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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 

 

 عناوین اخبار :

 کند رييتغ ديتول یالگو/ یکشاورز و آب به توسعه صندوق منابع درصد 3۱ اختصاص (1

 اساس بر را ديتول یوالگ دیبا: گفت یمل توسعه صندوق عامل أتيه ريدب و استیر حوزه ریمد

 .ميده رييتغ یزندگ منطقه

 شود استفاده یکشاورز در هيتصف از بعد یشهر پساب/ آب مصرف کاهش مهم راهکار ۴ (2

 بخش رد آب مصرف کاهش یبرا مهم راهکار ۴ ارائه با راز،يش دانشگاه یکشاورز اقتصاد استاد

 .شود استفاده یکشاورز بخش در هيتصف از بعد دیبا یشهر پساب: گفت یکشاورز

 ميکن حفظ را گوسفند یکيژنت ریذخا/ یبوم دام یکيژنت ریذخا از تیحما به ازين (3

 نکهیا به اشاره با یکشاورز جیترو و موزشآ قاتيتحق سازمان سيرئ و یکشاورز جهاد ریوز معاون

 حفظ یبرا: گفت م،یا داده دست از یکم یبوم گاو یکيژنت ریذخا از استفاده یبرا را زمان

 .ميکن محافظت مان یکيژنت ریذخا از دیبا یبوم یگوسفندها

 یکشاورز خاک سالمت فقدان یکشاورز معضالت نیمهمتر (4

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
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 یکشاورز توسعه یبرا دارد آب ظاهر به که ینيزم هر در یاهيگ گونه هر کشت به اصرار دینبا

 مدون شکل به و شده دیيتأ یکشاورز خاک سالمت دیبا ابتدا کشت به هيتوص از قبل. ميباش داشته

 .شود استفاده ديتول یزیر برنامه یبرا

 رسد یم بازار به سال هر از رترید هفته 2 همدان ینيزم بيس (5

 ییهوا و آب طیشرا ليدل به: گفت همدان استان یکشاورز جهاد سازمان بازار ميتنظ اداره سيرئ

 هفته 2 محصول نیا حاضر حال در اما شد یم بازار وارد رماهيت در ساله هر که همدان ینيزم بيس

 .شد خواهد بازار روانه و برداشت معمول زمان از رترید

 بازار ميتنظ کارگروه از شده تمام متيق یبررس درخواست/ است شدهن گران ريش (6

 کنترل کارگروه به یا نامه یط انجمن بلکه است نشده گران ريش: گفت یلبن عیصنا انجمن ريدب

 ريش شده تمام متيق کرده درخواست کارگروه از و کرده عنوان را ريش شده تمام یبها راتييتغ بازار

 .شود یريگ ميتصم آن مورد در و یبررس

 رديگ قرار کار دستور در ريش ینيتضم دیخر/ راهکار 3۱ شنهاديپ و یدامپرور صنعت بيآس 33 (7

 یدامپرور صنعت بيآس 33 جمهور سيرئ به یا نامه در یرضو خراسان گاوداران و دامداران هیاتحاد

 حل یبرا و شد ادآوری را یمياقل طیشرا و نيقوان یاجرا عدم نادرست، یها یگذار استيس ليدل به

 .کرد شنهاديپ راهکار 3۱ مشکالت

 ريسردس  یها یماريب مقابل در مقاومت/ ديتول شیافزا درصد 3۱ با مید جو دیجد رقم (8

 مناطق جیرا یها یماريب به نسبت دیجد یزراع دستاورد نیا: گفت( مید) جو رقم طرح یمجر

 به نسبت هکتار هر در و است کشت قابل کشور ريسردس یها استان کل در و مقاوم ريسردس

 .دهد یم محصول شتريب لويک 3۱۱ مشابه یها نمونه

 است داشته فرابنفش پرتو شاخص یروزها نیشتريب 33 در النيگ و 3۱ سال در یشمال خراسان (9

 خراسان استان 313۱ سال در که دهد یم نشان فرابنفش پرتو شده ثبت اطالعات از حاصل جینتا

 زانيم) مواجهه نوع با فرابنفش پرتو شاخص یروزها نیتر شيب( درصد 33.17) روز 76 با یشمال
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 در را روزها نیتر شيب( درصد 2.13) روز 63 با النيگ استان 3133 سال در و است داشته را کم( اثر

 .است داده اختصاص خود به تيفيک از سطح نیا

 شود یم معدوم یکشاورز جهاد وزارت مجوز بدون یواردات یکشاورز محصوالت (11

 شود یم اخطار کنند، وارد یکشاورز جهاد وزارت پروانه بدون را یکشاورز یکاالها که یاشخاص به

 حفظ سازمان ندهینما حضور با گرنه و ندبرگردان کشور از خارج به ماه كی مدت ظرف حداکثر که

 .شد خواهد معدوم گمرک در نباتات

 دولت تیحما با برنج دالالن دست قطع/ امروز دارانیسرا روز،ید کارانيشال (11

 و دولت تیحما از یبرخوردار دمع و فراوان  رنج ليدل به کشاورزان: گفت یکوبيشال دار کارخانه

 داریسرا ناچار، به بعد و کنند یم خود یزارهايشال فروش به اقدام مشکالت نیا از یخالص یبرا

 .شوند یم بودند، نشيزم مالك یروز که ییالهایو همان

 آب ینيزم ریز ریذخا هشکا/ کشت یالگو تیرعا لزوم/یکشاورز بخش در یآب منابع درصد3۱ مصرف (12

 ستانيس

: گفت شود، یم استفاده یکشاورز در آب درصد 3۱ مصرف که نیا انيب با یکشاورز ونيسيکم عضو

 محصوالت و پرآب مناطق در آب ادیز مصرف با محصوالت که یصورت در یعنی کشت یالگو یاجرا

 .شود یم ییجو صرفه آب مصرف در شوند، شتک آب کم مناطق در آب اندک مصرف با

 یقم داران نیکمبا غيت ریز نيزم ییطال سوانيگ (13

 زيت غيت ریز به ییطال یها خوشه تا میديرس جو برداشت فصل به قم استان در هوا شدن گرم با

 گرید یسال یبرا نيهمچن و شود سپرده لوهايس به گوناگون یها استفاده یبرا و رفته ها نیکمبا

 .شود آماده ییغذا نعمت نیا شیرو یبرا نيزم

 شود یم قرائت دستور از خارج صورت به امروز احتماال ییوروی  ونيليم 75۱ رانت گزارش (14
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 ییوروی ونيليم 75۱ رانت مورد در محاسبات وانید گزارش قرائت: گفت یداقتصا ونيسيکم عضو

 یريگيپ و ارائه امروز گزارش نیا دستور از خارج است ممکن یول ستين مجلس کار دستور در

 .شود

 ستدیبا یجد طور به یکشاورز یها نيزم یکاربر رييتغ برابر در دیبا دولت (15

 وزارت جانبه همه مشارکت ازمندين یکشاورز یاراض یکاربر رييتغ: گفت یکشاورز ونيسيکم عضو

 .است مردم نيب یساز فرهنگ نيهمچن و ستیز طيمح سازمان و یانتظام یروين ،یکشاورز جهاد

 ودش یم برگزار ییغذا عیصنا جشنواره نيدوم (16

 .شود یم برگزار کنندگان مصرف انتخاب به ییغذا عیصنا یها نیبرتر از ليتجل جشنواره نيدوم

 خورد ديکل مقدس مشهد یکاال بورس در سبز یطال یآت قرارداد معامله نياول (17

 و بورس سازمان رانیمد ،یکشاورز جهاد معاونان حضور با شيپ یساعت ره،یز یآت قرارداد معامالت

 .شد انجام یآت معامالت با همزمان و خورد ديکل رانیا یکاال بورس رعاملیمد و بهادار اوراق

 شود کستهش یکشاورز یاراض یکاربر رييتغ مقابل در یکشاورز جهاد وزارت سکوت (18

 یاراض یکاربر رييتغ مقابل در یکشاورز جهاد وزارت: گفت مجلس یکشاورز ونيسيکم عضو

 نداشته یشاک دهیپد نیا که یزمان تا و است بسته را چشمش الیو به زارهايشال لیتبد و یکشاورز

 .کند یقداما تواند ینم موضوع نیا با مبارزه یبرا هيقضائ قوه باشد

 گرانبهاست ییکاال آب/ است آموزش و یساز فرهنگ آب، مصرف کاهش الزمه (19

 یساز فرهنگ و داد آموزش مردم به دیبا آب مصرف کاهش یبرا: گفت یکشاورز ونيسيکم عضو

 یبرا ازين مورد آب و شرب آب مصرف  نهيزم در یاورزکش یبرا آب کمبود بر عالوه کشور رایز کرد،

 .است یرعاديغ تيوضع دچار هم خانوار یعموم مسائل

 یپرواربند به یمل توسعه صندوق منابع درصد كی اختصاص/ است فراهم ریعشا کوچ یبرا مناسب امکانات (21

 دام



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

 

5 
 

 کوچ، زمان در آب تيامن نيتام ليقب از یمناسب امکانات: گفت تهران، استان ریعشا امور لک ریمد

 امور سازمان توسط که است یامکانات جمله از ها راه لیا مرمت و ییبازگشا و دام بهداشت خدمات

 .است شده گرفته نظر در ریعشا یبهار خوب کوچ یبرا ریعشا

 تومان 352۱ خام ريش یشنهاديپ متيق/ بازار ميتنظ ستاد کارگروه اتيجزئ (21

 ميتنظ ستاد کارگروه در یکشاورز جهاد وزارت: گفت تهران استان گاوداران یصنف انجمن سيرئ

 .داد شنهاديپ تومان 352۱ ییلويک را خام ريش متيق بازار

 شد حذف ذرت و ایسو کنجاله واردات یبرا یکشاورز جهاد وزارت یقبل مجوز (22

 ژهیو التيتسه ،یگمرک نهیهز کاهش و شتريب التيتسه هیارا یبرا رانیا یاسالم یجمهور گمرک

 .داد اختصاص ذرت و ایسو کنجاله یاساس یکاال دو به

 درخت قطع از یريجلوگ یبرا رانیا در چوب زراعت/ چوب مترمکعب ونيليم 3۴ ساالنه ازين (23

 داخل از مکعب متر ونيليم 7 تا 5 تنها است، مکعب متر ونيليم 3۴ ساالنه کشور ازين که یحال در

 .شد خواهد نيتام یداخل ازين چوب زراعت با شود، یم نيتام

 زند یم رقم را کشور یاقتصاد رشد سوم كی ،یور بهره/ میشو مطرح ايدن در  حالل یغذا صنعت در دیبا (24

 محصوالت تمام ییغذا صنعت در که آنجا از: گفت تجارت و معدن صنعت، ریوز یزیر برنامه معاون

 حالل ییغذا مواد کننده ديتول كی عنوان به ايدن سطح در دیبا نیا بنابر است لحال کشور یديتول

 .بزنند جلو ما از نهيزم نیا در گرید یکشورها مينده اجازه و میشو مطرح

 31 بودجه در یآب تنش یدارا یشهرها به یآبرسان اعتبار یتومان ارديليم 35 کاهش (25

 یآب تنش یدارا یشهرها مشکل دیبا نکهیا انيب با روين ریوز یاقتصاد امور و یزیر برنامه معاون

 بودجه در یآب تنش یدارا یشهرها به یآبرسان یبرا افتهی اختصاص اعتبار: گفت شود، حل یا شهیر

 .است افتهی کاهش تومان ارديليم 35 یجار سال

 یخارج مشابه با رقابت و رانیا ییغذا عیصنا تيفيک شیافزا لزوم (26
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 شیافزا لزوم بر غذا صنعت یها نیبرتر شیهما در رانیا معادن و عیصنا یبازرگان اتاق کل ريدب

 .کرد ديتاک یخارج مشابه با رقابت و رانیا ییغذا عیصنا تيفيک

 رود یم نيب از غذا درصد ۴۱/ دارد مشکل انتزاع قانون/ ییغذا عیصنا در ینگینقد کمبود (27

 کمبود با ییغذا عیصنا که نیا انيب با تهران اتاق ییغذا عیصنا و یکشاورز ونيسيکم سيرئ

 مشکل یول شد، بیتصو گرچه انتزاع قانون: گفت هستند، رو به رو گردش در هیسرما و ینگینقد

 .دارد

 کشور در عسل زنبور کنه ضد یاهيگ یدارو نينخست از ییرونما (28

 عسل زنبور واروآ ضدکنه یاهيگ یدارو که ديواروس نام به عسل زنبور یاهيگ یدارو نينخست

 .شد ییرونما یجمهور استیر نهاد باشگاه در امروز است،

 شود یم ليتشک یدامپزشک سازمان در ییدارو قاتيتحق مرکز/ عسل زنبور شهد در سموم وجود (29

: گفت و کرد ذکر لوگرميک كی را رانیا در عسل سرانه مصرف کشور یدامپزشک سازمان سيرئ

 .است داده اختصاص خود به جهان در را هشتم  رتبه عسل ديتول نظر از رانیا

 است شده یمنف یکشاورز بخش یبازرگان تراز (31

 لسا دو در یکشاورز بخش یبازرگان تراز شدن یمنف از یکشاورز جهاد وزارت دام امور معاون

 .داد خبر رياخ

 فنديبالتکل هنوز سال 2۱ گذشت با جهاد وزارت مسکن یتعاون یاعضا (31

 از پس پونك و سوهانك یاراض دارانیخر: گفت سبز، مهر تهران کاشانه شرکت رهیمد أتيه سيرئ

 از مشکلشان یريگيپ رغميعل و اند مانده فيبالتکل هنوز شانیها نيزم یداریخر از سال 2۱ گذشت

 .اند دهينرس یا جهينت به هنوز یرسم مراجع

 ديرس امضاء به نيچ و رانیا نيب یکشاورز مشترک یها یهمکار نامه تفاهم (32

 و رانیا یجهادکشاورز وزارت نيب یکشاورز مشترک یاه یهمکار نامه تفاهم ادداشتی امروز عصر

 .ديرس امضاء به مراودات شیافزا یبرا نيچ یکشاورز وزارت
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 یمقاومت اقتصاد واضح نمود ،یکشاورز بخش (33

 شهود قابل بخش نیا در یصاداقت واضح نمود ،یکشاورز بخش در موجود یها تيظرف به توجه با

 .است

 شد فراهم تهران در یماه انواع ديص امکان (34

 سالن در توانند یم انیهمشهر تهران، استان یکینزد در یپرور یآبز یا مجموعه یرسم افتتاح با

 ان،یمتصد توسط یبند بسته و ییزدا خی ،یفرآور از پس و پرداخت یآبز نیا ديص به ،یماه عرضه

 .ببرند منزل به را آن

 ندهیآ دهه یجد کردیرو گلخانه، در محصول کشت/ غذا وزارت سمت به یکشاورز وزارت یشرويپ (35

 آنها یتمام است الزم دارد، وجود یادیز هنهفت یها تيظرف یکشاورز بخش در آنکه به توجه با

 .شود ییشناسا

 کردستان در رمجازيغ چاه حلقه 233 انسداد (36

 .شد المنفعه مسلوب و مسدود کردستان استان در در رمجازيغ چاه حلقه 233 گذشته سال كی در

 خشك یها استان در مازاد یها دام یداریخر یبرا ریعشا سازمان شنهاديپ (37

 از یبخش که است شده شنهاديپ کند، یم داديب یخشکسال که کشور شرق شمال یها استان در

 کشتارگاه هب آنها شدن روانه از تا شود یپرواربند و یداریخر دولت توسط ریعشا یها دام

 .شود یريجلوگ

 شهر سطح از تر ارزان درصد 1۱ اهيگ و گل ميمستق عرضه (38

 ارقام که است گفتگو بوستان در اهيگ و گل شگاهینما یبرگزار شاهد بار نيدوازدهم یبرا تهران

 .است گرفته قرار عموم دید معرض در رکشو دکنندگانيتول و ها شرکت از دیجد

 متخلف کارانیسبز با یتيامن و ییقضا قاطع برخورد (39
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 گرفته صورت متخلف کارانیسبز با برخورد یبرا ییقضا و یتيامن یها ستميس با الزم یهماهنگ

 از دسته نیا شتيمع نيتأم یبرا که شده خواسته تهران تاناس یجهادکشاورز سازمان از و است

 .دهند انتقال نیگزیجا یها کشت سمت به را ها آن کشاورزان،

 ابدی یم انیپا کاال بورس کار و ساز با یکشاورز بخش مشکالت (41

 محصول 36 یدارا ا،يدن در زعفران ديتول نخست رتبه بودن ادار بر عالوه یرضو خراسان استان

 نیا بازار مشکالت به مندش قانون و شفاف کار و ساز با ميخواه یم کاال بورس از که است کشور برتر

 .دهد انیپا محصوالت

 یکشاورز یکاال بورس رونق با دولت یها نهیهز کاهش (41

 قانون 11 ماده شدن ییاجرا و رانیا یکاال بورس در یکشاورز محصوالت معامالت رونق با

 از یناش یواقع سود ابد،ی یم کاهش دولت یها نهیهز از یاريبس نکهیا بر عالوه یکشاورز یور بهره

 .رسد یم کشاورزان دست به محصوالت ديتول

 اند؟ مواجه آب کمبود با ییها استان چه (42

 .هستند مواجه آب کمبود مشکل با اصفهان و خوزستان کرمان، زد،ی یها استان

 یآت معامالت نوبت در زعفران و ایسو کنجاله/ ديچيپ بورس یآت معامالت یفضا در رهیز عطر (43

 همچون بورس یفضا در یکشاورز محصوالت مشهد، در سبز رهیز یآت یقراردادها یرسم افتتاح با

 .شدند قرارداد صاحب سکه

 ديرس تومان ارديليم 33۱۱ به مهيب صندوق یها یپرداخت (44

 به خسارت عنوان به صندوق نیا قیطر از تومان ارديليم 3۱۱ و هزار كی از شيب گذشته سال در

 رفتن باال با رقم نیا دولت، و مجلس یها مساعدت با رود یم ديام که شد پرداخت کشاورزان

 .ابدی شیافزا ها تعرفه

 کند یم دفع را هيکل سنگ "گاوزبان گل" (45
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 و گل گرم 2۱ جوشاندن هيکل سنگ و هيکل یگرفتگ درمان یبرا گرفته صورت قاتيتحق اساس بر

 فاصله به استکان چهار روزانه مصرف و قهيدق 35 مدت به سرد آب تريل مين با گاوزبان گل اهيگ برگ

 .است ديمف ساعت مين

 امسال یمل شیهما در مزرعه، در آب تیریمد راه نقشه نیتدو یبرا تالش (46

 را یمشخص راه نقشه تا ميکن یم تالش مزرعه، در آب تیریمد یمل شیهما نيدوم یبرگزار با

 .ميکن نیتدو

 ندهیآ یزراع سال ینيتضم دیخر یبرا گندم گلوتن زانيم اعمال احتمال (47

 گندم گلوتن زانيم یکشاورز جیترو و آموزش قات،يتحق سازمان یبررس اساس بر که یصورت در

 اعمال ندهیآ سال گندم ینيتضم دیخر نرخ نييتع در ندهیآ سال شود، گرفته نظر در ضرورت كی

 .شود یم

 کند یم یغن را غنا کشور نینو یاريبآ زاتيتجه ران،یا (48

 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

 شود یم برگزار رامسر در زبان گاو گل یمل جشنواره (49

 بهشتیارد ماه 27 جمعه روز در گاوزبان گل یمل جشنواره یبرگزار از رامسر یکشاورز جهاد ریمد

 .داد خبر شهرستان نیا در یجار

 زاگرس یها جنگل یاياح اتيعمل آغاز یبرا اعتبار تومان ارديليم 335۱ اختصاص شنهاديپ (51

 معرض در و دهید بيآس یزاگرس بلوط درختان درصد 33 شده، انجام برآورد اساس بر تاکنون

 .شود آغاز یاصالح اتيعمل تر عیسر هرچه دیبا که دارند قرار یدگيخشک

 مجلس یعلن صحن در یمهندس نظام انتخابات قانون هياصالح (51
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 حدنصاب به استان هفت در کشور یعيطب منابع و یکشاورز یمهندس نظام انتخابات تيصالح

 .ديرس خواهد عموم اطالع به آن یقطع جینتا ،یینها یبررس از پس و دهيرس

 ییروستا تعاون یسو از ها استان در گندم ینيتضم دیخر گزارش نیآخر اعالم (52

 ییروستا یتعاون یها شبکه لیتحو را خود یديتول محصول از تن هزار 71۱ یخوزستان گندمکاران

 نیا دیخر آمار مجموع در و دادند لیتحو یبازرگان خدمات و غله شرکت به ار آن تن هزار 252 و

 .ديرس تن هزار 332 به استان

 !مرغ تخم پوست دیفوا (53

 و رماند در یشمار یب دیفوا که یصورت در شود یم ختهیر ها زباله به مرغ تخم پوست ها ونيليم

 .دارد ییغذا مواد ساخت

 شود یم ليتکم یزود به یدامپزشک یداروها یکاربرد علوم و ها پژوهش مرکز (54

 آلوده ها کش آفت انواع به عسل یزنبورها شده هیتغذ یها گل گرده مونهن درصد 33 که آنجا از

 .دهند قرار کار دستور در جد طور به را ییايميرشيغ و یاهيگ یداروها ديتول دیبا محققان هستند،

 یداروها از استفاده یبرا زنبورداران و مرغداران دامداران، از یجهادکشاورز ریوز دام امور معاون دعوت (55

 داخل ديتول یدامپزشک

 یداروها تا خواست زنبورداران و مرغداران دامداران، از یجهادکشاورز وزارت دام امور اونتمع

 .دهند حيترج یخارج یها نمونه به را داخل

 شد یکشاورز فکر اتاق ،یتخصص ماهنامه كی (56

 .ديرس( انایا) رانیا یکشاورز یخبرگزار دفتر به "صنعت و کشت دام،" ماهنامه بهشتیارد شماره

 تهران دانشگاه استیر یدایکاند شش از یکی عنوان به دامپزشك كی یمعرف (57

 مطرح انتهر دانشگاه سيرئ منتخبان یشورا جلسه در که تهران دانشگاه استیر دیکاند 7 یاسام

 آموزش گسترش دفتر کل ریمد حاضر حال در که ینيحس نام انيم نیا در و شد اعالم بود، شده

 است، تهران دانشگاه یدامپزشک دانشکده یشناس انگل گروه استاد نيهمچن و علوم وزارت یعال
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 تا 67 سال از تهران دانشگاه یدامپزشک دانشکده استیر سابقه یو. شود یم دهید ها آن انيم در

 .دارد خود کارنامه در زين را 3۱

 یجهادکشاورز یها برنامه تیاولو در قرمز، گوشت واردات کاهش (58

 را قرمز گوشت واردات زانيم میدار تالش کشور، در منظوره دو یگاوها ديتول شیافزا به توجه با

 .ميده کاهش

 یهواده مجهز یها ستميس با یماه ديتول یبرابر 1 شیافزا (59

 پرورش یاستخرها زيتجه با برابر سه به یماه ديتول شیافزا: گفت یگرماب انيماه دهنده پرورش

 نیا به التيتسه صيتخص هب ازين اما است، ریپذ امکان نینو و مجهز یهواده یها ستميس به یماه

 .دارد بخش

 رفت نيب از عسل زنبور تيجمع درصد 6۱ (61

 از ییايميش منشأ با یها گرد زیر و یماريب ليدل به عسل زنبور تيجمع درصد 6۱ گذشته سال یط

  نکرده یشیاند چاره آن حل یبرا بخش نیا یمتول عنوان به یجهادکشاورز وزارت اما رفتند نيب

 .است

 !است بوده بدن از تر بزرگ که جهان اسپرم نیتر یمیقد کشف (61

 نیا.رسد یم شيپ سال ونيليم 36 به قدمتش که اند کرده کشف را یا شده ليفس اسپرم دانشمندان

 .است بوده موجود خود بدن کل از تر بزرگ و دارد تعلق زیر یگويم كی به اسپرم

 شود یم صادر نيچ به انيماه خرچنگ و یاسب الی یماه (62

 رانیا یاسالم یجمهور است، یا ارزنده تجارب یدارا ،یپرور یآبز نهيزم در نيچ آنکه به توجه با

 .است کرده یزیر برنامه را التيش بخش در یهمکار یها نهيزم گسترش

 درصد شش با فقط ران،یا یکش روغن یها کارخانه تيفعال/ هندوستان قیطر از رانیا یخرما صادرات (63

 !تيظرف
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 سيرئ بینا ،ینور حضور با که رانیا یبازرگان اتاق یزکشاور ونيسيکم ماه بهشتیارد نشست

 و دکنندگانيتول درددل گشودن یبرا را یمناسب طیشرا شد، برگزار مجلس یکشاورز ونيسيکم

 .کرد فراهم صادرکنندگان

 یا هسته مثبت مذاکرات ليدل به ییدارو اهانيگ و زعفران ديتول شیافزا (64

 یکشورها به صادرات ديام با زعفران ژهیو به ییدارو اهانيگ ديتول ،یا هسته مذاکرات آغاز با

 .است افتهی شیافزا ،ییاروپا

 !دينزن گره گذشته راثيم به را یکشاورز یصادرات موانع (65

 گذشته مشکالت به را آن دینبا که دارد وجود یمشکالت یکشاورز محصوالت صادرات بخش در

 .زد گره

 !ديتول نهیهز از کمتر با عراق به زنده دام رأس 27۱ صادرات (66

 !شد صادر ديتول یها نهیهز از کمتر یمتيق با عراق به زنده گاو رأس 17۱ گذشته، ماه كی ظرف

 شد بار تره و وهيم نیاديم سازمان یعموم روابط ریمد ،یاکبر بهنام (67

 بار تره و وهيم نیاديم سازمان یعموم روابط دیجد ریمد عنوان به ،یصفو احمد حکم با یاکبر بهنام

 .شد منصوب

 یمرکز سازمان یسنت تفکر به یکشاورز یمهندس نظام یاعضا بزرگ ی نه (68

 به معتقد گروه یروزيپ با تهران استان یمهندس نظام سازمان یشوراها انتخابات دوره نيچهارم

 یساختار و داریپا توسعه در آن ردنک کارآمد و یمهندس نظام سازمان یها تيفعال کردن یمردم

 .خورد رقم یکشاورز بخش

 کنندگان مصرف انتخاب به ییغذا عیصنا یبرندها نیبرتر به "ییطال گندم" سیتند یاهدا (69

 یبازرگان اتاق در ،یتخصص ماهنامه كی کنندگان مصرف انتخاب به ییغذا عیصنا یبرندها نیبرتر

 .شدند ليتجل و یمعرف رانیا
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 رانیمد یراهگشا دارید/ خورد ديکل رانیا در ريش مصرف یارتقا یبرا دیجد یتخصص ريتداب اتخاذ (71

 رانیا ريش عیصنا و یجهادکشاورز یرسان اطالع

 شد کشور نمونه نیکارآفر عسل، نیريش ریمد (71

 غذایی صنایع گروه مدیر ژائله ونسی از ده،یبرگز نانیکارآفر میتکر یمل شیهما نيچهارم در

 .شد ليتجل 31 سال دهیبرگز نیکارآفر عنوان به عسل شيرین

 لیبرز 2۱3۴ ینجها جام در رانیا یغذا یجنجال یماجرا (72

 در رانیا چرا: که است کرده مطرح را پرسش نیا ینمابر ارسال با حالل یغذا یجهان مؤسسه

 قرار را حالل یغذا موضوع کنانیباز یبرا لیبرز 2۱3۴ یجهان جام زبانيم از خود یها درخواست

 است؟ نداده

 ییغذا یها یافزودن یگذار شماره یالملل نيب ستميس استیر به رانیا خابانت (73

 یگذار شماره یالملل نيب ستميس استیر به ییغذا یها یافزودن کدکس اجالس در رانیا

 .شد انتخاب ییغذا یها یافزودن

 نفت وزارت یگیهمسا در یجهادکشاورز یبرا دیجد ساختمان دیخر (74

 شهيش ساختمان به بازگشت یبرا یجهادکشاورز وزارت مسئوالن  تالش ماندن جهينت یب به توجه با

 یها ساختمان به وزارتخانه نیا انتقال بر یمبن دیجد یها یريگ ميتصم کشاورز، بلوار در واقع یا

 .است یکنون نفت رتوزا جنب کاره مهين

 شود یم شناخته خردادماه ،یکشاورز ونيسيکم دیجد سهيرئ ئتيه (75

 گرفته شدت یاسالم یشورا نهم مجلس سوم سال در یکشاورز ونيسيکم یسيرئ بینا یبرا رقابت

 .است

 افتی شیافزا درصد 33 به درصد چهار از شکر و قند واردات فهتعر (76

 تعرفه کاهش با باشد، منطقه ديسف شکر صادرکنندگان نیتر بزرگ از تواند یم رانیا که یحال در

 .است دهيرس شکر و قند عیصنا کامل یورشکستگ به واردات
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 دیآ یم خزر یساز یغن کمك به قفس در یماه پرورش رحط (77

 جذب یبسترها نیتر مهم از یالتيش محصوالت و یماه یفرآور حوزه در یگذار هیسرما

 .بماند دور به ها یدولت چشم از دینبا که بود خواهد نانسیفا ای و یخصوص بخش یگذار هیسرما

 کند دايپ ورود یلیتبد عیصنا و نینو یکشاورز حوزه در یخصوص بخش: یرجائ عباس (78

 یلیتبد عیصنا و خاک و آب ن،ینو یکشاورز حوزه در یخصوص بخش یبرا یگذار هیسرما نهيزم

 .باشند داشته ورود به رغبت گذاران هیسرما که شود یساز شفاف یا گونه به دیبا

 است یکشاورز بخش یها تیمحدود نیتر عمده از یکی "ونيزسيمکان" (79

 حوزه در ها تیمحدود نیا از یکی که دارد وجود یکشاورز بخش در یا عمده یها تیمحدود

 .باشد یم ونيزسيمکان و آالت نيماش کمبود یگرید و صادرات

 یکشاورز بخش مشکالت رفع راهکار "یکشاورز" محصوالت موقع به دیخر (81

 و شد خواهد رفع یکشاورز بخش مشکالت از یاريبس یکشاورز محصوالت موقع به دیخر با

 .رفت نخواهد هدر به کشاورزان دسترنج ماحصل

 یکشاورز در جیترو مغفول گاهیجا (81

 ندارند؟ ییاجرا نيتضم یکشاورز یعلم یها افتهی چرا

 داد خبر سنایا به نباتات حفظ سازمان سیير (82

 ترکمنستان از ها ملخ حمله احتمال /یمراکش ملخ انيطغ رفع

 بلوط یها جنگل یاياح یبرا یتومان ارديليم هزار شنهاديپ (83

 شنهاديپ زاگرس بلوط یها جنگل یاياح یبرا: گفت یزداريآبخ و مراتع ها، جنگل سازمان سیير

 .است یبررس حال در که شد داده دولت به اعتبار تومان ارديليم 3۱35 اختصاص

 برود نيب از دیبا یکشاورز محصوالت واردات و صادرات یمنف توازن (84

 یگام مرغ پرورش دوره طول کردن کوتاه: گفت یکشاورز جهاد وزارت یدام داتيتول بهبود معاون

 .است کشور در مرغ گوشت تيفيک ارتقاء و ديتول یاستانداردساز در مؤثر
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 یکشاورز در یمقاومت اقتصاد تحقق راه تنها یور بهره شیافزا (85

 خاک، آب، منابع از یور بهره شیافزا با: گفت یکشاورز جهاد وزارت عیصنا و خاک و آب معاون

 در یموثر یها گام ،یکشاورز محصوالت ديتول شیافزا جهت در ها نهاده و یانرژ د،يتول عوامل

 برداشته کشور ییغذا تيامن نيتام یراستا در یمقاومت اقتصاد یها استيس از یبخش تحقق جهت

 .است شده

 یاورزکش ونيسيکم یاعضا یها پرسش به روين ریوز پاسخ (86

 ندگانینما با او پاسخ و پرسش در روين ریوز حضور از یکشاورز ونيسيکم سهیير اتيه عضو كی

 یسواالت که ندگانینما از تن دو که گفت نيهمچن او. داد خبر خوزستان و جانیآذربا اصفهان،

 .نشدند قانع داشتند، کشاورزان آبه حق و شرب آب درباره

 یجهان هیتغذ در التيش رشد به رو نقش از فائو دیجد گزارش (87

 یآبز و التيش رشد به رو نقش یدیجد گزارش در( فائو) متحد ملل یکشاورز و خواربار سازمان

 .داد قرار دياکت مورد را درآمد منبع كی کردن فراهم و یجهان هیتغذ در یپرور

 شد جوان نسل عمر طول کاهش كی شماره متهم کا،یآمر ییغذا عیصنا (88

 کایآمر ییغذا عیصنا شد، اکران یشمال یکایآمر ینماهايس در هفته نیا که مستند لميف كی در

 .است شده یمعرف ها ییکایرآم انيم در مفرط یچاق معضل یاصل مسئول

 کرد اجاره نيزم سودان در هيترک (89

 ،یکشاورز هدف با و سودان در و خود یالملل نيب یمرزها از خارج در بار نينخست یبرا هيترک

 .کرد اجاره نيزم

 2۱3۴ سال در غذا یجهان واردات نهیهز تيتثب: کرد ماعال فائو (91

 نهیهز کرد ینيب شيپ خود گزارش نیدتریجد در( فائو) متحد ملل یکشاورز و خواربار سازمان

 واردات یبرا نهیهز اما د،يرس خواهد 2۱3۴ سال در دالر ونيلیتر 3.23 به غذا یجهان واردات

 .افتی خواهد شیافزا واردات، متيق و حجم شیافزا ليدل به یمدا محصوالت
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 افتی کاهش کایآمر یکشاورز یها نيزم ارزش (91

 سه در ا،یسو و غله یها متيق افت دنبال به کایآمر دوستيم منطقه یکشاورز یها نيزم ارزش

 .افتی کاهش یالديم یجار سال اول ماهه

 دیخر کشاورزان از گندم تن ونيليم 2.5 مصر (92

 تن ونيليم 2.5 تاکنون گذشته ماه از شود، یم شناخته جهان گندم واردکننده نیتر بزرگ که مصر

 .است کرده یداریخر کشاورزان از گندم

 خورد ديکل غنا در سرانجام ینيفراسرزم یها کشت (93

 نیا از توانند یم کشورمان یکشاورز دکنندگانيتول غنا، کشور با منعقدشده نامه تفاهم اساس بر

 .کنند وارد کشور به را خود محصول و کرده یکشاورز غنا کشور در پس

 ديرس مراکش به زعفران یها گونه از مراقبت یبرا فائو یپوند ونيليم 3۱ اعتبار (94

 زعفران کننده ديتول نیبزرگتر رانیا که یحال در: گفت ،یتجار عالئم یجهان سازمان یشورا عضو

 یحال در نیا و گرفت تعلق مراکش به فرانزع یها گونه از مراقبت یبرا فائو پوند ونيليم 3۱ است

 .رسد ینم هم لويک 3۱۱ به مراکش زعفران ديتول که است

 
 منابع مالی

 - 93/12/26فارس

 الگوی توليد تغيير کند/ درصد منابع صندوق توسعه به آب و کشاورزی 3۱اختصاص 
ليد را بر اساس منطقه زندگی تغيير باید الگوی تو: مدیر حوزه ریاست و دبير هيأت عامل صندوق توسعه ملی گفت

 .دهيم

درباره  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور مدیر حوزه ریاست و دبیر هیئت عامل صندوق توسعه ملی در گفت امید گیالن

درصد منابع ورودی  01براساس قانون بودجه : ، گفتیابد منابع صندوق توسعه ملی به کشاورزی اختصاص می اینکه چه بخشی از

این میزان به صورت ریالی به بخش کشاورزی تخصیص داده  گیرد و تعلق می بخش آب، کشاورزی و منابع طبیعی این صندوق به

  .شود می

که مصرف آب را در بخش در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به کمبود منابع آبی در کشور چه راهکارهایی وجود دارد  وی

ای نیمه خشک و بیابانی  در درجه اول باید بپذیریم که ما در منطقه: وری آن را افزایش دهیم، افزود کشاورزی کاهش دهیم و بهره

 .کنیم و همچنین باید الگوی تولید را بر اساس منطقه زندگی تغییر دهیم زندگی می

  .حق نداریم در طبیعت سیکل طبیعی محیط اطرافمان را از بین ببریمباید یادمان بماند که  :پور اظهار داشت گیالن

http://www.farsnews.com/
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آب تبدیل به یک  گذاری مناسبی بر روی آن صورت گیرد و آب باید قیمت وری بهره مصرف آب و افزایش  برای کاهش: وی افزود

 .وری از آب فراهم شود گذاری در بخش کشاورزی امکان بهره کاالی اساسی شود تا با سرمایه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801332111931 

 "بازگشت به باال"
 آب

 - 93/12/27فارس

 پساب شهری بعد از تصفيه در کشاورزی استفاده شود/ راهکار مهم کاهش مصرف آب ۴
پساب : راهکار مهم برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی گفت ۴استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شيراز، با ارائه 

 .شهری باید بعد از تصفيه در بخش کشاورزی استفاده شود

و در پاسخ به سؤالی مبنی  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  الدین نجفی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز در گفت بهاء

بحران : بیشتر شود، گفت وری مصرف آب چه راهکارهایی وجود دارد که مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یابد و بهره بر اینکه

 .بحران را تشدید کرده است این  های اخیر یکی از مشکالت اصلی کشور است که خشکسالی آب

تا االن روی مدیریت عرضه کار شده است در حالیکه مدیریت تقاضا  کل اصلی در بحران آب مدیریت است بطوریکهمش: وی افزود

  .وری مصرف آب دارد ای در بهره کننده نقش تعیین دارای اهمیت است و هم

های نوین آبیاری  از روشگیری  وری آب بهره های افزایش بهره یکی از روش: استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز، تصریح کرد

 .های نوین آبیاری، مصرف آب کاهش یابد گیری از روش تحت فشار است به شرط آنکه پس از بهره

گیرد کشاورزان  های مدرن صورت می گیری از روش زمانیکه کاهش مصرف آب به روش بهره بسیاری جاها در: نجفی تصریح کرد

  .رساند به هدفمان که همان کاهش مصرف آب است نمی را ما دهند و این کار سطح زیر کشت را افزایش می

شرط را باید گذاشت که این کار منجر به افزایش  سنتی آبیاری به روش نوین این  بنابراین پس از تبدیل روش: وی اظهار داشت

 .بیشتر مصرف آب نشود

با تصفیه پساب : ها عنوان کرد و گفت از پساباستاد اقتصاد دانشگاه کشاورزی شیراز، راهکار دیگر کاهش مصرف آب را استفاده 

 .شود ها برای کشاورزی قابل استفاده می های شهری این پساب فاضالب

شود و همین موضوع  های نوین آبیاری تحت فشار منجر به کاهش مصرف آب نسبت به گذشته می روش: نجفی تصریح کرد

 .برد وری آب را باال می بهره

کنند یکی از راهکارهای  کشت محصوالتی که آب کمتری مصرف می هایی برای فراهم کردن مشوق وتغییر الگوی کشت  :وی گفت

 .وری آب است دیگر برای افزایش بهره

 .وری آب تبدیل شود وری زمین باید به استراتژی افزایش بهره بنابراین استراتژی افزایش بهره: نجفی گفت

های تحقیقاتی کشاورزی  وری آب استفاده از روش های افزایش بهره یکی از روش: شتدا بیان استاد اقتصاد دانشگاه کشاورزی شیراز،

شود که هم مقاومت به کم آبی زیادی داشته باشند و  تولید از محصوالت گیری از تحقیقات، ارقام جدیدی  است بطوریکه با بهره

 .هم نیاز به آب آنها کم باشد

شته اقتصاد کشاورزی از انگلستان عضویت هیئت علمی بخش اقتصاد کشاورزی، دارای دکترای ر0031بهاء الدین نجفی متولد 

 .دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز با درجه استادی است

 .مقاله در زمینه اقتصاد کشاورزی و سیاست و توسعه کشاورزی است 32تالیف به زبان فارسی و بیش از  2این استاد دانشگاه دارای 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801332110031 
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 "بازگشت به باال"
 

 تکنولوژی، نوآوری ها،علمی
 - 93/12/26فارس

 يمذخایر ژنتيکی گوسفند را حفظ کن/ نياز به حمایت از ذخایر ژنتيکی دام بومی
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئيس سازمان تحقيقات آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اینکه زمان را برای 

برای حفظ گوسفندهای بومی باید از ذخایر : ایم، گفت استفاده از ذخایر ژنتيکی گاو بومی کمی از دست داده

 .مان محافظت کنيم ژنتيکی

وگو با خبرنگار اقتصادی  ی و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در گفتاسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورز

های بومی اصالح  شود و دام  شده وارد کشور می و در پاسخ به این سؤال که چرا در حوزه دام، گاوهای اصالح خبرگزاری فارس

های اصالح شده به ذخایر ژنتیکی کمتر توجه شده و قطعا باید یکی از  ی گذشته با ورود دامها در سال: شوند گفت ژنتیکی نمی

 .راهکارهای آینده توجه به ذخایر ژنتیکی باشد

ولی باید در مورد گوسفند دقت بیشتری کنیم  ایم کمی زمان را از دست داده در مورد گاو و استفاده از ذخایر ژنتیکی آن: وی افزود

 .ز دست ندهیمزمان را ا و

مان در گوسفند دقت الزم را  بنابراین برای حفظ گوسفندهای بومی باید از ذخایر ژنتیکی: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .داشته باشیم و از آن محافظت کنیم

 .حمایت داریمهای سبک و سنگین داریم و برای حفظ ذخایر ژنتیکی کشور نیاز به  ما راهبرد ژنتیکی برای دام: وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801331111193 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 - 93/12/25فارس

 مهمترین معضالت کشاورزی فقدان سالمت خاک کشاورزی
قبل از . صرار به کشت هر گونه گياهی در هر زمينی که به ظاهر آب دارد برای توسعه کشاورزی داشته باشيمنباید ا

 .ریزی توليد استفاده شود توصيه به کشت ابتدا باید سالمت خاک کشاورزی تأیيد شده و به شکل مدون برای برنامه

برگرفته از همان امید مورد ادعای )در دولت بود نور امیدی  با آمدن دولت تدبیر و امید که عبور از هشت سال انحصار مدیریت

 .در دل ایرانیان چشم زد؛ و اکنون همه دنبال تغییر بودند که امید را فزونی بخشند( دولت

د ها اگر افراط گرایان اجازه دهند حرکت اصولی و حتی عبور از منجالب و خوش بینانه بحران مانن الحق واالنصاف در بعضی از زمینه

ای به مسیر  آنچه توسط متخصصان علوم سیاسی و حقوقی در وزارت خارجه گذشت و قطار خارج از ریل را در مسئله هسته

نحوه فضاحت مدیریت در سالیان گذشته در نفت )ای معروف  بازگرداند و همچنین برادر دیگر جهادگر در وزارت نفت که با جمله

ناجی شریانهای اقتصاد ورشکسته و تک ( ای تخصصی آموزش داد تا عبرت آیندگان شوده توسط مافیای نفتی را باید به شکل دوره

زیست کشور تالش خود را دارند اما کار خرابتر از آن است که بتوان انتظار حتی به مسیر  عزیزانمان در محیط. محصولی کشور شد

 .آمدن را داشت

های  جایی که سایه تحریم کمترین اثر را گذاشته، جایی که اشتباه. تتوان ساده گذش از هر چه بگذریم از امنیت غذایی مردم نمی

های اقتصادی و  تواند عامل پایداری در حوزه گذشته مدیریتی فاجعه سونامی سرطان در کشور را رقم زده، جایی که همواره می

http://www.farsnews.com/
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گیری  ی کاری شده، جایی که بهرهاجتماعی و زیست محیطی باشد ولی عدم نگاه و درک مدیریتی خود عامل تفرقه و بی بندو بار

های تولید باید تضمین کننده کشاورزی پایدار باشد به سبب عدم تالش و درک مدیریتی خود بالیی ویرانگر بر سر  پایدار از نهاده

 .دهند منابع پایه و نهایتا مردم آورده و هر روز بیش از پیش مردم تاوان این فالکت را می

پیاده   به چه واقعیتی خواهیم رسید، آیا غیر از این است که. به مدیران ارشد بکارگرفته شده باشداگر یک نگاه عمومی و سطحی 

 .کننده سیاستهای غلط بیست سال پیش کشاورزی سابق در زمینه تولیدات گیاهی هستیم

ی چندین برابر حد آیا نظر وزیر جهاد غیر از این است که مشکل بقایای نیترات در محصوالت کشاورزی عمدتا سبزی و صیف

باز هم شما افتخار تامین کود . استانداردهای ملی بوده و این خود تاثیرات وحشتناکی در زمینه سالمت مردم خواهد داشت

 .کنید میلیارد تومان کمک را از دهان رئیس دولت تدبیر و امید جاری می 211شیمیایی با اعتبار 

مشکل کشور فقر ذاتی مواد آلی موجود در خاک کشاورزی ! شیمیایی است  آیا مشکل تامین امنیت غذایی افزایش مصرف کود

بندید در مبارزه با این حوزه گام بردارید و بخواهید که هر کشاورز سهم خاک از مواد آلی را  است که اگر کمر همت جهادی می

 .ها راهکار عملیاتی ارائه شده است بدهد که طی سالهای قبل حتی از دوران شما ده

جمله شعار تولید کود مورد نیاز هر کشاورز توسط خودش امری اجتناب ناپذیر در شرایط اقلیمی گونه گون کشورمان، نه از 

اینقدر اصرار در کشت هر گونه گیاهی اقتصادی در هر .تخصیص کمک و یارانه مستقیم به تولیدکنندگان کودهای شیمیایی است

یکی از مهمترین معضالت کشاورزی فقدان اطلس سالمت خاک . زی نداشته باشیدزمینی که به ظاهر آب دارد برای توسعه کشاور

گیرند و درامدهای چند ده میلیونی تحت عنوان  های میلیونی می اما رسالت متخصصین دولتی که حقوق .کشاورزی کشور است

به عناصر سنگین سمی و رادیواکتیو به  بودن اند که ذات این خاک امکان آلوده اعضای هیات علمی دارند کجا رفته است؟ چرا نگفته

تواند داشته باشد بنابراین قبل از توصیه به کشت ابتدا باید سالمت خاک کشاورزی کشور تهیه شده و به شکل  شکل طبیعی را می

ای  و کهنه ریزی تولید استفاده شود و اگر قرار به معرفی الگوی کشت است بر این اساس گفته شود نه دید سنتی مدون برای برنامه

 .که دامن سوز مردم در باب درمان شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801332111090 

 "بازگشت به باال"
 سیب زمینی

 - 93/12/25فارس

 رسد هفته دیرتر از هر سال به بازار می 2ن زمينی همدا سيب
به دليل شرایط آب و هوایی سيب زمينی همدان : رئيس اداره تنظيم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت

هفته دیرتر از زمان معمول برداشت و روانه  2شد اما در حال حاضر این محصول  که هر ساله در تيرماه وارد بازار می

 .اهد شدبازار خو

گو با خبرنگار فارس در همدان، کشت سیب زمینی در کشور در سال زراعی جاری را مطلوب  و داریوش سرحدی امروز در گفت

تولید سیب زمینی در کشور نسبت به سال گذشته بیشتر بوده و بسیاری از کشاورزان درگیر کشت سیب : ارزیابی کرد و اظهار کرد

 .اند زمینی شده

محصول سیب : اینکه در استان همدان نیز کشت سیب زمینی بیشتر از سنوات گذشته انجام شده است، ادامه داد وی با تاکید بر

هفته دیرتر  3جاری  شود در سال بینی می زمینی استان در تیرماه وارد بازار خواهد شد و با توجه به شرایط آب و هوایی موجود پیش

 .ار شودوارد باز از زمان معمول همه ساله برداشت و

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930225000383
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سیب زمینی که در حال حاضر در بازار موجود و از کیفیت خوبی نیز : رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تصریح کرد

 .های کرمان، گلستان و اصفهان است برخوردار است مختص به استان

تولید نسبت به سال گذشته بهبود و  امسال با افزایش حجم تولید سیب زمینی در کشور مواجه هستیم و روند: کرد وی تصریح

 .قیمت آن نیز شکسته شده است

جاری به دلیل حمایت از تولیدات داخلی این کشور بر روی سیب زمینی ایران  مردادماه سال 32مرز عراق تا : سرحدی تاکید کرد

 .واهد بودشود با تنش قیمت رو به رو خ بسته خواهد بود و سیب زمینی که تا این تاریخ وارد بازار می

اگر مرزهای عراق برای صادرات سیب زمینی گشوده نشود، حجم باالیی از تولیدات سیب زمینی کشور در تابستان : وی ادامه داد

یابد بنابراین باید در خارج  شود که در این صورت عرضه بیشتر از تقاضا خواهد شد و قیمت سیب زمینی کاهش می وارد بازار می

 .یکی از بازارهای خوب ما کشور عراق است چراکه کشور تقاضا ایجاد کرد

 .در حال حاضر قیمت سیب زمینی در بازار مصرف بیش از قیمت تمام شده تولید است: سرحدی گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801332111113 

 "بازگشت به باال"
 شیر

 - 93/12/24فارس

 شده از کارگروه تنظيم بازار درخواست بررسی قيمت تمام/ شده استنشير گران 
ای به کارگروه کنترل بازار تغييرات بهای  شير گران نشده است بلکه انجمن طی نامه: دبير انجمن صنایع لبنی گفت

گيری  شده شير بررسی و در مورد آن تصميم ده و از کارگروه درخواست کرده قيمت تمامشده شير را عنوان کر تمام

 .شود

لبنی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که شایعات  رضا باکری دبیر انجمن صنایع خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .خیر افزایش قیمتی در مورد شیر اعمال نشده است :کند،گفت ر را تائید میمطرح درباره افزایش قیمت شی

ای به کارگروه کنترل بازار ارسال کرده که در آن تغییرات بهای تمام شده شیر عنوان شده و از  انجمن لبنی نامه: وی افزود

  .سی شودموارد بیان شده و اثر گذار بر قیمت تمام شده شیر برر که ایم درخواست کرده آنها

تاکنون در قیمت شیر تغییر ایجاد نشده و بر اساس درخواست انجمن، کارگروه کنترل بازار : تصریح کرد دبیر انجمن لبنی صنایع

تصمیم گیرنده است که یا با افزایش قیمت بهای فرآورده موافقت کند و یا با تخصیص یارانه افزایش بها را برای تولید کننده جبران 

 .کند

 .گیری بر عهده کارگروه کنترل بازار است انجمن منتظر پاسخ نامه ارسالی به کارگروه است و در نهایت تصمیم: وی افزود

میلیارد تومانی شیر در چه وضعیتی است و آیا به صورت کامل به دامداران پرداخت  011باکری در پاسخ به این سوال که یارانه 

به  میلیارد تومان آن هم اخیرا 011رانه بطور کامل به دامداران پرداخت شده و میلیارد تومان از این یا 311: شده است؟ گفت

وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت واریز شده است ولی در مورد اینکه این مبلغ به حساب دامداران واریز شده است یا خیر  حساب

 .اطالعی ندارم
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 خدمات دام
 - 93/12/24فارس

 خرید تضمينی شير در دستور کار قرار گيرد/ راهکار 3۱آسيب صنعت دامپروری و پيشنهاد  33
آسيب صنعت دامپروری به دليل  33ای به رئيس جمهور  ضوی در نامهاتحادیه دامداران و گاوداران خراسان ر

راهکار پيشنهاد  3۱های نادرست، عدم اجرای قوانين و شرایط اقليمی را یادآور شد و برای حل مشکالت  گذاری سياست

 .کرد

 خبرگزاری فارسای به  داران و گاوداران خراسان رضوی در پی ارسال نامهاتحادیه دام خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 :عنوان کرد درخواست خود از رئیس جمهور برای حمایت از تولیدکنندگان این صنف را

 االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی حجت

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

هایی  گیری در سالی که مقام معظم رهبری به نام اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی مزین فرمودند آیا با چنین تصمیم

 .باشد ها در مدیریت تولید کشور، جز تدبیر در حفظ منافع ملی می سازی یارانه آیا هدف از هدفمند. توان تولید را حمایت نمود می

کننده  نماییم حمایت از مصرف آن را از دستور کار خود خارج می  ولید دارد حذف و تمامی ابزارهای حمایتیای که تعلق به ت یارانه

 .کننده است تامین و تضمین گردد تواند با اهمیت تلقی و مفید باشد که آینده تولیدکشور که متعلق به همین مصرف زمانی می

شود که قبال ضربات  چنین تصمیماتی اتخاذ توسعه ملی است چرا بایستیدر جایی که حفظ و ارتقا کشاورزی و دامپروری حافظ 

 .ایم آن را بر پیکره تولید تجربه کرده

توان امیدی به اصالح ساختار تولیدات  گذاری و دخالت غیر کارشناسانه افراد بر اجرای قوانین تداوم یابد دیگر نمی تا زمانی که تاثیر

 .ماند ن مصوب مجلس شورای اسالمی از قبیل خرید تضمینی همچنان بر زمین میکشاورزی و دامی کشور داشت و قوانی

 های گذشته خشک و محصوالت لبنی در سال واردات غیر هدفمند شیر-0

 های دامی توسط گروهی مشخص کانالیزه کردن واردات نهاد -3

 های پیاپی در این استان و کشور خشکسالی-0

 ها ی یارانهساز عدم اجرای صحیح قانون هدفمند-2

 وری در بخش کشاورزی و سایر قوانین ه انتخابی عمل کردن به قوانین موجود کشور از جمله نظام جامع دامپروری و افزایش بهر -2

 عدم توجه به میزان مصرف محصوالت لبنی توسط ملت -1

 توجهی به سالمت جامعه عدم تفکر پیشگیری قبل از وقوع و بی -3

 لبنی تضعیف صادرات محصوالت-9

 سازی عدم اجرای صحیح خصوصی -8

 توجهی به بهداشت تولید کاهش کیفیت محصوالت لبنی و در پی آن بی-01

 گری و رانت ایجاد یاس و عدم خودباوری برای تولیدکننده با بسترسازی و توسعه فضای واسطه -00

دوباره خواهیم رسید، جای سوال است که چرا همه و همه با تصمیم اخیر دولت دور باطلی خواهد بود که مطمئنا به این نقطه 

های  عزیزانمان در دولت محترم پیگیر تعیین بهای تمام شده شیر خام تولیدی نیستند و چرا خرید تضمینی شیر خام را در برنامه

 .کاری خود ندارند

بسته است لذا این زنجیره تولید باید دانیم که تولید شیر خام از یک سو به بازار مصرف و از سوی دیگر به تضمین تولید وا همه می

 .جامع و کامل در نظر گرفته شود
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 جناب آقای رئیس جمهور

هایی جامع با عنوان نگرشی نو درصنعت دامپروری کشور به شرح ذیل به خدمت جنابعالی  این اتحادیه راهکارهایی به صورت طرح

 .نماید ارسال نموده و مجدد ارسال می

 ن شیر خامطرح شناسنامه دار کرد -0

 طرح شناسنامه دار کردن گوشت قرمز-3

 طرح بیمه دام-0

 طرح بیمه شیر خام-2

 طرح تجمیع دام روستایی در یک واحد تعاونی -2

 طرح یارانه سالمت-1

 های دامی و شیر خام طرح آزادسازی تدریجی قیمت نهاده -3

 (محصوالت لبنی)طرح صادرات محصوالت دامی  -9

 شاورزی و دامیطرح بورس محصوالت ک -8

 ها و صنایع وابسته بندی گاوداری طرح رتبه -01

خواهشمند است دستور رسیدگی را داده و در صورت نیاز اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی به آمادگی توضیحات 

رضوی داشته، تا بتواند در جهت ها در استان خراسان  های ارائه شده و همکاری در اجرای کامل این طرح کامل در رابطه با طرح

 .سالمت جامعه و حمایت از تولید و در پیشاپیش از حسن توجه حضرتعالی سپاسگزارم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801333111010 

 "گشت به باالباز"
 تکنولوژی ،نوآوری ها، علمی

 93/12/23فارس

 سردسير  های مقاومت در مقابل بيماری/ درصد افزایش توليد 3۱رقم جدید جو دیم با 
های رایج مناطق سردسير مقاوم و در کل  این دستاورد زراعی جدید نسبت به بيماری: گفت( دیم)مجری طرح رقم جو 

 .دهد کيلو بيشتر محصول می 3۱۱های مشابه  کشت است و در هر هکتار نسبت به نمونه های سردسير کشور قابل استان

 خبرگزاری فارسگو با خبرنگار اقتصادی  و یک دستاورد جدید زراعی است در گفت که  (دیم)یوسف انصاری مجری طرح رقم جو 

های تجارتی قبلی معرفی شده از  که یک رقم جدید است در مقابل رقم( دیم)رقم جو : و گفتهای این طرح پرداخت  به بیان ویژگی

 .درصد افزایش محصول دارد 01های شاهد قبلی  مؤسسه تحقیقات دیم و نسبت به رقم

کل  های رایج منطقه سردسیر تحمل دارد و در نسبت به بیماری  زراعی جدید و تازه معرفی شده این دستاورد :وی افزود

 .های سردسیر کشور قابل کشت است استان

دهد و با توجه به  کیلو بیشتر محصول می 011در هر هکتار ( دیم)های قبل رقم جو  نسبت به نمونه: این تولید کننده تصریح کرد

شت هزار هکتاری که در مناطق سردسیر به کشت جو اختصاص دارد، اگر از این دستاورد جدید در آن مناطق ک 221مساحت 

 .وری زیادی را خواهیم داشت بهره شود،
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 تکنولوژی، نوآوری ها، علمی
 - 93/12/23فارس

 بيشترین روزهای شاخص پرتو فرابنفش داشته است 33و گيالن در  3۱مالی در سال خراسان ش
روز  76استان خراسان شمالی با  313۱دهد که در سال  نتایج حاصل از اطالعات ثبت شده پرتو فرابنفش نشان می

 3133است و در سال کم را داشته ( ميزان اثر)ترین روزهای شاخص پرتو فرابنفش با نوع مواجهه  بيش( درصد 33.17)

 .ترین روزها را در این سطح از کيفيت به خود اختصاص داده است بيش( درصد 2.13)روز  63استان گيالن با 

های این مرکز در مورد شاخص پرتو فرابنفش با نوع مواجهه  ه یافته چکید مرکز آمار ایران،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .کم منتشر شد( میزان اثر)

( درصد 09.01)روز  13استان خراسان شمالی با  0081دهد که در سال  نتایج حاصل از اطالعات ثبت شده پرتو فرابنفش نشان می

روز  39استان گیالن با  0080کم را داشته است و در سال ( میزان اثر)شاخص پرتو فرابنفش با نوع مواجهه ترین روزهای  بیش

 .ترین روزها را در این سطح از کیفیت به خود اختصاص داده است بیش( درصد 3.00)

 متوسط( ميزان اثر)شاخص پرتو فرابنفش با نوع مواجهه 

( درصد 01.22)روز  000استان ایالن با  0081دهد که در سال  رابنفش نشان مینتایج حاصل از اطالعات ثبت شده پرتو ف

 021استان اصفهان با  0080متوسط را داشته است و در سال ( میزان اثر)ترین روزهای شاخص پرتو فرابنفش با نوع مواجهه  بیش

 .است ترین روزها را در این سطح از کیفیت به خود اختصاص داده بیش( درصد 08.98)روز 

 زیاد( ميزان اثر)شاخص پرتو فرابنفش با نوع مواجهه 

 02.02)روز  21های تهران و قزوین با  استان 0081دهد که در سال  نتایج حاصل از اطالعات ثبت شده پرتو فرابنفش نشان می

استان اصفهان با  0080ال زیاد را داشته است و در س( میزان اثر)ترین روزهای شاخص پرتو فرابنفش با نوع مواجهه  بیش( درصد

 .ترین روزها را در این سطح از کیفیت به خود اختصاص داده است بیش( درصد 09.29)روز  19

 خيلی زیاد( ميزان اثر)شاخص پرتو فرابنفش با نوع مواجهه 

و  0081در سال ( درصد 10.01)روز  330دهد که استان هرمزگان با  نتایج حاصل از اطالعات ثبت شده پرتو فرابنفش نشان می

خیلی زیاد را داشته ( میزان اثر)ترین روزهای شاخص پرتو فرابنفش با نوع مواجهه  ، بیش0080در سال ( درصد 11.11)روز  333

 .است

 شدید( ميزان اثر)شاخص پرتو فرابنفش با نوع مواجهه 

( میزان اثر)پرتو فرابنفش با نوع مواجهه شاخص  0081دهد که در سال  نتایج حاصل از اطالعات ثبت شده پرتو فرابنفش نشان می

ترین روزها را در این سطح از کیفیت به  بیش( درصد 0.39)روز  03استان کرمان با  0080شدید وجود نداشته است و در سال 

 .خود اختصاص داده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801333110099 

 "بازگشت به باال"
 صادرات، واردات

 - 93/12/23فارس

 شود محصوالت کشاورزی وارداتی بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزی معدوم می
شود که حداکثر ظرف  می به اشخاصی که کاالهای کشاورزی را بدون پروانه وزارت جهاد کشاورزی وارد کنند، اخطار

 .مدت یك ماه به خارج از کشور برگردانند و گرنه با حضور نماینده سازمان حفظ نباتات در گمرک معدوم خواهد شد

http://www.farsnews.com/
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1391/n_farabanafsh_90-91.pdf
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930222001188
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اصالحات  بارا  0080واردات سال  تازگی مقررات صادرات و ، سازمان توسعه تجارت ایران، بهخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .کرده است منتشر

 :قوانین بازنگری شده در حوزه کشاورزی به شرح زیر است بخشی از

  31۴7مستخرجه از قانون حفظ نباتات مصوب اردیبهشت ماه  36و  33مواد  -3

های  ات و قسمتنهال و تخم نباتات و به طور کلی هرگونه نبات -میوه  -ریشه  -پیوند -قلمه  -پیاز  -وارد کردن بذر  -00ماده 

 .نباتی به کشور مستلزم تحصیل پروانه قبلی از وزارت جهاد کشاورزی است

شود که حداکثر ظرف مدت یک ماه به خارج از کشور برگردانند و  به اشخاصی که بدون پروانه اجناس مزبور را وارد کنند، اخطار می

 .داال با حضور نماینده سازمان حفظ نباتات در گمرک معدوم خواهد ش

های نباتی و علف  های نباتی و هورمون بندی و توزیع صدور کلیه سموم دفع آفات و بیماری ورود و ساخت و تبدیل و بسته -03ماده 

 .ها محتاج اخذ پروانه از طرف وزارت جهاد کشاورزی است کش

 آئين نامه اجرایی قانون حفظ نباتات 3ماده 

های خطرناک نباتی سازمان حفط نباتات از صدور پروانه مواد مشروحه در  و بیماری برای جلوگیری از ورود و سرایت آفات -8ماده 

 .زیر خودداری خواهد کرد

 (تخم،وش، پنبه محلوج و کلیه قسمتهای مختلف این نبات)پنبه  -0

 زمینی انواع سیب -3

 انواع بذر -0

 شلتوک -2

 نهال، قلمه و پیوند انواع اشجار میوه -2

 ه زیتوننهال، قلمه و میو -3

 نهال و قلمه مو -9

 قلمه نیشکر -8

 ها نهال انواع سوزنی برگ -01

 نهال موز و انبه و آواکادو -00

 نشاء توت فرنگی -03

 ای ، لوبیا، سوژا و یونجه بذور کنف، کاهو، ذرت خوشه -00

 بذور توتون و تنباکو -02

 های مضره ها و باکتری انواع حشرات زنده و قارچ -02

 وه و مرکباتانواع می -01

های این ماده نسبت به کسب مجوز  الذکر ضرورت داشته باشد باید با توجه به مفاد تبصره چنانچه ورود هریک از اقالم فوق: توضیح

 .الزم اقدام گردد

  31۴7مستخرجه از قانون مواد خوردنی و آشاميدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب تيرماه  37ماده  -2

ون ترخیص مواد غذائی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی از تاریخ تصویب این قان

با رعایت مقررات عمومی عالوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدأ مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت 

http://www.farsnews.com/
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ه نیز مکلف است برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و وارد کنند

 .برای نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداشت تسلیم نماید

 315۱مستخرجه از قانون دامپزشکی کشور مصوب سال  6ماده  -0

ها و  ها و سرم داروها و واکسن -های خام دامی  دهفرآور -اسپرم دام -دار تخم مرغ نطفه -ورود و صدور هر نوع دام زنده  -3ماده 

های غذای دام و داروهایی که برای ساختن مواد  مواد بیولوژیکی و مواد ضدعفونی و سموم دامپزشکی و مواد غذایی متراکم و مکمل

 .نامبرده مورد نیاز است باید با موافت وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد

 خدمات از پرداخت عوارض قانون معافيت صادرات کاال و*

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، صادرات کاال و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هیچ یک از  -0

ها و شوراهای محلی، استانی و کشوری که بر طبق قوانین و مقررات  های اجرایی، شهرداری ها، نهادها، دستگاه ها، سازمان وزارتخانه

شوند عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر  و اخذ عوارض را دارند، مجاز نیستند از کاالها و خدماتی که صادر میحق وضع 

 .کنند

آئین نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابالغ این قانون به  -0تبصره 

 .رسید تصویب هیأت وزیران خواهد

 .مرجع تأیید کاالها و خدمات یاد شده، گمرک جمهوری اسالمی ایران است -3تبصره 

 .شود از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می -0تبصره

 .گردد فهرست کاالهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می -0تبصره 

 0098.2.30وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  قانون افزایش بهره 01ده ما -2

ـ از تاریخ تصویب این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی 01ماده 

یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و  و( اعم از خام و یا فرآوری شده)قبل از واردات کاالها و یا محصوالت بخش کشاورزی 

همچنین دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخل . تبدیی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز الزم را اخذ نمایند

به نفع تولید کننده ای که نرخ مبادله همواره  برای واردات کلیه کاالها و محصوالت بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع نماید به گونه

 .داخلی باشد

با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی ( از قبیل بذر، نهال، کود و سم)های تولید بخش کشاورزی  واردات نهاده -0تبصره 

 .باشد از اعمال تعرفه موثر مستثنی می

های  دار تعرفه برای کاالهای کشاورزی و فراوردهای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مق مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه -3تبصره 

 .غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801333110011 

 "بازگشت به باال"
 زراعت و باغبانی خدمات
 - 93/12/23فارس

 قطع دست دالالن برنج با حمایت دولت/ شاليکاران دیروز، سرایداران امروز
فراوان و عدم برخورداری از حمایت دولت و برای خالصی از این   کشاورزان به دليل رنج: دار شاليکوبی گفت کارخانه

ه ناچار، سرایدار همان ویالهایی که روزی مالك زمينش کنند و بعد ب مشکالت اقدام به فروش شاليزارهای خود می

 .شوند بودند، می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930222001300
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کاران پرداخت  به بیان مشکالت برنج خبرگزاری فارس  وگو با خبرنگار اقتصادی دار شالیکوبی آمل در گفت احمدرضا عُشریه کارخانه

شد، در حالی که اکنون این  های تعاونی خریداری می گذاری و به وسیله شرکت سط دولت نرخبرنج تو اوایل انقالب اسالمی: و گفت

 .گیرد کار صورت نمی

ها که بالی  و به صورت تضمینی برنج را از کشاورزان خریداری کند، دست دالالن و واسطه ها اگر دولت مانند آن وقت: وی افزود

 .شود دریغ کشاورزان کوتاه می بیاند، از محصوالت و زحمات  جان کشاورزان شده

 دولت با خرید برنج، دست دالالن را کوتاه کند* 

کار در نگهداری محصولش محدودیت زمانی  دانند برنج در فصل پاییز و فصل برداشت برنج از آنجا که می دالالن: این کشاورز گفت

زند، بنابراین با هجوم به سمت کشاورزان،  ، لک مینرسد به موقع به کارخانه شالیکوبی دارد و اگر شالی به دلیل خیس بودن

 .کنند محصول را با قیمت پایین از کشاورز خریداری می

هزار تومان  11تا  01تولید محصوالت کشاورزی برای کشاورزان به صرفه نیست، سال گذشته مزد کارگران، روزانه بین : وی افزود

 .هزار تومان رسیده است 021ه حدود امسال ب دستمزد روزانه کارگران در حالی که بود،

عدم کنترل و نظارت و : دو برابری دستمزد کارگران چیست، گفت دار شالیکوبی در پاسخ به این سوال که دلیل افزایش این کارخانه

 .تمورد رسیدگی قرار گیرد، دلیل اصلی بروز چنین مشکالتی اس ای که این قبیل مشکالت کشاورزان در آنجا نداشتن اتحادیه

 گر از کوزه شکسته آب خورد کوزه/ خورند دانه می کاران برنج نيم برنج* 

دانه مصرف  کاران رنج دیده و زحمتکش به جای مصرف برنج مرغوب برنج نیم متأسفانه کشاورزان و برنج: عشریه بیان داشت

 .انگیز است کنند که این موضوع بسیار غم می

بود کارخانه شالیکوبی به اندازه کافی است و بنابراین برخی از کشاورزان به دلیل اینکه یکی دیگر از مشکالت کشاورزان ن: وی گفت

 .شوند ها می محصولشان از بین نرود، مجبور به فروش آن به واسطه

، عدم کنترل، نظارت و حمایت دولت از (کود، سم و بذر)های کشاورزی  دستمزد باالی کارگران، افزایش قیمت نهاده: وی افزود

 .رود ش کشاورزی از عوامل تأثیرگذار بر فروش و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شمار میبخ

کشد، از نظر مالی تأمین  ها و مشقات فراوانی که برای تولید محصول می کار علیرغم رنج وقتی یک برنج: کار اظهار داشت این برنج

 .ندارد ای جز فروش زمین کشاورزی شود، چاره نمی

یر اراضی کشاورزی و تبدیل آن به ویال یکی از معضالت کشاورزان است که متأسفانه این پدیده روز به روز در حال تغی: وی گفت

 .افزایش است

ترین شرایط سعی در حفظ و نگهداری زمین خود دارند، ولی گاهی  کشاورزان در سخت: دار شالیکوبی اظهار داشت این کارخانه

 .ء و اجدادی برایشان وجود ندارد های آبا زمین ای جز فروش شود و چاره یبسیار تنگ م ها بر آن اوقات عرصه

 های نازل ناشی از مشکالت فراوان است فروش شاليزارها با قيمت* 

فروشند و  ها می های بسیار ارزان به تهرانی هایشان را به قیمت کشاورزان بر اثر مشکالت فراوان و الینحل زمین: عشریه بیان داشت

 .شود که روزی زمین آن ویال، جزء امالکشان بوده است قوق بسیار ناچیز سرایدار همان ویالیی میبعد با ح

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801330110020 

 "بازگشت به باال"
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 آب

 - 93/12/31فارس

کاهش ذخایر زیر زمينی / لزوم رعایت الگوی کشت/درصد منابع آبی در بخش کشاورزی3۱مصرف 
 آب سيستان

اجرای الگوی : شود، گفت درصد آب در کشاورزی استفاده می 3۱عضو کميسيون کشاورزی با بيان این که مصرف 

طق پرآب و محصوالت با مصرف اندک آب در مناطق کم کشت یعنی در صورتی که محصوالت با مصرف زیاد آب در منا

 .شود جویی می آب کشت شوند، در مصرف آب صرفه

های کاهش  در مورد راهکار خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت مجلس زاده عضو کمیسیون کشاورزی عباس پاپی

ایران جزء کشورهایی است که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و به همین دلیل به : ، گفتمصرف آب در بخش کشاورزی

 .لحاظ تأمین آب دچار مشکل است

شود و به همین دلیل موضوع مصرف آب در  درصد از منابع آبی موجود در کشور در بخش کشاورزی مصرف می 83تا  81: وی افزود

 .دهد های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می باقی بخشبخش کشاورزی به عنوان پاشنه آشیل 

درصد است، در حالی که در کشور ما به  12وری آب حدود  در کشورهای توسعه یافته بهره: عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت

  .است و از این رو با استانداردهای جهانی فاصله زیادی است درصد 02تا  01صورت میانگین این مقدار حدود 

ای و تحت فشار  بارانی، قطره های نوین آبیاری مثل های مورد نیاز کشاورزی و سیستم تکنولوژی برای تأمین: تصریح کرد زاده اپیپ

به طوری که از  داشته باشیم، جویی خوبی در مصرف آب کشاورزی توانیم صرفه گذاری است و از این طریق می نیاز به سرمایه

  .در مصارف آب خانگی و صنعتی استفاده کردتوان  جویی شده می های صرفه آب

ما  توسعه آبیاری تحت فشار اختصاص داده بود که برای میلیارد تومان 322مبلغ  80در بودجه سال  کمیسیون تلفیق  :وی گفت

 .میلیارد تومان افزایش دادیم 0011این رقم را به 

به کاهش  اسان معتقدند که کاهش مصرف آب بستگیکشاورزی مجلس در پاسخ به این سؤال که برخی کارشن عضو کمیسیون

خیر این اعتقاد درست نیست  :های آبیاری تحت فشار تأثیری در کاهش مصرف آب ندارند، گفت سطح زیر کشت دارد و سیستم

 شود، اثبات شده تحت فشار باعث کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی می این مسئله که استفاده از سیستم های نوین آبیاری و

  .است

آبیاری غرقابی که در این روش کل مزرعه غرق  رود، یکی هدر می طریق در مزارع از سه آب هنگام آبیاری: زاده اظهار داشت پاپی

 .شود که این روان آب از دسترس کشاورز خارج است آب یا فاضالب کشاورزی ایجاد می شود و بر اثر آن روان در آب می

 رود  های سنتی هدر می شاورزی با روشدرصد آب مصرفی در ک ۴۱تا  1۱* 

شود، نفوذ آب به اعماق پایینی خاک است که در بسیاری از موارد این آب به  دومین مسئله که باعث هدر رفتن آب می: وی افزود

  .توانند آب از عمق خاک جذب کنند خورد، زیرا در محصوالتی مانند گندم که ریشه کوتاهی دارند، نمی درد کشاورز نمی

درصد از آبی  21تا  01هدر رفتن آب تبخیر آب مزارع است، به طوری که گاهی  روش سوم: عضو کمیسیون کشاورزی اظهار داشت

 .شود می تبخیر گرما شود، به دلیل که صرف آبیاری مزارع می

توانیم با دِبی یک  یبراساس بررسی علمی و اثبات شده در هر هکتار اگر از روش آبیاری تحت فشار استفاده کنیم، م: وی گفت

  .آب نیاز داریم لیتر در ثانیه 3.2تا  3به  رها کردن آب در مزارع هکتار را آبیاری کنیم، ولی به حالت 0.2در ثانیه یک تا  لیتر

http://www.farsnews.com/
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های نوین آبیاری تحت فشار در جهت رفاه حال کشاورز است، ولی امتیاز اول  اگرچه سیستم: عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .جویی در مصرف آب است ری تحت فشار صرفهآبیا

و از  با آب شسته شده رود و حتی در صورت مصرف کود، کود با آبیاری غرقابی عمده زحمات کشاورزان از بین می: زاده گفت پاپی

 .رود درصد آب مزرعه به صورت روان آب هدر می 21تا  01رود، به طوری که در این روش آبیاری  بین می

باید در کشور یک بررسی : جویی کرد، گفت توان با تغییر الگوی کشت در مصرف آب صرفه ه این سؤال که آیا میوی در پاسخ ب

 .اساسی در مورد اینکه کشور به چه محصوالتی نیاز دارد، انجام شود

صول باید یک آمایش و برای تولید این مح کشور به چغندر قند نیاز داریم به عنوان مثال در: عضو کمیسیون کشاورزی بیان داشت

  .را دارد خاک خوب، آب و هوای مناسب برای کشت این محصول سرزمینی در کل کشور انجام شود که کجای کشور

شود، در حالیکه این  کشت می... های خراسان رضوی، اصفهان و  اکنون به اشتباه چغندر قند در استان هم: زاده اظهار داشت پاپی 

 .بی هستند و چغندر قند هم محصولی است که به آب زیاد نیاز داردآ ها به شدت دچار کم استان

ای  استان خوزستان مکان مناسبی برای کشت چغندر قند است، زیرا این استان آب کافی و خاک مساعد و جلگه  :وی گفت

 .مناسبی دارد

و با  های مناطق مختلف پتانسیلگیری درست از  با درست اجرا کردن الگوی کشت و بهره: عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

دارند، در مناطق پرآب  به طوری که محصوالتی که نیاز به آب بیشتری جویی کرد، جایی کشت محصوالت در مناطق باید صرفه جابه

گیرد، ضمن اینکه  خوبی در مصرف آب صورت می جویی و آنهایی که آب کمتری نیاز دارند، در مناطق کم آب کشت شود صرفه

 .شود لی از کشت حذف نمیهیچ محصو

در مورد : کنند، چه باید کرد، گفت وی در پاسخ به این سؤال که در مورد محصوالتی مثل هندوانه و خربزه که آب زیادی مصرف می

 .این محصوالت پرآب هم باید آمایش سرزمینی صورت گیرد

شود و باید  ، ولی جزء اقالم مصرفی محسوب میندارد این محصوالت برای کشور صرفه اقتصادی درست است که تولید: وی افزود

 .تر است بررسی کرد که تولید این محصوالت در کجا مناسب

 کشت هندوانه کاهش یافته است  ذخایر استاتيك آب سيستان با* 

ی این شود، ول هایی است که در آن کشت هندوانه انجام می از استان جیرفت و کهنوج سیستان و بلوچستان و منطقه: وی افزود

باعث کاهش ذخایر استاتیک  هندوانه در استان سیستان و بلوچستان ها به لحاظ آبی دچار مشکل هستند و حتی کشت استان

  .سال گذشته شده است 21تا  01چندین هزار ساله زیر زمینی در طول 

 .ای آب فراوان استکنند، بهتر است که در مناطقی کشت شوند که دار محصوالتی که آب زیادی مصرف می: وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801339111181 

 

 "بازگشت به باال"
 ماشین آالت

 - 93/12/31فارس

 داران قمی گيسوان طالیی زمين زیر تيغ کمباین
ها رفته و برای  های طالیی به زیر تيغ تيز کمباین ا گرم شدن هوا در استان قم به فصل برداشت جو رسيدیم تا خوشهب

های گوناگون به سيلوها سپرده شود و همچنين برای سالی دیگر زمين برای رویش این نعمت غذایی آماده  استفاده

 .شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930228000696
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ای  گونه آورد به از قم، عبور و تماشای گیسوان طالیی زمین، شوری رویایی در درون انسان به وجود می خبرگزاری فارسبه گزارش 

هایمان را برکت خداوند مزین  و جو همانطور که سفره  برد؛ مزارع گندم که آدمی را از فکر مقصد بازداشته و به غایت آرامش می

 .بخشند های واپسین ذهن آدمی را هم رنگی طالیی می الکند با تصاویر شورانگیز خود خی می

های  ها رفته و برای استفاده های طالیی به زیر تیغ تیز کمباین با گرم شدن هوا در استان قم به فصل برداشت جو رسیدیم تا خوشه

 .نگیز آماده شودا گوناگون به سیلوها سپرده شود و همچنین برای سالی دیگر زمین برای رویش این نعمت غذایی خیال

های  شود که چرخه زندگی آن یک سال است تا آماده برداشت برای استفاده جو یکی از غالت و جزء خانواده گندمیان محسوب می

های کشاورزی آن  و خاک شور که سازگار با گیاه جو است بیشترین زمین  استان قم به دلیل داشتن اقلیم گرم. شود... غذایی و 

البته رونق دامپروری در استان قم و استفاده جو به عنوان خوراک اصلی دام توسط دامداران موجب استقبال . زیرکشت جو است

های کشاورزی برای این محصول شده و در همین راستا کشت در استان قم در درجه  کشاورزان از این غله و به زیرکشت بردن زمین

 .اول جو و در درجه دوم گندم است

 در استان قمآغاز برداشت جو *

شود اما رسما با حضور مدیر زراعت جهاد  ماه به صورت پراکنده برداشت جو در استان قم انجام می اردیبهشت 02در همین راستا از 

داران بومی  دارهای استان قم و اکیپ کنترل ریزش و سنجش ریزش همراه با چندتن از کمباین کشاورزی، مسئول تعاونی کمباین

 .آباد آغاز شد جنتاستان در روستای 

مجموع : مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان قم در آغاز برداشت جو از شروع رسمی برداشت کلزا در هفته آینده خبر داد و گفت

هزار هکتار است که البته عمده مناطق کشت این  01سطح زیرکشت محصوالت پائیزه اعم از جو، گندم و کلزا در استان قم 

 .جاده کاشان و جاده قدیم تهران استمحصول قمرود، قنوات، 

های دیگر برای برداشت جو در قم هر  دستگاه کمباین بومی و مهاجر از استان 011بیش از : وی در ادامه سخنان خود بیان کرد

سال فعالیت دارند که برای افزایش برداشت سه اکیپ کنترل ریزش و دو اکیپ برای سنجش ریزش از طرف سازمان جهاد 

 .اند های مختلف استان اعزام شده به بخشکشاورزی 

شرکت خصوصی بفروشند  01غله، سیلوی گندم استان و   توانند محصوالت پائیزه خود را به اداره کشاورزان می: محسن قادری گفت

ای کلزا تومان به ازای هر کیلو و بر 0911تومان به ازای هر کیلو، برای جو  0121که البته قیمت پیشنهادی دولت برای گندم 

 .تومان به ازای هر کیلو است 0811

کل غله و خدمات  توسط اداره 80ای در مورد خرید گندم مازاد سال  ماه اطالعیه گفتنی است سازمان جهادکشاورزی نیمه اردیبهشت

 :بازرگانی استان قم برای اطالع کشاورزان و تولیدکنندگان گندم منتشر کرده بود که متن آن به این شرح است

سازی سیلوی قم و سایر مراکز خرید    ا توجه به اینکه فصل خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان فرا رسیده است؛ مجتمع ذخیرهب»

شب به طور یکسره آماده خرید گندم  8متمرکز در کارخانجات آردسازی با تمام توان و امکانات موجود از ساعت هفت صبح تا 

 «.تضمینی کشاورزان هستند

شده است امسال با   بینی پیش: عت جهاد کشاورزی قم در ادامه به کسری استان قم در محصوالت پائیزه اشاره کرد و گفتمدیر زرا

توجه به خساراتی که سرما، بادهای شدید و تگرگ به بعضی از اراضی کشاورزی وارد کرده است مجموعه محصوالت پائیزه کمتر از 

 .این میزان تولید کمتر از نیاز استان است هزار تن بود باشد که 003سال گذشته که 

  نداشتن اطالعات کافی کشاورزان از کمباین*

استان قم به دلیل اقلیم گرم و خشک و اینکه : دارهای استان قم اظهار کرد در حاشیه این برداشت شهبازی مسئول تعاونی کمباین

 .صول جو استشود دارای حجم زیادی مح های دامداری کشور محسوب می یکی از قطب

http://www.farsnews.com/
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هزار هکتار از اراضی  01هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت جو و  33: وی در ادامه ضمن اشاره به برداشت به موقع جو، گفت

 .زیر کشت گندم قرار دارد

از کمباین در  سابقه استفاده: شوند، گفت ها در ایران محسوب می های قم از لحاظ کیفی جزء بهترین شهبازی با بیان اینکه کمباین

گردد، هرچند که در حال حاضر از لحاظ کمیتی استان قم در جایگاه مناسبی قرار ندارد ولی کیفیت  قم به قبل از انقالب باز می

 .های بومی این استان خوب بوده و ریزش آن نزدیک به یک درصد است کمباین

یکی از : کنترل ریزش حاضر در منطقه تصریح کرد  ضو اکیپدر پایان این برداشت حقیقی مدیرعامل تراکتورداران استان قم و ع

های بهبود و  مشکالت بزرگ برداشت محصوالت کشاورزی استان قم عدم آگاهی کشاورزان از اطالعات فنی کمباین و همچنین راه

 .افزایش برداشت محصول است

 .تیرماه است 32صوالت دیمی تا شایان ذکر است زمان برداشت محصوالت آبی جو تا آخر خرداد ماه و برداشت مح

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801338110090 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 - 93/12/31فارس

 شود امروز به صورت خارج از دستور قرائت مییورویی احتماال   ميليون 75۱گزارش رانت 
ميليون یورویی در دستور کار  75۱قرائت گزارش دیوان محاسبات در مورد رانت : عضو کميسيون اقتصادی گفت

 .مجلس نيست ولی ممکن است خارج از دستور این گزارش امروز ارائه و پيگيری شود

 121ی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا گزارش رانت ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالم

این موضوع امروز در دستور کار مجلس نیست و : شود، گفت قرائت می 81های اقتصادی و اصل  میلیون یورویی توسط کمیسیون

 .خارج از دستور مجلس است

پیگیری شود ولی هنوز به طور قطعی مشخص نشده و ممکن بنا بر این است که این گزارش امروز در مجلس قرائت و : وی افزود

  .میلیون یورویی قرائت شود 121است که امروز، گزارش دیوان محاسبات در مورد رانت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801301111191 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 - 93/12/29فارس

 های کشاورزی به طور جدی بایستد دولت باید در برابر تغيير کاربری زمين
تغيير کاربری اراضی کشاورزی نيازمند مشارکت همه جانبه وزارت جهاد کشاورزی، : عضو کميسيون کشاورزی گفت

 .سازی بين مردم است و همچنين فرهنگنيروی انتظامی و سازمان محيط زیست 

و در پاسخ به این سؤال که چه راهکاری  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سکینه عمرانی عضو کمیسیون اقتصادی در گفت

راضی کشاورزی اگرچه در کوتاه مدت ممکن است تغییر کاربری ا: تغییر کاربری اراضی کشاوری وجود دارد، گفت برای مبارزه با

 .سود اقتصادی داشته باشد ولی در بلندمدت به ضرر کل جامعه است

صنعتی هم خیانت به کشاورزی  های هایی برای فعالیت مکان ساخت و ساز در جهت تغییر کاربری اراضی کشاورزی: وی افزود

  .ساخت ویال و گردشگری تغییر کاربری صورت گیردچه برسد به اینکه در این اراضی برای  شود، محسوب می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930229001383
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930230000086
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قضیه، مشارکت همه جانبه  برخورد با این و برای دولت باید در مقابل این مسئله به صورت جدی بایستد :گفت عمرانی

 .محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی الزم است سازمان

کمک بسیار مهمی برای جلوگیری از شیوع این پدیده  ها و سیما و رسانه صدا سازی بین مردم از طریق فرهنگ: عمرانی بیان داشت

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801339111280 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 - 93/12/28فارس

 شود دومين جشنواره صنایع غذایی برگزار می
 .شود های صنایع غذایی به انتخاب مصرف کنندگان برگزار می دومين جشنواره تجليل از برترین

ه انتخاب مصرف کنندگان روز های صنایع غذایی ب دومین جشنواره تجلیل از برترین ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .شود می اردیبهشت برگزار 01سه شنبه 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، انجمن  های جهاد کشاورزی، بهداشت، صنعت و معدن و وزارتخانه در این جشنواره از مسئوالن

 .یابند های صنفی صنایع غذایی، مدیران فعال صنعت غذا حضور می

 .شود اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار میاین جشنواره در سالن همایش 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801339110018 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 - 93/12/28فارس

 امله قرارداد آتی طالی سبز در بورس کاالی مشهد مقدس کليد خورداولين مع
معامالت قرارداد آتی زیره، ساعتی پيش با حضور معاونان جهاد کشاورزی، مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار و 

 .مدیرعامل بورس کاالی ایران کليد خورد و همزمان با معامالت آتی انجام شد

ای مشهد مقدس همزمان با  ، با اشاره به اینکه بورس منطقهخبرگزاری فارسبا خبرنگار اقتصادی  وگو شهریار شهمیری در گفت

معامالت قراردادهای آتی زیره با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزی و مدیران ارشد و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس اوراق 

 .بورس کاالیی ایران افتتاح شد بهادار و مدیرعامل

در آیین افتتاحیه حسین پناهیان مدیرعامل بورس کاالی ایران و عربی معاون سازمان بورس اوراق بهادار و دیگر : وی ادامه داد

 .مدیران سازمان بورس حضور دارند

معامله زیره از روز : شده، تصریح کرد انجام این مدیرعامل کارگزاری با اشاره به اینکه اولین معامله زیره توسط کارگزاری سهم آشنا

 .انجام پذیرد 02تا  03شنبه از ساعت  برقرار خواهد بود و در روزهای پنج 01تا  03شنبه تا چهارشنبه از ساعت 

روزهای شنبه تا چهارشنبه دوره  03:01تا  03از ساعت : وی درباره جزئیات چگونگی معامالت قراردادهای آتی زیره تأکید کرد

دقیقه آخر  2شود و دوره پایانی نیز  پیش گشایش و پس از آن با استفاده از حراج تک قیمتی معامالت حراج پیوسته انجام می

 .درصد تعیین شده است 2معامالت در نظر گرفته شده است؛ حد نوسان قیمت روزانه 

قرارداد  01ری شد و در مجموع تا این لحظه گذا تومان در هر کیلو قیمت 9212اولین عرضه در معامله با قیمت : شهمیری گفت

 .توانند شرکت کنند و امکان عرضه و تقاضا برای آنان فراهم است آتی منعقد شده است؛ در این نوع از معامالت افراد حقیقی نیز می
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 31سفارش در نهایت  در هر: مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا با اشاره به اینکه در هر قرارداد یک تن زیره معامله خواهد شد، گفت

 .پذیر است و طبق قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار یکشنبه سومین هفته آخر هر ماه روز تحویل کاال است قرارداد امکان

به گزارش فارس، یکی از رویکردهای توسعه ای بورس کاالی ایران در سال جدید، گسترش معامالت محصوالت کشاورزی و افزودن 

اندازی معامالت قراردادهای آتی زیره سبز، گام مهمی در این راستا  ای پایه جدید در بازار مشتقه این بورس است که با راهه دارایی

 .شود برداشته می

خورد که  همچنین، امروز در حالی اولین معامله قراردادهای آتی زیره سبز تحویل خرداد ماه در بورس کاالی ایران کلید می

دهند و تقریباً تمامی  سبز در استان خراسان به صورت سنتی معامالت نقدی و مشتقه زیره سبز را انجام می گران زیره معامله

گران پتانسیل باالیی برای ورود به یک بازار  های قراردادهای اختیار معامله و آتی در این بازار در حال انجام است و این معامله حالت

ین امر زیره سبز را به محصولی واجد شرایط دارایی پایه مناسب برای معامله در بازار مشتقه ساختار یافته مشتقات را دارند که هم

 .بورس کاال تبدیل کرده است

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  02استاندارد شماره  0استاندارد زیره سبز پذیرش شده در بورس کاال منطبق بر زیره درجه 

 .آتی یک تن در نظر گرفته شده استایران بوده و اندازه هر قرارداد 

درصد بر اساس قیمت تسویه روزانه روز کاری ماقبل و محل تحویل انبار مرکزی تحت  2همچنین حد نوسان قیمت روزانه این کاال 

 .نظارت بورس در خراسان رضوی اعالم شده است

ل تعیین شده و وجه تضمین اولیه نیز در حدود هزار ریا 01ضمن آنکه حداقل تغییر قیمت سفارش زیره سبز در هر قرارداد آتی 

 .درصد وجه تضمین اولیه در نظر گرفته شده است 31درصد ارزش دارایی پایه قرارداد و حداقل وجه تضمین نیز  31

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801339111980 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 - 93/12/28فارس

 سکوت وزارت جهاد کشاورزی در مقابل تغيير کاربری اراضی کشاورزی شکسته شود
وزارت جهاد کشاورزی در مقابل تغيير کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل : عضو کميسيون کشاورزی مجلس گفت

چشمش را بسته است و تا زمانی که این پدیده شاکی نداشته باشد قوه قضائيه برای مبارزه با این  شاليزارها به ویال

 .تواند اقدامی کند موضوع نمی

ری اراضی در مورد تغییر کارب خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت پور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس علی ایران

خوبی برای حمایت  قوانین خوبی در کشور: به ویال و اینکه راهکار مقابل با این پدیده چیست، گفت کشاورزی شمال کشور و تبدیل

 .رسیده است های گذشته به تصویب مجالس مختلف از اراضی کشاورزی داریم که در سال

 تغيير کاربری اراضی کشاورزی با منافع ملی تضاد دارد* 

های مجری آن طور که باید اجرا  متأسفانه از سوی بخش اکنون موجود است، ولی قوانین حمایت از اراضی کشاورزی هم: زودوی اف

مشهود است که دقیقا متضاد با منافع ملی کشور است و  تغيير کاربری اراضی کشاورزیبخش  در  و نمونه آن هم شود نمی

 .تهدید جدی برای امنيت غذایی کشورمان است

 اراضی کشاورزی سکوت کرده است در مقابل تغيير کاربری وزارت جهاد* 
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وزارت جهاد کشاورزی در مقابل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل شالیزارها به ویال : عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .تواند اقدامی کند موضوع نمی اینپدیده شاکی نداشته باشد، قوه قضائیه برای مبارزه با  چشمش را بسته است و مادامی که این

هزار تن برنج برای کشور مورد نیاز است که بخش  311میلیون و  0میلیون نفری کشور ساالنه  32با جمعیت حدود : وی افزود

 .شود ای از نیاز داخلی از خارج تأمین می عمده

شود، در  شرق و مرزهای شرقی کشور وارد می کیفیت عمدتا از جنوب های وارداتی بی برنج: عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .ترین برنج در شمال کشور قابل تولید است حالی که مرغوب

وهله اول از تغییر کاربری اراضی کشاورزی برنج جلوگیری  باید در دولت برای رسیدن به خودکفایی در برنج: پور تصریح کرد ایران

 .بهره بگیردهای مکانیزه در تأمین برنج  کند و همچنین از روش

 رود درصد برنج توليدی هدر می 1۱ بر اثر عدم وجود ماشين آالت صنعتی در کشاورزی * 

از  های برنج کوبی درصد محصول برنج تولیدی کشور در حین داشت و برداشت در مزارع و یا در کارخانه 01متاسفانه : وی افزود

 .توان از این مسئله جلوگیری کرد یرود که با استفاده از وسایل و ماشین آالت جدید م بین می

کنند، شناسایی و کوتاه شوند  های واردکنندگان برنج که منافع ملی ما را تهدید می باید دست: عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .رویه برنج خارجی به داخل کشور جلوگیری شود و از ورود بی

چه باید کرد که کشاورزان به دلیل مشکالت اقتصادی اقدام به فروش  پور در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه ایران

تولید کننده داخلی بگستراند و خرید  بر روی دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید چتر حمایتی خود را: هایشان نکنند، گفت زمین

 .ها برای رسیدن به این هدف است  تضمینی محصوالت استراتژیک کشاورزی یکی از روش

های کشاورزی صورت بگیرد و همچنین دولت باید در پرداخت  خرید تضمینی باید متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه: زودوی اف

 .خوش قول باشد کشاورزان کامال مطالبات

برای حمایت از کشاورزان و حل مشکالت این قشر باید به سمت کشاورزی صنعتی پیش : عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .حقق این مسئله به ادوات و ماشین آالت نوین کشاورزی نیاز داردرفت و ت

باید تسهیالت با نرخ سود پایین به کشاورزان تعلق گیرد و همچنین یارانه بخش  برای خرید ماشین آالت کشاورزی: وی گفت

 .کشاورزی پرداخت شود

ها بردارد،  ارانه چتر حمایتی خودش را از همه بخشدولت نباید به بهانه ادامه هدفمندی ی: عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت

و سوخت دچار  ها متضرر شد، بخش کشاورزی بود که در زمینه برق هایی که بعد از اجرای هدفمندی یارانه زیرا یکی از بخش

 .مشکالت زیادی شد

دولت باید به این بخش باید  کشاورزی بخشی است که تأمین کننده امنیت غذایی کشور است، بنابراین توجه و حمایت: وی گفت

 .بیشتر باشد
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 آب
 - 93/12/28فارس

 آب کاالیی گرانبهاست/ ازی و آموزش استس الزمه کاهش مصرف آب، فرهنگ
سازی کرد، زیرا کشور  برای کاهش مصرف آب باید به مردم آموزش داد و فرهنگ: عضو کميسيون کشاورزی گفت

مصرف آب شرب و آب مورد نياز برای مسائل عمومی خانوار هم دچار   عالوه بر کمبود آب برای کشاورزی در زمينه

 .وضعيت غيرعادی است

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  مجلس شورای اسالمی در گفت عمرانی عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعیسکینه 

اولین راهکار برای حل بحران کم : هایی برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی وجود دارد، گفت در مورد اینکه چه راه فارس

 .های نوین آبیاری و حرکت به سمت آبیاری نوین است گیری از روش بخش کشاورزی بهرهآبی در 

طوری که   تغییر الگوی کشت با توجه به بافت، وضعیت آب، هوا، خاک و اقلیم هر منطقه باید تعریف شود، به :وی افزود

 .ترین کشت برای هر منطقه صورت گیرد مناسب

های  های غیر مثمر و آبیاری درخت های تصفیه شده در آبیاری درخت تفاده از پسآباس: عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 های کاهش مصرف آب است داخل شهرها یکی از روش

که  هایی جریان یابد مناطقی که درختان غیر مثمر در آن قرار دارند، به سمت بخش های بنابراین باید آب: عمرانی تصریح کرد

 .شود آن انجام میمحصوالت خوراکی در  کشاورزی

در فضاهای بسته، طبقاتی و  ها برخی کشت گرفته شود، به طوری که های نوین بهره همچنین باید در کشاورزی از روش: وی افزود

 .شود یا ستونی انجام شود که باعث کاهش تبخیر آب و مصرف بهینه آب می

کن استفاده شود زیرا بخشی از  ال آب شیرین از آب شیریندر مناطق نزدیک دریا بجای انتق: عضو کمیسیون کشاورزی، تصریح کرد

 .هدر رفت آب مربوط به انتقال آب است و باید برای جلوگیری از این مسئله به صورت جدی فکر شود

در تولید محصوالت کشاورزی نیازسنجی شود و یک برنامه جامع برای تولید داشته باشیم و محصوالت : عمرانی تصریح کرد

  .تولید شود بندی و نیاز کشور به آن محصوالتی که ممکن است برای واردات دارای مشکل باشد، براساس اولویت واستراتژیک 

سازی کرد زیرا کشور عالوه بر کمبود آب برای  برای کاهش مصرف آب باید به مردم آموزش داد و فرهنگ: وی اظهار داشت

  .مسائل عمومی خانوار هم دچار یک وضعیت غیر عادی است مصرف آب شرب و آب مورد نیاز برای  کشاورزی در زمینه

باید به جامعه تلقین شود که آب یک کاالی قیمتی و با ارزش است و نباید به راحتی هدر : عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

  .رود
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 متفرقه
 - 93/12/28فارس

اختصاص یك درصد منابع صندوق توسعه ملی به / امکانات مناسب برای کوچ عشایر فراهم است
 پرواربندی دام

ز قبيل تامين امنيت آب در زمان کوچ، خدمات بهداشت امکانات مناسبی ا: مدیر کل امور عشایر استان تهران، گفت

ها از جمله امکاناتی است که توسط سازمان امور عشایر برای کوچ خوب بهاری عشایر  دام و بازگشایی و مرمت ایل راه

 .در نظر گرفته شده است

وگو با خبرنگار اقتصادی  وس نصیری مدیر کل امور عشایر استان تهران در گفت، سیرخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

عشایر این استان  و در پاسخ به این سؤال که برنامه سازمان عشایر استان تهران برای تسهیل رفت و آمد و کوچ خبرگزاری فارس

خرداد هم وارد مناطق ییالقی استان  02و در  بهاره را همه ساله از اواخر فروردین آغازکوچ   عشایر استان تهران: چیست، گفت

 .شوند می

 عشایر ذخایر انقالبند/پخت نان توسط زنان عشایر بویر احمدی 

وار های همج خانوار هم از استان 211استان تهران شرکت دارند و حدود   در برنامه کوچ خانوار عشایر 0911حدود  :وی افزود 

 .شوند می مثل سمنان، قم، مرکزی، البرز وارد مناطق ییالقی استان تهران

های  ریزی شود و در این ستاد برنامه ستاد کوچ همه ساله در استان تهران تشکیل می: مدیر کل امور عشایر استان تهران، تصریح کرد

 .شود الزم در مورد تسهیل کوچ عشایر انجام می

ها صورت  ها و فرمانداری های اجرایی مثل استانداری ها الزم برای تسهیل کوچ عشایر با دستگاه یهماهنگ: نصیری بیان داشت

 .گیرد می

  
 امکانات مناسب برای کوچ عشایر فراهم است* 

ن تأمی  :شود، اشاره کرد و گفت فراهم می  مدیر کل امور عشایر استان تهران به امکاناتی که در اختیار عشایر برای یک کوچ خوب

های عشایر از  هایی برای عشایر در مسیرکوچ و بازگشایی و مرمت ایل راه ایجاد حمام امنیت آب در زمان کوچ، خدمات بهداشت دام،

 .جمله امکاناتی است که توسط سازمان امور عشایر برای فراهم کردن یک کوچ خوب بهاری در نظر گرفته شده است

  در مناطق ییالقی هماهنگی: شود، بیان داشت فراهم می قی چه امکاناتی برای عشایروی در پاسخ به این سوال که در مناطق ییال

چراغ  های خورشیدی و  خورشیدی برای برپایی حمام های گرمایش الزم برای توزیع آرد خوراکی، توزیع سیلندر گاز، استقرار سامانه

 .شود معابر خورشیدی انجام می

های عشایر،  هماهنگی با سازمان دامپزشکی برای واکسینه کردن دام همچنین: ار داشتمدیر کل امور عشایر استان تهران اظه

 .گیرد استقرار خانه بهداشت سیار و ثابت و فعال کردن آنتن تلفن همراه در مناطق فیروزکوه، دماوند و شمیرانات صورت می

ها کوچ  های استان تهران که در آن ای شهرستانه امکانات خوبی برای کوچ فراهم است و هماهنگی الزم با فرمانداری: وی گفت

از مشکالت خشکسالی هم  با تمهیدات الزم اهلل گیرد وجود دارد و تنها نگرانی از بارندگی کم است که انشاء عشایر صورت می

  .بگذریم
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استان تهران : د و گفتهای عشایر اشاره کر نصیری به تمهیدات در نظر گرفته شده در استان تهران برای جلوگیری از تصرف راه

آن را به ثبت رسمی روزنامه رسمی  قرارداد و مسیرهای  های عشایری را مورد بررسی و مطالعه راه ایل بود که در کشور اولین استانی

 .قوه قضائیه رساند کشور در

بر  های عشایری ت تصرف راهها و در صور تا در دادگاه حقی را برای عشایر ایجاد کردیم، به لحاظ قانونی بنابراین: وی افزود

 .های عشایری مطلقا ممنوع است راه دفاع کنیم و براساس قانون هر گونه واگذاری و امتداد ایل از حق عشایر مستندات قانونی اساس

ند، به آنها ها داشته باش راه  ای در مسیر ایل  های اجرایی پروژه بنابراین اگر دستگاه: تهران، تصریح کرد مدیر کل امور عشایر استان

 .شود، مگر اینکه با توافقات راه جایگزین برای آن در نظر گرفته شود مجوز داده نمی

تامین معیشت عشایر  شیوه اصلی :بیان داشت مدیر کل امور عشایر استان تهران به برنامه ایجاد مشاغل برای عشایر اشاره کرد و

و با توجه به این  توان پرورش داد محدود است، بنابراین دام محدودی می مبتنی بر دامداری است، ولی از آنجا که ظرفیت مراتع ما

 .شود مسئله نیاز به ایجاد برخی مشاغل احساس می

  نفر در حال بررسی است 2۱۱زایی برای  ورامين با ظرفيت اشتغال مجتمع دامداری* 

زراعی برای عشایر مدنظر است و یکی از کارهای  جانبی مانند پرورش زنبور عسل، تولید قارچ، کارهای ایجاد مشاغل: وی افزود

نفر از فرزندان عشایر در حال بررسی و مطالعه  311باره ایجاد مجتمع دامداری در شهرستان ورامین برای حدود  انجام شده در این

 .است

 اختصاص یك درصد سهم صندوق توسعه ملی به پرواربندی دام* 

که براساس آن  برای پرواربندی دام سبک مصوب کرده طرحی را مجلس  امسال: داشتعشایر استان تهران بیان  مدیر کل امور

 .صندوق توسعه ملی به این طرح اختصاص یابد قرار است سهمی از سوی تسهیالتی

براساس این طرح قرار است یک درصد از سهم صندوق توسعه ملی به افزایش پرواربندی دام سبک اختصاص یابد : وی افزود

  .شدن این طرح نوید خوبی برای افزایش تولید گوشت در سطح استان است عملیاتی و

در ستاد مرکزی در حال انجام است و از اواخر  برای این کار ریزی در این مورد در حال پیگیری هستیم و برنامه: نصیری بیان داشت

 .فراهم شود  ورزیشود و باید سازوکارهای این طرح توسط بانک کشا خرداد ماه به تدریج عملیاتی می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801333110338 

 "بازگشت به باال"
 بازار و قمت ها

 - 93/12/28فارس

 تومان 352۱هادی شير خام قيمت پيشن/ جزئيات کارگروه ستاد تنظيم بازار
وزارت جهاد کشاورزی در کارگروه ستاد تنظيم بازار قيمت شير خام : رئيس انجمن صنفی گاوداران استان تهران گفت

 .تومان پيشنهاد داد 352۱را کيلویی 

در این جلسه : اره جزئیات جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار گفتدرب خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ناصر مقدسی در گفت

تومان درب دامداری، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و  0231وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر کیلوگرم شیر خام را 

 .تومان درب کارخانه اعالم کردند 0231تومان درب دامداری و انجمن صنفی گاوداران  0221کنندگان  تولید

ها پیشنهاد و قرار شد، در جلسه تنظیم ستاد بازار  در این جلسه تنها قیمت: یس انجمن صنفی گاوداران استان تهران افزودرئ

 .دولت برسد تصمیم نهایی گرفته شود و به تصویب هیئت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930227001279
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 .به گفته مقدسی جلسه ستاد تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801333110333 

 "بازگشت به باال"
 صادرات، واردات

 - 93/12/31فارس

 مجوز قبلی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کنجاله سویا و ذرت حذف شد
ران برای ارایه تسهيالت بيشتر و کاهش هزینه گمرکی، تسهيالت ویژه به دو کاالی اساسی گمرک جمهوری اسالمی ای

 .کنجاله سویا و ذرت اختصاص داد

ایران، بر اساس این تسهیالت، کنجاله سویا ذیل  روابط عمومی گمرک جمهوری اسالمی به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

به استثناء ذرت بذری نیاز به  0112و ذرت ذیل ردیف تعرفه  3011ها ذیل ردیف تعرفه  و سایر کنجاله 30121111ای  ردیف تعرفه

 .ندارد  0080اخذ مجوز قبلی وزارت جهاد کشاورزی در سال 

ورود وسیله حمل کاالی این بخشنامه مشروط به رعایت ضوابط قرنطینه ای و بهداشتی و اینکه پهلوگیری کشتی و یا اعالمیه 

در بنادر و یا مبادی ورودی رسمی کشور ثبت و انجام شده است،  0/00/80و یا پس از تاریخ  00/1/80مذکور حداکثر تا تاریخ 

 .شود می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801300111229 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 - 93/12/31فارس

 زراعت چوب در ایران برای جلوگيری از قطع درخت/ ميليون مترمکعب چوب 3۴نياز ساالنه 
ا شود، ب ميليون متر مکعب از داخل تامين می 7تا  5ميليون متر مکعب است، تنها  3۴در حالی که نياز کشور ساالنه 

 .زراعت چوب نياز داخلی تامين خواهد شد

به ماکو استان آذربایجان غربی، طرح ملی صنوبرکاری در کشور از سال  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اعزامی گروه اقتصادی 

 .شود از داخل انجام میها و تأمین نی با هدف جایگزینی زراعت چوب برای کاهش فشار به جنگل 92

 21در صورتی که ساالنه . شود میلیون مترمکعب آن تأمین می 1تا  2میلیون مترمکعب چوب نیاز دارد که تنها  02کشور ساالنه به 

هزار  911در حال حاضر ساالنه . رسد کشور به خودکفایی در تولید چوب می هزار هکتار زراعت چوب در کشور انجام شود 11تا 

میلیون مترمکعب نیز  3.2شود و حدود  میلیون مترمکعب از صنوبرکاری و باغات کشور تأمین می 3.2چوب از جنگل و  مترمکعب

 .شود واردات چوب انجام می

طرح ملی صنوبرکاری  92ها در نشست خبری اعالم کرد در سال  های خارج از شمال سازمان جنگل پور معاون جنگل طالب امین

وری باال و تولید در کمترین زمان وارد کشور شد، تا با کشت این  کشور شد و ارقام اصالح شده با بهرهجایگزین طرح طوبی در 

 .محصول خودکفایی کشور در چوب رقم بخورد

ای و نیز افزایش درآمد کشاورزان نقش  های منطقه این طرح برای حفظ رطوبت خاک، تلطیف وضعیت هوا، ایجاد بارش: وی افزود

 .مهمی دارد

آورند،  رسد و درآمدی که کشاورزان از این طریق به دست می پور این محصول بعد از سال پنجم کشت به فروش می گفته امین به

 .برای آنها راضی کننده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930227001227
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سال از یک  9بعد از : یکی از صنوبرکاران که یک هکتار زمین خود را به صنوبرکاری اختصاص داده بود، به خبرنگار فارس گفت

 .شود میلیون تومان می 9میلیون تومان درآمد داشته است که درآمد ساالنه این کشاورز حدود  11خت صنوبر هکتار در

 .وری باالیی هم دارد، در منطقه با استقبال خوبی مواجه شده است رقم میگرای ترکیه که بهره: پور همچنین گفت امین

 .ضایت دارندکند و به همین دلیل کشاورزان از آن ر این رقم زود رشد می

رسید، اما  برابر رقم صنوبر ترکیه به فروش می 3مشاهدات خبرنگار فارس حاکی است که قیمت ارقام صنوبر بومی در منطقه 

 .ای اظهار رضایت داشتند کشاورزان از زود به ثمر رسیدن ارقام ترکیه

ت، در حالی که قیمت ارقام بومی به کیلویی رف تومان به فروش می 091تا  021قیمت هر کیلوگرم صنوبر رقم ترکیه در منطقه 

 .شد تومان عرضه می 011حدود 

  شود که این رقم با توجه به بررسی اندازه برای کشاورزان صنوبرکار تسهیالت بانکی داده می: های خارج از شمال گفت معاون جنگل

 .گیرد اختیار کشاورزان قرار می دردرصد  9این تسهیالت با سود بانکی . میلیون تومان متغیر است 3تا  0طرح، از 

 .دهد ها نهال رایگان در اختیار آنها قرار می گیرند، سازمان جنگل کشاورزانی هم که تسهیالت نمی: وی ادامه داد

به رغم اینکه بر اساس توافق با بانک عامل کشاورزی نباید : گیری اخذ وثیقه گفت های عامل در سخت پور با گالیه از بانک امین

ها کشاورزان  ای آنها هم در بانک پذیرش شود، اما بانک گیری انجام شود و عالوه بر اسناد کشاورزی حتی قراردادهای اجاره سخت

 .کنند، ضامن از شهر بیاورند و این برای آنها مقدور نیست پا را مجبور می خرده

درصد خسارت  11اول نیز انجام شود و بیمه تا  سال 0ای برای  با مذاکراتی که انجام شده است قرار است پوشش بیمه: وی گفت

 .سال اول پرداخت کنند 0صنوبرکاران را در 

دهد که  ها را تحت فشار قرار می با توجه به کمبود چوب در کشور صنایع بزرگ چوب در شمال کشور سازمان جنگل: پور گفت امین

ها  د، اما نگرانی این سازمان این است که همانند سابق این زمینچوب انجام دهن زمین به آنها واگذار کنند، تا آنها خودشان زراعت

 .تبدیل به ویال شود

فرایند واگذاری زمین از سوی دولت و ویالسازی از سوی گیرندگان زمین از سالها پیش ادامه دارد، حتی قبل از : وی ادامه داد

اگذار شد که در حال حاضر همه آنها به ویال تبدیل شده هکتاری به نظامیان ارشد و 01نیز اراضی منابع طبیعی  انقالب اسالمی

 .است

ها منجر به شکست  از سوی دیگر اراضی ملی آب کافی ندارد و این نوع واگذاری: ادامه داد مدیر کل جنگلهای خارج از شمال

 .شود، بنابراین در طرح زراعت چوب الزم است تولید به عهده کشاورز گذاشته شود می

ع چوب باید تضمین خرید به کشاورز بدهند و یا نهال رایگان در اختیارشان بگذارند، تا آنها تشویق به تولید شوند، صنای: وی افزود

دهد که تعرفه واردات را صفر و صادرات را به صد برساند که اجرای آن تولید چوب را در  اما این صنایع دولت را تحت فشار قرار می

 .دهد کشور تحت تأثیر قرار می

به دلیل حمایت بخش کشاورزی از محصوالت زراعی و باغی طرح : مورد مشکالت طرح صنوبرکاری در کشور گفت پور در نامی

 .تواند با این محصوالت رقابت کند صنوبرکاری نمی

 .شوند های جهاد کشاورزی مانع از ارائه این طرح به بانکها می حتی در برخی استانها رؤسای سازمان: وی افزود

حتی در بسیاری از موارد وزارت جهاد کشاورزی با اجرای طرح مخالف است، زیرا معتقد است که آمارهای تولید آنها : ه دادوی ادام

 .زند را بر هم می

 .شود ها مدیریت می به گزارش فارس، طرح ملی صنوبرکاری در کشور تحت نظر سازمان جنگل
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یابد، باید اکنون به فکر تولید باشیم،  فاده از چوب در کشور به شدت افزایش میبا توجه به اینکه در سالهای آینده است: وی ادامه داد

ای و انتقال  شود، از سوی دیگر واردات هم پاسخگو نیست و عوارض قرنطینه ها هم در آینده با کاهش مواجه می زیرا تولید جنگل

 .بیماری آن برای کشور بسیار مضر است

هزار هکتار  01یابد، قرار بود برای اجرای ساالنه  اعتبارات طرح صنوبرکاری اختصاص نمی: وی در ادامه مشکالت اجرای طرح گفت

هزار  2تا  2میلیارد تومان پرداخت کرده است و با این رقم تنها  2تا  0.2میلیارد تومان پرداخت کند که تنها  03صنوبرکاری دولت 

 .شود هکتار صنوبرکاری می

میلیارد دالر در سال است، در  3میلیون مترمکعب به ارزش  3تا  0.2 های چوبی ت چوب و فرآوردهمیانگین واردا: پور افزود امین

 .توان این نیاز را در داخل تأمین کرد در بخش صنوبرکاری می بسیار کمتر  حالی که با هزینه

زار نفر در این بخش مشغول ه 321کنند و از آنجایی که  درصد ظرفیت کار می 11تا  21صنایع چوب کشور با : وی ادامه داد

گویند اگر دولت چوب  کنند و می هستند، همواره عدم تأمین چوب از داخل را به عنوان اهرمی برای فشار به واردات استفاده می

 .وارد نکند، باید تاوان بیکاری شاغالن این بخش را بپردازند

هزار هکتار یک  02برای هر : استان آذربایجان غربی گفت یعیفر معاون فنی اداره کل منابع طب در ادامه این نشست پرویز ریاضی

 .اند بان استخدام کرده هزار هکتار یک جنگل 0تا  3بان در کشور ما وجود دارد، در حالی که در ترکیه برای  نفر جنگل

 .هوایی وجود نداردکوپتر و پایگاه  ها هلی در منطقه آذربایجان غربی برای حفاظت از منابع طبیعی و جنگل: وی ادامه داد

اند، اما دولت همچنان مجوز  درصد نیروهای منابع طبیعی در سالهای گذشته بازنشست شده 21علیرغم اینکه : وی همچنین افزود

 .دهد و این اداره کل با کمبود نیرو مواجه است استخدام نمی

ساالنه بیش از هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی  هزار هکتار یعنی 32طی دو دهه : معاون فنی اداره کل منابع طبیعی تصریح کرد

 .غربی تخریب شده است که کمبود نیرو و نبودن امکانات از دالیل اصلی آن است  استان آذربایجان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801300111033 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 - 93/12/31فارس

سوم رشد اقتصادی کشور را رقم  وری، یك بهره/ در دنيا مطرح شویم  باید در صنعت غذای حالل
 زند می

حالل از آنجا که در صنعت غذایی تمام محصوالت توليدی کشور : ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت معاون برنامه

کننده مواد غذایی حالل مطرح شویم و اجازه ندهيم کشورهای  است بنابر این باید در سطح دنيا به عنوان یك توليد

 .دیگر در این زمينه از ما جلو بزنند

های صنایع غذایی به انتخاب  ـتدر دومین جشنواره تقدیر از برترین شرک خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ریزی وزیر  کنندگان که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد حسین ابویی مهریزی معاون برنامه مصرف

های خاصی است و غیر از نقش در معیشت مردم نسبت به سایر صنایع  برنامه غذایی دارای ویژگی: صنعت، معدن و تجارت، گفت

 .رفت این اتکا کمتر هم بشود یز است و آن اتکای کمتر نسبت به واردات مواد اولیه است که امید میمتما

ها روند خوداتکایی شکل دیگری گرفت و به جای اینکه وضع  ریزی ها، تفکرات و برنامه اما به دلیل عدم تناسب در مدیریت: وی افزود

 .بهتر شود در خیلی اقالم وضعیت بدتر شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930231000122
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درصد خوداتکایی نزدیک شده بودیم  02اگر در روغن نباتی به حدود : ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت ون برنامهمعا

 .درصد است 9الی  3االن خیلی کمتر است و حدود 

زیاد محصوالت، وجود  زایی باال، تنوع های صنعت غذایی وابستگی کمتر به مواد وارداتی، اشتغال از ویژگی: ابویی مهریزی تصریح کرد

ای و تمرکز بخش زیاد و قابل توجهی در انبساط درآمدها که اول متوجه مواد غذایی و در انقباض  المللی و منطقه بازارهای بین

 .دراندرکاران این صنعت فرصت است هم آخرین بخش همان مواد غذایی است و ااین مسائل برای دست( عدم تخصیص)درآمدها 

 031هزار و  00اند حدود  تعداد واحدهای مربوط به صنعت غذا که تا کنون از وزارت صنعت و معدن پروانه گرفته :اظهار داشت  وی

 .دهد درصد از سهم کل صنعت و معدن کشور را به خود اختصاص می 03.2واحد است که 

تن را به  08.2رآوری و تبدیل ظرفیت صنعت غذا غیر از کشاورزی در ف: ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت معاون برنامه

را به خود اختصاص ( برداری بر اساس پروانه بهره)هزار اشتغال مستقیم  010خود اختصاص داده است و همچنین این بخش 

 .درصد در کل اشتغال صنعت و معدن کشور است 02.2دهد که سهم  می

درصد است و سال گذشته  1درصد و ارزش آن حدود  0.2، (نفتغیر از صادرات )سهم صادرات صنایع غذایی : ابویی مهریزی، گفت

کم شده و این روند در چند سال اخیر کاهشی بوده و سهم صنایع غذایی در ارزش افزوده  80صادرات صنایع غذایی نسبت به سال 

 .درصد است 01صنعت و معدن حدود 

میلیارد دالر که متوسط قیمت وارداتی  1ده و ارزش آن میلیون تن بو 1.2سهم واردات در صنایع غذایی حدود : وی بیان داشت

 .دالر به ازای هر تن بوده است 0331دالر و متوسط قیمت صادراتی  802

ام اگر موفقیتی در صنایع حاصل شده است  در مدتی که من مسئول بوده: ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود معاون برنامه

 .دانم گیری می صنایع و حضور خود صاحبان صنایع در مراحل مختلف تصمیمدلیل آن را مشورت با خود صاحبان 

دانند و خودشان هم ضمانت  اگر کار مردم به خودشان واگذار شود کار و تصمیم را از خودشان می: ابویی مهریزی اظهار داشت

 .شوند گیرند و مبلغ آن می اجرایی آن را به عهده می

کنم که میز و  ریزی مغز متفکر وزراتخانه باشد و من هم اعالم می اند که معاونت برنامه ول کردهزاده قب آقای نعمت: وی تصریح کرد

کنید در مورد  ای که خودتان تعیین می گیری به کمک عده گیری در مورد صنعت غذا را در آنجا بگذاریم و تصمیم کرسی تصمیم

 .صنایع غذایی در آنجا انجام گیرد

باید از رکود  80، سال کشیدن ترمز تورم بود و بنابر این سال 83سال : نعت، معدن و تجارت تصریح کردریزی وزیر ص معاون برنامه

تورمی خارج شویم که برای آن هدف باید رونق اقتصادی داشته باشیم و این مسئله نیاز به هدفگذاری دارد و برای این منظور و 

 .های موجود امکان فعالیت یابند ن پول مورد نیاز است تا بنگاههزار میلیارد توما 021باید  80افزایش تولید در سال 

وری است و این موضوع نیاز به امکانات و سرمایه جدید  یک سوم رشد اقتصادی کشور بر عهده بهره: ابویی مهریزی بیان داشت

 .رود وری مدیر واحد صنعتی به شمار می ه ندارد و اولین فرد تاثیرگذار برای افزایش بهر

سازی توجه شود زیرا  برای به سرانجام رسیدن کارها باید آن را مطالبه کرد و در این مسیر باید به خصوصی: فزودوی ا

 .سازی مدیریت و تفکر است سازی فقط انتقال مالکیت نیست بلکه خصوصی خصوصی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801300111133 
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 منابع مالی
 - 93/12/31فارس

 31ميليارد تومانی اعتبار آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی در بودجه  35کاهش 
ای حل شود،  های دارای تنش آبی ریشهریزی و امور اقتصادی وزیر نيرو با بيان اینکه باید مشکل شهر معاون برنامه

ميليارد تومان کاهش  35یافته برای آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی در بودجه سال جاری  اعتبار اختصاص: گفت

 .یافته است

سئوال که ظاهرا در قانون بودجه ردیفی برای  در پاسخ به این خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گفت علیرضا دایمی در

اختصاص ردیف بودجه از سال : اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته کاهش دارد، افزود آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی

 .میلیارد ریال کاهش یافت 211میلیارد ریال و در سال جاری این عدد به  122این عدد به  83وجود دارد که در سال  93

  گیرد و آنها براساس ضوابطی که وجود دارد، اولویت در اختیار شرکت آب و فاضالب کشور قرار می این ردیف بودجه :وی ادامه داد

 .دهند کنند و این مبلغ را به شهرهایی که دارای تنش آبی هستند، اختصاص می خود را تعیین می

میلیارد تومان عددی نیست که بتواند مشکل این  21عدد  آبی باشند، اینشهر در کشور دارای تنش  0111دایمی با بیان اینکه اگر 

توانیم  توانیم کاری کنیم اما می در هر صورت اعتبارات دولتی محدود است و طبعاً نمی: شهرها را حل و فصل کند تاکید کرد

 .هایی وجود دارد تدانیم که محدودی پیشنهاد بدهیم که این ردیف اعتبار یک مقدار افزایش یابد هر چند می

و  یک مقدار اقتصادی تر به اعتقاد بنده باید تالش شود که مشکل تنش آبی: وزیر نیرو گفت معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

های زیرزمینی نفوذ  ها در آب آب شود چرا که مشکالت ما در منابع آبی نزدیک به شهرها به دلیل اینکه زه برطرف تر زیربنایی

  .روند از بین می گیرد، این منابع زیرزمینی ای صورت می رویه های بی برداشتکند و  می

دهی آنها از بین  های آب شربی که در نزدیکی این شهرها هستند، یا آب مثالً ممکن است رودخانه، قنات یا چاه: دایمی ادامه داد

 .تی بر برداشت از آب زیرزمینی بسیار ضعیف است برود یا کیفیت آنها پایین بیاید پس الزمه آن این است که متأسفانه نظار

های کشاورزی از بین  حذف شد و عمالً رابطه بین وزارت نیرو و مالکان دارای چاه النظاره آب کشاورزی بعد از اینکه حق :وی افزود

 .ای حل شود این پدیده تنش آبی تشدید شد، پس باید این مشکل به صورت ریشه. رفت

های زیادی از جمله سموم کشاورزی و یا کودهای  می که تراز آب زیرزمینی در حال کاهش است و یا آلودگیمادا: وی ادامه داد

  .شود، منابع آبی در حال تهدید است می شیمیایی وارد منابع زیرزمینی

در داخل شهر  های خیلی دور منبع آب این شهر به عنوان مثال در یکی از شهرهای استان فارس در سال:دایمی خاطر نشان کرد

 .داد چند ده کیلومتری استان رسید و حال باید از چندصد کیلومتری آب را به این شهر انتقال بعد از سالها به بود، اما

طلبد، پس باید یک فکر اساسی شود تا منابع آب  گذاری می به گفته وی، به ازای هر کیلومتر آبرسانی یک رقم سنگین برای لوله

 .دیریت شود که مجبور نشویم برای شهرها از فواصل دور آب انتقال دهیمزیرزمینی به درستی م

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801338110118 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 - 93/12/31فارس

 وم افزایش کيفيت صنایع غذایی ایران و رقابت با مشابه خارجیلز
های صنعت غذا بر لزوم افزایش کيفيت صنایع غذایی  کل اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در همایش برترین دبير

 .ایران و رقابت با مشابه خارجی تاکيد کرد

http://www.farsnews.com/
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های صنایع غذایی به  شرکت  عصر روز گذشته در دومین جشنواره تقدیر از برترین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کل اتاق  کار شیرازی دبیر کنندگان که در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد حسین نقره انتخاب مصرف

های بسیار  ما امروز جزء کسانی هستید که در صف اول هستید و حرفش: بازرگانی صنایع و معادن ایران خطاب به حضار، گفت

 .دارید ای در صنعت غذای کشور تعیین کننده

کسوتان این صنعت  این صنعت زحمت زیادی کشیده شده و از حضور جوانان در کنار پیش واقعیت این است که برای: وی افزود

 .خوشحالم

در  رقبای شما در عرصه ارائه کاال در بازار رقابتی بسیار توانمند هستند،: ان، تصریح کردکل اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایر دبیر

 .شوند حالی که آنها بسیار حمایت می

چون مخاطبان شما و متقاضیان  این صنعت در درجه اول باید از طرف کل نظام حمایت شود،: بیان داشت کاری شیرازی نقره

 .تلف استکاالهای شما کل جامعه در سطوح مخ

اید و من در خارج از کشور شاهد بودیم  خیلی جلوتر از مشکالت قدم برداشته( تولیدکنندگان صنایع غذایی کشور)شما : وی افزود

های خارجی عرضه  های خارج از کشور در کنار برندهای معروف خارجی محصوالت تولیدی ایران را که در فروشگاه که ایرانی

 .کنند ف میشود، را خریداری و مصر می

های خارج کشور پایین کشیدن  تولید ایران در ویترین قرار گرفتن کاالهای الزمه: کل اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران گفت دبیر

 .حریفان قدر است

 .کنندگان در بازارها طوری زبانزد شده که نیاز به تبلیغات گسترده ندارد حضور شما تولید: کار شیرازی اظهار داشت نقره

کنندگان شما  بخشی از سالمت جامعه بدست شما است و بدانید که مصرف: کنندگان مواد غذایی دو توصیه کرد و گفت وی به تولید

 .در درجه اول خانواده خودتان هستند، بنابراین در بهداشت محصوالت غذایی نهایت دقت را داشته باشید

توصیه دوم من این است که در باال بردن کیفیت محصوالت دقت زیادی : کردکل اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران تصریح  دبیر

 .داشته باشید، زیرا حریفان شما قدرتمند هستند

آیند و شما  به مدد بخش تولید کشور که بخش آبرویی کشور هستند، می  انشاء اهلل همه دولتمردان، مجلس، قوه قضائیه: وی گفت

 .اق بازرگانی یار و همراه شما هستیمگذارند و ما هم در ات را تنها نمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801301110101 

 "بازگشت به باال"
 برنامه و سیاست ها

 - 93/12/31فارس

 رود درصد غذا از بين می ۴۱/ قانون انتزاع مشکل دارد/ ع غذاییکمبود نقدینگی در صنای
رئيس کميسيون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با بيان این که صنایع غذایی با کمبود نقدینگی و سرمایه در 

 .قانون انتزاع گرچه تصویب شد، ولی مشکل دارد: گردش رو به رو هستند، گفت

های صنایع غذایی به انتخاب  های شرکت در دومین جشنواره تقدیر از برترین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کنندگان که در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، شاهرخ ظهیری رییس کمیسیون کشاورزی و  مصرف

با آنها کار ( صنایع غذایی)هایی که ما  ر دولت تدبیر و امید درها به روی ما باز شده و وزارتخانهد: صنایع غذایی اتاق تهران گفت

 .دهند کنیم، حرف ما را گوش می می

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930230001610
http://www.farsnews.com/


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

 

43 
 

االن صنعت غذا با بالتکلیفی روبرو است، زیرا هنوز متولی ثابت و پابرجایی پیدا نکرده است و باید همه با هم کمک : وی افزود

 .ای نیاز است با همیاری یکدیگر وضع و حل شود ایی قانون و تبصرهتا اگر در ج کنیم

به موجب این  قانون انتزاع است و در صنایع غذایی اولین مشکل: رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران گفت

 .منتقل کرده استرا به وزارت جهاد کشاورزی  های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تبدیلی مسئولیت مجلس قانون

این قانون تصویب شد و باید  های انجام شده تمام تالش ما سعی کردیم که این قانون تصویب نشود، ولی با: ظهیری تصریح کرد

 .بگویم که در این قانون مشکل وجود دارد

بشکه تولید شود، مسئولیت آن  به عنوان مثال در قانون آمده که اگر رب گوجه فرنگی در این قانون در متن اشکال دارد،: وی افزود

 .مسئولیت آن با وزارت صنعت است قرار گرفت، دیگر به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و اگر در قوطی

مشکل دومی که صنایع غذایی با آن مواجهند مسئله نقدینگی است، : رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران گفت

کشاورزی است و اگر بر اثر کمبود نقدینگی خرید صورت نگیرد، محصوالت کشاورزی تولید شده  االن موقع و فصل خرید محصوالت

 .شوند ماند و کشاورزان لطمات مالی زیادی را متحمل می روی دست کشاورزان می

ها از  بانکبا وجود اینکه خرید محصوالت کشاورزی نیازمند اعتبارات زیادی است، اما هیچ حمایتی از سوی : ظهیری بیان داشت

کننده  گونه تسهیالتی به تولید به بانک بدهکار باشد، بانک دیگر هیچ کننده حتی در مواردی که تولید آید و کننده به عمل نمی تولید

 .دهد نمی

دار باید در یک زمان معین که محصول کشاورز برداشت و آماده عرضه  کارخانه با همه صنایع فرق دارد و صنعت غذا: وی افزود

 .ت، محصول را خریداری کند و برای خرید و نگهداری آن نیاز به اعتبار دارداس

رود و حل این  درصد محصوالت غذایی ما از بین می 21  :رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران گفت، تصریح کرد

 .مسئله به عهده صنایع تبدیلی است

شد که بر  طرحی تهیه کردیم و قرار صنایع غذایی  داران کنندگان و کارخانه تولید برای حل مشکل نقدینگی: ظهیری بیان داشت

گذاری و منابع مالی اتاق ایران در بانک مرکزی طرحی تهیه شود و اعتباری برای صنایع غذایی و  با کمیسیون سرمایه اساس آن

 .داران اختصاص یابد مواد اولیه بدون توجه به بدهکاری کارخانه

آید و قیمت بر اساس  رود، قیمت پایین می ین طرح دیگر نیاز به قیمت دستوری دولت نداریم، وقتی تولید باال میبا ا: وی افزود

 .شود تعیین می قانون تجارت که همان عرضه و تقاضا است،

د و در مقام معظم رهبری فرمودند که باید جمعیت ایران زیاد شو: رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران گفت

 .صورت تحقق این موضوع نیاز به تأمین غذا وجود دارد که امکانات آن در کشور فراهم است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801301110118 

 "بازگشت به باال"
 کنولوژی، نوآوری ها، علمیت

 - 93/12/31فارس

 رونمایی از نخستين داروی گياهی ضد کنه زنبور عسل در کشور

نخستين داروی گياهی زنبور عسل به نام واروسيد که داروی گياهی ضدکنه واروآ زنبور عسل است، امروز در باشگاه 

 .نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد

بنیان داروهای دامپزشکی تولید شده،  های دانش این دارو که توسط یکی از شرکت ،خبرگزاری فارساقتصادی  به گزارش خبرنگار

 .ترکیبی از اسانس آویشن باغی، اسطوخودوس و دیگر گیاهان دارویی با طیف وسیعی از مواد موثر است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930230001609
http://www.farsnews.com/


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

 

44 
 

 .ژه جرب واروآ است های خارجی زنبور عسل به وی ی خواص ضد انگلدرصد طبیعی دارا 011براساس این گزارش، واروسید 

 .انسان است  همچنین این دارو باعث مقاومت قارچی یا باکتریایی نمی شود و فاقد هرگونه عوارض جانبی برای زنبور عسل

ییس سازمان دامپزشکی ر« مهدی خلج»معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی، « حسن رکنی»رونمایی از این داروی گیاهی توسط 

 .کشور و فعاالن بخش خصوصی انجام شد
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 "بازگشت به باال"
 سم

 - 93/12/31فارس

 شود مرکز تحقيقات دارویی در سازمان دامپزشکی تشکيل می/ زنبور عسلوجود سموم در شهد 
ایران از نظر توليد : رئيس سازمان دامپزشکی کشور مصرف سرانه عسل در ایران را یك کيلوگرم ذکر کرد و گفت

 .هشتم را در جهان به خود اختصاص داده است  عسل رتبه

مهدی خلج روز سه شنبه در مراسم رونمایی از نخستین و تنها داروی گیاهی  خبرگزاری فارساقتصادی  به گزارش خبرنگار

در : زندگی انسان گفت  عسل در چرخه تولیدی ضدکنه واروآ در باشگاه نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت و تاثیر شگفت زنبور

و  ایم تن تولید عسل داشته 311هزار و  38زنبور عسل در ایران وجود دارد که  هزار کندوی 121حال حاضر حدود شش میلیون و 

 .از این مقدار یک کیلوگرم مصرف سرانه بوده است

هزار تن تولید  223میزان کل کندو در جهان یک میلیون و : هشتم تولید عسل را در جهان دارد، گفت  که ایران رتبه وی با بیان این

 .در جهان است

های دام سالم  این سازمان وظیفه تامین بهداشت دام و فرآورده: زمان دامپزشکی کشور با اشاره به وظایف این سازمان گفترئیس سا

 .ترین رکن سالمت غذایی دارد را به عنوان مهم

امی به کار گرفته های جهانی در تولید محصوالت د ها و همچنین تجارب و یافته های علمی از دانشگاه باید تمام اندوخته: خلج افزود

 .شود تا بتوان تولید سالمی را در سبد غذایی خانوارها داشته باشیم

های بیشتری را به همراه دارد  عسل سختی در بین انواع دام نگهداری و تولید زنبور: عسل اظهار داشت  وی با اشاره به اهمیت زنبور

عسل به  مصرف رساند اما به دلیل روحیه و ذات زنبور  را به مرحله توان با اعمال مدیریت و رعایت مسائل بهداشتی دام چرا که می

 .با مشکالت بیشتری روبرو است پروار و حضور در طبیعت نگهداری این موجود

زمانی که انسان در امور طبیعت دخالت : رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به حس برتری انسان نسبت به طبیعت گفت

کند به همین دلیل باید با ایجاد یک تعادل بین انسان و چرخه طبیعی در حس  را به چرخه طبیعی وارد میهایی  کند، خسارت می

 .محیط زیست تراز شود

شد که شهد زنبورعسل عاری از سموم است اما  در گذشته چنین تصور می: خلج با اشاره به وجود سموم در شهد زنبور عسل گفت

ها  درصد از شهد زنبور عسل عاری از سموم و آالینده 8رانسه به این نتیجه رسیدیم که تنها ف  طبق تحقیقات انجام شده در کشور

 .درصد از شهد زنبورعسل از آلودگی برخوردار است 03بوده است و غیر از این هفت تا 

طوری که اگر  انجام شود، بهها  باید اقداماتی در جهت کاهش این آالینده: بار عنوان و اظهار کرد وی این نکته را امری مهم و زیان

رئیس سازمان .توانند میزان این مواد سمی را کاهش دهند کنندگان از داروهای غیرشیمیایی و گیاهی استفاده کنند می تولید

 دارو در کشور 021بیش از : کارخانه تولید دارو و واکسن و مواد لولوژیک در ایران داریم، گفت 019که  دامپزشکی کشور با بیان این

درصد تولید داروهای دام و طیور  82: خلج تصریح کرد.قلم گواهی ثبت صادرات دارد 311شود که از این تعداد یک هزار و تولید می
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های مورد نیاز طیور هستند که  درصد واکسن 21درصد واکسن مورد نیاز دام و  31شود که از این تعداد  در داخل کشور تامین می

قصد داریم مرکز تحقیقاتی دارویی را : های خود برای افزایش صادرات دارو گفت وی با اشاره به برنامه.دشون در داخل کشور تولید می

رئیس سازمان دامپزشکی با .المللی افزایش دهیم کنندگان را در بازار بین در داخل در سازمان دامپزشکی احداث کنیم و نقش تولید

سازمان دامپزشکی کشور و وزارت جهاد کشاورزی : شود، گفت به ایران وارد میقلم داروی گیاهی  39که در داخل کشور  بیان این

 .باید با همکاری یکدیگر حمایت خود را در میزان تولید و واردات داروهای دامی افزایش دهند
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 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 - 93/12/31فارس

 تراز بازرگانی بخش کشاورزی منفی شده است
 .معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی از منفی شدن تراز بازرگانی بخش کشاورزی در دو سال اخير خبر داد

روز سه شنبه در مراسم رونمایی از  حسن رکنی معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی خبرگزاری فارساقتصادی  به گزارش خبرنگار

های  میانگین صادرات و واردات فرآورده: نخستین و تنها داروی گیاهی تولیدی ضد کنه واروآ در باشگاه نهاد ریاست جمهوری افزود

 .ا توازن منفی به نفع واردات، هشت میلیارد دالر منفی بوده استدامی طی دو سال گذشته ب

تراز بازرگانی منفی برای کشوری که این : های کشور و همچنین تنوع اقلیمی موجود در کشور، گفت وی با تشریح شرایط و ظرفیت

 .توانایی ها را دارد، اصال شرایط مناسبی نیست

دولت باید نگاه خود را به این : های دامی کشور گفت در بخش کشاورزی و دام و فرآوردهرکنی با اشاره به میزان صادرات و واردات 

 .بخش تغییر دهد و برای جبران آن علممان را افزایش دهیم، علممان را تبدیل به عمل کنیم و در نهایت از آن تولید ثروت کنیم

های فراوانی از  کشور ایران دارای قابلیت: اورزی است، گفتهای کش که ایران کشور وسیعی برای استفاده از فرصت وی با بیان این

ها و شرایط موجود نهایت استفاده را  جمله نیروی انسانی با بهره هوشی باال و تنوع اقلیمی است، به همین دلیل باید از فرصت

 .بکنند

در بخش کشاورزی به نحو واردات تغییر داد، تولید ثروت را   توان چرخه که با اقداماتی می معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این

های گوناگونی را برای افزایش تولید و صادرات در کشور داریم که امیدواریم در سال جاری امکان اجرایی شدن آنها را  برنامه: گفت

 .پیدا کنیم

این مساله موجب : ولیه است، گفتهای جهان سوم صادرات مواد ا های کشور که یکی از ویژگی معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان این

 .شود کاهش سود دریافتی کشور می

ایران نیز به دلیل وجود تنوع اقلیمی قابلیت کشت : زند، گفت که در تولید گیاهان دارویی، چین حرف اول را می وی با بیان این

 .شود بسیاری از گیاهان ارزشمند دارویی را دارد، به همین دلیل باید به این بخش بیشتر توجه

شده دستاورد تحقیقات  این داروی تولید: معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به داروی گیاهی ضد چرب واروا زنبورعسل گفت

 .شده داخلی باشد  کنندگان استفاده از داروهای تولید رود، اولویت تولید بسیاری از دانشمندان ایرانی است، به همین دلیل انتظار می
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 متفرقه
 - 93/12/31فارس

 سال هنوز بالتکليفند 2۱اعضای تعاونی مسکن وزارت جهاد با گذشت 
سال از  2۱خریداران اراضی سوهانك و پونك پس از گذشت : کاشانه تهران مهر سبز، گفترئيس هيأت مدیره شرکت 

ای  اند و عليرغم پيگيری مشکلشان از مراجع رسمی هنوز به نتيجه هایشان هنوز بالتکليف مانده خریداری زمين

 .اند نرسيده

خانی  قلیچ  ، صبح امروز در سالن نعمتی جم وزارت جهاد کشاورزی با حضور حسینری فارسخبرگزابه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مهر سبز و جابر بخشنده عضو هیئت مدیره این شرکت به مشکالت و بالتکلیفی اعضای  رئیس هیئت مدیره شرکت کاشانه تهران

 .دهند پرداخته شد ی را تشکیل میهزار نفر از اعضا و پرسنل وزارت جهاد کشاورز 9این تعاونی مسکن که حدود 

وزارت جهاد سازندگی  91لغایت  30سال : در این نشست، گفت قلیچ خانی رئیس هیئت مدیره شرکت کاشانه تهران مهر سبز

 .فروش زمین در مناطق مرادآباد پونک و سوهانک تجریش کرد سابق مبادرت به واگذاری و

دار  ها که به پرسنل وزارت جهاد سازندگی سابق فروخته شد سند منگوله ن زمیناز همان ابتدای واگذاری و فروش ای: وی افزود

 .سربی توسط دفاتر اسناد رسمی صادر شد

های دیگر نیز انجام شد  های مسکن وزارت جهاد سازندگی و وزارتخانه مشابه این اقدام توسط دیگر تعاونی: قلیچ خانی بیان داشت

که زمین را )  ساله اعضای این تعاونی 31اما تالش بیش از  رسد، هزار نفر می 31به حدود  های تعاونی جمعا اعضای این شرکت که

 .ای نرسیده است ها به هیچ نتیجه برای به نتیجه رساندن این زمین( اند از وزارتخانه مذکور خریداری کرده

ت که باید و شاید در حل این معضل های قبلی و دولت فعلی به آن صور تا این لحظه به هیچ عنوان دولت: وی تصریح کرد 

 .اند و مشکل مردم حل نشده باقی مانده است ه همکاری نکرد

های گذشته و همکاری خیلی  نهایتا به دلیل عدم همکاری دولت: رئیس هیئت مدیره شرکت کاشانه تهران مهر سبز اظهار داشت

های قبلی و تشکیل شرکت جدیدی  ر انحالل شرکتهایی که وجود داشت مالکان اراضی سوهانک و پونک خواستا ضعیف تشکل

 .شدند که مشکالت آنها را پیگیری کند

پیگیری مسائل  91گذاشت و از همان سال  به دنبال این مسائل شرکت کاشانه تهران مهر سبز پا به عرصه: قلیچ خانی بیان داشت

 .ها انجام شد و مشکالت مربوط به دارندگان این زمین

نژاد رئیس جمهور سابق داشتیم و در این مالقات رئیس جمهور سابق  مالقاتی با آقای دکتر احمدی 99سال در : وی تصریح کرد

دهند تا مشکالت این تعاونی مسکن از  مقرر کردند که از این به بعد پیرو رسیدگی به این مسئله دستور تشکیل کارگروهی را می

 .طریق این کارگروه پیگیری شود

کارگروهی با حضور وزرای ذیربط در ریاست جمهوری و یک  نژاد رئیس جمهور سابق  پیرو دستور احمدی: قلیچ خانی بیان داشت

 .کمیته فرعی در استانداری تهران برای رسیدگی به این مسئله تشکیل شد

دوره قبل  ا دره های فراوان از طریق ریاست جمهوری و سایر وزارتخانه اما شرکت کاشانه تهران مهر سبز با پیگیری: وی افزود

 .ریاست جمهوری به نتایج مورد نظر دست پیدا نکرد

ثمر، منجر به تجمع اعضای  های بی نهایتا این پیگیری: قلیچ خانی رئیس هیئت مدیره شرکت کاشانه تهران مهر سبز، تصریح کرد

 .برخی از شهرداری داشته باشندها در مقابل ریاست جمهوری، بیت رهبری، وزارت راه و شهری، مجلس و  این شرکت و سایر تشکل

دو تجمع امسال در مقابل مجلس به وقوع پیوست که به دنبال تجمع فروردین ماه امسال هیئت رئیسه و اعضای : وی اظهار داشت

 .هیئت مدیره شرکت کاشانه تهران مهر سبز موفق به دیدار آقای هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس شدیم
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کنندگان شد و ما به دنبال این مسئله  دنبال این تجمع رئیس مجلس خواستار پیگیری مشکل تجمعبه : قلیچ خانی بیان داشت

 .را با مجلس در میان بگذاریم  اند هایشان نرسیده زمین مالکانی که هنوز به  ساله 01الی  31توانستیم مشکالت 

ه و اعضای شرکت تعاونی با مسئولین مربوطه تجمع دوم در مقابل مجلس هم منجر به تشکیل جلسه هیئت مدیر: وی تصریح کرد

 .ای برای اعضای این شرکت تعاونی حاصل نشد شد که متأسفانه هنوز از آن جلسه هم نتیجه

یکی از مسائل و مشکالت ما این است که چرا : قلیچ خانی رئیس هیئت مدیریه شرکت کاشانه تهران مهر سبز بیان داشت

ساز در همان حوالی ساخت و  های بزرگ انبوه دهند در حالیکه شرکت در این اراضی را نمی دولتمردان به ما اجازه ساخت و ساز

 .اند سازهایی داشته

هکتار است که دقیقا از شمال غرب تهران از شرق دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  810های نوار شمالی  مساحت زمین: وی افزود

 .سوهانک کشیده شده استالیه شرق تهران تا اراضی  تحقیقات و منتهی

زمین : شود، اظهار داشت ها به شما زمین معوض واگذار نمی خانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که چرا به ازای این زمین قلیچ

اند که مالکان حاضر به تعویض نیستند و ما خواستار هستیم که اگر   های اقماری و مناطقی مثل استان البرز داده معوض در شهرک

 .دهند حداقل در اطراف شهر تهران به ما زمین بدهند ها به ما را نمی ساخت و ساز در این زمیناجازه 

هزار نفر آنها  1اند حدود  ها را خریداری کرده هزار نفری که از پرسنل سابق وزارت جهاد کشاورزی زمین 9از : وی اظهار داشت

ها هستند و وزارتخانه فعلی هم  صاحب این زمین فر از پرسنل وزارتخانههزار ن 3اند و االن حدود  هایشان را به مردم فروخته زمین

 .ای را برای حل مشکالت این عده تاکنون انجام نداده است اقدام شایسته

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801301111123 

 "بازگشت به باال"
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1393اردیبهشت  22, دوشنبه

 های مشترک کشاورزی بين ایران و چين به امضاء رسيد  نامه همکاری تفاهم
ایران و وزارت کشاورزی های مشترک کشاورزی بين وزارت جهادکشاورزی  نامه همکاری عصر امروز یادداشت تفاهم

 .چين برای افزایش مراودات به امضاء رسيد

  
های مشترک کشاورزی بین وزارت جهادکشاورزی ایران و  نامه همکاری ، تفاهم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .وزارت کشاورزی چین دقایقی پیش با حضور مقامات کشاورزی دو کشور برگزار شد

یادداشت تفاهم در پی بازدید رسمی نیودان، معاون وزیر کشاورزی چین و هیئت همراه در سفر ایران به امضای معاونان  این سند

 .دو طرف رسید

های مختلف وزارت جهادکشاورزی،  ها و بخش ها و مؤسسه بر اساس این گزارش، در پی بازدید فنی و تخصصی هیئت چینی از پروژه

 .ی دو کشور تعریف و تدوین شدچارچوب همکاری بخش کشاورز

های تولید میوه، سبزی، محصوالت کشاورزی، دامی، شیالت، غالت،  در زمینه( MOU)در این راستا، سند یادداشت تفاهم 

های کشاورزی، تبادل تجربیات در  ها، مدیریت مراتع، تحقیقات در بخش علوم و فناوری سازی در تمام بخش دامپزشکی، ظرفیت

گذاری  های تعاونی کشاورزان، سرمایه آالت و تجهیزات کشاورزی، سازمان ای کشاورزی، مکانیزاسیون و ماشینه زمینه سیاست

 .های مورد عالقه دو طرف تنظیم شد مشترک، تجارت کشاورزی و سایر زمینه

 .های بعد است دوره این سند که لحظاتی پیش در تهران به امضاء رسید، برای مدت پنج سال اعتبار داشته و قابل تمدید برای

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930230000657
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 ./گفتنی است، متعاقباً قراردادهای تجاری نیز بین بازرگانان ایرانی و چینی به امضاء خواهد رسید

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03238-0.html 

 "باال بازگشت به"
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  31, سه شنبه

 بخش کشاورزی، نمود واضح اقتصاد مقاومتی 
 . های موجود در بخش کشاورزی، نمود واضح اقتصادی در این بخش قابل شهود است با توجه به ظرفيت

رهبری و رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران در مراسم ، نماینده مقام معظم (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در سال اقتصاد : اکسیر کوثر در منطقه احمدآباد مستوفی تهران گفت افتتاح پروژه تفریحی، تولیدی، ترویجی و ورزشی شرکت آبزی

 .مقاومتی، توجه به بخش کشاورزی و تولید داخلی حائز اهمیت است

استفاده از کارشناسان و متخصصان داخلی که تمامی آنها از خانواده ایثارگران : ی افزوداالسالم سیدمحمدعلی شهیدی محالت حجت

 .شود و شهدا هستند، نقطه عطفی در این مجموعه محسوب می

 .های مؤثری بردارد وی اظهار امیدواری کرد که این مجموعه بتواند در تولید بیشتر و کاهش وابستگی، قدم

  
 دیك تهرانای نز توليد شير در مجموعه

این پروژه در : گذاری کوثر به نمایندگی رئیس این مجموعه اظهار داشت در ادامه این مراسم، مدیرعامل شرکت کشاورزی و سرمایه

روز کاری قابل افتتاح شد و از آنجا که از همه ایثارگران، متخصصان و فرزندان شهدا در آنها استفاده شده است، الگویی از  011

 .شود حسوب میمدیریت جهادی م

توان برخی  اهمیت تأمین پروتئین کشور بر کسی پوشیده نیست، بنابراین در کنار این مرکز می: مجتبی نوروزی خاطرنشان کرد

 .دیگر از نیازهای کشور را پوشش داد

 .واقع شود ویژه آبزیان مؤثر تواند یک اهرم اقتصادی محسوب شود و در تأمین پروتئین به این مجموعه می: وی ادامه داد

اندازی شده و از هیچ انرژی فسیلی در آن استفاده نشده و  صورت الگویی راه استفاده از سه تیپ گلخانه که به: نوروزی تصریح کرد

 .ای مؤثر به کل کشور تعمیم داده شود تواند به عنوان سازه تنها خورشید در آن دخیل است، می

توانیم در این مجموعه آن را ایجاد  است که اگر صندوق توسعه ملی حمایت کند، میتولید شیر از دیگر اقداماتی : وی یادآور شد

 ./کنیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03110-0.html 

 "بازگشت به باال"

 

 

 

 

 
 شیالت

 آیانا- 1393اردیبهشت  31, سه شنبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17529-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17663-1.html
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 امکان صيد انواع ماهی در تهران فراهم شد 
توانند در سالن عرضه ماهی، به صيد  پروری در نزدیکی استان تهران، همشهریان می ای آبزی با افتتاح رسمی مجموعه

 . ن را به منزل ببرندبندی توسط متصدیان، آ زدایی و بسته این آبزی پرداخت و پس از فرآوری، یخ

اکسیر کوثر در مراسم افتتاح پروژه تفریحی، تولیدی،  ، مدیرعامل شرکت آبزی(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

این پروژه عرضه و دپوی ماهی زنده را در : اکسیر کوثر در منطقه احمدآباد مستوفی تهران گفت ترویجی و ورزشی شرکت آبزی

 .دار است تهران عهدهچندقدمی 

تواند بخش اعظمی از  تنی روزانه استان تهران به انواع آبزیان، این پروژه می 02تا  01با توجه به میانگین نیاز : میثم صالحی افزود

 .این نیاز را تأمین کند

 .مجموعه مدنظر استآبی دیگر در این  آال در حال حاضر و پرورش میگو و ماهیان گرم پرورش ماهی قزل: وی خاطرنشان کرد

 .شود محصوالت این مجموعه کامالً ارگانیک و سالم بوده و برای پرورش از آب چشمه استفاده می: صالحی ادامه داد

برداری، دوهزار مترمکعب  هزار مترمکعب عملیات خاک زنی شد و انجام شش این مجموعه از چهار ماه پیش کلنگ: وی تصریح کرد

 .کشی و آب و برق در آن وجود دارد های لوله سازی، زیرساخت هریزی، پنج هکتار محوط بتن

صورت زنده توسط  سردآبی، خاویاری و آزاد به آبی، سالن عرضه ماهی در آن تعبیه شده که انواع ماهیان گرم: صالحی یادآور شد

وه بر آن، فضایی فراهم است شود و عال بندی می زدایی و بسته مشتری قابل صید است و سپس توسط متصدیان تمیز، فرآوری، یخ

 .که مشتری بتواند طبخ آن را نیز انجام دهد

  
 پروری جدید وجود دارد امکان تأمين نياز روزانه استان تهران در مجموعه آبزی

ای وجود داشته  طلبید که مجموعه تنی فروش روزانه تهران می 02تا  01ظرفیت : اکسیر کوثر تأکید کرد مدیرعامل شرکت آبزی

 .دار شود تواند بخشی از نیازهای تهران را عهده که بتواند آن را تأمین کند که این مجموعه می باشد

 .آبی تهیه شده که ظرفیت تولید چهار تا پنج تن ماهی را دارد صورت مصنوعی مکانی برای پرورش ماهیان گرم به: وی اظهار داشت

تواند به مصرف  ی و چهار حلقه چاه در محل تعبیه شده که میهکتار زمین کشاورز 321عالوه بر آن، : صالحی همچنین گفت

 .پروری برسد و پس از آنکه تصفیه فیزیکی آب انجام شد، به مصرف کشاورزی برسد آبزی

پروری استفاده  شده آبزی در حال حاضر سه گلخانه با روشی جدید در این مکان وجود دارد که از آب غنی: وی در ادامه افزود

درصد کاهش  32تواند  کند، می زمند هیچ کود و سمی نیست و عالوه بر آن، از آنجا که با انرژی خورشیدی کار میکند و نیا می

 .مصرف انرژی را در بر داشته باشد

 .تواند پوست بدن انسان ار تیمار کند درمانی تجهیز شده که می در این پروژه، مجموعه ماهی: صالحی خاطرنشان کرد

 ./های این مجموعه است ری کالس طبخ آبزیان برای افزایش سرانه مصرف آبزیان در کشور از دیگر برنامهبرگزا: وی تصریح کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03110-0.html 

 "بازگشت به باال"

 

 
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  31, ه شنبهس

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17661-1.html
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 کشت محصول در گلخانه، رویکرد جدی دهه آینده / پيشروی وزارت کشاورزی به سمت وزارت غذا
 .های نهفته زیادی وجود دارد، الزم است تمامی آنها شناسایی شود با توجه به آنکه در بخش کشاورزی ظرفيت

، وزیر جهادکشاورزی پیش از افتتاح رسمی پروژه تفریحی، تولیدی، ترویجی و (ایانا)اری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگز 

گروه تولیدی کوثر همواره پیشرو در بخش کشاورزی : اکسیر کوثر در منطقه احمدآباد مستوفی تهران گفت ورزشی شرکت آبزی

های موجود، بتواند کمک شایانی  د این پروژه شیالتی با وجود بحرانرو بوده و دارای سوابق زیادی در بخش طیور است که امید می

 .به بخش کشاورزی باشد

ها به سمت تولید پایدار  ای نداریم که بتوانیم با وجود محدودیت های وسیع موجود، چاره با توجه به برنامه: محمود حجتی افزود

 .پیش رویم

ضالت بخش است که انتخاب منطقه احمدآباد که در نزدیکی استان تهران ترین مع مشکل آب و انرژی، بزرگ: وی خاطرنشان کرد

 .تواند بخش اعظمی از نیاز پروتئینی کشور را تأمین کند قرار دارد، می

ها را با توجه به  ریزان وزارت جهادکشاورزی در دهه آینده در تالش هستند که افزایش گلخانه برنامه: حجتی ادامه داد

 .صورت جدی دنبال کند بههای موجود،  محدودیت

 پروری در چندقدمی تهران هکتاری آبزی 26۱وجود عرصه  

هزار تن تولید در بخش  031در حال حاضر حدود : پروری و وجود این پروژه تصریح کرد وزیر کابینه یازدهم درباره بحث آبزی

 .هزار تن رساند 911م را به های داخلی، این رق توان با استفاده از ظرفیت آب پروری وجود دارد که می آبزی

تواند این  شده می های وزارت جهادکشاورزی و قوانین تصویب و ابالغ گیری بحث فرهنگ مصرف با توجه به جهت: وی یادآور شد

 .یعنی بحث تولید تا سفره مدنظر است. وزارتخانه را به سمت وزارت غذا پیش ببرد

 .صورت جدی دنبال شود رآوری و آموزش طبخ و ترویج آبزیان است نیز باید بهمسائل بعد از تولید که شامل ف: حجتی تأکید کرد

ای نزدیک تهران افتتاح شد، کشف جدیدی است که  هکتار در منطقه 331ای که در سطح حدود  چنین پروژه: وی اظهار داشت

 .پروری داشته باشد تواند در آینده تأثیرات شگرفی در بحث آبزی می

 پروری، یعنی ایجاد ارزش افزوده ر مجموعه آبزیوجود گلخانه در کنا 

تواند ضمن کاهش بیکاری فصلی، ارزش  هایی قرار دارد که می در کنار این مجموعه، گلخانه: وزیر جهادکشاورزی همچنین گفت

 .افزوده مناسبی را ایجاد کند

صورت خانگی در کانتینر ایجاد شده که از  غ بهمر در حال حاضر در کشور و در بخش دام و طیور، تولید تخم: حجتی در ادامه افزود

تر کشف و  شود؛ بنابراین باید تالش کنیم که این دستاوردهای نهفته هرچه سریع های نهفته این بخش محسوب می دیگر ظرفیت

 .استعدادیابی شود

ود؛ زیرا در این مجموعه وجود نام تفریحی در کنار این مجموعه نباید باعث شود که اصل کار فراموش ش: وی خاطرنشان کرد

 .تر از خود کت شود آالچیق و تفریحگاه تعبیه شده و این به مانند دکمه کتی است که نباید اجازه دهیم که این دکمه بزرگ

االسالم والمسلمین سیدمحمدعلی شهیدی محالتی نماینده مقام معظم رهبری و  گفتنی است، تا دقایقی دیگر با حضور حجت

گذاری کوثر، اسماعیل نجار مدیر ستاد بحران  و امور ایثارگران، محمدرضا اسکندری مدیرعامل شرکت سرمایهرئیس بنیاد شهید 

اکسیر کوثر در منطقه احمدآباد مستوفی  نظران، پروژه تفریحی، تولیدی، ترویجی و ورزشی شرکت آبزی کشور و تنی چند از صاحب

 ./رسد برداری می به بهره

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03111-0.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17660-1.html
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 "بازگشت به باال"
 آب

 آیانا- 1393اردیبهشت  29, دوشنبه

 حلقه چاه غيرمجاز در کردستان  233انسداد 
 .المنفعه شد غيرمجاز در در استان کردستان مسدود و مسلوبحلقه چاه  233در یك سال گذشته 

  
طی این : ای کردستان با اعالم این خبر گفت ، مدیرعامل شرکت آب منطقه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .حلقه چاه غیرمجاز هم شناسایی شده است 300هزار و  مدت یک

اند، که از این تعداد تاکنون حکم انسداد  ه جهت صدور حکم به مراجع قضایی معرفی شدهحلق 033تعداد : اقبال شانظری افزود

 .حلقه چاه غیرمجاز صادر شده است 12برای 

در این : میلیون مکعب عنوان کرد و اظهار داشت 0.2های غیرمجاز را  وی در پایان حجم آب برگشتی به آبخوان در اثر انسداد چاه

 ./های استان توقیف شده است فاری غیرمجاز هم در دشتدستگاه ح 02مدت همچنین 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03129-0.html 

 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  29, دوشنبه

 های خشك  های مازاد در استان پيشنهاد سازمان عشایر برای خریداری دام
های عشایر توسط  کند، پيشنهاد شده است که بخشی از دام های شمال شرق کشور که خشکسالی بيداد می در استان

 .دولت خریداری و پرواربندی شود تا از روانه شدن آنها به کشتارگاه جلوگيری شود

در سال : با اعالم این خبر گفت( ایانا)م سازمان امور عشایر کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مقا قائم 

های شمال شرق کشور و ازجمله خراسان شمالی و رضوی، تهران، البرز و سمنان دچار خشکسالی  جاری برخی از مناطق استان

 .شدند

های خود را روانه کشتارگاه کنند و  دلیل وجود خشکی مجبور هستند که دام ایر این مناطق بهبرخی از عش: میرولی صفرزاده افزود

 .در این راستا پیشنهاد شده است که بخشی از دام این عشایر خریداری و پرواربندی شود

م و برخی از نیز خشکسالی در مناطق مختلف کشور باعث شد که شرکت پشتیبانی امور دا 0093در سال : وی خاطرنشان کرد

 .های عشایر را خریداری و پرواربندی کنند های عشایری، دام تشکل

 .تواند برای بخش عشایری مؤثر واقع شود این اقدام در سال جاری نیز می: صفرزاده ادامه داد

ین علوفه و شود و عشایر برای تأم در زمانی که عرضه زیاد است، خرید دام توسط بخش خصوصی کمتر انجام می: وی تصریح کرد

 .گیرند آب مورد نیاز در مضیغه قرار می

 یك درصد اعتبارات صندوق توسعه ملی هنوز تخصيص نيافته است 

تواند  مقام سازمان امور عشایر کشور با اعالم اینکه اختصاص یک درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی در بخش عشایری می قائم

هنوز اعتبارات فوق از صندوق به بانک کشاورزی منتقل نشده : شته باشد، یادآور شدکمک مؤثری در افزایش تولید گوشت قرمز دا

 .است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17648-1.html
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ها را به بانک معرفی کرده و عملیات  صفرزاده اظهار امیدواری کرد که تا خردادماه این اعتبار اختصاص پیدا کند تا بتوانیم طرح

 .مربوط به پرواربندی را انجام دهیم

 ./های مربوط به پرواربندی به محض اختصاص اعتبار مورد نیاز آغاز خواهد شد رحط: وی در پایان تأکید کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03123-0.html 

 "بازگشت به باال"
 گل و گیاهان زینتی

 آیانا- 1393ردیبهشت ا 29, دوشنبه

 تر از سطح شهر  درصد ارزان 1۱عرضه مستقيم گل و گياه 
ها و  بار شاهد برگزاری نمایشگاه گل و گياه در بوستان گفتگو است که ارقام جدید از شرکت تهران برای دوازدهمين

 .توليدکنندگان کشور در معرض دید عموم قرار گرفته است

  
همزمان با برگزاری دوازدهمین ( ایانا)ژوهشکده گل و گیاه محالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس پ

های  ماه در محل دائمی نمایشگاه اردیبهشت 38المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته که از امروز  نمایشگاه بین

ای که بر  گونه بریده در کشور ما محدود است، به ویژه شاخه مصرف سرانه گل و گیاه به: تخصصی شهرداری تهران برپاست، گفت

شود؛ در حالی که در کشورهایی چون هلند و  بریده هزینه می های شاخه شده، ساالنه تنها چهار یورو برای گل اساس برآوردهای انجام

 .رسد یورو در سال می 011تا  021دانمارک، مصرف سرانه به 

یافته حالت روزمره پیدا کرده، در حالی که در کشور ما تنها برای  استفاده از گل در کشورهای توسعه: رضا شفیعی افزودمحمد

 .گیرد مراسم خاص همچون ازدواج، عزا و ایام والدت مورد استفاده قرار می

ترتیب صنعت گل و گیاه  تواند فرهنگ مصرف گل را در کشور باال ببرد و بدین هایی می برپایی چنین نمایشگاه: وی خاطرنشان کرد

 .کشور را رونق ببخشد

های اصالح نژادی و هیبرید کردن  با انجام فعالیت: شفیعی از معرفی ارقام جدید داوودی در این نمایشگاه خبر داد و تصریح کرد

رقم در اختیار شهرداری شهرهای  21رقم جدید دست پیدا کردیم که در حال حاضر  111رقم، به  911ی مختلف، از میان ها گل

 .تهران و مشهد قرار گرفته است

دفتر شهرداری در اصفهان و مشهد برای  021ترتیب  ارقام جدید داوودی، دارای شکل و رنگ مختلف بوده و بدین: وی ادامه داد

 .سازی آن در حال کار هستند گکاشت و فرهن

  
 های رز رنگی در راه است گل

زودی  شده زنبق و رز به های اصالح رقم: رئیس پژوهشکده گل و گیاه محالت از معرفی ارقام جدید گل رز خبر داد و یادآور شد

 .شود معرفی می

 .رود مورد استقبال مردم قرار گیرد ها و اشکال مختلفی هستند که امید می ارقام جدید دارای رنگ: شفیعی تأکید کرد

با تبدیل شدن مرکز : های مختلف گل و گیاه کشور در سال جاری خبر داد و اظهار داشت طرح تحقیقاتی در سایت 22وی از انجام 

رتری رود با اختصاص اعتبار مناسب و نیروهای جدید بتوانیم اقدامات مؤث ها شکل دیگری گرفته و امید می به پژوهشکده، فعالیت

 .انجام دهیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17647-1.html
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ماه تا جمعه دوم  اردیبهشت 38المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته از امروز  گفتنی است، دوازدهمین نمایشگاه بین

در محل دائمی نمایشگاه تخصصی شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو برپا است و در این  30تا  01خردادماه از ساعت 

شرکت خارجی حضور دارند و در مدت پنج روزه نمایشگاه، بازدید برای عموم آزاد اعالم  02ولیدکننده داخلی و ت 002نمایشگاه 

 .شده است

تر از  درصد پایین 01الزم به ذکر است، در روز پایانی نمایشگاه، عرضه مستقیم گل و گیاه برای شهروندان تهرانی با قیمت حداقل 

 ./شود می های سطح شهر انجام قیمت فروشگاه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03122-0.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  29, دوشنبه

 زیکاران متخلف برخورد قاطع قضایی و امنيتی با سب
های امنيتی و قضایی برای برخورد با سبزیکاران متخلف صورت گرفته است و از سازمان  هماهنگی الزم با سيستم

های  جهادکشاورزی استان تهران خواسته شده که برای تأمين معيشت این دسته از کشاورزان، آن ها را به سمت کشت

 .جایگزین انتقال دهند

  
صندوق شهرستانی حمایت از  02، استاندار تهران در مراسم افتتاح نمادین (ایانا)برگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار خ

ها در دست دولت بود که  درصد فعالیت 89در ابتدای فعالیت دولت پس از پیروزی انقالب، : توسعه کشاورزی با اعالم این خبر گفت

سازی صورت نگرفت و  ه بخش خصوصی بودیم، اما به معنای دقیق کلمه، خصوصیدنبال انتقال آن ب ای، به های توسعه با برنامه

 .ساالری گسترش یافت دیوان

گری به بخش خصوصی واگذار نشده  در بخش اقتصاد و فرهنگ، هنوز کمبودهای زیادی داریم و تصدی: سیدحسین هاشمی افزود

 .است

گری به مردم در دستور کار قرار گرفته است، خاطرنشان  ت انتقال تصدیوی با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید، اراده سیاس

های معنوی و پشتیبانی به بخش خصوصی  باید به مردم اعتماد و مسیر را برای آنها باز کرد که در این زمینه استانداری، کمک: کرد

 .کند می

گذاری بخش کشاورزی، سرمایه این صندوق نسبت به  هبر اساس اعالم مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمای: هاشمی ادامه داد

 .ها کمتر است که این موضوع در شأن استان تهران نیست برخی استان

 .های بیشتری صورت گیرد های مردمی، فعالیت بر اساس جمعیت و توان اقتصادی تهران باید برای جلب مشارکت: وی تصریح کرد

ل قبول نیست که صندوق کشاورزی استان خوزستان دو تا سه برابر تهران دارای سرمایه برای بنده قاب: استاندار تهران یادآور شد

ای معنادار و الگومانند در مقایسه با سایر شهرستان باشد که در  های تهران باید دارای فاصله باشد و این صندوق مانند مابقی شاخص

 .کند این صورت استانداری از هیچ نوع کمکی دریغ نمی

رود تا دهقانان محصول  شمار می های ارزنده این صندوق به های ضروری فعالیت گرفتن دست باغداران در زمان: ید کردهاشمی تأک

 .ها نفروشند خود را به قیمت ناچیز به واسطه

های مردمی وجود  گذاری بخش کشاورزی مشارکت های حمایت از توسعه سرمایه به هر میزان که در صندوق: وی اظهار داشت

 .کند ه باشد، استانداری نیز سرمایه بخش دولتی را تأمین میداشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17645-1.html
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برد که در  سر نمی تهران در وضعیت مناسبی از لحاظ منابع آبی به: جویی آب در استان تهران گفت هاشمی با اشاره به لزوم صرفه

؛ به همین دلیل، باید شود جویی، منجر به تغییر رویکرد دولت و کاهش سهم آب مصرفی بخش کشاورزی می صورت عدم صرفه

 .عملیات مکانیزاسیون سرعت بیشتری به خود بگیرد

وی با اشاره به اینکه اگر گزارشی درباره مصرف آب آلوده در مزارع سبزیجات استان تهران دریافت شود، برخورد جدی صورت 

ن متخلف صورت گرفته است و از های امنیتی و قضایی هماهنگی الزم برای برخورد با سبزیکارا با سیستم: گیرد، افزود می

های جایگزین  جهادکشاورزی استان تهران خواسته شده که برای تأمین معیشت این دسته از کشاورزان، آنها را به سمت کشت

تر در دستور کار قرار  تصفیه فاضالب استان تهران ضرورتی است که باید هرچه سریع: استاندار تهران خاطرنشان کرد.انتقال دهند

 .گذارم که بنده این موضوع را در دولت با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری درمیان می گیرد

به فرمانداران استان تهران : هاشمی با اشاره به اینکه سالمت مردم برای استانداری تهران امری کلیدی و حیاتی است، ادامه داد

 .امتعارف جلوگیری و کنترل الزم کنندهای ن تأکید شده تا به جد از کاشت سبزیجات آلوده به آب

در صورتی که کنترل بهداشتی برای کاشت این دسته از محصوالت کشاورزی صورت گیرد، در بخش سالمت و : وی تصریح کرد

بیمه محصوالت کشاورزی یکی از موارد دیگری است که باید : هاشمی در پایان یادآور شد.ها خواهیم بود درمان شاهد کاهش هزینه

 ./ها توجیه کرد ه جدی و بیشتری به آن شود و کشاورزان را برای لزوم عضویت در این صندوقتوج

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03122-0.html 

 "بازگشت به باال"
 اقتصاد محصوالت

 آیانا- 1393اردیبهشت  28, هیکشنب

 یابد  مشکالت بخش کشاورزی با ساز و کار بورس کاال پایان می
محصول برتر کشور است که از  36استان خراسان رضوی عالوه بر دارا بودن رتبه نخست توليد زعفران در دنيا، دارای 

 .مندش به مشکالت بازار این محصوالت پایان دهد خواهيم با ساز و کار شفاف و قانون بورس کاال می

الملل بورس کاالی ایران، معاون بهبود تولیدات  و به نقل از روابط عمومی و امور بین( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

آتی زیره سبز در مشهد با  اندازی معامالت عنوان یکی از سخنرانان مراسم راه گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی به

ترین مشکالت فعلی کشاورزان در کشور، نبود شفافیت در معامالت و آمارهای دقیق است  یکی از اصلی: اعالم این مطلب گفت

 .طوری که در کمال تعجب برای تولید و یا فروش و صادرات یک محصول ارقام مختلفی جود دارد به

نبود شفافیت در بخش کشاورزی کشور مشکلی است که به دست بورس کاالی ایران و ساز به این ترتیب : غالمحسین ساربان افزود

 .شود و کار شفافش حل می

فکری مدیران بازار سرمایه و  گیریم و امیدواریم با هم آغاز معامالت آتی زیره سبز در مشهد را به فال نیک می: وی خاطرنشان کرد

 .الت نیز راهی تاالر بورس مشهد شودفعاالن بخش کشاورزی این استان، سایر محصو

به گفته معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی، این استان عالوه بر زیره سبز دارای بهترین 

مله زودی در سیستم شفاف بورس مورد معا محصول برتر کشاورزی کشور است که امیدواریم همه این کاالها به 03زعفران دنیا و 

 .قرار گیرد

هایی است که به نوسان نرخ این محصول دامن  هزار میلیارد تومانی زعفران، دارای دالالن و واسطه بازار یک: ساربان تصریح کرد

کنیم تا عالوه بر ثبات قیمت این محصول، سود واقعی نصیب  زنند، در این راستا از عرضه زعفران در بورس کاال استقبال می می

 ./دکشاورزان شو

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17644-1.html
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http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03100-0.html 

 "بازگشت به باال"
 اقتصاد کالن

 آیانا- 1393اردیبهشت  28, یکشنبه

 کاالی کشاورزی های دولت با رونق بورس  کاهش هزینه
وری کشاورزی عالوه  قانون بهره 11با رونق معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران و اجرایی شدن ماده 

 .رسد یابد، سود واقعی ناشی از توليد محصوالت به دست کشاورزان می های دولت کاهش می بر اینکه بسياری از هزینه

الملل بورس کاالی ایران، مدیرعامل بورس کاالی  و به نقل از روابط عمومی و امور بین( یاناا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

بورس کاال در بخش کشاورزی : ایران در مراسم افتتاح معامالت قراردادهای آتی زیره سبز در مشهد مقدس با اعالم این خبر گفت

 .ای مالی ازجمله قراردادهای آتی برای محصوالت مختلف استاندازی ابزاره کند که هدف نخست راه سه هدف اصلی را دنبال می

های مختلف برای  های زیادی از استان طی سه سال گذشته درخواست: حسین پناهیان درباره هدف دوم بورس کاالی ایران افزود

اندازی تاالر بورس کاال از  راه مدیره بورس در سال گذشته به این نتیجه رسید امکان ایم که هیئت اندازی تاالر بورس کاال داشته راه

 .عنوان نخستین تاالر کارگزاران بورس کاال انتخاب شد ها ایجاد شود که مشهد مقدس به طریق شعب کارگزاری

طوری که کارگزاران بورس  شود به هدف سوم بورس کاالی ایران به ایجاد بستر معامالت الکترونیک مربوط می: وی خاطرنشان کرد

گذشته با توجه الکترنیکی شدن معامالت دیگر احتیاجی به حضور در تاالر ندارند و از دفاتر کارگزاری اقدام به خرید کاال از دو سال 

 .کنند و فروش می

: ای از کشور توسط کارگزاران وجود دارد، ادامه داد اکنون امکان داد و ستد محصوالت مختلف در هر نقطه پناهیان با بیان اینکه هم

شود تا حجم معامالت کارگزاران این تاالر نیز افزایش  معامالت فیزیکی بورس کاال از طریق تاالر مشهد نیز فراهم می زودی انجام به

 .یابد

ای قراردادهای زیره سبز در مشهد،  گران حرفه وجود معامله: اندازی معامالت آتی زیره سبز در مشهد نیز تصریح کرد وی درباره راه

اندازی تاالر کارگزاران  های این کاال از دالیل اصلی بود که به فکر راه صول و نبود حساسیت روی نرخنوسان باالی قیمت این مح

 .بورس کاال در مشهد و آغاز قراردادهای آتی زیره سبز افتادیم

  
 وری بخش کشاورزی  افزایش بهره

اش قرار نگرفته  های گذشته در جایگاه اصلی مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره به اینکه بخش کشاورزی بورس کاال در سال

گیرد و در  درصد فوالد، مس و آلومینیوم کشور در بورس کاال مورد معامله قرار می 81بر اساس آمارها بیش از : است، یادآور شد

و ارزش  های نفتی نیز حجم همچنین در بخش پتروشیمی و فرآورده. بخش معدنی نیز حجم صادرات سنگ آهن رو به افزایش است

 .ایم مبادالت قابل توجه است، اما درحوزه کشاورزی تاکنون به اهداف خود نرسیده

هزار تن کاالی  011میلیون تنی محصوالت کشاورزی در کشور، سال گذشته حدود  011با وجود تولید بیش از : پناهیان تأکید کرد

 .کشاورزی در بورس معامله شده که این آمار جای تأمل دارد

ها برای  وی، عرضه پایین محصوالت کشاورزی در بورس کاال در حالی است که از چندین سال پیش بستر و زیرساخت به گفته

توانیم به بهبود معامالت محصوالت  مبادالت شفاف محصوالت کشاورزی در بورس کاال فراهم است که مدعی هستیم که می

 .وری این بخش کمک کنیم کشاورزی و افزایش بهره

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17633-1.html
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وری  قانون بهره 00سال گذشته طی مذاکراتی که با وزارت جهاد کشاورزی داشتیم، مقرر شد با اجرای ماده : همچنین گفتپناهیان 

های دولت،  کشاورزی قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی در بورس کاال کشف شود که با تحقق این کار عالوه بر کاهش هزینه

 .شود سود واقعی نیز نصیب کشاورزان می

هزار میلیارد تومان تامین مالی  31سال گذشته بیش از : أمین مالی قابل توجه بورس کاال در سال گذشته اشاره کرد و افزودوی به ت

برای بخش تولید در بورس کاال صورت گرفته که این رقم در مقایسه تأمین مالی سیستم بانکی کشور برای تولید بسیار قابل توجه 

 .است

های بورس کاالی ایران است،  رشد و توسعه معامالت کشاورزی از اولویت: ن در پایان خاطرنشان کردمدیرعامل بورس کاالی ایرا

توانیم به تأمین مالی تولیدکنندگان کمک کنیم و زمینه را برای انجام مبادالت  طوری که ما از طریق ابزارهای مختلف مالی می به

 ./زیممند و شفاف فراهم سا کاالهای کشاورزی در بستری نظام

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03103-0.html 

 "بازگشت به باال"
 آب

 آیانا- 1393اردیبهشت  28, یکشنبه

 هایی با کمبود آب مواجه اند؟  چه استان
 . های یزد، کرمان، خوزستان و اصفهان با مشکل کمبود آب مواجه هستند تاناس

اردیبهشت در  27به گزارش ایسنا، محمدحسين ميرمحمدی، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس جمعه، 

 .داریمسازی اراضی ن ای جز یکپارچه برای اقتصادی کردن کشاورزی، چاره: جمع اهالی روستای ورزنه اظهار کرد

نباید همواره پيرو پدرانمان باشيم و چون آنها گندم، ذرت و جو : نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس گفت

پسته کشور در دنيا رتبه نخست را داشت، اما به دليل کم آبی در . اند ما نيز همان راه را ادامه دهيم کاشته می

و اگر کشاورزان گلپایگانی به کاشت پسته روی آورند عالوه بر ارز رفسنجان اکنون رتبه دوم پسته جهان را داریم 

 .آوری برای کشور سود باالیی نيز نصيب آنها خواهد شد

از سد کوچری : ميرمحمدی در خصوص اختصاص مقداری از آب سد کوچری برای کشاورزی شهرستان، خاطرنشان کرد

، اما اگر روزی مردم تشنه نبودند شاید برای کشاورزی حتی یك ليوان آب برای کشاورزی اختصاص پيدا نخواهد کرد

 .مقداری در نظر گرفته شود

های شهرستان جهت کاشت گياهان دارویی مستعد است،  خاک زمين: این عضو کميسيون اقتصادی مجلس یاد آورشد

ای بهترین کيفيت همچنين پرورش گل محمدی نيز که به آب فراوانی نياز ندارد اگر در این شهرستان کاشته شود دار

 .خواهد بود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03132-0.html 

 "بازگشت به باال"
 اقتصاد محصوالت

 آیانا- 1393اردیبهشت  28, یکشنبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17632-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17624-1.html
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 کنجاله سویا و زعفران در نوبت معامالت آتی / ه در فضای معامالت آتی بورس پيچيدعطر زیر
با افتتاح رسمی قراردادهای آتی زیره سبز در مشهد، محصوالت کشاورزی در فضای بورس همچون سکه صاحب 

 .قرارداد شدند

با : گفت( ایانا)برنگار خبرگزاری کشاورزی ایران سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاال امروز در گفتگو با خ 

حضور مقامات ارشد بورس کاال، مدیران جهادکشاورزی استان خراسان، معاون رئیس سازمان، دبیرکل کانون کارگزاری و تنی چند 

 .از مسئوالن، امروز معامالت قراردادهای آتی زیره سبز در مشهد کلید خورد

بار است  شده و برای نخستین صورت سنتی و معامالت نقدی و مشتقه انجام می مله این محصول بهدر گذشته معا: علی پناهی افزود

 .شود که یک محصول کشاورزی همچون سکه، دارای قراردادهای آتی می

تی زیره ها قابل انجام است و زمان نخستن معامله قرارداد آ ها و کارگزاری معامله این محصول در تمامی پایگاه: وی خاطرنشان کرد

تواند یک تا چند قرارداد  اندازه قرارداد فوق مشخص است و هر کارگزاری می: پناهی ادامه داد.سبز تحویل خردادماه خواهد بود

  .منعقد کند

 زیره، نخستين محصول کشاورزی صاحب معامالت آتی

ریم تا پایان سال جاری، محصول زعفران را در برنامه دا: سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاال تصریح کرد

تاکنون تنها سکه در بازار بورس صاحب قرارداد آتی بوده است و ورود زیره سبز به این : وی یادآور شد.نیز دارای قرارداد آتی کنیم

 00ر مطابق ماده کنجاله سویا در حال حاض: پناهی تأکید کرد.تواند باعث رونق محصوالت کشاورزی شود بازار، راهی است که می

 .رود که وارد قراردادهای آتی شود شود و در روزهای آینده امید می وری بخش کشاورزی در بورس معامله می قانون افزایش بهره

ای بورس کاالی ایران در سال جدید، گسترش معامالت محصوالت کشاورزی و افزودن  گفتنی است، یکی از رویکردهای توسعه

اندازی معامالت قراردادهای آتی زیره سبز گام مهمی در این راستا برداشته  در بازار مشتقه است که با راه های پایه جدید دارایی

 ./شود می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03102-0.html 

 

 "االبازگشت به ب"
 

 منابع مالی
 آیانا- 1393اردیبهشت  27, شنبه

 ميليارد تومان رسيد  33۱۱های صندوق بيمه به  پرداختی
عنوان خسارت به کشاورزان پرداخت شد  ميليارد تومان از طریق این صندوق به 3۱۱هزار و  در سال گذشته بيش از یك

 .ها افزایش یابد س و دولت، این رقم با باال رفتن تعرفههای مجل رود با مساعدت که اميد می

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم

 .طلبد های مختلف را می جانبه بخش شود که حمایت همه پذیری محسوب می های ریسک کشاورزی از بخش

در این راستا نیاز . تواند برای مواقع خطر، پشتیبان کشاورزان باشد بیمه چتر حمایتی است که می: محمدحسین صفرپورطاهر افزود

های بیمه باید  های صندوق نیز افزایش یابد، اما از آنجا که بخشی از تعرفه ترتیب میزان پرداختی ها باال برود و بدین است که تعرفه

 .داخت شود، افزایش یک درصدی تعرفه خارج از توان کشاورزان استتوسط کشاورزان پر

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17615-1.html
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ترتیب فشار  جانبه مجلس، دولت و خود بخش کشاورزی باید در این بخش لحاظ شود تا بدین های همه حمایت: وی خاطرنشان کرد

 .برداران بخش وارد شود کمتری به بهره

شود که کشاورزان کمتر در معرض خطرات قرار گیرند و از طرفی در  می لحاظ مدیریت فنی در مزرعه باعث: صفرپورطاهر ادامه داد

 .ها نیز در این بخش فشار کمتری وارد خواهد شد بحث تعرفه

گردد که در این راستا باید وزارت  بخشی از خطرات بخش کشاورزی به عدم اعمال مدیریت فنی در مزرعه برمی: وی تصریح کرد

 .مبذول دارد های الزم را جهادکشاورزی توصیه

 ميليارد تومانی به صندوق بيمه 35۱توقع بودجه بيش از  

سال گذشته : های صندوق بیمه محصوالت کشاورزی یادآور شد مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی درباره میزان پرداختی قائم

ورزی انجام شد که بخشی از آن از برداران بخش کشا میلیارد تومان پرداختی توسط این صندوق به بهره 011هزار و  بیش از یک

 .برداران بخش کشاورزی تأمین شده است طریق دولت، بخشی منابع بانکی و بخش دیگری از طریق بهره

 .گردد های موجود بازنگری شود که بخشی از آن به مجلس نیز برمی نامه باید در آیین: صفرپورطاهر تأکید کرد

میلیارد تومان توسط مجلس مصوب شد که  021صندوق بیمه محصوالت کشاورزی  در بودجه سال گذشته برای: وی اظهار داشت

 .رفت بیش از این مقدار به این بخش اختصاص یابد توقع می

دلیل آنکه اعتبار  محصول تحت پوشش صندوق بیمه محصوالت کشاورزی قرار دارد که به 020تاکنون : صفرپورطاهر همچنین گفت

 .در همین حد باقی خواهد مانداین بخش افزایش نیافته است، 

های  های بیشتری از بخش بیمه اعمال شود و مضیغه ، حمایت80 - 82وی در پایان اظهار امیدواری کرد که در سال زراعی 

 ./ای اجازه افزایش تعداد محصوالت را بدهد بودجه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03298-0.html 

 "بازگشت به باال"

 

 

 

 
 تکنولوژی، نوآوری ها، علمی

 آیانا- 1393اردیبهشت  27, شنبه

 کند  سنگ کليه را دفع می "گل گاوزبان"
گرم گل و برگ گياه گل گاوزبان  2۱ه جوشاندن بر اساس تحقيقات صورت گرفته برای درمان گرفتگی کليه و سنگ کلي

 .دقيقه و مصرف روزانه چهار استکان به فاصله نيم ساعت مفيد است 35با نيم ليتر آب سرد به مدت 

مصرف گل گاوزبان در درمان ورم کلیه، : شیر نیازی فرد محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه گفت علی 

 .ثر استرماتیسم و نقرس مو

 .وی مصرف جوشانده گل گاوزبان را برای تصفیه خون و دفع سنگ کلیه مفید دانست 

 .مصرف جوشانده گیاه بنفشه و ختمی با گل گاوزبان در درمان سرماخوردگی مفید است

 .به گفته نیازی فرد، مصرف گل گاوزبان در درمان ورم کلیه، رماتیسم و نقرس موثر است 

  

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17589-1.html


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

 

59 
 

بر اساس تحقیقات صورت گرفته برای درمان گرفتگی کلیه و سنگ : کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه افزودمحقق مرکز تحقیقات 

دقیقه و مصرف روزانه چهار استکان به فاصله  02گرم گل و برگ گیاه گل گاوزبان با نیم لیتر آب سرد به مدت  31کلیه جوشاندن 

 .نیم ساعت مفید است

 .اوزبان در یک لیتر آب را برای درمان سرخک و مخملک موثر دانستگرم گل گ 21وی مصرف جوشانده  

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03233-0.html 

 "بازگشت به باال"
 آب

 آیانا- 1393اردیبهشت  26, جمعه

 تالش برای تدوین نقشه راه مدیریت آب در مزرعه، در همایش ملی امسال 
 .کنيم تا نقشه راه مشخصی را تدوین کنيم با برگزاری دومين همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، تالش می

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ران دبیر دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ای 

وری مصرف آب در  های آبیاری و زراعی در افزایش بهره دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه با هدف بررسی نقش مدیریت

 برداران توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب و با همکاری سازمان تحقیقات، های الزم و انتقال آن به بهره مزرعه، به همراه آموزش

 01تا  38آموزش و ترویج، معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهادکشاورزی، استانداری و سازمان جهادکشاورزی استان البرز، 

 .شود مهرماه سال جاری در کرج برگزار می

ری، اثر های شور و نامتعارف، مدیریت سامانه آبیا وری مصرف آب، کاربرد آب پاک، کاربرد آب آبیاری، بهره نیازعلی ابراهیمی

ترین محورهای این همایش عنوان کرد و  های خاک بر مدیریت آب در مزرعه و مدیریت زراعی، نهادها و الگوی کشت را مهم ویژگی

منظور اصالح الگوی مصرف  های آبیاری، آموزش، ترویج و مدیریت مشارکتی به های نوین در مدیریت کاربرد علوم و فناوری: افزود

محیطی و اخالقی مؤثر در مدیریت آب در مزرعه از سایر محورهای این همایش  اجتماعی، سیاسی، زیستآب و عوامل اقتصادی، 

 .شود محسوب می

سازی و انتقال آب به  تازگی آغاز شده و بیشتر استحصال، ذخیره ای است که به مدیریت آب در مزرعه، مقوله: وی خاطرنشان کرد

 .مزرعه را مدنظر دارد

ریزان به این مقوله  گذاران و برنامه تاکنون به مقوله مدیریت مزرعه توجه زیادی نشده که الزم است سیاست: داد پاک ادامه ابراهیمی

 .هدایت شوند، زیرا بحران آب در کشور جدی است

ه کننده به دبیرخانه این همایش رسید که مقرر بود نقش هزار نفر شرکت مقاله و یک 911در سال گذشته حدود : وی تصریح کرد

رود که در سال جاری نقشه  تمام ماند، اما امید می دلیل تکمیل نشدن اطالعات، این بحث نیمه راهی برای این بحران پیدا شود که به

 .راه تکمیلی ایجاد شود

 راندمان آب در مزارع بسيار پایين است 

دهد، اما  بخش کوچکی را تشکیل می های آبیاری در مزارع، روش: دبیر دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه یادآور شد

 .گردد مدیریت آب، مقوله دیگری است که به بحث اقتصاد، اجتماع و تولید کشاورز برمی

اقلیم، آب، گیاه و خاک در تولید محصول مؤثر هستند و عالوه بر آن، باید به راندمان آب در مزارع که در : پاک تأکید کرد ابراهیمی

 .نیز توجه کردحال حاضر بسیار پایین است 

کند تا  دلیل مطالعه محدود در این زمینه نقشه راه مشخصی وجود ندارد که این همایش کمک می در ایران به: وی اظهار داشت

 .بتوانیم ارائه طریق کنیم و نقشه جامعی را تحویل بخش کشاورزی دهیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17572-1.html
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شود و بدین ترتیب بخشی از مشکل کمبود آب در  میپس از آنکه نقشه تهیه شد، در مزرعه ترویج : پاک در پایان گفت ابراهیمی

 .شود مزارع با مدیریت صحیح مرتفع می

های خود را هول محورهای این همایش  شود تا مقاله مندان دعوت می گفتنی است، از کلیه اساتید، محققان، دانشجویان و عالقه

و همچنین جهت اطالعات تکمیلی به آدرس همایش  به دبیرخانه این همایش ارسال کنند 80مردادماه  02حداکثر تا تاریخ 

http://fwm.swri.ir مراجعه کنند/. 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03220-0.html 

 "باالبازگشت به "
 گندم

 آیانا- 1393 اردیبهشت 25, پنجشنبه

 احتمال اعمال ميزان گلوتن گندم برای خرید تضمينی سال زراعی آینده 
در صورتی که بر اساس بررسی سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی ميزان گلوتن گندم یك ضرورت در نظر 

 .شود ن نرخ خرید تضمينی گندم سال آینده اعمال میگرفته شود، سال آینده در تعيي

با اعالم این خبر ( ایانا)رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

طور  ال گذشته بهس 11سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر اساس اهداف کمی و کیفی خود در بخش غالت در : گفت

 .کیلوگرم بر متوسط عملکرد گندم اضافه شده است 21میانگین سالی 

های این سازمان  ویژه گندم در دهه اخیر حدود نیم درصد به پروتئین گندم بر اثر فعالیت در بخش کیفی غالت به: اسکندر زند افزود

 .این سازمان در دستور کار قرار داردعنوان یکی از اهداف  اضافه شده و همچنان افزایش پروتئین گندم به

عنوان فاکتور در خرید تضمینی گندم گنجانده شود، عاملی اثرگذار در  در صورتی که میزان پروتئین گندم به: وی خاطرنشان کرد

ای نرخ خرید افزایش کیفیت نان دارد، اما این موضوع نیاز به بررسی و مطالعه بیشتری دارد و میزان پروتئین گندم تنها فاکتور بر

 .تضمینی نخواهد بود

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه خاصی برای بررسی میزان گلوتن گندم در 

لمی های تحقیقاتی تا مبنای ع در فعالیت: منظور افزایش کیفیت این محصول وجود دارد یا خیر، ادامه داد هنگام خرید تضمینی به

 .بیشتر و تعیین آثار احتمالی دارد  هایی نیاز به بررسی مشخصی وجود نداشته باشد اظهار نظر نمی شود، اجرای چنین طرح

ای بر روی آن  قرار گیرد، مطالعات گسترده( گندم)در صورتی که روزی میزان گلوتن گندم مبنای خرید غالت : زند تصریح کرد

 .شود کارشناسی می انجام و اثرات آن در میزان تولید

توان از آن  طور قطع نمی عنوان یک ضرورت در دستور کار سازمان قرار ندارد؛ به از آنجا که این موضوع هنوز به: وی یادآور شد

 .عنوان یک فاکتور جدید برای خرید تضمینی گندم سال آینده یاد کرد به

های مورد  های اخیر در تأمین نهاده مشکالتی که کشاورزان در سال :های تولیدی در کشور تأکید کرد زند درباره میزان گلوتن گندم

 .اند، تأثیراتی بر کیفیت گندم تولیدی داشته و از میزان گلوتن آن کاسته است نیاز کشت گندم داشته

ای رویکرد المللی گندم در مکزیک بسیاری از ارقام غالت ما دار بر اساس اعالم مرکز تحقیقات بین: وی در پایان اظهار داشت

 .شود عنوان ذخایر ژنتیکی استفاده می المللی بوده و از آنها به بین

تری تولید و آرد  گفتنی است، در صورتی که نرخ خرید تضمینی بر اساس میزان پروتئین گندم صورت گیرد، محصول باکیفیت

 ./رسد کننده می باارزش غذایی بهیشتر به مصرف

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03203-0.html 
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 "بازگشت به باال"
 ماشین آالت

 آیانا- 1393اردیبهشت  24, چهارشنبه

 کند  ایران، تجهيزات آبياری نوین کشور غنا را غنی می
امی از کشور غنا با مدیران معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهادکشاورزی و چند تن از در دیدار هيئت اعز

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

 .کشور بررسی شد

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

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

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

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

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

 .عمل آورند به

در این نشست همچنین علیرضا پوربصیر، مدیرکل دفتر امور صنایع کشاورزی و علی گرجی : در ادامه خاطرنشان کرداین گزارش 

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

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

های ایران در زمینه طراحی، اجرا و ساخت تجهیزات آبیاری تحت  طور جداگانه توانایی مدیران عامل چند شرکت غیردولتی نیز به

 .فشار و نحوه صادرات لوازم آبیاری نوین را به کشور غنا تشریح کردند

احمد معاون مدیرکل در امور مهندسی . ام.، ویلسون دارکوال مدیرآبیاری، جیحسن معاون وزیر کشاورزی گفتنی است، احمد یعقوب

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

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03210-0.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  24, چهارشنبه

 جشنواره ملی گل گاو زبان در رامسر برگزار می شود 
ماه اردیبهشت جاری در این  27 مدیر جهاد کشاورزی رامسر از برگزاری جشنواره ملی گل گاوزبان در روز جمعه

 . شهرستان خبر داد

جنت  ˈاین جشنواره با حضور جمعی از مسووالن کشوری و استانی در روستای : روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا گفت  ˈهادی پادام 

  .این شهرستان برگزار می شود ˈرودبار 

  .تن محصول رتبه نخست استان مازندران را دارد 021تولید ساالنه هکتار زمین زیر کشت گل گاوزبان و  321رامسر با : وی افزود 

  .کار برداشت محصول گل گاو زبان از اوایل اردیبهشت آغاز و تا اواخر خرداد ادامه دارد: او ادامه داد 

ر و خاردار و برگ ساقه این گیاه شیاردا. سانتی متر می رسد 11گل گاوزبان گیاهی است علفی و یک ساله که ارتفاع ساقه آن تا 

  .های این گیاه ساده و پوشیده از تارهای خشن و گل های آن به رنگ آبی، سفید و بنفش است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17563-1.html
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گل گاو زبان یک گیاه دارویی است که برگ های آن تصفیه کننده خون و آرام کننده اعصاب است و باعث تعریق می شود و کلیه 

 .ها را تقویت و سرماخوردگی را برطرف می کند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03228-0.html 

 "بازگشت به باال"
 منابع مالی
 آیانا- 1393اردیبهشت  24, چهارشنبه

 های زاگرس  ر برای آغاز عمليات احيای جنگلميليارد تومان اعتبا 335۱پيشنهاد اختصاص 
درصد درختان بلوط زاگرسی آسيب دیده و در معرض خشکيدگی قرار دارند که  33شده،  تاکنون بر اساس برآورد انجام

 .تر عمليات اصالحی آغاز شود باید هرچه سریع

بر اساس : با اعالم این خبر گفت( ایانا)زی ایران مدیرکل منابع طبیعی استان ایالم امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاور

دیده بلوط در استان  های آسیب شده و سفر اخیر رئیس جمهوری، وزیر جهادکشاورزی و معاونان وی به جنگل های انجام بررسی

 .ایالم، اکوسیستم زاگرس بیمار است و نیاز به تیمار جدی دارد

 .مورد کوتاهی قرار گیرد، نابود خواهد شد این اکوسیستم در صورتی که: رضا احمدی افزود

هکتار دارای آلودگی  331هزار و  000های زاگرسی، حدود یک میلیون و  از سطح شش میلیون هکتاری جنگل: وی خاطرنشان کرد

 .شدید است

اصله درخت  211هزار و  319میلیون و  00اصله درخت وجود داشته باشد، حدود  001اگر در هر هکتار، : احمدی ادامه داد

 .تر انجام شود خشکیده در این سطح وجود دارد که باید عملیات احیاء و خروج آنها از این وضعیت هرچه سریع

 .های زاگرسی آسیب دیده و خشکیده شده است درصد درختان بلوط جنگل 08دهد که  ها نشان می بررسی: وی تصریح کرد

 های زاگرس جنگلميليارد تومان اعتبار برای احيای  2326پيشنهاد  

های  های امیدی را برای این جنگل بارقه سفر ریاست جمهوری هیئت همراه،: های زاگرس یادآور شد مجری طرح احیای جنگل

تر عملیات مربوط به احیاء و قطع  رود با اختصاص اعتبارات مورد نیاز بتوانیم هرچه سریع وجود آورده است که امید می خشکیده به

 .آغاز کنیمدرختان آلوده را 

کند، اما الزم است عملیات  ها جلوگیری می رطوبت هوا و بارش باران از گسترش بیماری خشکیدگی بلوط: احمدی تأکید کرد

 .اصالح، پرورش و تیمار بهداشتی برای درختان سالم نیز لحاظ شود

ارد تومان است که از این مقدار مقرر میلی 833های بلوط زاگرس دوهزار و  کل اعتبار خسارت مربوط به جنگل: وی اظهار داشت

 .های الزم انجام شود ساله، تخصیص ای سه تا پنج است در برنامه

های دولت  رود با مساعدت میلیارد تومان برای سال جاری پیشنهاد شده که امید می 821هزار و  یک: احمدی همچنین گفت

 .زودی تخصیص یابد گذار، به خدمت

تین مرحله، انجام عملیات اصالح و پرورش حتی در درختان سالم باید اجرایی شود تا از پیشرفت در نخس: وی در ادامه افزود

ها، رطوبت مورد نیاز  عمل آید و در مرحله دوم الزم است با انجام عملیات آبخیزداری و ایجاد مدیریت هرزآب ها جلوگیری به آلودگی

 .برای درختان تأمین شود

در سومین مرحله، قطع و خروج درختان بیماری در دستور کار است و پس از : الم خاطرنشان کردمدیرکل منابع طبیعی استان ای

 .کاری جدید باید انجام شود آن نیز نهال

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17559-1.html
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تر تصمیمات مناسبی برای اختصاص اعتبار مورد نیاز و اجرای عملیات احیای  احمدی در پایان اظهار امیدواری کرد که هرچه سریع

 ./اذ شودهای زاگرسی اتخ جنگل

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03209-0.html 

 "بازگشت به باال"
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1393اردیبهشت  24, چهارشنبه

 ات نظام مهندسی در صحن علنی مجلس اصالحيه قانون انتخاب
صالحيت انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی کشور در هفت استان به حدنصاب رسيده و پس از بررسی 

 .نهایی، نتایج قطعی آن به اطالع عموم خواهد رسيد

االنه اقتصاد کشاورزی ایران در رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مروز در حاشیه نهمین کنفرانس دوس 

نخستین مرحله انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و : ضمن اعالم این خبر گفت( ایانا)گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اینک در حال رسیدگی  منابع طبیعی کشور، در هفت استان، با مشارکت اعضای واجد شرایط به حدنصاب رسید و هیئت نظارت هم

 .ها است شکایت دریافتی از این استان به

ها نیز  ماه با تشکیل مجامع، شورای نظام مهندسی کشاورزی در سایر استان اردیبهشت 31محسن موحدیان عطار با بیان اینکه در 

مرکزی با های خود شکایتی مطرح کند، هیئت نظارت  ها با ارائه گزارش در صورتی که هیئت اجرایی استان: شود، افزود انتخاب می

های الزم اعمال نظر و مورد را قبول یا به دو دلیل عدم رسیدن به حدنصاب یا اشکال در برگزاری و صحت انتخابات رد  انجام بررسی

 .کند می

های مرکزی، اردبیل، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، قزوین و ایالم با رسیدن به  استان: وی خاطرنشان کرد

 .ب مشارکت اعضاء، انتخابات آنها در دور نخست پایان یافتحدنصا

یکی از دستورات : موحدیان عطار با اشاره به اینکه شکل برگزاری انتخابات نظام مهندسی دچار مشکالت اساسی است، ادامه داد

طور معمول،  زی است، اما بهشوند، برگزاری انتخابات نظام مهندسی کشاور بار دور هم جمع می مجامع ساالنه که هر چهار سال یک

 .شوند رو می این مجامع در بسیاری از مسائل اجتماعی، با نرسیدن به حدنصاب در دور نخست با محدودیت اعضاء روبه

  
 اصالحيه قانون انتخابات نظام مهندسی کشاورزی در صحن علنی مجلس

ه قانون انتخابات نظام مهندسی و طرح جداسازی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اصالحی

با مطرح شدن این موضوع در صحن علنی مجلس، امیدوار به اصالح قانون انتخابات در دور : برگزاری انتخابات از مجمع تصریح کرد

 .پنجم هستیم

زاری دارند، اما در صورتی که های خاصی برای برگ زمانی هستند، محدودیت مکانی و یک دلیل اینکه یک مجامع به: وی یادآور شد

 .کنند زمانی و چندمکانی پیدا می انتخابات از مجامع جدا شود، قابلیت یک

  
 برگزاری اینترنتی انتخابات نظام مهندسی

های بزرگ فراهم  بر اساس اصالحیه دیگری، امکان ایجاد قرارگیری صندوق انتخابات در کلیه شهرستان: موحدیان عطار تأکید کرد

 .تواند در انتخابات شرکت کند و اعضاء خارج از مجمع و در شهر خود یا از طریق اینترنت می شود می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17538-1.html
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اجازه برگزاری انتخابات از طریق رایانه در اصالحیه قانون انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور : وی اظهار داشت

 .گیری شرکت کند محل کار خود در رأی بینی شده تا به این طریق، هر عضو بتواند از منزل یا پیش

سهولت در برگزاری انتخابات قطعاً باعث افزایش مشارکت اعضای نظام مهندسی در دور بعد فراهم : موحدیان عطار همچنین گفت

 .خواهد شد

ها اطمینان داده به نامزد: های کشور افزود آمده انتخابات شوراهای استانی در بعضی استان وی با اشاره به اختالف نظرهای پیش

کمااینکه . طور دقیق به آن رسیدگی و نتایج آن اعالم شود شود در صورتی که شکایتی به هیئت نظارت مرکزی برسد، به می

 ./اینک چند شکایت به هیئت نظارت ارسال شده است هم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03201-0.html 

 "بازگشت به باال"
 منابع مالی
 آیانا- 1393اردیبهشت  31, چهارشنبه

 ها از سوی تعاون روستایی  اعالم آخرین گزارش خرید تضمينی گندم در استان
هزار تن آن  252های تعاونی روستایی و  را تحویل شبکههزار تن از محصول توليدی خود  71۱گندمکاران خوزستانی 

 .هزار تن رسيد 332را به شرکت غله و خدمات بازرگانی تحویل دادند و در مجموع آمار خرید این استان به 

با ( ایانا) ریزی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون برنامه 

های کشور خرید تضمینی شده است که از این  تن گندم در استان 381هزار و  230تاکنون یک میلیون و : اعالم این خبر گفت

تن توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی  213هزار و  219های تعاونی روستایی و  تن توسط شبکه 339هزار و  922مقدار 

 .خریداری شده است

هزار تن گندم، استان فارس در رتبه بعدی خرید تضمینی  993با پیشتازی استان خوزستان و خرید : افزود دوست حسین مهدی

 .قرار دارد 0080گندم در سال 

تن  222هزار و  033صورت تضمینی خریداری شده است که  تن گندم به 222هزار و  033در استان فارس : وی خاطرنشان کرد

 .هزار تن توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی خریداری شده است 22و  های روستایی توسط شبکه تعاونی

تن آن  213هزار و  00رو است که  صورت تضمینی روبه تن گندم به 392هزار و  80استان بوشهر با خرید : دوست ادامه داد مهدی

 .نی خریداری شده استهای غله و خدمات بازرگا تن آن توسط شرکت 933هزار  38های روستایی و  توسط شبکه تعاونی

تن گندم تولیدی خود را به شبکه  018هزار و  هایی است که گندمکاران آن سه سیستان و بلوچستان از دیگر استان: وی تصریح کرد

تن را به شرکت غله و خدمات بازرگانی تحویل دادند و در مجموع آمار خرید در این استان به  093هزار و  8های روستایی و  تعاونی

 .تن رسید 281هزار و  03

خیز کشور برشمرد و یادآور  های گندم ریزی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور کرمانشاه را از دیگر استان معاون برنامه

تن توسط شبکه  031هزار و  02صورت تضمینی خرید شده است که از این مقدار  تن گندم به 29هزار و  00در کرمانشاه : شد

 .تن نیز توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی خریداری شده است 333هزار و  09های روستایی و  تعاونی

 .تن بود 920هزار و  18در استان کرمان تنها خریداری گندم، شرکت غله و خدمات بازرگانی با خرید : دوست تأکید کرد مهدی

تن  038هزار و  31تضمینی خریداری شد که از این مقدار صورت  تن گندم به 229هزار و  01در استان هرمزگان : وی اظهار داشت

 .های روستایی و مابقی توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی خریداری شده است توسط شبکه تعاونی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17536-1.html
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اند که از  تن از محصول تولیدی خود را تحویل مراکز خرید داده 211هزار و  001گندمکاران ایالمی : دوست همچنین گفت مهدی

 .تن به شرکت غله و خدمات بازرگانی تحویل شد 812هزار و  11های تعاونی روستایی و  تن به شبکه 113هزار و  20ر این مقدا

تن گندم را تحویل  21هزار و  02خیز کشور حاضر شد و  های گندم کهکیلویه و بویراحمد نیز در میان استان: وی در ادامه افزود

تن به شرکت غله و خدمات  211هزار و  های روستایی و شش تن به شبکه تعاونی 221ار و هز مراکز خرید داد که از این مقدار هفت

 .بازرگانی تحویل شد

 18تن از رقم  218هزار و  20در استان کرمان : ریزی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور خاطرنشان کرد معاون برنامه

 .نطقه جیرفت و کهنوج استشده مربوط به م تنی گندم خریداری 920هزار و 

های روستایی و شرکت  تن گندم توسط شبکه تعاونی 381هزار و  230تاکنون یک میلیون و : دوست در پایان تصریح کرد مهدی

 ./غله و خدمات بازرگانی خریداری شده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03188-0.html 

 "بازگشت به باال"

 

 

 

 
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  31, سه شنبه

 ! فواید پوست تخم مرغ
 غذایی شماری در درمان و ساخت مواد شود در صورتی که فواید بی ها ریخته می مرغ به زباله ها پوست تخم ميليون

 . دارد

 .شود مرغ در سطل زباله انداخته می ها تن پوسته تخم های خبرگزاری فارس، هر روز در اروپا ده به گزارش گروه خواندنی 

 های غذایی و پالستیک استفاده شود؟ تواند برای ساخت لوازم آرایشی یا مکمل دانستید که بازیافت آن می اما آیا می 

مرغ برای درست کردن ماکارونی، شیرینی، نان و  میلیون تخم 02در مجارستان هر سال « KFT« »اکوموتیو»در کارخانه کوچک  

ماند  مرغ باقی می مرغ چه خواصی دارد با این حال مقدار زیادی از پوست تخم دانند پوست تخم شود؛ آنها می حتی غذا استفاده می

 .که کنترل آن دشوار است

شود  شوند؛ در صورتی که غشاء آن دارای پروتئین است و به راحتی تجزیه می ها ریخته می ها به زباله مرغ در صنعت ما پوست تخم 

 .تواند سمی هم باشد حتی می

 .آید کنند و دور ریختن آن دور ریختن یک هزینه زیاد به حساب می مرغ برای درمان استفاده می ها از پوست تخم برخی از شرکت 

غذایی استفاده شود اما باید یک راه  تواند در مواد آرایشی و یا مواد های آمینه است که میمرغ سرشار از کالژن و اسید پوست تخم 

ها بر روی یک پروژه تحقیقاتی انجام  دان مرغ پیدا کرد؛ این دقیقا کاری است که شیمی ساده و ارزان برای جدا کردن پوست از تخم

 .شود دهند و توسط اتحادیه اروپا پشتیبانی می می

اند و مرحله بعدی دمایی است که آن را خشک کند و استرلیزه شدن  مونه اولیه را از نظر مکانیکی پوسته و غشاء توسعه دادهآنها ن 

 .آن است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17699-1.html
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با استفاده از نور ماوراء بنفش آزمایشی انجام داد به  SRLهای صنعتی در آزمایشگاه ایتالیایی  یکی از شیمیدان« انریکو ایمپری» 

شوند و دیگر قادر به تکثیر  ها خنثی می دهد؛ به این ترتیب باکتری آن را تغییر می DANشود و  باکتری می طوری که نور وارد

 .شیمیایی است مرغ بدون استفاده از مواد نیستند؛ این هم یک راه برای استرلیزه نمودن غشاء تخم

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/03132-0.html 

 "بازگشت به باال"
 تکنولوژی، نوآوری ها، علمی

 آیانا- 1393اردیبهشت  31, سه شنبه

 شود  زودی تکميل می ها و علوم کاربردی داروهای دامپزشکی به مرکز پژوهش
ها آلوده هستند، محققان باید  کش شده زنبورهای عسل به انواع آفت های تغذیه مونه گرده گلندرصد  33از آنجا که 

 .طور جد در دستور کار قرار دهند توليد داروهای گياهی و غيرشيميایی را به

و تنها داروی  ، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در آیین رونمایی از نخستین(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

از آنجا که زنبورعسل : گیاهی ضدکنه واروای زنبورعسل که امروز در باشگاه نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با اعالم این خبر گفت

آورد  ها به ارمغان می مند است و از کوهستان و منابع طبیعی شهد مغذی و مفید عسل را برای انسان به پرواز در قلمرو طبیعت عالقه

داماد بر حفظ حرمت طبیعت تأکید ویژه دارد، همگان باید بکوشند در امر تولید  محقق... ا رو جزوات دینی بزرگانی همچون آیتو پی

 .های دامی با کمترین استفاده از داروهای شیمیایی اهتمام ورزند فرآورده

قلم دارو نیز پروانه  311هزار و  و برای یک شود قلم داروی دامی در کشور تولید می 021مهدی خلج با بیان اینکه در حال حاضر 

های مورد نیاز طیور  درصد واکسن 21قلم و بیش از  02های کشور به میزان  درصد واکسن مورد نیاز دام 31: صادر شده است، افزود

 .شود در داخل کشور تولید می( قلم 02)

کند،  وهای دام و طیور در داخل کشور مباهات نمیدرصد دار 82وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور به صرف تولید 

سازمان دامپزشکی در کنار دفاع از تولید ملی، سیاست تولید باکیفیت و بدون ضرر را در دستور کار این سازمان : خاطرنشان کرد

ها و  مرکز پژوهشاندازی  ساختمان مناسبی برای راه: رئیس سازمان دامپزشکی کشور در همین راستا اعالم کرد.قرار داده است

 .گیرد زودی تکمیل و در اختیار پژوهشگران این حوزه قرار می کاربردی داروی دامپزشکی تدارک دیده شده است که به

های وزارت جهادکشاورزی از تولید داروهای کیفی داخلی حمایت خواهد کرد،  خلج با بیان اینکه سازمان دامپزشکی پیرو سیاست

وی از ذبیحی و .ر شرایط تولید یک داروی مشابه در داخل، بنا بر حمایت از تولیدکننده داخلی خواهد بودطور قطع، د به: ادامه داد

های دارویی  شرکت تولیدکننده داروی گیاهی ضدکنه واروا در ایران تشکر کرد و اظهار امیدواری نمود تا این روند برای سایر فرآورده

 ./نیز ادامه یابد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/03131-0.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  31, سه شنبه

زنبورداران برای استفاده از  دعوت معاون امور دام وزیر جهادکشاورزی از دامداران، مرغداران و
 داروهای دامپزشکی توليد داخل 

های  معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی از دامداران، مرغداران و زنبورداران خواست تا داروهای داخل را به نمونه

 .خارجی ترجيح دهند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17675-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17670-1.html
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نمایی از نخستین و تنها داروی گیاهی ضدکنه ، حسن رکنی امروز در آیین رو(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

متأسفانه در حالی که کشور ما به لحاظ اقلیمی و برخورداری از محققان دارای : واروای زنبورعسل ضمن اعالم این مطلب گفت

آبی  دان چشمکنیم باید دانشمن دلیل تصور خطای اینکه هرآنچه مصرف می ضریب هوشی باال از پتانسیل خوبی برخوردار است، اما به

 .کنندگان ایرانی وجود ندارد نفس الزم در میان تولیدکنندگان و مصرف تولید کرده باشند، لذا اعتمادبه

با توجه به اهمیت دخالت کمتر بشر در : گذاران تولید این داروی گیاهی افزود وی با ابراز خشنودی و تشکل از محققان و سرمایه

های دامی، این نوع دستاوردها ستودنی و باعث مباهات تولیدکنندگان  یمیایی در فرآوردهطبیعت و تبعات منفی مصرف داروهای ش

 .حوزه دام، طیور و زنبورعسل نیز خواهد بود

آبی در جهان امروز  معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی بخشی از سخنانش را نیز به موضوع بحران آب و دغدغه کم

میلیارد  3.3اکنون  رو است که هم آبی روبه درصد اقلیم دنیا با استرس کم 33در حالی امروز حدود : رداختصاص داد و خاطرنشان ک

 .برند آبی رنج می نفر در دنیا از مشکل کم

متری بارندگی در دنیا، اظهار  میلی 321متر در قیاس با متوسط  میلی 321رکنی با اشاره به متوسط میزان بارندگی ایران در حد 

 ./ری کرد تا همه تولیدکنندگان و مردم برای مدیریت هدفمند مصرف آب کوشا باشندامیدوا

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/03118-0.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 آیانا- 1393ت اردیبهش 28, یکشنبه

 یك ماهنامه تخصصی، اتاق فکر کشاورزی شد 
 .رسيد( ایانا)به دفتر خبرگزاری کشاورزی ایران  "دام، کشت و صنعت"شماره اردیبهشت ماهنامه 

این ماهنامه با اشاره به  ، در سرمقاله این شماره، ابوالقاسم گلباف مدیرمسئول(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

های حمایتی کشاورزی در جهان،  های اقتصادی است، با استناد به مصادیقی از سیاست ترین فعالیت اینکه کشاورزی از پرریسک

 .خواستار اتخاذ سیاست حمایتی کشاورزی در ایران شده است

گان آن در تالش برای تبدیل ماهنامه تخصصی یادشده بنا بر این گزارش، یکی از نکات بارز این شماره ماهنامه، تدبیر گردانند

نویس اساسنامه و ارائه ساختار  به این ترتیب که در این شماره با انتشار بخش نخست پیش. عنوان اتاق فکر کشاورزی ایران است به

کار  اسنامه نهایی آن تهیه و بهاندیشی در این زمینه، اس فکری کارشناسان و هم ها، کوشیده تا با اخذ هم اتاق فکر و تعاریف و روش

 .گرفته شود

های تخصصی داخلی و خارجی، خدمات بیمه  های کشاورزی، تقویم نمایشگاه های این ماهنامه نیز پیرامون شهرک در سایر بخش

ترین  صیلعنوان ا ای با چهار طعم متفاوت، معرفی اسب مینیاتوری کاسپین به عنوان میوه اجتماعی کشاورزان، معرفی فیسالیس به

 ./نژاد اسب در دنیا و گزارشی از تأسیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در رشت، مطالبی مفید به رشته تحریر درآمده است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/03138-0.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  27, شنبه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17669-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17629-1.html
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 معرفی یك دامپزشك به عنوان یکی از شش کاندیدای ریاست دانشگاه تهران 
کاندید ریاست دانشگاه تهران که در جلسه شورای منتخبان رئيس دانشگاه تهران مطرح شده بود، اعالم شد  7اسامی 

ان نام حسينی که در حال حاضر مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم و همچنين استاد گروه و در این مي

وی سابقه ریاست دانشکده . انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران است، در ميان آن ها دیده می شود

 .را نيز در کارنامه خود دارد 3۱تا  67دامپزشکی دانشگاه تهران از سال 

و به نقل از سایت حکیم مهر، در نخستین جلسه شورای منتخبان ریاست دانشگاه تهران ( ایانا)گزارش خبرگزاری کشاورزی ایرانبه 

نفر از اساتید حضور داشتند، رحیمیان از دانشکده فنی، حسینی از دانشکده  20صبح روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت برگزار شد و 

ای نیز از  احمدآبادی از دانشکده فنی و کمره لل دانشگاه تهران، امید سرپرست دانشگاه تهران، نیلیالم دامپزشکی، موسوی معاون بین

 .کاندیدای ریاست این دانشگاه هستند 1دانشکده فنی دانشگاه تهران 

وزیر رئیس دانشگاه را شود تا  نهایی به وزیر علوم اعالم می  ها بررسی و گزینه براساس این گزارش، در جلسات آینده این شورا گزینه 

 .انتخاب کند

این برای نخستین بار پس از انقالب است که نام یک دامپزشک به طور جدی به عنوان گزینه ریاست دانشگاه تهران مطرح می شود 

و فرصت مغتنمی برای جامعه دامپزشکی کشور است تا ضمن اثبات توانایی های خود و ایجاد دیدگاه مثبت به دامپزشکان، از 

رایط پیش رو استفاده نموده و از آن در راستای ارتقاء سطح کیفی دانشکده دامپزشکی و همچنین افزایش نفوذ و تاثیرگذاری ش

 ./بیشتر در جامعه علمی کشور بهره مند گردد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/03111-0.html 

 "بازگشت به باال"
 صادرات، واردات

 آیانا- 1393اردیبهشت  27, شنبه

 کاهش واردات گوشت قرمز، در اولویت برنامه های جهادکشاورزی 
 . قرمز را کاهش دهيمبا توجه به افزایش توليد گاوهای دو منظوره در کشور، تالش داریم ميزان واردات گوشت 

هم اکنون حدود یک میلیون : حسن رکنی معاون تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود

 .ار تن بقیه از خارج وارد می شودهز 011هزار تن آن در داخل تولید و  811تن گوشت قرمز مورد نیاز کشور است که نزدیک به 

البته امسال میزان واردات گوشت قرمز نسبت به سال های گذشته با کمی کاهش روبرو بوده زیرا تعداد گاوهای : داشت وی اظهار

 .اصالح نژاد شده و دو منظوره در کشور افزایش یافته است

جود، استفاده طی سال های اخیر برای افزایش تولید گوشت قرمز و باال بردن بهره وری تولید در واحدهای مو: وی تصریح کرد

بهینه از منابع و بهره گیری از نژادهای جدید دامی را در دستور کار قرار داده ایم که تاکنون موفقیت هایی نیز در این زمینه حاصل 

 .شده است

 نقش این نوع دام ها در افزایش تولید گوشت باکیفیت و چربی موجود در شیر سبب شده که: وی درباره نژادهای دو منظوره، گفت

 .تاکنون تعدادی دام سمینتال وارد کشور شود

در حال حاضر برای آنکه مایع ژنتیکی گاوهای سمینتال با قیمت مناسب در اختیار دامداران سراسر کشور قرار گیرد، این : وی افزود

 .مایع در داخل کشور و به شکل استاندارد تولید و توزیع می شود

ی تواند بتدریج در نسل بعدی دام هایی که از تالقی نژادهای با بهره وری باال و کم بازده این اقدام اصالح نژادی م: وی اضافه کرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17600-1.html
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 . داخلی حاصل شده، کمبود پروتئین اعم از گوشت قرمز و شیر کشور را جبران کند

ماه آینده خبر  0طی وی از راه اندازی نخستین ایستگاه جدید پشتیبان اصالح نژاد دام های دو منظور سمینتال در استان مازندران 

ایستگاه پشتیبان مواد ژنتیکی دام های اصالح نژادی و دو منظوره سمینتال در شهرستان آمل استان مازندان توسط : داد و گفت

 .درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است که امیدواریم بزودی این ایستگاه به بهره برداری برسد 91بخش خصوصی با 

البته این ایستگاه پشتیبان اصالح نژاد گاوهای دو منظوره زیر نظر : های سمینتال را باال دانست و ادامه دادوی بهره برداری از گاو

 .مرکز اصالح نژاد کشور فعالیت خواهد کرد

در حال حاضر برای تامین : معاون وزیر جهادکشاورزی به خودکفایی ایران در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ اشاره کرد و گفت

غ و تخم مرغ کمبودی نداریم و تمام نیاز کشور از تولید داخل تامین می شود، حتی ساالنه بخشی از مازاد تولید این دو گوشت مر

 .محصول پروتئینی به خارج صادر می شود

ه هزار تن گوشت قرمز مورد نیاز کشور هنوز وارد می شود ک 011متاسفانه حدود : وی درباره تولید گوشت قرمز نیز اظهار داشت

 .امسال نمی توانیم قطع واردات را در این بخش داشته باشیم اما به سمت کاهش واردات پیش می رویم

با توجه به پتانسیل های موجود کشور در تولید دام زنده، سال گذشته مجوز صادرات دام زنده به کشورهای هدف : وی اضافه کرد

 .شور به کشورهای همسایه صادر می شوداتخاذ شد و هم اکنون نیز بخشی از دام زنده موجود در ک

تمام اینها فرصتی است برای اینکه بتوانیم مازاد تولید مواد پروتئینی را صادر و ارزآوری خوبی در بخش کشاورزی برای : وی افزود

 .کشور ایجاد کنیم

 توليد اقتصادی در اولویت برنامه های وزارت جهادکشاورزی 

در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در کارگروه تنظیم بازار، هزینه : اورزی، گفتمعاون تولیدات دامی وزارت جهادکش

های تمام شده و نرخ واقعی تولیدات کشاورزی در حال محاسبه و بررسی کارشناسی است تا تولید برای تولید کنندگان ما اقتصادی 

 .باشد

ول قیمت ها و فشار مالی روی مصرف کنندگان نیستیم اما تولید باید طوری البته آنچه مسلم است به دنبال افزایش نامعق: وی افزود

 .هدایت شود که تولیدکنندگان متضرر نشوند

در حال حاضر به دلیل شروع فصل گرما و کاهش مصرف تخم مرغ و مازاد تولید، : وی درخصوص افت قیمت تخم مرغ نیز گفت

 . ا قیمتی کمتر از هزینه های تمام شده تولید به بازار عرضه می کنندمتاسفانه تولیدکنندگان این محصول، تخم مرغ را ب

به طور طبیعی امکان نگهداری تخم مرغ در انبار را نداریم لذا تالش داریم شرایط را برای صادرات مازاد تولید تخم : وی اضافه کرد

 .مرغ و گوشت مرغ فراهم کنیم تا روند تولید دچار وقفه نشود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/03282-0.html 

 "بازگشت به باال"
 شیالت

 آیانا- 1393اردیبهشت  27, شنبه

 برابری توليد ماهی با سيستم های مجهز هوادهی  1افزایش 
افزایش توليد ماهی به سه برابر با تجهيز استخرهای پرورش ماهی به سيستم : رش دهنده ماهيان گرمابی گفتپرو

 .های هوادهی مجهز و نوین امکان پذیر است، اما نياز به تخصيص تسهيالت به این بخش دارد

و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی پس از شروع فعالیت در این بخش، عض: علی نوری روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود

 011برای تامین نهاده های مورد نیاز پرورش ماهی شدم و هم اکنون یکی از سهامداران این صندوق با سرمایه ای نزدیک به 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17594-1.html
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 .میلیون تومان هستم

 21هکتاری و  21مزرعه  21در مجتمع پرورش ماهیان گرمابی آزادگان متشکل از  90وی که فعالیت پرورش ماهی را از سال 

دهم برابر سرمایه ای که در این صندوق به ودیعه  0.9صندوق حمایت تاکنون : هکتاری آغاز کرده است اظهار داشت 02مزرعه 

 .گذاشته ام را به صورت وام به مجتمع پرورش ماهیان گرمابی آزادگان پرداخت کرده است

خش کشاورزی عالوه بر ارایه تسهیالت برای تامین نهاده های در صورتی که صندوق حمایت از توسعه ب: نوری پیشنهاد داد

کشاورزی، در زمینه بکارگیری سیستم های هوادهی نوین برای استخرهای پرورش ماهی اقدام کند، می تواند منجر به افزایش 

 .تولید ماهی شود

ای باعث افزایش بهره وری می شود، چرا سیستم های هوادهی استخرهای پرورش ماهی همانند سیستم آبیاری قطره : وی ادامه داد

 . که افزایش اکسیژن می تواند سه برابر بهره وری این بخش را افزایش دهد و همانند روش آبیاری قطره ای ارزشمند است

 

لت هم اکنون این تکنولوژی در کشور وجود دارد، اما از آنجایی که خرید این سیستم بدون یاری دو: این فعال بخش کشاورزی گفت

 .برای تولیدکنندگان امکان پذیر نیست، بنابراین انتظار می رود صندوق حمایت از توسعه کشاورزی وارد این موضوع شود

 

تفاوت صندوق حمایت از توسعه بخش : وی در خصوص مزیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی نسبت به بانک ها گفت

 .م به سند و وثیقه نیاز نداردکشاورزی با بانک ها این است که برای پرداخت وا

 

نوری با بیان این که، متاسفانه بسیاری از مراکز پرورش ماهی فاقد سند هستند و نداشتن سند و وثیقه ملکی یکی از مشکالت 

صندوق حمایت توسعه بخش کشاورزی به راحتی به افراد، افراد حقیقی و : عمده تولید کنندگان پرورش ماهی است تاکید کرد

 .ای تعاونی در قبال یک فقره چک و سفته در کمتر از چند روز وام پرداخت می کندشرکت ه

 

این بهره بردار بخش کشاورزی یکی از محاسن صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را نداشتن بروکراسی اداری دانست و 

 .آن را گران تر خریداری کنندتولید کنندگان اگر نتوانند به موقع خوراک ماهیان خود را تامین کنند باید : گفت

 

 .درصد ماهی کپور پرورش داده می شود 01به گفته وی، در این مجتمع پرورش ماهی، ماهی سفید و 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/03280-0.html 

 "ازگشت به باالب"
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  27, شنبه

 درصد جمعيت زنبور عسل از بين رفت  6۱
های با منشأ شيميایی از بين رفتند اما وزارت  گرد درصد جمعيت زنبور عسل به دليل بيماری و ریز 6۱طی سال گذشته 

 .است  اندیشی نکرده حل آن چارهجهادکشاورزی به عنوان متولی این بخش برای 

وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران  رییسی سرحدی مدیر عامل اتحادیه سراسری زنبورداران در گفت  عفت 

های مدعی در تولید  هزار کندو جزو کشور 211در حالی که ایران پس از کشور چین با حدود شش میلیون و : اظهار کرد( ایسنا)

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17593-1.html
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هایی با منشأ شیمیایی، توجهی از سوی دولت  گرد ها و ریز رغم بروز مشکالت متعدد از بیماری رود سال گذشته علی شمار می هعسل ب

 .و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست به این صنعت نشد

تواند در  کننده عسل بلکه به عنوان صنعتی که می لیدعسل نه تنها به عنوان تو  های اروپایی به صنعت زنبور در کشور: وی افزود 

  افشانی نخستین وظیفه شود چراکه گرده زایی جلوگیری کند نگاه می ای تعادل ایجاد کند و از گسترش بیابان اکوسیستم هر منطقه

ای دارد و نه  بودجه شود و این صنعت نه ردیف افشانی و زنبورعسل توجهی چندانی نمی این صنعت است اما در ایران به گرده

 .حمایتی از سوی مسئوالن

زنبورداران با بودجه شخصی خود که اکثر آن به صورت وام و استقراض شخصی : مدیر عامل اتحادیه سراسری زنبورداران گفت 

چند برابری  رغم افزایش کنند و این در حالی است که علی ای به منطقه دیگر منتقل می شود، کندوهای خود را از منطقه تامین می

های تولید افزایش یابد  ای برای این صنعت در نظر گرفته نشده است در حالی که اگر در هر صنعتی هزینه های تولید، یارانه هزینه

 .شوند گیرد و نمایندگان مجلس وارد عمل می دولت برای آن یارانه در نظر می

های تولید برای  عسل در کشور و افزایش هزینه  جمعیت زنبوردرصدی  31با توجه به از بین رفتن : رییسی سرحدی تاکید کرد 

وری و جلوگیری از  رسد تنها راه افزایش بهره بینی کرد اما به نظر می توان میزان تولید عسل در سال جاری را پیش زنبورداران، نمی

 .عنوان ماموریت اصلی این صنعت استافشانی به  ها، تقویت صنعت زنبورداری و به ویژه حمایت از گرده رویه نهاده واردات بی

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/03281-0.html 

 "بازگشت به باال"
 تکنولوژی، نوآوری ها، علمی

 آیانا- 1393اردیبهشت  27, شنبه

 ! ترین اسپرم جهان که بزرگ تر از بدن بوده است کشف قدیمی
این اسپرم به یك .رسد ميليون سال پيش می 36اند که قدمتش به  ای را کشف کرده شده دانشمندان اسپرم فسيل

 .تر از کل بدن خود موجود بوده است ميگوی ریز تعلق دارد و بزرگ

شود این اسپرم  در کوینزلند استرالیا کشف شده است؛ تصور می Riversleighث جهانی شده در سایت فسیلی میرا اسپرم حفظ

شده که در آب شیرین  پوست فسیل جنسی این سخت  تر از طول بدن خود حیوان بوده باشد اما در درون ارگان عظیم بزرگ

 .نام دارد و به صورت مارپیچ بوده است ostracodزیسته و  می

مشغول بوده، این  Riversleighسال به حفاری در  02ولز نیز که به مدت بیش از  از دانشگاه نیوساوتپروفسور مایک آرکر  

 .داند ترین اسپرم جهان می فسیل را قدیمی

، همواره مکان کشف بسیاری از حیوانات استرالیایی ماقبل  های فسیلی در این سایت که در شمال غربی کوینزلند واقع شده انباشت 

 .اند اما کشف این اسپرم فسیلی که دارای هسته نیز هست، کامال غیرمنتظره بود هتاریخ بود

های  شده شامل اندام های درونی حفظ پوست مورد مطالعه در این سایت حاوی اندام سخت  مطالعات میکروسکوپی نشان داد فسیل 

ای بود که زمانی  رار داشت و در درون اسپرم نیز هستهای ق شده های اسپرم بزرگ کامال حفظ ها سلول در درون این اندام. بود  جنسی

 .های حیوان و دی ان ای بوده است حاوی کروموزوم

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/03293-0.html 

 "بازگشت به باال"
 تشیال

 آیانا- 1393اردیبهشت  22, دوشنبه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17590-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17587-1.html
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 شود  ماهيان به چين صادر می اسبی و خرچنگ ماهی یال
های  ای است، جمهوری اسالمی ایران گسترش زمينه پروری، دارای تجارب ارزنده با توجه به آنکه چين در زمينه آبزی

 .ریزی کرده است همکاری در بخش شيالت را برنامه

های  ، رئیس سازمان شیالت کشور امروز به گزارشی پیرامون نحوه همکاری(ایانا)گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  به

ترین محورهای مورد  پروری و صادرات آبزیانی که در ایران کاربرد ندارد از مهم توسعه آبزی: ایران با کشور چین پرداخت و گفت

 .ایران و چین است های بحث در زمینه افزایش همکاری

ها در ساخت قفس، آموزش نیروها، مدیریت مزارع پرورش ماهی در قفس و  استفاده از تجربیات چینی: حسن صالحی افزود

 .گذاری مشترک در دستور کار قرار گرفت سرمایه

 .مذاکره استها در دستور  بحث پرورش کپورماهیان و گیاهان دریایی نیز در مراحل بعدی همکاری: وی خاطرنشان کرد

ها وارد  های آینده آمادگی داریم با چینی از دیگر مواردی است که در سال( ماهیان فانوس)صید ماهیان میکتوفیده : صالحی ادامه داد

 .مذاکره شویم

 ایجاد تهاتر کامل برای استفاده از پودر ماهی 

محصوالت پودر ماهی دو کشور از دیگر مواردی است که  ایجاد تهاتر کامل برای استفاده از: رئیس سازمان شیالت کشور تصریح کرد

در مذاکرات انجام شده مورد تأکید قرار گرفته است و مقرر شده که بخش خصوصی کشورمان به چین سفر کند و مذاکراتی را در 

 .های چینی داشته باشد ها با شرکت این زمینه

شود، اما مصرفی ندارد که در این راستا مقرر شده است که  ا صید میاسبی در کشور م ماهیان و ماهیان یال خرچنگ: وی یادآور شد

 .ها لحاظ شود ریزی فرآوری و صادرات آن به چین در برنامه

شود  بینی می اند، پیش های شیالتی داشته ها همکاری های ایرانی در گذشته نیز با چینی با توجه به آنکه شرکت: صالحی تأکید کرد

 .ر پیش رودت که توافقات هرچه سریع

 ./آمادگی داریم تا در موارد مشترک با بخش شیالت چین همکاری کنیم: وی اظهار داشت

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/03230-0.html 

 "بازگشت به باال"
 داتصادرات، وار

 آیانا- 1393اردیبهشت  31, سه شنبه

کشی ایران، فقط با شش درصد  های روغن فعاليت کارخانه/ صادرات خرمای ایران از طریق هندوستان
 ! ظرفيت

رئيس کميسيون کشاورزی  ماه کميسيون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران که با حضور نوری، نایب نشست اردیبهشت

 .برگزار شد، شرایط مناسبی را برای گشودن درددل توليدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کردمجلس 

، در جلسه ماهانه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، عضو کمیسیون (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

شش ماه است که نرخ گوشت مرغ در بازار مصرف قیمتی  حدود: کشاورزی اتاق با گالیه از وضعیت بازار فروش گوشت مرغ گفت

 .ای برای حل آن و کمک به تولید اندیشیده نشده است های تولید یا برابر آن داشته، اما چاره کمتر از هزینه

ه و باعث اشباع درصد به تولید ما اضاف 01هزار تن مازاد گوشت مصرفی در بازار وجود دارد و از مردادماه، ماهانه  311: فاروغی افزود

 .شدن بازار مصرف شده است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17521-1.html
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سازی جواب نداده و  در صورتی که روند تولید مازاد مصرف به همین صورت ادامه یابد، دیگر سیاست ذخیره: وی خاطرنشان کرد

 .سازی نخواهد داشت ها ظرفیتی برای ذخیره سردخانه

که تنظیم بازار و صادرات مرغ به بخش خصوصی سپرده شود،  در صورتی: عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد

 .کند بخش خصوصی بدون گرفتن اعتباری از دولت، اقدام به تنظیم بازار می

 واردات حبوبات منجمد، محصول کشاورزان را روی زمين گذاشت

واردات باقال و نخودفرنگی : اشتدر ادامه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سمنان درباره مشکالت استان خود اظهار د

تومان شد و باعث ماندن  211تومان در سال گذشته به هر کیلوگرم  21هزار و  منجمد باعث کاهش قیمت نخودفرندگی از یک

 .محصول کشاورزان بر روی زمین شده است

 .مواد غذایی آماده مصرف وجود دارد برای حمایت از تولیدات ملی، نیاز به ایجاد تغییر تعرفه در واردات: مهدی حداد یادآور شد

  
 !گذاری کنند، دولت قيمت بازرگانان خرید می

با وجود اینکه بخش : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اهواز نیز درباره وضعیت تولید خرمای این استان گفت

 .کند ط بازار تعیین میکند، اما قیمت آن را دولت بدون توجه به شرای خصوصی اقدام به خرید خرما می

شده خرما در  قیمت باالی خرما و مشکالت پیش روی صادرات، باعث باقی ماندن محصول فرآوری: نژاد افزود سیدمصطفی حجت

 .ها شده است کارگاه

 صادرات خرمای ایران از طریق هندوستان 

ز آنجا که هندوستان تعرفه ناچیزی برای واردات ا: محمد سمیعی، رئیس انجمن خرما نیز با تأکید بر این موضوع اظهار داشت علی

 .محصوالت کشاورزی دارد، بهتر است تا شرایطی فراهم شود که محصول خرمای ایران از این استان به سایر کشورها انتقال یابد

 آمادگی انجمن صنایع خوراک دام ایران برای افزایش صادرات 

م ایران نیز با اعالم خبر آمادگی برای صادرات خوراک دام به سایر کشورها در اواسط این نشست، رئیس انجمن صنایع خوراک دا

ها و خوراک دام است، زیرا در شرایط فعلی برخی  انجمن خوراک دام ایران موافق به آزادسازی قیمت کلیه نهاده: تأکید کرد

یدکنندگان از این تسهیالت منتفع باشند، یا به تولیدکنندگان از دریافت نهاده دولتی محرومند؛ برای رعایت انصاف باید یا همه تول

 .کلی حذف شود

سازمان حفظ نباتات موانع صادراتی : مجید موافق قدیری با اشاره به مشکالت پیش روی صادرات خوراک دام خاطرنشان کرد

 .فراوانی را پیش روی صادرکنندگان قرار داد که کار را برای ما دشوار کرده است

صورت فرآوری شده  ع خوراک دام تولیدی ایران به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، عراق و افغانستان بهانوا: وی تصریح کرد

 .شود صادر می

 کشی با شش درصد ظرفيت های روغن فعاليت کارخانه 

کشی  روغن های کارخانه: کشی گفت های روغن های صنفی صنایع غذایی ایران با اشاره به وضعیت بد کارخانه دبیرکل کانون انجمن

 .کنند های روغنی و به صرفه نبودن تولید، فقط با شش درصد ظرفیت خود کار می دلیل کمبود دانه ما به

کشی  های روغن های روغنی بیشتری به کشور وارد شود، کارخانه در صورتی که شرایطی فراهم شود که دانه: کاوه زرگران ادامه داد

 .ما دوباره احیا خواهند شد
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های پیش ارائه شده، فائو را نیز به اشتباه انداخته و  آمارهای غلطی که درباره تولید محصوالت کشاورزی در سال: دوی یادآور ش

ایران را جزء چند کشور برتر تولیدکننده گندم معرفی کرده است؛ در حالی که در سال گذشته برای تأمین نیاز مجبور به واردات 

 .میزان زیادی گندم شدیم

 ش قاچاق زعفران مشخص شددالیل افزای 

سازی،  وزارت اقتصاد برای شفاف: مدیره شورای ملی زعفران نیز درباره وضعیت صادرات این محصول اظهار داشت عضو هیئت

 .صادرکننده را مکلف به ارائه کد ملی کرده که این امر زمینه افزایش قاچاق این محصول را فراهم کرده است

شود، از  صادرکنندگان توجیه شوند که ارائه کد ملی باعث حذف یارانه یا دریافت مالیات نمی در صورتی که: حسینی تأکید کرد

 .میران قاچاق زعفران کاسته خواهد شد

 کاهش قيمت انرژی، آب و ماليات برای کمك به توليد 

برای بررسی وضعیت : جاری گفتهای این کمیسیون در سال  رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فعالیت نایب

کشاورزی و صادرات محصوالت کشاورزی، کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران هر ماه سفری به یک تا دو استان خواهد داشت 

 .و با سنجیدن نقاط قوت و ضعف، به افزایش صادرات آنها کمک خواهد کرد

ها اعالم  زودی از طریق رسانه انجام شده که نتایج آن به... از، سنندج وآباد، اهو های خرم امسال سفرهایی به استان: یوسفی افزود

 .شود می

ها برای کمک به تولید الزم است که از  های تولید برق در فاز دوم هدفمندی یارانه با توجه به باال رفتن هزینه: وی خاطرنشان کرد

 ./نرخ آب و برق و انرژی و مالیات کاسته شود

http://www.iana.ir/tashakkol/item/03130-0.html 

 "بازگشت به باال"
 زعفران
 آیانا- 1393اردیبهشت  29, دوشنبه

 ای  دليل مذاکرات مثبت هسته افزایش توليد زعفران و گياهان دارویی به
ویژه زعفران با اميد صادرات به کشورهای اروپایی، افزایش یافته  ای، توليد گياهان دارویی به با آغاز مذاکرات هسته

 .است

های غذایی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده 

های گذشته مقصد عمده صادرات گیاهان دارویی ایران کشورهای اروپایی بوده،  از آنجا که در سال: گفت با اعالم این خبر( ایانا)

های خاور دور مانند چین که خود تولیدکننده  میزان صادرات این محصول تقریباً به صفر رسیده است و تنها میزان ناچیزی به کشور

 .شود می بزرگ گیاهان دارویی هستند و کشور های عربی، صادر

هایی از کشورهای اروپایی وجود دارد، که مجبور به صادرات این  های صادرات، درخواست با وجود محدودیت: ای افزود جلیل مغازه

 .کند محصوالت از دوبی و ترکیه هستیم که سود مناسبی را نصیب ما نمی

سطح زیر : منظور برگزار شده بود، خاطرنشان کردوی درباره تجارت و کشت گل گاوزبان که به تازگی مراسمی در رامسر به این 

 .شود های گذشته افزایش یافته است و این محصول به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادر می کشت گل گاوزبان در سال

با امیدواری که : های غذایی ایران با اشاره به وضعیت تولید زعفران ادامه داد رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده

رود که میزان صادرات گیاهان  ای در میان تولیدکنندگان برای گشایش بازار صادراتی ایجاد شده است، امید می از مذاکرت هسته

http://www.iana.ir/tashakkol/item/17671-1.html
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تن زعفران از مزارع کشور برداشت شد، اما  321در سال گذشته : ای تصریح کرد مغازه.دارویی و زعفران در سال جاری افزایش یابد

 .تن برداشت زعفران خواهیم داشت 011تنی برداشت،  21بینی افزایش  شامسال با پی

دلیل وجود مسائل گمرکی، صادرات دوباره زعفران ایران با نام  به: وی با رد موضوع صادرات زعفران ایران با برند افغانستان یادآور شد

گرمی که  011و  01بندی یک، دو، پنج،  فران با بستههای اخیر، صادرات زع در سال: ای تأکید کرد مغازه.افغانستان به صرفه نیست

 ./سود بیشتری برای تولیدکننده دارد، افزایش یافته است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/03120-0.html 

 "بازگشت به باال"

 
 قهمتفر

 آیانا- 1393اردیبهشت  29, دوشنبه

 ! موانع صادراتی کشاورزی را به ميراث گذشته گره نزنيد
 .در بخش صادرات محصوالت کشاورزی مشکالتی وجود دارد که نباید آن را به مشکالت گذشته گره زد

  
ئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در نشست ماهانه ، ر(ایانا)به گزارش اختصاصی خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

رو هستیم که  ماه است که از عمر دولت یازدهم سپری شده، اما هنوز با مشکالتی روبه 8: این کمیسیون با اعالم این خبر گفت

 .شود میراث دولت گذشته پنداشته می

کشت فراسرزمینی : بخش بازرگانی دچار مشکالت زیادی هستیم، افزود های گذاری زاده معلم با اشاره به اینکه در سیاست علی هادی

تازگی دولت برای تأمین امنیت غذایی بخش کشور در نظر گرفته راه علمی است، اما نه برای کشور ما که به کشاورزی کشور  که به

 .ها پرداخته نشده است بر اساس استعداد و توانایی

دنبال آباد کردن خانه  ا به امروز چقدر به صنعت کشاورزی خودمان رسیدگی شده که بهدر بخش کشاورزی ت: وی خاطرنشان کرد

 مردم هستیم؟

انتخاب نوع کشت متناسب با شرایط سرزمینی ازجمله مواردی است که در کاهش مصرف آب در بخش : زاده معلم تصریح کرد هادی

 .کشاورزی تأثیرگذار است

های آبی باید الگوی کشت متناسب با شرایط سرزمینی به هر طریق با قلم،  ئل و بحرانبرای نجات کشور از مسا: وی یادآور شد

 !قانون یا تفنگ اعمال شود

شده با شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار  بر اساس مذاکرات انجام: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد

یابد و  ماینده ای از این شرکت در نشست ماهیانه کمیسیون کشاورزی اتاق ایران حضور میهای بخش کشاورزی از این پس ن نهاده

 .دهد نظرات بخش خصوصی را به این شرکت انتقال می

در بخش صادرات محصوالت : شود، تأکید کرد زاده معلم با اشاره به اینکه عمده محصوالت کشاورزی ایران به عراق صادر می هادی

طوری که اگر مشکل اقتصادی یا سیاسی با عراق ایجاد شود، کشاورز ما دچار  دنبال مقصدهای جدیدی باشیم، به کشاورزی باید به

 .شود مشکل می

گفتنی است، بر اساس قرار قبلی، حسن سینکی قائم مقام بازرگانی وزیر جهادکشاورزی وعده حضور در این مراسم داده بود تا به 

 ./عدم حضور وی در این جلسه، باعث دلخوری حاضران شدمشکالت تولیدکنندگان گوش کند که 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/03121-0.html 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/17651-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/17650-1.html
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 "بازگشت به باال"

 

 

 

 
 صادرات، واردات

 آیانا- 1393اردیبهشت  27, شنبه

 ! رأس دام زنده به عراق با کمتر از هزینه توليد 27۱صادرات 
 !های توليد صادر شد رأس گاو زنده به عراق با قيمتی کمتر از هزینه 17۱ظرف یك ماه گذشته، 

ایش تعرفه واردات ، در واکنش به افز(ایانا)رئیس انجمن صنفی گاوداران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های گذشته منجر به باقی ماندن محصوالت  کنندگان در سال افزایش تولید در مقایسه با کاهش تقاضای مصرف: گوشت قرمز گفت

دامداران بر روی دست آنها شده است، به همین منظور دولت با افزایش تعرفه واردات به دنبال تنظیم بازار و کاهش واردات گوشت 

 .قرمز است

حداکثر بازار مصرف گوشت قرمز یک : د مقدسی با اشاره به اینکه در واردات گوشت باید به تولید داخلی نیز توجه شود، افزوداحم

شود، اما میزان واردات گوشت قرمز رقمی متفاوت با نیاز کمبود تولید  هزار تن آن در داخل تولید می 911میلیون تن است که 

 .است

صادرات دام زنده و در آینده نزدیک : ات گوشت قرمز در راستای اقتصاد مقاومتی نیست، خاطرنشان کردوی با اشاره به اینکه وارد

 .گوشت قرمز هرگز با سیاست واردات گوشت همخوانی ندارد که در این زمینه باید تجدیدنظر صورت گیرد

شدت مورد توجه بود،  در دولت گذشته بهخوشبختانه کشتار دام زنده در لب مرز و واردت گوشت منجمد که : مقدسی ادامه داد

 .شود صورت قاچاق مشاهده می شدت کاهش یافته است و تنها در مواردی به اینک به هم

 تومان 335۱۱تومان، هزینه توليد  33۱۱۱نرخ صادرات  

: شود، تصریح کرد می تومان ضرر در هر کیلوگرم انجام 211رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه صادرات دام زنده با 

 .شود هزار تومان صادر می 00تومان است، در حالی که دام زنده هر کیلوگرم  211هزار و  00هزینه تولید هر کیلوگرم گوشت قرمز 

دلیل اینکه مصرف گوشت قرمز در کشور کاهش یافته است، دامداران مجبور به صادرات دام زنده به قیمتی کمتر  به: وی یادآور شد

 .ینه تولیدشده هم هستنداز هز

 .رأس گاو به عراق صادر شده است 011تا به امروز و ظرف مدت یک ماه سه پارت به تعداد : مقدسی تأکید کرد

درصد افزایش یافته است، اما این افزایش قیمت تأثیری بر نرخ فروش دام  32قیمت نهاده نسبت به سال گذشته : وی اظهار داشت

 .زنده نداشته است

ماه پرداخت شده و مابقی آن تا به امروز باقی مانده  دامداران تا بهمن( التفاوت نرخ شیر خام مابه)مطالبات : در پایان گفتمقدسی 

 .است

دلیل شرایط تورمی مصرف گوشت قرمز در کشور کاهش یافته که وزارت جهادکشاورزی با  های گذشته به گفتنی است، در سال

 ./نبال حمایت از تولیدکننده برای رسیدن به تولید پایدار استد سیاست افزایش تعرفه واردات به

http://www.iana.ir/tashakkol/item/03113-0.html 

 "بازگشت به باال"

http://www.iana.ir/tashakkol/item/17607-1.html
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 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  27, شنبه

 بار شد  بهنام اکبری، مدیر روابط عمومی سازمان ميادین ميوه و تره
 .بار منصوب شد عنوان مدیر جدید روابط عمومی سازمان ميادین ميوه و تره بهنام اکبری با حکم احمد صفوی، به

عنوان مدیر روابط عمومی در جلسه شورای  ، مراسم معارفه بهنام اکبری به(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .معاونان سازمان برگزار شد

بار که در سالن کنفرانس دفتر  در آخرین روز کاری هفته گذشته، در جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان میادین میوه و تره

 .ی معرفی شدعنوان مدیر جدید روابط عموم مدیریت سازمان میادین برگزار شده بود، بهنام اکبری به

 .یابی میادین و بازارها نیز معرفی و از سرپرست سابق قدردانی شد در این جلسه، طرح جامع توسعه و مکان

یابی میادین و بازارها که  در این جلسه، مرکز مطالعات شهرداری تهران گزارش خود را در خصوص اجرای طرح جامع توسعه و مکان

 .معرفی کرد پیش از این اجرای آن به تصویب رسیده

 ./بار بوده است برداری سازمان میادین میوه و تره گفتنی است، بهنام اکبری پیش از این مدیر پشتیبانی و ارزیابی معاونت بهره

http://www.iana.ir/tashakkol/item/03288-0.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  27, شنبه

 ی بزرگ اعضای نظام مهندسی کشاورزی به تفکر سنتی سازمان مرکزی  نه
چهارمين دوره انتخابات شوراهای سازمان نظام مهندسی استان تهران با پيروزی گروه معتقد به مردمی کردن 

 .مان نظام مهندسی و کارآمد کردن آن در توسعه پایدار و ساختاری بخش کشاورزی رقم خوردهای ساز فعاليت

هزار نفر از اعضای نظام  ، در جریان انتخابات دیروز که با حضور حدود یک(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ره گذشته باز هم حائز اکثریت پررنگ آرای الزم شد تا برای نژاد به روال سه دو مهندسی استان تهران برگزار شد، شاهرخ رمضان

به این . چهارمین دوره متوالی و با اکثریت آرای شمارش شده در صندوق مورد اعتماد دوباره اعضای استان تهران قرار گرفته باشد

علیرضا بزرگی و خسرو شاهوردی، زاده، ابراهیم حسینی،  نژاد در جایگاه نخست قرار گرفت و هاله یحیی ترتیب که شاهرخ رمضان

 .دهند پور و محمد تائبی به ترتیب هفت نفر عضو انتخابی دوره چهارم استان تهران را تشکیل می اسماعیل عباس

هایی که بنای برد داشت در حالی ناکام این انتخابات شده  بنا بر این گزارش، این نتیجه در حالی رقم خورده است که یکی از ائتالف

دلیل منسوب بودن گرایش  تک آنها دارای احترام و نقاط قوت خاصی هم باشد، اما فقط به اگرچه خصوصیات فردی تکاست که 

کلی اکثریت آنها به جریان حاکم بر سازمان نظام مهندسی مرکزی و به تعبیر دیگر چسبندگی به طیف سنتی سازمان مرکزی، 

نژاد برای چهارمین دوره متوالی آن هم با رأیی مقتدرانه،  وباره شاهرخ رمضانناکام این انتخابات شدند؛ کمااینکه برگزیده شدن د

با اقبال ( نه الزاماً ضددولتی بودن)دلیل اشتهارش به باور مدیریت غیردولتی سازمان و  های وی به نشان از این دارد که دیدگاه

http://www.iana.ir/tashakkol/item/17599-1.html


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

 

78 
 

اعضا مواجه  "ی بزرگ نه"کنونی سازمان مرکزی با گیران  رو شده و اعضای همسو با تصمیم اکثریت پررنگ اعضای سازمان روبه

 .اند شده

طلبد، اما آنچه هویداست و  به هر حال، اگرچه تحلیل دقیق نتایج انتخابات استان تهران و سایر نقاط کشور، مجال دیگری می

 دهد؛  های دم دستی خوانندگان خبرگزاری ایانا نشان می تماس

های حاکم بر شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی کشور همواره متأثر از آرای  یین سیاستها نیز در تب از آنجا که آرای استان

های پیشنهادی ریاست سازمان به وزیر و رئیس  پایتخت بوده است و در انتخاب اعضای انتخابی شورای مرکزی و متعاقب آن گزینه

کمااینکه بر اساس نتایج غیررسمی اعالمی از . سیار مهم استکننده دارد، لذا نتایج این دوره استان تهران ب جمهوری، نقش تعیین

های حاکم بر سازمان مرکزی و همسو شدن  ها نیز، برگزیدگان دوره چهارم به دالیل مختلف با میل به تغییر اساسی سیاست استان

حائز رأی اعتماد اعضای آموختگان عضو سازمان  با سیاست تدبیر و امیدافزایی به معنای واقعی کلمه در میان جامعه دانش

 .اند های خود شده های استان سازمان

 

های آینده با چه تحوالتی  پس باید چشم انتظار روزهای آینده بود و دید که سازمان نظام مهندسی کشاورزی در روزها و هفته

کر سنتی حاکم بر سازمان ی بزرگ به تف توان ادعا کرد اعضای نظام ضمن نه دست کم در گام نخست که می. رو خواهد شد روبه

 ./اند مرکزی، رای به احیای تدبیر و امید در سازمان نظام مهندسی کشور داده

http://www.iana.ir/tashakkol/item/03113-0.html 

 

 "بازگشت به باال"
 گندم

 آیانا- 1393اردیبهشت  31, نبهچهارش

 کنندگان  به برترین برندهای صنایع غذایی به انتخاب مصرف "گندم طالیی"اهدای تندیس 
کنندگان یك ماهنامه تخصصی، در اتاق بازرگانی ایران معرفی و  برترین برندهای صنایع غذایی به انتخاب مصرف

 .تجليل شدند

های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  ، شامگاه دیروز در سالن همایش(ایانا)ار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگ 

کنندگان که از سال گذشته توسط یک  اتاق ایران، در دومین جشنواره انتخاب برترین برندهای صنایع غذایی به انتخاب مصرف

 .گروه انتخابی مواد غذایی تجلیل شد 01ز برندهای برگزیده در قالب شود، ا ماهنامه تخصصی صنایع غذایی برگزار می

کار شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی ایران،  بنا بر این گزارش، در دومین جشنواره که با حضور نقره

ل دفتر صنایع تبدیلی وزارت ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و پوربصیر مدیرک حسین ابویی مهریزی، معاون برنامه

بندی میان آنها توسط  کنندگان مخاطب این ماهنامه بدون اعالم رده جهادکشاورزی برگزار شد، از هر گروه، پنج برند منتخب مصرف

 .که از سوی مسئوالن دولتی و غیردولتی مدعو به جایگاه اهدا می شد، تقدیر گردید "گندم طالیی"های  تندیس

در این آیین محمدرضا جمشیدی، دبیر جشنواره با اشاره به نمونه اقدام های مشابه در سایر رسانه های معتبر بین الزم به ذکر است 

المللی کارکرد رسانه های پویای امروزی را فراتر از صرف اطالع رسانی خبری دانست و بر نقش آن ها در نظام تصمیم سازی ها 

 ./وتصمیم گیری ها تاکید کرد

http://www.iana.ir/food/item/03193-0.html 

 "بازگشت به باال"

http://www.iana.ir/tashakkol/item/17602-1.html
http://www.iana.ir/food/item/17682-1.html
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1393اردیبهشت  29, دوشنبه

دیدار راهگشای مدیران / ليد خورداتخاذ تدابير تخصصی جدید برای ارتقای مصرف شير در ایران ک
 رسانی جهادکشاورزی و صنایع شير ایران  اطالع

در آستانه دومین هفته روابط عمومی و ارتباطات کشور، نشست دوجانبه و مشترکی میان حسین چمنی، مشاور  :عليرضا صفاخو

رسانی جهادکشاورزی برگزار شد که  نژاد، رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع مدیرعامل صنایع شیر ایران و شاهرخ رمضان

نشستی که بسته پیشنهادی خوبی از . ای برای ارتقای مصرف شیر در کشور کلید خورد خوشبختانه در آن تدبیرهای هوشمندانه

رسانی جهادکشاورزی ارائه شد که در صورت  سوی مشاور انجمن صنایع لبنی پاستوریزه به مدیر مرکز روابط عمومی و اطالع

های شیری بیش از آمار امروز  آمیز کاهش مصرف سرانه فرآورده توان از روند فاجعه شدن آنها از سوی همه متولیان امر، می عملیاتی

شده در  بندی ای زمان های آن طی برنامه پرهیز کرد و حتی در روندی معکوس، به ارتقای بهبود مصرف سرانه مصرف شیر و فرآورده

ویژه که بر اساس فحوای پیشنهادات و مذاکرات این دو مدیر دارای هدف یکسان که  به. بست مدت دل مدت و میان مقاطع کوتاه

توان به ضرس قاطع ادعا کرد که هر دو مدیر، با  نیز در این نشست حضور داشت؛ می( ایانا)سردبیر خبرگزاری کشاورزی ایران 

نظرانه کنونی برای همگان  های کوته ی را در قالبی فراتر از نگاهروحیه جهادی و البته بر پایه علم تبلیغات نوین و تخصصی، منافع مل

 .ترسیم خواهند کرد

ای این نشست بر آن داشت تا دست به قلم ببرد، هوش و فروتنی مشاور انجمن  عنوان میهمان رسانه آنچه نگارنده این یادداشت را به

نژاد، رئیس مرکز روابط عمومی  گویی به حضور رمضان خیرمقدم صنایع لبنی ایران و مدیر اسبق روابط عمومی صنایع شیر ایران در

های  خاطر منافع ملی و بدون انتظار تبلیغ تجاری فرآورده رسانی جهادکشاورزی در این مجموعه متولی تولید بود که به و اطالع

قدم  ی شیری در ایران، پیشها شرکتی خاص برای تبادل نظر پیرامون امر خیر بهبود وضعیت فجیع مصرف سرانه شیر و فرآورده

شد تا پس از دیدن روی گشاده و حسن نیت مدیر پرانرژی روابط عمومی جهادکشاورزی که بارها در جمع فعاالن بخش یادآور شده 

ای در  ، نشان دهد باید منتظر خروج اخبار خوش تازه"من مدیر روابط عمومی بخش هستم و نه فقط وزارت جهادکشاورزی": است

 .های آن در کشورمان بود سازی مصرف شیر و فرآورده های تاثیرگذار فرهنگ باب سیاست

تری دارد، عملیاتی کردن تمام پیشنهادهای موجود و مبتکرانه روزهای آینده است که  اما در این وادی، آنچه اهمیت به مراتب مهم

نفعان جامعه اتخاذ شود و در زمین  ذیها با هماهنگی تمام  باید در قالب یک شورای مشورتی اهل فن، شامل همه ارگان

های دقیق و سانترهای هدفمند روی دروازه، مهاجمان تیم دلسوزان سالمت جامعه را برای گلزنی تغذیه  کاری سازی با پاس فرهنگ

 .کند

طرفی میان  بیتواند قاضی  عنوان ارگانی که امروز پس از قانون انتزاع می رسد وزارت جهادکشاورزی به نظر می در این میان به

مدت دامداران که در رفتار مدیران  تواند به جای کوبیدن بر طبل به اصطالح منافع کوتاه واحدهای دامداری و فرآوری باشد، می

صورت یک ضرورت ملی که نفع آن برای  های شیری را به پیشین این حوزه نمود عینی داشت مسئله افزایش تقاضای تغذیه فرآورده

آلود  گونه هم تعبیر کرد که گرفتن سود از آب گل شد این کمااینکه با مروری بر آرشیو ذهنی طرفین، می. بیندهمه خواهد بود، ب

های این دو صنف تولیدی پرتاب  دعوای دامداران و صنایع فراوری، سهوی یا تعمدی توپ را از زمین سفت دولت به سوی زمین

سازی مصرف  های صنفی و طراحی کی طرح و برنامه استراتژیک برای فرهنگ اتفاق میمونی که در گرو کنار گذاشتن منیت! کند می

از آنجا که وزیر جهادکشاورزی کنونی در دوره گذشته با حمایت از . درآمد است شیر در تمام طبقات جامعه اعم از طبقات مرفه و کم

رک روشنی از این موضوع رسیده و حتی در ایجاد ستاد عالی ارتقای مصرف سرانه شیر در کشور به ریاست وزیر نشان داد به د
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توان به احیای  های برگزار شده در دوره قبل را به خبرنگاران یادآور شد، می نخستین نشست مطبوعاتی دوره جدید، نقش جشنواره

دانه در ویژه که بر اساس اطالعات موثق، رکنی معاون دام وزیر جهادکشاورزی در رویکردی هوشمن مجدد این ستاد امید بست به

. است( فرآوری)های آن از مرحله دامداری تا حلقه نهایی  جستجوی حل پایدار مسائل پیش روی تولید کنندگان شیر و فرآورده

بدون تردید در صورت احیای این ستاد و ایجاد یک سازمان عمومی غیردولتی که در قبال تولید و عرضه هر لیتر شیرخام و 

صورت هدفمند صرف  و مصوب به حساب مالی این سازمان منظور شود و عایدی آن بههای نهایی درصدی مقرر  فرآورده

های داستانی  ای، انیمیشن های آن در قالب تبلیغات هنرمندانه، ساخت بازی رایانه ای و ملی شیر و فرآورده سازی حرفه فرهنگ

توان  های ورزشی محبوب شود، می ی و حتی چهرهای سینمای های نوشیدن شیر توسط بازیگران حرفه پربیننده و قرار گرفتن سکانس

ترسیم ( کیلوگرم 021دست کم تا حداقل توصیه کارشناسان تغذیه، یعنی )افقی روشن را برای بهبود مصرف سرانه شیر در ایران 

جز پاک کردن  های نرخ تمام شده به دامداران و صنایع، التفاوت در غیر این صورت صرف پرداخت یارانه شیر و پرداخت مابه. کرد

 .های بهداشتی پرمخاطره در نسل میان سال و کهنسال ایران را نخواهد گشود صورت مسئله، قفل بحران

کوشد تا  گيران می سازان و تصميم عنوان رسانه تخصصی یاور تصميم به( ایانا)از آنجا که خبرگزاری کشاورزی ایران 

کنيم تا پيشنهادات  نظران دعوت می ار دهد، لذا از تمام صاحببهترین راه حل را پيش روی دلسوزان سالمتی جامعه قر

کاربردی و عملياتی الزم را تا زمان احيای ستاد بهبود مصرف سرانه شير و ایجاد یك سازمان عمومی غيردولتی 

ار المنفعه تدوین و از طریق این خبرگزاری نشر دهند تا پس از گردآوری آن در قالب یك طرح روز و جامع، یکب عام

های شيری از مزرعه تا سفره شکسته  های توليدات فرآورده برای هميشه طلسم نبود انسجام ميان فعاالن تمام حلقه

 ./شود

http://www.iana.ir/food/item/03122-0.html 

 "بازگشت به باال"
 قهمتفر
 آیانا- 1393اردیبهشت  27, شنبه

 مدیر شيرین عسل، کارآفرین نمونه کشور شد 
در چهارمين همایش ملی تکریم کارآفرینان برگزیده، از یونس ژائله مدیر گروه صنایع غذایی شيرین عسل به عنوان 

 . تجليل شد 31کارآفرین برگزیده سال 

رییس مجلس شورای اسالمی، مشاور  ن همایش که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نایببه گزارش فود پرس، در ای 

جمهوری در امور فرهنگی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی و  رییس

نفر از کارآفرینان برگزیده کشور با اهدای  00ارت برگزار شد از جمعی از مدیران و کارآفرینان کشور در سالن اصلی سازمان حج و زی

 .لوح تقدیر و تندیس تقدیر به عمل آمد

این همایش ملی با هدف ترویج مفهوم اقتصاد مقاومتی، الگوسازی کارآفرینی و تولید و توجه ویژه به کارآفرینان و تولیدکنندگانی 

 .وامان لحاظ می نمایند برگزار گردیدکه گسترش تولیدات و رعایت حقوق کارگران را ت

گفتنی است در این مراسم امیرحسین تقدیسی، به نمایندگی از گروه صنایع غذایی شیرین عسل لوح تقدیر و تندیس را دریافت 

 .کرد

http://www.iana.ir/food/item/03111-0.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه

http://www.iana.ir/food/item/17654-1.html
http://www.iana.ir/food/item/17606-1.html
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 آیانا- 1393اردیبهشت  24, چهارشنبه

 برزیل  2۱3۴ماجرای جنجالی غذای ایران در جام جهانی 
های خود از  چرا ایران در درخواست: مؤسسه جهانی غذای حالل با ارسال نمابری این پرسش را مطرح کرده است که

 برزیل برای بازیکنان موضوع غذای حالل را قرار نداده است؟ 2۱3۴ام جهانی ميزبان ج

ها در حالی  و به نقل از فیفادی، مؤسسه حالل با اشاره به اینکه فرانسوی( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

با توجه به این که ایران : هستند، پرسش کرده استاند که اکثر بازیکنان تیم ملی این کشور غیرمسلمان  خواستار غذای حالل شده

کند، آیا این برای فدراسیون فوتبال ایران زیبنده است  عنوان الگویی برای جهان اسالم مطرح می کشوری اسالمی است و خود را به

 که کشوری غیرمسلمان با حکومتی الییک پیش از ما درخواست غذای حالل برای بازیکنانش داده است؟

رسد برای این  نظر می به: کند ؤسسه که توسعه و گسترش استفاده از غذای حالل را یکی از اهداف خود قرار داده، اضافه میاین م

بینند که   های دیگر، مقام مسئولی برای پاسخگویی وجود ندارد و یا شاید این مقامات خود را گرفتارتر از آن می ها و پرسش پرسش

روزنامه النس برزیل شنبه گذشته .بسیاری از ورزشکاران و مردم میهن عزیزمان است، پاسخ دهندهایی که دغدغه  به چنین پرسش

ای به کمیته  منتشر کرد که در آن فدراسیون فوتبال فرانسه با ارسال نامه 3102ها در جام جهانی  های تیم فهرستی از درخواست

زیکنان مسلمان تیم شده بود، در حالی که مسئوالن ایرانی خواستار غذای حالل برای با 3102برگزاری مسابقات جام جهانی 

البته !اند خواستار اضافه شدن نظافتچی به خدمه کمپ کورینتیانس و برعهده گرفتن کارهای نظافتی کاروان فوتبال کشورمان شده

ای که پیش از این  ه به مذاکرهها هم حاکی از این است که تیم ایران با خود آشپز به همراه خواهد برد و با توج زنی برخی گمانه

 ./داشته است، مشکل غذا و گوشت حالل را به این ترتیب حل خواهد کرد "مرکز اسالمی سائوپائولو"فدراسیون فوتبال با 

http://www.iana.ir/food/item/03223-0.html 

 

 "بازگشت به باال"
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1393اردیبهشت  24, چهارشنبه

 های غذایی  گذاری افزودنی المللی شماره انتخاب ایران به ریاست سيستم بين
ایی انتخاب های غذ گذاری افزودنی المللی شماره های غذایی به ریاست سيستم بين ایران در اجالس کدکس افزودنی

 . شد

  
بنابر اعالم سازمان غذا و دارو، دکتر بهزاد مرندی، سرگروه اعزامی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به اجالس کدکس 

داشته و با ارائه نظرات ( سیستم شماره گذاری بین المللی) INSهای غذایی عملکرد بسیار موفقی به عنوان رییس کارگروه  افزودنی

ی کارگروه ها و دستورات جلسه و همچنین پافشاری بر حفظ ایمنی مواد غذایی در کارگروه فیزیکی اجالس که مؤثر در تمام

به منظور تائید ( CCFA)های غذایی  ریاست آن را برعهده داشته و نگارش گزارش و ارائه آن در جلسه اصلی کمیته کدکس افزودنی

کنندگان قرار گرفت، توسط رییس جلسه و مسووالن کدکس،  نهایی که تمامی موارد بحث شده مورد موافقت شرکت

WHO,JECFA ، اتحادیه اروپا ،FDA, IDF, IFAC, NHF, IFT مورد تقدیر قرار گرفت.  

به صورت  INSجمهوری اسالمی ایران همچنین به علت تصویب و ایجاد هماهنگی و توافق دسته جمعی بین اعضاء کارگروه 

  .قرار گرفت CCFAس جلسه رسمی مورد تائید و تمجید رئی

http://www.iana.ir/food/item/17557-1.html
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انتخاب شده و رئیس ( سیستم شماره گذاری بین المللی) INSدر این اجالس، نماینده سازمان غذا و دارو مجدداً به عنوان رییس 

های غذایی از ایران تقاضا کرد که در اجالس های دیگر کدکس و دیگر کمیته های کدکس افزودنی ها،  کمیته کدکس افزودنی

 .داشته باشد مشارکت جدی

در این راستا، ایجاد و حفظ یک تیم هماهنگ و فعال در تمام کمیته های کدکس، ارائه نظرات علمی برپایه تحقیقات کارشناسانه 

در تمام کارگروههای الکترونیکی کمیته افزودنی های غذایی و کمیته های عمومی کدکس، هماهنگی بین کمیته کدکس افزودنی 

و ( CCCF)و کمیته آالینده های غذایی ( CCNFSDU)و کمیته تغذیه ( CCFH)ه بهداشت غذایی با کمیت( CCFA)غذایی 

  .برگزاری جلسات سالیانه بین آنها و جلسات هماهنگی در کدکس بسیار ضروری می باشند

س ایران، اعزام افراد و تیم کدک( سازمان غذا و دارو)برقراری همکاری سازنده فی مابین صنعت، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت 

متخصص و آگاه با کارگروه های اصلی کدکس و تالش برای کسب کرسی ریاست کارگروه های الکترونیکی که احتماالً باعث 

  .شود در دستور کار قرار دارد موفقیت در کمیته اصلی کدکس و تصویب نظرات ایران می

به عبارت دیگر، کدکس جمع آوری و تطبیق استانداردهای . تهاس گفتنی است، کدکس به معنای آئین نامه، مقررات ونشان

 .موادغذایی وارائه آن به شکل واحد است

یک ساختاربین دولتی است که مسوول هماهنگ کردن استانداردهای غذائی درسطح بین المللی ( CAC)کمیسیون کدکس غذایی 

  .رد مناسب وصادقانه در تجارت غذا می باشداست و از اهداف اصلی آن حفظ سالمت مصرف کننده و اطمینان از عملک

های  ای همچون باقیمانده آفت کشها، افزودنی این کمیسیون استانداردهای بین المللی بسیاری از محصوالت غذایی و موارد ویژه

ها برای تعیین و  ولتد. را تدوین کرده است.... های غذایی، نشانه گذاری و  غذایی، باقیمانده داروهای دامی، بهداشت، آلوده کننده

 .دهند های مرتبط با سیستم کنترل غذایی ملی، پیشنهادات کدکس را مورد استفاده قرار می ارتقاء سیاستگذاری

http://www.iana.ir/food/item/03222-0.html 

 
 

 "االبازگشت به ب"
 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  28, یکشنبه

 خرید ساختمان جدید برای جهادکشاورزی در همسایگی وزارت نفت 
مسئوالن وزارت جهادکشاورزی برای بازگشت به ساختمان شيشه ای واقع در بلوار   نتيجه ماندن تالش با توجه به بی

کاره جنب وزارت نفت کنونی  های نيمه بنی بر انتقال این وزارتخانه به ساختمانهای جدید م گيری کشاورز، تصميم

 . است

سال  21ای وزارت جهادکشاورزی با بیش از  ، در حالی که ساختمان شیشه(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  

دولت جدید مسئوالن وزارت جهادکشاورزی و دیگر اعضای  سابقه در دولت گذشته بدون پرداخت پول به قوه قضاییه واگذار شد، در

دولت تالش کردند با متقاعد کردن قوه قضاییه، براساس منعقد شده با وزارت جهادکشاورزی وقت، بتوانند این ساختمان را بازپس 

 .ای بلوار کشاورز بار دیگر نماد وزارت جهادکشاورزی باقی بماند بگیرند تا شاید ساختمان شیشه

گیری این ساختمان وجود ندارد و مدیران ارشد  دیگر عزم جدی برای باز پس  :یک مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی گفت اما

این وزارتخانه بیشتر به دنبال تامین اعتبار برای خرید سه ساختمان نیمه کاره جنب ساختمان کنونی وزارت کشاورزی واقع در 

 .خیابان طالقانی هستند

http://www.iana.ir/food/item/17555-1.html
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های کنونی وزارت جهادکشاورزی که  های نیمه کاره از طریق فروش ساختمان تامین اعتبار برای خرید این ساختمان به گفته وی، 

 .ای از قوه قضاییه است پیش ازاین مجوز آن از سوی دولت صادر شده بود و همچنین از طریق دریافت بهای ساختمان شیشه

بلوار کشاورز به عنوان نماد بخش کشاورزی در داخل و خارج از کشور  ای وزارت جهادکشاورزی واقع در گرچه ساختمان شیشه 

شود و حتی مسئوالن فائو نیز در زمان سفر به ایران در دوره دولت دهم این ساختمان را نماد افتخار بخش کشاورزی  شناخته می

کشاورزی با ساختمان سابق خود خداحافظی  رسد که کشاورزان و جامعه ایران عنوان کردند، اما با توجه به روند پیش رو به نظر می

 .کنند

قضاییه واگذار شد، اما  طی قراردادی و بدون پرداخت ثمن معامله به قوه 81ای وزارت جهادکشاورزی در اردیبهشت  ساختمان شیشه

ده است، گویا مدیران این نامه باطل ش علیرغم اینکه با توجه به پایان مهلت قوه قضاییه برای پرداخت بهای این ساختمان این مبایعه

 .خواهند به ساختمانشان بازگردند وزارت جهادکشاورزی هم نمی

البته بر خالف خبرنگار ایسنا و به زعم این خبرگزاری بعيد است بتوان این امر را به نخواستن مدیران : ایانا

نمی توان آن ها را متهم کرد  به طور قطع. جهادکشاورزی منسوب کرد و شاید بهتر بود اشاره می شد که نمی توانند

 .که ميل به بازگشت به ساختمان شيشه ای ندارند

http://www.iana.ir/majles/item/03101-0.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  28, یکشنبه

 شود  رئيسه جدید کميسيون کشاورزی، خردادماه شناخته می هيئت
 .رئيسی کميسيون کشاورزی در سال سوم مجلس نهم شورای اسالمی شدت گرفته است رقابت برای نایب

لس شورای اسالمی که چهارم رئیسه مج ، همزمان با انتخابات هیئت(ایانا)به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .های تخصصی آغاز شده است رئیسه جدید کمیسیون شود، تکاپو برای انتخاب هیئت خردادماه جاری برگزار می

نیا،  یک عضو کمیسیون کشاورزی که نخواست نامش فاش شود، از کاندیداتوری عباس رجائی برای ریاست، محمد اسماعیل

 .رئیسه جدید خبر داد محمدتقی توکلی و غالمرضا نوری قزلجه برای هیئت زاده، نوروزی، عباس پاپی... ا رحمت

رسد عباس رجائی  نظر می رئیسه جدید که انتخاب آن در اواخر خردادماه انتخابات آن برگزار خواهد شد، به در هیئت: وی افزود

 .ب رئیس کمیسیون و دبیری شدت گیردهای گذشته بدون رقیب باشد، اما رقابت بین نوا عنوان رئیس کمیسیون سال همچنان به

رئیس اول، غالمرضا نوری قزلجه  نسب نایب گفتنی است، در زمان حاضر عباس رجائی رئیس کمیسیون کشاورزی، ناصر صالحی

 ./میرمرادزهی دبیر دوم هستند... ا رئیس دوم، محمدمهدی برومندی سخنگو، محمدسادات ابراهیمی دبیر اول و هدایت نایب

http://www.iana.ir/majles/item/03139-0.html 

 "بازگشت به باال"
 صادرات ، واردات

 آیانا- 1393اردیبهشت  27, شنبه

 ش یافت درصد افزای 33تعرفه واردات قند و شکر از چهار درصد به 
ترین صادرکنندگان شکر سفيد منطقه باشد، با کاهش تعرفه واردات به  تواند از بزرگ در حالی که ایران می

 .ورشکستگی کامل صنایع قند و شکر رسيده است

http://www.iana.ir/majles/item/17636-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/17628-1.html


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

 

84 
 

رئیس فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی در مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی  

رصد  0092فراکسیون صنایع غذایی و توسعه صادرات غیرنفتی، وضعیت قند و شکر را از سال : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ران ای

 .کرد و دالیل بحران این صنعت را مورد ارزیابی قرار داد

که به علت تعرفه واردات  هزار تن گزارش شده بود 011، تولید قند کشور یک میلیون و 92در سال : حسین امیری خامکانی افزود

درصد به  001بنا به یک تصمیم نادرست، میزان تعرفه از  92درصدی، توانست حجم تولید خود را افزایش دهد، اما در سال  001

 .هزار تن برسد 211چهار درصد تقلیل شد و باعث شد حجم تولید به کمتر از 

رمق و  های بزرگ بی قند و شکر تعطیل شدند و کشت و صنعتطی هشت سال گذشته، پنج کارخانه بزرگ : وی خاطرنشان کرد

 .رو شد تولید قند و شکر با مشکالت جدی روبه

وجودآمده برای فعاالن صنعت قند و شکر را باید در حوزه کشاورزی و عدم حمایت  بخشی از مشکالت به: امیری خامکانی ادامه داد

 .رحمانه ارزیابی کرد ت بیاز چغندرکاران جستجو و بخش دیگر را باید در واردا

 ایران توانایی صادرات شکر دارد 

موقع از چغندر باعث شد میزان تولید قند و شکر  عدم خرید تضمینی به: نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

تولید شکر، صادرکننده نیز تواند عالوه بر خودکفایی در  شدت کاهش یابد؛ این در حالی است که صنعت قند و شکر می کشور به

 .باشد

عنوان صادرکننده شکر سفید باشد، به این معنا که شکر خام وارد کشور شود و پس از فرآوری  تواند به ایران می: وی یادآور شد

 .صورت سفید صادر شود که ارزش افزوده مناسبی برای صنعت خواهد داشت به

گذاران  های اخیر باعث ضرر و زیان بخش خصوصی و سرمایه قند و شکر طی سالاعتنایی به صنعت  بی: امیری خامکانی تأکید کرد

 .تواند عواقب ناخوشایندی برای خوداتکایی در تولید این دو فرآورده داشته باشد در این حوزه بوده است و می

درصد افزایش پیدا کند و  09گرفته، مقرر شد تعرفه واردات شکر خام از چهار درصد به  های صورت با پیگیری: وی اظهار داشت

 .رود با محدودیت واردات، شرایط به نفع فعاالن حوزه صنعت تغییر پیدا کند انتظار می

با وجود پتانسیل باالی چغندرقند در کشور و نیروی انسانی متخصص کاهش تعرفه واردات قند و : امیری خامکانی در پایان گفت

 ./شود کجی به صنایع داخلی محسوب می شکر دهن

http://www.iana.ir/majles/item/03290-0.html 

 "بازگشت به باال"

 

 

 

 
 شیالت

 آیانا- 1393اردیبهشت  24, چهارشنبه

 آید  سازی خزر می طرح پرورش ماهی در قفس به کمك غنی
گذاری بخش خصوصی  ترین بسترهای جذب سرمایه گذاری در حوزه فرآوری ماهی و محصوالت شيالتی از مهم سرمایه

 .ها به دور بماند و یا فاینانس خواهد بود که نباید از چشم دولتی

http://www.iana.ir/majles/item/17583-1.html
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با اعالم ( ایانا)اورزی ایران سرا در مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کش نماینده مردم صومعه 

تواند ضمن  های پربازده با کمترین اثر منفی مخرب محیطی است که می طرح پرورش ماهی در قفس یکی از طرح: این خبر گفت

 .سازی دریای خزر به افزایش تولید انواع ماهی منجر شود غنی

تواند در دهانه  ای اخیر مورد توجه قرار گرفته، میه این طرح که توسط سازمان شیالت در سال: ثانی افزود حمیدرضا خصوصی

هایی از خود دریا مورد استفاده قرار گیرد و اثر وضعی خود را بر افزایش اشتغال به جا  ها به دریاچه خزر و یا در قسمت رودخانه

 .بگذارد

های  صوصی قرار گرفته و تکنیکعنوان یک حرفه مورد توجه دولت و بخش خ در حالی که صیادی در دنیا به: وی خاطرنشان کرد

 .گرفته، جمع کردن تور توسط تراکتورها از دریا است روز وارد آن شده است، در ایران تنها تفاوت صورت جدید و ابزارهای به

برای تولید ارزش افزوده و همچنین رفع بیکاری در مناطق شمالی کشور : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد

سازی دریای خزر با توجه به موقعیت استراتژیکی  های نو برای پرورش انواع محصوالت آبزی کمک گرفت، اما غنی د از ایدهبای

 .رسد نظر می ایجادشده، ضروری به

ها  موقع از جنگل گیری به توجه به پرورش خاویار، میگو و افزایش سرانه مصرف آبزیان در کنار بهره: ثانی تصریح کرد خصوصی

های شمالی کشور به مناطق ویژه گردشگری در منطقه، اقتصاد دو استان گیالن و مازندران را نیز  تواند عالوه بر تبدیل استان می

 .بهبود دهد

های شمالی کشور نیز از دیگر بسترهای  ویژه فرآوری ماهی در استان گذاری در حوزه صنایع تبدیلی به سرمایه: وی یادآور شد

 ./تواند از طریق فاینانس و یا جلب مشارکت بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار گیرد بود که میگذاری خواهد  سرمایه

http://www.iana.ir/majles/item/03223-0.html 

 "بازگشت به باال"
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1393اردیبهشت  25, بهپنجشن

 بخش خصوصی در حوزه کشاورزی نوین و صنایع تبدیلی ورود پيدا کند : عباس رجائی
ای  گونه گذاری برای بخش خصوصی در حوزه کشاورزی نوین، آب و خاک و صنایع تبدیلی باید به زمينه سرمایه

 .ه ورود داشته باشندگذاران رغبت ب سازی شود که سرمایه شفاف

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی  

گذاری در کشاورزی  ویژه سرمایه بهترین زمان برای ورود بخش خصوصی به حوزه کشاورزی به: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

گذار رغبت  عمل آورد تا سرمایه سازی الزم را به خاک، تولید و صنایع تبدیلی موقعیت کنونی است که باید دولت شفاف نوین، آب و

 .پیدا کند

های آن،  ترین زمینه قانون اساسی، زمینه فعالیت زیادی برای اجرا در بخش کشاورزی دارد، اما مهم 22اصل : عباس رجائی افزود

 .آب و خاک و صنایع تبدیلی است ویژه بخش کشاورزی نوین به

گذاری برای تبدیل محصوالت اولیه به  ورزی و همچنین سرمایه های خاک توسعه آبیاری تحت فشار، عملیات: وی خاطرنشان کرد

 .تواند عالوه بر ارزش افزوده اقتصادی، زمینه برای توسعه صادرات را نیز فراهم کند شده در صنایع تبدیلی می محصوالت فراوری

حجم قابل توجهی از محصوالت کشاورزی در ایران فاقد صنایع تبدیلی الزم هستند و نیاز کشور برای بازمهندسی : رجائی ادامه داد

گذاران، بخش صنایع غذایی و صنایع تبدیلی است که نباید از چشم دولت دور  ارزش افزوده در حوزه کشاورزی و تحریک سرمایه

 .بماند

http://www.iana.ir/majles/item/17542-1.html


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

 

86 
 

 ماند کشاورزی و سوخت از چشم مجلس دور نمی های افزایش قيمت نهاده 

های حمایتی ناشی  تر بسته رود هرچه سریع انتظار می: نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

 .صورت رسمی آثار آن در بخش مشاهده شود از هدفمندسازی اعالم شود تا به

اختیار کمیسیون کشاورزی قرار نگرفته، این در حالی است که عالوه بر افزایش قیمت سوخت، ای در  هنوز هیچ بسته: وی یادآور شد

 .های کشاورزی نظیر کود نیز به شدت افزایش یافته است قیمت نهاده

دهد و اثرات تورمی آن  افزایش قیمت سوخت عالوه بر قیمت حمل و نقل، دستمزد کارگران را نیز افزایش می: رجائی تأکید کرد

 .صاعدی در حوزه باید مورد ارزیابی قرار گیردت

دهد باید  شده، از صرفه اقتصادی خارج شده که نشان می های تمام علت باال رفتن هزینه تولید سبزی و صیفی به: وی اظهار داشت

زان مقرون به صورت ترجیحی با این بخش برخورد کرده و تولید را برای کشاور برای بخش کشاورزی سناریویی تعریف کرد که به

 ./صرفه نگه دارد

 http://www.iana.ir/majles/item/03202-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"
 ماشین آالت

 خبرنگاران جوان – 1393اردیبهشت  2۲: تاریخ

 های بخش کشاورزی است ترین محدودیت یکی از عمده "مکانيزسيون"

ها در حوزه صادرات و دیگری کمبود  ای در بخش کشاورزی وجود دارد که یکی از این محدودیت مدههای ع محدودیت

 .باشد ماشين آالت و مکانيزسيون می

درات در بخش کشاورزی ، اگر صاخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران سید راضی نوری نماینده کمیسیون کشاورزی در گفتگو با

 . ای را رونق بیشتر ببخشند تواند تولید کننده را تشویق کرده تا بازارهای منطقه مرتفع شود می

باشد که واردات دست دوم  های بخش کشاورزی کمبود مکانیزسیون و ماشین آالت در این بخش می یکی دیگر از محدودیت 

 . این بخش خواهد بود مکانیزسیون در بخش کشاورزی موجب متحول شدن در

باشد و  عمر مفیدی که برای مکانیزسیون در کشور ما در نظر گرفته شده بسیار طوالنی و غیر استاندارد می: وی در ادامه عنوان کرد

 . برای بهبود تولید در کشور خواهد بود  سازی خاک و برداشت مشکالت خاک شکل دیگری پاک

تواند تا حد زیادی  آالت کشاورزی از جمله تراکتور و کامباین در کشور افزایش پیدا کند می اشیناندازی م اگر تولید و راه: وی افزود 

 . از محدودیت های بخش کشاورزی مانع شود

تواند باعث پیشرفت در بخش  ها برداشته شود می محدودیت دیگر در بحث تسهیالت کشاورزی است که اگر این محدودیت

 . کشاورزی گردد

 . مشکالت بحث کشاورزی منطقی و کارشناسانه برخورد کنیم تا بتوانیم این معضالت را از بین ببریمما باید با  

http://www.yjc.ir/fa/news/2903302/ 

 "الاب هب تشگزاب"
 منابع مالی

 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  23: تاریخ

http://www.iana.ir/majles/item/17535-1.html
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4837714/
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 راهکار رفع مشکالت بخش کشاورزی "کشاورزی"خرید به موقع محصوالت 

با خرید به موقع محصوالت کشاورزی بسياری از مشکالت بخش کشاورزی رفع خواهد شد و ماحصل دسترنج 

 .کشاورزان به هدر نخواهد رفت

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با بیان  ،سید شکرخدا موسوی، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

 . یک استان کار چندان مشکلی نیستخرید تضمینی محصوالت کشاورزی در : اینکه کشاورزی پایه و اساس هر کشوری است، افزود

حمت صل زبا عدم خرید به موقع محصوالت کشاورزی و نبود سردخانه و انبار برای نگهداری از محصول، ماح: وی تصریح کرد

 . کشاورزان از بین خواهد رفت

ها باعث می شود  توجهی انگاری و برخی بی این گونه عوامل توجیح منطقی ندارد و فقط سهل: نماینده مردم اهواز اظهار داشت

 . داخلی متضرر شوندکشاورزان 

آنان را با مشکل مواجه  انده وجات بر دست کشاورزان باقی م در استان خوزستان صیفی: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود

 . کند می

ای  با پرداخت خسارات و جبران کمبودها و محصوالتی را که بر دست کشاورزان باقی مانده، شاید آنان انگیزه: وی خاطرنشان کرد

 . ای کشت پیدا کنندبر

می را در طی یک الی دو سال خواهیم سازی خوب و سال با ایجاد سردخانه و مراکز نگهداری از محصول با ذخیره: موسوی یادآور شد

 . داشت

http://www.yjc.ir/fa/news/2903800 

 "الاب هب تشگزاب"
 متفرقه

 ایسنا - 1393اردیبهشت  2۲چهارشنبه 

  جایگاه مغفول ترویج در کشاورزی

  های علمی کشاورزی تضمين اجرایی ندارند؟ ا یافتهچر

کشاورزی   علیرغم توجه به ترویج و آموزش :یک کارشناس کشاورزی ضمن انتقاد از جایگاه مغفول ترویج در بخش کشاورزی گفت

  .تضمین اجرایی در مزارع کشاورزی ندارند های علمی و دانشگاهی ها، یافته در دانشگاه

( ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران  وگو با خبرنگار کشاورزی در گفت -ات علمی دانشگاه تربیت مدرس عضو هی -محمد چیذری 

وزارت جهاد کشاورزی باید تالش کند که دانش را در این بخش : اظهار کرد بنیان در بخش کشاورزی با اشاره به اهمیت بحث دانش

  .مهم است صه روستا برای روستاییان و کشاورزان بسیاربنیان در امر کشاوزی در عر چراکه بحث دانش باال ببرد

وری باالتری به تولید محصول بپردازد؛ به  با بهره تواند اگر کشاورز با علم و دانش روز فعالیت خود را پیش ببرد، می: وی ادامه داد

تولید  ها در افزایش ه بیشتر از نهادهتواند با کاهش آسیب به محیط زیست و استفاد کشاورزی می ای که با فراگیری علم دقیق گونه

  .خود موثر باشد

تنها راه حل این مشکالت ترویج و  :عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به مشکالت موجود در بخش کشاورزی گفت

خود داشته باشد که وری بیشتری را از محصوالت کشاورزی  توانند بهره می آموزش کشاورزی است چرا که اگر کشاورز آموزش دیده

  .افزایش تولید و صادرات می شود همین امر موجب

https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4837933/خرید-به-موقع-محصولات-کشاورزی-راهکار-رفع-مشکلات-بخش-کشاورزی
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باید شرایطی فراهم شود تا ارتباط : کرد توجهی به امر ترویج عنوان و اظهار چیذری یکی از مشکالت وزارت جهاد کشاورزی را بی

های کشاورزی تطابق  اجرای آن در زمینطوری که تربیت مروج باید با  آید؛ به بین بخش ترویج و آموزش کشاورزی با اجرا حاصل

  .باشد داشته

ترویج و آموزش کشاورزی با اجرا در نظر  وزارت جهاد کشاورزی باید اولویت خود را در سال جاری ارتباط بین بخش: وی افزود

 ن از عرصه شناسایی و بهعرصه تولید کشاورزی برده شود و نیازها و مشکالت کشاورزا ها به ای که دانش از دانشگاه بگیرد؛ به گونه

کشاورزی انتقال دهند چراکه این امر موجب به روز  دانشگاه انتقال پیدا کند و در دانشگاه نیز اطالعات به دست آمده را به مروجان

  .کشاورزی می شود شدن و به کارگیری بیشتر از منابع

آموزش : اختیار مروجان قرار بگیرد، اظهار کرد زبان ساده درکه این علم باید به  عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این

نیز با  آموزشی، بازدید علمی برای کشاورزان آنها را از علم روز باخبر سازد و قطعا کشاورزان تواند در قالب نمایش، کارگاه دهنده می

  .دباشن آگاهی بیشتر می توانند فعالیت بیشتر و بهتری را برای بهره وری بیشتر داشته

کشاورزی توجه بسیاری   ترویج و آموزش ها به بحث تاکنون در دانشگاه: چیذری با اشاره به اهمیت ترویج در بخش کشاورزی گفت

مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به فراگیری این علم هستند اما  ای که دانشجویان بسیاری در شده است؛ به گونه

  .های کشاورزی بسیار کم است اجرایی آن در زمین تضمین

وزارت جهاد کشاورزی باید تمهیداتی را برای  :رنگی دارد، گفت که بخش ترویج وزارت جهاد کشاورزی فعالیت کم وی با بیان این

 دادن کافی مروجان بیندیشد چراکه اگر این بخش فعالیت پررنگ تری را داشته باشد آموزش چنین افزایش فعالیت این بخش و هم

  .میزان تولید و صادرات مخصوالت کشاورزی تاثیر عمده ای داردبر 

تری به  توان از آنها کارشناسان خبره قطعا می ها بیایند اگر این مروجان به دانشگاه: عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت

  .وری و تولید محصوالت کشاورزی شود بهره طوری که منجر به افزایش وجود آورد به

سواد جامعه  توان و یا بی کشاورزان از قشر کم اکثر این: پا هستند، گفت درصد کشاورزان ایران خرده 31که  با بیان اینچیذری 

وری از محصوالت کشاورزی ببینند به همین دلیل انتظار می رود وزارت  ی بهره زمینه تشکیل شدند که باید آموزش الزم را در

  .کشاورزان در نظر بگیرد لویت خود را در سال جاری توجه به امر تویج و آموزشکشاورزی مهمترین و اصلی ترین ا جهاد

http://www.isna.ir/fa/news/80133202023 

 "الاب هب تشگزاب"
 خدمات زراعت و باغبانی

 ایسنا - 1393اردیبهشت  2۲چهارشنبه 

  ریيس سازمان حفظ نباتات به ایسنا خبر داد

  ها از ترکمنستان احتمال حمله ملخ/ رفع طغيان ملخ مراکشی

احتمال طغیان ملخ مراکشی وجود داشت با  کوبی در مناطقی که طی ماه گذشته عملیات کانون  :رییس سازمان حفظ نباتات گفت

  .روز آینده ادامه دارد 22ا موفقیت انجام شد و مبارزه با این آفت ت

های گذشته  طی ماه: اظهار کرد( ایسنا) وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران محمدعلی باغستانی میبدی در گفت

 خراسان رضوی و گلستان گزارش شد و سازمان حفظ نباتات  گیالن، زنجان، قزوین، های تراکم باال و طغیان ملخ مراکشی در استان

  .شد هزار هکتار انجام داد که با موفقیت این عملیات انجام 29کوبی در سطح  مبارزه و کانون عملیات

 ها از ترکمنستان باش برای مقابله با حمله ملخ آماده

http://www.isna.ir/fa/news/93022415347/چرا-یافته-های-علمی-کشاورزی-تضمین-اجرایی-ندارند
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به گزارش رسیده مبنی بر حرکت  مشکل ملخ در استان گلستان و منطقه جاسک حل شد و در حال حاضر با توجه: وی افزود

کشور با ترکمنستان، کارشناسان و نیروهای سازمان حفظ نباتات به صورت  ها از ترکمنستان به سمت ایران در مرز از ملخای  دسته

  .ها مبارزه کنند اند تا با این دسته از ملخ در آمده باش کامل آماده

آن وجود دارد منطقه جازموریان در  مراکشی در یکی دیگر از مناطقی که احتمال طغیان ملخ: رییس سازمان حفظ نباتات ادامه داد

سرعت  اند تا به باش کامل به منطقه اعزام شده های سازمان حفظ نباتات به صورت آماده اکیپ استان سیستان و بلوچستان است که

  .کوبی در آنجا نیز انجام شود عملیات کانون

هزار هکتار و در منطقه جاسک  01حدود  رگان در سطحکوبی و مبارزه با ملخ مراکشی در استان گ عملیات کانون  :باغستانی گفت

باش نیروهای سازمان حفظ نباتات برای اجرای عملیات  رسد آماده نظر می هکتار با موقیت انجام شد و به 0111در سطح حدود 

  .مبارزه با ملخ مراکشی در کشور تا حدود یک ماه و نیم آینده ادامه داشته باشد کوبی و کانون

گزارش ... زنجان، قزوین، خراسان رضوی، گلستان و  های گیالن، یسنا، تراکم باالی ملخ مراکشی در ماه گذشته در استانبه گزارش ا

  .شد

خود گرفته و عملیات مبارزه با این آفت  ها وضعیت ملخ مراکشی در مراتع حالت طغیانی به چند سالی است که در این شهرستان

 از سوی دیگر به دلیل همجوار بودن این برخی مناطق با کشور ترکمنستان در. گیرد می صورت هر ساله در مناطق کانونی و آلوده

شوند که این اتفاق پس از عملیات  می های پروازی ملخ مراکشی از سمت ترکمنستان وارد مزارع و باغات کشور برخی مواقع دسته

 .کند می گیرد و مشکالت را دو چندان مبارزه استان صورت می

http://www.isna.ir/fa/news/80133202023 

 "الاب هب تشگزاب"
 اقلیم و منابع طبیعی

 ایسنا - 1393اردیبهشت  2۲چهارشنبه 

  های بلوط پيشنهاد هزار ميليارد تومانی برای احيای جنگل
 3۱35پيشنهاد اختصاص  های بلوط زاگرس برای احيای جنگل: مراتع و آبخيزداری گفت ها، ریيس سازمان جنگل

  .ميليارد تومان اعتبار به دولت داده شد که در حال بررسی است

بر : اظهار کرد( ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران  وگو با خبرنگار کشاورزی در گفت -معاون وزیر جهاد کشاورزی  -خداکرم جاللی 

 های زاگرس تحت تاثیر پدیده خشکیدگی قرار گرفته که در هزار هکتار از جنگل 001و  گزارشات رسیده حدود یک میلیون اساس

گیرد تا بتوانیم عملیات بهداشتی و  می اند در دستور کار قرار ابتدا رسیدگی به درختانی که صد درصد دچار خشکیدگی شده

اند در دستور کار  ها مورد خشکیدگی قرار گرفته سپس درختانی که بخشی از آن یم وپرورشی را برای احیای این درختان انجام ده

  .گیرد قرار می

های چوب  بیماری زغالی و طغیان سوسک یکی از عوامل اصلی که باعث بروز پدیده خشکیدگی درختان بلوط ، شیوع: وی افزود

های بیش از توان اکولوژیک آن را  حاصل از بهره برداری ریزگردها و فشارهای خوار شده است خشکسالی و تنش خشکی بوده که

  .ایم درختان در نظر گرفته هایی است که برای احیای این است؛ بنابراین اجرای عملیات آبخیزداری یکی از فعالیت تشدید کرده

اید انجام شود که امیدواریم با این مناطق ب های مقاوم بلوط در کاشت گونه: ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد رییس سازمان جنگل

  .آفت زده بلوط زاگرس با موفقیت انجام شود اختصاص بودجه مناسب عملیات احیای درختان

http://www.isna.ir/fa/news/93022415342/رفع-طغیان-ملخ-مراکشی-احتمال-حمله-ملخ-ها


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

 

91 
 

میلیارد تومان اعتبار به  32کشاورزی و  میلیارد تومان اعتبار در ردیف بودجه وزارت جهاد 20در سال جاری حدود   :جاللی گفت

با پدیده خشکیدگی بلوط در نظر گرفته شده که امیدواریم به صورت کامل تامین  برای مبارزهعنوان کمک از ستاد مدیریت بحران 

  .شود

http://www.isna.ir/fa/news/80133202002 

 "الاب هب تشگزاب"
 صادرات ،واردات

 ایسنا - 1393اردیبهشت  2۲پنجشنبه 

  توازن منفی صادرات و واردات محصوالت کشاورزی باید از بين برود
مرغ گامی مؤثر در  کوتاه کردن طول دوره پرورش: معاون بهبود توليدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت

  .استانداردسازی توليد و ارتقاء کيفيت گوشت مرغ در کشور است

همایش ارتقاء کمیت و کیفیت گوشت مرغ  منطقه مرکزی، حسن رکنی در -(ایسنا)ری دانشجویان ایرانبه گزارش خبرنگار خبرگزا

های دنیا در استرس شدید  درصد از اقلیم 33: آبی در کشور اظهار کرد بحران کم های تولید ضمن تأکید بر تولیدی با توسعه زنجیره

  .گیرد جهان را در بر می قرار دارند که بیش از دو میلیارد نفر از جمعیت آبی کم

ها مورد  درصد این بارندگی 01است و تنها  ها در دنیا خارج از فصل درصد بارندگی 31های انجام شده  بر اساس بررسی: وی افزود

  .گیرد استفاده بخش کشاورزی قرار می

در کشور ما تقریبا یک سوم میانگین دنیا  بارندگی در کشور ما هم همین شرایط وجود دارد با این تفاوت که شرایط: رکنی ادامه داد

  .کشور ما سه برابر دنیا است است و این در حالی است که تبخیر در

ها در سه  درصد بارندگی 32کشور حدود  ها در از مجموع بارندگی: معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد

  .شوند های کشور جزو مناطق خشک محسوب می استان شود به طوری که تقریبا بیشتر استان انجام می

ها و  نقاط کشور با استفاده بهینه از ظرفیت های خوب در بسیاری از در بخش کشاورزی به واسطه تنوع اقلیمی و زمین: وی افزود

  .این بخش به وجود آوریم توانیم تحول خوبی را در منابع موجود می

ها سیر قهقرایی  توجهی اما، به واسطه برخی کم کشور در تولید گندم به خودکفایی رسیده بوددر مقطعی از زمان، : رکنی یادآور شد

  .ای نزدیک نان خودمان را خودمان تولید کنیم این بخش در آینده های جدید در داشته و امیدواریم با حرکت

میانگین مصرف شیر در : کیلو شیر در دنیا، گفت 001میلیون تن شیر در دنیا و میانگین مصرف  321معاون وزیر با اشاره به تولید 

  .کشور ما هم همین حدود است

میانگین مصرف در دنیا منهای گوشت خوک  :کیلو عنوان کرد و افزود 00.2وی میانگین مصرف گوشت قرمز در کشور را حدود 

  .کیلوگرم است 03حدود 

کیلو است همچنین میانگین مصرف گوشت  00و در ایران حدود کیلو  8میانگین مصرف تخم مرغ در دنیا حدود : رکنی ادامه داد

  .است کیلو 32کیلو و در ایران حدود  00مرغ در دنیا 

میزان پروتئین مصرفی جامعه را در بخش  بینی شده است که پیش: معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد

 شود میزان پروتئین مصرفی از گیاهی به دامی سیر پیدا داری جامعه بیشتر میبرخور تولیدات دامی افزایش دهیم؛ هر چه میزان

  .کند می

  .های خوبی را برداریم شده قدم بینی امیدواریم ظرف چند سال آینده در تأمین حداقل نیازهای پیش: وی خاطرنشان کرد

http://www.isna.ir/fa/news/93022415335/پیشنهاد-هزار-میلیارد-تومانی-برای-احیای-جنگل-های
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هزار تن مرغ  21بینی شده بود  پیش گذشته سال: رکنی با اشاره به تولیدات دو میلیون تنی در بخش طیور کشور عنوان کرد

توانیم مصرف داخل را تأمین  احتیاجی به این میزان واردات نداریم و نه تنها می واردات داشته باشیم ولی به این نتیجه رسیدیم که

هزار تن و میزان  00در سال گذشته  توانیم مازاد ان را به کشورهای دیگر صادر کنیم، در نتیجه مجموع واردات ما بلکه می کنیم

  .تن بود 211هزار و  22صادرات نیز 

است از این میزان صادرات نیز عبور کنیم  در سال جاری برنامه ریزی شده: معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت

  .و به رقم باالتری برسیم

ایم را با کمک  در بخش کشاورزی داشته های گذشته الباید توازن منفی که در امر صادرات و واردات در س: وی خاطرنشان کرد

  .صادرکننده تبدیل کنیم یکدیگر از بین برده و ایران را به یک کشور

http://www.isna.ir/fa/news/80133201090ی 

 "الاب هب تشگزاب"
 محصوالتاقتصاد 
 ایسنا - 1393اردیبهشت  29دوشنبه 

  وری تنها راه تحقق اقتصاد مقاومتی در کشاورزی افزایش بهره
آب، خاک، عوامل توليد، انرژی و  با افزایش بهره وری از منابع: معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت

های اقتصاد  موثری در جهت تحقق بخشی از سياستهای  گام نهاده ها در جهت افزایش توليد محصوالت کشاورزی،

  .غذایی کشور برداشته شده است مقاومتی در راستای تامين امنيت

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس،  ای با حضور رییس ، رحیم سجادی در جلسه(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسالمی با اشاره به فعالیت  اینماینده مردم کازرون و نماینده مردم شهرستان ه

گسترده، یکی از مناطق  استان فارس به لحاظ وجود کشاورزی و منابع طبیعی: آب و خاک کشاورزی تصریح کرد های زیربنایی

  .استان بسیار حیاتی است تاثیرگذار در کشور است که مدیریت صحیح منابع آب برای این

وقوع خشکسالی های پی درپی در فارس  با توجه به: نیز اظهار کرد -رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس  -مهدی قاسمی 

بهینه آب با اجرای طرح های آبخیزداری، آبخوان داری و آبیاری های نوین می  و افت شدید منابع آب زیرزمینی ، در سایه مدیریت

  .بیعی و کشاورزی این استان تسکین بخشیدکم آبی را بر منابع ط توان اثر

آب به عنوان : اثرگذار است، افزود وی با اشاره به اینکه طرح های آبخیزداری و آبخوان داری درذخیره سازی آب های سطحی

  .اساسی و بهره وری باال برخوردار باشد ریزی های ترین نهاده کشاورزی باید از برنامه کمیاب

  به  مربوط  ها و تهدیدهای و فرصت  و ضعف  قوت  نقاط ها، نارسایی  و تحلیل  و تجزیه  موجود و بررسی  وضع  تو شناخ  قاسمی مطالعه

  وتوسعه  ، تقویت به منظور حفظ  و تدابیر الزم  اقدامات: را ضروری دانست و افزود  کشاورزی  بخش  آب و خاک و صنایع تکمیلی

خاک و صنایع بخش کشاورزی باید مورد توجه قرار  آب و  فعالیت های  در زمینه  دولت  های  گذاری وسرمایه  کمک ها، تسهیالت

  .گیرد

به سهم اعتبارات  -مجلس شورای اسالمی  نماینده مردم شهرستان مرودشت، ارسنجان و پاسار گاد در -در این جلسه برومندی 

آب در سنوات اخیر، نیاز است که بخش آب به کمک کشاورزی باالی بیالن منفی  با توجه به رقم: استان فارس اشاره کرد و گفت

  .بیاید

فارس در کشور بایستی نسبت به سهم  سهم اعتبارات استان: نیز گفت -نماینده مردم شهرستان کازرون  -شاهین محمد صادقی 

  .درصد باشد 09تولیدات محصوالت استراتژیک حدود 

http://www.isna.ir/fa/news/93022516181/توازن-منفی-صادرات-و-واردات-محصولات-کشاورزی
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http://www.isna.ir/fa/news/80133809239 

 "الاب هب تشگزاب"
 متفرقه

 ایسنا - 1393اردیبهشت  31شنبه  سه

  های اعضای کميسيون کشاورزی پاسخ وزیر نيرو به پرسش

نمایندگان اصفهان، آذربایجان  با یك عضو هيات ریيسه کميسيون کشاورزی از حضور وزیر نيرو در پرسش و پاسخ او

آبه کشاورزان  نمایندگان که سواالتی درباره آب شرب و حق او همچنين گفت که دو تن از. و خوزستان خبر داد

  .داشتند، قانع نشدند

این کمیسیون ، درباره جلسه امروز (ایسنا) وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران اهلل میرمرادزهی در گفت هدایت

استان اصفهان، آذربایجان، خوزستان مطرح کرده بودند که بیشتر به بخش آب شرب،  چند سوال بود که نمایندگان: توضیح داد

  .شد ها مربوط می آب و تاالب انتقال

جازه نخواهند داد گفتند که تحت هیچ عنوان ا آباد صحبت کردند و نمایندگان خوزستان هم درباره انتقال آب بهشت: او ادامه داد

  .این کار انجام شود

تعدادی از نمایندگان راضی شدند و  در پایان جلسه: این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی همچنین عنوان کرد

. دهایی برای اعزام به منطقه مشخص شو بعدی موکول کردند و قرار شد گروه تعدادی از نمایندگان نیز قانع شدن خود را به جلسات

  .نماینده نیز راضی نشدند همچنین دو

http://www.isna.ir/fa/news/80130108138 
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 گزارشات جهانی کشاورزی و غذا

 ایسنا - 1393اردیبهشت  31چهارشنبه 

http://www.isna.ir/fa/news/93022918578/افزایش-بهره-وری-تنها-راه-تحقق-اقتصاد-مقاومتی
http://www.isna.ir/fa/news/93023019629/پاسخ-وزیر-نیرو-به-پرسش-های-اعضای-کمیسیون
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  گزارش جدید فائو از نقش رو به رشد شيالت در تغذیه جهانی
آبزی پروری در تغذیه  در گزارش جدیدی نقش رو به رشد شيالت و( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

  .جهانی و فراهم کردن یك منبع درآمد را مورد تاکيد قرار داد

وضعیت شیالت و آبزی پروری "گزارش  ، نهاد غذایی سازمان ملل در جدیدترین(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

میلیون تن بیشتر از  01بالغ شد که حدود  3103میلیون تن در سال  029 تولید جهانی شیالت و آبزی پروری به: نوشت "جهان

  .بود 3101سال 

  .بارز کرده است پرورش ماهی به منظور تامین تقاضای رو به رشد برای غذا را این گزارش پتانسیل عظیم

ایجاد اشتغال و تامین غذای جمعیت رو به  های جهان اگر به طور پایدار مدیریت شوند، برای همچنین طبق این گزارش، اقیانوس

  .رشد جهان نقش حیاتی خواهند داشت

درصد در  31شیالت مورد استفاده برای غذا از  ئو مورد توجه قرار گرفته که سهم تولیددنیای آبی در حالی بار دیگر در گزارش فا

در همین حال سرانه مصرف ماهی از . رشد کرده است 3103در سال ( میلیون تن 001)درصد  92به رکورد بیش از  0891دهه 

  .صعود کرده است 3103کیلوگرم در سال  08به بیش از  0811در دهه  کیلوگرم 01

شود و این رقم در بعضی از  تامین می درصد از پروتئین مورد مصرف جمعیت جهان از ماهی 03بر پایه گزارش فائو، حدود 

  .درصد است 31کشورهای ساحلی و جزیره ای بیش از 

  .کند جهان را حمایت می درصد از جمعیت 03تا  01کند که شیالت و آبزی پروری امرار معاش  فائو برآورد می

میلیون  11برای حدود  3103در سال  تری نسبت به جمعیت جهان رشد کرده و با نرخ سریع 0881ال در این بخش از سال اشتغ

  .درصد در آفریقا هستند 01درصد در آسیا و حدود  92تعداد،  نفر در این بخش شغل ایجاد کرده شده که از این

درصد از موجودی ماهی دریاها  31از  ائو خاطرنشان شده تنها بیشبر اساس گزارش آر تی تی نیوز، در بخش دیگری از گزارش ف

میلیارد دالر در  001ترین کاالهای غذایی در جهان است که ارزش آن به  پرمبادله شوند و ماهی یکی از در سطح پایدار صید می

  .کل غذای تولید شده بوده است رود، حدود یک سوم از میلیارد تن غذایی که هر سال هدر می 0.0رسید و با برآورد  3103 سال

http://www.isna.ir/fa/news/80130008139 

 
 آیانا- 1393اردیبهشت  24, چهارشنبه

 اطالعات بيشتر

 اهش طول عمر نسل جوان شد صنایع غذایی آمریکا، متهم شماره یك ک:رو تيتر
در یك فيلم مستند که این هفته در سينماهای آمریکای شمالی اکران شد، صنایع غذایی آمریکا مسئول اصلی معضل 

 .چاقی مفرط در ميان آمریکایی ها معرفی شده است

دقیقه ای ، شرکت های بزرگ  81به گزارش پایگاه اینترنتی روماندی نیوز و به نقل از خبرگزاری آ ت اس سوئیس، در این مستند 

مواد غذایی آمریکا به وابسته کردن مردم به مواد قندی متهم و تاکید شده است آمریکایی ها هرگز ورزش نمی کنند و نمی کوشند 

 .مواد غذایی کم کالری مصرف کنند و دو سوم آن ها اضافه وزن دارند

 .ی ها طول عمری کمتر از والدینشان خواهند داشتدر این مستند هشدار داده شده است که نسل جدید آمریکای

این مستند با این حال تاکید دارد مسئوالن بهداشتی آمریکا به اشتباه ورزش نکردن را عامل اصلی چاقی مفرط مردم می دانند در 

 .حالی که علت اصلی آن استفاده بی رویه شکر و مواد قندی است

http://www.isna.ir/fa/news/93023119678/گزارش-جدید-فائو-از-نقش-رو-به-رشد-شیلات-در
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 quotation mark: ردان این مستند پیش از آغاز اکران این فیلم گفتکارگ Stephanie Soechtigاستفانی سوچتیگ 

در صنایع غذایی بحث پول زیادی مطرح است و متاسفانه این . در حقیقت پول مشکل اصلی است. چاقی مشکلی سی ساله است

 .ماجرا با سیاستمداران نیز در ارتباط است

آمریکا به فروش می رسد دارای افزودنی های قندی هستند که بر روی  این مستند نشان می دهد هشتاد درصد مواد غذایی که در

 .مصرف کنندگان همچون ماده مخدر عمل و مصرف کننده را به یک معتاد واقعی بدل می کند

سازمان بهداشت جهانی درباره مشکل چاقی در مکزیک، . مشکل مصرف بی رویه شکر در صنایع غذایی مختص آمریکا نیست

درصد مردم اضافه وزن دارند یا  01در کلیه این کشورها . ، عربستان سعودی، ونزوئال و اردن نیز هشدار داده استآفریقای جنوبی

 .چاق هستند

http://www.iana.ir/food/item/03221-0.html 

 
 آیانا- 1393اردیبهشت  24, چهارشنبه

 يشتراطالعات ب

 ترکيه در سودان زمين اجاره کرد :رو تيتر
 . ترکيه برای نخستين بار در خارج از مرزهای بين المللی خود و در سودان و با هدف کشاورزی، زمين اجاره کرد

 و مدت( متر مربع 011هر دکامتر معادل )هزار دکامتر  391ایرنا، وسعت زمین های کشاورزی اجاره شده در سودان   به گزارش 

 .سال ذکر شده است 88اجاره آن 

این قرارداد با حمایت دولت و توسط بخش خصوصی ترکیه منعقد شده است و در زمین : شبکه تلویزیونی دولتی ترکیه گزارش داد 

 .های کشاورزی اجاره شده میوه های ویژه آفریقایی، پنبه و دانه های روعنی تولید و محصوالت تولیدی به ترکیه منتقل می شود

سودان دارای خاک بسیار حاصل خیزی است و ترکیه در صدد است در راستای : سفیر ترکیه در سودان به این شبکه خبری گفت 

 .توسعه مناسبات دوجانبه با کشورهای آفریقایی، استفاده بیشتری از ظرفیت های کشاورزی سودان داشته باشد

کامتر از زمین های کشاورزی خود را برای سرمایه گذاری شرکت های سودان اعالم آمادگی کرده است که صدها هزار د: او گفت 

 .ترکیه ای اتصاص دهد و حق استفاده از محصوالت کشاورزی در این اراضی را نیز به شرکت های ترکیه ای بدهد

رکیه تخصیص هکتار از اراضی کشاورزی به ت 211هزار و  03در چارچوب این طرح قرار است، در مرحله نخست زمینی به وسعت  

 .در این اراضی ترکیه به سودانی ها آموزش های کشاورزی و دامداری نیز می دهد. داده شود

در کنار آن، شرکت های ترک . شرکت های ترکیه در نظر دارند بیشتر در زمین های کشاورزی به تولید دانه های روغنی بپردازند 

 .ختبه فعالیت های دامپروری و ماهیگیری نیز خواهند پردا

بر اساس توافقات دو کشور، موافقتنامه همکاری بین بانک های مرکزی ترکیه و سودان نیز امضا خواهد شد تا شرکت های ترکیه  

 .ای بتوانند در انتقال پول و فعالیت های تجاری در سودان با مشکلی روبرو نشوند

نتقال فرآورده های تولید شده به ترکیه، در زمینه شرکت های ترکیه با تولید محصوالت کشاورزی در سودان ضمن داشتن حق ا 

 .صادرات از سودان به کشورهای ثالث نیز فعالیت کنند

دولت آنکارا در سال های اخیر فعالیت گسترده ای را برای افزایش حضور سیاسی و اقتصادی و تجاری خود در آفریقا شروع کرده  

 .مایندگی سیاسی در آفریقا باز کرده استن 02است و در این راستا در سال های اخیر بیش از 

http://www.iana.ir/food/item/17556-1.html
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آنکارا برای تشویق و ترغیب کشورهای آفریقایی به همکاری بیشتر با ترکیه، کمک های مالی و فنی گسترده ای را نیز شروع کرده  

 و امکانات خوبی را برای شرکت های ترک جهت سرمایه گذاری در آفریقا پیش بینی کرده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03220-0.html 
 

 آیانا- 1393اردیبهشت  24, چهارشنبه

 اطالعات بيشتر

  2۱3۴تثبيت هزینه واردات جهانی غذا در سال : فائو اعالم کرد:رو تيتر
گزارش خود پيش بينی کرد هزینه واردات جهانی غذا به  در جدیدترین( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

خواهد رسيد، اما هزینه برای واردات محصوالت دامی به دليل افزایش حجم و قيمت  2۱3۴تریليون دالر در سال  3.23

 . واردات، افزایش خواهد یافت

تریلیون دالر  0.38دالر بود از این رو رقم تریلیون  0.39به گزارش اکونومیک تایمز، هزینه واردات جهانی غذا در سال گذشته  

 .است 3103همچنین این رقم حدود شش درصد کمتر از رکورد مشاهده شده در سال . دهد افزایش اندکی را نشان می

بر پایه گزارش نهاد غذایی سازمان ملل، هزینه واردات جهانی غذا در سال جاری میالدی برای پنجمین سال متوالی از یک تریلیون 

 .دالر فراتر خواهد رفت

میلیارد  202درصد رشد کند و به  01هزینه واردات محصوالت پروتئین دامی مانند گوشت، لبنیات و ماهی ممکن است حداکثر  

 .ترین افزایش در میان محصوالت غذایی خواهد بود دالر برسد که بزرگ

میلیارد دالر در سال  011ات این نوشیدنی گرمسیری به درصدی هزینه وارد 03همچنین افزایش قیمت قهوه نیز منجر به صعود  

 .شود می 3100میلیارد دالر در سال  98در مقایسه با  3102

دهد و از  های جهانی به همراه تقاضای واردات کمتر، هزینه واردات شکر را به میزان هفت درصد کاهش می در مقابل کاهش قیمت

 .رساند می 3102رد دالر در سال میلیا 22به  3100میلیارد دالر در سال  29

هزینه . شود میلیارد دالر بالغ می 308های نباتی نسبت به سال گذشته ثابت مانده و به  فائو پیش بینی کرد هزینه واردات روغن

 .میلیارد دالر خواهد رسید 012به  081، از 3100درصد کاهش نسبت به سال  02واردات غالت دانه درشت نیز با 

های بین المللی باالتر برای کاالهایی مانند قهوه و کاکائو به معنی بهبود تجارت  ارش اکونومیک تایمز، قیمتبر اساس گز 

 .کشورهایی خواهد بود که برای درآمدزایی به این کاالهای کشاورزی متکی هستند

http://www.iana.ir/archive/item/03220-0.html 
 

 آیانا- 1393اردیبهشت  28, یکشنبه

 اطالعات بيشتر

 های کشاورزی آمریکا کاهش یافت  ارزش زمين:رو تيتر
های غله و سویا، در سه ماهه اول سال جاری  های کشاورزی منطقه ميدوست آمریکا به دنبال افت قيمت ارزش زمين

 .ميالدی کاهش یافت

 .دهد های کاالهای کشاورزی بود را نشان می از رونق چند ساله که حاصل افزایش قیمت این کاهش رکود بازار پس

هایی از ایلینویز، ایندیانا و میسوری است،  های کشاورزی در منطقه سن لوییز بانک فدرال رزرو که شامل بخش متوسط قیمت زمین

 .شش درصد در سه ماهه اول نسبت به سه ماهه قبل کاهش یافت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17551-1.html
http://www.iana.ir/archive/item/17553-1.html
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درصد و در  0.2های کشاورزی غیرآبیاری در منطقه فدرال رزرو کانزاس سیتی که شامل کانزاس و نبراسکا است،  قیمت زمین

 .هایی از ایلینویز و ایندیانا است، یک درصد کاهش یافت منطقه فدرال رزرو شیکاگو که شامل آیووا، میشیگان و بخش

های باالیی که کاهش چشمگیر  از سال گذشته تاکنون پس از برداشتهای کشاورزی آمریکا  دهد بازار زمین این گزارش نشان می

 .های غله و سویا را به دنبال داشت، راکدتر شده است قیمت

ترین محصول ذرت را برداشت کردند و در نتیجه عرضه باال، قیمت معامالت ذرت در بازار  کشاورزان آمریکایی پاییز گذشته بزرگ

 .درصد افت کرد 32شیکاگو 

آمارهای رسمی . های کشاورزی نقطه عطفی در کمربندی زراعی آمریکاست اس گزارش وال استریت ژورنال، افت ارزش زمینبر اس

این . درصد افزایش یافت 21حدود  3100تا اواسط سال  3118های کشاورزی در فاصله سال  دهد متوسط قیمت زمین نشان می

 .گویند کشاورزان بدهی نسبتا کمتری دارند رانگیخت اما اکنون اقتصاددانان میها را نسبت به حبابی شدن آن ب گرمی بازار نگرانی

درصد کاهش  33وزارت کشاورزی آمریکا نیز با در نظر گرفتن کاهش قیمت محصوالت، پیش بینی کرده درآمد کشاورزان امسال 

درآمد کشاورزی سال . اکنون خواهد بودت 3101ترین سطح از سال  میلیارد دالر خواهد رسید که پایین 82.9خواهد یافت و به 

 .میلیارد دالر صعود کرده بود 001.2گذشته به رکورد اسمی باالی 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03118-0.html 
 

 آیانا- 1393اردیبهشت  28, یکشنبه

 اطالعات بيشتر

 ميليون تن گندم از کشاورزان خرید  2.5مصر :يتررو ت
ميليون تن گندم از کشاورزان  2.5شود، از ماه گذشته تاکنون  ترین واردکننده گندم جهان شناخته می مصر که بزرگ

 .خریداری کرده است

تا اواسط ژوییه ادامه  ، این رقم بیش از نیمی از هدف خرید دولت این کشور در فصل تامین جاری بوده که(ایسنا)به گزارش  

 .خواهد داشت

در نتیجه قیمت داخلی از قیمتی . دولت مصر به منظور تشویق کشاورزان به کاشت بیشتر گندم سال گذشته قیمت ثابت را باال برد 

 .دالر در هر تن فراتر رفته است 011پردازد، بیش از  که این کشور در بازار بین المللی می

خریداران دولتی و خصوصی این کشور . مصر درصدد افزایش تولید داخلی برای کاهش هزینه واردات استبر اساس گزارش رویترز،  

 .کنند میلیون تن گندم از بازارهای بین المللی خریداری می 01هر سال حدود 

ون تن را خریداری میلیون تن برآورد کرده که از این میزان، دولت قصد دارد چهار میلی 8مصر محصول گندم سال جاری را حدود  

 .کند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03101-0.html 

 
 آیانا- 1393اردیبهشت  31, سه شنبه

 اطالعات بيشتر

 های فراسرزمينی سرانجام در غنا کليد خورد  کشت:رو تيتر
توانند از این پس در کشور غنا  دشده با کشور غنا، توليدکنندگان کشاورزی کشورمان مینامه منعق بر اساس تفاهم

 .کشاورزی کرده و محصول خود را به کشور وارد کنند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17609-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17610-1.html
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وزیر جهادکشاورزی در جمع خبرنگاران و در حاشیه بازدید از   ، صبح امروز(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

گروه تولیدی کوثر از سه دهه گذشته در بخش : ری پرورش آبزیان در شهرستان احمدآباد مستوفی تهران گفتهکتا 331پروژه 

 .است که در حال حاضر نیز شاهد افتتاح دو نمونه کاری جدید هستیم  کشاورزی حضوری فعال داشته

ها است که  ر تهران یکی از این پروژهپروژه دپوی ماهی زنده و سالم و عرضه مستقیم آن در کنار بازا: محمود حجتی افزود

 .رود اثرات مؤثری در افزایش سرانه مصرف آبزیان داشته باشد های آن فراهم شده که امید می زیرساخت

شود،  هایی که از روش خاصی که عمدتاً برای تأمین انرژی به جای سوخت فسیلی از خورشید استفاده می وی پروژه دیگر را گلخانه

تواند انرژی خورشیدی را در روز جذب کرده و در  ها به روشی طراحی شده که می دیوارهای این گلخانه: شان کردبرشمرد و خاطرن

 .شود جویی می درصد صرفه 32مواقع الزم آزاد کند و بدین ترتیب در مصرف انرژی تا 

نی در دستور کار است، ایجاد های فراسرزمی در شرایط حاضر که توسعه کشت گلخانه و حرکت به سمت کشت: حجتی ادامه داد

 .تواند اثرات بسزایی در تولید محصوالت کشاورزی داشته باشد های الگویی در نقاط مختلف کشور می چنین گلخانه

طور جد در وزارت جهادکشاورزی پیگیری  های فراسرزمینی و استفاده از آب مجازی از مواردی است که به کشت: وی تصریح کرد

ساله با کشور غنا منعقد شده که به موجب آن بخش خصوصی اجازه دارد محصوالت  011ای  نامه ستا تفاهمشود و در این را می

 .کشاورزی مورد نیاز کشورمان را کشت کرده و سپس آن را وارد کند

  .هایی را در سایر کشورها به امضاء برسانیم نامه در برنامه داریم چنین تفاهم: حجتی یادآور شد

 رزی، مصرف زیاد آب استماهيت بخش کشاو

با توجه به ماهیت این بخش، بیشترین میزان مصرف همیشه : وزیر کابینه یازدهم درباره اهمیت آب در بخش کشاورزی تأکید کرد

 .های بهینه برای کاهش مصرف آب مدنظر است متوجه ما بوده است که در این راستا استفاده از روش

شود، روشی است که  ای استفاده می پروری برای تولید محصوالت گلخانه شده آبزی غنی در پروژه حاضر که آب: وی اظهار داشت

 .تواند در کل کشور نمود داشته باشد می

شود که مصرف  دپوی ماهی زنده و سالم و عرضه مستقیم آن برای شهروندان تهرانی باعث می: حجتی درباره اهمیت این پروژه گفت

 .در حال حاضر صادرات محصوالت موجود در این مجموعه مدنظر نیست: چنین افزودوی هم.این پروتئین افزایش یابد

های  های تولیدی و سایر بخش ها، تعاونی وزارت جهادکشاورزی در برنامه دارد که با کمک اتحادیه: حجتی در پایان خاطرنشان کرد

کر است، امروز طی مراسمی، پروژه تفریحی، الزم به ذ.های مفقوده موجود در بخش را بازگشایی کند خصوصی کشاورزی، حلقه

اکسیر کوثر در منطقه احمدآباد مستوفی تهران توسط وزیر جهادکشاورزی و تنی چند از  تولیدی، ترویجی و ورزشی شرکت آبزی

تاری آشنا هک 331دار وزارت جهادکشاورزی در جریان از نزدیک با نحوه فعالیت این مجموعه  برداری رسید و سکان مقامات، به بهره

هکتار را در بر دارد که پنج  331گفتنی است، این مجموعه با اعتباری معادل دو میلیارد تومان ایجاد شده است و فضایی حدود .شد

دهد و مابقی آن نیز  های الگویی تشکیل می مترمربع را گلخانه 211هزار و  پروری و سه های آبزی هزار هکتار آن برای انجام فعالیت

های پرورش  همچنین به گفته مسئوالن این مجموعه، ایجاد کارگاه.سایر محصوالت کشاورزی در نظر گرفته شده استبرای کشت 

های بعدی به  هایی است که در سال های لبنی ازجمله شیر و کشت محصول زراعی کلزا از دیگر برنامه قارچ خوراکی، تولید فرآورده

 ./برداری خواهد رسید بهره

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/03112-0.html 
 

 - 93/12/31فارس

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17665-1.html
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 های زعفران به مراکش رسيد ميليون پوندی فائو برای مراقبت از گونه 3۱اعتبار 
ميليون پوند  3۱کننده زعفران است  در حالی که ایران بزرگترین توليد: عضو شورای سازمان جهانی عالئم تجاری، گفت

کيلو  3۱۱های زعفران به مراکش تعلق گرفت و این در حالی است که توليد زعفران مراکش به  فائو برای مراقبت از گونه

 .رسد هم نمی

های صنایع غذایی به انتخاب  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزار فارس، در دومین جشنواره تقدیر از برترین شرکت

پور عضو شورای سازمان جهانی عالئم  کنندگان که در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، عظیم فضلی صرفم

 .شود( WTO)ها موفق شد به عضویت سازمان تجارت جهانی  ایران پس از سال 3112سال : تجاری گفت

سال آن در دولت قبلی و یکسال آن هم در دولت  9گذرد که  ال میس 8از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی حدود : وی افزود

 .رسد فعلی سپری شد و دقیقا ماه می سال آینده دوره نظارت ایران در این سازمان به اتمام می

درصد از تجارت جهانی را بخود اختصاص  0.2ایران حدود  22در سال : عضو شورای سازمان جهانی عالئم تجاری بیان داشت

صدم درصد کاهش یافته است بنابر این وقتی ادعا  2به  83سهم تجارت جهانی ایران در سال ( WTO)و بر اساس گزارش  داد می

 .کنیم نقشی در تجارت جهانی داریم باید این آمارها را طور دیگری تفسیر کنیم می

یارد دالر سال گذشته کمتر از یک درصد هزار میل 3از رقم   حتی در برند حالل هم که ادعا داریم: پور بیان داشت عظیم فضلی

 .ایم سهم داشته

بود در حالی که این رتبه  019رتبه کسب و کار ایران  3112یعنی همان سال ( WTO)عضو ناظر ( ایران)از سالی که ما : وی افزود

 .تنزل یافت 023در سال گذشته به 

و افغانستان  020شور عراق سال قبل در کسب و کار رتبه در این میان ک: عضو شورای سازمان جهانی عالئم تجاری تصریح کرد

رسد در ضمن این دو  می 028به رتبه  3102ها افغانستان در رتبه کسب و کار تا پایان  بینی را داشت که بر اساس پیش 012رتبه 

 .هستند( WTO)کشور مانند ایران عضو ناظر 

کند به دنبال جنس نیست  کنیم و مشتری وقتی کاالیی را خریداری می امروز ما در دنیای برند زندگی می :پور گفت عظیم فضلی

 .بلکه به دنبال برند آن است

درصد ظرفیت خود  31ولی این واحدهای تولیدی فقط از   هزار واحد تولیدی داریم 03هستیم که از  ما در کشوری: وی افزود

ابقی ظرفیت خود استفاده کنند باید برندسازی کنند و به این مقوله توانند استفاده کنند و برای اینکه این واحدها بتوانند از م می

 .اهمیت دهند

در حالی که ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران دنیا محسوب : عضو شورای سازمان جهانی عالئم تجاری، بیان داشت

ین رقم به مراکش تعلق گرفت در حالی که تولید های زعفران تعیین کرد و ا میلیون پوند برای مراقبت از گونه 01شود فائو  می

 .رسد کیلو هم نمی 011زعفران مراکش در دنیا حتی به 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00801300111010 
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