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  .کليك  کنيد  " باال به بازگشت "روی بازگشت برای و ،  نظر مورد عنوان لينك روی خبر مشاهده برای لطفا

لينك "روی  اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیخبردر منبع اصلی و  همچنين برای مشاهده

  .نمایيد ليكک "التين آبی رنگ ذیل هر خبر

ای  زوما به معنای تایيد محتوای آن نيست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای رسانهانتشار مطالب خبری ل

 .شود بازنشر می

 :اخبار تهيه شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نيز قابل مطالعه و دانلود است

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

 فشار تحت یها یاريآب یاجرا از یزنجان کشاورزان روزافزون استقبال (1

 در ییجو صرفه و فشار تحت یها یاريآب از یريگ بهره لزوم رياخ یها سال در ژهیو به آب بحران

 و مسئوالن توجه و کرده دايپ تياهم روز به روز که یا مسئله کند یم چندان دو ار آب مصرف

 .طلبد یم را کشاورزان

 ريش صنعت در ییاشتغالزا یباال تيظرف/ها ارانهی یهدفمند یاجرا از بعد ريش مصرف کاهش (2

 در کشور ريش صنعت یتومان ارديليم هزار42 یمال گردش به اشاره با رانیا ريش عیصنا مقام قائم

 دیجد یگذار هیسرما به ازين و است باال اريبس ريش صنعت در اشتغال جادیا ليپتانس: گفت سال

 .ندارد

 دهد اختصاص ها ارانهی یهدفمند محل از را ريش ارانهی دولت (3

 کرد یدواريام ابراز جامعه ییغذا سبد در ريش تياهم به اشاره با یکشاورز جهاد ریوز معاون

 .دهد اختصاص ريش به را یرقم ها ارانهی یهدفمند محل از دولت امسال

 کرد وارد هند از دام خوراک تن هزار 85 رانیا (4

 وارد هند از( دام خوراک) یروغن یها دانه کنجاله تن 557 و هزار 85 یالديم گذشته ماه در رانیا

 .است کرده

 بود ريتاث یب رانیا تجارت بر ها میتحر (5

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
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: گفت است، بوده ريتاث یب رانیا با تجارت در ها میتحر نکهیا انيب با یهلند شرکت كی رعاملیمد

 .شد انجام یتجار و یعلم مبادالت اصل اما شد، کُند یمال مبادالت ندیفرآ تنها

 شد آغاز رمضان ماه یساز رهيذخ/ بازار ميتنظ ستاد در ینيپروتئ و یلبن محصوالت متيق یبررس (6

 و یلبن محصوالت متيق شیافزا یبررس از یکشاورز جهاد ریوز یدام داتيتول امور بهبود معاون

 از شيب ینيپروتئ محصوالت رمضان ماه آستانه در: گفت و داد خبر بازار ميتنظ ستاد در ینيپروتئ

 .شود یم رهيذخ انبارها در آن مازاد و ديتول ازين

 میندار ديتول مازاد صادرات و یساز رهيذخ یبرا یا برنامه/ مرغ تخم یابانيخ عرضه (7

 فروش یبرا دکنندگانيتول که است ییها وهيش از یکی شهر نیاديم و ها ابانيخ در مرغ تخم عرضه

 از یناش خطرات و عیسر یریفسادپذ تيقابل ليدل به که یحال در اند آورده یرو آن به ديتول مازاد

 .شود معضل نیا یبرا یفکر عاًیسر دیبا فاسد مرغ تخم مصرف

 ميکن یم متوقف را ديتول دارد مشکل یبرفک تب واکسن ميکن احساس (8

 درصد 18 و 57 بيترت به امروز که رويط و دام یها واکسن: گفت کشور یدامپزشک سازمان سيرئ

 تيفيک عدم ليدل به دینبا و اند یخارج یها مشابه با رقابت قابل شود یم ديتول کشور داخل در آن

 .برد سؤال ریز را یراز یساز سرم مؤسسه کل عملکرد محصول، كی

 در دیجد قاتيتحق ازين/ است نشده یکشاورز قاتيتحق در گذشته سال 37 ظرف یدیجد یگذار هیسرما (9

 یکشاورز

 که است سال 37 حدود: گفت یکشاورز جیترو و آموزش قاتيتحق سازمان سيرئ و ریوز معاون

 .است دیجد قاتيتحق ازمندين بخش نیا و نشده انجام یکشاورز قاتيتحق در دیجد یگذار هیسرما

 یکشاورز مشکل آب؛ یشور و یآب کم/ شود واگذار یخصوص بخش به یکشاورز قاتيتحق (11

 و یخصوص بخش به یکشاورز قاتيتحق یواگذار از تیحما صدد در: گفت یکشاورز جهاد ریوز

 .ميهست ها دانشگاه

 شد یمعرف یکشاورز یزراع یقاتيتحق دستاورد 2 (11
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 یکشاورز و یزراع بخش در یقاتيتحق دستاورد 2 امروز جمهور سيرئ یزیر برنامه معاون حضور با

 .شد ییرونما

 الیر هزار 317 شمیابر تر لهيپ لوگرميک هر ینيتضم دیخر نرخ (12

 شمیابر تر لهيپ لوگرميک هر ینيتضم دیخر متيق جمهور سيرئ اول معاون ابالغ و دولت بیتصو با

 .شود یم نييتع الیر هزار 317 زانيم به 3131 سال یبرا

 آب بحران یابر یعامل یسدساز/ یجهان نيانگيم از باالتر درصد 57 رانیا در آب مصرف (13

 نيانگيم از باالتر درصد 57 رانیا در یداخل آب مصرف زانيم: کرد اعالم وزيآذرن یخبر گاهیپا

 یاصل عوامل از یکی یسدساز به حد از شيب شیگرا و است یاصول ريغ کامال مصرف نحوه و یجهان

 .است رانیا در آب بحران

 شود یم پرداخت کشاورزان به قند چغندر لوگرميک هر حمل نهیهز کمك تومان 17 (14

 هر حمل نهیهز کمك تومان 17 مبلغ جمهور سيرئ اول معاون یسو از دولت مصوبه ابالغ با

 .شود یم پرداخت کشاورزان به قند چغندر لوگرميک

 کند اعالم یکتب را ريش صنعت به تومان ارديليم 4877 ارانهی پرداخت دولت (15

 متيق ريش صنعت به ارانهی تومان ارديليم 4877 پرداخت با نکهیا انيب با یلبن عیصنا انجمن ريدب

 ینگران تا کند اعالم ها انجمن به را ارانهی نیا پرداخت دولت: گفت ابد،ی ینم شیافزا محصول نیا

 .شود رفع متيق شیافزا

 ندیآ یم تهران به تومان ونيليم ۰.8 با که ییها ونيکام/ تومان ۰77 ییلويک هندوانه (16

 فروش به تومان ۰77 ییلويک یمرکز بار تره دانيم در هندوانه نکهیا انيب با بارفروشان هیاتحاد ريدب

 .ماند ینم کشاورز یبرا یپول چيه ،یتومان ونيليم ۰.8 حمل نهیهز پرداخت با: گفت رود، یم

 مردم درصد 37 ميکلس کمبود/دهد یم رنج را یرانیا یبانو ونيليم 4 استخوان یپوک (17

 خانم ونيليم 4 امان استخوان یپوک نکهیا انيب با زیتبر در رانیا ريش عیصنا رعاملیمد مشاور

 .برند یم رنج ميکلس کمبود از مردم درصد 37: گفت است دهیبر را یرانیا

 رانیا كيارگان یکشاورز توسعه یبرا اروپا ییوروی ونيليم 3.8 طرح (18
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 به کمك یبرا اروپا هیاتحاد در وروی ونيليم 3.8 ارزش به یطرح سینو شيپ از یاردکان رضا محمد

 .داد خبر رانیا در داریپا یکشاورز توسعه

 الر سد مخزن به خودرو ورود/ است یخال الر سد (19

 یتوجه قابل شکل به حاضر حال در است، تهران شهر آب کننده نيتام یها سد از یکی که الر سد

 .دارد کاهش درصد 28 گذشته سال به نسبت الر سد یکنون حجم که یطور به است، یخال

 شد یانداز راه رانیا در كيارگان یکشاورز یالملل نيب ونيفدراس یندگینما دفتر (21

 یالملل نيب ونيفدراس یندگینما دفتر ران،یا در كيارگان یکشاورز یجهان انجمن سيرئ حضور با

 توانند یم یرانیا كيارگان محصوالت تمام پس نیا از و شد افتتاح رانیا در كيارگان یکشاورز

 .کنند هيته کشور داخل از را خود مجوز

 کند یم صادر غنا کشور به نینو یاريآب زاتيتجه رانیا (21

 یکشاورز جهاد وزارت عیصنا و خاک و آب معاونت رانیمد با غنا کشور از یاعزام أتيه دارید در

 .کند یم صادر غنا کشور به نینو یاريآب زاتيتجه رانیا که شد مطرح

 کشاورزان هيسهم سوخت یکيالکترون کارت صدور (22

 .داد خبر کشاورزان هيسهم سوخت یکيالکترون کارت صدور از یکشاورز جهاد ریوز معاون

 شد ممنوع یخوراک روغن و قرمز گوشت صادرات (23

 .شد ممنوع یخوراک روغن و ایسو کنجاله قرمز، گوشت صادرات گمرک، بخشنامه ابالغ براساس

 گوشت انواع یتن ونيليم 4.۰ مصرف/ رانیا در گوشت انواع ديتول یتن هزار 8۰ شیافزا (24

 4.۰34 را یالديم یجار سال در رانیا در گوشت مصرف زانيم خود، گزارش نیدتریجد در فائو

 .است داده خبر کشور در ییغذا ماده نیا ديتول یتن هزار 8۰ شیافزا از و کرده برآورد تن ونيليم

 !مرده جات یفيص بازار (25

 هم آنها حمل هیکرا اندازه به یحت بازار در جات یفيص رضهع متيق: گفت باغداران هیاتحاد سیير

 .شود باز صادرات یدرها دیبا هستند دنید انیز حال در کشاورزان که طیشرا نیا در و شود ینم

 کند یم صادر غنا کشور به نینو یاريآب زاتيتجه رانیا (26
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 و یجهادکشاورز وزارت عیصنا و خاک آب، معاونت رانیمد با غنا کشور از یاعزام ئتيه دارید در

 ادوات و لوازم صادرات یها راه کرج در فشار تحت یاريآب زاتيتجه دکنندگانيتول از تن چند

 .شد یبررس کشور نیا به یاريآب نینو یها سامانه

 دارد وجود یقاتيتحق یها ستگاهیا یبرخ در روين کمبود/ قاتيتحق بودجه شیافزا گرو در ییغذا تيامن نيتأم (27

 بودجه دیبا راستا نیا در است، یعلم قاتيتحق انجام گرو در ییغذا تيامن نيتأم که آنجا از

 .میبردار قدم دیجد ارقام یفمعر و داریپا ديتول یراستا در ميبتوان تا ابدی شیافزا یقاتيتحق

 میدار انقالب به ازين یکشاورز بخش در/ دولت کار دستور در ینيفراسرزم کشت و یمجاز آب (28

 877 و هزار 38 گوساله گوشت و تريل 317 گندم آب، تريل 357 یفرنگ گوجه لوگرميک هر ديتول یبرا

 از شيب مصرف از توان یم بر، آب یکاالها یبعض واردات با که رديگ یم قرار استفاده مورد آب تريل

 .کرد یريجلوگ آب اندازه

 رانیا یکاال بورس یمعامالت یتاالرها در کاال تن هزار ۰7 عرضه (29

 .است کاال انواع تن هزار ۰7 عرضه شاهد رانیا یکاال بورس ماه، بهشتیارد 47 شنبه روز

 یجمهور استیر یزیر برنامه معاون حضور با یزراع دیجد رقم چهار از ییرونما (31

 یجمهور سيرئ یراهبرد نظارت و یزیر برنامه معاون نوبخت، حضور با یزراع دیجد رقم چهار از

 .شد ییرونما

 شدند یمعرف یکشاورز اقتصاد برتر یها چهره (31

 اقتصاد دوساالنه کنفرانس نينهم هياختتام مراسم در یکشاورز اقتصاد بخش برتر یها چهره

 .شدند یمعرف یکشاورز

 شود یم پرداخت روز نرخ با هياروم اچهیدر اطراف کشاورزان آبه حق پول (32

 سال چهار تا سه تا رود یم ديام و شود یم شروع خردادماه از هياروم اچهیدر یاياح ییاجرا اتيعمل

 .برگردد اچهیدر نیا به آب دوباره از،ين مورد یها رساختیز آمدن فراهم با ندهیآ

 است شده نيتأم یکاف اندازه به یدام یها نهاده (33
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 و کنواختی ارز به توجه با و شده کشور وارد مناسب متيق با و یداخل ازين اندازه به یدام یها نهاده

 .ندارد وجود ها یکشت هيتخل در یمشکل مرجع،

 شد خودکفا یدام یکيژنت مواد ديتول در رانیا: جاهد رعاملیمد (34

 سال سه یط گوشت ديتول در رانیا نتال،يسم دومنظوره یگاوها واردات و یکيژنت مواد ديتول با

 .است دهيرس کامل ییخودکفا به یکيژنت مواد در و ندهیآ

 شد ديتول کشور در بار نياول یبرا ميکلس با شده یغن كيک (35

 در بار نياول یبرا D نيتامیو و ميکلس با شده یغن كيک ديتول از شکالت و ینیريش انجمن عضو

 به تر ساده مصرف و کمتر نهیزه به توجه با شده یغن یغذاها از استفاده: گفت و خبرداد رانیا

 .است شده ییدارو یها مکمل زیتجو نیگزیجا اطفال، در خصوص

 تفحص و قيتحق آستانه در نیاديم سازمان (36

 همه از نويسيکم شود، اثبات یکشاورز یها تشکل به غرف یواگذار در نیاديم سازمان تخلف اگر

 .کرد خواهد استفاده تفحص و قيتحق رينظ خود ینظارت یابزارها

 شد رانیا ییروستا تعاون سازمان الملل نيب امور و یعموم روابط ریمد باالن، احمد (37

 ،ییروستا تعاون یمرکز سازمان رعاملیمد و رهیمد ئتيه سيرئ یسو از یحکم یط باالن احمد

 .شد منصوب

 شد انتخاب یکشاورز اقتصاد انجمن دیجد رهیمد ئتيه (38

 .شد برگزار اعضا حضور با یکشاورز اقتصاد انجمن سهيرئ ئتيه انتخابات

 دهد یم قرار کار دستور در را غنا یبوم محصوالت و برنج ت،ذر کشت رانیا (39

 به توجه با اما است، نامه نیيآ نیتدو و شدن یدائم ازمندين یفعل موقت یها نامه تفاهم هرچند

 واندت یم غنا یبوم محصوالت و برنج ذرت، کشت غنا، در باران یمتر یليم 477 و هزار كی نيانگيم

 .باشد کشور نیا در رانیا کار دستور در

 بازار در گوشت متيق شیافزا ليدل (41
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 و ندارد تيجذاب کنندگان وارد یبرا یا مبادله ارز نکهیا ليدل به کشورها یبرخ از گوشت واردات

 تهران بازار در گوساله گوشت متيق علت نيهم به و شده قطع د،کن ینم برآورده را آنها سود انتظار

 .است افتهی شیافزا تومان هزار كی حدود

 ژهیو دارد ادامه نيسنگ دام صادرات/ مرغ تخم یتن 1877 صادرات (41

 .دارد ادامه صادرات ،مرغ تخم و قرمز گوشت ديتول مازاد به توجه با

 شد اعالم زنبورعسل مجاز یداروها فهرست (42

 یبرا را زنبورعسل مجاز یداروها فهرست کشور، یدامپزشک سازمان درمان و دارو دفتر رکلیمد

 .کرد اعالم زنبورداران یآگاه

 شدیانديب یاساس ريتدب ر،يش ارانهی یبرا دولت: یرکن (43

 .شدینديب یريتدب ها ارانهی یهدفمند محل از ريش ارانهی یبرا دیبا دولت

 وريط تلفات یدرصد 5۰ کاهش یبرا ديمف ییغذا فرآورده كی از یحجت ییرونما (44

 مرکز در یقاتيتحق دستاورد كی از الم،یا به یجمهور استیر سفر با همزمان یجهادکشاورز ریوز

 .کرد ییرونما استان نیا یکشاورز قاتيتحق

 یخصوص بخش گذاران هیسرما به دريآب یجنگل پارک یواگذار (45

 تا شود واگذار یخصوص بخش توانمند گذاران هیسرما مجموعه به سنندج دريآب که است قرار

 یگردشگر نمونه منطقه نیا در را... و یلیر سورتمه رصدخانه، احداث همچون ییها طرح بتوانند

 .کنند یاتيعمل

 المیا سفر در زاگرس یها نگلج یدگيخشک دهیپد از یجمهور سيرئ دیبازد (46

 یدگيخشک دهیپد تبعات انیجر در كینزد از او، همراه رتبه یعال ئتيه و یجمهور سيرئ

 قرار افته،ی پراکنش کشور استان 33 از یقسمت ای تمام در است یمدت که المیا در زاگرس یها جنگل

 .گرفت

 کند عمل "سالمت" حوزه در خود یمل فهيوظ به مايصداوس: ییرضا محسن (47



 3131اهم اخبار کشاورزی  هفته سوم اردیبهشت      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

8 
 

 زين جامعه سالمت بخش در بلکه ست،ين یاسيس مسائل نهيزم در یرسان اطالع تنها رسانه، فهيوظ

 كيارگان دکنندهيلتو یبرا کم یها نهیهز با غاتيتبل و ها برنامه پخش با که دارد عهده بر یفیوظا

 .کند عمل مهم نیا به تواند یم

 شد زر یپژوهش و یصنعت توسعه گروه ارتباطات ریمد ،یمحب (48

 ریمد عنوان به زر، یپژوهش و یصنعت توسعه گروه رهیمد أتيه یسو از یحکم یط یمحب رضا

 .شد منصوب گروه نیا ارتباطات

 !کردم یم یا شهيش یرهايش دیخر صرف را ميبيتوج پول از یبخش: تعاون و کار ریوز (49

 اجرا و یريگيپ توامان طور به را یرفاه استيس و اشتغال ديتول استيس یجار سال در دولت

 .کند یم

 شود کنترل کردستان و خوزستان از گندم قاچاق (51

 کنترل یمحل مقامات ريتدب با دیبا عراق سمت به کردستان و خوزستان یها استان در گندم قاچاق

 .شود

 است شده قفل ،دانشگاه و ییغذا عیصنا نيب ارتباط: کشور نمونه استاد (51

 نيب ارتباط شده باعث ،یعلم یها مقاله بر ديتأک و یکاربرد یها تيفعال از ها دانشگاه استقبال عدم

 .باشد شده قفل دانشگاه و ییغذا عیصنا

 است یکشاورز بخش یتیحما بسته یمعرف منتظر مجلس (52

 صورت به یکشورز بخش از یتیحما بسته چيه هنوز ها، ارانهی یهدفمند دوم فاز شروع وجود با

 .است نشده یمعرف دولت یسو از یرسم

 کشاورز شبکه سازان برنامه کار دستور در مردم، ییغذا سبد اصالح دادن قرار شنهاديپ (53

 با تیاولو که یا گونه به مردم ییغذا سبد اصالح یبرا یساز فرهنگ دیبا کشاورز شبکه یانداز راه با

 .رديگ قرار سازان برنامه کار دستور در باشد، یسالمت بر مؤثر یغذاها نيتأم

 شود یم فيتکل نييتع ها یآلودگ بربرا در خزر یایدر از حفاظت پروتکل حهیال (54
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 مستقر یها تيفعال و منابع از یناش یآلودگ برابر در خزر یایدر از حفاظت پروتکل بیتصو حهیال

 هفته نیا خزر، یایدر ییایدر ستیز طيمح از حفاظت چارچوب ونيکنوانس به یالحاق یخشک در

 .شود یم یینها یريگ یرأ

 است افتهی شیافزا درصد 38 یجار سال در "ییطال دانه" ديتول (55

 در گندم ديتول که است نیا ما ینيب شيپ: گفت یکشاورز جهاد ریوز یاهيگ داتيتول امور معاون

 .داشت هدخوا شیافزا گذشته سال به نسبت درصد 38 تا 37 نيب یجار سال

 کشور یبانک توسعه مکمل "یاعتبار یها یتعاون" (56

 یبار افراد، به خرد التيتسه دادن قرار بر عالوه یاعتبار یها یتعاون: گفت تعاون عرصه فعال كی

 .دارند یبرم التيتسه شیافزا یبرا ها بانك دوش از را

 "هندوانه" خواص/ بشناسيم بهتر را فصل های نوبرانه (57

 دهنده نشان هندوانه بودن درشت کنند یم فکر یبرخ نکهیا به اشاره با باغداران اتحادیه رئيس

 شتريب تشيفيک و تر نازک پوستش باشد تر کوچك هندوانه چه هر: گفت است، آن یباال تيفيک

 .است

 ییروستا اقتصاد توسعه یالگو "یتعاون" (58

 شود یم سبب و کرده فراهم را یاقتصاد یسامانده نهيزم ییروستا اقتصاد در ها یتعاون به توجه

 .شود محصول كی در ديتول برند روستا كی

 یانرژ یها حامل به وابسته یکشاورز داتيتول (59

 یاريبس که یحد تا بود خواهد رگذاريتأث مورد نیچند در یکشاورز بخش بر قطعا یانرژ یها حامل

 .شوند یم یاريآب آب پمپاژ از استفاده با یکشاورز محصوالت از

 است نشده صادر هم سبك "دام گوشت" گرم كی رياخ کسالی یط (61

 نبوده آزاد رياخ سال كی در سبك دام صادرات نکهیا انيب با یکشاورز جهاد ریوز دام امور معاون

 .است نشده گرفته باره نیا در یميتصم چيه تاکنون: کرد ديتأک است،

 روبروست "یاعتبار منابع تیمحدود" با مختلف یها نهيزم در "یکشاورز" بخش (61
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 نهال، و بذر خاک، و آب الت،يش مختلف یها نهيزم حاضر حال در: گفت یکشاورز جهاد ریوز

 مورد دیبا که روبروست یاعتبار منابع تیمحدود با بخش نیا اه،يگ و گل ،یدامپرور مرتع، جنگل،

 .شود ینوساز آنها فرسوده و یمیقد زاتيتجه و رديگ قرار توجه

 یاقتصاد رشد یبرا یعامل "یاتيمال یدرآمدها" (62

 یسو از و یداقتصا رشد استيس طرف كی از یاتيمال یدرآمدها: گفت یاقتصاد کارشناس كی

 .دارد یپ در را ییزا اشتغال استيس گرید

 است مانده یباق مطالعه حد در کرمان، به فارس جيخل آب انتقال طرح (63

 هم و جنوب به فارس جيخل آب طرح: گفت مجلس یعيطب منابع و آب ،یکشاورز ونيسيکم عضو

 .است مانده یباق مطالعه حد در کرمان شمال از ییها بخش نيچن

 "یکشاورز" در یضرور یامر کشت یالگو رييتغ (64

 تيامن" در که است کشت یالگو استيس بحث یکشاورز حوزه الزامات از یکی: گفت ینوروز

 .دارد یمهم نقش زين "ییغذا

 شد برگزار رانیا یدامپزشک کنگره نيهجدهم (65

 مشارکت و یهمکار با و رانیا دامپزشکان جامعه توسط رانیا یدامپزشک کنگره نيهجدهم

 .دش برگزار تهران یراز یالملل نيب هاش یهما مرکز در یمتول یها دستگاه و ها سازمان

 آال قزل تن هزار 327 از شيب ديتول (66

 327 از شيب ديتول از رانیا التيش سازمان نیريش آب انيماه و یآبز منابع توسعه دفتر رکلیمد

 .داد خبر کشور در یسردآب انيماه ديتول تن هزار

 :آباد خرم یبازرگان اتاق یکشاورز ونيسيکم سيرئ (67

 شود برداشته یکشاورز بخش یانرژ یها حامل از تیمحدود د،يتول حفظ یبرا

 بازار در وهيم انواع متيق و تيوضع (68

 و دولت یسو از پرتقال یساز رهيذخ عدم ليدل به: گفت فروشان یسبز و وهيم هیاتحاد سیير

 .دارد وجود بازار در پرتقال کمبود احتمال گذشته، سال در ها باغ یسرمازدگ
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 یکشاورز در ونيزاسيمکان بیضر شیافزا ضرورت (69

 را یجار سال در یکشاورز جهاد وزارت تیاولو نیتر مهم یفردوس شگاهدان یعلم اتيه عضو

 .کرد عنوان بخش نیا به ژهیو توجه و یکشاورز محصوالت ینيتضم دیخر نرخ شیافزا

 هلو و مرکبات درختان یسرمازدگ (71

 نیا متيق رود یم احتمال باغداران به خسارت و مرکبات و ليلش هلو، درختان یسرمازدگ ليدل به

 .ابدی شیافزا محصوالت

 است شده اهيس "قارچ" یرو (71

 چيه و است یورشکستگ حال در کشور قارچ صنعت: گفت کشور قارچ انجمن رهیمد ئتيه عضو

 .رسد ینم عتصن نیا داد به کس

 شود یم گويم شاه از پر یانزل تاالب (72

 در نیريش آب یگويم شاه ریذخا ميترم و یبازساز منظور به: گفت النيگ استان التيش رکلیمد

 .است گرفته صورت یرهاساز قطعه هزار 37 تعداد یانزل تاالب

 ماند ثابت یجنوب یقایآفر گندم برداشت زانيم (73

 .بود قبل سال برداشت با برابر که کرد ديتول 4731 سال در گندم تن ونيليم 3.55 یجنوب یقایآفر

 یکشاورز یاراض زيتجه و یگذار هیرماس به انيرانیا از غنا یجمهور سيرئ مشاور دعوت (74

 رانیا یخصوص بخش و دولت از غنا یها یهمکار و رانیا مشترک اجالس نيپنجم ییغنا سيرئ

 .کرد یهمکار به دعوت غنا کشور در یگذار هیسرما یبرا

 بدای یم کاهش کایآمر در گندم ديتول (75

 رو به رو کاهش با 4732 سال در کشور نیا گندم ديتول کرد ینيب شيپ کایآمر یکشاورز وزارت

 .شود

 برق یقطع زمان در غذا فساد از یريجلوگ یبرا کایآمر یشنهاديپ  بسته (76

 نیا در نيسهمگ یها طوفان در برق یقطع یها خسارت از یريجلوگ یبرا کایآمر یرزکشاو بخش

 .کرد ارائه یشنهاديپ  بسته کشور
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 خورد ديکل یرانیا وزپلنگی از تیحما طرح (77

 ورزشکار دو یرانیا وزپلنگی از تیحما در و ستیز طيمح از انتيص حفظ در یکشاورز بانك

 .کند یم تیحما ريمس لومتريک 3۰73 یط در را زن رکاب

 تن ونيليم 3،3 به برنج ديتول شیافزا/ 4732 سال در رانیا غالت ديتول یدرصد 4،8 کاهش (78

 درصد 4.8 با ،4732 سال در رانیا در غله انواع ديتول نکهیا اعالم با خود گزارش نیدتریجد در فائو

 در برنج تن ونيليم 3.3 ديتول از د،يرس خواهد تن ونيليم 33.5 به گذشته سال به نسبت کاهش

 .داد خبر یالديم یجار سال یط کشورمان

 اقستانقز و هندوستان ل،یبرز فرانسه، یکشاورز محصوالت معامله (79

 یکشورها محصوالت معامله شاهد بهشتیارد3۰ رانیا یکاال بورس یکشاورز محصوالت تاالر

 تاالر در ريق انواع تن هزار 85 حدود است، ذکر به الزم. بود قزاقستان و هندوستان ل،یبرز فرانسه،

 .ديرس فروش به یصادرات

 

 :عناوین اخبار 

 آب
 - 93012019فارس

 های تحت فشار استقبال روزافزون کشاورزان زنجانی از اجرای آبياری
جویی در مصرف آب را دو  های تحت فشار و صرفه گيری از آبياری های اخير لزوم بهره بحران آب به ویژه در سال

 .طلبد ای که روز به روز اهميت پيدا کرده و توجه مسئوالن و کشاورزان را می کند مسئله چندان می

از زنجان، امروزه اهمیت آب در جهان بیش از پیش آشکار شده تا جایی که بعضی از صاحبنظران  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .دانند بحران آینده جهان را بحران آب می

جویی و  های متعددی در زمینه صرفه ستیم و توصیهاین روزها به طور مکرر شاهد تاکید بر مصرف بهینه آب توسط کارشناسان ه

کننده آب  ترین مصرف این در حالی است که بخش کشاورزی عمده. شود می... چگونگی مصرف این ماده حیاتی در بخش خانگی و

ه سوی واضح است که عمده توجهات باید ب. گیرد درصد آب مصرفی به این بخش تعلق می 08رود به طوری که حدود  به شمار می

 .مصرف آب در بخش کشاورزی باشد

ترین ماده روی زمین است، اما به دلیل توزیع  اگر چه آب فراوان. ترین عوامل موثر در تولیدات کشاورزی است آب یکی از مهم

و ترین عامل محدودکننده سطح زیر کشت است و کمبود آن رشد  جغرافیایی و کیفیت آن برای استفاده در آبیاری گیاهان، مهم

 .دهد عملکرد گیاهان زراعی را به شدت تحت تاثیر قرار می

http://www.farsnews.com/
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زنی بذر گرفته تا رشد رویشی شاخ و برگ، تولید ساقه  گیاهان برای انجام بسیاری از اعمال متابولیک و فیزیولوژیک خود از جوانه

درصد  08تا  08ای  برخی از گیاهان علوفهدر . دهنده، تولید میوه و دانه، انتقال مواد غذایی و پر کردن دانه نیازمند آب هستند گل

بنابراین چنانچه کمیت و کیفیت آب قابل دسترس گیاه مناسب نباشد به طرق مختلف رشد، نمو و . دهد وزن گیاه را آب تشکیل می

 .شود حتی حیات گیاه در معرض خطر واقع می

باعث کاهش عملکرد و عدم دستیابی به حداکثر توان گذارد و به طرق مختلف  کمبود آب اثرات نامطلوبی بر رشد و نمو گیاه می

 .شود تولیدی گیاه می

شود و اثرات نامطلوبی بر رشد گیاه  عالوه بر کمبود آب که به تنش خشکی موسوم است، زیادی آب نیز نوعی تنش محسوب می

های گیاه است برای مدتی  ریشهدر تنش غرقابی، خاک که محیط اصلی رشد . شود با عنوان تنش غرقابی یاد می دارد که از آن

در کشور ما که یکی از . آید ماند و در این حالت به دلیل کمبود اکسیژن موجود در خاک گیاه از پای در می طوالنی اشباع می

 .مناطق خشک و نیمه خشک جهان است تنش کم آبی مساله ساز است

شود و با توجه به روند رو به گرم شدن کره زمین  محسوب میهای مهم در بخش کشاورزی  همانطور که اشاره شد آب یکی از نهاده

. شود ها یکی از مباحث جدی کشاورزی پایدار محسوب می وری مناسب از آب های سطحی و زیرزمینی مدیریت و بهره و کاهش آب

 .ه استای در بخش کشاورزی شد از طرف دیگر استفاده زیاد عالوه بر هدر دادن آب، منجر به بروز مشکالت عدیده

برای استفاده در ... ها، ایجاد سدها یا استخرهای ذخیره آب و  در یک نظام پایدار باید نزوالت از طرق مختلف همچون تغذیه آبخوان

از طرف دیگر در نظام فعلی کشاورزی اتالف آب از منبع آب تا سر زمین یا مزرعه بسیار باال است که برای . زمان مناسب حفظ شود

اتیلن  های پلی های سرپوشیده، لوله های بتنی، جوی استفاده از جوی. ایداری باید این اتالف آب را به حداقل رساندحرکت به سوی پ

هایی هستند که  ای و بارانی، از جمله روش گیری از آبیاری تحت فشار همچون آبیاری قطره و انتقال به صورت تحت فشار و یا بهره

 .بنظران مورد تاکید استبرای استفاده بهینه از آب توسط صاح

 آبياری تحت فشار*

های پیاپی در سالیان اخیر و ضرورت تامین آب برای گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان، رویکرد به  خشکسالی

 .روش آبیاری تحت فشار را بیشتر کرده است

جویی در مصرف آب و در نهایت  مزرعه، صرفه هدف اصلی از این روش جلوگیری از تلفات آب در طول مسیر انتقال از منبع تا

. ها است های انتقال و آب فشان این روش نیازمند تاسیسات خاصی از قبیل حوضچه، پمپ آب، لوله. افزایش راندمان آبیاری است

 .روند های تحت فشار به شمار می ای از جمله آبیاری آبیاری بارانی و قطره

 آبياری بارانی*

 .شود جهیزاتی که ذکر شد آب به صورت باران از باال روی محصول پاشیده میدر این روش به کمک ت

 :ترین امتیازات آبیاری بارانی مهم

 .ـ به تسطیح کامل زمین نیاز ندارد و در هر وضعیتی از پستی و بلندی زمین قابل استفاده است

 .گیری و کنترل است ـ مقدار آب مصرفی در این روش قابل اندازه

 .های آبیاری سطحی خیلی کمتر است نسبت به روشـ تلفات آب 

 .آید ـ به علت عدم حرکت آب روی سطح زمین مشکل شستشو و فرسایش خاک پیش نمی

 .آورد آل است زیرا مسئله کمبود تهویه خاک را به وجود نمی ایده( ریز بافت)های سنگین ـ برای خاک

 .شود بالغ می درصد 08تا بیش از  07ـ راندمان آبیاری در این روش به 

 .کند نیز مناسب است، زیرا پیشروی آب روی سطح مشکلی ایجاد نمی( شنی)های درشت بافت  ـ برای آبیاری خاک
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توان توام با آبیاری مورد  های انتخابی را می کش کش و علف های غذایی برای تغذیه برگی گیاه و ترکیبات شیمیایی و آفت ـ محلول

 .استفاده قرار داد

 .زدگی گیاهان وجود دارد، از آسیب رسیدن به گیاه جلوگیری کرد توان در مواقعی از سال که امکان یخ آبیاری بارانی میـ به کمک 

توان به  در کنار محاسن ذکر شده برای آبیاری بارانی معایبی هم برای این نوع از آبیاری شناخته شده است که از جمله آنها می

غیر یکنواختی آبیاری هنگام وزش باد، تبخیر بخشی از آب پاشیده شده و نیز رشد و شیوع  هزینه اولیه خرید و نصب تاسیسات،

 .های گیاهی اشاره کرد های هرز و بیماری بیشتر علف

در این حالت . های کوچک از نوع ثابت و دائمی است کشی آبیاری بارانی برای محصوالت پر ارزش، چند ساله یا مساحت سیستم لوله

. شود های فرعی منشعب شده و روی هر کدام از آنها تعدادی آبفشان نصب می در مزرعه قرار دارد که از آن لوله یک لوله اصلی

 .کنند چرخند و قطعه دایره شکلی از زمین را خیس می ها با سرعتی متناسب با فشار آب به دور خود می آبپاش

ها  شود و پس از آبیاری یک قسمت از زمین، لوله تراکتور انجام میهای فرعی به وسیله کارگر یا  جایی لوله در سیستم متحرک جابه

 .شوند به نقطه دیگری برده می

این سیستم . معروف است« سنترپیوت»ای است که به  های آبیاری بارانی سیستم دائماً متحرک یا عقربه نوع دیگری از سیستم

تعداد زیادی آبپاش . چرخد ار شده و حول یک نقطه ثابت میشامل یک لوله بزرگ انتقال آب است که روی تعداد زیادی چرخ سو

برای آبیاری . دهد ای به مساحت چند هکتار را پوشش می گردش این لوله به دور محور خود دایره. روی این لوله نصب شده است

 .شود مزارع گیاهان پابلند مانند ذرت، آفتابگردان و سورگوم از این سیستم استفاده می

 ای هآبياری قطر*

های شنی آبیاری سطحی کاربرد چندانی ندارد، در این موارد چنانچه تبخیر هم زیاد باشد، آبیاری بارانی  در زراعت ردیفی در خاک

 .هم سودمند نخواهد بود

. استای را بویژه برای آبیاری باغات میوه افزایش داده  های آبیاری میکرو یا قطره کمبود آب برای مصارف کشاورزی توجه به روش

اند حرکت کرده و در ناحیه  دار که در زیر یا روی زمین نصب شده های سوراخ در این روش آب از طریق موتور پمپ به داخل لوله

 .ریزد هایی به صورت قطره قطره و یکنواخت به آهستگی می ریشه گیاهان به وسیله قطره چکان

از . شود فوذ آب به اعماق خاک و تبخیر سطحی آن به شدت کاسته میدرصد است، زیرا از ن 57راندمان آبیاری در این شیوه حدود 

 .روز و خود کار کردن سیستم اشاره کرد توان به امکان کنترل از راه دور، آبیاری در تمام ساعات شبانه دیگر مزایای این روش می

ای در  در ضمن وجود آبیاری قطره. ا انجام دادتوان کودپاشی به صورت محلول همراه با آبیاری ر ای می عالوه بر این در آبیاری قطره

 .زند شود و سرعت باد نیز یکنواختی پخش آب را به هم نمی مزرعه مانع عملیات داشت نمی

 .های صنعتی، خزانه تکثیر درختان و باغات میوه رایج شده است در حال حاضر استفاده از این سیستم در گلخانه

 اراضی کشاورزی مستعد برای اجرای آبياری تحت فشار است هزار هکتار 347استان زنجان دارای *

هزار هکتار از  028: گیری از آبیاری تحت فشار اظهار داشت مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به اهمیت بهره

 .اراضی کشاورزی استان زنجان مستعد اجرای آبیاری تحت فشار هستند

از کل اراضی مستعد استان زنجان برای اجرای آبیاری تحت فشار،  52موفق شدیم تا پایان سال  :فرهاد اوجاقلو خاطرنشان کرد

 .شود درصد اراضی مستعد را شامل می 27هزار هکتار را تحت پوشش این نوع از آبیاری ببریم که  33حدود 

های  ینه مزایا و نحوه استفاده از سیستمهای اخیر در زم های صورت گرفته طی سال رسانی با توجه به ترویج و اطالع: وی افزود

 .ها روز به روز در حال گسترش است از اجرای این سیستم  آبیاری نوین، استقبال کشاورزان زنجانی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538200888020 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930217000827
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 "بازگشت به باال"

 شیر
 - 93012018فارس

 ظرفيت باالی اشتغالزایی در صنعت شير/ها کاهش مصرف شير بعد از اجرای هدفمندی یارانه
پتانسيل : هزار ميليارد تومانی صنعت شير کشور در سال گفت42قائم مقام صنایع شير ایران با اشاره به گردش مالی 

 .گذاری جدید ندارد صنعت شير بسيار باال است و نياز به سرمایه ایجاد اشتغال در

های پودری  اسدیان در نشست خبری امروز به مناسب افتتاحیه کارخانه فرآورده ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت شیر  4ی مجلس ها  طبق اعالم مرکز آمار و مرکز پژوهش: اظهار داشت

 .میلیون فرصت شغلی دائم است 0.7مشغول فعالیت هستند که از این تعداد 

میلیون تن شیر در کشور 02چون ظرفیت تولید بیش از  پتانسیل صنعت شیر برای ایجاد اشتغال بسیار باال است: اسدیان اضافه کرد

 .درصد ظرفیت در حال فعالیت است 48شود یعنی کمتر از  میلیون تن تولید می 7ی که هم اکنون کمتر از وجود دارد در حال

در نیمه دوم امسال در صورت رونق : گذاری جدید ندارد، افزود وی با بیان اینکه به همین دلیل توسعه این صنعت نیاز به سرمایه

 .اقتصادی وضعیت بازار شیر بهتر خواهد شد

 08شود و اگر سرانه مصرف سالیانه  تن شیر خام یک شغل در سال ایجاد می 08از هر : بخش شیر کشور تصریح کرد این فعال

 .شود هزار فرصت شغلی ایجاد می 00کیلوگرم باشد 

 کیلوگرم برسیم و اولین 08شد تا به مصرف سرانه  میلیون دالر صرف واردات شیر می 488اوایل انقالب سالیانه : اسدیان گفت

صادرات ساالنه مواد لبنی کشور است و یک میلیارد   میلیون دالر 848واردکننده پنیر در دنیا بودیم در حالی که هم اکنون بیش از 

 .دالر موازنه مثبت تجاری به نفع کشور ایجاد شده است

های پودری در کشور وجود دارد و  وردهکارخانه تولید فرآ 0هم اکنون : های پودری لبنی گفت وی با اشاره به افتتاح کارخانه فرآورده

هایی افزایش ظرفیت دریافت شیر دامداران کشور است به طوری که در فروردین ماه امسال دریافت شیر  دلیل افتتاح چنین کارخانه

 .درصد افزایش یافته است 23نسبت به مدت مشابه سال قبل 

تا  07طبق اعالم بانک جهانی در سال باید حدود : ر سال قبل گفتمیلیون دالر محصوالت پودری د 03.7وی با اشاره به صادرات 

درصد تولید ناخالص  8.7  کشورهای دنیا شود که این رقم حدود  ها در هزار میلیارد تومان صرف مبارزه با آثار کمبود ریزمغذی 28

 .درصدی از تولید ناخالص داخلی را دارد 8.3دهد در حالی که پیشگیری از این عوارض نیاز به سرمایه  داخلی کشورها را تشکیل می

درصد  42درصد مصرف مواد غذایی خانوار کاهش یافته که از این میزان  00ها  سال اجرای فاز اول هدفمندی یارانه 2در : وی افزود

 .سهم شیر بوده است

درصد  48: ان در سال دانست و افزودهزار میلیارد توم 24تومانی  0788وی گردش مالی صنایع لبنی در ایران را با قیمت شیر خام 

 .درصد ارزش صادرات صنایع کشاورزی مربوط به شیر است 07از ارزش صادرات صنایع غذایی و 

: چالش بزرگ صنعت شیر کشور دانست و افزود 3ها را  ها و تأثیر تحریم تمام، اجرای قانون هدفمندی یارانه های نیمه وی پروژه

 .ترین راه مبارزه با آن مصرف شیر است لیون از مردم کشور دچار پوکی استخوان هستند که مهممی 2.2دهد  ها نشان می گزارش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538200888038 
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 رانهیا
 - 93012018فارس

 ها اختصاص دهد دولت یارانه شير را از محل هدفمندی یارانه
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهميت شير در سبد غذایی جامعه ابراز اميدواری کرد امسال دولت از محل 

 .ها رقمی را به شير اختصاص دهد هدفمندی یارانه

های پودری صنایع شیر ایران با بیان  ، حسن رکنی در مراسم افتتاح کارخانه فرآوردهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در کشور ما نیز همین رقم است اما نباید خود را با متوسط دنیا : کیلوگرم است، گفت 078تا  038  شیر در دنیا اینکه سرانه تولید

در  2803شیر را نباید به عنوان یک ماده خوراکی در نظر بگیریم، چون شیر یک دارو است و در سال : مه دادوی ادا.مقایسه کنیم

ها مربوط به یارانه شیر بود تا بتوانند  آمریکا هزار میلیارد دالر به بخش کشاورزی یارانه اختصاص پیدا کرد که یکی از این بخش

میلیارد  388اینکه سال گذشته هیأت دولت   عاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره بهم.توان مردم را برای خرید شیر افزایش دهند

ها به این بخش  کنندگان شیر اختصاص داد، ابراز امیدواری کرد امسال هم رقمی از محل هدفمندی یارانه تومان یارانه به تولید

استان آذربایجان شرقی : ریزی کنیم، گفت کیلو برنامه 078وی با اشاره به اینکه باید برای رسیدن سرانه شیر به .شود اختصاص داده

 .استان اول در تولید شیر خام کشور است 7جز 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538200888080 

 "البازگشت به با"
 صادرات و واردات

 - 93012017فارس

 هزار تن خوراک دام از هند وارد کرد 85ایران 
 .از هند وارد کرده است( خوراک دام)های روغنی  تن کنجاله دانه 557هزار و  85ایران در ماه گذشته ميالدی 

های روغنی هند به علت افزایش صادرات  دانه  صادرات کنجاله بیزینس ریکوردر،الملل فارس به نقل از  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .تن رسیده است 037هزار  238درصد افزایش یافت و به  28به کره جنوبی و تایلند در ماه آوریل امسال 

شود، در آوریل امسال به  های روغنی هند که از آن به عنوان خوراک دام استفاده می اس این گزارش، صادرات کنجاله دانهبر اس

 .ایران کاهش یافته است

 008هزار و  70رود؛ ایران در این ماه  ترین واردکننده این محصول از هند به شمار می رغم این کاهش اما ایران همچنان بزرگ علی

 .های روغنی از هند وارد کرده است له دانهتن کنجا

های روغنی در ماه گذشته میالدی،  تن کنجاله دانه 778هزار و  42تن و تایلند با واردات  070هزار و  72کره جنوبی با واردات 

 .اند دومین و سومین کشورهای واردکننده این محصول از هند عنوان شده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538200880204 
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 اقتصاد کالن
 - 93012017فارس

 تاثير بود ها بر تجارت ایران بی تحریم
تنها فرآیند مبادالت : تاثير بوده است، گفت ا ایران بیها در تجارت ب مدیرعامل یك شرکت هلندی با بيان اینکه تحریم

 .مالی کُند شد، اما اصل مبادالت علمی و تجاری انجام شد

وگو با خبرنگار  در گفت آقای لووا رزما مدیرکل فروش شرکت آلتاژنتیک هلندی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .تحریم آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران در تبادالت اصالح ژنتیک هیچ تاثیری نداشته است: گفت خبرگزاری فارسادی اقتص

ند توا ها نمی وقتی که ما دو کشور از نظر علمی در فضای مشترک هستیم، بنابراین یک حس مشترک داریم و تحریم: وی افزود

 .جلوی این احساس تبادل علمی را بگیرد

در . به نحو چشمگیری پیشرفت کرده است: بینید، گفت وی در پاسخ به اینکه وضعیت دامداری و اصالح نژاد را در ایران چگونه می

 .سطح باالیی قرار دارد و به ویژه اینکه دامداران به دنبال دانش جدید هستند

تمایل ایرانیان به داشتن دستاوردها باعث شده است که تقاضای آنها جلوتر از عرضه  مهمترین خبر این است که: وی گفت

 .کشورهای آمریکایی و اروپایی باشد

اند نیاز به علم نوین را ضروری بدانند پیشرفت مهمی برای دامداری ایران محسوب  ها توانسته اینکه آنقدر دامداری: لووا افزود

 .شود می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538200888478 

 "بازگشت به باال"
 بازار و قیمت ها

 - 93012017فارس

 از شدسازی ماه رمضان آغ ذخيره/ بررسی قيمت محصوالت لبنی و پروتئينی در ستاد تنظيم بازار
معاون بهبود امور توليدات دامی وزیر جهاد کشاورزی از بررسی افزایش قيمت محصوالت لبنی و پروتئينی در ستاد 

در آستانه ماه رمضان محصوالت پروتئينی بيش از نياز توليد و مازاد آن در انبارها ذخيره : تنظيم بازار خبر داد و گفت

 .شود می

های  حسن رکنی امروز در حاشیه دومین همایش صنعت دام و طیور شرکت نهاده خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مرغ عالوه بر تامین داخل در انبارهای کشور  محصوالت پروتئینی مانند گوشت قرمز، مرغ و تخم: دامی جاهد با اعالم این خبر گفت

 .شده است سازی به میزان فراوان ذخیره

هزار تن صادرات مرغ انجام شد که همچنان ادامه دارد و  47سال گذشته : معاون بهبود امور تولیدات دامی وزیر کشاورزی افزود

 .تن تخم مرغ به کشورهای حاشیه صادر شده است 388امسال نیز تعداد 

تامین محصوالت پروتئینی در ماه رمضان وجود  هیچ مشکلی از نظر: معاون بهبود امور تولیدات دامی وزیر کشاورزی تصریح کرد

 .ندارد

اگر صادقانه با مردم : یابد گفت های انرژی قیمت محصوالت لبنی نیز افزایش می وی در خصوص اینکه آیا با افزایش قیمت حامل

توان با باال رفتن  میهای انرژی در افزایش قیمت تمام شده موثر است و ن های حامل صحبت کنم واقعیت این است که افزایش قیمت

 .گذار در تولید انتظار افزایش قیمت نداشت های تاثیر مولفه

 .بررسی قیمت محصوالت پروتئینی و لبنی و تغییرات قیمتی آن در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار دارد: وی افزود

http://www.farsnews.com/
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 .انه مصرف اعالم کردمعاون بهبود امور تولیدات دامی همچنین آمارهای جدیدی از شیر و گوشت کشور و سر

 .هزار تن است 088میلیون تن و میزان تولید گوشت  0.2بندی میزان تولید شیر در کشور  بر اساس آخرین جمع: وی گفت

 .های جدید اصالح شد خطاهایی در آمارهای اعالم شده قبلی وجود داشت که در بررسی: وی ادامه داد

 .کردند هزار تن مطرح می 528میلیون تن و میزان تولید گوشت کشور را  08.7 به گزارش فارس پیش از این تولید شیر کشور را

 .لیتر عنوان کرد که به گفته وی مطابق با میانگین دنیا است 008الی  088وی همچنین سرانه مصرف شیر را با احتساب جمعیت 

 .درس کیلوگرم هم می 788سرانه مصرف شیر در برخی کشورها به : رکنی در عین حال گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538200888440 

 "بازگشت به باال"
 تخم مرغ

 - 93012017فارس

 توليد نداریمسازی و صادرات مازاد  ای برای ذخيره برنامه/ مرغ عرضه خيابانی تخم
هایی است که توليدکنندگان برای فروش مازاد توليد به آن  ها و ميادین شهر یکی از شيوه مرغ در خيابان عرضه تخم

مرغ فاسد باید سریعاً  اند در حالی که به دليل قابليت فسادپذیری سریع و خطرات ناشی از مصرف تخم روی آورده

 .فکری برای این معضل شود

ها و میادین شهر  در خیابان( به وسیله وانت)مرغ به شیوه غیربهداشتی  ، عرضه تخمخبرگزاری فارسار اقتصادی به گزارش خبرنگ

 .های فروش این کاالی خوراکی تبدیل شده است تهران به یکی از روش

ک نگهداری شود و در غیر این صورت به سرعت فاسد و غیرقابل مرغ ماده غذایی فسادپذیری است که باید در محیط سرد و خن تخم

 .شود مصرف می

کنندگان این  خورد برای مصرف مرغ به روش غیراصولی و غیربهداشتی در سطح شهر که اخیراً زیاد به چشم می بنابراین عرضه تخم

 .های شدید شود ماده غذایی بسیار خطرناک است و ممکن است باعث بروز مسمومیت

کنند و  مرغ یکی از دالیل عرضه خیابانی تخم مرغ را تولید مازاد بر مصرف آن عنوان می کنندگان تخم یدکنندگان و عرضهتول

مرغ مجبور به فروش  سازی مازاد بر مصرف این کاالی خوراکی فراهم شود،تولیدکنندگان تخم اگر شرایط صادرات یا ذخیره معتقدند

 .ند و به لحاظ اقتصادی هم برای تولید کننده و هم برای دولت بسیار پرفایده استها نیست به این روش مازاد بر مصرف

 ها سالم و بهداشتی هستند مرغ تخم* 

وه ، در مورد شیخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  هدایت اصغری مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخمگذار در گفت

های  مرغ تخم: شود، گفت ها و اینکه چه نظارتی بر روی این شیوه توزیع می مرغ بر روی وانت در خیابان فروش غیربهداشتی تخم

شود نظارت کیفی و بهداشتی بر روی آن انجام شده و  عرضه شده کامالً سالم و بهداشتی هستند و محصولی که از واحد خارج می

 .کیفیت خوبی دارند

هزار تن  07مرغ خطی است، بدین معنی که ماهیانه حدود  تولید تخم: ها اشاره کرد و گفت مرغ در خیابان ل توزیع تخموی به دلی

یابد و کاهش مصرف باعث مازاد تولید  هزار تن کاهش می 07تا  08مرغ خطی نیست و گاهی بین  شود ولی مصرف تخم تولید می

 .خورد اضا به هم میشود و به این ترتیب تناسب بین عرضه و تق می

 مرغ فراهم نيست سازی تخم امکان ذخيره* 
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تومان خریداری  2888مرغ از تولیدکنندگان با قیمت  هر کیلو تخم: مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخمگذار بیان داشت

اقعی باید دولت به تومان است بنابراین در چنین مو 4788شود در حالی که قیمت تمام شده آن برای تولیدکنندگان  می

 .مرغ را برای آنان فراهم کند سازی تخم دهد و یا شرایط ذخیره  تولیدکنندگان مشوق

مرغ باید شرایط را برای صادرات این محصول فراهم کند در حالی که تاکنون  همچنین دولت برای عرضه مازاد تخم: وی افزود

 .اقدامی در این مورد انجام نداده است

کند باید مایحتاج نقدی  مرغ می سازی تخم وقتی دولت اقدام به ذخیره: ه تولیدکنندگان مرغ تخمگذار بیان داشتمدیرعامل اتحادی

ماند و به این ترتیب امکان  تولید کننده را کد می  سازی محصول تولیدکننده تمام نقدینگی تولید کننده را فراهم کند زیرا با ذخیره

 .شود ته میفعالیت اقتصادی از تولید کننده گرف

های مورد  سازی حداقل نهاده تواند تا پایان زمان ذخیره همچنین دولت به جای پرداخت پول نقد به تولید کنندگان می: وی افزود

 .نیاز تولید کنندگان را فراهم کند

 شود مرغ در خارج از یخچال به سرعت فاسد می تخم* 

ها و  مرغ و فروش آن در خیابان و در پاسخ به این سؤال که عرضه تخموگو با خبرنگار فارس  شیوا فرجی متخصص تغذیه در گفت

مرغ بسیار غلط و غیربهداشتی است زیرا معلوم  این شیوه فروش تخم: نگهداری آن در بیرون یخچال چه پیامدهایی دارد، گفت

 .نیست که این ماده چه مدت در بیرون یخچال بوده است و چه زمانی فاسد شده است

مرغ عرضه شده پاستوریزه است و در فرآیند تولید آن تاریخ تولید و انقضاء محصول مشخص  حتی با فرض اینکه تخم: وی افزود

دانیم این ماده غذایی چه مدتی در بیرون یخچال مانده است و از آنجا که این محصول بسیار سریع  شده است ولی از آنجا که نمی

 .شود مصرف آن خطرناک است فاسد می

ای برای  مرغ در مراحل اولیه بسیار سخت است و در مراحل اولیه مشخصه تشخیص فساد تخم: ناس تغذیه اظهار داشتاین کارش

 .مرغ فاسد وجود ندارد جدا کردن تخم

توان فاسد بودنشان را تشخیص داد مدت بیشتری از فسادشان گذشته و مراحل  هایی که از روی شکل می مرغ تخم: فرجی گفت

 .اند طی کردهاولیه فساد را 

 مسموميت ناشی از مصرف مواد پروتئينی فاسد خطرناک است* 

فساد مواد پروتئینی نسبت به سایر اقالم خوراکی بیشتر است و میزان اثرگذاری آن روی بدن : این کارشناس تغذیه اظهار داشت

 .بسیار زیاد و خطرناک است

ار بیشتر از مصرف یک میوه گندیده است و حتماً اصول بهداشتی در عوارض مصرف مواد پروتئینی فاسد بر روی بدن بسی: وی گفت

 .مصرف مواد خوراکی و به خصوص مواد پروتئینی باید رعایت شود

های غیراصولی در هر کاری همواره ناشی از وجود نقیصه و ضعفی در کار است و اگر  متوسل شدن به شیوه: افزاید این گزارش می

اندرکاران هم باید به فکر باشند که در مقابل این مسائل مسئولند و  پذیر نیست اما دست راصولی توجیههای غی چه پناه بردن به روش

 .حتماً برای پیشگیری از ضرر تولید کنندگان باید به فکر چاره باشند
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 خدمات دام و طیور
 - 93012016فارس

 کنيم احساس کنيم واکسن تب برفکی مشکل دارد توليد را متوقف می
کشور  درصد آن در داخل 18و  57های دام و طيور که امروز به ترتيب  واکسن: رئيس سازمان دامپزشکی کشور گفت

اند و نباید به دليل عدم کيفيت یك محصول، عملکرد کل مؤسسه  های خارجی شود قابل رقابت با مشابه توليد می

 .سازی رازی را زیر سؤال برد سرم

ران در هجدهمین کنگره ظهر امروزی مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی ای خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

بسیاری از  ها بسیار کم است و های تولید داخل روی دام سرم دامپزشکی ایران در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اثرگذاری

ایران به لحاظ دامی جمعیتی گسترده و سنگین دارد، یک منطقه پرخطر از نظر شیوع : دامدارها از این موضوع گالیه دارند، گفت

  .کوچ عشایر هم یکی از عوامل تأثیرگذار بر انتقال بیماری است رود و اری به شمار میبیم

های کشور کاری سخت است و واکسن به عنوان وسیله کنترل بیماری یک ابزار اساسی و  در چنین شرایطی حفظ سرمایه: وی افزود

 .شود با اهمیت محسوب می

سازی رازی با حجم انبوه تولید واکسن نقش  ه تحقیقات واکسن و سرممؤسس: رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت

 .شود ای استراتژیک برای کشور محسوب می مؤسسه سازی اثرگذاری دارد و به لحاظ سرم  العاده فوق

 .ود نداردالمللی واقعا وج کشور به حجم زیادی واکسن نیاز دارد و امکان تهیه این میزان واکسن از بازار بین: خلج اظهار داشت

شود  سازی رازی تولید می درصد واکسن مورد نظر طیور توسط مؤسسه سرم 37درصد واکسن دامی و  08در حال حاضر : وی افزود

 .ها اثربخشی خوبی دارند و واکسن

کرد اگر واکسن تب برفکی در ایران کیفیت چندان مناسبی ندارند، نباید کل عمل: رئیس سازمان دامپزشکی ایران اظهار داشت

 .مؤسسه را برای یک مورد زیر سؤال برد

ساز داخلی استارت تولید واکسن را بصورت مشترک با مؤسسه رازی آغاز کرده  در ارتباط با واکسن تب برفکی یک واکسن: وی افزود

 .شود و هر زمان که احساس شود واکسن مشکل دارد به سرعت واردات از خارج آغاز می

در حال حاضر واکسن خارجی در بازار : سازی رازی، گفت ام رئیس سازمان تحقیقات واکسن و سرمدر ادامه این نشست حمید کهر

ها با هم مقایسه  ها در داخل هم وجود دارد و بوسیله مصرف کننده اثربخشی واکسن زیاد است و از طرفی تولید داخلی آن واکسن

 .شود می

شود و  ها در کشور تولید می که مشابه آن هایی در کشور بهتر است واکسن با توجه به مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی: وی افزود

 .کیفیت خوبی دارند از خارج وارد نشوند

هایی چه  در ادامه نشست رئیس سازمان دامپزشکی کشور و در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه برگزاری چنین همایش

کند  سمپوزیوم روی یک موضوع به صورت عمقی بحث می: گذارد، گفت کشور میتأثیری بر ارتقاء دامپزشکی و وضعیت دامپزشکان 

 .رود و به اندازه سمپوزیوم اثربخش نیست ولی کنگره چند موضوعی است و هر کس در کنگره به دنبال عالیق خود می

دارای چه میزان بودجه  وی در پاسخ به این سؤال که وضعیت اشتغال دامپزشکان چگونه است و در حال حاضر سازمان دامپزشکی

های  سازمان دامپزشکی کشور به طور ذاتی مسئول اشتغال نیست بلکه مسئولیتش اعمال نظارت: و اعتبار است، اظهار داشت

های پرورش است و چون کار باید دارای روند علمی باشد، قاعدتا نیروهای دولتی به اندازه کافی وجود ندارد باید از  بهداشتی بر حلقه

 .کند ای بخش غیردولتی استفاده شود و استفاده از نیروهای غیر دولتی هم اشتغال ایجاد مینیروه
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های مختلف دامپزشکی به کار مشغول هستند و  هزار نفر در عرصه 08در حال حاضر : رئیس سازمان دامپزشکی کشور، تصریح کرد

ی به مسئولین انتقال دهیم شاید بتوان دو برابر این میزان اگر اهمیت دامپزشکی را خوب تبیین کنیم و اثرات آن را در اقتصاد مل

 .زایی ایجاد کرد اشتغال

سازی  میلیارد تومان است ولی چون هنوز چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی شفاف 248اعتبار سازمان دامپزشکی حدود : وی گفت

 .توانیم رقمی را به طور دقیق اعالم کنیم نشده است نمی

ها نیرو کم داریم و اگر قرار باشد در بازارهای  ر بخش های مختلف سازمان دامپزشکی و بخصوص آزمایشگاهد: خلج بیان داشت

 .ها را کنار بزنیم باید آزمایشات اطمینان بخشی در داخل کشور انجام شود و برای این کار نیروی انسانی الزم است بیرون رقیب

 .نفر حضور دارند 083شاغل است ولی در برخی کشورها در همین زمینه در ستاد سل گاوی در کشور فقط یک نفر : وی افزود

کشور درمان محور است نه سالمت محور و این : پیام محبی نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران در ادامه این نشست بیان داشت

   .موضوع یکی از معضالتی است که کشور با آن مواجه است

سازمان دامپزشکی کشور، سبحانعلی علوی رئیس سازمان نظام پزشکی، حمید کهرام  با حضور مهدی خلج رئیس نشست خبری

سازی رازی و پیام محبی نایب رئیس دامپزشکان ایران و خبرنگاران در هیجدهمین کنگره  رئیس سازمان تحقیقات واکسن و سرم

 .های رازی برج میالد برگزار شد دامپزشکی ایران در سالن همایش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538208880808 
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نياز تحقيقات جدید / تسال گذشته در تحقيقات کشاورزی نشده اس 37گذاری جدیدی ظرف  سرمایه
 در کشاورزی

گذاری جدید در  سال است که سرمایه 37حدود : معاون وزیر و رئيس سازمان تحقيقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت

 .تحقيقات کشاورزی انجام نشده و این بخش نيازمند تحقيقات جدید است

اسکندر زند معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در جمع خبرنگاران و در حاشیه مراسم رونمایی از دستاوردهای تحقیقاتی زراعی که صبح امروز در مزرعه تحقیقات به نژادی غالت، 

سال است که در  08حدود  ساله را در تحقیقات افزایش دهیم، زیرا 08ت گذاری ثاب تالش داریم تا روند سرمایه :برگزار شد، گفت

 .گذاری خاص انجام نشده و این بخش نیازمند تحقیقات جدید است تحقیقات کشاورزی سرمایه

ریزی و نظارت راهبردی  نوبخت معاون برنامه رئیس جمهور بر نوسازی تحقیقات کشاورزی تأکید دارند، همچنین آقای: وی افزود

طرح تحقیقاتی کشاورزی به اهمیت تحقیقاتی کشاورزی اشاره کرد و گفت باید به  4هم امروز در مراسم رونمایی از  رئیس جمهور

 .دلیل تأمین مواد غذایی کشور توسط بخش کشاورزی به تحقیقات این بخش اهمیت داد

ن سؤال که چه باید کرد، کشاورزان خود معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پاسخ به ای

کنند، تا آن را به سرمایه  شان را رها نمی زمین آور شود، کشاورزان کشاورزی سود در صورتی که :هایشان را از بین نبرد، گفت زمین

 .تبدیل کنند

برای رسیدن به این مهم  شود و از واحد سطح به دست آید، کشاورزی سودآور می در صورتی که عملکرد بهتری: زند اظهار داشت

  .باید کشاورزی را علمی کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930216001076
http://www.farsnews.com/
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گذاری در این  گردد و امیدواریم با سرمایه می بر گذاری و تحقیق تحقق سودآوری و افزایش عملکرد سطح به سرمایه :وی افزود

 .بدیل به سرمایه نباشدو به فکر ت منتهی شود زمینه، خروجی آن به اینکه کشاورز در زمینش با آرامش خاطر به تولید بپردازد،

 .توجه شود باید به آن کشاورزی ریشه در تحقیق و آموزش و ترویج دارد و: زند اظهار داشت

ما در واقع تولید کننده علم هستیم و علم ما باید منتقل شود، االن در کشورهای مشابه ما فقط سه کانال تلویزیونی  :وی افزود

ها ضعف داریم و باید  هنوز در این زمینه در صورتی که ما کنند، ا به کشاورزان منتقل میها و دستاوردهای کشاورزی ر داده آخرین

 .آنچه را که داریم به دست کشاورز برسانیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538228888885 
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 آبی و شوری آب؛ مشکل کشاورزی کم/ تحقيقات کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شود
 .ها هستيم در صدد حمایت از واگذاری تحقيقات کشاورزی به بخش خصوصی و دانشگاه: وزیر جهاد کشاورزی گفت

در حاشیه مراسم رونمایی از دستاوردهای  ، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزیخبرگزاری فارسگار کشاورزی به گزارش خبرن

وجود ندارد، اما ممکن است در  مشکل کمبود نیروی انسانی در بخش تحقیقات کشاورزی: تحقیقاتی زراعی کشاورزی، اظهار کرد

 .های علمی اقداماتی انجام شود ضای هیات علمی برای بخشآینده در جذب اع

کشاورزی باید از بخش خصوصی بهره گرفت، زیرا یکی از مشکالت بخش تحقیقات کشاورزی نیروی  برای حل مشکالت: وی افزود

دولتی بیایند  ها به کمک بخش ای باز کنیم تا بخش خصوصی و دانشگاه زیاد است که باید فضای تحقیقات کشاورزی را به گونه

 .ها به بخش خصوصی واگذار شود قسمتی از این فعالیت و

مورد نیاز برای استفاده از دانش و تکنولوژی   امیدواریم با پشتیبانی دولت سرمایه :بیان داشت وزیر جهاد کشاورزی در ادامه

 .المللی فراهم شود کشاورزی مراکز تحقیقات بین

تزریق نشود، قطعا برای سال های آینده با میزان تولید  بخش کشاورزی حقیقات کشاورزی بهبذر و ارقام جدید ت اگر : وی افزود

 .شویم فعلی مواجه می کمتر از تولید

ها و آفات به ممکن  هجوم شرایط اقلیمی، بیماری به دلیل شود، می بذری که در عرصه کشاورزی وارد: حجتی در ادامه بیان داشت

در  همچنین قرار گیرد و مورد بررسی د را از دست دهد، بنابراین باید این موضوع به طور دائمیمرور زمان مقاومت خو است، به

 .زمینه بذرها و ارقام جدید توسط محققان بخش کشاورزی تولید و در اختیار کشاورزان قرار گیرد این

وزهای گذشته رقم جدید ذرت طی ر است که از مهمترین مشکالت بخش کشاورزی  شوری آب از طرفی کم آبی و :افزود  وی

مصرف می کند،  084که آب کمتری را نسبت به رقم  083امروز معرفی رقم جدید ذرت  در بین کشاورزان توزیع شد و 084

 .شود می  معرفی شد که این رقم برای سال آینده بین کشاورزان توزیع

ل، جنگل، مرتع، دامپروری، گل و گیاه، این بخش با های مختلف شیالت، آب و خاک، بذر و نها در حال حاضر زمینه :حجتی گفت

 .که باید مورد توجه قرار گیرد و تجهیزات قدیمی و فرسوده آنها نوسازی شود اعتباری روبروست محدودیت منابع

به حمایت دولت نیاز  اختصاص دارد و این بخش در حال حاضر بخش قابل توجهی از تولیدات کشور به باغداری: وی بیان داشت

ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بتوانیم معاونت  داریم با همکاری و حمایت معاونت برنامه تالش زمینه دارد و در این

 .باغبانی را در وزارت جهاد کشاورزی احیا کنیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930220000609
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 دستاورد تحقيقاتی زراعی کشاورزی معرفی شد 2
 .دستاورد تحقيقاتی در بخش زراعی و کشاورزی رونمایی شد 2جمهور امروز  ریزی رئيس با حضور معاون برنامه

نوبخت  دستاورد تحقیقاتی زراعی کشاورزی با حضور محمد باقر 4، مراسم رونمایی از خبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی به گزارش 

نژادی  ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز در مزرعه تحقیقات به معاون برنامه

معرفی شد « باران»طرح پرداخت که اولین طرح با عنوان رقم گندم  4نوبخت در این مراسم به رونمایی این .الت برگزار شدغ

رجب ( 083کرج )یوسف انصاری و رقم ذرت( دیم)همچنین در این مراسم از طرح رقم جو .مجری این طرح مظفر روستایی بود که

 .یی شداحمد آئین رونما( هلیل)چوگان و رقم کنجد 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538228888007] 
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 بازار و قیمت ها
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 ریال هزار 317نرخ خرید تضمينی هر کيلوگرم پيله تر ابریشم 
به  3131جمهور قيمت خرید تضمينی هر کيلوگرم پيله تر ابریشم برای سال  با تصویب دولت و ابالغ معاون اول رئيس

 .شود هزار ریال تعيين می 317ميزان 

معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره   روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی و معاونت  0353تعیین قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم برای سال 

 .ابالغ کردجمهور  ریزی و نظارت راهبردی رئیس برنامه

ریزی و نظارت راهبردی  به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه 0353اردیبهشت  08هیأت وزیران در جلسه 

 :ـ تصویب کرد0302جمهور و به استناد ماده واحده قانون اصالح قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی ـ مصوب رئیس

 .شود ریال تعیین می( 038.888)به میزان یکصد و سی هزار  0353پیله تر ابریشم برای سال  قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم

 جمهور ـ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538205888050 
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 سدسازی عاملی برای بحران آب/ درصد باالتر از ميانگين جهانی 57مصرف آب در ایران 
درصد باالتر از ميانگين جهانی و نحوه مصرف  57ميزان مصرف آب داخلی در ایران : پایگاه خبری آذرنيوز اعالم کرد

 .یش بيش از حد به سدسازی یکی از عوامل اصلی بحران آب در ایران استکامال غير اصولی است و گرا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930220000473
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930220000115
http://www.farsnews.com/
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1826
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930219000197
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ای ملل  های توسعه رنامهدر باره بحران آب ایران از قول بپایگاه خبری آذرنیوز ، خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 2827متر مکعب در سال  008به  0558متر مکعب در سال  2827ایران از  شود سرانه منابع آب در بینی می پیش: متحد، نوشت

 .برسد

کارشناسان رشد فزاینده جمعیت، تغییرات آب و هوایی، بیابانزایی، سوء مدیریت آب و گرایش بیش از حد به سدسازی طی سالهای 

 .دا نند را عامل اصلی بحران آب در ایران می گذشته

کنند، تقاضا برای آب در این کشوربه سرعت  میلیون نفر آنها در پایتخت زندگی می 02میلیون جمعیت دارد که  07ایران اکنون 

 .یابد های اصلی هم به شدت کاهش می روبه افزایش است در کنار آن آب منابع زیر زمینی و آب دریاچه

بست خطرناکی رسیده است، بسیاری کشورها معیارهای محکمی برای رفع  رسی به آب در بسیاری از کشورها به بنمسئله دست

 .اما ایران که در منطقه خشک قرار دارد از زمره کشورهایی است که با مشکل شدید کمبود آب مواجه است معضل آب دارند

 شهر ایران با مشکل کمبود آب مواجه است 877* 

 .کمبود جدی آب مواجهند  شهر ایران نیز با مشکل 788تهران،   عالوه بر 

درصد باالتر از  08به رغم کاهش شدید آب در این کشور نحوه مصرف کامال غیر اصولی است میزان مصرف آب داخلی این کشور 

 .میانگین مصرف جهانی آب است

باعث افت شدید تولید محصوالت کشاورزی در این کشور  در ایران 2882تا  0552خشکسالی سالهای :این پایگاه خبری نوشته است

شد، به طوری که در برخی شهرهای این شهر برای تامین آب شرب سهمیه بندی هم شد به منظور نشان دادن عمق این فاجعه 

 های وزیر جهاد کشاورزی سابق برگردیم کافی است که به صحبت

های سیاسی در  آب ایران فراتر از تهدید کشورهای آمریکا و اسرائیل یا بحث بحران: کالنتری وزیر سابق جهاد کشاورزی گفته است

 .شود اگر مسئله آب حل نشود ایارن به کشوری غیر قابل سکونت تبدیل می است  ایران

 .به گفته این پایگاه خبری، وزیر نیروی ایران هشدار داده است شرایط منابع آبی در ایران از وضعیت بحران نیز گذشته است

 شود مصرف می ميليارد متر مکعب آب تجدید شونده در ایران 3۰* 

میلیارد مترمکعب از منابع آب تجدید شونده در کشور  028میلیارد متر مکعب از  58  به گفته چیت چیان در حال حاضر ساالنه

 .شود درصد از آبهای تجدید شوند مصرف می 88تا  48شود در حالی که در کشورها دیگر  مصرف می

. شود، در حالی که در کنار آن افزایش جمعیت و تقاضا هم وجود دارد سال است که در ایران مشاهده می 03خشکسالی به مدت 

 اصفهان، خوزستان، قم مشهد و همدان رسیده است کمبود آب به سطح بحران در شهرهای تهران، تبریز ،

های  تهران جدی است و اگر میزان مصرف در این شهر و بخشدهند که مسئله کمبود آب در پایتخت  مسئوالن اغلب هشدار می

 .تابعه کم نشود تهران با مشکل بزرگتری مواجه خواهد شد

های مرکزی ایران اطراف اصفهان و اهواز نزدیک خلیج  ها ایران نیز تاثیر گذاشته است، رودخانه ها و رودخانه این بحران به دریاچه

 رز افغانستان خشک شده استهامون نزدیک م اند، فارس خشک شده 

های آنرا از بستر دریا به اطراف  و باد نمک  متر عمق آن کم شده است 288دریاچه ارومیه، یکی از بزرگترین دریاچه نمکی جهان، 

 .کنند میلیون نفری است که آن اطراف زندگی می 3پاشد که تهدیدی برای زندگی و کشاورزی مردم  می

کارشناسان مسائل زیستی . روبه کاهش است 0557ه ارومیه خشک شده است عمق آب از زمان دریاچ  درصد آب 08بیش از  

 .های که توسط دولت برای این دریاچه در نظر گرفته شده ناکافی است برنامه: گویند می

شود  ا موجب میهای اطراف آلودگی شهرهای اطراف ر گویند غبار حاصل از بستر دریاچه ارومیه و رودخانه مسئوالن ملل متحد می

 کشور آلوده جهان ایران جایگاه چهارم را دارد 08بندی از بین  که در رده

http://www.farsnews.com/
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 .های اجتماعی در این کشور شود تواند منجر به نارضایتی بحران آب در این کشور می: این پایگاه خبری گفته است

  
کارشناسان افزایش جمعیت، . برد را خراب کردند می ای که آب را از رودخانه این منطفه به شهر یزد صدها کشاورز در اصفهان لوله

کشور   تغییرات آب و هوایی، بیابانزایی، سوء مدیریت آب و گرایش به سدسازی را طی سالهای اخیر در مسئله کمبود آب این

 .شود تر از نفت میشود و امروزه ارزش آن بیش دانند آب گرانبها ترین منبع در سیاره ، گرانبهاتر از هر چیز دیگری می دخیل می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538205888223 

 "بازگشت به باال"
 منابع مالی

 - 93012019فارس

 شود ه کشاورزان پرداخت میتومان کمك هزینه حمل هر کيلوگرم چغندر قند ب 17
تومان کمك هزینه حمل هر کيلوگرم چغندر قند به  17سوی معاون اول رئيس جمهور مبلغ  زبا ابالغ مصوبه دولت ا

 .شود کشاورزان پرداخت می

هیات وزیران در مورد  معاون اول رئیس جمهور مصوبه  ایران،  روزنامه رسمی جمهوریبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

پرداخت کمک هزینه حمل در خرید تضمینی چغندرقند را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

 .جمهور ابالغ کرد یسریزی و نظارت راهبردی رئ معاونت برنامه

به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی  08/2/0353هیأت وزیران در جلسه 

 :جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد

هـ مورخ 45200ت/000505نامه شماره  جدول پیوست تصویب( 7)در خرید تضمینی چغندرقند عالوه بر قیمت ردیف 

 .شود ریال به عنوان کمک هزینه حمل در هر کیلوگرم به کشاورزان پرداخت می( 388)، مبلغ 24/8/0352

 جمهور ـ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538205888053 

 "بازگشت به باال"
 یارانه
 - 93012019فارس

 ميليارد تومان به صنعت شير را کتبی اعالم کند 4877دولت پرداخت یارانه 
ميليارد تومان یارانه به صنعت شير قيمت این محصول افزایش  4877دبير انجمن صنایع لبنی با بيان اینکه با پرداخت 

 .ها اعالم کند تا نگرانی افزایش قيمت رفع شود خت این یارانه را به انجمندولت پردا: یابد، گفت نمی

به : در پاسخ به اینکه آیا قیمت لبنیات افزایش خواهد داشت؟ گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا باکری در گفت

ها اعالم  درصدی قیمت تمام شده لبنیات را با اجرای هدفمندی یارانه 07موضوع افزایش  کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت

 .ایم، تا راهکار نشان دهند کردیم و از آنها خواسته

یابد و اخیرا این میزان یارانه به  جمهور اعالم کرده است که با پرداخت یارانه قیمت لبنیات افزایش نمی خبرنگار فارس پرسید رئیس

ها افزایش نیابد، باید کتبا به انجمن اعالم  ای بدهند، تا قیمت اگر قرار است یارانه: یلیارد تومان تعیین شده است؟ گفتم 2788

وی در پاسخ به اینکه به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار تغییر قیمت لبنیات .کنند، اما تاکنون اعالم نشده است

کند و به  های لبنی را برای جلسات ستاد دعوت نمی کنندگان و کارخانه تولید تاد تنظیم بازار نمایندگانس: کند، گفت را بررسی می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930219000223
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دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به اینکه چرا خامه در بازار کم شده است؟ .خبر هستیم این دلیل از جزئیات تصمیم این ستاد بی

ها  کنم، زیرا تولید خامه آن قدر زیاد است که کارخانه تعجب می: هستند؟ گفتداران منتظر افزایش قیمت  گویند مغازه برخی می

 .به دلیل باال بودن عرضه نسبت به تقاضا خامه را منجمد کنند تا زمان ماندگاری آنها بیشتر شود و خامه فاسد نشود مجبور هستند

توانند برای  داران نمی هفته است، بنابراین مغازه زمان ماندگاری خامه پاستوریزه حداکثر یک: دبیر انجمن صنایع لبنی افزود

زمان بیشتری نگهداری کنند و البته خامه منجمد شده هم برای صبحانه قابل استفاده نیست و باید در مراحل بعدی تبدیل به  مدت

 .کره شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538200880434 

 "بازگشت به باال"
 بازار و قیمت ها

 - 93012019فارس

 آیند ميليون تومان به تهران می ۰.8هایی که با  کاميون/ تومان ۰77هندوانه کيلویی 
با : رود، گفت تومان به فروش می ۰77کزی کيلویی بار مر دبير اتحادیه بارفروشان با بيان اینکه هندوانه در ميدان تره

 .ماند ميليون تومانی، هيچ پولی برای کشاورز نمی ۰.8پرداخت هزینه حمل 

بار مرکزی  با اشاره به کاهش قیمت انواع میوه در میدان تره خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  فتحعلی در گفت حاج  علی

 .تومان رسیده است 888تا  788قیمت هندوانه در میادین میوه به کیلویی : اظهار داشت تهران

 .کننده ندارد های بار نیز به شدت باال است و سودی برای تولید هزینه حمل محموله: دبیر اتحادیه بارفروشان افزود

 888ای که کیلویی  میلیون تومان است و کشاورز برای هندوانه 8.7 تنی از جیرفت و چابهار به تهران 22کرایه کامیون : وی افزود

 .دهد تومان هزینه حمل می 388تا  278فروشد  تومان می

رود و نصف این میزان هم برای حمل به تهران پرداخت  تومان به فروش می 088تا  088طالبی ملون نیز کیلویی : وی گفت

 .شود می

 0288تا  088درصد به کیلویی  78سیب زمینی در بازار با کاهش . هم کاهش یافته است قیمت انواع میوه: فتحعلی گفت حاج

 .رسد تومان به فروش می

 0888تومان، کیوی  0888تومان، پرتقال  088تا  888فرنگی  تومان، گوجه 088تا  888تومان، خیار  088تا  088پیاز کیلویی 

 .رود تومان به فروش می 3888تومان و سیب کیلویی 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538200888470 
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 تکنولوژی، نوآوری ها، علمی
 - 93012019فارس

 درصد مردم 37کمبود کلسيم /هدد ميليون بانوی ایرانی را رنج می 4پوکی استخوان 
ميليون خانم ایرانی را بریده است  4مشاور مدیرعامل صنایع شير ایران در تبریز با بيان اینکه پوکی استخوان امان 

 .برند درصد مردم از کمبود کلسيم رنج می 37: گفت
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بیماری پوکی استخوان، کمبود کلسیم در  میلیون خانم با 2وگو با خبرنگار فارس در تبریز از وجود  حسین چمنی امروز در گفت

کیلوگرمی مصرف لبنیات در ایران با اروپا به عنوان استدالل گله خود خبر داد و اظهار  238درصد جمعیت کشور و فاصله  58بین 

یر و برند که به راحتی و با افزایش مصرف ش میلیون خانم در کشور از بیماری پوکی استخوان رنج می 2در حال حاضر : کرد

 .توان از این بیماری جلوگیری کرد هایی آن می فرآورده

ناپذیر به  ها در کشور آثار جبران درصد شکستگی 78درصد جمعیت ایران کمبود کلسیم دارند به طوری که  58: وی اظهار کرد

 .دنبال دارد که ناشی از کمبود کلسیم در جمعیت است

ایران فاصله فاحشی با استانداردهای : کیلوگرم اعالم کرد و گفت 08را کمتر از چمنی در عین حال سرانه مصرف لبنیات در کشور 

 .کیلوگرم است 378کیلوگرم و در سوئد  388این رقم در کشورهای اروپایی   مصرف سرانه دارد بطوریکه

با این : یرانیان شد و گفتهای آن در سبد غذایی ا این فعال صنایع لبنی کشور خواستار ترغیب مردم و افزایش حجم شیر و فرآورده

 .یابد های درمان کاهش می اقدام سالمت جامعه و کشور و در نتیجه بسیاری از هزینه از جمله هزینه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538200888078 

 "بازگشت به باال"
 برنامه و سیاست ها

 - 93012021فارس

 ميليون یورویی اروپا برای توسعه کشاورزی ارگانيك ایران 3.8طرح 
ميليون یورو در اتحادیه اروپا برای کمك به توسعه کشاورزی  3.8نویس طرحی به ارزش  رضا اردکانی از پيش محمد

 .پایدار در ایران خبر داد

المللی توسعه تجارت و محصوالت  رضا اردکانی دبیر اجرایی دومین همایش بین محمد خبرگزاری فارسبرنگار اقتصادی به گزارش خ

: تالمللی کشاورزی ارگانیک و روسای اتاق بازرگانی ایران در این اتاق برگزار شد،گف ارگانیک که امروز با حضور رئیس انجمن بین

هزار هکتار از اراضی  07، 2888های اخیر رشد چشمگیری در حوزه کشاورزی ارگانیک داشته تا حدی که در سال  ایران طی سال

هزار هکتار رسیده است و مقام پنجم آسیا را در این حوزه به  43این رقم به  2803کشاورزی زیر کشت ارگانیک بوده و در سال 

 .خود اختصاص داده است

همچنین . در حال حاضر زمان آغاز تحقیقات محصوالت ارگانیک در کشور فرا رسیده که نیازمند حمایت است: کردوی تاکید 

 .اصالح نباتات، پرورش خاک و دام در حوزه ارگانیک باید مدنظر قرار گیرد

یلیون یورو در این راستا در م 0.7: در مورد کمک اتحادیه اروپا به توسعه کشاورزی پایدار و محصوالت ارگانیک نیز گفت اردکانی

 .شود سازی است و تا یک ماه آینده برای توسعه کشاورزی پایدار منتشر می نویس این طرح در حال آماده نظر گرفته شده و پیش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538220880837 
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 آب
 - 93012021فارس

 ورود خودرو به مخزن سد الر/ سد الر خالی است
کننده آب شهر تهران است، در حال حاضر به شکل قابل توجهی خالی است، به  های تامين سد الر که یکی از سد

 .درصد کاهش دارد 28شته طوری که حجم کنونی سد الر نسبت به سال گذ

به شکل قابل توجهی  منابع تامین آب آشامیدن تهران، به سد الر، مخزن سد الر از خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اعزامی 

 .کند کاهش یافته است، به طوری که خودرو به راحتی داخل مخزن این سد حرکت می

در داخل مخزن این سد  در مخزن به وضوح قابل مشاهده است و خبرنگاران به راحتی های گل نشسته ارش وجود قایقبنابراین گز

 .کردند اقدام به تهیه گزارش می

 47میلیون متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با  73در حال حاضر میزان آبی که در مخزن سد ذخیره شده است 

 .کاهش یافته است( لیون متر مکعب بودمی 58پارسال )درصد 

 .متر مکعب بر ثانیه میزان خروجی این سد است 07متر مکعب بر ثانیه است و  28میزان ورودی سد الر در حال حاضر 

متر مکعب بر ثانیه است که اگر بخواهیم به شکل عامیانه آن را بیان کنیم،  4سد الر ( روی  هدر)در حال حاضر میزان فرار آب 

 .رود هزار لیتر از سد الر آب هدر می 4هر ثانیه  حتی

 .برداری رسید به بهره 80های ایتالیایی انجام و در سال  مطالعات آن توسط شرکت 77سد الر در سال 

شود که آب را به نیروگاه  ای در حال اجراست که تونلی احداث می پروژه به گفته کارشناسان برای جلوگیری از فرار آب از سد الر،

 .کالن انتقال دهد

یک حق عمومی و ثروت خدادادی است، مردم عزیز باید در مصرف آب کمال ( مایه حیات)به گزارش فارس با توجه به این که آب 

زیاده روی در مصرف آب و برق بر خالف قانون بوده و حرام است و »جویی و دقت را به خرج دهند، زیرا به گفته امام خمینی  صرفه

ای ، برخی دیگر از داشتن آب محروم شوند،  عده یعنی اگر به واسطه زیاده روی در مصرف آب توسط« گردد می موجب ضمان نیز

 .ضامن هستند (زیاده روها و مسرفان)آنها 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538220888508 

 "بازگشت به باال"
 ها برنامه و سیاست

 - 93012021فارس

 اندازی شد المللی کشاورزی ارگانيك در ایران راه دفتر نمایندگی فدراسيون بين

 المللی کشاورزی ارگانيك در با حضور رئيس انجمن جهانی کشاورزی ارگانيك در ایران، دفتر نمایندگی فدراسيون بين

 .توانند مجوز خود را از داخل کشور تهيه کنند ایران افتتاح شد و از این پس تمام محصوالت ارگانيك ایرانی می

های اخیر به ویژه در کشورهای اروپایی، آمریکایی حرکت به سمت  ، طی سالخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .ری از کود و سم شیمیایی سرعت گرفته تا غذای پاک و بدور از هرگونه مواد شیمیایی تولید شودکشاورزی عا

هزار هکتار باغات تولید محصوالت  43سال اخیر در ایران تأسیس شد و اکنون بیش از  0در همین راستا انجمن ارگانیک از 

مجوز تا پیش از این مجبور بودند گواهینامه خود را از دفاتر ارگانیک در کشور وجود دارد و محصوالت تولیدی ارگانیک برای اخذ 

 .دریافت نماید،اما از امروز این امر در داخل کشور میسر شد( IFOM)المللی کشاورزی ارگانیک  نمایندگی فدراسیون بین
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والت در کشور وجود های رسیده در حال حاضر هیچگونه استاندارد، نظارت و بازرسی در مورد تولید این محص بر اساس گزارش

  دانند برای تهیه این کنندگان محصوالت ارگانیک نمی ندارد و همچنان بازار عرضه این محصوالت مشخص نیست تا جایی که مصرف

 .نوع مواد غذایی به کجا مراجعه کنند

متاسفانه : گار فارس، گفترضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک ایران در خصوص ترویج فرهنگ استفاده از محصوالت ارگانیک به خبرن

ای را برای استفاده از این محصوالت در  های تولیدکننده کود و سموم شیمیایی خارجی تبلیغات گسترده های اخیر شرکت طی سال

 هایی مانند اند درحالی که نه تنها اثر چندانی بر تولیدات کشاورزی ندارد، بلکه به ایجاد بیماری رو گرفته تولیدات کشاورزی پیش

 .زند انواع سرطان دامن می

تحقیقات علمی نشان : سال زمان الزم دارد، افزود 4تا  3های آلوده به کودها و سموم شیمیایی  وی با اشاره به اینکه اصالح خاک

 .دهد تولید محصوالت ارگانیک دو تا سه برابر بازدهی بیشتری نسبت به محصوالت آیش دارد می

المللی توسعه تجارت و بازار محصوالت ارگانیک امروز با حضور عضو هیأت رئیسه اتاق  نبه گزارش فارس، دومین همایش بی

تن از صاحب نظران حوزه کشاورزی ارگانیک از کشورهای آمریکا، استرالیا،  5بازرگانی ایران، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و 

 .آلمان و بلژیک در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538220888040 

 "بازگشت به باال"
 صادرات و واردات

 - 93012021فارس

 کند ایران تجهيزات آبياری نوین به کشور غنا صادر می

کشور غنا با مدیران معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد که ایران  در دیدار هيأت اعزامی از

 .کند تجهيزات آبياری نوین به کشور غنا صادر می

از کشور غنا با مدیران به نقل از روابط عمومی معاونت آب و خاک وزارت جهاد در دیدار هیئت اعزامی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی و تعدادی از تولید کنندگان تجهیزات آبیاری تحت فشار در کرج راه های 

   .صادرات لوازم و ادوات سامانه های نوین آبیاری به این کشور بررسی شد 

بخش دولتی و خصوصی جمهوری اسالمی ایران در زمینه   در این نشست که با هدف ارائه توانمندی :افزاید این گزارش می

های نوین آبیاری و صنایع کشاورزی برگزار شد، هیئت اعزامی کشور غنا خواستار مطالعه و اجرای آبیاری نوین در اراضی  سامانه

 .کشاورزی خود شدند

در زمینه آبیاری تحت فشار و : ری غنا گفتبراساس این گزارش ، در این نشست معاون وزیر کشاورزی وزارت غذا و کشاورزی جمهو

ها نیز از این بخش  صنایع کشاورزی باید تالش کرد، بخش خصوصی هر دو کشور با هم ارتباط و تعامل داشته باشند و دولت

 .حمایت الزم را به عمل آورند

علی  امور صنایع کشاورزی و علیرضا پوربصیر مدیرکل دفتر در این نشست همچنین: این گزارش در ادامه خاطر نشان ساخت 

های نوین آبیاری معاونت آب و خاک و صنایع به طور جداگانه گزارشی از وضعیت موجود صنایع  گرجی معاون دفتر توسعه سامانه

 .تبدیلی و تکمیلی و غذا و آبیاری تحت فشار در کشورمان به هیئت اعزامی کشور غنا ارائه دادند

مدیران عامل چند شرکت غیر دولتی : خاک و صنایع ورزات جهاد کشاورزی در ادامه یادآور شدگزارش روابط عمومی معاونت آب و 

های جمهوری اسالمی ایران در زمینه طراحی ، اجرا و ساخت تجهیزات آبیاری تحت فشار و نحوه  نیز به طور جداگانه توانایی

 .صادرات لوازم آبیاری نوین را به کشور غنا تشریح کردند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930221000747
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احمد معاون مدیرکل در امور مهندسی . ام. جی حسن معاون وزیر کشاورزی ، ویلسون دارکوال مدیرآبیاری ، احمد یعقوب

 .کردند و کشاورزی و متخصص اقتصاد کشاورزی هیئت اعزامی کشور غنا را همراهی می  غذا  وزارت  کشاورزی و بنیامیدی مشاور

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538220888077 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 - 93012021فارس

 صدور کارت الکترونيکی سوخت سهميه کشاورزان
 .معاون وزیر جهاد کشاورزی از صدور کارت الکترونيکی سوخت سهميه کشاورزان خبر داد

از دشتستان، حسین صفایی عصر امروز درنشست با مسئوالن و نمایندگان کشاورزان دشتستان اظهار  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .های کشاورزی در استان بوشهر امری الزم است که وزارت جهاد توجه الزم را به این مهم دارد توجه به زیرساخت: داشت

های تولید خرما در کشور است و باید حمایت بیشتری از تولیدکنندگان خرما در این شهرستان انجام  دشتستان از قطب: وی افزود

 .شود

گنجاندن خرما در سبد غذایی مردم امری : معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر لزوم تالش برای بازاریابی خرما خاطرنشان کرد

 .سازی شود در این زمینه فرهنگمهم است که امیدواریم 

قانون خرید تضمینی محصوالت باغی که چند سال : صفایی از طرح مجدد خرید تضمینی خرما در دولت خبر داد و تصریح کرد

 .بالتکلیف مانده بود اکنون در هیئت دولت برای خرید تضمینی خرما مطرح شده که امیدواریم مصوب و به اجرا درآید

بندی این محصول باید مورد  توسعه صنایع تبدیلی خرما به ویژه بسته: بندی خرما گفت وم بهبود وضعیت بستهوی با تاکید بر لز

 .تاکید بیشتر مسئوالن استان قرار گیرد و امیدواریم در این راستا به نتیجه الزم برسیم

ش این محصول است که البته برای اجرای طرح گنجاندن خرما در سبد دولت از راهکارهای خوب برای فرو: صفایی یادآور شد

 .ریزی درازمدت مناسب است و جبران خسارات کنونی کشاورزان باید با سرعت بیشتری انجام شود برنامه

ریزی شده و در طرحی فوری و کوتاه مدت از ابتدای خرداد امسال با  برای جلوگیری از متضرر شدن نخلداران برنامه: وی بیان کرد

 .ی و فرآوری، مباشرانی برای خرید خرما با قیمت توافقی فعال خواهد شدهماهنگی صنایع تبدیل

شوند تا قبل از  با فعال شدن این مباشران، این محصوالت با کیفیت باال فرآوری و وارد بازار می: معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .آغاز فصل جدید برداشت محصول خرماهای انبار شده از نخلداران خریداری شود

 .های دولت است ترین برنامه کشاورزان نقش مهمی در تولید و اشتغال دارند و حمایت از این عزیزان از مهم: صفایی یادآور شد

سازی دسترسی این قشر به سوخت  این مهم برای آسان: وی از صدور کارت الکترونیکی سوخت سهمیه کشاورزان خبر داد و گفت

 .انجام شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538228880732 
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 صادرات و واردات
 - 93012021فارس

 صادرات گوشت قرمز و روغن خوراکی ممنوع شد
 .ت گوشت قرمز، کنجاله سویا و روغن خوراکی ممنوع شدبراساس ابالغ بخشنامه گمرک، صادرا

پیرو  :ی مدیر کل دفتر صادرات اعالم کردحسن علیدوست ایران، گمرک جمهوری اسالمیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

موضوع اعالم فهرست اقالم صادراتی مشمول  20/02/52مورخ  775و بخشنامه ردیف  0/0/52مورخ  380بخشنامه ردیف 

دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه  8580/208/53ممنوعیت، مجوز و یا عوارض صادراتی به پیوست تصویر نامه شماره 

 .شود ارسال و مجددا تاکید میتجارت 

روغن خوراکی ( 23848888)و کنجاله سویا( 8284،8282،8280)صادرات گوشت قرمز -0

ممنوع می ( 8084)دام سبک ( 0702و0780،0780،0700،0703،0704،07070088،07070588،07072088،07072588)

 .باشد

های  ها عنوان نشده است صادرات آنها بر اساس ضوابظ بخشنامهنامی از آن 20/02/52مورخ  775کاالهای که در بخشنامه ردیف  -2

 .باشد قبلی می

به تمام گمرکات و واحدهای  28/00/07مورخ  70خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام الزم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 

 .تابعه ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538228880088 

 "بازگشت به باال"
 گوشت قرمز

 - 93012021فارس

 ميليون تنی انواع گوشت 4.۰مصرف / هزار تنی توليد انواع گوشت در ایران 8۰افزایش 
ميليون تن برآورد کرده  4.۰34در جدیدترین گزارش خود، ميزان مصرف گوشت در ایران در سال جاری ميالدی را فائو 

 .هزار تنی توليد این ماده غذایی در کشور خبر داده است 8۰و از افزایش 

رش از سری گزارش های در جدیدترین گزا( فائو)به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی 

به بررسی میزان تولید، صادرات و واردات و به طور کلی وضعیت محصوالت غذایی « گزارش چشم انداز جهانی غذا»خود موسوم به 

 .و کشاورزی در ایران پرداخته است

ی نسبت به سال قبل مواجه هزار تن 78انداز غذایی فائو، انواع گوشت تولیدی ایران در سال جاری با افزایش  بر اساس گزارش چشم

 .خواهد شد

شود که این رقم در سال گذشته  میلیون تن انواع گوشت در ایران تولید می 2.802بر اساس این گزارش، در سال جاری میالدی 

 .میلیون تن بوده است 2.778برابر با 

 .میلیون تن اعالم شده است 2.000ی میلیون تن و این رقم برای سال جار 2.847مصرف انواع گوشت در ایران طی سال گذشته 

هزار تن عنوان کرده  045نسبت به سال گذشته خبر داده و این رقم را  2804این گزارش از افزایش واردات این محصول در سال 

 .هزار تن برآورد شده است 030نیز حدود  2803میزان گوشت وارداتی ایران در سال . است

از  2803هزار تن در سال  40هزار تن تخمین زده است که نسبت به  78سال جاری را  فائو همچنین صادرات گوشت ایران در

 .افزایش برخوردار خواهد بود

http://www.farsnews.com/
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میلیون تن برآورد شده است که بیش از  300بالغ بر  2804المللی، میزان گوشت تولیدی در جهان در سال  به گزارش این نهاد بین

میلیون تن آن تولید کشورهای توسعه یافته عنوان شده  020سعه و بیش از میلیون تن آن محصول کشورهای درحال تو 058

. ترین تولیدکننده گوشت در جهان است میلیون تن، بزرگ 08به نوشته این گزارش، در سال جاری میالدی، چین با تولید .است

 .ن بزرگ گوشت جهان هستندمیلیون تن دومین و سومین تولیدکنندگا 42میلیون تن و آمریکا با  47اتحادیه اروپا با 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538228888055 

 

 "بازگشت به باال"

 تولیدات زراعی و باغی
 آیانا-1393اردیبهشت  21, یکشنبه

 ! جات مرده بازار صيفی
شود و در این  جات در بازار حتی به اندازه کرایه حمل آنها هم نمی قيمت عرضه صيفی: ریيس اتحادیه باغداران گفت

 .شرایط که کشاورزان در حال زیان دیدن هستند باید درهای صادرات باز شود

  
جات از جمله هندوانه،  بازار صیفی: اظهار کرد( ایسنا)دانشجویان ایران  وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری مجتبی شادلو در گفت

ای است که قیمت عرضه آنها به میدان مرکزی حتی به اندازه کرایه حمل آنها از مزارع تا  طالبی، ملون، خیار، گوجه و غیره به گونه

 .شود تهران هم نمی

  
کرایه یک تریلر از هرمزگان : ار به دلیل فراوانی و صادرنشدن آنهاست، افزودجات در باز که کاهش شدید قیمت صیفی وی با بیان این

جات مانند هندوانه در این ماشین حمل شود، کرایه هر کیلوگرم  تن هم صیفی 28تا تهران حدود شش میلیون تومان است که اگر 

 .تومان است 488تا  288یدان مرکزی از رسد، در حالی که قیمت هر کیلوگرم هندوانه در م تومان می 388هندوانه به حدود 

  
 088تا  288ای است از  جات از هندوانه تا خیار، گوجه و غیره به گونه وضعیت بازار انواع صیفی: رییس اتحادیه باغداران ادامه داد

 .حال ضرر و زیان هستندکنندگان دائما در  شود که تولید تومان متفاوت است و این بازار در اصطالح به عنوان بازار مرده تلقی می

  
بار در کشور  که براساس قانون و شرایط تولید انواع میوه و تره رغم این وزارت تجارت در دی پارسال علی: شادلو خاطر نشان کرد

رغم فراوانی  اجازه کاهش تعرفه این محصوالت را نداشت، با صفر کردن واردات میوه طی سه روز، واردات آن را آزاد کرد که علی

 .های انجام شده در آن زمان باشیم بار در حال حاضر باید منتظر واردات ثبت سفارش میوه و تره

  
شان به  اکنون که این محصوالت قیمت وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار محصوالت کشاورزی هم: وی پیشنهاد کرد

 .کنندگان حمایت کنند کردن درهای صادراتی از تولید ازکنندگان را در پی دارد با ب حدی کاهش یافته که ضرر تولید

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00454-0.html 
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 صادرات و واردات

 آیانا-1393اردیبهشت  21, یکشنبه
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 کند  ایران تجهيزات آبياری نوین به کشور غنا صادر می
در دیدار هيئت اعزامی از کشور غنا با مدیران معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهادکشاورزی و چند تن از 

بياری به این های نوین آ های صادرات لوازم و ادوات سامانه توليدکنندگان تجهيزات آبياری تحت فشار در کرج راه

 .کشور بررسی شد

  
و به نقل از روابط عمومی معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهادکشاورزی، در این ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

های نوین آبیاری و صنایع  های بخش دولتی و خصوصی جمهوری اسالمی ایران در زمینه سامانه نشست که با هدف ارائه توانمندی

 .شاورزی برگزار شد، هیئت اعزامی کشور غنا خواستار مطالعه و اجرای آبیاری نوین در اراضی کشاورزی خود شدندک

در زمینه آبیاری تحت فشار و : بر اساس این گزارش، در این نشست معاون وزیر کشاورزی وزارت غذا و کشاورزی جمهوری غنا گفت

ها نیز از این بخش حمایت  و کشور با هم ارتباط و تعامل داشته باشند و دولتصنایع کشاورزی باید تالش کرد بخش خصوصی هر د

 .عمل آورند الزم را به

بنا بر این گزارش، در این نشست همچنین علیرضا پوربصیر مدیرکل دفتر امور صنایع کشاورزی و علی گرجی معاون دفتر توسعه 

جداگانه گزارشی از وضعیت موجود صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذا و  های نوین آبیاری معاونت آب، خاک و صنایع به طور سامانه

 .آبیاری تحت فشار در کشورمان به هیئت اعزامی کشور غنا ارائه دادند

های جمهوری اسالمی ایران در زمینه طراحی، اجرا و  طور جداگانه توانایی گفتنی است، مدیران عامل چند شرکت غیردولتی نیز به

 .اری تحت فشار و نحوه صادرات لوازم آبیاری نوین را به کشور غنا تشریح کردندساخت تجهیزات آبی

احمد معاون مدیرکل در امور . ام.حسن معاون وزیر کشاورزی، دکتر ویلسون دارکوال مدیر آبیاری، جی همچنین احمد یعقوب

هیئت اعزامی کشور غنا را همراهی مهندسی کشاورزی و بنیامیدی مشاور وزارت غذا و کشاورزی و متخصص اقتصاد کشاورزی 

 ./کردند می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00408-0.html 

 "بازگشت به باال"
 تکنولوژی، نوآوری ها، علمی

 آیانا- 1393اردیبهشت  21, یکشنبه

های تحقيقاتی  کمبود نيرو در برخی ایستگاه/ ين امنيت غذایی در گرو افزایش بودجه تحقيقاتتأم
 وجود دارد 

از آنجا که تأمين امنيت غذایی در گرو انجام تحقيقات علمی است، در این راستا باید بودجه تحقيقاتی افزایش یابد تا 

 . برداریم بتوانيم در راستای توليد پایدار و معرفی ارقام جدید قدم

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس مؤسسه اصالح و تهیه بذر و نهال البرز امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

آبی مقاوم بوده و عملکرد باالتری نسبت به ارقام  چهار رقم جدید زراعی گندم، جو، ذرت و کنجد که در برابر برخی آفات و کم

 .در راستای تأمین امنیت غذایی معرفی شد موجود دارد،

تمامی ارقام فوق در حد پایلوت و در مزارع کشاورزان کشت شده است و الزم است برای توسعه کشت، : گودرز نجفیان افزود

 .سازی شود فرهنگ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17486-1.html
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کراس  د سینگلتن نسبت به هیبرید شاه 0.0کرج که دارای افزایش عملکرد  083رقم جدید ذرت هیبرید : وی خاطرنشان کرد

درصد رطوبت کمتر در حین برداشت دارد، توسط شرکت  3.27تا  2.7رسد و در نتیجه  دارد، به مدت هفت روز زودتر می 084

 .توسعه کشت و صنعت قرار است دانش فنی آن مورد استفاده قرار گرفته و در حد انبوه تولید شود

ه در این راستا در برنامه داریم که واگذاری آنها به بخش خصوصی را داشته ارقام جدید نیاز به توسعه دارد ک: نجفیان ادامه داد

 .باشیم

 .وجود آید رود فکری اساسی برای تغییر این روند به بودجه تحقیقات در حال حاضر جوابگو نبوده و امید می: وی تصریح کرد

  
 شود درصد از توليد ناخالص ملی صرف تحقيقات می 7.2تنها 

در حال حاضر رقمی که از تولید ناخالص ملی کشور برای پژوهش صرف : ح و تهیه بذر و نهال البرز یادآور شدرئیس مؤسسه اصال

 .شود یافته، این رقم سه درصد تولید ناخالص ملی را شامل می درصد است، در حالی که در کشورهای توسعه 8.4شود، حدود  می

های  های تحقیقاتی با استفاده از بودجه سنواتی موجود فعالیت مؤسسه در حال حاضر پژوهشگران مراکز و: نجفیان تأکید کرد

دهند که با توجه به اقتصاد مقاومتی و نیاز به خودکفایی در محصوالت اساسی، الزم است بودجه مستقلی برای  تحقیقاتی انجام می

 .این بخش در نظر گرفته شود

های دیگر مربوط به  تحقیقات جدید مبلغی در نظر گرفته شود، هزینهدر بخش سایر بودجه به جای آنکه برای : وی اظهار داشت

 .پرسنل لحاظ شده است

ای ویژه در نظر بگیرد  ریزی و راهبردی ریاست جمهوری برای بخش تحقیقات، بودجه نجفیان اظهار امیدواری کرد که معاون برنامه

 .های تحقیقاتی را با قدرت بیشتر پیش ببریم تا بتوانیم پروژه

  
 تعدیل نيروی تحقيقاتی، راهکار نامناسب در شرایط فعلی

ها صرف  رئیس مؤسسه اصالح و تهیه بذر و نهال البرز درباره نیاز به تعدیل نیرو در بخش تحقیقات برای آنکه بخشی از هزینه

ها و  از ایستگاه محقق در مراکز و مؤسسه ستادی فعالیت دارند، در حال یکه در برخی 485در حال حاضر : پژوهش شود، گفت

 .ها بدون محقق مانده است دلیل کمبود بودجه و نیرو، بخشی از فعالیت مراکز تحقیقاتی نیازمند وجود محققان هستیم که به

تواند در  برای آنکه پویایی تحقیقات حفظ شود، الزم است که بودجه بیشتری اختصاص یابد و تعدیل نیرو نمی: وی همچنین افزود

 .ر واقع شودشرایط فعلی مؤث

ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به همراه وزیر جهادکشاورزی و مدیران و معاونان  گفتنی است، روز گذشته معاون برنامه

 .این وزارتخانه از چهار رقم زراعی جدید گندم، جو، ذرت و کنجد رونمایی کرد

درصدی نسبت به رقم سرداری دارد و عالوه  05رقم آذر دو و رقم جدید گندم با نام باران؛ افزایش عملکرد پنج درصدی نسبت به 

این رقم زمستانه و مناسب کشت در ارقام سرد و معتدل دیم بوده و . شود بر کاهش مصرف آب، باعث افزایش درآمد کشاورزان می

است و پایداری عملکرد دانه،  همچنین باران زودرس بوده و مقاوم به سرما و ریزش دانه. ای است مقاوم به بیماری زنگ زرد و قهوه

 .کیفیت خوب و ارتفاع بیشتر از سایر مزایای آن است

تنها باعث افزایش درآمد کشاورزان  رقم جدید جو با نام انصار نیز دارای عملکرد باالتری نسبت به ارقام رایجی چون سهند دارد و نه

 .شود، بلکه افزایش تولید در کشور را به همراه دارد می

دارد و هفت روز زودتر از  084کراس  کرج دارای عملکرد باالیی نسبت به ارقام شاهد سینگل 083رقم جدید ذرت هیبرید همچنین 

 .رسد که در نتیجه رطوبت کمتری در حین برداشت به همراه دارد رقم فوق می



 3131اهم اخبار کشاورزی  هفته سوم اردیبهشت      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

35 
 

بوده و تحمل نسبی نسبت به خشکی الزم به ذکر است، رقم کنجد جدید با نام هلیل متحمل به پژمردگی فوزاریومی و ریزش دانه 

تن در سال در مناطق گرم جنوب شامل کرمان، مناطقی از  028این رقم در سطح حداقل دوهزار هکتار با افزایش عملکرد . دارد

 .فارس، خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان قابل جایگزینی است

 میلیارد ریال عایدی نصیب کشاورزان کند 38تواند بیش از  یهزار ریال م 78این رقم با احتساب قیمت کنجد هر کیلوگرم 

 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00403-0.html 

 

 "بازگشت به باال"

 
 برنامه و سیاست ها

 اناآی- 1393اردیبهشت  19, جمعه

 در بخش کشاورزی نياز به انقالب داریم / آب مجازی و کشت فراسرزمينی در دستور کار دولت
ليتر آب مورد  877هزار و  38ليتر و گوشت گوساله  317ليتر آب، گندم  357فرنگی  برای توليد هر کيلوگرم گوجه

 .توان از مصرف بيش از اندازه آب جلوگيری کرد بر، می آبگيرد که با واردات بعضی کاالهای  استفاده قرار می

  
از آیین اختتامیه نهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی، رئیس سازمان ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

سط کشاورزی، اثرات و مصرف منابع آب و خاک تو: حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت کشاورزی برای این سازمان گفت

ضایعات بر جای مانده بر خاک و آثار کالن کشاورزی بر روی محیط زیست موضوعی است که کشاورزی را برای سازمان حفاظت 

 .کند محیط زیست بسیار مهم و قابل توجه می

نجمن اقتصاد کشاورزی با اقتصاد کشاورزی، تأثیر زیادی بر روی منابع طبیعی و محیط زیست دارد که ا: معصومه ابتکار افزود

 .سازی داشته باشد تواند نقش بسزایی در آگاه حساس کردن نهادها و فعاالن این بخش می

دنیا به سمت اقتصاد سبز و توجه به محیط : وی با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن اقتصادسبز در دولت یازدهم خاطرنشان کرد

 .توانیم اقتصادی پویا و بالنده داشته باشیم طوری که فقط از این طریق می کند، به زیست در همه مسائل اقتصادی حرکت می

گیرد و بر این اساس  مورد توجه قرار می( کشاورزی)در اقتصاد امروز، تأثیرات متقابل محیط زیست با اقتصاد : ابتکار ادامه داد

 .شود های الزم گرفته می تصمیم

تغییرات آب و هوایی در نیمه دوم : گیرد، تصریح کرد رات آب و هوایی تأثیرات زیادی میوی با اشاره به اینکه امروزه دنیا از تغیی

شود که تجارت کربن، تعیین کننده  بینی می طوری که پیش های اقتصاد خواهد شد، به ترین مؤلفه ویکم تبدیل به مهم قرن بیست

 .آینده اقتصاد دنیا باشد

حفظ : محیطی قرار داریم، یادآور شد اکنون در میان یک بحران زیست اینکه هم رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به

 .منابع طبیعی، ارتباط مستقیم به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصادمقاومتی دارد

بخش مانند  های علمی های انجمن گذاری در بخش کشاورزی کشور نیاز به یک انقالب داریم که از طریق سیاست: ابتکار تأکید کرد

 .همین انجمن اقتصادکشاورزی قابل انجام است

های مستقل باید پیگیر حقایق، تأثیرات و مشکالت کشاورزی بر روی محیط زیست باشند و بر روی  انجمن: وی اظهار داشت

 .های دولت تأثیر بگذارند گذاری سیاست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17483-1.html
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 07میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر وجود دارد که حدود  028در کشور حداکثر : ابتکار با اشاره به میزان منابع آبی کشور گفت

درصد از منابع  48گیرد، این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی، استفاده بیش از  درصد آن مورد استفاده قرار می

 .تجدیدپذیر، عامل بروز شرایط بحرانی است

  
 هامون زنده شد

های زیادی از هامون از طریق تعامالت و انعطاف طبیعت بازسازی شده و  بخش: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود

های کشور مانند دریاچه ارومیه، حیات دوباره ایجاد  رود در سایر مناطق و تاالب اند که امید می نیزارهای این منطقه دوباره سبز شده

 .شود

های اخیر شاهد کاشت انواع سیب که پنج  در سال: نشان کردوی با اشاره به مشکالت بخش کشاورزی در حوزه دریاچه ارومیه خاطر

 .برابر نسبت به انگور مصرف آب دارد در حوزه ارومیه هستیم که این موضوع خود بر استفاده حداکثری از منابع آبی تأثیر گذار است

 2.00کشور با نمره  000در میان  000در بخش منابع آب رتبه  2804های جهانی، ایران در سال  بر اساس شاخص: ابتکار ادامه داد

 .شد 088از 

 توجه به آب مجازی برای حفظ محيط زیست

از منظر : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی باید نگاه آب مجازی ایجاد شود، تصریح کرد

طوری که برای تولید هر محصول میزان آبی  هاقتصاد محیط زیست، در بخش کشاورزی باید به آب مجازی توجه بیشتری شود، ب

 .شود مصرفی سنجیده می

لیتر و برای یک کیلوگرم گوشت  038لیتر آب، برای هر کیلوگرم گندم  008فرنگی  برای تولید هر کیلوگرم گوجه: وی یادآور شد

توان از مصرف بیش از اندازه آب  بر می بگیرد که با واردات بعضی کاالهای آ لیتر آب مورد استفاده قرار می 788هزار و  07گوساله 

 .جلوگیری کرد

کند، برای تأمین امنیت غذایی، اقدام به  درصد از منابع آبی خود را مصرف می 23در کشوری مانند ژاپن که : ابتکار تأکید کرد

 .شود بری مانند گوشت می واردات کاالهای آب

  .دلیل کمبود منابع آبی کشور وارد کنیم بری مانند گوشت را به ی آبدر قالب اقتصاد مقاومتی باید کاالها: وی اظهار داشت

 کشت فراسرزمينی، در دستور کار دولت

با توجه به بحران   :رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تصمیم وزارت جهادکشاورزی مبنی بر کشت فراسرزمینی گفت

 .در برنامه دولت قرار دارد که بسیار مثمر ثمر خواهد بود آب و مشکالت فرسایشی و آلودگی خاک، کشت فراسرزمینی

سوم مواد غذایی تبدیل شدن  در دنیا حدود یک: ابتکار با اشاره به تأثیرات کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی در مصرف آب افزود

 .هند میلیارد مترمکعب آب را هدر می 27به ضایعات 

بندی محصوالت کشاورزی ضایعات زیادی وجود دارد  یع، نگهداری، انبارداری و بستهدر مراحل حمل و نقل، توز: وی خاطرنشان کرد

  .درصد ضایعات موجود در بخش کشاورزی کشور مربوط به قبل از مصرف است 87به طوری که 

 کود و سم یارانه معيوب دارند

والت کشاورزی و پروتئینی را به شهر تهران در درصد محص 58بار محل ورودی  ابتکار با اشاره به اینکه سازمان میادین میوه و تره

دار  منظور پایش محصوالت ورودی و شناسنامه بار به های مستمری با سازمان میادین میوه و تره همکاری: اختیار دارد، ادامه داد

 .ات، عملیاتی شدکردن انواع محصوالت کشاورزی و پروتئینی از جمله موارد بود که با کمک شورای شهر تهران برای کاهش ضایع
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آید،  ای معیوب به حساب می وی در پایان با اشاره به اینکه از نظر سازمان حفاظت محیط زیست، اعطای یارانه به کود و سم یارانه

رویه کود و سم در بخش کشاورزی باعث صدمه به محیط زیست شده است که باید تجدیدنظری در میزان و  مصرف بی: تصریح کرد

 ./مواد شیمیایی باید از تاثیرات آن بر محیط زیست کاستنحوه مصرف این 

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00474-0.html 

 "بازگشت به باال"
 اقتصاد محصوالت

 آیانا- 1393اردیبهشت  21, شنبه

 هزار تن کاال در تاالرهای معامالتی بورس کاالی ایران  ۰7عرضه 
 .هزار تن انواع کاال است ۰7ماه، بورس کاالی ایران شاهد عرضه  اردیبهشت 47روز شنبه 

یران، در این روز و در الملل شرکت بورس کاالی ا و به نقل از روابط عمومی و امور بین( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

تن کنجاله کلزا پلیت  078تن کنجاله سویا پرک شرکت اکسدانه و  078تن جو دامی قزاقستان،  028تاالر محصوالت کشاورزی، 

 .کنند شرکت یگانه خزر عرضه را تجربه می

تی بورس کاالی ایران عرضه هزار تن انواع کاال در تاالرهای معامال 88بر اساس این گزارش، در این روز و در مجموع حدود 

 ./شود می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00407-0.html 

 "بازگشت به باال"
 تولیدات زراعی و باغی

 آیانا- 1393اردیبهشت  21, شنبه

 ریزی ریاست جمهوری  رونمایی از چهار رقم جدید زراعی با حضور معاون برنامه
 .ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری رونمایی شد از چهار رقم جدید زراعی با حضور نوبخت، معاون برنامه

مهم زراعی با حضور دکتر نوبخت  از کرج، صبح امروز از چهار رقم جدید و( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، اسکندر زند معاون سازمان تحقیقات،  معاون برنامه

 .های پژوهشی و تحقیقاتی کشور رونمایی شد آموزش و ترویج کشاورزی و مسئوالن مؤسسه

و رقم کنجد هَلیل که هرکدام  083قم گندم باران، رقم جوی انصار، رقم ذرت کرج شده شامل ر بنا بر این گزارش، ارقام معرفی

 .های متناسب روز با موقعیت اقلیم هستند واجد ویژگی

 ./اخبار تکميلی متعاقباً ارسال خواهد شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00487-0.html 

 "بازگشت به باال"

 
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  17, چهارشنبه

 های برتر اقتصاد کشاورزی معرفی شدند  چهره
 .ی شدندهای برتر بخش اقتصاد کشاورزی در مراسم اختتاميه نهمين کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی معرف چهره

 .های برتر اقتصاد کشاورزی کشور معرفی شدند ، عصر روز گذشته چهره(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17454-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17475-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17465-1.html


 3131اهم اخبار کشاورزی  هفته سوم اردیبهشت      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

38 
 

های برتر اقتصاد کشاورزی معرفی و به رسم یادبود نشان انجمن  در مراسم اختتامیه کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی، چهره

 .معاون رئیس جمهوری دریافت کردنداقتصاد کشاورزی را از دست 

در این آیین که سیدصفدر حسینی رئیس انجمن و مدیرعامل صندوق توسعه ملی حضور داشت، معصومه ابتکار رئیس سازمان 

حفاظت محیط زیست درباره نقش اقتصاد کشاورزی در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و توسعه پایدار در کشاورزی سخنرانی 

کار و سالخورده کشاورزی، سالمی از دانشگاه  اسم، از اساتید اقتصاد کشاورزی ازجمله مهاجرانی اقتصاددان کهنهدر این مر.کرد

عنوان  نژاد دبیر این انجمن به تهران، یزدانی از دانشگاه تهران، دانشور از دانشگاه فردوسی مشهد، بخشنده از دانشگاه شیراز و بریم

در پایان این آیین، همچنین دانشجویان برتر رشته کشاورزی نیز با دریافت هدیه .عمل آمد دیر بههای برتر اقتصاد کشاورزی تق چهره

 ./و لوح تقدیر از دست معصومه ابتکار مورد تقدیر قرار گرفتند

 

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00473-0.html 

 "بازگشت به باال"
 آب

 آیانا- 1393اردیبهشت  17, چهارشنبه

 شود  آبه کشاورزان اطراف دریاچه اروميه با نرخ روز پرداخت می پول حق
سال آینده با فراهم رود تا سه تا چهار  شود و اميد می عمليات اجرایی احيای دریاچه اروميه از خردادماه شروع می

 .های مورد نياز، دوباره آب به این دریاچه برگردد آمدن زیرساخت

، نخستین نشست مطبوعاتی ستاد احیای دریاچه ارومیه ظهر امروز با حضور (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .ار شددبیرکل خانه کشاورزی و اساتید دانشگاه در دانشگاه شریف تهران برگز

در پنج ماه اولیه که مسئولیت احیای دریاچه : دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه با اعالم امیدواری به احیای دوباره دریاچه گفت

 .ارومیه به من و گروه دانشگاه صنعتی شریف واگذار شده، هنوز به راهکار مشخصی برای نجات دریاچه ارومیه دست نیافتیم

مندی از اساتیدی مانند  عنوان مجری احیای دریاچه ارومیه با داشتن توان علمی و بهره شگاه شریف بهدان: عیسی کالنتری افزود

 .اند دکتر تجریشی و دکتر عرب مسئولیت اجرایی این امر را بر عهده گرفته

جهان داشته، پایگاه ای که تا امروز با مراکز معتبر علمی  دانشگاه صنعتی شریف با داشتن ارتباطات گسترده: وی خاطرنشان کرد

 .گیری از دستاوردهای روز دنیا دارد مناسبی برای برای بهره

های ادارات دولتی، این وظیفه سنگین را بر عهده گرفته و با  تشکیالت دانشگاه شریف بدون داشتن بروکراسی: کالنتری تصریح کرد

المللی این مسئولیت را با موفقیت به پایان خواهد  یناحیای دوباره دریاچه ارومیه از طریق اجماع نظرات دانشمندان کشور و ب

  .رساند

 تراز آب دریاچه به کمترین ميزان خود در طول تاریخ رسيد

های اخیر  خشکسالی و کمبود منابع آبی که ایران در سال: در ادامه، دبیر کمیته اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت

رو بوده، باعث ایجاد شرایط جدیدی در طبیعت شده که نمود آن در دریاچه ارومیه مشخص  وبهدلیل عدم مدیریت آب و خاک ر به

 .است

در ستاد احیای نجات دریاچه ارومیه سعی شده که تشکیالت جدیدی بر تشکیالت عظیم دولتی اضافه : مسعود تجریشی ادامه داد

 .برای این کار بهره گرفته شده استنشود، اما از شبکه گسترده دانشمندان و متخصصان داخلی و خارجی 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17453-1.html
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ها کاهش پیدا  در حوضه آبریزهای دریاچه ارومیه، بارندگی: وی با اشاره به چگونگی بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه یادآور شد

رومیه و تراز ها به دریاچه ا سال اخیر عالوه بر کاهش بارش، افزایش دما وجود داشته و عامل کاهش آورده 28طوری که در  کرده، به

 .آب دریاچه به کمترین میزان خود در طول تاریخ شده است

از آنجا که در هیچ برهه تاریخی این دریاچه خشک نشده است، جای امیدواری وجود دارد که دوباره شرایط : تجریشی تأکید کرد

 .احیای این دریاچه فراهم شود

میلیارد  2.0رصد حجم تراز اکولوژیک دریاچه باقی مانده که شامل د 28شده، تنها  بر اساس تحقیقات انجام: وی همچنین گفت

رود با راهکارهای ستاد، آب از جوی رفته را دوباره  درصد آب دریاچه ارومیه از دست رفته است، اما امید می 08شود و  مترمکعب می

 .به آن برگردانیم

کیلومتر در سال گذشته افزایش یافته است، اما  528ارومیه به  سطح دریاچه: دبیر کمیته اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود

 .از لحاظ میزان، تغییر آنچنانی در آن صورت نگرفته است

آب شود، تغییر پیدا کرده و بیشتر  توانسته تبدیل به روان های مؤثری که می های گذشته، بارش تجریشی با اشاره به اینکه در سال

های بزرگ جنوب تقریباً خشک و آوردی به دریاچه ارومیه  رودخانه: متر بوده است، خاطرنشان کرد ها کمتر از پنج میلی بارندگی

 .های منتهی به دریاچه از حدود پنج میلیارد به دو میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است اند و مجموع آب رودخانه نداشته

صورت مجاز و  ، کشاورزان فشار خود را به برداشت منابع زیرزمینی بهها وجود نداشته باشد زمانی که آبی در رودخانه: وی ادامه داد

 .دهند که این امر در به تسریع خشکسالی دریاچه ارومیه موثر بوده است غیرمجاز افزایش می

رد هایی که باید وا برداری از سدها شده و آب ها برای توسعه بخش کشاورزی باعث افزایش بهره توجه دولت: تجریشی تصریح کرد

 .شده، در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و میزان کشت آبی را افزایش داده است دریاچه می

گیرد و  برداری قرار می درصد از آب تجدیدپذیر مورد بهره 48تا  28بر اساس استانداردهای جهانی، حداکثر : وی یادآور شد

 07ی شناخته می شود در حالی که در دریاچه ارومیه، شاهد برداشت درصد، عامل ایجاد شرایط بحران 48برداری بیشتر از  بهره

 .درصدی از منابع آبی هستیم

در کشاورزی امروز : ایم، اظهار داشت های گذشته شاهد استفاده آب رایگان توسط کشاورزان بوده تجریشی با اشاره به اینکه در سال

شود که در کشاورزی این منطقه باید  دنیا، استفاده از آب بر اساس مدیریت مصرف یا تطبیق و سازگاری با محیط زیست مصرف می

 .تطبیق آن با محیط زیست داشت ای به سازگاری و توجه ویژه

 آبه کشاورزان اطراف دریاچه اروميه با نرخ روز پرداخت پول حق

 .های خبرنگاران پاسخ دادند بنا بر این گزارش، در ادامه این نشست، مسئوالن ستاد احیای دریاچه ارومیه به پرسش

ما : بر چگونگی پرداخت یارانه به کشاورزان منطقه گفتدبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا مبنی 

شودبه طوری که  آبه از آنها خریداری می کنیم، بلکه این پول حقوق آنها است که در قالب حق ای به کشاورز پرداخت نمی یارانه

 .شود ت میها پرداخ جویی فاز دوم هدفمندی یارانه آبه کشاورزان بر اساس نرخ روز آب از محل صرفه بخشی از حق

وری کشاورزان همراه با  های آبیاری کشاورزان منطقه، بهره از طریق اولویت اعطای تسهیالت اصالح سیستم: عیسی کالنتری افزود

 .یابد کاهش مصرف آب، افزایش می

زایش تولیدات های نوین آبیاری افزایش می یابدکه این امر عمالً به اف کشاورزی این مناطق از طریق سیستم: وی خاطرنشان کرد

  .کند آنها کمک می

 موافقت جهادکشاورزی با اعطای تسهيالت کشاورزان منطقه
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داری بر  آبه تسهیالت اولویت برای جبران خسارت کشاورزان منطقه، عالوه بر پرداخت حق: دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه ادامه داد

 .شود اساس موافقت وزارت جهادکشاورزی به آنها پرداخت می

: النتری در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایانا مبنی بر تغییرات احتمالی نوع کشت کشاورزان حوضه دریاچه ارومیه تصریح کردک

کشاورز بر اساس شرایط موجود خود باید تشخیص دهد که آب محدودی که در اختیار دارد به چه نوع کشتی اختصاص دهد، ما 

 .کنیم و صرفاً به راهنمایی بسنده میدخالتی در نوع کشت آنها نخواهیم داشت 

های مختلف را مشخص و از طریق دولت به آنها ابالغ  این ستاد فعالیت اجرایی نخواهد داشت و تنها وظایف دستگاه: وی یادآور شد

 .کند می

یی برای این دریاچه صورت با توجه به اینکه هنوز برآورد کاملی از طرح اجرا: کالنتری در پاسخ به میزان بودجه این ستاد تأیید کرد

گونه محدودیت  توان در نظر گرفت، اما بر اساس گفته رئیس جمهوری، هیچ نگرفته است، میزان دقیقی برای بودجه این ستاد نمی

 .مالی برای احیای این دریاچه نخواهیم داشت

مورد اشاره فتاحی نماینده مردم در مجلس میزان بودجه مصرفی برای احیای دریاچه ارومیه مسلماً کمتر از مبلغ : وی اظهار داشت

 .این بودجه، دریاچه ارومیه دوباره احیا خواهد شد 8.0نخواهد بود و حداکثر با ( میلیارد دالر 78)شورای اسالمی 

 کمك یك ميليون دالری ژاپن برای نجات دریاچه اروميه

ر به سازمان محیط زیست ایران برای احیای دریاچه کشور ژاپن یک میلیون دال: دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه همچنین گفت

 .مبلغ مورد نیاز برای احیا است 8.880ارومیه کمک کرده که این میزان 

ویژه در آذربایجان شرقی به معضلی تبدیل شده که با توافق محیط زیست، راهکاری  ها به برخواستن نمک: کالنتری در ادامه افزود

  .پاشی انجام خواهد شد برای مقابله با آن مانند مالچ

 آغاز عمليت احيای دریاچه اروميه از ماه اینده

رود تا سه تا چهار سال آینده با  شود و امید می عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه از خردادماه شروع می: وی خاطرنشان کرد

 .های مورد نیاز، دوباره آب به این دریاچه برگردد فراهم آمدن زیرساخت

آمد، اما در دولت  در دولت گذشته، هرگونه اظهار نظری درباره دریاچه ارومیه، موضوعی امنیتی به حساب می: ادامه داد کالنتری

محیطی تبدیل شده  ای به احیای دریاچه ارومیه وجود داشته و دوباره به موضوعی اجتماعی، فرهنگی و زیست یازدهم توجه ویژه

  .است

 اروميه منتفی شد انتقال آب دریای خزر به دریاچه

اصوالً انتقال آب از : وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره امکان انتقال آب دریاچه خزر به دریاچه ارومیه تصریح کرد

 ./محیطی هر منطقه داخل خود حل و فصل شود ای دوردست عملی اشتباه و غیرمنطقی است و باید مسائل زیست منطقه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00472-0.html 

 "بازگشت به باال"

 
 خدمات دام و طیور

 آیانا- 1393اردیبهشت  17, چهارشنبه

 های دامی به اندازه کافی تأمين شده است  نهاده
های دامی به اندازه نياز داخلی و با قيمت مناسب وارد کشور شده و با توجه به ارز یکنواخت و مرجع، مشکلی در  نهاده

 . ها وجود ندارد تخليه کشتی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17452-1.html
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های دامی جاهد،  ، امروز در حاشیه همایش صنعت دام و طیور شرکت نهاده(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های دامی به اندازه نیاز دامداران و مرغداران داخلی  نهاده: جهاد استقالل در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا گفت مدیرعامل مؤسسه

 .سازی شده و مشکل نوسان قیمتی نخواهیم داشت وارد کشور و ذخیره

شور وجود ندارد و انتظار های جنوبی ک با توجه به ارز یکنواخت و مرجع، مشکلی در تخلیه بار کشتی: نیا افزود محمدرضا شافعی

 .ها که در حوزه مرغ مشهود است، جریان داشته باشد رود روند کاهشی قیمت می

 کارگيری از علم ژنتيك برای تحقق اقتصاد مقاومتی به 

لت در دهه دوم پیشرفته عدا: مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل با اشاره به نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری ادامه داد

قرار داریم و با استراتژی محوریت اقتصاد، استفاده از ژنومیک برای توسعه محصوالت پروتئینی و تأمین امنیت غذایی در دستور کار 

 .قرار دارد

وری در تولید گوشت مرغ با استفاده از  منظور افزایش تولید گوشت قرمز و بهره تأمین گاوهای ژنومیک به: نیا تصریح کرد شافعی

 .گرفته در این مؤسسه است های صورت های روز دنیا ازجمله فعالیت یتکنولوژ

وری و  ها به معنای افزایش بهره بهبود وضعیت تولید و استفاده از منابع حداکثری با در نظر گرفتن محدودیت: وی یادآور شد

 .تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی مؤثر باشد کارگیری از علم ژنتیک می به

 دی شير و گوشت با ارتقاء تکنولوژی ژنتيكدرص 27افزایش  

در واقع تکنولوژی : اند یا تکنولوژی تأکید کرد ها عوض شده مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل در پاسخ به این پرسش که آیا نژاد دام

آید، در  حساب می ا بههای شیری دنی مورد استفاده در شرکت جاهد تغییر پیدا کرده و استفاده از گاو هلشتاین که جزء بهترین گونه

 .دستور کار است

توان افزایش سه تا پنج لیتری شیر و افزایش تولید گوشت را در دستور کار  با استفاده از تکنولوژی روز می: نیا اظهار داشت شافعی

 48تا  38ت و به این معنا که با جیره غذایی مشخص، ضریب باالتری از تولید شیر و گوشت را به همراه خواهیم داش. قرار داد

 .دهد درصد میزان تولید گوشت و شیر کشور را ارتقاء می

 شود رأس دام هلشتاین از آمریکا وارد می 2۰ 

شد که اکنون این  دالر به ازای هر دوز وارد کشور می 28پیش از این، مواد ژنتیکی اثرگذار از کشور آمریکا با : وی همچنین گفت

 .کرده است تا چهار دالر کاهش پیدا 3.7رقم به 

 .منظور باروری و اصالح نژاد کاهش یافته است ها به شده در دامداری با همین فرمول، میزان قیمت تمام: نیا افزود شافعی

رأس آن وارد شده و شش رأس  30رأس دام هلشتاین از کشور آمریکا به ایران منعقد که  48قرارداد واردات : وی خاطرشان کرد

 .کشور خواهد شدزودی وارد  مابقی نیز به

 .گیرد ها نیز صورت می رأس سمینتال نیز از اروپا وارد کشور خواهد شد که تا خردادماه واردات این دام 02: نیا ادامه داد شافعی

های بومی چه در دام و چه در طیور  های ژنتیکی در حوزه گونه فعالیت: های بومی تصریح کرد وی با اشاره به استفاده از گونه

 ./شود با پرورش دام و طیور دومنظوره، میزان تولید گوشت و مواد پروتئینی افزایش پیدا کند انجام شده، اما تالش می تازگی به

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00470-0.html 

 "باالبازگشت به "
 تکنولوژی، نوآوری ها، علمی

 آیانا- 1393اردیبهشت  17, چهارشنبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17451-1.html


 3131اهم اخبار کشاورزی  هفته سوم اردیبهشت      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

42 
 

 ایران در توليد مواد ژنتيکی دامی خودکفا شد : مدیرعامل جاهد
با توليد مواد ژنتيکی و واردات گاوهای دومنظوره سمينتال، ایران در توليد گوشت طی سه سال آینده و در مواد 

 .به خودکفایی کامل رسيده استژنتيکی 

های دامی جاهد،  ، امروز در حاشیه همایش صنعت دام و طیور شرکت نهاده(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ی گرفته، ط تولید و خودکفایی در گوشت، با استفاده از اصالح نژادهای صورت: مدیرعامل این شرکت در پاسخ به خبرنگار ایانا گفت

 .سه تا چهار سال آینده اجرایی خواهد شد

طوری که  شده، تأثیر اساسی در تولید روزانه گوشت دارد، به های ژنتیکی انجام واردات نژاد سمینتال و فعالیت: حمید ورناصری افزود

 .تواند تولید گوشت را تا ضریب یک کیلوگرم نسبت به نژاد هولشتاین افزایش دهد می

تواند  های ژنتیکی، کمبود محدود موجود به سرعت دنبال شده و حتی ایران می ریزی و تمرکز فعالیت برنامه با: وی خاطرنشان کرد

 .در مسئله صادرات گوشت پیشگام باشد

تواند  اصالح نژاد رئوس سنگین و سبک، می: ورناصری اصالح نژاد را به منزله فندانسیون صنعت دام و طیور دانست و ادامه داد

 .مؤثری باشد که منجر به کیفیت بهتر و سود بیشتر در حوزه تولید گوشت و شیر شود حرکت ژنتیکی

میلیون دوز بوده است که در زمان حاضر، حجم بسیار محدودی از طریق واردات و  28میزان تولید ژن مورد نیاز، : وی تصریح کرد

 .شود مابقی در داخل کشور تولید می

های  های مولد افزایش پیدا کرده و هزینه ویژه دام ور متحول شده و با واردات بهترین نژادها بههمه نژادهای کش: ورناصری یادآور شد

 .یابد شده کاهش می تمام

 پنجم تقليل یافت شده به یك قيمت تمام 

د ژنتیکی به شده واردات موا شده، میزان قیمت تمام های ژنتیکی انجام با فعالیت: های دامی جاهد تأکید کرد مدیرعامل شرکت نهاده

 .شده شیر و گوشت مؤثر باشد تواند در تولید و قیمت تمام پنجم کاهش پیدا کرده که می یک

شده، ارزشی حدود دو تا سه  میلیون دالر است و میزان واردات انجام 38تا  37ارزش فعلی مواد ژنتیکی تولیدی : وی اظهار داشت

 .میلیون دالر دارد

طبیعتاً مسائل و : های اخیر مشکالتی داشته است یا خیر، گفت یا قرنطینه دامی طی سالورناصری در پاسخ به پرسشی که آ

مشکالتی در قرنطینه وجود داشته که طی یک سال اخیر برطرف شده و هیچ مسئله یا مشکل قابل توجهی در حوزه واردات اسپرم 

 .صورت نگرفته است

های دامی جاهد با حضور معاون وزیر در امور بهبود تولیدات گیاهی،  گفتنی است، دومین همایش صنعت دام و طیور شرکت نهاده

فرانسه و آلمان در این همایش در  IMVنمایندگان مجلس، مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل و فعاالن حوزه ژنومیک از شرکت 

 ./حال اجرا است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00445-0.html 

 "بازگشت به باال"
 صنایع غذایی

 آیانا- 1393اردیبهشت  17, چهارشنبه
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 کيك غنی شده با کلسيم برای اولين بار در کشور توليد شد 
: لين بار در ایران خبرداد و گفتبرای او Dعضو انجمن شيرینی و شکالت از توليد کيك غنی شده با کلسيم و ویتامين 

استفاده از غذاهای غنی شده با توجه به هزینه کمتر و مصرف ساده تر به خصوص در اطفال، جایگزین تجویز مکمل 

  .های دارویی شده است

کمتر و امروزه در سراسر جهان، استفاده از غذاهای غنی شده با توجه به هزینه : به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کریمی گفت

در این میان، استفاده از این غذاها به خصوص . مصرف ساده تر به خصوص در اطفال، جایگزین تجویز مکمل های دارویی شده است

 .در مواردی که با ویتامین های مورد نیاز بدن و کلسیم مورد نیاز استخوان ها غنی شده باشد، بیش از پیش حایز اهمیت خواهد بود

شکالت از تولید کیک بینگوپالس به عنوان اولین کیک غنی شده با ویتامین دی و کلسیم، در کشور توسط عضو انجمن شیرینی و 

، به جذب بهتر کلسیم کمک می D طبق تحقیقات انجام شده، تامین مقدار مورد نیاز روزانه ویتامین: متخصصان خبرداد و افزود

 .کند

بنابراین امروزه در . میلی گرم کلسیم نیاز دارد 0288تا  088و  D م ویتامینهر فرد روزانه به حداقل ده میکروگر: وی تصریح کرد

سراسر جهان استفاده از غذاهای غنی شده با توجه به هزینه کمتر و مصرف ساده تر به خصوص در اطفال جایگزین تجویز مکمل 

 .های دارویی شده است

کیک های غنی شده بینگوپالس که مورد تائید سازمان غذا و داروی بر جذب کلسیم،  Dبه گفته کریمی، با توجه به تاثیر ویتامین

 D ایران نیز می باشد، از ترکیب این دو ماده به منظور افزایش جذب و تامین بخش مهمی از نیاز روزانه افراد به کلسیم و ویتامین

 وه های سنی پیشنهاد شودتولید شده و می تواند به عنوان مکملی ایده آل جهت تامین سالمتی و شادابی تمامی گر

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00447-0.html 

 "بازگشت به باال"
 تکنولوژی، نوآوری ها، علمی

 آیانا- 1393اردیبهشت  17, چهارشنبه

 سازمان ميادین در آستانه تحقيق و تفحص 
های کشاورزی اثبات شود، کميسيون از همه ابزارهای نظارتی  اگر تخلف سازمان ميادین در واگذاری غرف به تشکل

 .خود نظير تحقيق و تفحص استفاده خواهد کرد

گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری  رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز در عضو هیئت

در جلساتی که با سازمان میادین و وزارت جهادکشاورزی برگزار شده، تأکید بر عرضه : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشاورزی ایران 

 .محصوالت کشاورزی بدون واسطه و محصوالت سالم و ارگانیک بوده است

ای که با ایجاد ارتباط مستقیم  گونه ها را به عهده دارند، به ن میادین وظیفه حذف واسطهغرف سازما: میرمرادزهی افزود... ا هدایت

 .کنند ها جلوگیری می کننده از افزایش غیرمتعارف قیمت بین تولیدکننده و مصرف

الزم برخوردار شده در بازارهای میادین از کیفیت  از آنجا که در زمان حاضر بیشتر محصوالت کشاورزی عرضه: وی خاطرنشان کرد

علت باال بودن میزان سموم ضرورت عرضه محصوالت سالم و ارگانیک وجود دارد، الزم است غرف عرضه محصوالت  نیست و به

 .ارگانیک در اختیار تولیدکنندگان این محصوالت قرار گیرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17445-1.html
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مان میادین در واگذاری غرف ها معتقدند مدارک الزم مبنی بر تخلف ساز میرمرادزهی در پاسخ به این پرسش که برخی تشکل

اگر برای کمیسیون کشاورزی مجلس تخلف این سازمان در واگذاری غرف محرز شود، از همه ابزارهای : وجود دارد، تصریح کرد

 .نظارتی خود نظیر تحقیق و تفحص بهره خواهد گرفت

سازمان میادین، غرفی را که پیش از این  اند که های کشاورزی با ارسال مدارکی به این خبرگزاری مدعی شده گفتنی است، تشکل

 ./به آنان برای عرضه محصوالت ارگانیک و سالم واگذار کرده، دوباره به مزایده گذاشته است

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00443-0.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  16, سه شنبه

 الملل سازمان تعاون روستایی ایران شد  احمد باالن، مدیر روابط عمومی و امور بين
 .مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، منصوب شد احمد باالن طی حکمی از سوی رئيس هيئت

مدیره و مدیرعامل سازمان  ، طی حکمی از سوی حسین صفایی رئیس هیئت(ایانا)ارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گز 

 .الملل این سازمان منصوب شد عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین مرکزی تعاون روستایی، احمد باالن به

ازمان میراث فرهنگی را به عهده داشته و معاونت مدیرکلی وی پیش از این مدیریت امور بازرگانی و معاونت صنایع دستی س

 ./های وزارت جهادکشاورزی را نیز در کارنامه دارد تشکل

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00434-0.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  16, سه شنبه

 مدیره جدید انجمن اقتصاد کشاورزی انتخاب شد  هيئت
 .رئيسه انجمن اقتصاد کشاورزی با حضور اعضا برگزار شد انتخابات هيئت

شته برگزار و اعضای ، در انتخابات انجمن اقتصاد کشاورزی ایران که شامگاه گذ(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

نژاد که در دوره گذشته دبیر انجمن بود، در این دوره با کسب حداکثر آراء نفر  مدیره این انجمن انتخاب شدند، ولی بریم هیئت

 .مدیره شد نخست هیئت

رأی نفر  77با رأی نفر دوم، عزیزی  84رأی نفر نخست، سالمی با  80نژاد با  بر اساس رأی اعضاء، انجمن اقتصاد کشاورزی بریم

 .رأی نفر پنجم شد 47رأی نفر چهارم و کیخا با  77نژاد با  سوم، کاظم

زاد، عزیزی، کیانی، شجری، کیخا،  نژاد، حسین نژاد، کاظم نفر از اساتید این انجمن شامل سالمی، شاهنوشی، بریم 00در این نشست، 

 .نفر کاهش یافت 08اد نامزدها به امیرنژاد و نبیان شرکت کرده بودند که با انصراف شاهنوشی، تعد

پور ثبت نام کرده بودند که امجدی با کسب  برای مسئولیت بازرسی این انجمن نیز سه نفر از اعضا شامل امجدی، خالقی و وکیل

 .حداکثر آراء، بازرس این انجمن شد

جمن بود که با پایان دوره ریاست گفتنی است، سیدصفدر حسینی مدیرعامل صندوق توسعه ملی در دو دوره گذشته رئیس این ان

 .خود و مسئولیت خطیر کنونی، در انتخابات دیروز ثبت نام نکرد

 .شود ای داخلی انتخاب و معرفی می مدیره و در جلسه رئیس جدید این صندوق بر اساس نظر هیئت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00425-0.html 
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 "بازگشت به باال"
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1393اردیبهشت  16, سه شنبه

 دهد  ایران کشت ذرت، برنج و محصوالت بومی غنا را در دستور کار قرار می
 477هزار و  است، اما با توجه به ميانگين یك نامه های موقت فعلی نيازمند دائمی شدن و تدوین آیين نامه هرچند تفاهم

 .تواند در دستور کار ایران در این کشور باشد متری باران در غنا، کشت ذرت، برنج و محصوالت بومی غنا می ميلی

  
، وزیر جهادکشاورزی ایران در حاشیه پنجمین اجالس کمیسیون مشترک (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های خاصی  در این اجالس، برای توسعه کشت فراسرزمینی برنامه: های اقتصادی ایران و غنا در جمع خبرنگاران گفت همکاری

 .های بلندمدتی انجام شود های سیاسی نیز همکاری تدوین شده که جز مسائل کشاورزی در سایر زمینه

شود  بینی می های قابل توجهی منعقد شده و پیش نامه ی موافقتدر زمینه اقتصادی، کشاورزی و عمران روستای: محمود حجتی افزود

 .های مختلف ارتقاء پیدا کند سطح روابط دو کشور در زمینه

های دو کشور، تفاهم همکاری بهداشتی با  پروتکل اصالحی اتاق: ها خاطرنشان کرد نامه وی با اشاره به امضای برخی موافقت

 .گرفته است های صورت ترین توافق ت فراسرزمینی ازجمله مهماحمر و امضای یادداشت تفاهم کش هالل

های متخصصان و همچنین انتقال کشت  های ایران با تأکید بر منابع آب و خاک و توانمندی شرکت: وزیر جهادکشاورزی ادامه داد

 .کنند مکانیزه چه در داخل کشور و چه در داخل غنا زمینه را برای تبادالت تجاری فراهم می

متر ایران، کشت  میلی 248تا  238متری نسبت به میانگین بارش  میلی 288هزار و  با توجه به بارش یک: تصریح کرد حجتی

های دو  تواند در صدر همکاری دوست نظیر ذرت، برنج و محصوالت بومی کشور غنا که مایل به توسعه آن هستند، می محصوالت آب

 .کشور قرار گیرد

یابی و  طور که باید عملی نشده، ریشه بار امضاء شده و آنچه در اجالس چهارم آن مینی برای نخستینکشت فراسرز: وی یادآور شد

  .ارزیابی خواهد شد

 های کشاورزی داریم نياز به حمایت ایران در توسعه زیرساخت

ن اجالس های بخش عمومی و خصوصی کشور غنا همچنین در حاشیه پنجمی وزیر مشاور ریاست جمهوری در امور همکاری

مقامات بلندپایه دو کشور، روابط اقتصادی خوبی : های مشترک اقتصادی ایران و غنا در مصاحبه مطبوعاتی خود گفت همکاری

توان به تأسیس دانشگاهی توسط ایران در غنا  های جدیدی برای گسترش این روابط ایجاد شده که می نوعی ظرفیت اند و به داشته

 .اشاره کرد

 .ای شود این نشست بنا دارد به توسعه کشاورزی و روابط تجاری بین دو کشور توجه ویژه: لپو افزودعبدالرشیدحسن پ

ها  های خوبی داشته و از آنجا که غنا نیاز به توسعه زیرساخت های کشاورزی پیشرفت ایران در زمینه زیرساخت: وی خاطرنشان کرد

 .کند کشاورزی استقبال میدارد، از حمایت ایران در بخش دولتی و غیردولتی حوزه 

ها  برداری از اراضی کشاورزی دارد و در صورتی که همین فعالیت ایران توانایی خوبی در بهره: رئیس غنایی این اجالس تصریح کرد

 ./در غنا انجام شود، باید از متخصصان ایرانی کمک گرفت تا یاد بگیریم چه کارهایی باید در اراضی کشاورزی انجام شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00438-0.html 

 "بازگشت به باال"
 بازار و قیمت ها

 آیانا- 1393اردیبهشت  16, سه شنبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17430-1.html
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 دليل افزایش قيمت گوشت در بازار 
ای برای وارد کنندگان جذابيت ندارد و انتظار سود آنها را  ه دليل اینکه ارز مبادلهواردات گوشت از برخی کشورها ب

کند، قطع شده و به همين علت قيمت گوشت گوساله در بازار تهران حدود یك هزار تومان افزایش یافته  برآورده نمی

 . است

در حالی قیمت گوشت در بازار در هر کیلو هزار تومان افزایش یافته است که رئیس  اری فارسخبرگز به گزارش خبرنگار اقتصادی

 .دهد اتحادیه تولید کنندگان گوشت گوساله از قطع واردات گوشت از ارمنستان و استرالیا خبر می

میزان عرضه در بازار کاهش رسد طی روزهای گذشته  تاثیر عرضه و تقاضا است که به نظر می افزایش قیمت گوشت معموال تحت

 .یافته است

کنندگان ایرانی عنوان کرد که به گفته وی با تصویب  رو دلیل قطع واردات گوشت از این کشورها را عدم تمایل وارد خندان  علی

 .دولت مبنی بر عدم تخصیص ارز دولتی به واردات گوشت انگیزه و تمایل آنها هم به واردات کمتر شده است

آنها حتی در زمان عدم نیاز بازار هم بر طبل . کردند دستی می کنندگان برای واردات گوشت پیش گذشته معموال وارد های طی سال

 .تومان برای آنها سود سرشاری داشت 0288کوبیدند چرا که واردات با ارز  واردات می

نفری را  37لی هستند که به ظاهر فهرست ای و فامی نفر است اما این تعداد همه زنجیره 37گوشت حدود  کنندگان تعداد وارد

 .نفر نباشند 07اند و وارد کنندگان اصلی شاید بیشتر از  تشکیل داده

های  شود اما طی سال ها این میزان کمتر می هزار تن واردات گوشت دارد البته در برخی زمان 078تا  088کشور ساالنه حدود 

 .اتکایی را تکمیل کند لید و خودگذشته هیچ وقت نتوانسته است شکاف اندک بین تو

شد و بعد از پروار دام به  وارداتی که قبال به منطقه سیستان و بلوچستان انجام می: رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی همچنین گفت

 .شد نیز متوقف شده است کشور منتقل می

 .شود به گفته خندان رو واردات گوشت اکنون تنها از کشور برزیل انجام می

 08 گوشت افزایش یافته است که یک ماه پیش در پی اصرار تولید کنندگان وزارت جهاد کشاورزی مجوز صادرات ی قیمتدر حال

 .هزار راس دام را به خارج از کشور صادر کرد

هزار و  20هزار تومان، گوشت سردست گوسفندی  30به گزارش خبرنگار فارس قیمت گوشت گوساله خالص در بازار تهران کیلویی 

 .رود تومان به فروش می 788هزار و  28شقه گوسفندی  تومان و گوشت نیم 788هزار و  30ران گوسفندی  تومان، گوشت گرد 788

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00424-0.html 

 "باالبازگشت به "
 صادرات و واردات

 آیانا- 1393اردیبهشت  21, یکشنبه

 ویژه صادرات دام سنگين ادامه دارد / مرغ تنی تخم 1877صادرات 
 .مرغ، صادرات ادامه دارد با توجه به مازاد توليد گوشت قرمز و تخم

با اعالم این خبر ( ایانا)کشاورزی ایران معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری  

 .مرغ با توجه به مازاد تولید در کشور، در حال حاضر ادامه دارد صادرات دام سنگین و تخم: گفت

مرغ صادر شده است و با توجه به کاهش قیمت این  تن تخم 788هزار و  از ابتدای سال جاری تاکنون سه: حسن رکنی افزود

 .این روند ادامه یابدشود که  محصول، تالش می

http://www.farsnews.com/
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17424-1.html
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رود با ادامه صادرات، وضعیت  مرغ در جامعه کاهش یافته است که امید می در حال حاضر میزان مصرف تخم: وی خاطرنشان کرد

 .تولیدکنندگان بهبود یابد

اله سویا و دام در حال حاضر صادرات گوشت قرمز، روغن خوراکی، کنج: معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی ادامه داد

 .مرغ همچنان آزاد است سبک ممنوع اعالم شده، اما صادرات دام سنگین و تخم

رکنی در پایان اظهار امیدواری کرد که با صادرات محصوالت مازاد در تولید، وضعیت تولیدکنندگان بهبود یافته و درآمدی نصیب 

 .آنها شود

ذشته، صادرات گوشت قرمز، کنجاله سویا، روغن خوراکی و دام سبک نامه گمرک در روز گ گفتنی است، بر اساس ارسال بخش

 ./ممنوع اعالم شده است

 http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00458-0.html 

 "بازگشت به باال"
 خدمات دام و طیور 

 آیانا- 1393اردیبهشت  21, شنبه

 فهرست داروهای مجاز زنبورعسل اعالم شد 
مدیرکل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور، فهرست داروهای مجاز زنبورعسل را برای آگاهی زنبورداران 

 .اعالم کرد

بخشی از : زشکی کشور، محمد حبیبی گفتو به نقل از روابط عمومی سازمان دامپ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .داروهایی که در فهرست داروهای مجاز زنبورعسل قرار دارند، تولیدی داخل و بخشی نیز وارداتی است

گراد و ترکیب  نوار فلووالینات با نام تجاری آپیستان، نوار فلومترینبا نام تجاری بای وارول، تیمول با نام تجاری آپی: وی افزود

 .لی با نام تجاری هایوکلین ازجمله داروهای مجاز وارداتی استاسیدهای آ

داروی گیاهی با نام تجاری واروسید، ژل اسید فرمیک و : مدیرکل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد

 .فوماژیلین نیز داروهای مجاز تولید داخل است

ها توزیع شود و مواردی که خارج  های پخش سراسری، پخش استانی و داروخانه این داروها باید از طریق شرکت: حبیبی تصریح کرد

 ./از این چرخه توزیع شود، غیرمجاز است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00408-0.html 

 "باالبازگشت به "
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  21, شنبه

 دولت برای یارانه شير، تدبير اساسی بياندیشد : رکنی
 .ها تدبيری بيندیشد دولت باید برای یارانه شير از محل هدفمندی یارانه

ت جهادکشاورزی در آیین به تبریز، معاون بهبود تولیدات دامی وزار( ایانا)به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران  

افتتاح کارخانه تولید شیرخشک و محصوالت پودری پگاه آذربایجان شرقی در حاشیه مراسم افتتاح و در گفتگو با خبرنگاران با 

عنوان یارانه به شیر اختصاص یافت و امید است یارانه شیر در سال  میلیارد تومان به 388طی سال گذشته : اعالم این مطلب گفت

 .ها پرداخت شود یز از محل هدفمندی یارانهجاری ن

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17490-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17476-1.html
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حسن رکنی با تأیید سخنان حسین چمنی، سخنگوی صنایع شیر ایران و مشاور انجمن صنایع لبنی ایران درباره اهمیت مصرف 

بود کننده برای به شیر یک ماده خوراکی نیست، بلکه فراتر از آن و یک داروی پیشگیری: شیر و نقش آن در سالمت انسان افزود

 .سالمت در جامعه است

 087میلیون تن است و میانگین مصرف جهانی شیر نیز در حدود  078تا  038تولید شیر در دنیا حدود : وی خاطرنشان کرد

 .کیلوگرم است

باید مصرف سرانه شیر در ایران نیز در حدود میانگین جهانی است، اما : معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی ادامه داد

 .ریزی کرد برای افزایش مصرف سرانه شیر در کشور و رسیدن به نقطه مطلوب برنامه

این استان در فرآوری شیر در رتبه : رکنی آذربایجان شرقی را جزء پنج استان برتر کشور در تولید شیرخام برشمرد و تصریح کرد

 ./سوم قرار دارد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00403-0.html 

 "بازگشت به باال"
 تکنولوژی ، نوآوری ها، علمی

 آیانا- 1393اردیبهشت  18, پنجشنبه

 درصدی تلفات طيور  5۰رونمایی حجتی از یك فرآورده غذایی مفيد برای کاهش 
همزمان با سفر ریاست جمهوری به ایالم، از یك دستاورد تحقيقاتی در مرکز تحقيقات کشاورزی  وزیر جهادکشاورزی

 .این استان رونمایی کرد

  
به ایالم، محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در جریان بازدید از مرکز ( ایانا)به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران 

درصدی  08تا  07از یک فرآورده فرعی گیاهی و دستاورد محققان آن مرکز که باعث کاهش تحقیقات کشاورزی استان ایالم، 

 .شود، رونمایی کرد تلفات واحدهای مرغ گوشتی الین آرین می

شود،  محیطی نیز تلقی می عنوان معضل زیست بنا بر این گزارش، دستاورد تحقیقاتی فوق که از برگ زیتون استحصال شده و به

 .شود های گوشتی می مرغ ار خون و متعاقب آن، کاستن مخاطره بیماری آسیت در جوجهباعث کاهش فش

های متابولیکی،  های اخیر در طیور و افزایش زمینه بروز ناهنجاری بر پایه این گزارش، با توجه به تغییرات تدریجی ژنتیکی دهه

های  درصد تلفات بیماری 78مستندات موجود، شود که بر اساس  بیماری آسیت یکی از مخاطرات جدی علیه طیور تلقی می

 .های گوشتی سهم بیماری آسیت است غیرعفونی در مرغ

گرفته، با استفاده از این فرآورده در  زاده، مدیر مرکز تحقیقات کشاورزی استان ایالم، بر اساس نتایج تحقیقات صورت به گفته حسین

 ./ها، از هشت درصد به دو درصد کاهش یافته است هجیره غذایی طیور، تلفات ناشی از بیماری آسیت در گل

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00480-0.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  16, سه شنبه

 گذاران بخش خصوصی  جنگلی آبيدر به سرمایهواگذاری پارک 
هایی  گذاران توانمند بخش خصوصی واگذار شود تا بتوانند طرح قرار است که آبيدر سنندج به مجموعه سرمایه

 .را در این منطقه نمونه گردشگری عملياتی کنند... همچون احداث رصدخانه، سورتمه ریلی و

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17473-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17461-1.html
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های گردشگری استان  ظرفیت: ، معاون عمرانی استاندار کردستان گفت(ایانا)یران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ا

فرد بوده و توسعه صنعت  های طبیعی و بکر این منطقه یک ظرفیت باارزش و منحصربه کردستان با توجه به توپوگرافی و جاذبه

 .های اجرایی استان است توریسم نیازمند همکاری و تعامل تمامی دستگاه

احداث رصدخانه در پارک آبیدر با همکاری شهرداری سنندج، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و : دری افزودامیر قا

 .گیرد گردشگری استان و بخش خصوصی انجام می

با توان  های گردشگری استان یک مقوله بسیار مهم و حائز اهمیت است و می ها و ظرفیت استفاده از پتانسیل: وی خاطرنشان کرد

 .های مثبتی را در ارتقاء و توسعه صنعت گردشگری برداشت فکری و وارد کردن بخش خصوصی قدم تعامل و هم

های پیشنهادی در حد  متأسفانه تاکنون در بحث توسعه گردشگری دامنه کوه آبیدر کاری انجام نشده و همه طرح: قادری ادامه داد

 .شعار بوده است

عنوان پایلوت  گذاری در حاشیه سدها باید چند سد به برای سرمایه: ری در حاشیه سدها تصریح کردگذا وی با اشاره به بحث سرمایه

ها انجام و طبق  های گردشگری به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معرفی شود و مطالعات این طرح برای اجرای طرح

 .اجرا شودهای گردشگری در حاشیه این سدها  محیطی طرح ضوابط و مقررات زیست

های خوبی برای جذب گردشگر هستند و باید به نحو  سدهای استان کردستان مکان: معاون عمرانی استاندار کردستان یادآور شد

عنوان مناطق گردشگری استان معرفی و برای آنها  توانند به مند شد چرا که حاشیه سدها نیز می ها بهره مطلوب از این پتانسیل

 .در شودنامه اصولی صا موافقت

هکتار زمین یکی از بهترین مناطق نمونه گردشگری استان کردستان  238هزار و  دامنه کوه آبیدر سنندج با یک: قادری تأکید کرد

 .شود که باید به توسعه و رونق گردشگری در این منطقه توجه زیادی شود محسوب می

گردشگری در این منطقه تعریف شده است که بر اساس  مورد کاربری برای توسعه 48در دامنه کوه آبیدر : وی اظهار داشت

رود با استارت احداث رصدخانه  گذاران کارآمد واگذار کرد که امید می ها را به مجموعه سرمایه توان این کاربری های مختلف می تیپ

  .های دیگر گردشگری، فرهنگی و آموزشی و تفریحی در دامنه این کوه باشیم شاهد ایجاد طرح

 گذاری در منطقه نمونه گردشگری آبيدر بسته سرمایه 27تعيين 

گذاری توسط کارشناسان حوزه  بسته سرمایه 48: مدیرکل میراث فرهنگ، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان نیز گفت

 .تگذار اس های گردشگری شناسایی و آماده واگذاری به سرمایه گردشگری در دامنه کوه آبیدر سنندج برای اجرای طرح

ها باید با همکاری شهرداری سنندج،  های خوب گردشگری در دامنه کوه آبیدر این طرح با توجه به پتانسیل: رسول اشتودان افزود

ها را با توجه به  کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دستور کار قرار گیرد تا بتوان این بسته منابع طبیعی و اداره

 .گذاران توانمند واگذار کرد رمایههای موجود به س پتانسیل

های  گذار و حمایت و هدایت آنها برای اجرای هر چه بهتر طرح توسعه و رونق گردشگری بر پایه ورود سرمایه: وی خاطرنشان کرد

 .توسعه گردشگری در این منطقه نمونه گردشگری استوار است

: گریزه اشاره کرد و ادامه داد -ه کمپینگ گردشگری قشالق مدیرکل میراث فرهنگ، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان ب

نامه بین ادارات شهرداری و آب  کل برای امضای تفاهم ای و نظارت این اداره این طرح با مشارکت شهرداری و شرکت آب منطقه

 .شود ای آماده است که قرارداد آن بعد از امضاء ادارات مرتبط وارد مرحله اجرایی می منطقه
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ای، سازمان جهاد کشاورزی و میراث  با همکاری شرکت آب منطقه: گذاری در حاشیه سدها، تصریح کرد ان با اشاره به سرمایهاشتود

گذاری در حاشیه سدهای استان کردستان صادر شده است و این  های سرمایه نامه اصولی برای طرح مورد موافقت 5فرهنگی تعداد 

 .تان برای جلوگیری از معضالت زیست محیطی به اجرا درخواهند آمدها با نظارت اداره محیط زیست اس طرح

ها شامل دو طرح در سد گاران، دو طرح در سد شهیدکاظمی، دو طرح در سد گاوشان، دو طرح در سد بانه  این طرح: وی یادآور شد

 .و یک طرح جامه گردشگری در سد سنگ سیاه است

گذاری در  های سرمایه شده باید در راستای توسعه صنعت گردشگری و ایجاد طرح های انجام بحث: اشتودان در پایان تأکید کرد

ها همه نیازمند تعامل و همکاری تمامی مدیران ادارات استان و حمایت آنها از  مناطق نمونه گردشگری استان انجام گیرد و این

 ./ویت و توسعه دهیمهای گردشگری استان را تق گذاران بخش خصوصی است تا بتوانیم پتانسیل سرمایه

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/00407-0.html 

 "بازگشت به باال"
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا- 1393اردیبهشت  19, جمعه

 های زاگرس در سفر ایالم  خشکيدگی جنگلبازدید رئيس جمهوری از پدیده 
های زاگرس در ایالم  رتبه همراه او، از نزدیك در جریان تبعات پدیده خشکيدگی جنگل رئيس جمهوری و هيئت عالی

 .استان کشور پراکنش یافته، قرار گرفت 33که مدتی است در تمام یا قسمتی از 

  
به ایالم، شامگاه چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ( ایانا)رزی ایران به گزارش اختصاصی خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاو

های  رتبه هیئت دولت از برخی نقاط مبتال به پدیده خشکیدگی جنگل کشورمان در جریان سفرش به همراه جمعی از مدیران عالی

 .محیطی، اجتماعی، اقتصادی و ملی بازدید کرد عنوان معضل زیست زاگرس به

استان کشور و قرار  00های  هزار هکتار از جنگل 038زارش، پیرو پراکنش این پدیده در سطحی بیش از یک میلیون و بنابر این گ

گرفتن آنها در معرض خطر نابودی کامل؛ ریاست جمهوری جهت بررسی امکان مساعدت دولت برای مقابله با این پدیده، بازدید از 

 .کار قرار داداین درختان را در سفرش به ایالم در دستور 

ها و  غیر از محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، خداکرم جاللی رئیس سازمان جنگل به گزارش ایانا، در جریان این بازدید که به

کردند؛ رضا احمدی، مجری احیای  برخی مسئوالن ارشد نهاد ریاست جمهوری و هیئت دولت، رئیس جمهوری را همراهی می

ها، ضمن ارائه توضیحاتی کارشناسی به رئیس جمهوری،  وزیر و معاون وزیر در سازمان جنگلهای زاگرس با هماهنگی  جنگل

به بعد را یادآور شد و پیشنهاد کرد تا برای مقابله با  54های  ضرورت تهیه و تخصیص اعتبارات الزم در لوایح بودجه سال

ریزی و نظارت راهبردی  استان ایالم توسط معاونت برنامه ساله با اولویت ای پنج های زاگرس و احیای آنها برنامه خشکیدگی جنگل

 .تدوین شود( ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان جنگل)ریاست جمهوری و وزارت جهادکشاورزی 

رو شده و قرار است تا پس از  پیشنهادی که پس از جلسه همان شب شورای اداری استان با موافقت کلی رئیس جمهوری روبه

 .های آینده مدنظر قرار گیرد و سال 54ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، در لوایح سال  ل در معاونت برنامهارزیابی کام

خوار بلوط که تاکنون راهکار قطعی و علمی  های زاگرس، آفت سوسک چوب گفتنی است، در پی تضعیف درختان بلوط در جنگل

شماری از درختان  این میوه جنگلی افتاده و تیر خالص را به تعداد بیبرای مقابله با آن یافت نشده است، به جان درختان 

 .سازد ویژه در استان ایالم وارد ساخته و می استان کشور به 00های  جنگل

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/17415-1.html
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 88های زاگرس که حدود  هزار هکتار از جنگل 588اکنون حدود  ها و مراتع، هم بر اساس گزارش استاندار و مسئوالن سازمان جنگل

هزار هکتار از اراضی جنگلی ایالم را به شدت دربر  83رو هستند و برآورد شده که  ر استان ایالم است با این مشکل روبهدرصد آن د

 ./گرفته است

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/00482-0.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  21, یکشنبه

 عمل کند  "سالمت"صداوسيما به وظيفه ملی خود در حوزه : محسن رضایی
رسانی در زمينه مسائل سياسی نيست، بلکه در بخش سالمت جامعه نيز وظایفی بر عهده  وظيفه رسانه، تنها اطالع

 .تواند به این مهم عمل کند های کم برای توليدکننده ارگانيك می ليغات با هزینهها و تب دارد که با پخش برنامه

  
المللی توسعه  ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در دومین همایش بین(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

وم در قرن بیستم، توسعه بوده که این امر همه کشورها را ترین مفه مهم: تجارت و بازار محصوالت ارگانیک با اعالم این مطلب گفت

دنبال خود کشیده و ذهن بشر را مشغول کرده بود، اما بشر خیلی زود فهمید که این توسعه باعث تخریب محیط زیست و سالمت  به

 .شود افراد می

ویکم با  آغاز و در ابتدای قرن بیست جنبش سبز، نهضت ارگانیک و جنبش نجات زمین در اواخر قرن بیستم: محسن رضایی افزود

 .قدرت و انرژی مشغول به کار شد

ازجمله مواردی بوده که در کشور ما دنبال ... زدایی، توسعه انسانی و خلق: وی با اشاره به هدف توسعه در ایران خاطرنشان کرد

 .شود، اما به کیفیت زندگی انسان باید توجه بیشتری کرد می

والت غذایی و کشاورزی ارگانیک یک بازار برنامه و برنامه ملی است که دولت، مجلس، قوه قضاییه و مجمع محص: رضایی ادامه داد

 .تشخیص مصلحت نظام باید در روند آن حضور داشته باشند

صرف در صورتی که مردم اطالع پیدا کنند که محصوالت ارگانیک چه تأثیری بر روی سالمتی دارد، از استفاده و م: وی تصریح کرد

 .کنند کاالهای بدون ارزش غذایی خودداری می

رسانی صداوسیما در زمینه ترویج مصرف محصوالت ارگانیک یادآور  دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش مهم آگاهی

طوری  ارد، بهرسانی در زمینه مسائل سیاسی نیست و در بخش سالمت جامعه نیز وظایفی بر عهده د وظیفه رسانه تنها اطالع: شد

های ارگانیک، تبلیغات  تواند بدون گرفتن پول زیاد از شرکت که صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران برای افزایش آگاهی افراد می

 .آنها را از رسانه ملی پخش کند

: ؤثر است، تأکید کردکند و در افزایش نشاط و شادابی جامعه م رضایی با اشاره به اینکه محصوالت ارگانیک تنها سالمت ایجاد نمی

شاپور در ایران ایجاد  تمدن ایران، سرزمین دانش و علوم مختلف ازجمله سالمت بوده و بیشتر از دوهزار سال پیش، دانشگاه جندی

 .درمانی در ایران وجود داشته است درمانی، غذادرمانی و آب شد و گیاه

کردند که انجمن  هبود شرایط روحی از گیاهان درمانی استفاده میاز گذشته متخصصان ما برای افزایش نشاط و ب: وی اظهار داشت

 ./ارگانیک عالوه بر توجه به موضوع سالمت محصوالت غذایی و کشاورزی باید به تولید دانش در این زمینه توجه کند

http://www.iana.ir/food/item/00450-0.html 

 "بازگشت به باال"

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/17462-1.html
http://www.iana.ir/food/item/17491-1.html


 3131اهم اخبار کشاورزی  هفته سوم اردیبهشت      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

52 
 

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  21, شنبه

 محبی، مدیر ارتباطات گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر شد 
رضا محبی طی حکمی از سوی هيأت مدیره گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر، به عنوان مدیر ارتباطات این گروه 

 . منصوب شد

  
فودپرس، گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر با توجه به اهمیت حوزه ارتباطات در اقتصاد امروزی و جایگاه باالی روابط  به گزارش

عمومی در تجارت و اهمیت آن برای این گروه صنعتی، پس از بررسی سوابق مدیران مختلف، سرانجام رضا محبی را به عنوان مدیر 

 .ارتباطات این گروه منصوب کرد

ست محبی پیش از این به عنوان مدیر روابط عمومی در شرکت ارتباط مشترک شهر، کانون جهانگردی اتومبیلرانی و گفتنی ا

 .مناطق مختلف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مشغول به کار بوده است

 http://www.iana.ir/food/item/00408-0.html 

 "بازگشت به باال"

 

 

 

 

 

 

 
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  21, شنبه

 ! کردم ای می بخشی از پول توجيبيم را صرف خرید شيرهای شيشه: وزیر کار و تعاون
 .کند طور توامان پيگيری و اجرا می دولت در سال جاری سياست توليد اشتغال و سياست رفاهی را به

  
به تبریز، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین افتتاح کارخانه تولید ( ایانا)به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران 

برنامه امنیت غذایی و مبارزه با فقر مطلق از : شیرخشک و محصوالت پودری شرکت پگاه آذربایجان شرقی با اعالم این مطلب گفت

 .ی سیاست رفاهی دولت استها اولویت

ها، امنیت غذایی را در اولویت کاری  دولت در اجرای طرح هدفمندی یارانه: علی ربیعی با اشاره به احیای شورای عالی رفاه افزود

 .هایی در دستور کار قرار دارد خود قرار داده و برای مقابله با فقر برنامه

 .سوءتغذیه در کشور شناسایی شده استهزار کودک دچار  088تاکنون : وی خاطرنشان کرد

سبک مصرف لبنیات در شهرهای مختلف : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تغییر سبک لبنیات در کشور ادامه داد

 .متفاوت است و باید سیاستی اتخاذ شود تا دسترسی مردم به شیر و لبنیات با سهولت بیشتری انجام شود

ترویج مصرف شیر و لبنیات در کشور نیازمند : ی بدون جایگزین در سبد غذایی مردم دانست و تصریح کردربیعی شیر را محصول

 .ریزی است برنامه

http://www.iana.ir/food/item/17470-1.html
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بندی محصوالت لبنی در وضعیت مناسبی قرار دارد، به مدیران صنایع لبنی توصیه کرد به قیمت، کیفیت،  وی با بیان اینکه بسته

 .صورت توأمان توجه داشته باشند هبندی، ذائقه و تنوع محصوالت ب بسته

عکس شیر بر روی شیشه شیر، : اش پرداخت و یادآور شد ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان خاطراتی از دوران کودکی

 .ای به خاطرات دوران کودکی ما گره خورده است بخشی از نوستالوژی دوران کودکی است و مصرف شیرهای شیشه

ای و محصوالت لبنی  دوران کودکی و به اصرار مادرم، بخشی از پول توجیبی را صرف خرید شیرهای شیشهدر : وی تأکید کرد

 ./کردم می

http://www.iana.ir/food/item/00480-0.html 

 "بازگشت به باال"
 گندم

 آیانا- 1393اردیبهشت  21, یکشنبه

 قاچاق گندم از خوزستان و کردستان کنترل شود 
 .های خوزستان و کردستان به سمت عراق باید با تدبير مقامات محلی کنترل شود قاچاق گندم در استان

  
ری کشاورزی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزا

هفته گذشته که وزیر جهادکشاورزی در جمع اعضای کمیسیون حضور یافت، پیرامون قاچاق : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

 .عمل آمد های خوزستان و کردستان به سمت کشور عراق و اثرات آن بر خوداتکایی گندم بحث و تبادل نظر به گندم از استان

های داخلی، محصول تولیدی  ای از قاچاقچیان گندم و حتی دالل های رسیده، عده اساس گزارش بر: شکرخدا موسوی افزود

کنند و آن را از طریق مرز شلمچه، مهران و یا مرزهای غیرقانونی به کشور عراق  کشاورزان را به دوبرابر قیمت از آنان خریداری می

 .کنند منتقل می

مت تا دوبرابر نرخ خرید در داخل باعث تطمیع کشاورزان و عدم انتقال آن به سیلوهای از یک سو باال بودن قی: وی خاطرنشان کرد

 .رو کند تواند خودکفایی و خوداتکایی گندم را در کشور با چالش اساسی روبه شود و از سوی دیگر می اداره غله می

معتقد بود مدیران استانی و شهرستانی نظیر  وزیر جهادکشاورزی: نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسالمی ادامه داد

ها مکلفند با این پدیده برخورد قانونی کنند، چرا که به هر حال قاچاق این محصول  های جهادکشاورزی شهرستان استاندار و اداره

 .گیرد که قابل کنترل است ای صورت می شده حجیم از مرزهای تعریف

ها بر عهده وزارت جهادکشاورزی  اع اجرایی شده و وظیفه تنظیم بازار و کنترل قیمتاز آنجا که قانون انتز: موسوی تصریح کرد

 .ها در باالترین سطح ممکن دنبال شود تا بتوان بر مشکالت اینچنینی فائق آمد است، باید ارتباطات بین دستگاه

های تولید  ترین قطب ویژه از مهم تان بهاستان خوزس: وی با اشاره به نقش استان خوزستان و کردستان در تولید گندم یادآور شد

 ./های همجوار را تأمین کند تواند بخش قابل توجهی از نیاز استان و شهرستان گندم کشور است که می

 http://www.iana.ir/majles/item/00400-0.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  19, جمعه

http://www.iana.ir/food/item/17468-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/17488-1.html
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 ارتباط بين صنایع غذایی و دانشگاه، قفل شده است : استاد نمونه کشور
های علمی، باعث شده ارتباط بين صنایع غذایی و  های کاربردی و تأکيد بر مقاله ها از فعاليت عدم استقبال دانشگاه

 .دانشگاه قفل شده باشد

  
آیین تقدیر از استادان نمونه   مدیره دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در حاشیه نمونه صنایع غذایی و عضو هیئت استاد

ترین وظیفه  مهم: ضمن اعالم این مطلب افزود( ایانا)کشور توسط رییس جمهوری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ها و ثبات بازار است زی، ثابت نگه داشتن قیمتدولت در حوزه صنایع غذایی و کشاور

تواند  افزایش قیمت سوخت باعث نوسانات قیمت مؤثری در بخش روستایی و صنایع غذایی می شود و می: فخری شهیدی افزود

 .رنگ کند انگیزه کشاورزان برای تولید را کم

طی : ها را ثابت نگه دارد؛ خاطرنشان کرد دم دولت باید قیمتهای اقتصادی، معتق وی با بیان این که بیش از پرداخت یارانه به بخش

رو  رو شده و با رکود تولید و از بین رفتن فرصت اشتغال روبه چند سال اخیر چندین کارخانه بزرگ صنایع غذایی با ورشکستگی روبه

 .هستیم

م آن در صادرات غیرنفتی محدود است، گذاری باالی صنایع غذایی، سه شهیدی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود سرمایه

اند  مدیران گذشته صنایع غذایی، بیشتر از فعاالن حوزه کشاورزی بودند که با تجارب باال و با تکیه بر تجربه خود توانسته: ادامه داد

 .در صنایع غذایی مؤثرتر باشند

انش و فناوری روز اقدام به تولید و فرآوری اکنون مدیران فعلی صنایع غذایی عمدتاً با تکیه بر تخصص، د: وی تصریح کرد

  .کنند و به مرور نیز محصوالت خود را وارد بازار صادراتی خواهند کرد محصوالت کشاورزی می

 ارتباط بين صنایع غذایی و دانشگاه، قفل شده است

پویا باشد، به دالیلی نظیر استقبال ارتباط بین صنایع غذایی و دانشگاه که باید ارتباطی : استاد نمونه صنایع غذایی یادآور شد

 .های کاربردی قفل شده است های علمی به جای فعالیت دانشگاه از مقاله

های روز و تحقیقات اساتید دانشگاه را وارد صنایع  تواند فناوری ارتباط مؤثر و مداوم دانشگاه با صنعت غذا، می: شهیدی تأکید کرد

 .ین صنعت باشدغذایی کند و منجر به توسعه روزافزون ا

آموخته از  فخری شهیدی که دارای دکترای تخصصی در رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی با گرایش میکروبیولوژی و دانش

گیل کانادا است سمت های معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی و مدیرگروه علوم و صنایع غذایی در دانشگاه فردوسی  دانشگاه مک

 .ستمشهد را نیز بعده داشته ا

های  جات را در کارخانه بندی صیفی وی همچنین مسئولیت فنی و تولید کمپوت و کنسرو و مسئولیت پژوهشی در فرآوری و بسته

 .صنایع غذایی بر عهده داشته است

 سازی ای، بهینه ای بر پایه آلو، افزایش مدت ماندگاری قارچ دکمه شهیدی، مشاوره در دانش فنی و فرموالسیون پاستیل میوه

های هوشمند در خشک  سازی نان حجیم، تدوین استاندارد سوسیس و کالباس، کاربرد سیستم ای، بهینه فرموالسیون ماست میوه

های  سازی پاستیل سیب و کدو و بسیاری دیگر از جمله پژوهش کردن میگو، تولید روغن پسته، تدوین استاندارد کنسرو مرغ، بهینه

 ./ه خود داردعلمی در حوزه مقاله را در کارنام

http://www.iana.ir/food/item/00470-0.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه

http://www.iana.ir/food/item/17458-1.html
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 آیانا- 1393اردیبهشت  21, یکشنبه

 مجلس منتظر معرفی بسته حمایتی بخش کشاورزی است 
صورت رسمی از سوی دولت  ها، هنوز هيچ بسته حمایتی از بخش کشورزی به دوم هدفمندی یارانهبا وجود شروع فاز 

 .معرفی نشده است

  
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی 

ها را ندارد و پیش از این نیز در جریان  ی در شرایط فعلی تحمل افزایش قیمتبخش کشاورز: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

در مرحله نخست هم به : عباس رجائی افزود.صورت ترجیحی برخورد شود های اقتصادی به تصویب الیحه مقرر شد با برخی حوزه

این شد چون ساختار انرژی در تومان در نظر گرفته شد و قرار بر  078این شکل عمل شد و شرایط ترجیحی قیمت سوخت 

 .شود، از افزایش قیمت این فرآورده جلوگیری شود ها بر اساس نفت و گاز مشخص می ها و دامداری گلخانه

ها را ندارد و هرگونه اقدام به افزایش قیمت  امروز بخش کشاورزی در شرایطی است که تحمل افزایش قیمت: وی خاطرنشان کرد

 .شود شده را افزایش دهد و زیان اصلی بخش گریبانگیر تولید کشور می تواند قیمت تمام ع میبدون اصالح ساختار در واق

تواند آسیب زیادی  های انرژی می افزایش قیمت حامل: نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی ادامه داد

های انرژی  شنینی اطراف شهرها سوق دهد؛ لذا حامل را به حاشیهبرداران در روستاها  به بخش تولید بزند و تولیدکنندگان و بهره

تاکنون هیچ سناریویی از سوی دولت اعالم نشده تا نمایندگان کمیسیون : رجائی تصریح کرد.صورت ترجیحی دیده شوند باید به

 .های حمایتی دولت و سناریوهای اتخاذشده اطالع پیدا کنند کشاورزی از بسته

ها رسماً اعالم شود تا بتوان برای آن اظهار  های حمایتی بخش کشاورزی ناشی از هدفمندی یارانه ظار داریم بستهانت: وی یادآور شد

 ./نظر کرد

 http://www.iana.ir/majles/item/00400-0.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  21, شنبه

 سازان شبکه کشاورز  پيشنهاد قرار دادن اصالح سبد غذایی مردم، در دستور کار برنامه
ای که اولویت با تأمين غذاهای  گونه سازی برای اصالح سبد غذایی مردم به اندازی شبکه کشاورز باید فرهنگ با راه

 .سازان قرار گيرد ر برنامهمؤثر بر سالمتی باشد، در دستور کا

  
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی 

رز های فرهنگی شبکه کشاو سرانه پایین مصرف خرما، شیر، میوه و سبزی در ایران باید در برنامه: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

 .دیده شود

رغم حجم باال و کیفیت مناسب، از استقبال زیادی برخوردار  در زمان حاضر، خرمای تولیدی کشور به: محمدرضا امیری کهنوج افزود

 .گیرد جز ماه رمضان، در سایر فصول سال چندان در سبد غذایی مردم قرار نمی نیست و به

تر است و برای افزایش آن باید  در ایران از میانگین جهانی پایین همچنین سرانه مصرف شیر و لبنیات: وی خاطرنشان کرد

 .ریزی فرهنگی شود برنامه

http://www.iana.ir/majles/item/17487-1.html
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یافته بسیار باال است، در ایران مصرف  در حالی که مصرف میوه و سبزی در کشورهای اروپایی و توسعه: امیری کهنوج ادامه داد

 .تغییر چینش سبد غذایی ایرانیان استکالری رونق بیشتری دارد و نیازمند  چربی، نشاسته و مواد کم

دهد اگر  هرچند قیمت در پایین بودن سرانه مصرف مؤثر است، اما چینش سبد غذایی و کاالهای خانوار نشان می: وی تصریح کرد

دم تغییر تواند در سبد غذایی مر سازی درباره مصرف عناصر مفید غذایی بپردازد، می شده به فرهنگ ریزی صورت برنامه صداوسیما به

 .ایجاد کند

عمالً قیمت شیر، سرانه مصرف آن را کاهش داده است، اما با توجه به : نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسالمی یادآور شد

ای در اذهان عمومی تغییر پیدا کند که اولویت تغییر مواد غذایی با  گونه ها باید مدیریت سبد مصرف به لزوم هدفمندی یارانه

 .کنند ی باشد که سالمت مردم را تأمین میکاالهای

های  فود در خیابان فودها در حالی سرعت گرفته و روزانه چندین مرکز توزیع فست مصرف فست: امیری کهنوج تأکید کرد

 دهنده گرایش ذائقه مردم به مصرف کاالهای پرکالری، شود که قیمت آنها قیمت پایینی نیست، اما نشان شهرها افتتاح می کالن

 .کننده و با ارزش غذایی پایین است چاق

رود تعریف سبد غذایی سالم که دربرگیرنده مصرف کاالها و عناصر غذایی  اندازی شبکه کشاورز، انتظار می با راه: وی اظهار داشت

 ./سازان قرار گیرد کننده سالمتی مردم است، در دستور کار برنامه تأمین

 http://www.iana.ir/majles/item/00400-0.html 

 "بازگشت به باال"

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا- 1393اردیبهشت  21, شنبه

 شود  ها تعيين تکليف می الیحه پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی
های مستقر در خشکی الحاقی به  ظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعاليتالیحه تصویب پروتکل حفا

 .شود گيری نهایی می کنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط زیست دریایی دریای خزر، این هفته رأی

  
دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از  ، الیحه تصویب پروتکل حفاظت از(ایانا)به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران 

شنبه هفته جاری  منابع و فعالیت مستقر در خشکی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر یک

 .گیری نهایی خواهد شد در کمیسیون کشاورزی مجلس رأی

 .ی کشور نیز در دستور کار اعضای این کمیسیون قرار داردها ها و تاالب بر اساس این گزارش، بررسی طرح نجات و احیای دریاچه

 گزارش صندوق بيمه اجتماعی کشاورزان و روستایيان

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر این هفته در کمیسیون کشاورزی مجلس حاضر خواهد شد و 

 .واهد رسیدگزارشی از عملکرد این صندوق به اطالع نمایندگان مجلس خ

 ./همچنین هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای و مدیریت حمل و نقل سوخت کشور نیز تشکیل جلسه خواهند داد

http://www.iana.ir/majles/item/00485-0.html 

 "بازگشت به باال"
 گندم

 خبرنگاران جوان – 1393اردیبهشت  17: تاریخ

http://www.iana.ir/majles/item/17471-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/17469-1.html
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 درصد افزایش یافته است 38در سال جاری  "دانه طالیی"توليد 

تا  37بينی ما این است که توليد گندم در سال جاری بين  پيش: معاون امور توليدات گياهی وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت 38

در سال زراعی گذشته که از اول مهرماه آغاز : ، افزودخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاراناس کشاورز در گفتگوی اختصاصی با عب

 .ای اصلی و محوری برای خود در نظر گرفت شد وزارت جهاد کشاورزی برنامه گندم را به عنوان برنامه

 .یک مجری خاص در حد مشاور وزیر جهاد برای گندم انتخاب و تمهیداتی در این زمینه فراهم شد: فه کردوی اضا

بر اساس بازدیدهایی که ما انجام دادیم و اطالعات رسیده به طور کلی وضعیت بارندگی و اقلیم در سال جاری : کشاورز ادامه داد

 .خسارت زیادی به محصول گندم وارد کرده است

گر چه در بهار وضعیت اندکی : بیان اینکه شمال شرقی و شمال غربی کشور وضعیت اقلیمی مستعدی نداشته است، گفتوی با 

 .درصد کمتر از حد نرمال است 44تا  38های این مناطق بین  بهتر شد اما بارندگی

مطلوبی داشته باشد اما نوع آبی آن با  تواند وضعیت در این مناطق کشاورزی دیم با توجه به خسارات سرما نمی: کشاورز اضافه کرد

 .اندکی تغییرات در حد نرمال است

نه از نظر عدد مطلق بلکه از لحاظ پراکندگی )در مناطق مرکزی غرب و جنوب کشور امسال سال استثنایی خوبی : وی ادامه داد

 . بوده است( ریزش باران و متعادل بودن درجه حرارت

 .کند بندی آن بسیار کمک می ه به رونق تولید گندم، رشد فیزیولوژی و دانهاین دو مسئل: کشاورز تصریح کرد

درصد نسبت به سال گذشته  07تا  08بینی ما این است که تولید گندم در سال جاری بین  پیش: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .افزایش خواهد داشت

اجازه دهید ابتدا تولید انجام شود : ری چقدر خواهد بود؟ ادامه دادکشاورز در پاسخ به این پرسش که نیاز ما به واردات در سال جا

 .کنیم بعد این مسئله را اعالم می

ما : رسد؟ نیز گفت وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه زمانی کشور دوباره در زمینه تولید گندم به خودکفایی می

 .بهتر است آن را اعالم نکنم هایی در این زمینه داریم ولی چون تاکنون مصوب نشده برنامه

های اقتصاد  های روغنی در سیاست تولید محصوالت استراتژیک مانند برنج، شکر و دانه: معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .های جدی وزارت جهاد کشاورزی است مقاومتی از برنامه

 .ایم، انتظار داریم اسباب آن فراهم شود ا تدارک دیدههایی ر ما برای تقویت خوداتکایی و کاهش وابستگی برنامه: کشاورز افزود

 .دهیم که وابستگی غذای کشور را به حداقل ممکن کاهش دهیم ما این تعهد را می: وی تصریح کرد

 

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

 "بازگشت به باال"
 منابع مالی

 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  17: تاریخ

 مکمل توسعه بانکی کشور "های اعتباری تعاونی"

ها  های اعتباری عالوه بر قرار دادن تسهيالت خرد به افراد، باری را از دوش بانك تعاونی: یك فعال عرصه تعاون گفت

 .دارند برای افزایش تسهيالت برمی

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4830503/تولید-دانه-طلایی-در-سال-جاری-15-درصد-افزایش-یافته-است
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های مالی و اعتباری در دنیا یک تشکل  ، با بیان اینکه تعاونیخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانامیرحسین خانی در گفتگو با 

 . دارد که ایران هم از این قاعده مستثنا نیستهای اعتباری در تمام نقاط دنیا وجود  تعاونی: تعریف شده است، گفت

های اعتباری از شکل اصلی خودش خارج و جای خود را به  در ایران هم تعاونی اعتباری شکل گرفت اما شکل تعاونی: وی ادامه داد 

 . ها داد بانک

تعاونی اعتبار تسهیالت خرد را برای اعضا : های اعتباری را بگیرند، گفت ها نباید جای تعاونی این کارشناس با اشاره به اینکه بانک 

های مالی و اعتباری وارد  ها نیستند به امید تعاونی تعریف می کند و به همین دلیل افرادی که قادر به دریافت تسهیالت از بانک

 . بندد ی میها دست افراد را برای ورود به فعالیت اقتصاد ها به بانک شوند اما تبدیل این تعاونی فعالیت اقتصادی می

دهند و بر اساس حق  شوند و حق عضویت می گیرند، جمع می های اعتباری خود افراد سرویس می در تعاونی: وی اضافه کرد 

 . کنند؛ این رویه برای افرادی که نیاز به تسهیالت خرد دارند ضروری است عضویت از تسهیالت خرد استفاده می

ها  های اعتباری باری را از دوش بانک ار قرار دادن تسهیالت خرد به افراد، تعاونیعالوه بر در اختی: خانی تصریح کرد حسن 

 . های اعتباری زمینه را برای فعالیت اقتصادی افراد فراهم کند دارند، بانک مرکزی باید با توجه ویژه به گسترش تعاونی برمی

های  پول و اعتبار هم نقش کلیدی در ساماندهی تعاونی عالوه بر بانک مرکزی، شورای عالی: این فعال عرصه تعاون تأکید کرد 

 . ها امیدوار بود توان به احیای مجدد این نوع از تعاونی های دولتی است که می اعتباری دارند، در سایه حمایت

  
چون برخی  های کارگری و کارمندی فعال هستند اما این میزان کافی نیست در حال حاضر هم تعدادی تعاونی: وی در پایان گفت

ها در سایه نظارت بانک مرکزی تعدیل فعالیت شدند و یا تبدیل به مؤسسات دیگری شدند؛ باید کوشید تا در سایه  از این تعاونی

 . های مثبتی برداشت ها گام برای توسعه تعاونی  قانون

http://www.yjc.ir/fa/print/4025457 

 "بازگشت به باال"
 سایر میوه ها

 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  1۱: تاریخ

 "هندوانه"خواص / های فصل را بهتر بشناسيم نوبرانه

دهنده کيفيت باالی آن است،  کنند درشت بودن هندوانه نشان رئيس اتحادیه باغداران با اشاره به اینکه برخی فکر می

 .تر و کيفيتش بيشتر است تر باشد پوستش نازک هر چه هندوانه کوچك: فتگ

و آن آنتی اکسیدی است که به   ای به نام لیکوپن است ، هندوانه حاوی مادهخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

شود و باید  کند البته باید در نظر داشت که این خاصیت یک شبه انجام نمی کمک میهای قلبی و سرطان  جلوگیری از بیماری

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاراندر گفتگو با   مداومت داشته باشد در همین زمینه مجتبی شادلو، رئیس اتحادیه باغداران

 .های مصرف میوه در فصل تابستان است ای سرد و جز شاخص طبع میوه هندوانه از نظر: افزود

 .این میوه برای برطرف کردن کم آبی بدن بسیار مفید است: ای غنی از آهن است اضافه کرد وی با بیان اینکه هندوانه میوه

در گذشته جمعیت : است ادامه داد دهنده کیفیت باالی آن کنند درشت بودن هندوانه نشان شادلو با اشاره به اینکه برخی فکر می

ها کم جمعیت هستند نیازی به  اکنون که خانواده خانوارها زیاد و به همین دلیل هندوانه درشت برای یک وعده آنها کافی بود اما هم

 .نوع درشت این میوه ندارند

ند که این باعث از دست رفتن کیفیت و ما شود و مقداری از آن باقی می چرا که هندوانه درشت در یک وعده تمام نمی: وی افزود

 .شود تازگی میوه می

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/print/4829495
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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های پوست آن باز شده باشد و زمانی که دست به پوست این  شفاف و چروک  در صورتی که رنگ پوست هندوانه: شادلو ادامه داد

هندوانه قرق : ، گفتهندوانه چندین رنگ مختلف دارد. این هندوانه سالم است( مانند صدای طبل)میوه بزنیم صدای بم بدهد 

 .به رنگ سبز چمنی تیره است( شود ارگانیک که به صورت دیم کاشت می  محصولی)

های مختلف وجود دارد بنابراین نمی توان گفت این میوه رنگ به خصوصی  به رنگ  نیز  انواع چیتی و محبوبی آن: وی اضافه کرد

 .دارد

 .تر و کیفیتش بیشتر است تر باشد پوستش نازک وچکهر چقدر هندوانه ک: رئیس اتحادیه باغداران افزود

وری تولید افزایش و قیمت آن  بهره( تر باشد یعنی سایز آنها کوچک)ها روی بوته زیاد باشد  هرچه تعداد هندوانه: شادلو ادامه داد

 .یابد کاهش می

رف قند و چربی را کاهش داده، سبب زا است که مص ای انرژی هندوانه میوه: وی درپایان با اشاره به خواص این میوه گفت

 .شود اندامی و باز شدن رنگ پوست می خوش

به معنای میوه هند ( هند وانه)بر اساس این گزارش، زادگاه اصلی هندوانه، هندوستان است به همین خاطر، وجه تسمیه ی آن 

رما به وفور در نژادهای مرغوب و متنوعی هندوانه در بیشتر مناطق دنیا کاشته می شود و در اغلب نواحی کشو. معروف شده است

 .کشت و پرورش داده می شود

انواع آن عبارتند از قرقی، محبوبی، جهرمی، . هندوانه از میوه های مخصوص فصل تابستان است که در سایر فصول هم وجود دارد 

 .ترکمن، شریف آباد، یوسف سفید همدان و غیره

 :را نام برد  از سایر خواص هندانه می توان موارد زیر

آب هندوانه به عنوان خنکی برای بیماران مبتال به تب و بیماریهای عفونی مفید است زیرا عطش و التهاب بیمار را برطرف می  -0

 .کند

( ادرار، مدفوع، عرق) هندوانه نرم کننده، ادرارآور و زیاد کننده عرق است، لذا پس از مصرف هندوانه سموم بدن از سه طرف  -2

 .ی شوند و به زودی شادابی و طراوت مخصوصی به انسان دست می دهددفع م

 .تخم هندوانه ضد کرم است -3

 :تذکراتی درباره مصرف هندوانه 

 .خوردن هندوانه برای معده زیان آور است -0

، عسل و قند و خوردن هندوانه برای اشخاص سرد مزاج تولید درد مفاصل می کند و در این موارد خنثی کننده زیان هندوانه -2

 .امثال آن است

 .زیاده روی در خوردن هندوانه برای طحال زیان آور است  -3

 .هندوانه طبیعت سرد دارد، از این رو از مصرف زیاد آن در شب یلدا بپرهیزید  -4

http://www.yjc.ir/fa/print/4038220 

 "بازگشت به باال"
 اقتصاد کالن

 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  1۱: تاریخش

 الگوی توسعه اقتصاد روستایی "تعاونی"

شود یك روستا برند توليد  ها در اقتصاد روستایی زمينه ساماندهی اقتصادی را فراهم کرده و سبب می توجه به تعاونی

 .در یك محصول شود

http://www.yjc.ir/fa/print/4830221
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، با اشاره به اهمیت توجه به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانریزی روستایی در گفتگو با  کارشناس برنامهبخت  زهره جوان

ر از شهر ت با آشنایی که از چهارچوب و اصول بخش تعاون داریم این فعالیت اقتصادی در روستا کاربردی: ها در اقتصادی گفت تعاونی

 . است

 . اند همیشه بیشترین تأثیر را داشته است این سطح از فعالیت اقتصادی در کشورهایی که در روستاهای خود به کار گرفته :وی گفت 

 ها در  استفاده از ظرفیت تعاونی: ها در بخش کشاورزی روستایی بیشترین تأثیر را دارد ادامه داد این کارشناس با بیان اینکه تعاونی 

ها به جز بخش کشاورزی در گردشگری روستایی و تأمین   تر است؛ عالوه بر این تعاونی کشاورزی به دلیل انگیزه کار گروهی موفق

 . صنایع تبدیلی تأثیر مثبتی در اقتصاد روستایی در راستای فراهم آوردن فرصت اشتغال و افزایش بازه تولید در سطح دارند

 

ها در اقتصاد روستایی زمنیه ساماندهی تولید و اقتصاد روستایی را فراهم کرده و سبب  تعاونی توجه به: بخت تأکید کرد جوان

 . ریزی دقیق برای مثال یک روستا برند تولید یک محصول واحد شود شود با برنامه می

 . این ساماندهی عالوه بر بخش اقتصاد در بعد فرهنگی و اجتماعی هم وارد شود: وی اضافه کرد 

ها دو اصل توسعه تعاونی  نگرش مثبت ساکنان محلی و میزان مشارکت آنها در حمایت از تعاونی: ارشناس تصریح کرداین ک 

 . ها را در روستا فراهم کرد روستایی است تا با اتکا به آن بتوان راهکارهای سطح ارتقا تعاونی

ردم محلی واگذار شود و با نظارت دولت تسهیالت پرداخت ها به م تاجایی که امکان دارد باید مدیریت تعاونی: وی در پایان گفت 

 . ای برای حفظ منابع باشد گران بخش تعاونی ذخیره شده به تعاون

http://www.yjc.ir/fa/print/4020888 

 "بازگشت به باال"
 ا، علمیتکنولوژی، نوآوری ه

 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  1۱: تاریخ

 های انرژی توليدات کشاورزی وابسته به حامل

های انرژی قطعا بر بخش کشاورزی در چندین مورد تأثيرگذار خواهد بود تا حدی که بسياری از محصوالت  حامل

 .شوند کشاورزی با استفاده از پمپاژ آب آبياری می

بسیاری از ادوات کشاورزی از : ، گفتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ون کشاورزی در گفتگو باسکینه عمرانی عضو کمیسی

 . ونقل محصوالت کشاورزی نیز تأثیرگذار خواهدبود شود و در قسمت حمل گازوئیل و برق تأمین می

  برخی از محصوالت فرآورده: گی محصوالت کشاورزی به حامل انرژی ادامه دادعضو کمیسیون کشاورزی در خصوص وابست 

های مستقیم و یا غیرمستقیم وابسته به  شوند این فرآورده های دیگر تبدیل می ها به فرآورده  شوند و باز هم توسط همین انرژی می

 . اشدب ها می ها و برق در پن پاژخانه خانه های انرژی از قبیل گاز در گل حامل

ای در  های محصوالت کشاورزی را سرشکن خواهد کرد و اگر یارانه انرژی قیمت به هر حال تمام حامل : وی در ادامه تصریح کرد 

 . تواند تأثیر بسزایی در قیمت محصوالت کشاورزی داشته باشد ارتباط با محصوالت کشاورزی تعلق نگیرد می

اید به دست خود کشاورز برسد تا بتواند نتیجه مطلوب داشته باشد نه به دست دالالن و یارانه بخش کشاورزی ب: وی در ادامه افزود 

گران که موجب باال رفتن قیمت روز به روز محصوالت کشاورزی خواهند شد و این امر موجب نرسیدن محصوالت کشاورزی  واسطه

 . کننده خواهد شد با کیفیت باال و قیمت مناسب به دست مصرف

http://www.yjc.ir/fa/print/4020507 

 "بازگشت به باال"

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/print/4828060
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/print/4827975
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  21: تاریخ

 سبك هم صادر نشده است "گوشت دام"طی یکسال اخير یك گرم 

: يان اینکه صادرات دام سبك در یك سال اخير آزاد نبوده است، تأکيد کردمعاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با ب

 .تاکنون هيچ تصميمی در این باره گرفته نشده است

بدون محدودیت آزاد  صادرات دام سنگین و گوساله پروار شده: ، افزودخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانحسن رکنی در گفتگو با 

 .است

 .اما صادرات دام سبک در دست بررسی بوده و تاکنون تصمیمی در این باره گرفته نشده است: وی اضافه کرد

 .شود گیری در این باره اعالم می های تخصصی بررسی شود و نتیجه آن پس از تصمیم این مسئله باید در کارگروه  :رکنی ادامه داد

 

گرفته نشده   تاکنون هیچ تصمیمی در این باره: درات دام سبک در یک سال اخیر آزاد نبوده است، تأکید کردوی با بیان اینکه صا

 .است

 

اخیرا بحث انباشتگی گوشت قرمز در کشور مطرح شده و درخواست برای صادرات آن افزایش : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .یافته است و این موضوع همچنان در دست بررسی است

 

های خبری از ممنوعیت صادرات دام سبک خبر داده بود که به گفته معاون وزیر  این در حالی است که صبح امروز یکی از سایت

 .جهاد کشاورزی این مسئله تاکنون نیز آزاد نبوده است

http://www.yjc.ir/fa/print/4034548 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  21: تاریخ

 روبروست "محدودیت منابع اعتباری"های مختلف با  در زمينه "کشاورزی"بخش 

های مختلف شيالت، آب و خاک، بذر و نهال، جنگل، مرتع، دامپروری،  در حال حاضر زمينه: وزیر جهاد کشاورزی گفت

گياه، این بخش با محدودیت منابع اعتباری روبروست که باید مورد توجه قرار گيرد و تجهيزات قدیمی و فرسوده  گل و

 .آنها نوسازی شود

ایی از دستاوردهای ، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم رونم خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

مشکل کمبود نیروی انسانی در بخش تحقیقات کشاورزی وجود ندارد، : تحقیقاتی زراعی کشاورزی در جمع خبرنگاران، اظهارداشت

 . های علمی اقداماتی انجام شود اما ممکن است در آینده در جذب اعضای هیات علمی برای بخش

ش خصوصی بهره گرفت، زیرا یکی از مشکالت بخش تحقیقات کشاورزی نیروی برای حل مشکالت کشاورزی باید از بخ: وی افزود

ها به کمک بخش دولتی بیایند و  ای باز کنیم تا بخش خصوصی و دانشگاه زیاد است که باید فضای تحقیقات کشاورزی را به گونه

 . ها به بخش خصوصی واگذار شود قسمتی از این فعالیت

مورد نیاز برای استفاده از دانش و تکنولوژی کشاورزی مراکز تحقیقات   پشتیبانی دولت سرمایهامیدواریم با : حجتی اضافه کرد 

 . المللی فراهم شود بین

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/print/4834946
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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بذر و ارقام جدید تحقیقات کشاورزی به بخش کشاورزی تزریق نشود، قطعا برای سال های آینده با میزان تولید   اگر: وی افزود 

 . شویم کمتر از تولید فعلی مواجه می

ها و آفات به ممکن است، به  شود، به دلیل هجوم شرایط اقلیمی، بیماری بذری که در عرصه کشاورزی وارد می: حجتی ادامه داد 

مرور زمان مقاومت خود را از دست دهد، بنابراین باید این موضوع به طور دائمی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین در این زمینه 

 . محققان بخش کشاورزی تولید و در اختیار کشاورزان قرار گیرد بذرها و ارقام جدید توسط

از مهمترین مشکالت بخش کشاورزی است که طی روزهای گذشته رقم جدید ذرت   کم آبی و از طرفی شوری آب: گفت  وی 

می کند،  مصرف 084که آب کمتری را نسبت به رقم  083در بین کشاورزان توزیع شد و امروز معرفی رقم جدید ذرت  084

 . شود می  معرفی شد که این رقم برای سال آینده بین کشاورزان توزیع

های مختلف شیالت، آب و خاک، بذر و نهال، جنگل، مرتع، دامپروری، گل و گیاه، این بخش با  در حال حاضر زمینه: حجتی افزود 

 . دیمی و فرسوده آنها نوسازی شودمحدودیت منابع اعتباری روبروست که باید مورد توجه قرار گیرد و تجهیزات ق

  
در حال حاضر بخش قابل توجهی از تولیدات کشور به باغداری اختصاص دارد و این بخش به حمایت دولت نیاز دارد : وی ادامه داد

اغبانی را ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بتوانیم معاونت ب و در این زمینه تالش داریم با همکاری و حمایت معاونت برنامه

 . در وزارت جهاد کشاورزی احیا کنیم

http://www.yjc.ir/fa/print/4034778 

 "بازگشت به باال"
 اقتصاد کالن

 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  21: تاریخ

 د اقتصادیعاملی برای رش "درآمدهای مالياتی"

درآمدهای مالياتی از یك طرف سياست رشد اقتصادی و از سوی دیگر سياست : یك کارشناس اقتصادی گفت

 .زایی را در پی دارد اشتغال

محقق شدن درآمدهای مالیاتی در : شتاظهار دا خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،بر کارشناس اقتصادی در گفتگو با  فرشید سیم

نهایت منجر به افزایش درآمد عمومی و تبع آن افزایش سود و افزایش مالیات بر درآمد خواهد شد و از طرفی این امر بستگی به 

 . قدرت خرید مردم دارد که این امر موجب تشدید تورم خواهد شد

  
تواند معلول  مالیات از یک طرف می: اظهار داشت  درآمدهای مالیاتی،استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص محقق شدن 

تواند علت باشد و باعث کاهش  و کنترل تورم شود و از طرفی می  های رشد اقتصادی باشد و موجب افزایش سطح اشتغال سیاست

 . سطح اشتغال و افزایش تورم شود

المللی پول حداکثر  درصد داشتیم و طبق بیانیه صندوق بین 7.8منفی  در سال گذشته رشد اقتصادی: بر در ادامه تصریح کرد سیم 

های مالیاتی را تحقق بخشیم مگر راهکاری مانند  بنابراین ما قادر نخواهیم بود افزایش دریافت. درصد خواهد بود 0.3رشد اقتصادی 

 . ارائه کنیم  مالیات جدید را

خیلی محتاطانه صحبت کنیم روی هم رفته اگر قادر باشیم نرخ رشد اقتصادی بنابراین باید : کارشناس اقتصادی در ادامه گفت 

 . باالتر را محقق کنیم به شکسته شدن تحریم و دریافت نقدی مطالبات بصورت دالر و تزریق آن به کشور منجر خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/print/4834550
https://www.yjc.ir/fa/services/6
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خ رشد اقتصادی را باال برد و این گذاری کمک کرد و نر توان به بخش خصوصی برای سرمایه با این شرایط می: وی همچنین افزود 

 . باشد تا به این ترتیب دولت بتواند اهداف مالیاتی خود را محقق کند ریزی مؤثر و مناسب دولت می راهکارها منوط به برنامه

http://www.yjc.ir/fa/print/4038240 

 "بازگشت به باال"
 اقلیم و منابع طبیعی

 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  19: تاریخ

 فارس به کرمان، در حد مطالعه باقی مانده است طرح انتقال آب خليج

هایی از  فارس به جنوب و هم چنين بخش طرح آب خليج: عضو کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس گفت

 .لعه باقی مانده استشمال کرمان در حد مطا

فارس به جنوب و همچنین  طرح انتقال آب خلیج: ، افزودخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانمحمدرضا امیری کهنوج در گفتگو با  

 . هایی از شمال کرمان در حد مطالعه باقی مانده است بخش

بختیاری به کرمان و یزد نیز که قرار بود صورت بگیرد این  و آباد از استان چهارمحال نتقال آب از بهشتطرح ا: وی اظهار داشت 

 . طرح بالتکلیف باقی مانده است

درصد پیشرفت فیزیکی  38سد صفارود که برای انتقال آب شرب در استان کرمان ساخته شده تنها : این نماینده تصریح کرد 

 .داشته است

کیلومتر دیگر برای انتقال آب باقی مانده است  88طرح انتقال رود قطعه گنج به خود شهرستان قطعه گنج تنها : د کردکهنوج تأکی 

 . میلیارد تومان اعتبار نیاز تا این پروژه به اتمام برسد 08و حدود 

ای وجود ندارد هیچ، بلکه  خانه تصفیهشوند و  بسیاری از مناطق استان در حال حاضر با تانکر آبرسانی می: وی در پایان یادآور شد 

های این استان کار خاصی  ی پساب درصد پیشرفت داشته و تاکنون برای تصفیه 08ی فاضالب شهرستان قلعه گنج نیز  خانه تصفیه

 . صورت نگرفته است

http://www.yjc.ir/fa/print/4030748 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  19: تاریخ

 "کشاورزی"تغيير الگوی کشت امری ضروری در 

نيز نقش مهمی  "امنيت غذایی"یکی از الزامات حوزه کشاورزی بحث سياست الگوی کشت است که در : نوروزی گفت

 .دارد

ی تغییر  درباره خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،کشاورزی آب و منابع طبیعی در گفتگو با اهلل نوروزی عضو کمیسیون  رحمت

یکی از الزامات حوزه کشاورزی بحث سیاست الگوی کشت است که هم مورد تأکید نمایندگان : الگوی کشت کشاورزی گفت

 . نمایندگان مجلس شورای اسالمی استکمیسیون کشاورزی و هم 

  
وزارت جهاد کشاورزی تصمیم داشت طرح جامعی را در این زمینه تعریف و به صورت الگوی کشت به شکل برنامه : وی ادامه داد

 . شهرستانی و استانی آن را تهیه کند

کند  له مشخص کند چرا که کمک بسیار میوزارت جهاد کشاورزی باید یک برنامه مدون و بلندمدت برای این مسئ: وی عنوان کرد

http://www.yjc.ir/fa/print/4830247
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/print/4831546
https://www.yjc.ir/fa/services/6
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 . تا در بسیاری از محصوالت کشاورزی به خودکفایی برسیم

در بحث امنیت غذایی : کند افزود وی در ادامه درباره اینکه سیاست الگوی کشت چه اندازه در تأمین امنیت غذایی به ما کمک می 

 . ریزی جامع و کاملی داشته باشند هم همکاری الزم را داشتهو یک برنامههای غذا، دارو، بهداشت و جهاد کشاورزی با  باید سازمان

 .گذاری کنیم ما باید در تولید محصوالت ارگانیک سرمایه: وی ادامه داد 

کند از این رو الزم است این  استفاده از مواد شیمیایی در بخش کشاورزی ضربات مهلکی به سالمتی مردم وارد می: وی تصریح کرد 

های تعریف شده برای  های الزم را جهت پیگیری این موضوع داشته باشند و سیاست الگوی کشت یکی از راه ها همکاری سازمان

 . امنیت غذایی است

http://www.yjc.ir/fa/print/4032005 

 "بازگشت به باال"

 

 

 

 

 

 

 
 خدمات دام و طیور

 ایسنا - 1393اردیبهشت  1۱شنبه  سه

  هجدهمين کنگره دامپزشکی ایران برگزار شد
های  ها و دستگاه سازمان هجدهمين کنگره دامپزشکی ایران توسط جامعه دامپزشکان ایران و با همکاری و مشارکت

  .هاش بين المللی رازی تهران برگزار شد متولی در مرکز همای

سازمان دامپزشکی، سازمان نظام دامپزشکی،  ، در این کنگره که(ایسنا)خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران به گزارش 

دامپزشکی دانشگاه تهران، صندوق بیمه کشاورزی   تحقیقاتی علوم شیالتی، دانشکده موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی، موسسه

  .پایدار به عنوان شعار این دوره انتخاب شده است مشارکت داشتند توسعه دامپزشکی توسعه ... و

باکتریایی، ویروسی، )های عفونی  بیماری ... های بزرگ از جمله نشخوارکنندگان اسب، شتر و های داخلی دام بهداشت و بیماری

های  بیماری های طیور، بهداشت و کوچک و حیات وحش، بهداشت و بیماری های های دام ، بهداشت و بیماری(انگلی و قارچی

پایه، پاتبیولوژی،  های تولید مثل، علوم و بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و طب پیشگیری، مامایی و بیماری آبزیان، زئونوزها

جمله محورهای هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران است که تا  از... بهداشت مواد غذایی، بهداشت خوراک دام، طیور و آبزیان و 

در هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران هفت کارگاه  .های بین المللی رازی ادامه دارد همایش هشت مرکزپنجشنبه هجدهم اردیب

 های تولیدکننده و واردکننده انواع واکسن و دارو و دیگر مکمل های همچنین شرکت .شود می پانل تخصصی برگزار 03تخصصی و 

  .پردازند یشگاه جانبی این کنگره میمورد نیاز دام و طیور در کشور به عرضه محصوالت خود در نما

http://www.isna.ir/fa/news/53820800804/ 

 "بازگشت به باال"
 شیالت

http://www.yjc.ir/fa/print/4832179
http://www.isna.ir/fa/news/93021611074/
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ایسنا - 1393اردیبهشت  1۱شنبه  سه  

  آال هزار تن قزل 327توليد بيش از 
هزار تن توليد ماهيان  327بيش از  توسعه منابع آبزی و ماهيان آب شيرین سازمان شيالت ایران از توليد مدیرکل دفتر

  .سردآبی در کشور خبر داد

هزار تن  048بیش از : لرستان، اظهار کرد منطقه( ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران مرتضی افراسیابی در گفت

  .مورد است 4888مزارع فعلی حدود  شور بوده و تعدادتولید ماهیان سردآبی ک

همین تعداد مزارع فعلی را بتوانیم مکانیزه  اگر: وی با اشاره به توسعه آبزی پروری به خصوص ماهیان سردآبی در کشور اضافه کرد

  .فعلی خواهیم رسید کنیم به طور قطع به دو برابر مقدار تولید

های زیادی در این راستا دارد  است و پتانسیل های ارزشمند تولید ماهیان سردآبی کشور ی از قطبلرستان یک: افراسیابی ادامه داد

  .شود که باید به نحو احسن از آنها استفاده

توان فرصتی برای  این پتانسیل را می :مدیرکل دفتر توسعه منابع آبزی و ماهیان آب شیرین سازمان شیالت ایران تصریح کرد

  .کمک آن معیشت مردم نیز بهبود یابد آمدزایی منطقه به کار برد تا بهاشتغالزایی و در

کارهای مطالعاتی زمینه واگذاری این منابع به مردم را  بایست با بررسی و انجام می: وی با اشاره به منابع بکر آبی لرستان یادآور شد

  .جهت تولید فراهم کرد

هم اکنون : مشغول به کار هستند، خاطرنشان کرد هزار نفر در بخش آبزیان 08تا  88افراسیابی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 

  .بین لرستان و چهارمحال و بختیاری وجود دارد در تولید ماهیان سردآبی رقابت تنگاتنگی

http://www.isna.ir/fa/news/53820808083 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه

 ایسنا - 1393اردیبهشت  17چهارشنبه 

  :آباد رئيس کميسيون کشاورزی اتاق بازرگانی خرم

  های انرژی بخش کشاورزی برداشته شود برای حفظ توليد، محدودیت از حامل

  .گذارد کشاورزی تاثیر نامطلوبی می های انرژی بر صنعت گرانی حامل: آباد گفت رمرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خ

های  بدون شک گرانی حامل: لرستان، افزود منطقه( ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران پور در گفت مرتضی هادی

  .یابد انداز نیستند، افزایش می اورزان قادر به پسکه کش هزینه با توجه به این گذارد و این انرژی روی هزینه تولید اثر می

دهد این است که به دلیل نداشتن  می شود اولین کاری که کشاورز انجام های انرژی گران می هنگامی که حامل: وی ادامه داد

  .شود که این امر موجب افت تولید می کند های کشاورزی خودداری می تنخواه از خرید نهاده

شود و این مشکالت آنها  سوخت ایجاد می های انرژی حتی برای کشاورز محدودیت دریافت با گران شدن حامل: ه کردپور اضاف هادی

  .کند را دوچندان می

تراکتور یا کمباین دارند به دلیل محدودیت  با این تفاسیر افرادی که: آباد گفت رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خرم

  .شود کنند و این منجر به عقب افتادن عملیات کشاورزی و افت محصول می می بنزین، کمتر کاردریافت سوخت گازوئیل و 

: کند، تصریح کرد و این صنعت را فلج می ها در جهات مختلف برای کشاورزی مفید نیست که گرانی این حامل وی با تأکید بر این

رژی بخش کشاورزی بردارند، چراکه در خیلی جاها این موضوع های ان از حامل برای حفظ بخش تولید نیاز است سقف محدودیت را

  .عملیات زراعی به موقع انجام نشود و منجر به افت محصول شود شود باعث می

http://www.isna.ir/fa/news/93021610863/تولید-بیش-از-140-هزار-تن-قزل-آلا
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آالت کشاورزی را با یارانه و تسهیالت  ماشین دولت باید بخش زیربنایی از جمله تأمین آب، سیستم آبیاری نوین و: پور گفت هادی

  .تأمین کند های کشاورزان هش هزینهبانکی در جهت کا

http://www.isna.ir/fa/news/53820000008 

 "بازگشت به باال"
 بازار و قیمت ها

 ایسنا - 1393اردیبهشت  19جمعه 

  وضعيت و قيمت انواع ميوه در بازار
ها در  دولت و سرمازدگی باغ به دليل عدم ذخيره سازی پرتقال از سوی: فروشان گفت ریيس اتحادیه ميوه و سبزی

  .سال گذشته، احتمال کمبود پرتقال در بازار وجود دارد

سازی پرتقال  اینکه به دلیل عدم ذخیره ا اعالم، ب(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  حسین مهاجران در گفت

 های ذخیره شده در انبارها را توزیع کرده و برای سال متاسفانه مسئوالن تمام پرتقال :احتمال کمبود آن وجود دارد، اظهار کرد

  .اند سازی انجام نداده آینده نیز ذخیره

هایشان را از دست دادند و به همین دلیل  برگ ها شته تمام درختهای سنگین سال گذ از سوی دیگر به دلیل بارش : وی ادامه داد

  .محصول کمی به دست آمد

سازی  های ذخیره به بخش خصوصی بوده و پرتقال شود متعلق های تنظیم بازاری که االن در بازار توزیع می به گفته مهاجران پرتقال

  .تمام شده است

  فرنگی دالیل گرانی توت

فرنگی در حال  اشاره به اینکه هر کیلو توت فرنگی با فروشان در ادامه درباره دالیل گران شدن توت و سبزیرییس اتحادیه میوه 

های توزیع شده در بازار بسیار درشت بوده و اکثرا  فرنگی  توت: تصریح کرد رسد هزار تومان به فروش می 04حاضر حداقل 

های ساده فصلی نیز  فرنگی هزار تومان به فروش می رسد اما توت 07تا  04ها در میادین بین  این توت فرنگی. است ای گلخانه

  .تومان است 0888تا  8888شود که قیمت هر کیلو از آن بین  توزیع می

شوند که  چند روز آینده در بازار توزیع می ترین نوع توت فرنگی است تا های سنندج که بهترین و خوراکی به گفته وی توت فرنگی

  .یابد تومان کاهش می 0888هزار تومان باشد ولی به تدریج چون فصلی است به  07تا  08هر کیلوی آن بین  احتماال قیمت

  یابد قيمت سيب زمينی به کمتر از هزار تومان کاهش می

با نزدیک : رو به کاهش است، خاطرنشان کرد مهاجران در ادامه با اشاره به وضعیت قیمت سیب زمینی و با تاکید بر اینکه قیمت آن

  .رسد شود و قیمت آن به هر کیلو هزار تومان می گرگان در بازار توزیع می  زمینی شدن به روزهای پایانی اردیبهشت ماه سیب

  .های جیرفت، بندرعباس و گرگان در راه است مچنین سیب زمینی

  ها انباشت سيب در سردخانه

این احتمال نیز وجود دارد که با کمبود  قیمت سیب نیز مناسب است اما فروشان با تاکید بر اینکه  رییس اتحادیه میوه و سبزی

هشدار داده بودیم که اگر ذخیره سازی سیب به درستی انجام نشود با کمبود آن در  پیش از این نیز: سیب مواجه شویم تصریح کرد

  .شود توزیع نمی شده و هزار تن سیب در سردخانه دپو 288شویم اما در حال حاضر بیش از  جاری مواجه می سال

ها در حال کاهش  تومان قیمت دارد و نرخ 3888رسید االن  تومان به فروش می 7888هایی که قبل از عید  سیب: وی ادامه داد

  .است

http://www.isna.ir/fa/news/93021711776/برای-حفظ-تولید-محدودیت-از-حامل-های-انرژی


 3131اهم اخبار کشاورزی  هفته سوم اردیبهشت      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

67 
 

در حال حاضر قیمت هر کیلو : تصریح کرد تومان بوده است 2288مهاجران با بیان اینکه قیمت لیمو شیرین پیش از عید در حدود 

هزار تومان  08قیمت کیوی نیز کاهش یافته و هر کیلو کیوی که پیش از  .تومان رسیده است 0288وشیرین به کمتر از لیم

  .تومان کاهش یافته است 3888 شد تا فروخته می

  ضرر کشاورزان از کاهش قيمت گوجه فرنگی

ضرر کشاورزان شده و این احتمال وجود  گی باعثفروشان با بیان اینکه روند کاهشی قیمت گوجه فرن رییس اتحادیه میوه و سبزی

تومان است که  088تا  088در حال حاضر قیمت هر کیلو گوجه فرنگی : گفت دارد که سال آینده کشاورزان گوجه فرنگی نکارند

  .دارد روند کاهشی نیز

اخیرا گوجه سبز از : ته است، بیان کردیاف هزار تومان کاهش 07هزار تومان به  27وی با تاکید بر اینکه قیمت گوجه سبز نیز از 

تومان و قیمت هر کیلو هندوانه  0888تا  788همچنین قیمت فعلی خیار بین  .ساوه و گرمسار رسیده و کیفیت آن مطلوب است

  .تومان است 0888 تا 088حداقل 

تومان، لیموشیرین  3888تا  0788ال پرتق تومان، 8088تا  4888ها  فروشی به گزارش ایسنا، در حال حاضر هر کیلو سیب در میوه

تومان،  2288تا  0288تومان، سیب زمینی  0088تا  088تومان، گوجه فرنگی  7788تا  3088تومان، کیوی  3788تا  2488

تا  02888ای  گلخانه تومان، توت فرنگی 07888تا  08888تومان، گوجه سبز  0788تا  888تومان، هندوانه  2888 تا 0888خیار 

  .تومان است 02888تا  0888ای  تومان و توت فرنگی بوته 00888

http://www.isna.ir/fa/news/53820502728/بازار-در-میوه-انواع-قیمت-و-وضعیت 

 "بازگشت به باال"
 نیزاسیونمکا

 ایسنا - 1393اردیبهشت  21شنبه 

  ضرورت افزایش ضریب مکانيزاسيون در کشاورزی
را افزایش نرخ خرید  ترین اولویت وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری عضو هيات علمی دانشگاه فردوسی مهم

  .تضمينی محصوالت کشاورزی و توجه ویژه به این بخش عنوان کرد

با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در  (ایسنا)وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران  خانی در گفت  محمدحسین

 تولید در بخش کشاورزی انجام دهد چراکه   را برای به حرکت درآوردن چرخه ای گذاری ویژه دولت باید سرمایه: اقتصاد کشور گفت

  .داردآوری در کشور  کشاورزی رابطه مستقیمی با ارز قویت بخش

ای را برای مکانیزه کردن تولید در  گذاری ویژه سرمایه دولت باید: وی با اشاره به اهمیت مکانیزاسیون در بخش کشاورزی اظهار کرد

  .نظر بگیرد

های آموزشی را در جهت فراگیری  برنامه که وزارت جهاد کشاورزی باید این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی با بیان این

های وزارت جهاد کشاورزی ارتقای  یکی دیگر از اولویت: کشاورزی ایجاد کند، گفت آالت مبنی بر استفاده بهینه از ابزارکشاورزان 

رود در سال جاری دولت تمهیداتی را  می آالت است به همین دلیل انتظار دانش کشاورزان برای استفاده بهینه از زمین و ابزار سطح

  .نجام دهددر جهت افزایش آگاهی کشاورزی ا

برداری است، اظهار  و زمین خاص قابل بهره آالت کشاورزی در شرایط اقلیمی که هر کدام از ابزارآالت و ماشین خانی با بیان این

برداری بیشتر از آن داشته باشد به  و داشت محصول خود، ابزار الزم را برای بهره کشاورز باید ضمن آگاهی از مراحل کاشت: کرد

  .کشاورزی در نظر بگیرند گذاری عظیمی را برای ارتقای مکانیزاسیون بخش ارت جهاد کشاورزی باید سرمایهدلیل وز همین

http://www.isna.ir/fa/news/93021912520/وضعیت-و-قیمت-انواع-میوه-در-بازار
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وزارت جهاد کشاورزی باید به : گفت این کارشناس بخش کشاورزی با اشاره به اهمیت توجه وزارت جهاد کشاورزی به کشاورز

وری که کشاورز به لحاظ مسائل جانبی مانند بیمه و تامین تسهیالت ط به وضعیت بیمه و رفاهی کشاورز توجه ویژه داشته باشد؛

  .ای نداشته باشد خود دغدغه الزم برای تولید

برداری تولید بکار گیرد؛  و افزایش بهره به گفته وی وزارت جهاد کشاورزی باید اقداماتی را در جهت افزایش نرخ تضمین تولید

  .ای را برای تنظیم و کنترل بازار داشته باشد شده  ریزی کارشناسی برنامه یکطوری که برای تولید محصوالت استراتژ به

میزان این استفاده در میان کشاورزان : گفت آالت کشاورزی در سطوح مختلف تولید خانی با اشاره به استفاده کشاورزان از ماشین

 آالت ه این معنا نیست که کشاورزان متقاضی این ابزارمتفاوت است اما این مساله ب شان بسته به نوع شرایط زمین و اقلیم زندگی

  .آالت تامین کنند از این ابزار رود وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزان را در جهت استفاده نباشد به همین دلیل انتظار می

و ارتقای تولید  از کشاورز و پیشرفت این کارشناس کشاورزی با بیا اینکه وزرات جهاد کشاورزی باید در جهت افزایش حمایت

این وزارت خانه می تواند با ارایه تسهیالت پولی موجب ارتقا استفاده کشاورز از  :تسهیالتی را برای کشاورزان در نظر بگیرد گفت

  .آاالت کشاورزی شود ماشین

های کشاورز  واند تمام نیازت طوری که نمی به. نیست آالت کشاورزی در کشور ما از کیفیت کافی برخوردار تولید ماشین: وی ادامه داد

  .شود رو می آالت با مشکالت فراوانی روبه و کیفیت ناکافی کشاورز با این ابزار را برآورده کند و به علت دوام کم

افزایش تولید دارند اما اگر وزارت جهاد  کنندگان داخلی نقش بسزایی در تولید: این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی گفت

آالت کشاورزی انجام دهد قطعا تولید  دالالن و استفاده بیشتر کشاورزان از ابزار اتی را در جهت کاهش دخالتکشاورزی اقدام

  .یابد و صادرات افزایش می داخلی

کنندگان تنها به دلیل وجود شرایط  تولید در حال حاضر: سازی در محصوالت کشاورزی گفت خانی با اشاره به اهمیت استاندارد

  .تمایلی برای ارتقای کیفیت محصوالت خود ندارند هستند و  بال گرفتن استانداردرقابتی به دن

تسهیالتی از سوی   محصوالت کشاورزی، ارائه این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی راهکار خود را برای افزایش تولید و کیفیت

انگیزه  تسهیالتی به کشاورز موجب افزایش  تواند با ارائه وزارت جهاد کشاورزی می: اظهار کرد دولت در قالب وام با بهره کم عنوان و

  .های خود در سال جاری بداند کشاورز را جزو اولویت رود این وزارتخانه حمایت از و تولید و صادرات شود به همین دلیل انتظار می

http://www.isna.ir/fa/news/53822803800 

 "بازگشت به باال"
 سایر میوه ها

 ایسنا - 1393اردیبهشت  21شنبه 

  سرمازدگی درختان مرکبات و هلو
صوالت افزایش قيمت این مح رود به دليل سرمازدگی درختان هلو، شليل و مرکبات و خسارت به باغداران احتمال می

  .یابد

خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران  وگو با در گفت –مدیر عامل اتحادیه باغداران استان مازندان  -محمدرضا شعبانی 

 که سال با توجه به این: شود، گفت مشخص می  نبود سرمازدگی درختان تا آخر اردیبهشت که وضعیت سالمت و با بیان این( ایسنا)

هایی در جهت کاهش تولید و  نیز نگرانی شدن به دلیل سرمازدگی از بین رفتند امسال  ها قبل از شکوفا بسیاری از شکوفهگذشته 

  .افزایش قیمت وجود دارد

طوری که در مناطق  را متحمل شدند؛ به های هلو و شلیل خسارت زیادی باغ "کاپیتان"به دلیل استفاده از سم : وی اظهار کرد

  .و محصوالت از بین رفتند ها ن و استان گلستان بسیاری از برگشرق مازندرا

http://www.isna.ir/fa/news/93022013088/ضرورت-افزایش-ضریب-مکانیزاسیون-در-کشاورزی
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  که میزان تولید کم و تقاضا با عرضه قیمت این محصوالت نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد چرا: بینی کرد شعبانی پیش

  .قیمت خواهیم بود همخوانی ندارد به همین دلیل شاهد یک افزایش

های کرج، البرز و تهران دچار سرمازدگی  در استان که در سطح کشور به ویژه ان استان مازندان با بیان اینمدیر عامل اتحادیه باغدار

 قیمت آلو و هلو نیز در سال جاری افزایش پیدا کند اما تا زمان برداشت و شرایط جوی آن بینی کرد توان پیش می: ایم، گفت شده

  .توان نظر قطعی داد زمان، نمی

های سیاه ریشه در  هزار تن میوه 008بیش از  سال گذشته: چون آلود، آلوچه و شلیل گفت های سیاه ریشه هم به میوهوی با اشاره 

 رود امسال نیز شرایط تولید این محصول در شرایطی که سرمازدگی محصوالت بیش از این می استان مازندران تولید شد که انتظار

  .نشود و به همین میزان باشد

http://www.isna.ir/fa/print/53822802540 

 "بازگشت به باال"
 قارچ

 ایسنا - 1393اردیبهشت  21یکشنبه 

  سياه شده است "قارچ"روی 
کس به داد این  عت قارچ کشور در حال ورشکستگی است و هيچصن: عضو هيئت مدیره انجمن قارچ کشور گفت

  .رسد صنعت نمی

صنعت قارچ کشور با هزاران میلیارد سرمایه و  :اظهار کرد( ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران عباس رنجبر در گفت

ی است و هیچ کدام از نهادهای مربوطه درصدد رفع روز خوبی ندارد و در حال ورشکستگ ها هزار نفری این روزها حال و اشتغال ده

  .وضع نیستند این

درصدی با  28هزار ریال بود که با سود  77،  52طبق نظر کارشناسان جهاد کشاورزی، قیمت تمام شده قارچ در سال : وی افزود

ان حمایت از مصرف کنندگان قیمت اسفند سال گذشته به بعد، سازم 08اما از  شد هزار ریال به بازار عرضه می 87قیمتی حدود 

  .را برای این محصول تعیین کرده که با این قیمت، صنعت در حال ضرردهی است هزار ریال 47

از فعاالن صنعت قارچ خود و در مقابل عدم  های همه جانبه کشور ترکیه به دلیل حمایت: مدیرعامل اتحادیه قارچ البرز ادامه داد

های ترکیه را از دست داده و صادرات قارچ ایران به  صنعت توانایی رقابت با شرکت ارچ داخلی، اینحمایت دولت ایران از صنعت ق

  .نیز مختل شده است که این یکی دیگر از مشکالت صنعت قارچ کشور است عراق

ای  ید کننده ترکیهپرداخت کند در مقابل تول های حمل و نقل و گمرک را صادر کننده ایرانی که مجبور است کل هزینه: وی افزود

تواند  نمی گونه توانایی برای رقابت نداشته و کند، هیچ تا عرضه به بازار عراق پرداخت می های حمل و نقل او را که دولت تمام هزینه

  .برای کشور ارزآوری و اشتغالزایی داشته باشد

مستقیم تولید کننده و مصرف کنندگان بود که  ارتباطحلی برای  راه اندازی میادین میوه و تره بار در کشور راه: رنجبر اظهار کرد

ندارد  گونه ارتباط مستقیمی میان تولید و مصرف وجود ها هیچ میادین توسط دالالن و واسطه های این متأسفانه به دلیل قبضه غرفه

  .رود و تمام سود به جیب دالالن می

برای عرضه به بازار بود یکی از دالیل به  ن قیمت واقعی قارچتعطیلی بورس قارچ در کشور که محلی برای تعیی: وی یادآور شد

هاست درخواست مالقات با رئیس سازمان میادین میوه و تره  رفع این مشکل مدت فالکت افتادن صنعت قارچ کشور است که برای

  .مای نکرده ایم ولی همچنان پاسخی دریافت های متعدد اعالم کرده را از طریق نامه نگاری بار تهران

http://www.isna.ir/fa/print/93022012947/سرمازدگی-درختان-مرکبات-و-هلو
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این صنعت است چرا که با وجود چنین  های وجود واحدهای تولید قارچ غیرمجاز نیز یکی دیگر از دغدغه: وی خاطرنشان کرد

شود و واحدهای تولیدی  قیمتی کمتر از قیمت تمام شده، قیمت قارچ شکسته می واحدهایی و عرضه قارچ توسط آنها به بازار به

  .شوند می متضرر

کند و بدون در نظر گرفتن  می ن حمایت از تولید کننده و مصرف کنندگان فقط از مصرف کننده حمایتسازما: رنجبر گفت

حاضر حمایت از صادرات به طور کامل قطع شده است و میادین میوه و  در حال. پردازد وضعیت تولیدکنندگان به تعیین قیمت می

وضع صنعت قارچ  کند که در صورت ادامه این قارچ حمایت نمی هیچ نهادی از صنعت. شود مافیایی اداره می تره بار به صورت

  .ها هزار نفر شاغل صنعت قارچ بیکار خواهند شد ورشکست شده و ده

http://www.isna.ir/fa/news/53822003508 

 "بازگشت به باال"
 شیالت

 ایسنا - 1393اردیبهشت  21یکشنبه 

  شود تاالب انزلی پر از شاه ميگو می
 37شيرین در تاالب انزلی تعداد  به منظور بازسازی و ترميم ذخایر شاه ميگوی آب: مدیرکل شيالت استان گيالن گفت

  .هزار قطعه رهاسازی صورت گرفته است

با هدف فراهم شدن امکان : گیالن، اظهار کرد ، منطقه(ایسنا)نگار خبرگزاری دانشجویان ایران وگو با خبر حجت سعیدی در گفت

شیرین در تاالب انزلی و فراهم شدن زمینه معرفی این موجود به صنعت آبزی پروری  بازسازی و ترمیم ذخایر آبزی شاه میگوی آب

از اعتبارات استانی و با استفاده از  در نظر دارد تا با بهره گیریعنوان یک محصول شیالتی و صادراتی در کشور، شیالت گیالن  به

هزار  08بازسازی ذخایر شهید انصاری نسبت به تکثیر، تولید و رها کردن تعداد  امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در مرکز

  .صورت پایلوت اقدام کند خاکی بهدر محل تاالب و پرورش آزمایشی آن در استخرهای ( نوزاد شاه میگو)مینیاتور  قطعه

دریاچه پشت سد ارس با همکاری مطلوب شیالت  در همین راستا عملیات مربوط به تامین و انتقال مولدین از محل: وی ادامه داد

ه مخازن ویژه تکثیر از نیمه دوم فروردین در مرکز شهید انصاری، آغاز و در هفت استان آذربایجان غربی و همچنین کشت آن در

شاه میگوی آب شیرین که : سعیدی بیان کرد .نیز اولین گروه از نوزادان بعد از طی مراحل انکوباسیون از تخم خارج شده اند جاری

شود از نظر رده بندی در وسیعترین راسته سخت پوستان قرار داشته و  نامیده می Cray Fish در مناطق مختلف دنیا به نام

درصد از انواع آن در آب  08حدود  کنند و فقط در عمدتاً در دریاها زیست می. اند آن شناسایی شدههزار گونه  08در حدود  تاکنون

مصرف شاه میگو به عنوان غذای لوکس و : وی خاطرنشان کرد .اند پراکنده شیرین و در مناطق معتدله نیمکره شمالی و جنوبی

 0342سال  شود و اولین بار در سواحل ایرانی دریای خزر نیز در دور یا حتی قرون وسطی مربوط می های بسیار اشرافی به گذشته

  .صادرات از تاالب انزلی آغاز شد نیز بهره برداری آن با هدف 0384توسط والدیکف روسی شناسایی و از سال 

بویژه تاالب سواحل جنوبی دریای خزر  متاسفانه به دلیل تغییرات ساختاری پدید آمده در زیستگاه این جانور در: سعیدی گفت

در حال حاضر در کشور ما شاه میگوی . صید تجاری آن متوقف شده است انزلی، جمعیت آن در سالهای اخیر به شدت، کاهش و

بیوماس توسط  تن 278 – 288دریاچه پشت سد ارس در استان آذربایجان غربی با ظرفیت برداشت ساالنه  آب شیرین عمدتاً از

  .شود و یا دیگر کشورهای اروپایی صادر می ا نظارت شیالت استان، صید و به کشور ترکیههای صادراتی ب تعدادی از شرکت

ذخایر این گونه در منابع آبهای داخلی  ای موجود در پشت سد ارس و ضرورت بازسازی با توجه به مشابهت گونه: وی تصریح کرد

روری به عنوان یک محصول صادراتی، اجرای این پروژه موجود به صنعت آبزی پ شمال کشور و از طرفی قابلیت پیوند خوردن این

  .را در آینده پی داشته باشد زمینه ازدیاد تولید آن در کشور باالخص در استان گیالن و امکان افزایش صادرات ساالنه تواند می

http://www.isna.ir/fa/news/93022113980/روی-قارچ-سیاه-شده-است
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چین، روسیه، آمریکا، کشورهایی نظیر  در دنیا (Cray Fish) به گزارش ایسنا، از تولیدکنندگان اصلی شاه میگوی آب شیرین

  .اسپانیا و ترکیه هستند

http://www.isna.ir/fa/news/53822003508 

 "بازگشت به باال"

********************************************************* 

 گزارشات جهانی کشاورزی و غذا

 ایسنا - 1393اردیبهشت  19جمعه 

  ميزان برداشت گندم آفریقای جنوبی ثابت ماند
  .سال قبل بود توليد کرد که برابر با برداشت 4731ميليون تن گندم در سال  3.55آفریقای جنوبی 

گران در نظرسنجی بلومبرگ  بود که تحلیل میلیون تنی 0.00باالتر از ، این رقم (ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

  .بینی کرده بودند پیش

ترین تولیدکننده این غله در منطقه  همچنین بزرگ ترین واردکننده گندم در آفریقا پس از نیجریه و سودان و آفریقای جنوبی بزرگ

  .جنوب صحرای آفریقا است

درصد نسبت به  00جاری احتماال  طقه تحت کشت گندم آفریقای جنوبی در فصل زراعیبر اساس گزارش بلومبرگ، وسعت من

  .است هکتار رسیده 788هزار و  788فصل گذشته کاهش یافته و 

  .درصد در سال گذشته افزایش داشت 4.2قیمت گندم آفریقای جنوبی 

http://www.isna.ir/fa/news/53820502488 

 "بازگشت به باال"

 آیانا- 1393اردیبهشت  16, سه شنبه

 گذاری و تجهيز اراضی کشاورزی  دعوت مشاور رئيس جمهوری غنا از ایرانيان به سرمایه
گذاری در  های غنا از دولت و بخش خصوصی ایران برای سرمایه و همکاری رئيس غنایی پنجمين اجالس مشترک ایران

 .کشور غنا دعوت به همکاری کرد

های اقتصادی ایران و غنا،  ، در پنجمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

می و خصوصی با اشاره به لزوم بهبود روابط اقتصادی کشور غنا از های بخش عمو وزیر مشاور ریاست جمهوری در امور همکاری

 .گذاری در کشور متبوعش کرد ایران دعوت به سرمایه

وجود آمده تا روابط سیاسی عالی دو کشور با  فرصت خوبی در آغاز پنجمین اجالس مشترک به: عبدالرشیدحسن پلپو گفت

 .در زمینه رفاه مردم تأمین شودهای اقتصادی تحکیم شود و منافع دو کشور  همکاری

های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  دهنده تمایل جمعی برای پیشبرد و بهبود همکاری پنجمین اجالس ایران و غنا نشان: وی افزود

 .های استراتژیک بین دو کشور است حد برای تحکیم همکاری است و تأییدی بر نیاز بی

های بسیاری امضاء  نامه در آکرا برگزار شد، یادداشت تفاهم 2808ان و غنا که در سال در اجالس چهارم ایر: پلپو خاطرنشان کرد

 .شد، اما بسیاری از آنها اجرایی نشده است

http://www.isna.ir/fa/news/93022113916/تالاب-انزلی-پر-از-شاه-میگو-می-شود
http://www.isna.ir/fa/news/93021912466/میزان-برداشت-گندم-آفریقای-جنوبی-ثابت-ماند
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هایی که در آکرا اتخاذ شد، نیاز به تمرکز بیشتر دارد تا اهداف  خواهم تأکید کنم دستیابی به بعضی تصمیم اجازه می: وی ادامه داد

 .رسیم شودتری ت یافتنی دست

هایی که در اجالس چهارم امضاء شده، با جزئیات کامل و به همراه سازوکارهای  نامه الزم است یادداشت تفاهم: پلپو تصریح کرد

 .وجود آید های چشمگیری بین دو کشور به دقیقی مطالعه شود تا همکاری

ئیس جمهوری غنا در مراسم تحلیف حسن روحانی و حضور حضور معاون ر: وی با اشاره به ارتقاء سطح روابط ایران و غنا یادآور شد

 .های بلندپایه است دهنده بهبود روابط پیشرفته ایران و غنا در سطح هیئت رئیس مجلس غنا به دعوت از علی الریجانی، نشان

  
 های مدرن به غنا تجهيز اراضی کشاورزی و انتقال تکنولوژی

کنیم در زمینه اقتصادی، نیاز فوری به گسترش روابط داریم و بخش  ذعان میا: وزیر مشاور ریاست جمهوری غنا تأکید کرد

 .این نیاز فوری، تأکیدی بر اهمیت اجالس پنجم است. خصوصی نیاز به تقویت دارد

کرده  های خود را اثبات هایی که این کشور توانمندی عنوان دولت، خواستار همکاری بلندمدت با ایران در زمینه به: پلپو اظهار داشت

 .است، هستیم

های کشاورزی و تجهیزات مدرن ازجمله  کارگیری تکنولوژی تجهیز اراضی کشاورزی، استفاده بهینه از آب و به: وی همچنین گفت

تواند هسته تبادالت تجاری قرار گیرد، چرا که ایران توانسته از تجهیزات کشاورزی مدرن و ساده استفاده  هایی است که می موضوع

 .توان کشاورزی غنا را نیز مدرن کرد طریق همین تجهیزات میکند و از 

برد  -صورت برد  گذاری در غنا دهد و مذاکرات به کنیم تا پیشنهاد سرمایه های ایران حساب می ما روی کمک: پلپو در ادامه افزود

 .خاتمه پیدا کند

 حضور غنا به مثابه رأی اعتماد به اقتصاد ایران

غنا با اشتیاق . شود حضور ما در اینجا به مثابه رأی اعتماد به اقتصاد ایران تلقی می: خاطرنشان کردرئیس غنایی اجالس پنجم 

های اقتصادی را احساس کرده  کند و نیاز به انعقاد قراردادهای سودمند پس از رفع برخی تحریم کامل مسائل ایران را دنبال می

عنوان شریک توسعه در کنار خود داشته باشد؛ کشوری که تالش کند رشد  ا بهکشور غنا خشنود است که ایران ر: وی ادامه داد.است

 .اقتصادی را افزایش دهد و فرصت اشتغال ایجاد کند، منافع دو کشور را تأمین کرده است

وجودآمده  های تجاری ایجادشده در سفرهای به مصمم هستیم بخش خصوصی غنا را ترغیب کنیم تا از فرصت: پلپو تصریح کرد

 ./ستفاده کرده و در جهت منافع دو کشور حرکت کنندا

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00420-0.html 

 "بازگشت به باال"

 آیانا- 1393اردیبهشت  21, شنبه

 یابد  می توليد گندم در آمریکا کاهش
 . با کاهش رو به رو شود 4732وزارت کشاورزی آمریکا پيش بينی کرد توليد گندم این کشور در سال 

میلیون و  73بر اساس این پیش بینی برداشت گندم در آمریکا بر اثر خشکسالی و سرمای شدید هوا با کاهش هشت درصدی به  

 .دهزار تن، پایین ترین سطح در هفت سال گذشته برس 488

وزارت کشاورزی آمریکا روز جمعه در گزارش ماهانه خود درباره عرضه و تقاضای جهانی غالت اعالم کرد خشکسالی و سرمای 

شدید ماه آوریل تولید گندم را به شدت تحت تاثیر قرار داد و سبب خواهد شد ذخایر این کشور تابستان امسال به پایین تر سطح 

خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، پیش بینی می شود تولید جهانی گندم در مقایسه با سال به گزارش .برسد 2880بعد از سال 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17428-1.html
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کاهش تولید در .میلیون تن رسید با کاهش دو درصدی رو به رو می شود 850گذشته که با برداشت بی سابقه همراه بود و به 

در عوض دولت آمریکا انتظار دارد .افزایش خواهد یافت آمریکا ذخایر جهانی را تحت تاثیر قرار نخواهد داد چون ذخایر دیگر کشورها

میلیون تن بود بدون  505تولید جهانی ذرت که سال گذشته حدود .میلیون تن برسد 374تولید ذرت با افزایش رو به رو شود و به 

 388درصدی به  وزارت کشاورزی آمریکا همچنین پیش بینی کرد تولید جهانی سویا با افزایش حدود شش.تغییر خواهد ماند

 .میلیون تن برسد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00405-0.html 

 "بازگشت به باال"

 - 93012021فارس

 ی برقپيشنهادی آمریکا برای جلوگيری از فساد غذا در زمان قطع  بسته

  های سهمگين در این کشور بسته های قطعی برق در طوفان بخش کشاورزی آمریکا برای جلوگيری از خسارت

 .پيشنهادی ارائه کرد

کا وجود دارد که های وحشتناکی در منطقه آمری ، به نقل از اسوشیتد پرس،طوفانخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .شود موجب قطعی برق، فساد موادغذایی و بروز بیماری در این کشور می

که بیشتر در  "گریت پلین"و "میدوست "بسته پیشنهادی را برای مردم مناطق بخش خدمات بازرسی و سالمت غذایی این کشور

 .ردمعرض بارانهای سنگین، بادهای تند، تگرگ و توفانهای ترنادو دارند ارائه ک

چهارم آب بریزند و منجمد کنند و آنرا اطراف غذا  پیشنهادی گفته شده است مردم قبل از قطع برق ظرف را تا یک این بسته در

 بگذارند

اگر برق رفت در   گراد و فریزر را صفر درجه نگهدارند و غذای منجمد شده را درجه سانتی 48ها را در دمای زیر  همچنین سردخانه

 .دارندمحیطی خنک نگه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538220888808 

 "بازگشت به باال"
 اقلیم و منابع طبیعی

 - 93012021فارس

 طرح حمایت از یوزپلنگ ایرانی کليد خورد
 3۰73زن را در طی  رزی در حفظ صيانت از محيط زیست و در حمایت از یوزپلنگ ایرانی دو ورزشکار رکاببانك کشاو

 .کند کيلومتر مسير حمایت می

گ ایرانی با ، صبح امروز در ساختمان مرکزی بانک کشاورزی طرح حمایت از یوزپلنخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در راستای اهداف بانک کشاورزی در حفظ و صیانت از محیط زیست با حضور اعضای هیدت مدیره این ( ردپای یوزپلنگ)عنوان 

 .بانک کلید خورد

های محمود قائم  زن به نام که حامی آن بانک کشاورزی است، دو ورزشکار رکاب( ردپای یوزپلنگ)براساس این گزارش، در طرح 

 .رکاب بزنند روز با دوچرخه 88تا  47کیلومتری تهران تا بندرعباس را بین  0885وروش بهزادی قرار است مسیر مقامی و ک

روز را از تهران تا جزیره قشم رکاب بزنند، در این مسیر باید از  88زن که قرار است در حمایت از یوزپلنگ ایرانی  این دو رکاب

ها و حفظ  ن عبور کنند که البته این دو ورزشکار در گذشته هم در حمایت از دلفینشهرهای قم، اصفهان، یزد، کرمان و هرمزگا

 .اند طبیعت حاشیه خزر رکاب زده
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 .به گزارش فارس، علت حمایت بانک کشاورزی از این طرح، مسئولیتهای اجرایی این بانک در حفظ صیانت از محیط زیست است

در  برای توسعه جنگل کاری( طوبی)هایی از جمله طرح  با اجرای طرح های گذشته به گزارش فارس بانک کشاورزی طی سال

اقدامات موثری را برای حفظ محیط زیست و ... و ( کردن مصرف سوخت بهینه)، طرح (بهبود استفاده از منابع آب)کشور، طرح 

 .منابع طبیعی انجام داده است

نامه همکاری طرح مشترکی را با اولویت ویژه  با امضای تفاهم( UNDP)همچنین بانک کشاورزی و دفتر عمران سازمان ملل متحد 

 .بانکداری سبز با هدف دستیابی به رشد فراگیر و توسعه پایدار آغاز کرده بود

های موجود در بانک و زمینه رشد فراگیر و توسعه پایدار در کشور  کند که ارزیابی رویه بستری را فراهم می( بانکداری سبز)طرح 

 .فراهم شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538220888450 
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 ميليون تن 3،3افزایش توليد برنج به / 4732درصدی توليد غالت ایران در سال  4،8کاهش 
درصد کاهش نسبت به  4.8، با 4732فائو در جدیدترین گزارش خود با اعالم اینکه توليد انواع غله در ایران در سال 

ميليون تن برنج در کشورمان طی سال جاری ميالدی خبر  3.3ميليون تن خواهد رسيد، از توليد  33.5سال گذشته به 

 .داد

انداز غذا  چشم»س، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی در جدیدترین گزارش خود موسوم به الملل فار به گزارش گروه اقتصاد بین

 .به بررسی دورنمای محصوالت غذایی و وضعیت غذا در جهان پرداخته است« در جهان

حالی که برآورد میلیون خواهد رسید در 0.5یابد و به  بر اساس این گزارش، تولید برنج در ایران طی سال جاری میالدی افزایش می

 .میلیون تن بوده است 0.0برابر با  2803المللی از تولید برنج ایران در سال  این نهاد بین

میلیون تن اعالم کرده است که این رقم برای  05.0را  2804فائو در بخش دیگری از گزارش خود کل تولید غالت ایران در سال 

 .هزار تنی تولید این محصول دارد 788ان از کاهش میلیون تن برآورد شده است و نش 28.3سال گذشته 

 .درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است 2.7با کاهش  2804بر این اساس، تولید غالت ایران در سال 

د میلیون تن خواهد بو 3.2میلیون تن و  0.3بینی فائو، تولید ذرت و جو در ایران در سال جاری میالدی به ترتیب  بر اساس پیش

 .نسبت به سال گذشته تغییری نخواهند داشت  که

. درصد کاهش داشته است 3.7میلیون تن گندم تولید خواهد کرد که نسبت به سال گذشته  03.7بالغ بر  2804ایران در سال 

 .میلیون تن گندم تولید کرده است 04ایران در سال گذشته میالدی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03538228888072 
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 معامله محصوالت کشاورزی فرانسه، برزیل، هندوستان و قزاقستان
له محصوالت کشورهای فرانسه، برزیل، اردیبهشت شاهد معام3۰حصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران متاالر 

 .هزار تن انواع قير در تاالر صادراتی به فروش رسيد 85الزم به ذکر است، حدود . هندوستان و قزاقستان بود

در این روز و در تاالر محصوالت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس کاالی ایران، به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 . ای برزیل معامله شد تن ذرت دانه 07تن شکرسفید و  088کشاورزی، 

را در تاالر مذکور تجربه تن جو دامی فرانسه معامله  07تن جو دامی قزاقستان و  08تن جودامی هندوستان،  07عالوه بر این، 

 .تن شکرسفید شرکت کشت و صنعت کارون در تاالر محصوالت کشاورزی به فروش رسید 488همچنین، . کردند

را در تاالر صادراتی معامله  07088هزار تن قیر  08و  8808هزار تن قیر  38این گزارش همچنین حاکی است، شرکت نفت جی، 

عالوه بر . شرکت قیرآکام روی تابلوی معامالت ثبت شد 07088تن قیر  788و  8808تن قیر  0478شایان ذکر است، معامله . کرد

تن قیر  0788شرکت پویندگان فن و تجارت بین الملل،  8808تن قیر  088شرکت فراشیمی روز،  8808تن قیر  3078این، 

شرکت آذربام عایق کار مورد  8808تن قیر  0788شرکت آذردوام یول و  8808هزار تن قیر  2شرکت نگین فخر آذربایجان،  8808

 .دادوستد قرار گرفت

هزار تن انواع مواد پلیمری مجتمع های پتروشیمی اروند،  20در این روز و در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، حدود 

از جمله مواد پلیمری معامله شده در . امیرکبیر، آبادان، بندرامام، تندگویان، جم، رجال، غدیر، مهر و پلی پروپیلن جم معامله شد

 .و پلی پروپیلن اشاره کرد SBR، پلی اتیلن، PVCاین روز می توان به انواع 

تن آرگون روی تابلوی معامالت ثبت  08تن گوگرد کلوخه و  388تن انواع قیر،  2032هزار تن لوب کات،  0عالوه بر این، معامله 

 .شد

ریال در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی به  5هزار و  07را به قیمت  Cتن تختال  378هزار و  20شرکت فوالد خوزستان نیز 

 .فروش رساند
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