می 11قیمت با کارمزد 

محمود حجتی در حاشیه بازدید از کارخانه قاناد 

شرکت کشت و صنعت جوین در گفات وگاو باا 

خبرنگار ایرنا افزود: امسال باخاش ماهامای از 

تسهیالت سرمایه در گردش از ماحال صانادو  

توسعه ملی برای بخاش صاادرات ماحاصاوالت 

 کشاورزی اختصاص داده شد.

وی ادامه داد: دولت برنامه ریزی کرد تا از فرصات 

ایجاد شده در دوران پسابرجام باهاتاریان باهاره 

برداری را در زمینه صادرات محصوالت کشااورزی 

 به سایر کشورها انجام دهد.

حجتی گفت: براین اساس در تمام موافقاتانااماه 

هایی که بین جمهوری اسالمی و سایر کشاورهاا 

منعقد می شود، موضوع صاادرات ماحاصاوالت 

 کشاورزی مورد توجه است.

وی اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد 

در مرحله نخست بسترهای الزم بارای صاادرات 

محصوالت کشاورزی را آماده سازد و در مارحالاه 

دوم از صادر کنندگان باا پارداخات یااراناه و 

 تسهیالت مناسب پشتیبانی و حمایت کند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: براین اسااس دولات 

برای برخی محصوالت مانند شیر، سیب زمینی و 

سایر محصوالت کشاورزی یارانه اختاصااص داده 

است و برای توسعه صادرات محصول کشمش نیاز 

 از صادرکنندگان حمایت می شود.

حجتی عنوان کرد: دوران پسا برجاام باهاتاریان 

فرصت برای صادرکنندگان محصوالت کشااورزی 

محسوب می شود و دولت حمایت های الزم را از 

 آنها می کند.

هزار تن خوراک دام با اجرای طرح کاهش سن کشتار مرغ  166

 صرفه جویی می شود

 جهانگیری:

اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری گامی در جهت 

 صیانت از منابع آب و خاک کشور است

 تسهیالت ارزان قیمت برای صادر کنندگان محصوالت کشاورزی 

 دکتر کالنتری: 

 هزار هکتار گلخانه در کشور کارشناسی نیست 16احداث 
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رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: نتایج نموناه 

مرکز سنتی و روستاایای  13۶۶برداری و آزمایش 

پرورش مرغ و بازارهای پرندگان نشان مای دهاد 

تاکنون هیچ موردی از بیماری آنفالاوانازای حااد 

 .پرندگان گزارش نشده است

رساانای وزارت جاهااد  به گزارش پایگااه اطاالع

کشاورزی به نقل از خبرگزاری صداو سیما، مهادی 

خلج در حاشیه افتتاح نخستین نمایشاگااه بایان 

المللی محصوالت حالل با اشاره به ایناکاه طارح 

پایش و نمونه برداری از پانزدهم شهریور در مراکاز 

پرورش روستایی مرغ و بازار سنتی پرندگان آغااز 

شده است، افزود: در نمونه هایی که از این ماراکاز 

تهیه شده موردی از وجاود ویاروس بایامااری 

 .آنفلوانزای فو  حاد پرندگان مشاهده نشده است

وی گفت : با توجه به شروع فصل سرما و مهاجرت 

پرندگان ضروری است پرورش دهندگان صنعتی و 

سنتی مرغ و فروشندگان پرنادگاان زیاناتای در 

صورت مشاهده هرگونه عالئم غیرعادی، ماوارد را 

 .به نزدیک ترین مرکز دامپزشکی گزارش کاناناد

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود : مردم نایاز 

پرندگان را از مراکز غیرمجاز و بین راهای خاریاد 

 نکنند.

خلج درباره ماجاوزهاای صاادرات ماحاصاوالت 

هزار مجوز  12پروتئینی گفت: در هفت ماه امسال 

نوع کاال صادراتای ارائاه شاده  ۰۰بهداشتی برای 

 است.

هزار مجوز بهداشتی نیاز  2وی افزود: در این مدت 

برای واردات انواع کاالهای پروتئینی ماورد نایااز 

صنایع غذایی صادر شده است. رئایاس ساازماان 

دامپزشکی کشور گفت: در هفت ماه گذشته نایاز 

 .هزار تن مرغ و تخم مرغ صادر شده است 4٢

خلج همچنین از تایید کشورهای آسیایی مایااناه، 

نیوزلند و تعدادی از کشورهای اتاحاادیاه  استرالیا ،

اروپا برای واردات فراورده های خام دامی خبر داد 

درصد نیاز بازار داخل به گوشات  1۶و افزود : فقط 

 .قرمز با واردات تامین می شود

های کشاورزی ایران و سریالنکا در  توسعه همکاری

دیدار قائم مقام وزیر جهااد کشااورزی در اماور 

بازرگانی و صنایع کشاورزی ایران با وزیر صاناایاع 

 .پایه سریالنکا مورد تاکید قرار گرفت

رساانای وزارت جاهااد  به گزارش پایگااه اطاالع

کشاورزی، مهندس علی اکبر مهرفرد در دیادار باا 

دایا گاما وزیر صنایع پایه )صاناایاع کشااورزی و 

هاای   شیالت( سریالنکا و هیات همراه گفت: زمیناه

همکاری بین دو کشور وجود دارد که الزماه آن، 

آشنایی و شناخت کافی بخش خصوصی دو کشاور 

از یکدیگر است که ما به عنوان مسووالن دولاتای 

هاا را فاراهام  کنیم زمینه این همکاری تالش می

وی افزود: استعداد کشااورزی دو کشاور   .کنیم

مکمل هم است و محصوالت رقابتی با هم نادارناد، 

های  های کاری و کمیسیون بنابراین الزم است گروه

مشترک بین دو کشور و بین باخاش دولاتای و 

های مشترک تابادیال  خصوصی تشکیل و به پروژه

  .شود

هاا،  وی خاطرنشان کرد: به دلیل وجاود تاحاریام

های کشور ما به نام دیگر کشاورهاا  بیشتر فعالیت

شد که در پسابرجام سعی بر رفاع ایان  نوشته می

مشکالت داریم بنابراین امیدواریم باا هاماکااری 

تار  های همکاری ساریاع کشورهای دوست، زمینه

 .هموار شود

هاای  مهرفرد ضمن معرفی استعدادها و پتاانسایال

کشورمان در بخش کشاورزی، تصریح کرد: حادود 

محصوالت کشاورزی ایاران باه  میلیون تن 11٢

ساالنه در ایران تولید مای  میلیارد دالر ٢۰ارزش 

شود به طوری که در تولید محصوالتی هاماچاون 

پسته، زعفران، خرما، کشمش، سیب و مرکبات در 

دنیا رتبه های برتر تولید و پتانسیل باالیای بارای 

وی با اشاره به تنوع ماحاصاوالت   .صادرات داریم

صادراتی بخش کشاورزی ایران، گفت: ایران دومین 

تولید کننده خرما و سومین تولید کننده کشماش 

در دنیاست. در صنعت لبنیات نیز پیشرفت نسباتاا 

میلیون  ۰۶۶زیادی دارد به طوری که سال گذشته 

 .دالر صادرات لبنیات داشتیم

های ایران و صاناعات  مهرفرد اضافه کرد: دامداری

لبنیات کشورمان تقریبا با استانداردهای جاهاانای 

های لبنی  کند به طوری که انواع فرآورده برابری می

 .های صادراتی کشورمان است نیز جزو فرآورده

مهرفرد با توجه به تولید چای در سریالنکا و ایجااد 

 8۶های همکاری با این کشور گفت: حادود  زمینه

 23هزار تن نیاز کشور به چای است کاه حادود 

شود بناابارایان باا  هزار تن آن در کشور تولید می

گاذاری  های دو طرف و سارماایاه معرفی شرکت

توان در زمایاناه  ها، می  مشترک بین این شرکت

 .ریزی کرد تامین چای برنامه

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و 

صنایع کشاورزی با اشاره به صنایع تبدیلی چای و 

آوری این دو  برنج نیز گفت: صنایع تبدیلی و عمل

محصول نیز زمینه مناسبی برای همکاری بین دو 

 کشور محسوب می شود.

این مسوول اظهار امیدواری کرد با برگازاری ایان 

نشست، زمینه های توسعه همکاری های کشاورزی 

های مشخا  و  دو کشور بررسی و منجر به پروژه

 .توسعه ارتباطات دو کشور شود

دایا گاما وزیر صنایع پایه)صاناایاع کشااورزی و 

شیالت( سریالنکا نیز در این نشست، بر تاوساعاه 

های دو کشور در زمینه کشاورزی و نفات  همکاری

کشاور   تاکید کرد و گفت: از آنجایی که فانااوری

هاا در  توانیم از این فانااوری ایران باالست، ما می

 .بخش کشاورزی و صنایع سریالنکا استفاده کنیم

وی بر تجارت مستقیم با ایران تاکید و خاطرنشاان 

کرد: در حال حاضر تجارت بین ایران و سریالنکا به 

صورت غیرمستقیم است در حالی که باا تاجاارت 

مستقیم بین دو کشور، سود بایاشاتاری کساب 

خواهیم کرد بنابراین باید سعی کنیام مشاکاالت 

 .پیش رو را برداریم

وزیر صنایع پایه سریالنکا با بیان این که در ایان 

وزارتخانه مسوولیت اصلی ما در حوزه نفات اسات 

اما در عین حال مسوول صادرات بخش کشااورزی 

 23نیز هستیم، گفت: در بخش کشااورزی روی 

محصول شیالتی فعالیات  1۶محصول کشاورزی و 

وی به تولید محصوالتی همچون پااپاایاا، .کنیم می

آناناس، انبه، موز، ادویه، دارچین و ... در سریالناکاا 

اشاره کرد و گفت: این کشور در تولید چای نیز در 

دنیا رتبه خوبی دارد به طوری که امسال بزرگترین 

 .تولید کننده چای دنیا شناخته شده است

های بیان دو  دایا گاما، با تاکید بر توسعه همکاری

با اتا  باازرگاانای   کشور، خواهان برگزاری نشست

کشورمان شد و افزود: با توجه به بازار جدیدی کاه 

در کشورمان وجود دارد، از تجار ایارانای دعاوت 

شود برای دستیابی به بازار هناد، باناگاالدش،  می

 .گذاری کنند اروپا و ... در سریالنکا سرمایه

های سردسیری و خشک وزارت  مدیرکل دفتر میوه

جهاد کشاورزی میزان تولید ساالنه انگور در کشور 

میلیون تن اعالم کرد و گافات: ساال  4را حدود 

هزارتن کشاماش در کشاور  1٢۶گذشته حدود 

  .هزارتن از آن صادر شد 113تولید و 

تن با بیاان ایاناکاه  به گزارش مهر، رمضان رویین

هزارتن کشمش در  23۶شود امسال  بینی می پیش

کشور تولید شود، گفت: ما ظرفیت صادرات بایان 

  .هزارتن از این محصول را داریم 11۶تا  18۶

 4۶وی نیاز داخلی کشور به کشماش را حادود 

ماهه امسال بیاش  ٢هزارتن اعالم کرد و افزود: در 

هزارتن کشمش از کشاور صاادر شاده و  4۶از 

 صادرات آن همچنان ادامه دارد.

های سردسیری و خشک وزارت  مدیرکل دفتر میوه

جهاد کشاورزی درباره دالیل افزایش تولید اناگاور 

جاری نیز اضافه کرد: مدیریت باغ هاا کاه  درسال

توسط باغداران به خوبی انجام شده و همچانایان 

های خوبی که در زمستان سال گذشته و  بارندگی

 بهار امسال رخ داد از جمله دالیل این امر بود

 4تن با اشاره به اینکه به طور متوسط از هر  رویین

کیلوگرم انگور یک کیلوگارم کشاماش تاولایاد 

شود، افزایش تولید انگور را نیز یکی از دالیال  می

رشد تولید کشمش عنوان کرد و گفت: عاالوه بار 

های مناسب صادراتی در زمستان ساال  این قیمت

قبل و بهار امسال، یکی از دالیل افزایش تاولایاد 

کشمش در کشور بوده است ضمن اینکه به تولیاد 

ای  کشمش و صادرات آن باید به عنوان پشاتاواناه

  .برای تولید انگور نگاه کرد

وی با بیان اینکه زمانی که میزان تولید زیاد است، 

اگر صادرات نباشد قیمت محصول افات خاواهاد 

کرد، ادامه داد: سال گذشته کشاماش تاولایادی 

  .کشاورزان به کشور روسیه صادر شد

های سردسیری و خشک وزارت  مدیرکل دفتر میوه

های حمایت  جهاد کشاورزی اضافه کرد: یکی از راه

از تولید و تولیدکنندگان داخالای، حاماایات از 

صادرات است و دولت برای اینکه صادرکنانادگاان 

ایرانی قدرت رقابت در بازارهای جهانی را داشاتاه 

باشند تدابیری را اندیشیاده تاا روناد صاادرات 

تاوان  کشمش کند نشود که از جمله این تدابیر می

به واردات موز در ازای صادرات کشمش و اعاطاای 

تومان یااراناه صاادراتای بارای صاادرات  2۶۶

 .هرکیلوگرم از این محصول اشاره کرد

 هزار تن مرغ و تخم مرغ در هفت ماه  03صادرات 

 ایران و سریالنکا بر توسعه همکاری های کشاورزی تاکید کردند

میلیون تن انگور در کشورو پیش بینی  4تولید 

هزارتن کشمش 180صادرات   
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معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئایاس ساازماان 

تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی گفت: تاکنون 

دستاورد این سازمان با انعاقااد قارارداد باا  1۰٢

  .بخش خصوصی تجاری سازی شده است

به گزارش ایرنا، اسکندر زند در موسسه تحقیقاتای 

علوم باغبانی کشور، واقع در کرج با اشاره به انعقاد 

قرارداد تجاری سازی در این گردهمایی، افازود:  ٢

دستاورد این سازمان تجاری ساازی  1۰۶تاکنون 

 ٢شده بود و اکنون با انعقاد ایان قارارداد ایان 

دستاورد، بهانه ای برای تجاری سازی و ارتابااط 

 .بیشتر با بخش خصوصی فراهم شده است

وی اظهار داشت: قبل از این نیز موسساه اصاالح 

دساتااورد و  113نهال و بذر با تجاری ساازی 

 ۰۶موسسه رازی با تاجااری ساازی بایاش از 

  .دستاوردش در این مسیر قدم برداشته اند

وی با اشاره به ایجاد موسسه تحقیاقااتای عالاوم 

باغبانی در یکسال اخیر، گفت: این موسساه یاک 

ظرفیت به ظرفیت هایمان اضافه کرد به طوری که 

در حوزه علوم باغبانی به یک سیاست گذار و رهبر 

نیاز داشتیم و دلیل آن کم توجهای باه بارخای 

 .های باغبانی بوده است حوزه

زند، فعالیت ها در سازمان تحقیاقاات و تارویاج 

کشاورزی را در سه برنامه اصلی شامل ناوساازی، 

چابک سازی و افزایش ااربخشی عنوان کرد و بیان 

داشت: یکی از مهمترین برنااماه هاا در حاوزه 

 .پژوهش، افزایش ااربخشی است

کار اصلی در سازمان تحقیقات هماچاون  ۰وی به 

تحقیق کاربردی، آموزش بهره بارداران، تارویاج 

کشاورزی، تولید و ارتقای بهره وری، مدیاریات و 

حفاظت از رخایر ژنتیک اشاره کرد و گفت: باایاد 

در تمام این حوزه ها افزایش ااربخشی به عاناوان 

 .یک رکن اصلی مدنظر قرار گیرد

 ٢-8زند با اشاره به اینکه در سازمان تحقایاقاات 

گلوگاه وجود دارد که به شدت آن را پاایاش مای 

کنیم، اظهار داشت: یکی از این گلوگاه ها تبیایان 

 .اسااتااراتااژی هااا و آیاانااده نااگااری اساات

 1۶هدف توسعه پاایادار،  1٢وی با بیان اینکه از 

هدف مربوط به کشاورزی و از این تعاداد هافات 

هدف از اهداف موسسات تحقیقاتی است، گافات: 

یکی از این اهداف بهبود وضاعایات ماعایاشات 

کشاورزان است به طوری که همگام با این هادف 

 13درآمد کشاورزان گندم کار در ساال زراعای 

وی افازود:   .سه برابر افازایاش داد 12نسبت به 

افزایش معیشت کشاورزان با معرفی ارقام جادیاد 

 .کند کمک به رفع فقر در جامعه می

وی گفت: یکی دیگر از اهداف موسسات تحقیقاتی 

افزایش عملکرد از طریق معرفی ارقام جدید باغای 

و به زراعی و کاهش تبعات زیست ماحایاطای از 

طریق کارایی مصارف آب، کااهاش گاازهاای 

 ای و جلوگیری از جنگل زدایی است. گلخانه

قائم مقام صندو  بیمه کشاورزی پیش بینی کرد 

که در سال جاری هزار میلیارد تومان به بخش 

 .کشاورزی کشور خسارت وارد شده باشد

، محمدابراهیم حسن نژاد بولتن نیوزبه گزارش 

اظهار کرد: تمامی دستورالعمل ها برای سال 

زراعتی آتی به استانها ابالغ شد و کشاورزان 

های خدمات  توانند با مراجعه به مراکز و شرکت می

بیمه کشاورزی و نیز شعبات بانک کشاورزی در 

 سراسر کشور محصوالت خود را بیمه کنند.

قائم مقام صندو  بیمه کشاورزی با بیان اینکه در 

سال زراعی آتی تیییراتی در زمینه بیمه طیور 

ایجاد شد و حق بیمه ها کاهش یافت، تصریح 

کرد: در این راستا برخی از خطراتی که مدیران 

می توانند از آن جلوگیری کنند از پوشش بیمه ها 

حذف شد تا با این اقدام بیمه ها بتوانند ضریب 

ریسک و حق بیمه ها را کاهش داده و بتوانند یک 

بیمه پایه ای برای صنعت طیور کشور با همکاری 

تشکل های مرغداری و معاونت تولیدات دام 

 وزارت، شکل دهند.

حسن نژاد عنوان کرد: رویکرد دولت این است تا 

محصوالت بیشتری را بتواند پوشش دهد و با 

خارج کردن بیمه های خرد مخاطرات جدی 

کشاورزان که منجر به حذف آنها می شود را در 

 سطح بهتری پوشش دهد.

میلیارد  ۰۶۶وی افزود: در سال گذشته بیش از 

تومان دولت از بانک کشاورزی استقراض کرد که 

 نیمی از غرامت این سال است.  تقریبا برابر با

قائم مقام صندو  بیمه کشاورزی با بیان اینکه 

خطرات و ریسک های بیمه هر استان با توجه به 

محصول متفاوت است، گفت:  پیش بینی   نوع

شود امسال خسارت بیمه کشاورزی در کل  می

 کشور هزار میلیارد تومان باشد.

 

 دستاورد تحقیقات کشاورزی تاکنون تجاری سازی شده است 223

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی مصارف 
درصد اعاالم  ۰۶واقعی آب در بخش کشاورزی را 

  .کرد

مراد اکبری اظهار کرد: آماار  به گزارش ایسنا، علی
منتشر شده از مصرف آب در بخش کشاورزی ضد 
و نقیض بوده و پایه و اساس ندارد. چراکه یک باار 

درصد از آب مصارفای  12درصد و بار دیگر  1۶
کشور را سهم بخش کشاورزی می دانند در حالای 
که چنین چیزی صحت ندارد و نهاایاتاا مایازان 

 درصد است. ۰۶مصرف آب در بخش کشاورزی 

بر اساس آمار رسمی وزارت نایارو، مایازان آب 
 144استحصالی از نزوالت جوی طی یک ساال 
ریازی  میلیارد متر مکعب است که آب قابل برنامه

رسد کاه بار  میلیارد متر مکعب می 88به حدود 
اساس همین آمار که با وزارت نیارو باه تاوافاق 

میلیارد متر مکاعاب آن در  4۶رسیدیم بیش از 
وی با بیان اینکه باه   ها صرف می شود. دیگر حوزه

درصد آب قابل برنااماه  23گفته معاون وزیر نیرو 
های سطحی و ااقالای  ریزی در کشور در آبیاری

هاای آب  جزو آب برگشتی است و باه سافاره
گردد، ادامه داد: بر ایان اسااس  زیرزمینی بر می

میلیارد متر مکعب آب از حوزه شمالای  11حدود 
میلیارد متر مکاعاب  4شود و  وارد دریای خزر می

 2ریزد. همچنایان  نیز ساالنه به خیلج فارس می
های هرمزگان و  میلیارد متر مکعب آب در استان

 شود. های این مناطق ریخته می بوشهر به دریاچه
 3اکبری اضافه کرد: بر اساس همین آمار، ساالنه 

سدهاای کشاور و   میلیارد متر مکعب آب پشت
های فرعی آبیاری و زهکشی ترخی  شاده  شبکه

 1۶شود و از سوی دیگر سااالناه  یا هدر رفت می
هاای زیسات  میلیارد متر مکعب آب سهم حاوزه

میلیارد متر مکعب نیز سهم صنعت و  8محیطی و 
دهد حاداکاثار  شرب است که این آمار نشان می

 ۰۶سهم بخش کشاورزی از آب مصرفی کشاور 
 درصد است.

 معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی 

 درصد است 26مصرف واقعی آب در بخش کشاورزی 

معاون وزیرجهادکشاورزی با بیان اینکه وظایافاه 

وزارت جهاد در بحث تنظیم بازار، تنظایام باازار 

عمده فروشی است، گفت: در تالش هستایام تاا 

تراز تجاری غذای کشور را باه صافار  14۶4سال 

 برسانیم. 

عبدالمهدی بخشنده با اشاره به میزان صاادرات و 

واردات کاالهای کشاورزی به کشور افزود: سیاست 

اصولی وزارت جهاد کشاورزی این است که هرچاه 

توانیم از واردات کم کنیم و متکی به تاولایاد  می

داخل شویم؛ در مقابل نیز کاالهایی را که در آنهاا 

 مزیت داریم، صادر کنیم. 

معاون وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه باراسااس 

گزارش گمرک، امسال صادرات ما از ناظار وزنای 

مان نایاز تاا حادودی  مقداری افزایش و واردات

کاهش یافته است، اظهارداشت: در حقیقت ما باه 

دنبال توازن تراز تجاری باخاش غاذای کشاور 

 هستیم. 

که دولت یازدهام  12بخشنده اضافه کرد: در سال 

شروع به کار کرد، کسری تراز تجاری بخش غذای 

میلیارد دالر منفی بود، دو سال قبل ایان  8کشور 

میلیارد دالر کاهش یافت و پاارساال  3.3عدد به 

 3میلیارد دالر رسید؛ بنابراین حادود  3.4هم به 

میلیارد دالر در بخش واردات این محصاوالت باه 

 جویی شد.  کشور صرفه

وی اظهارامیدواری کرد: امسال با کاهش بیشتاری 

در این زمینه مواجه باشیم چون هادف ماا ایان 

تاراز  14۶4تا  14۶۶های  است که در فاصله سال

تجاری غذای کشور را به عدد صفر برساانایام تاا 

 مجموعه واردات و صادرات ما متوازن شوند. 

 ۰۶۶تا  3۶۶بخشنده با اشاره به اینکه ساالنه بین 

شود، افزود: به همین  هزارتن موز وارد کشور ما می

دلیل ما اعالم کردیم در ازای واردات موز، برخی از 

محصوالت کشور ما نیز در بازارهای جهانی عرضاه 

شود که این سیاست در وهله اول بارای سایاب 

 درختی انجام شد و نتیجه بسیار خوبی هم داشت. 

وی با بیان اینکه درحال حاضر این سیاست بارای 

کشمش نیز تصویب شده اسات، افازود: دربااره 

محصوالت دیگری هم که امکان آن وجود داشاتاه 

باشد، این کار را انجام خواهیم داد و یکی از جهت 

های عمده وزارت جهاد این است کاه باازار  گیری

صورت رایاگاان در اخاتایاار  داخلی کشور را به

معاون وزیارجاهااد  کشاورزان خارجی قرار ندهیم. 

کایالاوگارم  3کشاورزی درباره سیاست صادرات 

پرتقال یا نارنگی در فصل تولیاد و در ازای آن 

واردات یک کیلوگرم از این محصوالت در فصولای 

شوند نیز اداماه  ها در داخل تولید نمی که این میوه

ایم این واردات باید باا رعاایات  داد: ما اعالم کرده

 ای انجام شود.  تمامی ضوابط بهداشتی و قرنطینه

 شود صفر می2060تراز کشاورزی تا 

 احتمال خسارت هزار میلیاردی به بخش کشاورزی 

http://keshavarznews.ir/1395/08/23/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%85%d8%aa%d8%b1/
http://www.bultannews.com/fa/news/413220/احتمال-خسارت-هزار-میلیاردی-به-بخش-کشاورزی
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن صالحی با 

اشاره به اینکه در بزرگترین مرکز تولید و پارورش 

ماهیان خاویاری در استان مازنادران در آیاناده 

تان  3۶نزدیک بیش از دو هزار تن گاوشات و 

خاویار تولید خواهد شد افازود: امساال باخاش 

خصوصی نیز وارد چرخه تولید و عرضه خااویاار 

شد که در مجموع حدود دو تن گوشت و بیش از 

 .یک تن خاویار تولید و صادر خواهد شد

وی گفت: به منظور افزایش تولیاد ایان گاوناه 

اقتصادی با توافق و همکاری استانداران و باخاش 

خصوصی سه استان شمالای کشاور و بانایااد 

مزرعه تولید و پارورش  3۶۶مستضعفان بیش از 

 .ماهیان خاویاری احداث خواهد شد

رئیس سازمان شیالت ایران افازود: امساال باه 

منظور تامین نیاز مراکز پرورش ماهیان خاویااری 

میلیون قطعه بچه ماهی از گونه فیل ماهایاان،  4

 .قره برون، استرلیات و شیپ تولید شده است

صالحی گفت: در تولید بچه ماهیان خااویااری از 

روش به گزینی نژاد استفاده می شود و تااکاناون 

هیچ دستکاری ژنتیکی در آبزیان اناجاام نشاده 

 .است

وی درباره روند اجرای طرح پرورش مااهای در 

هزار تن پروانه تاسیس باا  4۶قفس افزود: تاکنون 

هزار تن انواع ماهی در ساواحال  2۶هدف تولید 

دریای خزر، خلیج فارس و دریای عاماان صاادر 

 .شده است

رئیس سازمان شیالت ایران گفت: زیرساخت های 

الزم برای تولید و پرورش آبزیان با روش پارورش 

 .ماهی در قفس در سواحل دریا ایجاد شده است

صالحی همچنین از اختصاص اعتبار ویاژه بارای 

اجرای طرح پرورش ماهی در قفس خابار داد و 

افزود: اعتبارات این طرح و طرح احداث و توسعاه 

گلخانه ها در برنامه اقتصاد مقاومتی با هماکااری 

صندو  توسعه ملی و بانک کشااورزی تاامایان 

 .شود و کمکهای خوبی پیش بینی شده است می

رئیس سازمان شیالت ایاران افازود: در طارح 

پرورش ماهی در قفس انواع گونه های بومی ویاژه 

حوزه آبریز خزر، آزاد ماهیان، کپور دریایی، ماهی 

 .سفید و ماهیان خاویاری تولید می شود

صالحی گفت: در خلیج فارس و دریای عمان نیاز 

ماهی کوبیا، سوبیتی، هامور، حلوا سفید، شانک و 

سوف دریایی برای پرورش در قفس در دستور کار 

 .قرار دارد

رئیس سازمان شیالت ایران گفت: سازمان خواربار 

هازار دالر بارای  33۶و کشاورزی ملل متحاد 

اجرای طرح اصالح نژاد قرل آالی پرورشی ایاران 

 اختصاص داد.

حسن صالحی با اشاره به اینکه مراکز تحقیقااتای 

تکثیر و پرورش نسل اصالح شاده قازل آال در 

کالردشت و یاسوج ایجاد شده است، افازود: هام 

مرکز خصوصی تحقیقاتی برای اجارای  1۶اکنون 

طرح اصالح نسل قزل آالی پرورشی با ساازماان 

  .شیالت ایران و فائو همکاری می کنند

قدمت نسل کنونی قزل آالی پرورشای   وی گفت:

در حوضچه ها و مراکز تولید آبزیان به بایاش از 

سال می رسد و به همین علت میزان تولایاد  4۶

کاهش و میزان تلفات این گونه آبازی افازایاش 

یافته است. بنابراین اجرای طرح اصالح نژاد بارای 

 .تولید اقتصادی اقدامی ضروری است

هام اکاناون   رئیس سازمان شیالت ایران افزود:

هزار تن قزل آال در مراکز پارورشای  14۶بیش از 

تولید می شود که با جایگزینی گونه اصالح شاده 

  .درصد افزایش تولید خواهیم داشت 3۶حداقل 

صالحی گفت: در آینده نزدیک قزل آال به عاناوان 

مهمترین گونه صادراتی ایران در کنار میگاو باه 

 بازارهای جهانی معرفی خواهد شد

وی همچنین از ریاست ایران در کمایاتاه آبازی 

براسااس مصاوباه  پروری جهان خبر داد و افزود: 

اجالس رم قرار است اجالس جهانی شیالت مهار 

 سال آینده در تهران برگزار شود.

حسن صالحی با اشاره به اینکه میزان تولید میگو 

روند افزایشی داشتاه اسات  13در کشور از سال 

هزار تن مایاگاو در  23بیش از  13افزود: سال 

کشور تولید شد و امسال با اقدامات انجاام شاده 

هزار تن میگو تولید و برداشت خواهد  2۶بیش از 

 .شد

وی همچنین از راه اندازی شبکه تولید میگاو در 

سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: این شبکاه 

تان  3۶۶در منطقه گواتر سیستان فعال شده و 

میگو در آن تولید شده است و پایاش بایانای 

شود میزان تولید میگو در این منطاقاه ساال  می

 .درصد افزایش یابد 1۶۶آینده بیش از 

رییس سازمان شیالت ایران افازود: در اساتاان 

گلستان نیز مراکز پرورش و تولید میگاو احاداث 

تن میگو از این مراکز  11۶۶شده است که امسال 

 .استحصال شد

صالحی گفت: سال گذشته رکورد صادرات میاگاو 

هازار تان باه اروپاا،  13در کشور با بیش از 

خاورمیانه، حوزه خلیج فارس ، آسیاای جاناوب 

 شرقی و روسیه ابت شد

وی همچنین از احداث مرکز تحقیقاتی تاولایاد 

مولدین میگو در کشور خبر داد و افزود: با فعالیت 

این مرکز دانش تولید مولدین میاگاو در کشاور 

 بومی می شود.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و 

صنایع کشاورزی اعالم کرد: دولت با اخاتاصااص 

یارانه صادراتی و معافیت تعرفاه ای از صاادرات 

  .کشمش حمایت می کند

به گزارش پایگاه اطاالع رساانای وزارت جاهااد 

کشاورزی، مهندس علی اکبر مهرفرد در گفتگو باا 

خبرنگار ما با بیان این که براساس کتاب ماقاررات 

 2۰صادرات و واردات کشور تعرفاه واردات ماوز 

درصد تعیین شده است اظهار داشات: باراسااس 

آبان مااه ساال  12مصوبه هیات وزیران در جلسه 

جاری و در راستای سیاست باازار در ازای باازار 

بازرگانان در ازای صادرات یک کیلوگرم کشاماش 

برای واردات یک کیلوگرم موز از تاعارفاه پاناج 

 .درصدی برخوردار می شوند

وی اضافه کرد: همچنین دولت در جلسه یاادشاده 

به منظور توسعه تولید کشاماش صاادراتای باا 

اختصاص مبلغ دو هزار ریال یارانه صاادراتای باه 

 .ازای صادرات هر کیلو کشمش موافقت کرد

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و 

صنایع کشاورزی با بیان این که ایاران در کاناار 

کشورهای آمریکا و ترکیه جزو سه کشاور بارتار 

تولید کننده و صادرکننده کشمش در جهان است، 

هزارتن  2۶۶تا  18۶خاطرنشان کرد: ساالنه حدود 

کشمش در کشور تولید می شود و سال گاذشاتاه 

هزارتن کشماش ایارانای باه کشاورهاای  114

روسیه،اسپانیا،قزاقستان،عرا  و امارات صادر شاده 

 .است

مهندس مهرفرد ظرفیت صادرات کشمش ایران را 

هزارتن اعالم و تصریح کرد: پایاش از  14۶حدود 

این نیز دولت در راستای سیاست باازار در ازای 

بازار، بهره مندی واردات هر کیلوگرم موز از تعرفاه 

پنج درصدی را به صادرات یک و نیم کایالاوگارم 

سیب مشروط کرده بود که اتخار ایان سایااسات 

درصدی صادرات سیب ایاران  3۶2موجب افزایش 

 .در شش ماهه نخست امسال شد

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و 

 4.3صنایع کشاورزی همچنین با اشاره به تولایاد 

میلیون تنی مرکبات در کشور اظهار داشت:دولات 

به منظور حمایت از تولید داخلی و جلوگایاری از 

ورود مازاد تولید به بازار، در ازای صاادرات ساه 

کیلوگرم پرتقال و نارنگی ایرانی در سال جاری باا 

 13واردات یک کیلوگرم از این محصوالت از تاریخ 

یاعانای در  1۰شهریورماه سال  13اردیبهشت تا 

فصلی که تولید داخلی در باازار وجاود نادارد، 

 .موافقت کرده است

 رئیس سازمان شیالت ایران:
امسال حدود دو تن خاویار پرورشی در کشور تولید و  

 بیش از یک تن صادر می شود 

حمایت دولت از صادرات کشمش با معافیت تعرفه ای و 

 اختصاص یارانه صادراتی

 32به گزارش ایرنا، برای احداث این مجموعه 

میلیارد ریال هزینه پیش  ۰۶۶هکتاری یکهزار و 

میلیارد ریال صرف  8۶۶بینی شده که تا کنون 

 شده است.

تن محصوالت صیفی از  4۶۶در سال نخست تولید 

جمله خیار و گوجه فرنگی در این واحد پیش بینی 

برابر تولید صیفی در مزارع با  1۶می شود که 

 درصد آب است. 1۶مصرف 

 VENLOای از نوع  سیستم این مجموعه گلخانه

ای و کشت به صورت هیدروپونیک به همراه  شیشه

سامانه اتوماسیون و کنترل کلیمای هوشمند بوده 

های جمع  های تهویه، ناودان و نوع اسکلت، دریچه

آوری آب باران و آب تیلیظ، ساختمان گلخانه و 

تاسیسات جانبی، واحدهای سورتینگ و بسته 

بندی، سامانه های تهویه، گرمایش، آبیاری و 

تیذیه مبتنی بر فناوری های نوین جهان برای 

نخستین بار در کشور در منطقه آزاد ارس اجرا می 

 شود.

این مجتمع با هدف تولید برای صادرات انواع گل و 

صیفی جات گلخانه ای به کشورهای همسایه در 

 آسیای میانه و قفقاز طراحی شده است.

وزیر کشور امروز همچنین از واحد تولیدی در حال 

 احداث پایا چوب در منطقه آزاد ارس دیدن کرد.

درصد پیشرفت  83این واحد تولیدی که دارای 

میلیون  23فیزیکی است با سرمایه گذاری ارزی 

میلیارد ریالی در ابتدای سال  4۶۶دالری و ریالی 

نفر فرصت  22۶بهره برداری شده و برای  131۰

شیلی ایجاد می کند. وزیر کشور امروز در نشست 

اقتصاد مقاومتی استان آرربایجان شرقی در جلفا 

 شرکت می کند.

 بهره برداری از مرحله نخست بزرگترین مجموعه گلخانه ای کشور


