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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 

 کشور یکشاورز یها انيبن تیتقو بر ديتأک/ یکشاورز بخش از تیحما لزوم (1

 یها تيفعال نیتر كسیپرر از یکشاورز کرد حیتصر یکشاورز محصوالت ديتول گاهیجا به اشاره با یکشاورز جهاد ریوز

 برخوردار ژهیو  تیحما از دیبا زين ما کشور در یکشاورز هاست، دولت ژهیو تیحما مورد ايدن یجا همه در و است یاقتصاد

 .شود

 31 سال در گندم دیخر یبرا الیر ارديليم هزار 33۱/ یجهان نرخ از باالتر گندم ینيتضم دیخر (2

 الیر ۰۱۱ و هزار 3۱ یمعمول نوع از گندم لوگرميک هر ینيتضم نرخ کرد اعالم رانیا ییروستا تعاون یمرکز سازمان رعاملیمد

 به ینيتضم گندم دیخر یبها پرداخت تيعامل و یمتول سپه بانك زين امسال و است الیر ۰۱۱ و هزار 3۱ «دورم» گندم و

 .دارد دهبرعه را کشاورزان

 کشور یماه ديتول در نیقزو سهم (3

 عرصه نیا در که یطور به داشته ینيتزئ و یخوراک یها یماه ديتول در را یتوجه قابل سهم رياخ سال چند در نیقزو استان

 .است کرده کسب زين را سوم رتبه

 شود اياح لياردب در عسل اقتصاد (4

 اياح یواقع یمعنا به لياردب در عسل اقتصاد تا ميکن تالش دیبا  :گفت لياردب عسل دکنندگانيتول و زنبورداران انجمن سيرئ

 .ميکن کمك لياردب استان اقتصاد رونق به قیطر نیا از تا دیآ وجود به یتيظرف و شده

 درمان و صنعت در پرکاربرد یاهيگ جهیبار (5

 .دارد یفراوان یصنعت و یدرمان یکاربردها که است یارزش با اهانيگ از یکی جهیبار

 کند یم متحول 31 سال در را رانیا یکشاورز که مهم اقدام ۴ (6

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
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 شود یعمل بخش نیا در مهم اقدام ۴ چنانچه اما دارد قرار کشاورزان یرو شيپ یادیز مشکالت یکشاورز بخش در چه اگر

 .کرد خواهد جادیا را شگرف یتحول

 مازندران یاراض از ارهکت هزار 22۱ در برنج یزراع به اتيعمل یاجرا (7

 و هزار 22۱ را 31 سال در استان برنج یزراع به اتيعمل حجم مازندران یکشاورز جهاد یاهيگ داتيتول معاونت سرپرست

 رمحصولپ ارقام کشت به هکتار هزار ۰۰ و یمحل ارقام کشت به آن هکتار 36۰ و هزار 31۰: گفت و کرد اعالم هکتار 36۰

 .دارد اختصاص

 مازندران یديتول برنج انواع نرخ اعالم (8

 .شد اعالم مازندران استان یديتول برنج انواع نرخ: گفت مازندران یکشاورز جهاد سازمان یسخنگو

 کرد انيب فارس با وگو گفت در یکشاورز جهاد وزارت یها وهيم امور دفتر سرپرست (9

 کنند یم یبررس را خسارت زانيم کارشناسان/ کشور یها باغ به سرما خسارت

 داد یرو ینوروز یها یبارندگ اثر بر (11

 مرطوب گندم دیخر/ یورشکستگ مرز در هوازا مزارع

 داد خبر فارس با وگو گفت در رانیا ینيزم بيس یمل انجمن رهیمد أتيه سيرئ (11

 بازار در ینيزم بيس متيق امدنين نیيپا ليدل/هلند و آلمان از ینيزم بيس بذر واردات

 أتيه سيرئ د،یآ ینم نیيپا متيق است یماه چند و دهيرس تومان ۴۱۱۱ ییلويک به بازار در ینيزم بيس متيق که یحال در

 .شود یم بهتر ندهیآ سال ديتول تيوضع و ميکن یم وارد هلند و آلمان از بذر دیگو یم رانیا ینيزم بيس یمل انجمن رهیمد

 شد یزعفران کاال بورس (12

 .بود هیدريح تربت یا رشته زعفران معامله شاهد رانیا یکاال بورس یکشاورز محصوالت تاالر

 نیفرورد 2۱ از گندم دیخر آغاز/ شود یم پرداخت بالفاصله کشاورزان پول (13

: گفت شود، یم پرداخت بالفاصله امسال گندم ینيتضم دیخر پول نکهیا انيب با سپه بانك گندم ینيتضم دیخر یسخنگو

 .شود آغاز 31 نیفرورد 2۱ از گندم دیخر اتيعمل شود یم ینيب شيپ

 دولت به مهم یها هيتوص/ ارانهی افتیرد از ثروتمندان انصراف بر کارشناسان ديتأک (14

 ،ییربنایز امور و تورم د،يتول به تا کردند هيتوص دولت به ینقد ارانهی افتیدر از ثروتمندان انصراف بر ديتأک با کارشناسان

 .شندبا داشته ژهیو توجه مردم یزندگ در تجسس عدم و یهدفمند اول فاز اشکاالت اصالح

 31 سال در گندم دیخر یبرا الیر ارديليم هزار 33۱/ یجهان نرخ از باالتر گندم ینيتضم دیخر (15
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 الیر ۰۱۱ و هزار 3۱ یمعمول نوع از گندم لوگرميک هر ینيتضم نرخ: کرد اعالم رانیا ییروستا تعاون یمرکز سازمان رعاملیمد

 به ینيتضم گندم دیخر یبها پرداخت تيعامل و یمتول سپه بانك زين امسال و است الیر ۰۱۱ و هزار 3۱ «دورم» گندم و

 .دارد برعهده را کشاورزان

 شد ديتول ريش تن ونيليم هشت /31 سال در کشور دام امور برنامه/ مرغ یصادرات ديتول (16

 درصد 3۱ در امسال کند، یم شتريب را صادرات سهم و دکنندگانيتول سود هيحاش که ديتول رهيزنج: گفت دام امور بهبود معاون

 .شود یم دنبال ینيپروتئ محصوالت متيق یآزادساز و اجرا هایمرغدار

 ديرس تن ارهز 2۱ به رانیا خشك یچا ديتول (17

 ديتول: گفت و کرد ديتاک کشور ییخودکفا یبرا یچا ديتول شیافزا بر یاسالم یشورا مجلس در املش و رودسر مردم ندهینما

 .است دهيرس تن هزار 2۱ به رانیا خشك یچا

 تومان هزار ۷ یدرخت بيس /ینظارت یب هیسا در وهيم متيق شیافزا (18

 وهيم متيق عمل در اما دادند، یم خبر بازار بر نظارت و ديع وهيم یکاف رهيذخ وجود از مرتب بازار ميتنظ مسئوالن که یحال در

 .ديرس اوج به ديتول کمبود بهانه به یدرخت بيس ژهیو به

 ديرس متر یليم 3۷2 به کشور یها بارش محج (19

 زمان با سهیمقا در که است بوده متر یليم3۷2 تاکنون یجار یآب سال یابتدا از کشور یها بارش حجم: کرد اعالم روين وزارت

 .دهد یم نشان کاهش درصد سه گذشته یآب سال مشابه

 است نامطلوب اريبس یکشاورز یها بخش ریز در یور بهره رشد تيوضع (21

 اعالم یکشاورز بخش یور بهره قانون به ماده كی الحاق طرح مورد در نظر اظهار در یاسالم یشورا مجلس یپژوهشها مرکز

 .است لوبنامط اريبس یکشاورز یها بخش ریز در یور بهره رشد تيوضع: کرد

 دارد یمقاومت اقتصاد تحقق و رکود از خروج در یاساس نقش یکشاورز بخش (21

 دولت یها تیاولو از یاقتصاد رکود طیشرا از خروج و یمقاومت اقتصاد یها استيس تحقق نکهیا انيب با جمهور سيرئ اول معاون

 بخش نیا تيظرف از است مصمم دولت و دارد یمحور و یاساس نقش مورد دو هر در یکشاورز بخش: گفت است، 31 سال در

 .کند استفاده اهداف تحقق یبرا

 سرنوشت ميخواه ینم: معترض کشاورزان! /سیپار لوور موزه در یفرانسو کشاورزان یگوسفندچران (22

 شود تمخ موزه به یکشاورز

 .چراندند گوسفند لوور موزه در دولت به اعتراض در یفرانسو کشاورزان از یتعدا
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 سوئد یˈاپساال̍ شهر ییغذا جشنواره در رانیا غرفه از گسترده استقبال (23

 .شد مواجه دکنندگانیبازد گسترده استقبال با سوئد یˈگوتسوندا̍ مرکز ییغذا یالملل نيب ارهجشنو در رانیا غرفه

 دولت به لیتحو آماده ،یاساس محصول 3 یبرا ییخوداتکا تیتقو یها طرح هيته (24

 یکشاورز بخش یاساس محصول 3 یبرا ،یجهاد تیریمد و یمل عزم تیحورم با دیجد سال شعار کردن ییاجرا یراستا در

 .شود یم دولت میتقد یزود به که است شده هيته یوابستگ کاهش و ديتول شیافزا یها طرح

 ريتدب کشتزار در ديام یبذرها شیرو سال (25

 31نوروز ژهیو -اقتصادسبز ماهنامه یبرا سال ارشگز - صفاخو رضايعل

 انيمتقاض یمل کد اساس بر دیجد ارانهی درخواست و یسینو نام زمان (26

 نسبت 31 نیفرورد آخر تا مستيب از خواست ارانهی یمتقاض خانوار سرپرستان از یا هياطالع در ها ارانهی یهدفمندساز سازمان

 .کنند اقدام دوم مرحله ارانهی افتیدر یتقاضا و نام ثبت به

 آب یعال یشورا به کردستان استاندار شنهاديپ (27

 کردستان استان یها تيظرف و شود کردستان به یا ژهیو نگاه آب یعال یشورا توسط یآب منابع عیتوز در که رود یم انتظار

 .رديگ قرار توجه مورد

 کردستان یروستا 61۷ در آب کمبود (28

 عدادت نیا از گذشته سنوات یخشکسال دهیپد ليدل به که هستند رو روبه آب کمبود با روستا 61۷ کردستان یروستاها کل از

 .شوند یم اريس یآبرسان و دارند قرار یبحران طیشرا در روستا 13

 و هیسرما صاحبان نان،یکارآفر ان،يدانشگاه کشاورزان، همکاران، همه به یجهادکشاورز ریوز ینوروز اميپ (29

 یکشاورز عیصنا

 ميالرح الرحمن اهلل بسم

 «الحال أَحسَن  یال حَالَنا حَو ِّل االحوال وَ الحَول  مُحَو لَ ایالنَِّهار وَ ل ياللَ مُدَب ِّر ای االَبصار وَ القُلوب مُقَل ِّب ای» 

 ارجمندم و یگرام همکاران

 ژهیو 31 سال انیپا تا البرز یجنوب دامنه یهکتار هزار هشت عرصه یردرختکا (31

 .شود یدرختکار و یکار جنگل البرز یجنوب دامنه یهکتار هزار هشت عرصه کل یجار سال انیپا تا که شود یم ینيب شيپ

 !برد یم لذت گوشت دازهان به سنگ خوردن از که یمرد (31
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 بهار یآلودگ خواب کننده برطرف خرما (32

 زمستان فصل از گذر واسطه به بدن راتييتغ از یناش حالت نیا بلکه شود، ینم محسوب یماريب یپزشک نگاه از یبهار کسالت

 .است بهار فصل به

 رسد یم تومان 3۰۱۱ به ندهیآ هفته ینيزم بيس/ بازار ميتنظ ستاد نرخ از تر ارزان بازار در پرتقال متيق (33

 و زاره كی متيق به پرتقال عرضه ليدل به که بود شده یگذار ارزش تومان ۷۱۱ و هزار كی بازار ميتنظ ستاد پرتقال لوگرميک هر

 .دينرس فروش به محصول نیا تومان، 2۱۱

 کردند منحرف خود ريمس از را ۴۴ اصل یها استيس دولتمردان یبرخ (34

 از را یساز یوصخص و ۴۴ اصل سابق دولتمردان: گفت کشور انیآبز صادرات و پرورش ر،يتکث یها یتعاون هیاتحاد رعاملیمد

 . نرفت شيپ یساز یخصوص یسو به اصل نیا جهينت در و ساختند خارج خود ريمس

 یتومان ارديليم 1۱ اعتبار با یعيطب منابع صندوق یانداز راه (35

 یتومان ارديليم 1۱ حدود هياول اعتبار با یعيطب منابع صندوق یدازان راه از کشور یزداريآبخ و مراتع ها، جنگل سازمان سیير

 .داد خبر یجار سال در

 یريگ ميتصم دور از صنعت وزارت :زاده نعمت معاون/ یهدفمند ستاد ميتصم با نان متيق شیافزا دیجد دور (36

 شد خارج

 یهدفمند قانون دوم فاز یاجرا به دولت یصدا و سر یب و آهسته ورود ،یانرژ یها حامل متيق شیافزا یرسم وردنخ ديکل با

 بر کرد، خواهد تجربه را یگران قطعا ،یانرژ یها حامل متيق شیافزا به توجه با زين نان انيم نیا در است، شده آغاز ها ارانهی

 .است کرده نیتدو را نان متيق شیافزا یهاویسنار ها ارانهی یهدفمند ستاد اساس نيهم

 شد یبررس رياخ یها سال یط یکشاورز محصوالت هیرو یب واردات علت (37

 تمحصوال یرضروريغ واردات تيممنوع طرح خصوص در را خود یکارشناس نظر یاسالم یشورا مجلس یها پژوهش مرکز

 .کرد اعالم یکشاورز

 کرد ارزان را پسته متيق 32 سال در دولت دخالت عدم (38

 در دولت دخالت عدم 32 سال در

 هيترک و رانیا یبازرگان اتاق یحيترج تعرفه توافقنامه با شکالت و نیريش انجمن مخالفت (39

 ت،يسکوئيب عیصنا یصنف انجمن ريدب



 3131اهم اخبار کشاورزی  هفته اول و دوم فروردین      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

6 
 

 شد خارج یمرکز بانك توان از یاساس یکاالها متيق ساالنه رييتغ درصد محاسبه (41

 كی راتييتغ حذف با یمرکز بانك یسو از 31 سال اول هفته در ییاالک گروه 33 یفروش خرده متيق راتييتغ جدول یدرحال

 ."ستين ریپذ امکان رييتغ درصد محاسبه" است کرده اعالم حيتوض در بانك نیا که شده منتشر کاالها نیا متيق ساله

 رود یم مجلس یعلن صحن به یجهادکشاورز ریوز (41

 یها نامه نیيآ و ضوابط کشور، کل 31 بودجه یاجرا یچگونگ ،یمقاومت اقتصاد یاجرا نحوه نييتب یبرا یجهادکشاورز ریوز

 .شد خواهد حاضر مجلس یعلن صحن در هفته نیا چهارشنبه آن ییاجرا

 کاال دوم سبد مرغ تخم نيتام یبرا یآمادگ (42

 نيتام بابت مرغداران یتومان ارديليم ۴۱ حدود مطالبات هنوز نکهیا رغميعل: گفت گذار تخم مرغ مرغداران هیاتحاد عامل ریمد

 مرغ تخم نيتام یبرا است مانده یباق اول مرحله در دولت ییکاال سبد مرغ تخم

 نیفرورد 2۱ از گندم دیخر آغاز/ شود یم پرداخت فاصلهبال کشاورزان پول (43

 ینيتضم دیخر یسخنگو

 دارد را فارس جيخل حوزه یکشورها تمام یغذا ازين نيتام توان رانیا:ینوران (44

 دارد یکشاورز محصوالت بخش در ییباال اريبس ليپتانس رانیا فائو اعالم طبق: گفت یکشاورز تمحصوال یمل هیاتحاد سیير

 زين را فارس جيخل حوزه یکشورها تمام یغذا داخل، ازين نيتام بر عالوه تواند یم ت،يقابل نیا از حيصح استفاده صورت ودر

 .کند نيتام

 "قند چغندر "بذر یدرصد ۷۱ یال 6۱ واردات به یوابستگ (45

 .شود یم ديتول داخل درصددر 1۱ تا 2۱ واردوتنها ییاروپا یکشورها از قند چغندر بذر از درصد ۷۱ یال 6۱

 ریعشا توسط کشور قرمز گوشت درصد 2۱ ديتول (46

 از درصد 1۰ و یکشاورز محصول درصد ۰قرمز، گوشت درصد 2۱ بر رعالوهیعشا جامعه: گفت رانیا ریعشا امور سازمان سيرئ

 .کنند یم ديتول را کشور یدست عیصنا

 هرز یعلفها کنترل یبرا یشنهاديپ یها راه (47

 یرو بر عالئم صورت به یظاهر یها بيآس وجود عدم دارد وجود یاهيگ امراض و آفات با هرز یعلفها خسارت نيب که یتفاوت

 .باشد یم امراض و آفات مثل اهيگ

 چيست؟ ميازیس (48
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 از است ممکن الرو حضور و ورود نیا که بدن مرده ای و زنده یها بافت در ها مگس الرو حضور از یناش است ییماريب ازیسيم

 صورت یادرار – یتناسل دستگاه و چشم گوش، دهان، مثل بدن یعيطب حفرات قیطر از ای و یپوست جراحات و زخم قیطر

 .رديگ

 یآپارتمان گياهان یآبيار (49

 از اطالع عدم در دیبا را یطراوت یب نیا عوامل از یکی ستند،ين شاداب دیبا که آنچنان منازل در موجود یخانگ ینتیز اهانيگ

 اهيگ وزن% 3۱ حدود که یبيترک نیمهمتر عنوان به و رشد و بقا در مؤثر عوامل نیتر یاساس از یکی عنوان به اهانيگ یآب ازين

 .نمود جستجو دهد یم ليتشک را

 یخشکسال نهيزم در یاستگذاريس نييتب در یمفهوم فیتعار (51

 . شود یم عملکرد کاهش و یزراع محصوالت زدن صدمه به منجر که بارش کمبود ممتد دورة كی از است عبارت یخشکسال

 یغداربا مطلوب خاک (51

 سبب مطلوب خاک یها یژگیو فيتوص انيم نیا در که شود یم بيآس دچار محصول ساالنه برداشت ليدل به یباغدار خاک

 . شود یم باغات یبرا یاتيح عنصر نیا به توجه

 شود یم ديتول درداخل کشور "یچا"ازين چهارم كی (52

 شده اعالم لوگرميک ۰/3 تا 1/3 نيب درکشور یچا سرانه مصرف که نیا به اشاره با رانیا شمال کاران یچا هیاتحاد رعاملیمد

 .شود یم ديتول کشور داخل در کشور ازين چهارم كی: گفت

 "ميگو" صادرات درصدی 226 رشد/ شکست رکورد ميگو صادرات (53

 ،32 سال ماهه 3 در گويم تن ۰3۷ و هزار 3 صادرات به اشاره با رانیا التيش سازمان یفرآور ت،يفيک بهبود دفتر کل ریمد

 .گذاشت یجا بر را سابقه یب یرکورد مدت نیا در گويم صادرات: گفت

 "صادرات" رونق یبرا یتیحما بسته فیتعر لزوم/ درماه" مرغ" تن هزار 2 ادراتص (54

 یبازارها در حضور یبرا ما: گفت مرغ محدود صادرات به اشاره با کشور یگوشت داران مرغ یسراسر هیاتحاد عامل ریمد

 .ميکن فیتعر یتیحما بسته دراتصا یبرا ای ديده کاهش را ديتول نهیهز دیبا ای یجهان

 دامداران به التيتسه ارائه با "یدامپرور" صنعت رونق (55

 صادرات نهيزم ،یدامپرور صنعت پرورش بر عالوه الزم التيتسه و خدمات ارائه و یصنعت یواحدها توسعه و ارتقا با

 .شد خواهد فراهم یدام محصوالت

 دهد می کاهش را "ها جنگل" بر موجود فشار "کشت یالگو" اصالح (56
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 تحت یاراض در یفيص و یسبز کشت یجا به چوب زراعت ینیگزیجا: گفت تهران استان یزداريآبخ و یعيطب منابع رکلیمد

 .دهد کاهش را ها جنگل بر موجود فشار و یبردار بهره تواند یم رفنامتعا یها آب شرب

 است "کشاورزی بخش" از حمایت "توليد یارانه" اختصاص (57

 یارانه وصول و تخصيص حيوانی پروتئين و گوشت قيمت کاهش در تأثيرگذار و مهم عوامل از یکی: گفت مجلس ندهینما كی

 .شود حمایت توليد یارانه پرداخت با کشاورزی بخش از ضروریست بنابراین است کشاورز به

 "آبزیان شهرک" ایجاد با "پروری آبزی" توسعه (58

 توسعه برای ه را بهترین باشد داشته فعاليت مصرف به توليد از بتواند که آبزیان شهرک ایجاد: گفت مجلس ندهینما كی

 .است پروری آبزی

 یا دانه ذرت عملکرد بر "تگرگ" خسارت یبررس (59

 فیرد در دانه تعداد دانه، هزار نوز دانه، عملکرد صفات بر شده ادی رشد مراحل در تگرگ اثر که داد نشان آمده بدست جینتا

 .است بوده دار یمعن دانه عمق و

 ايدن در رانیا یکشاورز (61

 . است بوده شتازيپ یکشاورز داتيتول امر در آنها 1/3 بایتقر ا،يدن کشور 213 نيب از موجود اطالعات براساس

 روستاها آبادانی گرو در کشاورزی توسعه/ کند می کمك دامپروری رشد به مصنوعی "های جنگل" ایجاد (61

 با ما: داشت اظهار تهران اطراف در شده جادیا یمصنوع یها جنگل به اشاره با رانیا یکشاورز محصوالت یمل ٔ  هیاتحاد سیير

 .میشو یم ها آن ديتول شیافزا موجب ،یپرور دام امر در باال تيقابل با یها استان در ینيچن نیا مراتع دجایا

 شود یم لیتبد "یباغ محصوالت" ديتول قطب به رانیا (62

 .است درمنطقه جات یفيص و وهيم ديتول قطب خود که چرا ردگرنداید یها کشور از وهيم واردات به یازين چيه رانیا

 32 سال ماهه 3 در "اریخاو"دالر هزار ۷۱۱ صادرات (63

 خبر 32 سال ههما 3 در یپرورش اریخاو لوگرميک ۷۱۱ صادرات از رانیا التيش سازمان یفرآور و تيفيک بهبود دفتر رکلیمد

 .داد

 یکشاورز داریپا توسعه یبرا یراه "یوانيح کود" (64

 لين یبرا یخوب روش تواند یم منظور نيهم به و دارد طيمح در یریپذ هیتجز تيقابل ییايميش عناصر عدم ليدل به کود نیا

 . میشو یم آشنا آن از استفاده یها راه و کود نیا متفاوت انواع یبرخ با ریز در.  باشد داریپا یکشاورز توسعه اهداف به

 یدام محصوالت در ییخودکفا در بلندمدت برنامه نیتدو (65
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 به تواند یم انيسال یط در مدت بلند یها یزیر برنامه با: گفت یاسالم یشورا مجلس یکشاورز ونيسيکم دوم سيرئ نائب

 .بود دواريام دارد وجود کشور در آن کشت یبرا یکمتر امکان که یدام و یکشاورز محصوالت یبرخ در ییخودکفا

 ستين همگام ايدن نینو یابیبازار با رانیا صادرات یها استيس (66

 .کند حرکت ايدن یابیبازار نینو یها روش با همگام نتوانسته رانیا یکشاورز صادرات یها استيس

 یمقاومت اقتصاد تحقق یبرا ديتول یها نهیهز کاهش ضرورت (67

 از صنعت بخش یبرا هياول مواد نيتام و ديتول یها نهیهز کاهش ،یتجارت یتشيمع اقتصاد تفکر به بازگشت ،یور بهره شیافزا

 .کند فایا یمقاومت اقتصاد تحقق در تواند یم یکشاورز بخش که است ییها نقش جمله

 لکايک یماه ديص یدرصد ۷۰ کاهش (68

 از نهيبه یبردار بهره جهت در است الزم که افتهی کاهش درصد ۷۰ لکايک یماه ديص خزر، یایدر به مهاجم دار شانه هجوم با

 .شود لیتبد یانسان خوراک به پودر قالب از یماه نیا مصرف مانده، یباق اندک مقدار

 ديتول شدن یا رهيزنج با مرغ ديتول یدرصد ۰۱ شیافزا (69

 درصد ۰۱ را محصول نیا ديتول تيظرف تواند یم که مرغ گوشت ديتول شدن یا رهيزنج: گفت یکشاورز جهاد ریوز معاون

 .است یکشاورز جهاد وزارت امسال یها برنامه از برساند، سال در تن ونيليم سه حدود به و دهد شیافزا

 شد ارزان گل (71

 داد خبر ینوروز التيتعط از پس اهيگ و گل متيق یدرصد ۰۱ کاهش از تهران استان اهيگ و گل دکنندگانيتول هیاتحاد سیير

 .دارد ادامه ندهیآ روز 3۰ تا متيق کاهش نیا: گفت و

 یامکيپ خواران نيزم با خوردبر/ ديباش شمال یفروش یاراض مراقب (71

 آن متخلف یها بنگاه یبرخ که یشمال یها استان در ژهیو به یکشاورز یاراض یکاربر رييتغ: گفت یاراض امور سازمان سیير

 .شود یم برخورد ها آن با و است یقانون حیصر تخلف کنند یم امكيپ مردم یبرا را

 !میندار شمال در یزاريشال گرید سال 3۱ (72

 سال 32 تا 3۱ حالت نیتر نانهيخوشب در روند نیا  ادامه صورت در که است یحد به شمال یکشاورز یاراض بیتخر سرعت

 .داشت نخواهد وجود شمال در یزاريشال ندهیآ

 افتی شیافزا گذشته ماه در غذا یجهان یها متيق (73
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 نیباالتر به آن صعود و مارس در غذا یجهان یها متيق شیافزا( فائو) متحد ملل یکشاورز و خواربار سازمان متيق شاخص

 .داد نشان را گذشته سال كی در سطح

 شد جهان در ییغذا مواد رفتن هدر با مقابله خواستار "فائو" (74

 ۷۰۱ ساالنه سازمان نیا گفته به که را ییغذا مواد رفتن هدر با یجهان مقابله( فائو) متحد ملل یکشاورز و خواربار سازمان

 .شد خواستار آورد، یم بار به انیز دالر ارديليم

 مارس ماه در فائو ییغذا مواد متيق شاخص دیشد شیافزا (75

 متيق شاخص

 

 :عناوین اخبار 

 متفرقه
 - 93/11/11فارس

 های کشاورزی کشور تأکيد بر تقویت بنيان/ لزوم حمایت از بخش کشاورزی
های  ترین فعاليت صوالت کشاورزی تصریح کرد کشاورزی از پرریسكوزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جایگاه توليد مح

ویژه   هاست، کشاورزی در کشور ما نيز باید از حمایت اقتصادی است و در همه جای دنيا مورد حمایت ویژه دولت

 .برخوردار شود

محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی با اشاره به جایگاه تولید و تامین  رسانی دولت، پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ترین  کشاورزی از پرریسک: محصوالت کشاورزی و کاالهای اساسی مورد نیاز جامعه در اسناد باالدستی کشور تصریح کرد

رود، در کشور ما نیز بخش  هاست بر این اساس انتظار می های اقتصادی است و در همه جای دنیا مورد حمایت ویژه دولت تفعالی

 .های ویژه برخوردار شود کشاورزی از حمایت

های  ، بخش کشاورزی را از مخاطبان اصلی سیاست 39وزیر جهادکشاورزی در نخستین جلسه شورای مدیران این وزارت در سال 

برای بخش  "فرصت سازی"های ابالغی اقتصاد مقاومتی با رویکرد  ضروری است به سیاست: اقتصاد مقاومتی عنوان و تاکید کرد

 .کشاورزی کشور نگاه شود

های کاری خود در زمینه تحکیم بخشی و پایدار سازی  های اجرایی حوزه محمود حجتی از مدیران این وزارت خواست تا برنامه

های اساسی تولیدات کشاورزی با محوریت تولید ملی و براساس اصول کشاورزی پایدار رابه  ورزی و تامین نهادههای کشا بنیان

 .فوریت تهیه و ارایه کنند

وزیر جهادکشاورزی با اشاره به جایگاه تولید و تامین محصوالت کشاورزی و کاالهای اساسی مورد نیاز جامعه در اسناد باالدستی 

 : کشور تصریح کرد

هاست، بر این اساس انتظار  های اقتصادی است و در همه جای دنیا مورد حمایت ویژه دولت ترین فعالیت کشاورزی از پرریسک

 .های ویژه برخوردار شود رود، در کشور ما نیز بخش کشاورزی از حمایت می

http://www.farsnews.com/
http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=8&Id=237111


 3131اهم اخبار کشاورزی  هفته اول و دوم فروردین      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

11 
 

زداری درباره وضعیت خشکیدگی درختان ها، مراتع و آبخی در ادامه این نشست و پس از گزارش معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل

موضوع خشکیدگی درختان زاگرس باید به صورت یک پروژه ملی و با : های زاگرس، وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد بلوط جنگل

 .مجری، اعتبارات و سازمان کار مشخص پیگیری شود

و در این ارتباط از تجارب و دانش همه صاحبان باید همه تالش مان را برای برطرف کردن این مشکل به کار بگیریم : وی افزود

 .ببریم  ها در داخل و خارج از کشور بهره اندیشه و نهاد

 "اقتصاد، فرهنگ، باعزم ملی و مدیریت جهادی"با عنوان  39وزیر جهادکشاورزی همچنین در این نشست با اشاره نامگذاری سال 

کار : انگیزه مضاعف از سوی مدیران و کارکنان این وزارت تاکید کرد و گفتاز سوی مقام معظم رهبری،بر انجام تالش بیشتر و با 

 .کشاورزی در بخش ستادی و پشتیبانی نیز مانند حوزه عملیاتی تولید به تالش شبانه روزی نیاز دارد

آمادگی کامل  مهندس حجتی در ادامه با اشاره به آغاز فصل برداشت و خرید گندم کشاورزان در مناطق جنوبی کشور بر ضرورت

 .بخش های مرتبط و انجام پشتیبانی های الزم در این زمینه تاکید کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09393003333931 
 "بازگشت به باال"

 گندم
 - 93/11/11فارس

 31هزار ميليارد ریال برای خرید گندم در سال  33۱/ خرید تضمينی گندم باالتر از نرخ جهانی
هزار و  3۱مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعالم کرد نرخ تضمينی هر کيلوگرم گندم از نوع معمولی 

نك سپه متولی و عامليت پرداخت بهای خرید گندم ریال است و امسال نيز با ۰۱۱هزار و  3۱« دورم»ریال و گندم  ۰۱۱

 .تضمينی به کشاورزان را برعهده دارد

یی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از حسین صفا رسانی دولت، پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .هزار میلیارد ریال برای خرید تضمینی گندم در سال جاری زراعی خبر داد 003تخصیص و تامین اعتبار 

ریال عنوان کرد 133هزار و 03را  ˈدورمˈریال و گندم 033هزار و 03حسین صفایی، نرخ تضمینی هرکیلوگرم گندم از نوع معمولی را 

 .امسال نیز بانک سپه متولی و عاملیت پرداخت بهای خرید گندم تضمینی به کشاورزان در سراسر کشور را برعهده دارد: و گفت

شود، از آمادگی مراکز خرید گندم وابسته با  وی با بیان اینکه برداشت گندم طی چند روز آینده از مناطق جنوبی کشور شروع می

 .کشور برای محصول گندم خبر داد سازمان تعاون روستایی در سراسر

تالش ما بر این است که گندم خریداری شده از کشاورزان در انبارهای روباز : مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت

 .یابدکه احتمال بارندگی و خسارت وجود دارد، نگهداری نشود و سریعا به استان هایی که ظرفیت ذخیره سازی وجود دارد انتقال 

وی در ادامه با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید پس از سالها قیمت برخی از محصوالت کشاورزی از جمله محصول استراتژیک 

اعالم شد، تا انگیزه کشاورز برای تولید محصوالت اساسی کشور بیشتر شود،  ˈگندم پیش از شروع کشت یعنی در شهریور ماه رسما

با توجه به اعالم به موقع و قانونی خرید تضمینی گندم شاهد افزایش تولید محصوالت مهم و اساسی کشور و : ابراز امیدواری کرد

 .خودکفایی در این محصوالت باشیم

های گذشته قیمت  یکی از مشکالت و چالش: صفایی قیمت تضمینی گندم در کشور را باالتر از قیمت جهانی آن بیان کرد و گفت

درصدی نرخ 03ندم و عدم تناسب هزینه های کشاورزان با درآمد آنان بود که خوشبختانه با افزایش حدود پایین خرید تضمینی گ

خرید تضمینی گندم این دغدغه ها و نگرانی ها برطرف شده و انگیزه کار و تولید محصوالت اساسی کشور افزایش یافته که این 

 .یی از بند اتکا به واردات محصوالت کشاورزی خواهد بودنقطه شروعی برای جهش در افزایش تولیدات کشاورزی و رها

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930110000678
http://www.farsnews.com/
http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=8&Id=237110
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هنوز نمی توان به طور دقیق میزان خرید گندم : وی در پاسخ به پرسشی در مورد پیش بینی خرید گندم تضمینی در کشور گفت

افزایش تولید گندم در را برآورد کرد، ولی در استان خوزستان و برخی مناطق جنوبی کشور با توجه به بارندگی های مناسب، شاهد 

 .سال جاری خواهیم بود

قیمت تضمینی : درصدی قیمت تضمینی دانه های روغنی کلزا و سویا در سال زراعی جاری خبر داد و گفت 13صفایی از افزایش 

کار تومان در سال جاری رسیده است که این نوید بسیار خوبی برای کشاورزان ذرت 133تومان سال گذشته به 590ذرت نیز از 

 .خوزستانی نیز است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09393003333991 
 "بازگشت به باال"

 شیالت
 - 93/11/16فارس

 سهم قزوین در توليد ماهی کشور
های خوراکی و تزئينی داشته به طوری که در این  د سال اخير سهم قابل توجهی را در توليد ماهیاستان قزوین در چن

 .عرصه رتبه سوم را نيز کسب کرده است

های  در سال شود که های تولیدی در استان قزوین محسوب می از قزوین پرورش ماهی یکی از قسمت خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .خورد اخیر رشد قابل توجهی در آن به چشم می

در استان قزوین نیز به دلیل وجود آب مناسب در منطقه، پرورش شیالت در استان به راحتی امکان پذیر است و این مهم خود یکی 

 .های باالی استان در مقایسه با دیگر مناطق کشور است از ظرفیت

های مرتبط دیگر پرورش ماهی رونق خاصی به خود گرفته است به  ، بسیج سازندگی و بخشهای اخیر با حمایت دولت در سال

های پرورشی در حال عرضه به بازار  شود که دست کم یک نوع از ماهی طوری که در هر منطقه که در استان نگاه کنیم، مشاهده می

 .است

های زینتی شاهد رشد  های سرد آبی گرفته تا ماهی ی از ماهیهای تولید ماه های اخیر در تمام بخش این در حالی است که در سال

 .قابل توجه در استان هستیم

: کند ابراز می خبرگزاری فارسگو با خبرنگار  و سیمین شکری، مدیر شیالت جهاد کشاورزی استان قزوین در این زمینه در گفت

 .هزار قطعه در کشور رتبه سوم را به دست آورده است 993میلیون و  03های زینتی با تولید  ماهیاستان قزوین در بخش تولید 

های پرورش ماهیان زینتی  گلد فیش، تترا، آنجل، سوروم، گربه ماهی و اسکار ماهیان زینتی هستند که در کارگاه: دهد وی ادامه می

 .شوند در استان قزوین تولید می

بیش از : افزاید واحد پرورش ماهی شامل ماهیان سرد آبی، گرمابی و خاویاری در استان اشاره کرده و می 793شکری در ادامه به 

 .شود واحد در استان قزوین تولید می 793هزار تن ماهی در این  93

رورش انواع های گذشته با توجه به تولید و پ در سال: کند زایی در بخش شیالت مطرح می این مسئول همچنین در خصوص اشتغال

 .زایی انجام شده است نفر در استان قزوین اشتغال 515ماهی در استان قزوین برای تعداد 

درصد رشد را در تولید این محصول نسبت به سال  39شود که  تن ماهی سرد آبی تولید می 079در استان قزوین ساالنه دو هزار و 

 .شاهد هستیم 11

 .درصدی را به خود اختصاص داده است 709.9تن تولید، رشد  99.03با تولید ساالنه  در تولید ماهی زینتی نیز استان قزوین

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930110000668
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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توان به تولیداتی از قبیل ماهیان سرد آبی، ماهیان گرمابی، ماهی  در خصوص وضعیت تولیدات بخش آبزی پروری استان قزوین می

 .خاویاری و ماهی زینتی اشاره کرد

 11های  درصد رشد به وجود آمده است که این تغییرات در سال 39انطور که گفته شد در این زمینه در بخش ماهی سرد آبی هم

تن بوده است  939میزان تولید این ماهی در استان قزوین برابر با یک هزار و  11به وجود آمده است به طوری که در سال  30تا 

 .تن بود 937این میزان برابر با یک هزار و  13که در سال 

نیز میزان تولیدات ماهی سرد آبی در استان  30تن ماهی در این سال رسید، در سال  393ز این آمار به یک هزار و نی 33در سال 

 .تن بوده است 079قزوین برابر با دو هزار و 

ت که تن از این نوع ماهی در استان تولید شده اس 919.03مقدار  11اما در بخش تولید ماهی گرمابی در استان قزوین نیز در سال 

با توجه به روند سعودی در  33رسد و این در حالی است که در سال  می 570.3میزان تولید این ماهی در استان به  13در سال 

 .تن تولید دست یافته است 509نیز به رکورد  30تن رسیده و در سال  505رشد تولید این نوع ماهی در استان به 

 .درصد بوده است 03.3برابر با  30تا  11های  استان قزوین در سال در این بخش میزان رشد تولید این ماهی در

: گوید زایی در بحث تولید ماهی به خبرنگار فارس می حمیدرضا اهلل بداشتی، مسئول بسیج سازندگی استان قزوین در مورد اشتغال

اه تنفس بعد از اعطای وام نیز شامل حال م 9شود که  میلیونی اعطا می 93های پرورش ماهی و آبزیان در استان قزوین وام  به طرح

 .شود متقاضیان دارای شرایط می

محل در نظر گرفته شده برای پرورش ماهی باید از نظر حجم، میزان و سرعت آب، شوری و اسیدی : وی در ادامه اذعان داشت

 .بودن مورد تأیید کارشناسان جهاد کشاورزی باشد

از دیگر تولیدات استان قزوین در : کند ی استان قزوین نیز در این خصوص عنوان میمحمدرضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورز

 .اشاره کرد 11تن ماهی خاویاری در سال  00توان به تولید  زمینه آبزیان می

 تن رسیده است و 70به همان میزان  30و  33های  تن کاهش پیدا کرد و در سال 70به  13این میزان در سال : کند وی بیان می

 .بوده است – 05.0شود همچنین درصد تغییرات در این بخش از تولیدات ماهی در استان قزوین  تغییری دیده نمی

های برتر تولیدی  شود که در این زمینه استان حائز رتبه های زینتی نیز همانطور که قبال اشاره شد در استان قزوین تولید می ماهی

 .در کل کشور است

 00به  13هزار قطعه بود که این میزان در سال  933میلیون و  3های زینتی در استان قزوین برابر با  د ماهیمیزان تولی 11در سال 

 .هزار قطعه رسیده است 703میلیون و 

با جهش بسیار باال تعداد تولیدات  30هزار قطعه ماهی رسید که در سال  333میلیون  05ها به  تعداد تولید این ماهی 33در سال 

 .هزار قطعه بوده است 033میلیون و  99ماهی در استان معادل  این نوع

خورد که با توجه به  درصد رشد به چشم می 709.9برابر با  30تا  11های  در این بخش از تولیدات ماهی در استان قزوین در سال

 .ختصاص داده استهای تولید آبزی در استان رشد قابل قبول و ممتازی را در این چهار سال به خود ا سایر قسمت

کیلوگرم بوده است در حالی که این میزان  5.0 11شود که مصرف سرانه ماهی در استان قزوین در سال  همچنین خاطرنشان می

 .کیلوگرم رسیده است 5.0به  13در سال 

این میزان در کیلوگرم بوده است که  0.003کیلوگرم و  5.1نیز میزان مصرف سرانه در استان قزوین  30و  33های  در سال

 .درصدی مواجه شده است 70.9با رشد  30تا  11های  سال
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های طبخ غذا در  ها و دوره این نهاد با برگزاری نمایشگاه: کند شکری درباره باال بردن مصرف سرانه ماهی در استان قزوین اضافه می

ه طی این چهار سال نیز با افزایش قابل قبولی های قزوین سعی در باال بردن نرخ مصرف ماهی در استان را داشته است ک شهرستان

 .مواجه شده است

 .همچنین باید در نظر داشت که مصرف کل کشور در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بسیار پایین است

 .است تر از نرم جهانی کیلوگرم پایین 03کیلوگرم اعالم شده است که در مقایسه با دیگر کشورها  3.0میزان مصرف ماهی در کشور 

 .تواند عالوه بر رونق خوداشتغالی در این زمینه به باال بردن سالمت جامعه نیز کمک کند تردید نگاه جدی به این حوزه می بی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09393039333903 
 "بازگشت به باال"

 عسل
 - 93/11/13فارس

 اقتصاد عسل در اردبيل احيا شود
باید تالش کنيم تا اقتصاد عسل در اردبيل به معنای   :رئيس انجمن زنبورداران و توليدکنندگان عسل اردبيل گفت

 .ردبيل کمك کنيمواقعی احيا شده و ظرفيتی به وجود آید تا از این طریق به رونق اقتصاد استان ا

های خوب استان اردبیل  ها و ظرفیت یکی از توانمندی  :وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار داشت عبدالرضا بیگناه امروز در گفت

های روییده در این منطقه است که  در حوزه اقتصادی تولید عسل آن هم به شکل ناب و برگرفته از شهد شیرین دامنه سبالن و گل

بندی با  های خوب تولیدی و همچنین تهیه و بسته ها و قطب آوری شود به یکی از ظرفیت معنای واقعی احصا شده و عمل اگر به

 .شود عنوان سوغاتی منطقه تبدیل می

ل با وجود اینکه استان اردبی: وی با اظهار تأسف از برخی اقدامات شکننده در نابودی این صنعت بسیار پرسود و پردرآمد تصریح کرد

 .های تولید عسل کشور است اما اقتصاد عسل معنای حقیقی خود را در این استان هنوز پیدا نکرده است از قطب

ما در این زمینه به یک فعالیت مثبت تولید، بازاریابی داخلی و خارجی،   :بیگناه در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد

ن محصول نیازمند هستیم تا کسی به خود جرأت ندهد تا از این صنعت به نفع خود بندی و فرآوری ای تقویت و توسعه صنایع بسته

 .سوءاستفاده کرده و منافع اقتصادی استان را به خطر اندازد

با وجود اینکه استان : های متولی به اقتصاد و درآمدزایی ناشی از زنبورداری اضافه کرد این مسئول با تاکید بر ضرورت توجه دستگاه

های این استان به شکل عملی و  یکی از سه استان تولیدکننده برتر عسل در کشور است هنوز رشته عسل در دانشگاهاردبیل 

اندازی نشده در حالی که در کشورهایی که فاقد این موهبت الهی هستند حتی دانشکده زنبور عسل نیز ایجاد شده این  آکادمیک راه

 .های کیفی تولید شده در دنیاست بیل شاخص بوده و عسل سبالن جز نمونهدر حالی است که استعداد تولید عسل در ارد

ای را آغاز کرده تا بتواند به هر شکل  ریزی گسترده جاری برنامه انجمن زنبورداران و تولیدکنندگان عسل در سال  :وی بیان کرد

های داخلی  ها و کنفرانس ین شرکت در همایشممکن زمینه و بستر تولید عسل و بازاریابی مناسب همراه با تولیدکنندگان و همچن

 .و خارجی را در این زمینه در دستور کار قرار دهد

های الزم اعالم کرد و  رئیس انجمن زنبورداران اردبیل سیاست راهبردی در صنعت عسل را توجه به ارتقای کیفیت آن و پیگیری

شود اما متأسفانه  رو و درآمد ساز نگریسته می عنوان یک صنعت پیشدر تمام کشورهای پیشرفته به زنبورداری و عسل به : ادامه داد

 .در کشور ما زنبورداری و تولید عسل آنچنان که باید مورد توجه قرار گیرد، قرار نگرفته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930106000619
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تری کند چرا امیدواریم دولت جدید به حوزه زنبورداری، تولیدات کندو، بره موم، موم، ژله، ژله رویال و عسل توجه بیش  :بیگناه گفت

اند و در حال حاضر حتی در برخی از کشورها به صورت علمی به این  که کشورهای فاقد این موهبت قوی سبقت را از ما ربوده

 .صنعت توجه دارند

استان اردبیل با توجه به اینکه قطب تولید عسل در کشور است و از جایگاه خوبی نیز برخوردار : این فعال بخش خصوصی افزود

ها تقویت شده و توسعه  سازی بندی مناسب و همچنین توجه به برخی ظرفیت میدواریم تولیدات عسل این استان با بستهاست ا

 .روزافزون پیدا کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09393039333731 
 "بازگشت به باال"

 گیاهان داروئی
 - 93/11/13فارس

 باریجه گياهی پرکاربرد در صنعت و درمان
 .باریجه یکی از گياهان با ارزشی است که کاربردهای درمانی و صنعتی فراوانی دارد

دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تامین بهداشت و سالمت جوامع هم به لحاظ از شهرکرد، گیاهان  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ها برخوردار بوده و هستند و این بخش از منابع طبیعی قدمتی همپای بشر دارند و یکی  درمان و هم در زمینه پیشگیری از بیماری

 .اند شده ها محسوب می ترین منابع غذایی و دارویی بشر در طول نسل از مهم

ای  اهان دارویی جزو ذخایر و منابع طبیعی هستند و بسیاری از کشورها از جمله ایران از چنین منبعی برخوردار هستند به گونهگی

گونه آن در  133هشت هزار گونه گیاهی کمیاب و دارویی در کشور شناسایی شده و از این تعداد حدود  که تا به حال بیش از

 .شود یاستان چهارمحال و بختیاری یافت م

یکی از گیاهان با ارزشی که کاربردهای درمانی و صنعتی فراوانی دارد گیاه باریجه است که در شهرستان لردگان شناسایی شده 

 .است

 :گویی صورت گرفته که به شرح ذیل است و برای معرفی و آشنایی بیشتر با این گیاه با برخی از کارشناسان گفت

 ضه آبخيز نقش بسزای گياه باریجه در حفظ حو

ترین گیاهان دارویی، صنعتی و مرتعی است  باریجه از مهم: گو با خبرنگار فارس در شهرکرد اظهار کرد و محمدرضا محمدی در گفت

گیرد؛ فصل چرای دام براساس عرف محل، تابستان و اوایل پاییز  که از دیرباز در مراتع کشور مورد تعلیف احشام و دامداران قرار می

 .خورند های خشک شده این گیاه را می ها برگ ین زمان داماست که در ا

آورند که در صنایع جواهرسازی برای  از صمغ باریجه انواع مواد شیمیایی از جمله چسب صاف و زاللی به دست می: وی افزود

 .چسباندن قطعات جواهرات به دلیل ایجاد نکردن خراش بسیار مطلوب است و صمغ خام آن جنبه تجارتی دارد

با بیان اینکه وجود باریجه در حفظ حوضه آبخیز  رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری

وجود این گیاه در حوضه آبخیز به دلیل تثبیت بافت خاک و جلوگیری از شسته شدن بستر خاک، از پر : بسیار موثر است، گفت

 .کند شدن سدها از گل و الی جلوگیری می

متر است و داخل ساقه ابتدا توپر  سانتی 9 ساقه این گیاه ضخیم به ارتفاع یک تا دو متر و قطر ساقه سه تا: خاطرنشان کرد وی

 .ای است رسند داخل آن چوب پنبه است ولی به تدریج که در انتهای آن بذور می

 باریجه محرک هاضمه و مسکن اعصاب است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930103000278
http://www.farsnews.com/
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گو با خبرنگار فارس در شهرکرد به برخی از خواص درمانی باریجه  و اسان گیاهان دارویی در گفتاسماعیل میزاییانی یکی از کارشن

شود؛ گالبانوم برای معالجه برونشیت مزمن، آسم و دیگر  این گیاه به دو روش داخلی و خارجی استعمال می: اشاره کرد و گفت

 .شود می های قفسه سینه مفید است و یک محرک برای هاضمه محسوب ناراحتی

شود و  های اشتعالی، زخم معده، سوختگی، جراحت و ناراحتی پوستی استفاده می از این گیاه به عنوان ضماد تورم: وی ادامه داد

 .البته خاصیت ضد صرع و ضد تشنج هم دارد

به عنوان طعم  یع عطرسازی واز باریجه در صنا: این کارشناس گیاهان دارویی با بیان برخی دیگر از موارد کاربرد باریجه یادآور شد

 .شود های گوشتی استفاده می دهنده محصول غذایی و فرآورده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09393039333033 
 "بازگشت به باال"

 سیاست هابرنامه و 
 - 93/11/11فارس

 کند متحول می 31اقدام مهم که کشاورزی ایران را در سال  ۴
اقدام مهم در این بخش عملی  ۴اگر چه در بخش کشاورزی مشکالت زیادی پيش روی کشاورزان قرار دارد اما چنانچه 

 .شود تحولی شگرف را ایجاد خواهد کرد

ریزی برای کشاورزان  های کشاورزی، مکانیزاسیون، برنامه سازی زمین یکپارچه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی   

 .متحول کند 39تواند این بخش را در سال  خرد،انتقال دانش و علم به مزرعه و رفع مشکالت بازار می

 صادميليارد تومانی شورای اقت۷۱۱سازی اراضی و اعتبار  یکپارچه* 

های کشاورزی کشور خرد و در قطعات کوچکی است به طوری که میانگین مساحت آن در استانهای شمالی به کمتر از یک  زمین

 .ادوات کشاورزی استفاده کنند کند که آنها نتوانند از ها شرایطی را به بخش کشاورزی تحمیل می خرد بودن زمین. رسد هکتار می

کاهش و  وری و عملکرد در این بخش را بهره استفاده از نیروی کارگری به جای ماشین آالت،عدم مکانیزاسیون کشاورزی یعنی 

طی سالهای گذشته کشاورزان همواره از درآمد پایین . دهد تا از حاشیه سود کشاورزان کاسته شود افزایش می قیمت تمام شده را

 .فته استای از این مشکل در خرد بودن اراضی نه ناراضی بودند که بخش عمده

های خرد، کشاورز مجبور است همه کارهای خود را با بیل و توسط کارگر انجام دهد، در روستاها دیگر نیروی انسانی کافی  در زمین

شود یا ناقص اجرا  های کشاورزی اجرایی نمی بسیاری از کار و کارگر برای انجام کارهای کشاورزی نمانده است و به این دلیل

 .تولید نقش موثری دارد شود که در کاهش می

اراضی کشاورزی در مجلس به تصویب رسید اما تاکنون این قانون اجرا نشده  قانون جلوگیری از خرد شدن و تجمیع 10در سال 

های تعاونی و سهامی زراعی است تا با تجمیع اراضی کشاورزان سود آنها را در  است، راه اجرایی کردن این قانون مشارکت شرکت

 .یی محاسبه کندمحصول نها

یابد زیرا بجای اینکه کشاورزی که دو هکتار زمین دارد، یک کمباین خریداری کند که هرگز  در این روش، هزینه کاهش می

توجیه  کند که استفاده آن در زمین تواند، یک شرکت تعاونی که صدها هکتار زمین در اختیار دارد کمباین خریداری می نمی

 .اقتصادی هم دارد

زنی بیشتری در بازار برای فروش محصول خود و یا تصویب قوانین موثر در  های سهامی زراعی قدرت چانه دیگر شرکت از سوی

 .بخش کشاورزی خواهند داشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930103000107
http://www.farsnews.com/
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های شمالی تصویب کرده است این اقدام بسیار  استان میلیارد تومان برای تجمیع اراضی کشاورزی در 333شورای اقتصاد به تازگی 

 .ولت باید این روش را برای کل استانهای کشور تسری دهدمناسب است و د

 مکانيزاسيون کشاورزی*

آالت کشاورزی روی آورده است، دلیل  کشاورزی کشور بیشتر سنتی است و کمتر به مکانیزاسیون یا همان استفاده از انواع ماشین

 .ر کنندها کا توانند در این زمین آالت نمی نخست آن خرد بودن اراضی است که ماشین

آالت  پا توانایی خرید ماشین های خرد توجیه اقتصادی ندارد و نیز اصالً کشاورز خرده آالت سنگین در زمین از سویی دیگر کار ماشین

 .الزم برای کشاورزی را ندارد به همین دالیل طی سالهای گذشته کشاورزی کشور کمتر به سمت مکانیزاسیون رفته است

سازی اراضی مکانیزاسیون کشاورزی را نیز توسعه دهد، تحولی بزرگ در بخش کشاورزی  مه یکپارچهدر صورتی که دولت در ادا

 .ایجاد خواهد شد

 .میلیارد تومان به مکانیزاسیون بخش کشاورزی اختصاص یابد اما این میزان کافی نیست933امسال دولت تصویب کرد 

های سهامی زراعی باشد  های کشاورزی و شرکت باید در قالب تشکلتر اشاره شد، مکانیزاسیون  از سویی دیگر همچنان که پیش

 .بردار کشاورزی به جایی نخواهد رسید میلیون بهره 5.0وگرنه این اعتبارات برای 

ها، کاهش ضایعات و تلفات و افزایش درآمد و نهایتاً باال رفتن ضریب امنیت غذایی و صادرات از  افزایش عملکرد، کاهش هزینه

 .انیزاسیون کشاورزی استمزایای مک

آالت کشاورزی پیشرفته کشت و  رسد توسط ماشین تر که به صدها هکتار می ها در قطعات بسیار بزرگ در کشورهای پیشرفته، زمین

شود چرا که نان  شوند و به همین دلیل کشاورزی در این کشورها شغلی جذاب، درآمدزا و پر افتخار برای کشور محسوب می کار می

شود اما در کشور ما طی سالهای گذشته به دلیل کارگری بودن بخش کشاورزی، همچنین  ان از این محل تأمین میش سفره

و کار با آنها بسیار  های گذشته بوده نامناسب بودن ادوات کشاورزی مانند تراکتور و کمباین که مربوط به دهه

 .از این شغل فراری داده است هیچوقت جذابیتی برای جوانان ایجاد نکرده و آنها را  است سخت

 روزآمد کردن علوم کشاورزی*

تواند تولید این بخش را متحول سازد، استفاده از  های پیشرفته می گیری از تکنولوژی اگر کشاورزی به علم روز مجهز شود با بهره

 .اهمیت خواهد کرد ارقام پرمحصول، مقاوم به بیماری در محصوالت زراعی باغی و دامی، این بخش را درآمدزا و با

اند اما متاسفانه در راستای تولید نبوده  های گذشته اگرچه محققان کشور در برخی موارد اقدامات خوبی نیز انجام داده طی سال

 .درصد وارداتی است و در محصوالت صیفی عمدتاً وابسته به واردات هستیم 33شود در مورد چغندر قند  است، بذوری که کشت می

تواند واسط  شود، بخش ترویج کشاورزی که می ی کارهای تحقیقی هم که انجام شده است به مزارع منتقل نمیهمچنین برخ

 .محققان و کشاورزان باشد بسیار بد عمل کرده است

تواند کارهای  گیرند بسیار قدیمی است و تعداد مروجان کم این بخش نمی از سویی دیگر روشی که مروجان کشاورزی به کار می

های نوین ارتباطی از قبیل اینترنت، پیامک و  با روش بردار انجام دهد، بخش ترویج کشور باید میلیون بهره 5.0جی برای تروی

 .کارهای ترویجی انجام دهند های ارتباطی تلویزیون و رادیو شبکه

دهند که  رهای ترویجی انجام میمروجان کشور در صورتی که بتوانند از پشت میزهایشان بیرون بیایند تنها با مراجعه حضوری کا 

 .جوابگو نخواهد بود

 کشاورزی  بازار مهمترین مشکل بخش* 
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گری در این بخش باعث  ضعف در توزیع و بازار رسانی، نفوذ داللی و واسطه. مهمترین مشکل امروزه بخش کشاورزی، بازار است

کننده برسد،  ازار به قیمت چندین برابر به دست مصرفشده است که دسترنج کشاورزی به قیمت نازل از دست رود و در آن سوی ب

 .برند کننده متضرر هستند و سود اصلی را تعداد اندکی دالل می در این میان هم تولید کننده و هم مصرف

به سه برابر رسد، این تفاوت از میادین میوه تا بازار در بسیاری موارد  برابر می 0در برخی موارد تفاوت قیمت سر مزرعه تا بازار به 

 .رسد می

در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم که توسط مقام معظم رهبری ابالغ شد صراحتاً به این مشکل بخش تأکید شده است، 

تواند تا حدودی این مشکل را برطرف کند اما  می( تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد)اگرچه تصویب قانون انتزاع 

ه این مشکل در بخش کشاورزی بسیار تاثیرگذار است و اقدام فوری و عاجل برای این بخش باید گیران کشور بدانند ک تصمیم

 .تعریف شود

رسد و آنها را از ادامه تولید  شبه به دست دالالن می سالهاست کشاورزان از این وضعیت ناراضی هستند، دسترنج یکساله آنها یک

 .ناامید کرده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09370773333091 
 "بازگشت به باال"

 برنج
 - 92/12/29فارس

 هزار هکتار از اراضی مازندران 22۱زراعی برنج در  اجرای عمليات به
 22۱را  31زراعی برنج استان در سال  شاورزی مازندران حجم عمليات بهسرپرست معاونت توليدات گياهی جهاد ک

هزار هکتار به کشت ارقام  ۰۰هکتار آن به کشت ارقام محلی و  36۰هزار و  31۰: هکتار اعالم کرد و گفت 36۰هزار و 

 .پرمحصول اختصاص دارد

با انجام به : حسن عنایتی گفتروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، ری به نقل از از سا خبرگزاری فارسبه گزارش 

سازی  توان در میزان آب مصرفی و ذخیره ها و در فصل زمستان می موقع عملیات شخم و شیار و آب تخت کردن در زمان هرزآب

 .وب و چشمگیری به دست آوردآب در طول دوره رویش نتایج مطل

های انجام گرفته مبنی بر کاهش نزوالت آسمانی و احتمال  بینی های هواشناسی استانی و پیش با توجه به گزارش: وی بیان داشت

 .تر نسبت به شخم و شیار و آب تخت شالیزارهای خود اقدام کنند آبی در زراعت برنج، کشاورزان هر چه سریع مشکل کم

هزار و  090 :کرد و گفت هکتار اعالم 391هزار و  773را بیش از  39زراعی برنج استان مازندران در سال  عملیات بهعنایتی حجم 

 .هزار هکتار به کشت ارقام پر محصول اختصاص دارد 10هکتار آن به کشت ارقام محلی و  391

ید بر رعایت الگوی کشت برای مقابله با احتمال سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تاک

های جوی  بحران آب در سه ماهه اول سال آینده در استان، بر رعایت الگوی کشت برای مقابله با احتمال بحران آب و کمبود بارش

 .در سه ماهه اول سال آینده در استان تاکید کرد

های به عمل آمده احتمال بحران  سوی اداره کل هواشناسی استان و بررسیهای صورت گرفته از  بینی با توجه به پیش: عنایتی افزود

 .های جوی در سه ماهه اول سال آینده در استان دور از انتظار نیست آب و کمبود بارش

پذیر و تحت استرس محصوالت کشت بهاره  اکنون باید مناطق آسیب ها از هم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان: وی تصریح کرد

رسانی مناسب فنی برای رعایت الگوی کشت برای این مناطق به کشاورزان و  ژه برنج را شناسایی و یا نسبت به اطالعوی به

 .برداران اقدام کنند تا خسارات احتمالی کمبود آب برای زراعت به حداقل برسد بهره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921227000168
http://www.farsnews.com/
http://www.jkmaz.ir/
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09370771333151 
 "بازگشت به باال"

 برنج
 - 92/12/29فارس

 اعالم نرخ انواع برنج توليدی مازندران
 .نرخ انواع برنج توليدی استان مازندران اعالم شد: سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت

: مهدی خلیلی اظهار داشتاداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، از ساری به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های  ول در کارخانهفروشی انواع برنج تولیدی استان به تفکیک ارقام محلی و پرمحص قیمت اعالم شده میانگین قیمت عمده

 .اسفند ماه جاری است 75تا  01شالیکوبی استان از 

 .هزار ریال است 93تا  01هزار ریال بوده و طارم هاشمی نیز  90هزار تا  01انواع طارم محلی بین : وی عنوان کرد

 .هزار ریال اعالم شد 033هزار و  95تا  97هزار ریال و شیرودی  50تا  53هزار ریال، خزر  01تا  00نام  ارقام بی: وی بیان داشت

 .هزار ریال اعالم شده است 97تا  93هزار ریال و ارقام ندا و نعمت بین  53تا  91قیمت ارقام فجر : خلیلی در پایان یادآور شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09370771333313 
 "بازگشت به باال"

 سایر میوه ها
 - 93/11/17فارس

 وگو با فارس بيان کرد های وزارت جهاد کشاورزی در گفت سرپرست دفتر امور ميوه
 کنند کارشناسان ميزان خسارت را بررسی می/ های کشور خسارت سرما به باغ

کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی ميزان خسارت : ارت جهاد کشاورزی گفتهای وز سرپرست دفتر امور ميوه

 .کنند سرمازدگی باغات شمال و شمال غرب کشور را بررسی می

ابهنگام برف در پاسخ به اینکه چه میزان خسارت با بارش ن خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  فرد در گفت جعفر شهامتی

های شمال و شمال غرب کشور ارسال شده و کارشناسان وزارت جهاد  هایی به استان فرم: اخیر به باغات کشور وارد شده است؟ گفت

 .کنند کشاورزی میزان خسارت را بررسی می

سارتی به باغداران قطعا خ: های وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه آیا خسارت جدی است؟ گفت سرپرست دفتر امور میوه

 .وارد شده است اما میزان این خسارت بعد از بررسی اعالم خواهد شد

زراعی، استفاده از ارقام مناسب و  هایی به برنامه: ای برای افزایش تولید میوه در سال جاری دارید گفت وی در پاسخ چه برنامه

 .انجامد جاری میحمایت از کشاورزان در دستور کار است که به تولید میوه در سال 

بخش زیادی از درختان این مناطق  به گزارش فارس اخیرا در حالی برف سنگین در استانهای شمال غرب و شمال کشور بارید که

شکوفه کرده بودند، در این مرحله درخت به شدت به سرمازدگی حساس است و در صورت سرمازدگی معموال در تمام طول سال 

  .دهد میوه نمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09393003333079 
 "بازگشت به باال"
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 نابع طبیعیماقلیم و 
 - 93/11/17فارس

 های نوروزی روی داد بر اثر بارندگی
 خرید گندم مرطوب/ یمزارع اهواز در مرز ورشکستگ

های نوروزی و تاثير منفی آن بر مزارع کشاورزی از احتمال بروز  رئيس نظام صنفی کشاورزی اهواز با اشاره به بارندگی

 .درصدی خبر داد 3۱۱خسارت 

ندم مزارع های اخیر باعث شده تا محصول گ بارندگی: وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد سید محمد هاشمی امروز در گفت

 .کشاورزی دچار خوابیدگی شوند و در معرض نابودی کامل قرار گیرند

در حال حاضر بخشی از مزارع گندم که دچار خوابیدگی هستند، مرطوب بوده و بخشی از مزارع هم که سرپا هستند : وی افزود

ست تا با اقدامات خود جلوی ضرر و زیان رئیس نظام صنفی کشاورزی اهواز از تعاون روستایی خوا.احتمال ریزش دانه وجود دارد

احتمالی را بگیرد و هنگام خرید محصول، در خصوص میزان رطوبت دانه گندم، سختگیری نکند و محصول گندم را با رطوبت 

 .معقول از کشاورزان خریداری کند

ورزی بودیم و در صورتیکه تعاون درصدی به مزارع کشا 03در روزهای پایانی سال گذشته نیز شاهد خسارت حدود : وی اضافه کرد

 .درصدی به کشاورزان دور از انتظار نیست 033روستایی با کشاورزان همکاری نکند احتمال ضرر و زیان 

 

هم اکنون بسیاری از مزارع گندم اهواز، حمیدیه و کارون اگر چه ظاهر خوبی دارند ولی به دلیل : هاشمی در پایان گفت

 .ها پایین است و در بسیاری موارد تنها پوسته دانه به جا مانده است ها چروکیده و وزن دانه انههای ایجاد شده عمال د خسارت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09393003333797 
 "بازگشت به باال"

 سبزیجات
 - 93/11/16فارس

 وگو با فارس خبر داد زمينی ایران در گفت رئيس هيأت مدیره انجمن ملی سيب
 زمينی در بازار دليل پایين نيامدن قيمت سيب/زمينی از آلمان و هلند واردات بذر سيب

آید، رئيس  یين نمیتومان رسيده و چند ماهی است قيمت پا ۴۱۱۱در حالی که قيمت سيب زمينی در بازار به کيلویی 

کنيم و وضعيت توليد سال آینده بهتر  گوید بذر از آلمان و هلند وارد می زمينی ایران می هيأت مدیره انجمن ملی سيب

 .شود می

های  زمینی به رغم وعده سیب در پاسخ به اینکه چرا قیمت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد رحیم نیازی در گفت

سال گذشته، کشاورزان متضرر شدند و امسال سطح  9طی  زمینی پایین سیب به دلیل قیمت: آید؟ گفت مسئوالن پایین نمی

 .هزار هکتار کاهش یافت و میزان تولید کمتر شد 005تا  003زمینی  زیرکشت سیب

اینکه اخیراً دولت تعرفه واردات سیب زمینی را صفر کرد، آیا تاثیری  زمینی ایران در پاسخ به رئیس هیأت مدیره انجمن ملی سیب

همچنین باال بودن نرخ ارز . همسایه مناسب نیست وضعیت تولید سیب زمینی کشورهای: زمینی نداشت؟ گفت در قیمت سیب

 .کند قیمت تمام شده واردات را بیشتر می

 .زمینی به کشور انجام نشود ل، هم باعث شده است، تا واردات سیبالمللی حمل و نق باال بودن هزینه بین: وی ادامه داد
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تومان است و وارد کنندگان تمایلی به  0533هزار یورو یا کیلویی  3زمینی از آلمان  هزینه حمل یک کامیون سیب: وی ادامه داد

 .دهند واردات نشان نمی

زمینی در بازار به کیلویی  دات باعث شده است، تا قیمت سیببه گفته نیازی کاهش تولید در سال جاری و نیز عدم توفیق در وار

 .تومان برسد 5333

زمینی از کشورهای اروپایی بویژه هلند و آلمان وارد شود که میزان تولید را در سال  قرار است بذر پایه قوی سیب: وی تصریح کرد

 .آینده افزایش خواهد داد

تیوبر نیز در داخل تولید و  بذر مینی: شود؟ گفت زمینی در داخل کشور تولید نمی بنیازی در پاسخ به اینکه چرا این گونه بذر سی

 .گیرد شود و در اختیار تولید کنندگان قرار می تکثیر می

دولت خرید تضمینی مناسب برای سیب زمینی تعیین کند و با : زمینی ایران پیشنهاد کرد رئیس هیأت مدیره انجمن ملی سیب

 .زمینی، تولید کنندگان را برای تولید تشویق کند و تکمیلی برای سیباحداث صنایع تبدیلی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09393009333307 
 "بازگشت به باال"

 زعفران
 - 93/11/16فارس

 س کاال زعفرانی شدبور
 .ای تربت حيدریه بود تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران شاهد معامله زعفران رشته

ورزی بورس کاالی ایران، در در این روز و در تاالر محصوالت کشا شرکت بورس کاالی ایران، به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

هزار گرم دیگر از  7هزار ریال در هر گرم به فروش رسید که  53 ای تربت حیدریه به قیمت هر گرم هزار گرم زعفران رشته 9حالی 

 .ریال برای هر گرم تجربه کرد 033هزار و  57این محصول، معامله را به قیمت 

 9333تن قیر  973شرکت تولیدی بشکه و قیر صنعتی و آسفالت راه دژپا و  10033تن قیر  933تاالر صادراتی نیز شاهد معامله 

 .دالر در هر تن بود 000و  030شرکت نگین گام پارس به ترتیب به قیمت های 

 .کیلو زعفران در بورس کاالی ایران معامله شد 0به گزارش فارس، سال گذشته هم حدود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09393009333135 

 
 "بازگشت به باال"

 گندم
 - 93/11/16فارس

 فروردین 2۱آغاز خرید گندم از / شود پول کشاورزان بالفاصله پرداخت می
شود،  ینکه پول خرید تضمينی گندم امسال بالفاصله پرداخت میسخنگوی خرید تضمينی گندم بانك سپه با بيان ا

 .آغاز شود 31فروردین  2۱شود عمليات خرید گندم از  بينی می پيش: گفت

به  تان و فارسکشاورزان منطقه خوزس: ، با بیان این خبر گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محسن دارایی در گفت

 .شود آغاز می 39فروردین  73دهند و با این تحویل خرید تضمینی گندم در کشور از  زودی گندم خود را به مراکز خرید تحویل می

امسال سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به نیابت از وزارت جهاد کشاورزی و : سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک سپه افزود

 .دار هستند ولتی ایران خرید گندم کشاورزان را عهدهشرکت بازرگانی د
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به گزارش فارس با اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف کشاورزی خرید تضمینی گندم از وزارت صنعت به وزارت کشاورزی منتقل 

 .شده است

مسئوالن سازمان تعاونی جلسات مختلفی با  برای هماهنگی پرداخت به موقع پول کشاورزان و نظم بخشی به خرید: وی ادامه داد

 .هایی مبادله شده است نامه روستایی و شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام شده و تفاهم

کاران کشور حساب عابر بانک  همه گندم: ای برای پرداخت به موقع پول کشاورزان دارید؟ گفت دارایی در پاسخ به اینکه چه برنامه

ستایی و شرکت بازرگانی دولتی اعتبار خرید گندم را به حساب بانک سپه کارسازی کنند دارند و به شرط اینکه سازمان تعاونی رو

 .بالفاصله پول کشاورزان پرداخت خواهد شد

هزار میلیارد تومانی امسال خرید تضمینی گندم قرار  00به گفته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی اعتبار : دارایی گفت

 .بل از خرید گندم به حساب بانک سپه برای پرداخت کشاورزان کارسازی شودای و ق است به صورت مرحله

تاکنون وجهی واریز نشده است، اما قرار است : وی در پاسخ به اینکه آیا تاکنون اعتباری به حساب بانک سپه واریز شده است گفت

 .قبل از خرید گندم واریز شود

گندم »تومان و گندم دوروم  0303خرید تضمینی گندم معمولی امسال  به گفته سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک سپه، نرخ

 .تومان است 0313« ماکارانی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09393009333007 

 
 "بازگشت به باال"
 تفرقهم

 - 93/11/15فارس

 های مهم به دولت توصيه/ تأکيد کارشناسان بر انصراف ثروتمندان از دریافت یارانه
کارشناسان با تأکيد بر انصراف ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی به دولت توصيه کردند تا به توليد، تورم و امور 

 .زندگی مردم توجه ویژه داشته باشند زیربنایی، اصالح اشکاالت فاز اول هدفمندی و عدم تجسس در

ها در  ، عزم دولت و دستگاه اجرایی کشور برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

یر و تحوالت زیادی خواهد کرد، هر چند که به یکی از مهمترین اتفاقاتی است که بدنه اقتصادی کشور را دستخوش تغی 39سال 

ها  ها را با کمترین آسیب عقیده حسن روحانی رئیس دولت یازدهم دولت با مهار تورم و رونق تولید فاز دوم هدفمند کردن یارانه

ها اتفاق  ند کردن یارانهاجرا خواهد کرد، اما به نظر بسیاری از کارشناسان دولت باید بسیاری از اشتباهاتی را که در فاز اول هدفم

 .افتاده بود، را تکرار نکند، بلکه باید از تجربیات فاز اول استفاده الزم را ببرد

نویسی برای دریافت یارانه نقدی بر اساس آخرین شماره کد ملی سرپرستان خانوار  فروردین ماه نام 73به گزارش فارس، در حالی از 

در این خصوص نیز . دریافت یا عدم دریافت یارانه نقدی از سوی دولت اعالم نشده استشود که هنوز هیچ مبنایی برای  آغاز می

 .اند کارشناسان نظرات متفاوتی را ارائه کرده

در ادامه این گزارش نظرات کارشناسان، نمایندگان مجلس و استادان دانشگاه در خصوص بایدها و نبایدهایی که دولت باید آنها را 

رود تا مردم با خوداظهاری به کمک دولت و اجرای فاز دوم هدفمند کردن  است و همانطور که انتظار می رعایت کند آورده شده

های خود به نحوی عمل کند تا کمترین آسیب به مردم و بخش تولید کشور  رود تا دولت نیز در برنامه ها بیایند این انتظار می یارانه

 .وارد شود
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 های پردرآمد سناریو برای حذف دهک 7/ ها لزوم توجه به تولید در فاز دوم هدفمندی یارانه** 

مالک مهم برای حذف  7: ها تعییراتی ایجاد شود، گفت یک نماینده مجلس با تأکید بر اینکه باید در شیوه فعلی هدفمندی یارانه

 .تواند، مؤثر واقع شود گذار است که سناریوی درآمد ـ هزینه می جامعه مدنظر قانونهای پردرآمد  دهک

در پاسخ به این سئوال که دولت برای حذف یارانه نقدی خانوارهای  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  هادی قوامی در گفت

کل کشور، در تبصره  39طبق قانون بودجه سال : هایی را باید مدنظر قرار دهد، اظهارداشت ه مالکپردرآمد و برخوردار جامعه چ

 .، دولت باید عدد درآمدی را برای حذف یارانه نقدی تعیین کند70

بگیر  گذار محقق نخواهد شد و اکثریت جامعه همچنان یارانه اگر این عدد پایین در نظر گرفته شود، هدف قانون: وی ادامه داد

ها باید طوری تنظیم شود که  نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه مبنای درآمدی دهک. خواهند بود

تعیین این عدد قطعاً برای دولت بسیار کار : مندی بیشتری از یارانه داشته باشند، گفت های پایین درآمدی بهره افراد ضعیف و دهک

 .دشواری خواهد بود

 معافيت مالياتی حقوق مبنای دریافت یارانه باشد*

اکنون تا سقف : تواند معافیت مالیاتی بر حقوق باشد، گفت های حذف یارانه خانوار پردرآمد، می قوامی با تاکید بر اینکه یکی از مالک

مالک عمل برای دریافت یارانه  تواند یک میلیون تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف هستند که این میزان حقوق دریافتی می

 .قرار گیرد

این میزان یک  30درآمد خانوار مورد محاسبه قرار گیرد، به طوری که در سال  تواند بر مبنای هزینه مالک دیگر هم می: وی گفت

 .هزار تومان بود که باید این نرخ به طور دقیق تعیین شود 133میلیون و 

دهک از جامعه  9اگر مالک هزینه درآمد برای حذف یارانه خانوار مدنظر قرار گیرد، حدود  این نماینده مجلس با اشاره به اینکه

 .درآمد تاکید بیشتری دارد  اکنون قانونگذار بیشتر روی دو عدد معافیت مالیاتی بر درآمد و هزینه: حذف خواهند شد، تاکید کرد

 ها لزوم توجه به توليد در هدفمندی یارانه*

در پرداخت : ها نباید تنها به صورت نقدی پرداخت شود، به مسئله مهم تولید در کشور پرداخت و افزود ینکه یارانهوی با اشاره به ا

 .های غیرنقدی توجه بیشتری شود ها باید به مسئله تولید و همچنین پرداخت یارانه

اگر در : ه روستا داشته باشیم، گفتقوامی با تاکید بر اینکه باید دولت طوری عمل کند که مهاجرت معکوس جمعیت از شهر ب

 .شهرها همچنان جذابیت باال باشد، به عدالت اجتماعی نخواهیم رسید کالن

پردازد، اما در مقابل فرد  اگر فردی در تهران هزینه بیشتری می: نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد

تواند منتفی باشد، به  نابراین بحث مالک قراردادن درآمد یکسان در کل کشور نمیروستائی از امکانات بسیار کمی برخوردار است، ب

تومان یا بیشتر برای حذف یارانه مبنا قرار گیرد، در کل کشور این میزان تعیین خواهد  133عبارت دیگر اگر مالک یک میلیون و 

 .شد

ک کنیم تا یارانه بگیران محدود شده و اشکال کمک به اکنون باید کم: عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود

 .افراد نیز تغییر کند

 هزار ميليارد تومان یارانه نقدی 31۱توزیع * 

این : هزار میلیارد تومان یارانه توزیع شده است، گفت 093وی با بیان اینکه در طول سالیان اجرای هدفمندی تاکنون بیش از 

 .سال به مردم پرداخت شده است 9ر است که در طول برابر بودجه عمرانی کشو 5میزان 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930115000308
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ها به شکلی هدفمند در جهت رونق تولید ، افزایش اشتغال و  سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی باید یارانه 5در بند : قوامی گفت

 .وری هدایت شود بهره

وری و کاهش هزینه تولید داشت؛  توان انتظار بهره ها آماده نباشند، نمی های کشور و زیرساخت به عنوان مثال اگر جاده: وی افزود

های مجریه، مقننه و قضاییه باید در جهت عملیاتی کردن سیاستهای  فارس، قوه  ها به خصوص خبرگزاری تمام توان مجلس، رسانه

 .سازی کنند ابالغی اقتصاد مقاومتی ، فرهنگ

های تحقق  به خوبی اجرا شده و زمینه 39کمک کنند تا قانون بودجه اندرکاران در این زمینه نیز باید به دولت  همه دست: وی گفت

 .های اقتصادی در کشور که پیش از این آماده شده، عملیاتی شود حماسه

قانون اساسی باید به سمت  51طبق اصل : ها تغییراتی ایجاد شود، گفت قوامی با اشاره به اینکه باید در شیوه فعلی هدفمندی یارانه

 .عی حرکت کنیم، تا مردم به این سمت هدایت شوندعدالت اجتما

از ابتدا : قانون اساسی، باید بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد، گفت 55این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در راستای اصل 

 .شکل گرفت  هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شد، اما متاسفانه بخش جدیدی به نام شبه دولتی 093تاکنون 

  
 ها صرف امور زیربنایی شود درآمد یارانه** 

دولت باید : های داخلی اقتصاد برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز با اشاره به لزوم اتکا به ظرفیت

محمدرضا . ها صرف امور زیربنایی شود انصراف از یارانه نقدی تغییر دهد، همچنین درآمد یارانه ادبیات خود را برای درخواست

ها از روز اول مورد نظر همه  موضوع هدفمندی یارانه: ، اظهار داشتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضایی در گفت

های انرژی  ه این نیت که تغییر در مصرف انرژی در کشور ایجاد شود و منابع حاصل از افزایش قیمت حاملمسئوالن نظام بود، ب

 .صرف امور زیربنایی کشور شود

دلیل اینکه امسال هم رهبری در موضوع اقتصادی تاکید کردند، این است : عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ادامه داد

های  در سال: وی اضافه کرد. کند ای برای این کار استفاده می رفت کشور را متوقف کند و از هر وسیلهکه دشمن در تالش است پیش

 .توانند به کشور رخنه کنند کنند که از راه اقتصادی و فشار اقتصادی می و فکر می  اخیر دشمنان کشور از حمله نظامی منصرف شده

ظرفیت بسیار زیادی به لحاظ اقتصادی در کشور ما وجود دارد، تا ما بتوانیم در دهد که  ها نشان می اما بررسی: رضایی تصریح کرد

شود، دشمنان از همان  حوزه اقتصادی روی پای خودمان بایستیم، اما اگر احساس کنیم که مشکالت ما در بیرون کشور حل می

باید برای تحقق این هدف سعی کنند  فعاالن بخش تولید و صنعت: این نماینده مجلس گفت. کنند ناحیه فشار را بیشتر می

وی درباره قصد . محصوالت خود را به لحاظ کیفی ارتقاء دهند و مردم هم به سمت استفاده بیش از پیش از محصوالت داخلی بروند

نصراف ها دولت برای ا در مورد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه: دولت برای انصراف بخشی از مردم از یارانه نقدی اضافه کرد

برخی افراد جامعه از دریافت یارانه نقدی نباید از شیوه فعلی استفاده کند و به جای این کار باید مسئله را به طور شفاف برای مردم 

 .شود و چه میزان آن باید توزیع شده و چه میزان صرف تولید شود توضیح دهد و بگوید که چه میزان درآمد از این محل حاصل می

 .شوند کنند که تحقیر می دهد، چون مردم احساس می اما این ادبیات دولت جواب معکوس می: ادرضایی ادامه د

ماند البته قطعا افرادی که تمکن مالی  البته اگر هدفمندی به شیوه فعلی ادامه پیدا کند پولی برای بخش تولید نمی: وی گفت

 .خواست باید با ظرافت از مردم صورت بگیردزیادی دارند، باید از دریافت یارانه انصراف دهند، اما این در

  
 میلیونی باشد 7مبنای یارانه نقدی درآمدی ** 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930115000238
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ر خط فقر د: ها خبر داد و گفت عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از لغو جلسات مشترک مجلس و دولت برای هدفمندی یارانه

 .تواند در هدفمندی مبنا پرداخت یارانه نقدی قرار گیرد میلیون تومان است که می 7جامعه 

با اشاره به نامگذاری سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ایرج ندیمی در گفت

ها  از جلسات میان دولت و مجلس برای هدفمندی یارانه: ها اظهار داشت ی مرحله دوم هدفمندی یارانهجهادی در خصوص اجرا

این نماینده مجلس . خبری ندارم و آخرین جلسه مربوط به سال گذشته است و به نظر می رسد که جلسات مشترک لغو شده است

با توجه به سال اقتصاد و فرهنگ باید بپذیرند هدفمندی دارای  ملت ایران: ها گفت در خصوص همراهی مردم برای هدفمندی یارانه

 .اهدافی بوده تا بتواند به نابرابری از امکانات ملی را پایان دهد و میزان استفاده برای همه افراد جامعه را در یک سطح فراهم کند

و باید قبول کنیم اصل اجرای هدفمندی های نابجا در مدیریت به وجود آمده  تفاوت: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد

به گفته این نماینده . ها استفاده برابر بوده و در حال حاضر این استفاده به صورت عادالنه و بر اساس عدالت اجتماعی نیست یارانه

که در  مجلس، میزان مصرف حامل های انرژی باید در جامعه به صورت یک فرهنگ در سالی که به نام فرهنگ است تبدیل شود

 .گذار باشد مجموع بتواند تاثیر

های انجام شده خط فقر دو میلیون تومان باید در نظر گرفته شود  بینی ندیمی با بیان اینکه در حال حاضر بر اساس برآوردها و پیش

کند و افراد نیز در تر بر اساس عدالت اجتماعی خدمات ارائه  شود تا دولت بتواند به طبقات پایین این موضوع موجب می: تصریح کرد

اظهاری را پر نکنند و دولت را برای ارائه خدمات هرچه بیشتر به  های خود صورتی که از توان کافی در جامعه برخوردار هستند فرم

 .جامعه یاری دهند

رم سازی برای انصراف مردم از دریافت ف توان اعتماد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که چگونه می

خواهد قطعا باید بر پایه آگاهی و صداقت باشد و نباید این موضوع  ای که اعتماد می جامعه: خوداظهاری انجام داد اظهار داشت

دار شود و مسئوالن نیز باید پاسخگو باشند و این اطمینان خاطر را به مردم بدهند که اطالعات و آمار بر مبنای اصول بوده و  خدشه

 .و شکوفایی باشدمدیریت در جهت رشد 

 .شود باید عملیاتی شده تا زمینه اعتماد مردم فراهم شود ها مطرح می انتظاراتی که از سوی دولت: وی تاکید کرد

  
 خوداظهاری بهترین شیوه حذف یارانه نقدی است** 

وداظهاری را بهترین شیوه حذف یارانه نقدی عنوان کرد و ضمن تأکید بر پایش دائمی اطالعات درآمدی یک کارشناس اقتصادی، خ

 .هایی که در این راستا وجود خواهد داشت، آماده کند دولت باید خود را برای مقابله با مقاومت: مردم و فعاالن اقتصادی گفت

با اشاره به موانع و مشکالت دولت در روند حذف یارانه به ذکر   ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  آلبرت بغزیان در گفت

ها دولت باید تحولی ایجاد کرده و با توجه  در بحث مالیات: نکاتی از جمله شناسایی و پایش اطالعاتی افراد پرداخت و اظهار داشت

 .یات دریافت کندبه میزان درآمد اصناف و افراد مال

ای باالیی  های لوازم ساالنه گردش مالی و سرمایه ها و فروشگاه به عنوان مثال برخی اصناف از جمله خواروبار فروشی: وی ادامه داد

وجود  پردازند؛ دریافت مالیات از اصناف نیاز به اقدامات فرهنگی دارد تا فرار مالیاتی به دارند اما به نسبت میزان درآمد مالیات نمی

 .نیاید

دستگاه اجرایی در روند حذف : تواند یارانه همه اقشار را حذف کند، گفت این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت نمی

ای و معیشتی افراد به طور مجزا و بخش بخش توجه کند؛ به عنوان مثال اگر فردی در تهران با حقوق  ها باید به مسائل منطقه یارانه

کند، در بخش روستایی افرادی با این حقوق تفاوت بسیاری دارند چرا که هزینه اجاره بها، مواد غذایی  تومان زندگی مییک میلیون 

 .و دیگر اقالم به طور یکسان تعیین نشده است
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اد، زنان اگر افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امد: های دولت برای حذف یارانه اقشار پردرآمد گفت بغزیان با اشاره به مالک

اکنون برخی افراد   :وی گفت. سرپرست، بازنشسته و کارگران از دیگران جدا شوند سایر اقشار باید میزان درآمدشان تجمیع شود بی

شان به  دارند که باید شناسایی شده و منبع درآمدی... فروشی، مسافرکشی، معامالت تلفنی و  درآمدهای پنهانی به صورت دست

 .طور شفاف مشخص شود

در : ها باید به طور روزانه و هفتگی پایش شود، تصریح کرد این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اطالعات افراد در روند حذف یارانه

ای که دولت پیش گرفته باید اطالعات افراد به صورت دائم، پایش شده و تغییرات درآمدی برای مشمول بودن افراد برای  شیوه

 .ارانه رصد شوددریافت یا عدم دریافت ی

های از این دست مواجه خواهد شد  ها با مشکالتی از جمله مباحث قضایی و پیگیری دولت قطعا در جریان حذف یارانه: بغزیان گفت

این کارشناس اقتصادی با بیان . های الزم در خصوص مراجعات انجام شود بینی اندیشی شود و پیش که باید در این خصوص چاره

حذف یارانه افراد قطعا نیاز به اطالعات قوی و : ترین راهکارها برای حذف یارانه افراد، خوداظهاری است، تأکید کرداینکه یکی از به

 .قابل اتکا است

ها تأکید کند بلکه  دولت نباید تنها در کارگروه طرح تحول اقتصادی تنها به یک جنبه آن یعنی هدفمندی یارانه: وی ادامه داد

 .ول در نظام مالیاتی و بانکی و توجه بیشتر به تولید را در دستور کار خود قرار دهدوری، تح افزایش بهره

بنابراین دولت . پذیری بیشتری خواهد داشت ها آسیب اگر بخش تولید تقویت نشود، اقتصاد کشور در مقابل ضربه: بغزیان تأکید کرد

اکنون در بخش نفت : وی افزود. های مهمی بردارد کشور گام گذاری در های سرمایه ضمن توجه به تولید باید در جهت ایجاد فرصت

و گاز و میادین مشترک، عراق و قطر سهم بیشتری در حال برداشت هستند در حالی که تکنولوژی برداشت از طریق جوانان ایرانی 

 .به آنها منتقل شده است

راهکارهای تقویت اقتصاد دریافت مالیات از اقتصاد زیرزمینی  یکی از: وی در پایان اصالح نظام مالیاتی را مورد توجه قرار داد و گفت

شود که دولت عدالت مالیاتی را  را به خود اختصاص داده است و در این باره تأکید می GDPدرصد از  70یا پنهان است که حداقل 

  .مد نظر قرار دهد

  
 ها ضرورت اصالح اشکاالت مرحله اول هدفمندی یارانه** 

وظیفه مردم در این شرایط این است که با دولت : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه یارانه جنبه حمایتی دارد، گفت

وگو با خبرنگار  ور در گفتمحمد علیپ. رسد همکاری و همراهی کنند چون اگر همکاری مردم نباشد، هیچ طرحی به نتیجه نمی

ها از  بر اساس قانون هدفمندی یارانه: ها اظهار داشت در مورد نحوه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه خبرگزاری فارساقتصادی 

 .ف جامعه داشته باشدابتدا بنا بود دولت خانوارها را شناسایی کند و اطالعات جامعی در مورد اقشار مختل

با توجه به اینکه یارانه جنبه حمایتی دارد، بنا نبود که به مردم داده شود : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد

 .و تنها مربوط به اقشاری است که این رقم در زندگی آنها تاثیرگذار است

های  در این شرایط اصالح اشکاالت مرحله اول باید جزو اولویت: نکرد، گفتوی با بیان اینکه دولت قبل قانون را به درستی اجرا 

 .دولت یازدهم باشد

قانون بودجه هم بر این موضوع تأکید شده که خانوارها نیازمندی خود را به یارانه اعالم کنند،  70در تبصره : علیپور تصریح کرد

 .م کند، یا اینکه آن را به عهده مردم بگذاردچون ممکن است دولت رقمی را برای سقف دریافت یارانه اعال

وظیفه مردم در این شرایط این است که با دولت همکاری و همراهی کنند، چون اگر همکاری مردم : این نماینده مجلس اضافه کرد

 .رسد و فاز اول با همکاری مردم اجرا شد نباشد هیچ طرحی به نتیجه نمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930115000116
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طور که رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند نیاز به عزم ملی وجود دارد و انتظار این است که در این برهه هم همان: وی تصریح کرد

 .تنها کسانی که واقعا نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند اعالم نیاز کنند

از این رقم آزاد  شود که اگر بخشی هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی می 9از   در حال حاضر هر ماه بیش: علیپور گفت

 .شود چون این رقم هیچ تاثیری در زندگی برخی از مردم ندارد شود مشکل تولید و سایر مشکالت حل می

  
 نباید در زندگی مردم تجسس کرد** 

ه، مقننه و قضائیه باید از زیرمجموعه خود بخواهند از دریافت یارانه بطور قوه مجری 9: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم گفت

 .شوند بگیران حذف می میلیون نفر از یارانه 00تا  07داوطلبانه انصراف دهند و اگر این اتفاق بیفتد، حداقل بین 

مبنی بر اینکه  خبرگزاری فارسر اقتصادی عباسعلی نورا استاد اقتصاد دانشگاه آزاد و نماینده سابق مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگا

نباید با : بگیران مناسب است یا خیر، گفت آوری اطالعات درآمدی خانوارها در جهت حذف یارانه آیا روش خود اظهاری برای جمع

 .ورود به زندگی مردم جامعه را ناامن کرد، این روش به مصلحت نظام نیست

 .یارانه مخصوص نیازمندان و افراد کم درآمد است و نباید به ثروتمندان و متموالن جامعه تعلق گیرد: وی افزود

توصیه من در مورد حذف یارانه بگیران این است که دولت از خودش شروع کند و از مسئوالن : این کارشناس اقتصادی تصریح کرد

 .بخواهد که از دریافت یارانه انصراف دهند تا این موضوع در بین مردم هم رواج یابد دولتی مانند وزرا، استانداران و معاونانشان

 .بگیر هستند و واقعا این اتفاق در شان مجلس نیست درصد نمایندگان مجلس یارانه 33: استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اظهار داشت

ه خود بخواهند که نسبت به دریافت یارانه بطور داوطلبانه انصراف قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید از زیر مجموع 9: نورا اظهار داشت

 .شوند بگیران حذف می میلیون نفر از یارانه 00تا  07دهند و اگر این اتفاق بیفتد حداقل بین 

ر ابتدا باید وزرا، گیرند به نظرم د واقعا ما در جامعه افرادی داریم که این مبلغ یارانه برای آنها ناچیز است ولی آن را می: وی افزود

نمایندگان مجلس، قضات و پزشکان و همچنین مشاغل پردرآمدی مثل برخی بازاریان از دریافت یارانه انصراف دهند تا این موضوع 

 .به دیگر افراد جامعه نیز تسری یابد

  
 الزام اقتصادی دولت در سال جدید 7تولید و تورم؛ توجه به مدیریت ** 

  برای افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشور، مدیریت تورم و تولید باید جزو: عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت

 .باشد 39الزامات اقتصادی سال 

الی مبنی بر  و در پاسخ به سؤ خبرگزاری فارسدی وگو با خبرنگار اقتصا اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت

به لحاظ اقتصادی در شرایط بدی قرار داریم و باید به : که دولت باید مدنظر قرار دهد چیست، گفت 39اینکه الزامات اقتصادی سال 

 .های تأثیرگذار باشد دولت باید بیشتر روی بخشسمت شرایط بهتر حرکت کنیم و برای این کار اولویت اقتصادی 

و کار،  در درجه اول باید روی نرخ تورم و سپس روی رونق و توسعه فضای کسب 39گذاری اصلی دولت در سال  هدف: وی افزود

 .های تولیدی باید باشد  اشتغال و توجه به بخش

ادی کشور بهبود فضای کسب و کار حائز اهمیت است زیرا این با توجه به شرایط اقتص: عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد

 .ها مؤثر است مسئله هم روی تولید و هم روی قیمت

المللی را به تولیدات کشورمان اختصاص  توان سهم بیشتری از بازارهای داخلی و بین می 39با مدیریت تولید در سال : جلیلی گفت

 .دهیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930114000317
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ش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، مدیریت تورم و مدیریت تولید باید مورد توجه دولت بنابراین برای افزای: وی اظهار داشت

 .قرار گیرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09393000333939 
 "بازگشت به باال"

 گندم
 - 93/11/15فارس

 31هزار ميليارد ریال برای خرید گندم در سال  33۱/ خرید تضمينی گندم باالتر از نرخ جهانی
هزار و  3۱نرخ تضمينی هر کيلوگرم گندم از نوع معمولی : مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعالم کرد

ت و امسال نيز بانك سپه متولی و عامليت پرداخت بهای خرید گندم ریال اس ۰۱۱هزار و  3۱« دورم»ریال و گندم  ۰۱۱

 .تضمينی به کشاورزان را برعهده دارد

حسین صفایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از دولت،  رسانی پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .هزار میلیارد ریال برای خرید تضمینی گندم در سال جاری زراعی خبر داد 003تخصیص و تامین اعتبار 

ریال عنوان 133هزار و 03را « دورم»ریال و گندم 033هزار و 03حسین صفایی، نرخ تضمینی هرکیلوگرم گندم از نوع معمولی را 

امسال نیز بانک سپه متولی و عاملیت پرداخت بهای خرید گندم تضمینی به کشاورزان در سراسر کشور را برعهده : کرد و گفت

 .دارد

شود، از آمادگی مراکز خرید گندم وابسته با  وی با بیان اینکه برداشت گندم طی چند روز آینده از مناطق جنوبی کشور شروع می

 .روستایی در سراسر کشور برای محصول گندم خبر دادسازمان تعاون 

تالش ما بر این است که گندم خریداری شده از کشاورزان در انبارهای روباز : مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت

 .جود دارد انتقال یابدکه احتمال بارندگی و خسارت وجود دارد، نگهداری نشود و سریعا به استان هایی که ظرفیت ذخیره سازی و

وی در ادامه با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید پس از سالها قیمت برخی از محصوالت کشاورزی از جمله محصول استراتژیک 

اعالم شد، تا انگیزه کشاورز برای تولید محصوالت اساسی کشور بیشتر شود،  ˈگندم پیش از شروع کشت یعنی در شهریور ماه رسما

با توجه به اعالم به موقع و قانونی خرید تضمینی گندم شاهد افزایش تولید محصوالت مهم و اساسی کشور و : ز امیدواری کردابرا

 .خودکفایی در این محصوالت باشیم

های گذشته قیمت  یکی از مشکالت و چالش: صفایی قیمت تضمینی گندم در کشور را باالتر از قیمت جهانی آن بیان کرد و گفت

درصدی نرخ 03ین خرید تضمینی گندم و عدم تناسب هزینه های کشاورزان با درآمد آنان بود که خوشبختانه با افزایش حدود پای

خرید تضمینی گندم این دغدغه ها و نگرانی ها برطرف شده و انگیزه کار و تولید محصوالت اساسی کشور افزایش یافته که این 

 .ات کشاورزی و رهایی از بند اتکا به واردات محصوالت کشاورزی خواهد بودنقطه شروعی برای جهش در افزایش تولید

هنوز نمی توان به طور دقیق میزان خرید گندم : وی در پاسخ به پرسشی در مورد پیش بینی خرید گندم تضمینی در کشور گفت

های مناسب، شاهد افزایش تولید گندم در را برآورد کرد، ولی در استان خوزستان و برخی مناطق جنوبی کشور با توجه به بارندگی 

 .سال جاری خواهیم بود

قیمت تضمینی : درصدی قیمت تضمینی دانه های روغنی کلزا و سویا در سال زراعی جاری خبر داد و گفت 13صفایی از افزایش 

ای کشاورزان ذرت کار تومان در سال جاری رسیده است که این نوید بسیار خوبی بر133تومان سال گذشته به 590ذرت نیز از 

 .خوزستانی نیز است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09393003333313 
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 "بازگشت به باال"
 تولیدات

 - 93/11/15فارس

 هشت ميليون تن شير توليد شد /31ور دام کشور در سال برنامه ام/ توليد صادراتی مرغ
کند، امسال در  زنجيره توليد که حاشيه سود توليدکنندگان و سهم صادرات را بيشتر می: معاون بهبود امور دام گفت

 .شود درصد مرغداریها اجرا و آزادسازی قيمت محصوالت پروتئينی دنبال می 3۱

از دو منظر مهم است، نخست اینکه  کشاورزی در 39انداز سال  چشم ارائه برنامه و  ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

راستا برنامه تولید را هماهنگ  گیری مناسب داشته باشند، دیگر اینکه تولیدکنندگان در همین مسئوالن معیاری برای تصمیم

 .روز افزون خواهد بودتولید  که نتیجه آن، کنند

بخش دام و طیور  در 39هایی که باید سال  کارها و برنامه وگو با حسن رکنی معاون بهبود امور تولیدات دامی، در گفت با این هدف

 .بررسی کردیم باید انجام شود، را

 .رت جهاد کشاورزی اتفاق افتادطبقه پنجم ساختمان وزا این مسئول در  و در دفتر کار 37وگو در روزهای پایانی سال  این گفت

 وری توليد مرغ افزایش بهره*

: الزم است در بخش دام و طیور انجام شود؟ گفت از نگاه کارشناسی 39حسن رکنی در پاسخ به اینکه چه کارهایی در سال 

م در سال آینده روی کند، سیاستهای امور دا ای است که نیازهای داخلی را تامین می زیرساختهای فعلی در بخش طیور به گونه

 .وری در این بخش تمرکز خواهد داشت افزایش بهره

 ریزی صادرات برنامه*

درصد مبادله گوشت مرغ در  93ها  ها است، چرا که بر اساس بررسی ریزی برای صادرات مرغ نیز از دیگر برنامه برنامه: وی ادامه داد

 .برداری است و استثنایی برای بهرهشود که فرصت طالیی  جهان در کشورهای اطراف ما انجام می

 درصد از توليد مرغ کشور 3۱اندازی زنجيره توليد در حداقل  راه*

کنیم که  درصد از تولیدات مرغ عملی می 03برنامه زنجیره تولید را در حداقل  39 سال: معاون بهبود امور تولیدات دامی گفت

 .گری و افزایش صادرات خواهد بود ینه، کاهش سهم واسطهوری، کاهش هز اندازی آن باعث افزایش تولید، بهره راه

درصد از تولید طیور کشور  03در حداقل  39سازی زنجیره تولید در بخش طیور در حال انجام است و تا پایان سال  پیاده: وی گفت

 .شود عملی می

کشورهای دیگر استقبال  که در این صورتتولید کنیم   شود که بتوانیم با قیمت مناسب به گفته رکنی، زمانی صادرات انجام می

 .خواهد بود به صرفه مقرون بیشتری خواهند داشت، زیرا برای آنها

دهندگان جوجه گوشتی،  ها، پرورش های تولیدی مرغ مادر، کارخانه خوراک دام، کشتارگاه در بحث زنجیره تولید بخش: وی افزود

 .کنند فعال می ها همه تحت یک مدیریت فروشگاه

را مدیریت کند و سهم آنها از  ها از تولید تا مصرف تواند همه این بخش مثالً یک اتحادیه می: ر تشریح مدل زنجیره تولید گفتوی د

 .شود  ها از محصول نهایی برداشت می هر کدام از حلقه سود در این روش. سود محصول نهایی به دست آید

شود ،مشکل تامین نقدینگی  ها جاری می است که نقدینگی همواره بین حلقهاندازی زنجیره تولید این  حسن دیگر راه: رکنی گفت

 .یابد نیز به شدت کاهش می های مالی برطرف شده و هزینه

http://www.farsnews.com/
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درصد محصوالت دام و طیور به این  13شود و در ترکیه نیز  سال است در آمریکا استفاده می 53سیستم زنجیره تولید : وی گفت

 .اند هتری از این روش گرفتهشود و نتیجه ب روش تولید می

های تولید در   به گفته رکنی فلسفه تصویب قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد نیز بر این اساس است که تمام بخش

 .قالب زنجیره هدایت شوند

صرف کننده و صادرات آید، قیمت برای م رسد، قیمت تمام شده پایین می گری و داللی به حداقل می های واسطه در این روش حلقه

 .شود شود و امکان رقابت در بازارهای جهانی فراهم می متعادل می

اندازی این مدل، مازاد تولید خواهیم داشت و بازارهای صادراتی بسیار مناسبی در کشورهای عربستان، عراق و  با راه: وی تصریح کرد

 .برداری کرد توان بهره سوریه وجود دارد که می

 کند سمت صادرات سنگينی می به توازن مرغ*

در حالیکه تاکنون یک کشور وارد کننده مرغ بودیم، امسال توازن به نفع صادرات بوده است ، : معاون بهبود امور تولیدات دامی افزود

این  هزار تن واردات داشته باشیم، 03شد  بینی می هزار تن صادرات مرغ از ایران انجام شد، در حالی که پیش 53در سال جاری 

هزار تن شد که حتی به نظر من، این میزان واردات نیز الزم نبود؛ کمترین نوسان قیمت را در گوشت مرغ شاهد  00رقم کمتر از 

 .بودیم و نیاز بازار اشباع شد

یز به وزیر جهاد کشاورزی ن: شود، گفت رکنی در پاسخ به اینکه آیا سال آینده زنجیره تولید در تولید گوشت قرمز هم عملی می

 .های بعدی است های تولید تاکید دارد و این جزء برنامه ای در سایر بخش تعمیم تولید زنجیره

 دام ،صنایع فراوری شير را هم هدایت کند بخش توليد*

شیر محصولی فسادپذیر است، با زحمت : ای در شیر و گوشت گفت اندازی تولید زنجیره وی با بیان مثالی در خصوص ضرورت راه

ها صنایع فرآوری این  رود، در صورتی که اتحادیه ها تا دو ساعت از بین می شود و در صورت بد عمل کردن کارخانه ن تولید میفراوا

 .توانند با تبدیل این محصول به پنیر و شیرخشک ماندگاری آن را بیشتر کنند بخش را در اختیار بگیرند، می

 های دامی سه ماهه نهاده  ذخيره/هندد ها انجام می های دامی را تشکل واردات نهاده*

تمام : های دامی در سال آینده چگونه خواهد بود، گفت معاون بهبود امور تولیدات دامی در پاسخ به اینکه وضعیت تامین نهاده

ی به ها کنیم تشکل تالش می. های دامی است کننده های تولید برنامه این بخش اقتصادی کردن تولید و سهل الوصول کردن نهاده

های واسطی که اکنون قیمت تمام شده  شود تا حلقه حمایت جدی هم از آنها انجام می. های دامی ورود کنند بخش واردات نهاده

 .برند، به حداقل برسند تولید را باال می

 .ماه آینده وجود دارد 9سازی تا  اکنون نیز نهاده به میزان کافی و برای ذخیره: وی ادامه داد

تامین نقدینگی آنها : ها چگونه خواهد بود گفت کنندگان خوراک دام و طیور تشکل های شما از وارد به اینکه حمایت رکنی در پاسخ

شود و در حال حاضر نیز انبارهای سازمان تعاون روستایی  از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تسهیالت بانکی انجام می

 .قرار گرفته استگذار  برای ذخیره نهاده اتحادیه مرغ تخم

 31نقش موثر شرکت پشتيبانی امور دام در تنظيم بازار در سال *

کنندگان مسئله مهمی است برنامه شما برای رفع این  از معاون بهبود امور تولیدات دامی سوال شد که مشکل بازار برای تولید

تازگی به وزارت جهاد کشاورزی برگشته است، در شرکت پشتیبانی امور دام که به : مشکل در سال آینده چگونه خواهد بود، گفت

ها  کنند تا با برقراری تناسب بین عرضه و تقاضا قیمت آوری می کنندگان است و هرگونه محصول مازاد بازار را جمع اختیار تولید

 .متناسب شود
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کند، تا آنها حاشیه سود بیشتری  اد میکنندگان ایج همچنین انجام زنجیره تولید شرایط بسیار مناسبی را برای تولید: وی ادامه داد

 .داشته باشند

 31پيگيری آزادسازی قيمت محصوالت پروتئينی در سال *

سازی  شود که شما به دنبال آزاد های جنابعالی چنین استنباط می ماه گذشته از مجموعه مصاحبه 0_5از رکنی سوال شد طی 

های محصوالت پروتئینی  سازی قیمت بله معاونت بهبود امور دام از آزاد :قیمت محصوالت کشاورزی هستید، آیا اینگونه است؟ گفت

های  دخالت. کننده خواهد بود کننده و مصرف  کند زیرا معتقد هستیم که اگر بازار قیمت را تعیین کند به نفع تولید حمایت می

 .دولتی نتیجه عکس خواهد داد

 دار برای واردات گوشت پيگيری حذف ارز یارانه*

برای واردات گوشت اختصاص نیابد که در این ( تومان 7533)ای  مچنین گفت که به دنبال این هستیم تا ارز تخصیصی یارانهوی ه

زمانی که . به دنبال استمرار تولید هستیم. ای خاص از این محل سود ببرند عده خواهیم زیرا نمی صورت به نفع تولید داخل است

 .ای وجود ندارد به واردات با ارز یارانه تولید مناسب داریم بنابراین نیازی

گذاری نشده است، اما در بازار نیز  طی چند ماه گذشته با وجود اینکه گوشت قرمز قیمت: معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .هزار راس دام نیز صادر شد 03افزایش قیمت وجود نداشت و حتی مجوز صادرات 

 هزار تنی واردات گوشت 1۱کاهش /شویم به خودکفایی گوشت نزدیك می*

ای  شویم، امکان دارد در مرحله به خودکفایی نزدیک می: آیا در تولید گوشت خودکفا هستیم؟ گفت  از رکنی سوال شد پس

هزار تن است البته آمار دقیق استخراج  033صادرات داشته باشیم و زمانی واردات کنیم، اما میزان واردات امسال قطعا کمتر از 

 .است نشده

هزار تن بوده و طی سالهای گذشته حتی بیش از این نیز در  093به گزارش فارس میزان واردات گوشت در سال گذشته حدود 

 .نوسان بوده است

 آزاد سازی قيمت شير فعال در دستور کار نيست*

بت کنم، اما آنچه مهم است شیر سازی قیمت شیر صح توانم درباره آزاد فعال نمی: سازی قیمت شیر نیز گفت رکنی در خصوص آزاد

سرانه مصرف . ها تبیین شود های مختلف باید اهمیت آن برای خانواده محصولی ارزشمند و غذا است و بنابراین با برگزاری جشنواره

لیتر در سال است، اما برخی کشورهای اروپایی  033میلیون جمعیت حدود 33میلیون تن تولید شیر 1آن در کشور با احتساب 

 .لیتر هم مصرف دارند 033ی حت

بندی کرد که باید دولت تنظیم بازار کند و هرگونه دخالت  سازی قیمت اینگونه جمع معاون بهبود امور دام در خصوص آزاد

 .فکر منطقی در تولید باید باشد. کند دار می بازار را تب دولتی

 وری با اصالح نژاد دام و طيور های افزایش بهره برنامه*

پاسخ به اینکه برنامه تنظیم بازار کاهش قیمت تمام شده و افزایش صادرات همه با تولید بیشتر مرتبط است، حال اینکه رکنی در 

نژاد راس مرغ مربوط به انگلیس است و هلشتاین دام سنگین نیز برای ایران نیست، آیا . نژادهای اصالح شده خاص ایرانی نداریم

های  درصد کشورها وابسته به واردات هسته 33در صنعت طیور : ور ایرانی دارید؟ گفت ی بهرهها ای برای اصالح نژاد برنامه ویژه

ور داخلی استفاده  های بهره توان از نژاد بنابراین نمی توانیم ادعا کنیم که می. درصد این وابستگی را ندارند 03 اجداد هستند و تنها

 .دهد ح نژاد را به ما میکرد، اگرچه وجود الین آرین در بابل کنار فرصت اصال
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ظرفیت و کیفیت الشه توسط آنها بررسی . کنند های مختلفی را بررسی می  های متعدد و سویه کارشناسان آمیخته: رکنی ادامه داد

 .وری باال ایجاد کرد توان به این زودی الین با بهره ای است که می توانیم بگوییم که شرایط به گونه شود، اما هنوز نمی می

 گوشتی-صالح دام دو منظوره شيریا*

شوند و  های دنیا انتخاب می با استفاده از واردات ژنومیک که برترین دام: های دام سنگین نیز گفت رکنی در خصوص اصالح نژاد

تی اگر ما از تر از دنیا نیست و ح اکنون نیز میانگین تولید گاو شیری پایین. کنیم های داخلی اقدام به اصالح نژاد می همچنین از گاو

 .توانیم تولید کنیم درصد نوسان می 1تا  3های داخل تنها با  های خارجی نیز استفاده نکنیم، با اتکاء به نژاد نژاد

های نیمه صنعتی با نژادهای مقاوم تولید مثل  اخیرا نیز گاوهای دو منظوره در گاوداری: معاون بهبود امور تولیدات دامی تصریح کرد

 .اینها بیشتر نژادهای سمنتال و مونت از آلمان هستند. یابند یر باال پرورش میباال و کیفیت ش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09370779333317 
 "بازگشت به باال"

 چای
 - 93/11/15فارس

 هزار تن رسيد 2۱توليد چای خشك ایران به 
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی بر افزایش توليد چای برای خودکفایی کشور تاکيد کرد و 

 .هزار تن رسيده است 2۱توليد چای خشك ایران به : گفت

نرخ تضمینی برگ سبز چای در دستور کار شورای : ردبا خبرنگار فارس در رودسر اظهار ک وگو  املشی در گفت محمدمهدی رهبری

 .اقتصاد است

با : اشاره کرد و افزود 39توسط مقام معظم رهبری در سال « اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»وی به نامگذاری 

تومان افزایش پیدا  733و  هزار تصویب شورای اقتصاد نرخ تضمینی برگ سبز چای درجه یک به دو هزار تومان و درجه دو به یک

 .کند می

تولید چای خشک : املشی خواستار تالش مسئوالن و کشاورزان برای افزایش تولید چای در داخل کشور شد و بیان کرد رهبری

 .هزار تن رسیده است 73ایران به 

ایی کشور دانست و تصریح نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی افزایش تولید برگ سبز چای را سبب خودکف

 .میلیارد تومان برای برگ سبز چای از طرف دولت در نظر گرفته شده است 033امسال : کرد

اختصاص مبلغ مذکور : های چای در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد میلیارد تومان برای بهزراعی باغ 93این مسئول با بیان اینکه 

 .استدر برطرف شدن مشکل چایکاران تاثیرگذار 

های عمرانی  هزار میلیارد تومان برای طرح 93امسال : اشاره کرد و گفت 39املشی در ادامه به بودجه عمرانی کشور در سال  رهبری

 .در نظر گرفته شده است

امیدواریم : نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی با اشاره به سایت نفتی سردار جنگل دریای خزر، اضافه کرد

 .اعتبارات الزم از طریق وزارت نفت به پروژه مذکور اختصاص پیدا کند

تواند نیاز نفت  مخازن سایت مذکور می: درصد خواند و یادآور شد 03وی پیشرفت فیزیکی سایت نفتی سردار جنگل خزر را کمتر از 

 .سال کشور را تامین کند 00و گاز 

هکتار از اراضی  933: جنگل خزر را نیازمند عزم ملی دانست و اذعان داشت این مسئول تسریع در روند پروژه سایت نفتی سردار

 .سایت مذکور در تصرف افراد حقیقی و حقوقی است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921226000082
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09393000333390 
 "بازگشت به باال"

 بازار و قیمت ها
 - 93/11/14فارس

 هزار تومان ۷سيب درختی / نظارتی افزایش قيمت ميوه در سایه بی
دادند، اما در عمل  در حالی که مسئوالن تنظيم بازار مرتب از وجود ذخيره کافی ميوه عيد و نظارت بر بازار خبر می

 .کمبود توليد به اوج رسيدقيمت ميوه به ویژه سيب درختی به بهانه 

از سطح شهر تهران، در حالی که مسئوالن تنظیم بازار مرتب از وجود ذخیره کافی  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

درختی به بهانه کمبود تولید، در آخرین  دادند، اما در عمل قیمت میوه به ویژه سیب عید و نیز نظارت بر بازار خبر می میوه برای

 .روزهای تعطیالت به اوج رسید

 .رسد تومان به فروش می 3333تا 5333سیب درختی در تهران به نرخ کیلوگرمی 

 تومان9333سیب زمینی کیلوئی 

 تومان7133گوجه فرنگی کیلوئی 

 تومان9033کیوی کیلوئی 

 تومان0033پیاز کیلوئی 

 انتوم 7033پرتقال کیلوئی 

 تومان0333موز کیلوئی 

 تومان7333سبزی کیلوئی 

میوه به طور کافی وجود دارد و مردم برای  کردند، تولید و ذخیره این در حالی است که مسئوالن ستاد تنظیم بازار مرتب تأکید می

تی و کمبود عرضه در عمل قیمت میوه در آخرین روزهای تعطیالت به خاطر بی نظار تامین میوه شب عید مشکلی ندارند، اما در

 .ها باز هم افزایش یافت مغازه

، در هفته اول تعطیالت در قالب گزارشی اوضاع بازار میوه در سطح میادین میوه و تره بار را آرام توصیف کرده و از خبرگزاری فارس

 .تداوم چندانی نداشتاما ظاهرا این وضع . ها خبر داده بود کاهش نسبی قیمت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09393005333390 
 "بازگشت به باال"

 اقلیم و منابع طبیعی
 - 93/11/12فارس

 رسيدمتر  ميلی 3۷2های کشور به  حجم بارش
متر بوده است که در مقایسه  ميلی3۷2های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون  حجم بارش: وزارت نيرو اعالم کرد

 .دهد با زمان مشابه سال آبی گذشته سه درصد کاهش نشان می

 037تاکنون به ( 37مهرماه )های کشور از ابتدای سال آبی جاری  حجم بارش وزارت نیرو،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .متر رسیده است میلی

صد ، این میزان بارش درمقایسه با دوره زمانی مشابه متوسط دراز مدت هشت در(پاون)به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو 

 .کاهش یافته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930115000061
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930114000035
http://www.farsnews.com/
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=10032
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های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته سه درصد کاهش  همچنین حجم بارش

 .دهد نشان می

میلیون متر مکعب اعالم  590میلیارد و  719های کشور را در سال آبی جاری  شرکت مدیریت منابع آب ایران مجموع حجم بارش

 .کرده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09393007333539 
 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 - 93/11/12فارس

 های کشاورزی بسيار نامطلوب است وری در زیر بخش وضعيت رشد بهره
وری بخش کشاورزی  پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در اظهار نظر در مورد طرح الحاق یك ماده به قانون بهرهمرکز 

 .های کشاورزی بسيار نامطلوب است وری در زیر بخش وضعيت رشد بهره: اعالم کرد

های مجلس شورای اسالمی  مرکز پژوهشمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ایران، به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

را مورد بررسی قرار « وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مکرر به قانون افزایش بهره( 77)طرح الحاق یک ماده به عنوان ماده »

 .داد

های کشاورزی بسیار نامطلوب است و این مسئله در  وری در زیربخش وضعیت رشد بهره: مرکز اعالم کرد دفتر مطالعات زیربنایی این

 .کند های جنگل و مرتع و شیالت نیز صدق می مورد زیربخش

شوند و سرشماری های عمومی کشاورزی نیز هر چند سال یک بار  های آماری منتشر می رغم این که هر ساله سالنامه همچنین علی

گیرند، اما با وجود آمار و اطالعات جمع آوری شده نمی توان برای محصوالت و نهادهای مختلف در زیربخش های  نجام میا

 .وری جمع آوری نشده است کشاورزی، در سطح استان، بهره وری را محاسبه کرد، به این دلیل که آمار مورد نیاز برای محاسبه بهره

حتی در مرکز آمار ایران، طبقه بندی زیربخش های . های کشاورزی اهمیت بیشتری دارد این موضوع در مورد اشتغال زیر بخش

 .کشاورزی با طبقه بندی مورد استفاده در وزارت جهاد کشاورزی و طبقه بندی مورد استفاده در بانک مرکزی متفاوت است

 .ح اتخاذ خواهد شدها و اطالعات صحی در حالی که یک تصمیم گیری صحیح حتما بر مبنای مجموعه داده

آمده که  0913وری بخش کشاورزی مصوب مرداد  قانون افزایش بهره( 77)در این ارتباط بستر قانونی الزم وجود داشته و در ماده 

 :وزارت جهادکشاورزی موظف است، حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به

 های تولیدی خویش در آن، اورزی و تشویق آنان به ثبت اطالعات فعالیتایجاد پایگاه اطالعاتی تولیدکنندگان بخش کش( الف

 ،(IT)ایجاد پایگاه اطالعات جامع کشاورزی بر پایه فناوری اطالعات ( ب 

ایجاد شبکه مدیریت دانش و اطالعات کشاورزی و روستایی برای ارائه خدمات علمی، آموزشی ، فنی، ترویجی و سایر اطالعات ( ج

این قانون، خود تامین کننده یکی از اهداف طرح مذکور ( 77)بنابراین ماده . دام کرده و در دسترس عموم قرار دهدمورد نیاز اق

 .است، ولکن تاکنون این قانون اجرایی نشده است

د این قانون توان تنها با الحاق یک ماده به اصالح و تکمیل موا همچنین با توجه به مشکالت و تناقضات قانون افزایش بهره وری نمی

 .پرداخت

« طرح جامع کاداستر کشور»همچنین در دوره هشتم مجلس شورای اسالمی طرحی تحت عنوان : این گزارش در ادامه می افزاید

می ( به عنوان کمیسیون اصلی)در دستور کار قرار گرفت، این طرح که مراحل نهایی بررسی و تصویب خود را در کمیسیون قضایی 

ها و اهداف متصور در طرح  وعه ابعاد و رویکردهای جامعی است که می تواند ضروریات فوق الذکر و جهت گیریگذراند، دارای مجم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930112000406
http://www.farsnews.com/
http://rc.majlis.ir/fa/news/show/878809
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آن را پوشش دهد، از این رو، پیشنهاد رویکردهای مشابه ، موازی یا مغایر احتمالی ، ضمن « 09»و « 03»حاضر و تبصره های 

 .تلف در مراحل اجرایی را فراهم خواهد ساختایجاد انباشتگی قوانین همسو ، موجب بروز تفاسیر مخ

از طرف دیگر تاسیس یک سازمان جدید دولتی با استخدام نیروهای جدید، بودجه مستقل و امکانات و ویژگی های مدنظر طراح، 

 .قطعا واجد بار مالی سنگین بوده و برخالف اصل هفتادو پنجم قانون اساسی است

رت بهتر نظاممندسازی مدیریت بهبود بهره وری در بخش کشاورزی و زیر بخش های آن لذا برای مدیریت یکپارچه یا به عبا

پیشنهاد می شود به جای تصویب و الحاق یک ماده قانونی به قانون افزایش بهره وری ، یک بازنگری جامع در کل این قانون انجام 

ایف نظارتی خود و تحقق سیاست های برنامه همچنین مجلس شورای اسالمی و به خصوص کمیسیون کشاورزی از منظر وظ. شود

پنجم توسعه و برنامه های پیشنهادی وزیر جهادکشاورزی به مجلس، از وزارت مذکور عملکرد آن وزارت را در خصوص طراحی و 

هد بود تا استقرار سامانه یا سامانه های مورد نظر مطالبه کند زیرا بدون شک چنین رویکردی به طریق اولی مقرون به صرفه تر خوا

 .وضع قانون و تشکیل سازمان جدید که طبیعتا آثار مالی قابل توجهی نیز برای دولت خواهد داشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09393007333030 
 "باال بازگشت به"

 برنامه و سیاست ها
 - 93/11/11فارس

 بخش کشاورزی نقش اساسی در خروج از رکود و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد
های اقتصاد مقاومتی و خروج از شرایط رکود اقتصادی از  جمهور با بيان اینکه تحقق سياست اول رئيس معاون

دو مورد نقش اساسی و محوری دارد و دولت مصمم  بخش کشاورزی در هر: است، گفت 31های دولت در سال  اولویت

 .است از ظرفيت این بخش برای تحقق اهداف استفاده کند

، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، هر یگاه اطالع رسانی دولتپا ،به نقل ازخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .چه استفاده از دانش روز و فناوریهای جدید بیشتر باشد ، قطعاً آثار مثبت و دستاوردهای مطلوبی خواهیم داشت

دی از اولویتهای دولت در معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و خروج از شرایط رکود اقتصا

بخش کشاورزی در هر دو مورد نقش اساسی و محوری دارد و دولت مصمم است، از همه ظرفیتهای این : است، گفت 39سال 

 .بخش در جهت تحقق اهداف استفاده کند

به عنوان یکی از ( نواحد ورامی)جهانگیری ظهر امروز دوشنبه در جریان سفر به شهرستان پیشوا، از مجتمع کشت و صنعت تهران 

وابسته به سازمان اتکا بازدید کرد و با توضیحات وزیر جهاد « مزارع نوین ایرانیان»بزرگترین مجتمع های تابعه شرکت هلدینگ 

 .کشاورزی و مسئوالن امر در جریان فعالیتها و ظرفیتهای این شرکت قرار گرفت

شرکت می توان به واحد کشت بافت این مجتمع اشاره کرد که در نوع  ناز جمله فعالیتهای دانش بنیان و دارای ارزش افزوده ای

خود ، یکی از بزرگترین واحدهای کشت بافت کشور بوده و توانسته از خروج ارز جهت خرید نشاء گیاهان خاص و زینتی جلوگیری 

 .رود های این مجتمع به شمار می همچنین پرورش شترمرغ نیز از دیگر فعالیت.نماید

ول رئیس جمهور در نشست پایانی بازدید از واحدهای نمونه دامپروری و کشاورزی شهرستان پیشوا ،از سازمان اتکا به عنوان معاون ا

دولت از این گونه نهادها که در جهت سیاستهای دولت فعالیت دارند، : یک ظرفیت مناسب در بخش کشت و صنعت یاد کرد و گفت

 .فرصتها بیشتر باشد، بازده و بهره وری بیشتری در زمینه تولید خواهیم داشتحمایت می کند و معتقد است هر چه این 

دولت به تمام نهادهای عمومی و خصوصی که در زمینه های مختلف بخش کشاورزی فعالیت دارند، نگاه مثبتی دارد و به : وی افزود

 .اندیشد عنوان یک فرصت مناسب به این نهادها می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930112000171
http://www.farsnews.com/
http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=12&Id=237120
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هر چه استفاده از دانش روز و فناوریهای جدید : بکارگیری فناوریهای نوین در بخش کشاورزی گفتجهانگیری با تاکید بر لزوم 

 .بیشتر باشد ، قطعاً آثار مثبت و دستاوردهای مطلوبی خواهیم داشت

جمله  صندوق توسعه ملی و اعطای تسهیالت از: کند، افزود وی با تاکید بر اینکه دولت از بخش کشاورزی به طور جدی حمایت می

ابزارهایی است که باید به کمک تولید بیاید تا با کارایی بیشتر و هزینه کمتر، بتوانیم به بخش صادرات محصوالت کشاورزی و 

 .دامپروری رونق بخشیم

بهره وری در :معاون اول رئیس جمهور همچنین یکی از محدودیتهای اصلی در بخش کشاورزی را کمبود منابع آب دانست و گفت

به خصوص در زمینه آب رسانی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است که باید با استفاده از روشهای نوین آبیاری،  کشاورزی

 .استفاده بهینه از آب و بهره وری را سرلوحه کار خود قرار دهد

یی که به پایتخت متصل شهرستانها: وی همچنین با اشاره به مشکالت مطرح شده از سوی فرماندار شهرستان پیشوا خاطرنشان کرد

 .شوند هستند، از مسائل و مشکالت مختلف تهران همچون مشکالت زیست محیطی متاثر می

یکی دیگر از مشکالت شهرستانهای استان تهران این است که دغدغه های مدیریت استان به قدری زیاد است که شاید : وی افزود

باید با تفویض اختیارات بیشتر به فرمانداران، زمینه تصمیم گیری و رفع  کمتر بتواند به شهرستانها توجه کند که در این خصوص

 .مشکالت آنها را فراهم نماییم

، سال خروج از رکود و رونق بخشیدن به اقتصاد  39معاون اول رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد با کار و فعالیت بیشتر، سال 

 .کشور باشد

مان اتکا و ظرفیتهای این سازمان در بخش کشت و صنعت و پرورش دام و طیور ارائه شد و در این نشست گزارشی از فعالیتهای ساز

 .مشکالت و موانع پیش روی توسعه فعالیتهای این سازمان مطرح شد

 1وجود بیش از : وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای فراوان کشور در بخش تولید گیاهان دارویی گفت

فلور گیاهی در کشور ظرفیتی مناسب است که می توان با توسعه تولید گیاهان دارویی نسبت به ایجاد درآمد و اشتغالزایی هزار 

 .اقدام کرد

با استفاده از فناوریهای روز می : حجتی استفاده از تکنولوژی و فناوری های روز را از ضرورتهای بخش کشاورزی برشمرد و گفت

 .ها، افزایش تولید و بهبود کارایی گام برداشت توان در جهت کاهش هزینه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09393000333005 
 "بازگشت به باال"

 آیانا-1393فروردین  16, شنبه

نمی خواهيم سرنوشت : کشاورزان معترض! /ورزان فرانسوی در موزه لوور پاریسگوسفندچرانی کشا:
 کشاورزی به موزه ختم شود 

 .تعدای از کشاورزان فرانسوی در اعتراض به دولت در موزه لوور گوسفند چراندند

ای از کشاورزان فرانسوی به  و به نقل از یورو نیوز، عده( ایانا)به گزارش خبرنگار واحد بین الملل خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .سیاست های دولت اوالند، نخست وزیر چپ گرای فرانسه در بخش کشاورزی اعتراض کردند

این کشاورزان به طور نمادین گوسفندهای خود را داخل موزه لوور بردند که به دولت بگویند با این سیاست ها کشاورزی فرانسه را 

 .دیگر باید در موزه پیدا کرد

 «.اعتراض می کنيم تا سرنوشت کشاورزی به موزه ختم نشود»: راد شعار می دادنداین اف 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930111000554
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تعدادی از کشاورزان همچنین همراه با گوسفندان وارد بخش ورودی موزه شدند و تالش محافظان موزه برای ممانعت از ورود  

 .اجه شدگوسفندان به بخش های ابتدایی موزه با ناکامی آن ها در مهار کشاورزان معترض مو

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/09130-0.html 
 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393فروردین  16, شنبه

 ی سوئد ˈاپساالˈاستقبال گسترده از غرفه ایران در جشنواره غذایی شهر 
 . ی سوئد با استقبال گسترده بازدیدکنندگان مواجه شدˈگوتسونداˈغرفه ایران در جشنواره بين المللی غذایی مرکز 

  
واقع در شرق  ˈاپساالˈایران در استکهلم، در این جشنواره بین المللی که در هفته جاری و در شهر   به گزارش ایرنا به نقل از سفارت

ع غذاها و تنقالت سنتی ایرانی به معرض نمایش گذاشته شد و با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان مواجه سوئد برگزار شد، انوا

 .گردید

  
در این جشنواره، غذاهای سنتی، شیرینی و تنقالت کشورهای مختلف بویژه کشورهای مبداء مهاجرین به سوئد نظیر ایران، تایلند، 

 .عرضه شده بود... ژاپن، اتیوپی و سومالی، عراق، ترکیه، افغانستان، لبنان، 

  
غرفه ایران که به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوی اسالمی ایران برپا شده بود با توجه به تنوع غذایی، سفره زیبای هفت سین 

نی که برای بازدید ایرانیا. و صنایع دستی ایرانی کامال متمایز و در تمام مدت برگزاری جشنواره، با ازدحام بازدیدکنندگان مواجه بود

 .آمده بودند با افتخار دوستان و همراهان سوئدی خود را برای تماشا و بهره بردن از غرفه ایران دعوت می کردند ˈگوتسونداˈبه مرکز 

نوع شیرینی و شش  03نوع غذای سنتی از مناطق مختلف ایران،  00غرفه ایران مزیّن به سفره هفت سین، صنایع دستی، حدود 

 .نیز جلوه زیبا و جذابی بویژه برای ایرانیان بازدید کننده داشت ˈچو ایران نباشد تن من مبادˈعبارت زیبای . بود نوع دسر

 .سماور بزرگ سنتی غرفه ایران بارها پر و خالی شد و چای زعفرانی ایرانی ذائقه هر بازدید کننده ای را جذب می نمود

غذاهای ایرانی عرضه شده در این . ایران نیز نسبت به غرفه های دیگر چشمگیر تر بود استقبال بازدید کنندگان برای خرید از غرفه 

 .ایران در سوئد تهیه شده بود  جشنواره توسط همسران کارکنان سفارت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/09191-0.html 
 "بازگشت به باال"

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1393فروردین  16, شنبه

 محصول اساسی، آماده تحویل به دولت  3های تقویت خوداتکایی برای  تهيه طرح
محصول اساسی بخش  3در راستای اجرایی کردن شعار سال جدید با محوریت عزم ملی و مدیریت جهادی، برای 

 .شود زودی تقدیم دولت می های افزایش توليد و کاهش وابستگی تهيه شده است که به طرحکشاورزی 

با اعالم این خبر ( ایانا)معاون بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهادکشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

اقتصاد و فرهنگ با "کنیم که با شعار  را در حالی آغاز می 39سال : درباره اقدامات این معاونت برای اجرایی شدن شعار امسال گفت

 .های جدیدی در حال انجام است عجین شده است و در این راستا در بخش تولیدات گیاهی برنامه "عزم ملی و مدیریت جهادی

 .آماده ارسال به دولت است محصول اساسی تهیه شده و 3ها برای  های افزایش تولید و کاهش وابستگی طرح: عباس کشاورز افزود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16875-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16868-1.html
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ها و  تقویت خوداتکایی در محصوالت اساسی در سال جدید مدنظر قرار گرفته و در این راستا تمامی برنامه: وی خاطرنشان کرد

 .ها رهایی یابیم شده به کمک بخش کشاورزی خواهد آمد تا از وابستگی های تدوین طرح

هایی تدوین شده که در صورت  های روغنی طرح نج، گندم، جو، ذرت، شکر و دانهدر محصوالت اساسی چون بر: کشاورز ادامه داد

 .ها را کاهش دهیم توانیم بخش عظیمی از وابستگی های دولت و اجرایی شدن آنها می حمایت

ستا دولت های بسیار باالیی برای افزایش تولید و کاهش واردات دارد که باید در این را بخش کشاورزی پتانسیل: وی تصریح کرد

 .های الزم را انجام دهد گزار، حمایت خدمت

 های زیرزمينی شد ها باعث تغذیه آب خوشحاليم که بارندگی 

آسا و میزان خسارت  های سیل معاون بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهادکشاورزی درباره وضعیت آب و هوایی، سرمای بهاره و باران

بندی نرسیده است، اما از آنجا  های مربوط به مسائل فوق در فصل بهار هنوز به جمع گزارش: آن به محصوالت کشاورزی یادآور شد

 .های زیرزمینی شده است، برای بخش کشاورزی نوید خوبی به ارمغان خواهد داشت ها باعث تغذیه آب که بارندگی

. ار بارندگی اتفاق بیفتد، مفید خواهد بودبرد که هر مقد های زیرزمینی بخش از بیالن منفی رنج می های آب چاه: کشاورز تأکید کرد

 .هایی وارد شود هرچند که ممکن است به برخی از محصوالت کشاورزی خسارت

 .شود، اما باران نوید خوشحالی برای بخش کشاورزی دارد بینی خسارت جدی به محصوالت مختلف نمی پیش: وی اظهار داشت

هایی بر اثر سرمای چند روز گذشته  ها چون آذربایجان غربی و زنجان خسارت ستانهای اولیه برخی از ا گفتنی است، بر اساس اعالم

 ./دار وارد شده که هنوز آمار دقیقی از سوی وزارت جهادکشاورزی اعالم نشده است های هسته های میوه به باغ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/09190-0.html 
 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393فروردین  15, جمعه

 سال رویش بذرهای اميد در کشتزار تدبير 
 31ویژه نوروز -اقتصادسبز گزارش سال برای ماهنامه -عليرضا صفاخو 

های پرحادثه برای بخش کشاورزی بود،  اقتصادی، یکی از سالخورشیدی موسوم به سال حماسه سیاسی و حماسه  0937سال  

اگرچه اصوال همه بهره برداران بخش کشاورزی به واسطه ریسک پذیری باال در پیشه گره خورده با امنیت غذایی شهروندان، به 

سال سکانداری وزیران  1د پس از هایی که شای حادثه. ها از جنس دیگری بود های پرحادثه بسیار عادت دارند، اما این بار حادثه سال

البته از آنجا که . بدنه اجرایی دولت در نیمه دوم سال، به شکل دیگری ورق خورد دولت احمدی نژاد، امسال با پوست اندازی

های رخ داده در چند صفحه اختصاص یافته است، با این وجود کوشیده  معذوریت جا برای یک نشریه مکتوب مانع مرور تمام اتفاق

خورشیدی باقی  0937ده تا حدامکان به شاخص ترین مصادیق آنها اشاره شود و در آرشیو تاریخ رویدادهای کشاورزی سال ش

سال رویش "! (و البته نه همه آن ها)سالی که انتخاب معاونان وزیرجهادکشاورزی در دولت یازدهم و باور بیشتر آن ها . بماند

های تدبیرگران امروز است به اذهان بیشتر بهره  های خوشی را که ماحصل کشت ید اتفاقبود و نو "بذرهای امید درکشتزار تدبیر

ها برای ریاست جمهوری اسالمی ایران، واجد شرایط تر  برداران که با هزار و یک امید، حسن روحانی را در میان تمام گزینه

 .دهد تشخیص دادند، نوید می

 اب طبع کشاورزانبرداران برای حضور ریيس جمهوری ب عزم بهره

شود، اما  در جامعه کشاورزی، حتی وقتی چهره محبوبی مانند محمد خاتمی، شانس اصلی و جدی ریاست جمهوری قلمداد می

های هفتم و هشتم؛ جایگاه پدر معنوی کشاورزان  کشاورزان و مدیران این بخش ضمن احترام فوق العاده به رییس جمهوری دولت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16865-1.html
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توانند نادیده بگیرند و در واقع گزینه اصلح ریاست جمهوری برای بیشتر کشاورزان،  رفسنجانی را نمی در عالم سیاست یعنی هاشمی

لذا پس ازتایید نشدن صالحیت . فرد مورد حمایت رییس جمهوری دوره سازندگی و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است

ه نیروها به صورت هم افزایی حامی حسن روحانی هاشمی رفسنجانی برای ریاست جمهوری امسال از سوی شورای نگهبان، هم

ها و  های روستایی و کشاورزان مقیم شهر شدند تا با پیروزی مهم وی در انتخابات امسال شادی و امید به خیمه عشایر و کاشانه

سردمداری به این ترتیب حسن روحانی رییس جمهوری دولت یازدهم شد و با انتخاب کمیته کشاورزی به . روستاها رخنه کند

شروع به ارزیابی گزینه اصلح وزارت برای دولت یازدهم کردند تا پس از به قول .... هایی مانند عیسی کالنتری و قره یاضی و چهره

محمود حجتی برای اخذ رای ( که شاید در نوع خود بی سابقه باشد) خود روحانی کلی ناز کردن حجتی و اصرار رییس جمهوری 

های مجازی مثل پایگاه خبری  های رسانه ای خودجوش از سوی رسانه جلس معرفی شود و با کمپیناعتماد به صحن علنی م

در کنار تجربه بدون حرف ... های اعتماد، شرق و  های مکتوب مانند روزنامه و رسانه( ایانا)فودپرس و خبرگزاری کشاورزی ایران 

های دل چسب برای یک سخنرانی اما بتواند  ه رغم به کارنبردن واژهوحدیث حجتی در دوره ادغام و دولت هشتم، این وزیر عملگرا ب

با سابقه روشن اجرایی، دل اکثریت نمایندگان اصولگرای مجلس نهم را برباید و این بار در ساختمان نعمتی جم خیابان طالقانی به 

 !، تحویل بگیردعنوان وزیر جهادکشاورزی میراث به جا مانده از محمدرضا اسکندری و صادق خلیلیان را

 اندازی بدنه اجرایی صدور احکام انتصاب و پوست

خورشیدی که قریب به اتفاق مدیران دوره  0915برخالف دوره استقرار وزیرجهادکشاورزی دولت مهرورز احمدی نژاد در سال 

اب محمود بصیری از وزارت حجتی قلع و قمع شدند و به انحای مختلف خانه نشین شدند، محمود حجتی در بدو ورود با انتص

معتمدان خود به عنوان مسوول دفتر وزیر و مشاوری مانند شریعتمدار، حق انتخاب کادر همکارش را کلید زد که در این میان 

برخالف انتظار تا زمان جلب رضایت رییس بنیاد مستضعفان برای آغاز همکاری دوباره عبدالمهدی بخشنده، به سمت معاونت برنامه 

دی جهادکشاورزی، هیچ حکم جدیدی را به کارگزینی وزارتخانه نداد تا سرانجام با حضور بخشنده رسما نسیم ریزی و اقتصا

احترامی که جزو روحیات . های کارشناسی و مدنظر دولت اعتدال با احترام رقم بخورد تغییرات تدریجی مدیران غیرهمسو با سیاست

 !شت سال احترام به مخالفان استخاص وزیر محبوب رییس جمهوری فرهیخته با سابقه ه

ها، مدیریت منابع انسانی، تعاون روستایی، بهبود تولیدات دامی، معاونت  های استان در هر حال به مرور معاونان وزیر در حوزه

در  تحقیقات وترویج کلید خورد و با فاصله ای بیش از حد تصور این تغییر شامل حال مدیر مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی و

اگرچه تا لحظه تحریر این گزارش، همچنان معاونت آب و خاک و صنایع جهادکشاورزی . نهایت معاونت تولیدات گیاهی هم شد

دستخوش تغییر معاون نشده و حسن یونس سینکی، قائم مقام وزیر در امور بازرگانی وزارت جهادکشاورزی نیز، پیرو ابالغ رسمی 

به چاپخانه از محمودحجتی حکم  39سین روزهای خروجی گرفتن صفحات ماهنامه ویژه نوروز قانون انتزاع از سوی دولت در واپ

 .گرفت

ها نیز حجتی و یارانش، تا امروز بی گدار به آب نزده اند و  های جهادکشاورزی استان البته در جریان احکام تغییر روسای سازمان

صفهان، چهارمحال وبختیاری، فارس، آذربایجان شرقی و مازندران های ا های جهادکشاورزی استان فقط به تغییر روسای سازمان

 .رسد در این زمینه نیز عجله زیادی نزد اتاق فکر وزیر در این زمینه وجود داشته باشد مبادرت کرده اند و به نظر نمی

 سابقه به لحاظ استقبال مدیران ارشد کشوری کنگره چهارم خانه کشاورز، بی

بود که به واسطه حضور و سخنرانی  "خانه کشاورز"امسال در بخش کشاورزی، برگزاری چهارمین کنگره یکی از رویدادهای مهم 

رییس جمهوری و پخش زنده از شبکه خبر سیما، بازتاب زیادی داشت، به ویژه که رییس جمهوری دولت اعتدال در اظهار نظری 

راستی آزمایی هم زمان با آغاز به کار دولت جدید خبر  صادقانه، آمار ارائه شده دولتدهم را به چالش کشید و از سیاست
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سخنرانی ای که البته رییس جمهوری در آن با ادبیاتی کم سابقه در بخش کشاورزی و فاخر لب به ستایش از کشاورزان گشود .داد

نام خداست، خدا خود را  افشاند، اما رویش آن بذر به دست و با اراده حق است، زارع کلمه زیبایی است، این کشاورز می":و گفت

 ".کنند های حق است و زارع واقعی خداست و کشاورزان وسیله زراعت را آماده می داند، زارع یکی از نام زارع می

ساز و مسجد ساز نیستند، خیرین  خیرین فقط خیرین مدرسه": یا وقتی روحانی با اشاره به جایگاه محبوب خیرین ادامه داد

کند و  بخش کشاورزی نه تنها غذای مردم را تهیه می. آیند با سود کم، اما با سود بابرکت، به میدان میکشاورزانی هم هستند که 

نشینیم و  کنیم و هر بار که در کنار سفره غذا می هر روز ما از دسترنج کشاورزان قدردانی می. موجب استمرار حیات جامعه است

 ".ه سفره مردم را رنگین کردند، هستیمگوییم و در دل، قدردان همه آنهایی ک الحمدهلل می

افتخاری وجود ندارد که سفره ما را ": وی درآن کنگره و هنگام ادامه گفتار کرامت بخشی اش به کشاورزان ایرانی خاطر نشان کرد

در سفره ایرانی  کشاورزی دیگران آباد کند، آثاری از زراعت آمریکای التین گرفته تا شمال آفریقا، اروپا و آسیای دور، همه و همه

 ".شود و این افتخار برای ما نیست کم و بیش یافت می

های تولیدی یا وزارت  های پراحساس کشاورزان، حضور تک تک وزیران مرتبط با حوزه البته پس از سخنرانی روحانی و کف زدن

اگرچه . های سیاسی احیا کرد رهکشور، جایگاه سیاسی خانه کشاورز را همانطور که در اساسنامه اش آماده به نسبت حضور چه

رفت از این اقبال رییس دولت یازدهم و وزیران کابینه  برخی صاحبنظران محافل کارشناسی معتقدند از خانه کشاورز انتظار می

 .کرد خیلی بیشتر بهره برداری رسانه ای می

 !سال ۰اعالم قيمت خرید تضمينی محصوالت کشاورزی پيش از آغاز کشت، پس از 

های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی مورد حمایت دولت از جمله مهم ترین تدابیر  های منطقی قیمت به موقع و با قیمت اعالم

توان گفت محمود حجتی خیلی خوب توانست در این زمینه دولت روحانی را با وزارت  امید بخش دولت یازدهم بود که می

ند در صورت ادامه دار بودن موجب تصمیم گیری بهتر کشاورزان در توا اتفاقی که می. جهادکشاورزی همسو و همراه کند

به این ترتیب اگر الگوی کشت محصوالت کشاورزی نیز توسط معاونت تولیدات گیاهی تدوین و . های پیش از کشت شود ریزی برنامه

 .میدوار شدتوان به ساماندهی میزان تولید و تناسب آن با نیاز بازار داخلی و صادرات ا ارائه شود، می

 اقبال مدیریت جدید به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی

های متفاوت مدیریت جدید حضور غیرمنتظره محمود حجتی، بخشنده و شریعتمدار در اتاق تهران و سپس اتاق  یکی دیگر از اتفاق

اتفاقی که . صوصی و دولتی بیابندهای آنها دنبال راه بهتری برای تعامل بخش خ ها و درد دل ایران بود تا در کنار شنیدن مشورت

سرانجام دراوایل اسفند ماه سال جاری موجب حضور حجتی در نشست صبحانه اتاق شد و به رغم این که برخی فعاالن بخش 

های اخیر استفاده کردند، اما حجتی بدون عکس العمل احساسی و عصبی پای  خصوصی از صریح ترین ادبیات انتقادی و پردرد سال

وزیر بی تمایل به سخنرانی -های عمومی  ها نشست و سپس در روزی پرترافیک به لحاظ کاری، با حضور جمعی از رسانهشنیدن آن

 .هایی که پاسخگویی برخی از آنها در شان وقت و مسوولیت وزیر نبود، قرار دادند بدون محتوای خبری را در معرض پرسش

 به پيش انتصاب مدیر جدید روابط عمومی جهادکشاورزی، گامی

لذا اگرچه . ها پذیرفته اند که پاشنه آشیل بخش کشاورزی ناکارآمدی روابط عمومی آن است امروز همه فعاالن بخش همچون رسانه

همه انتظار داشتند تا محمودحجتی در بدو ورود به وزارتخانه، مدیر روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی را انتخاب کند، اما در 

هایی مانند علیرضا بزرگی، محمدرضا غفوری و  سرانجام از بین گزینه... و تحقیق و مالحظات داخلی و عوض پس از کلی بررسی 

شاهرخ رمضان نژاد؛ عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی فرماندهی نهضت اطالع رسانی ونوشتاری بخش 

روی گشاده همه خبرنگاران و روزنامه نگاران را همکار  مدیری که با توپ پر شروع به کار کرد و با. کشاورزی را به عهده گرفت
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. وگو با وزیر یا معاونان وزارتخانه تفسیر نکنند روابط عمومی در دوره جدید دانست و از آنها خواست تا اطالع رسانی را فقط در گفت

برد و پس از اینکه خودش از ( ایسنا) مدیری که در بدو امر، رکنی معاون دام وزیر جهادکشاورزی را به خبرگزاری دانشجویان ایران

های بخش کشاورزی در هفته  بازدید کرد و در آنجا خبر از برگزاری جشنواره برترین نوشته( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

به  رفت تا"فارس"داد؛ در ادامه به اتفاق صفایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی به خبرگزاری  39جهادکشاورزی سال 

 .های هدفمند و مسووالنه آغاز شود وگو ها و معاونان وزیرجهادکشاورزی بستر اعتماد و گفت تدریج میان رسانه

های بخش روابط عمومی در دوره استقرار مدیرجدید روابط عمومی نبود، برگزاری دومین نشست هدفمند  البته این همه اتفاق

تر برخی رویدادها مانند مالقات  تشکیل کمیته مشترک، پوشش گسترده محمودحجتی با مدیران مطبوعات تخصصی کشاورزی و

های دانش بنیان کشاورزی، بازدید  وزیرجهادکشاورزی با رییس مجلس سودان، امضای تفاهم نامه تجاری کردن دستاوردهای شرکت

های دیگری بودند که در قیاس با  ماز اقدا...در جزیره کیش وvivوزیرجهادکشاورزی از نخستین نمایشگاه بین المللی دام وطیور 

های معاونان وزیر به بهانه دهه فجر انعکاس رویدادهای  العاده حضور کشاورزان نمونه در تهران و همچنین نشست پوشش خبری فوق

 .اگرچه هنوز همگان انتظارات بیشتری دارند. کشاورزی را دست کم در قیاس با مدت مشابه سال قبل زیر و رو کرده است

 های کشاورزی يل آبرومندانه از نمونهتجل

نیز  37های کشاورزی ترجیح داد و در سال  خلیلیان حضور در جلسه هیات دولت را به همراهی نمونه 30و  33های  وقتی در سال

به بهانه انتخابات ریاست جمهوری گرامی داشت کشاورزان پیشرو به ورطه فراموشی سپرده شد، این گذر زمان موجب نشد تا 

لذا با تدارکات خوبی که دیده شد و به رغم . حمود حجتی جایگاه خطیر آنها را ندیده بگیرد و از کنار آن به آسانی عبور کندم

های زیاد مدیریتی، وزیر و معاونان او حداکثر تالش خود را برای ثبت لحظات ماندگار انجام دادند و وزیر جهادکشاورزی با  گرفتاری

 .زان قدردانی کردروی گشاده از این کشاور

 تصویب و ابالغ قانون مهم انتزاع

رفت پس از کلی کش و قوس یکسال و نیمه، سرانجام قانون انتزاع مدیریت صنایع تبدیلی و بازرگانی  همانطور که انتظار می

پیشنهاد ابالغشد تا به  0937بهمن  93محصوالت کشاورزی از وزارت صنعت به وزارت جهادکشاورزی از سوی دولت در جلسه 

جمهور و به  های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس مشترک وزارتخانه

نامه  ـ آئین0930قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی ـ مصوب( 0)استناد ماده 

 .اجرایی قانون یادشده تصویب شود

های کارکشته بازرگانی به عنوان قائم مقام وزیرجهادکشاورزی  قانونی که شاید با توجه به انتصاب حسن یونس سینکی از چهره

دولت یازدهم و خارج شدن معضل قدیمی ناهماهنگی وزارتخانه متولی تولید و وزارتخانه متولی بازرگانی، فضای تازه ای برای بخش 

البته این قانون . قبل وزارت محمودحجتی هم، چنین شرایطی برای کادر اداری او فراهم نبود کشاورزی رقم بخورد که در دوره

سازد و باید دید که در عمل چه تاثیری در مراودات  های وزارت جهادکشاورزی را در مقابل مردم ومجلس دو چندان می مسوولیت

 .اورزی یا فعاالن صنایع غذایی خواهد گذاشتاقتصادی مدیریت کشاورزی و مصرف کنندگان و بازرگانان محصوالت کش

 های دیپلماسی کشاورزی از آلمان و ایتاليا دستاورد

هایش را پس از بازگشت از آلمان و هفته سبز برلین باز نکرده بود، بازهم  وزیرجهادکشاورزی ایران که احتماال هنوز چمدان

ی و دومین اجالس منطقه ای سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد کمربندهایش را در پرواز تهران به مقصد رم و مقر برگزاری س

وزیرکشاورزی خارجی میهمان در برلین، این بار به تبیین  13بست تا دراین سفر نیز همچون سفر به آلمان و حضور نزد ( فائو)

مایه گذاری در این بخش و صنایع های مختلف بخش کشاورزی و تشویق سرمایه گذاران اروپایی و به ویژه ایتالیایی به سر ظرفیت
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غذایی کشورمان که به حیطه وظایف مدیریتی محمود حجتی اضافه شده بپردازد و زمینه توسعه صادرات محصوالت کشاورزی 

 های بگذریم که در این سفر وزیر جهادکشاورزی با سفر به شهر شمالی بولونیا، از فدراسیون اتحادیه. ایران به ایتالیا را فراهم کند

. سازندگان ماشین آالت کشاورزی ایتالیا و همچنین اتحادیه تولید کنندگان بذر و کارخانه تراکتور و ادوات کشاورزی بازدید کرد

البته حجتی در این سفر کاری، از سایت پرورش گاومیش در التینا نیز بازدید کرده است، هرچند اطالعات درخور توجهی پیرامون 

 .ها مخابره نشده است رسانهها تاکنون به  این بازدید

 های خوزستان و ایالم هزارهکتار زمين در استان۰۰۱طرح احيای 

های جانی و مالی بسیار  ها به عنوان بخشی از ملت ایران که در دوره جنگ هشت ساله ایران وعراق متحمل خسارت خوزستانی

لذا پس از انتخاب روحانی به . ه گردن ملت ایران دارندشدند و به واسطه تامین انرژی از زمین محل استقرار آنها، حق زیادی ب

ریاست جمهوری ایران، با توجه ویژه و غیرشعاری رییس جمهوری دولت یازدهم مواجه شدند تا آنجا که ضمن در دستور کار قرار 

های خوزستان  استانهزار هکتار زمین قابل کشت در  003گرفتن طرح بهبود وضعیت اب آشامیدنی اهالی این استان، طرح احیای 

های  های خیلی دور، رهبری انقالب طی بازدیدی مورد تاکید قرار داده بودند، دستور عمل اجرایی بگیرد و برنامه و ایالم که سال

اگرچه در این وادی امضای تفاهم نامه ای میان سازمان شیالت ایران و . باالدستی در حوزه آب و کشاورزی کشور، فراگیرتر شود

که موسسه عمومی غیردولتی است ودولت بدون پرداخت حتی یک ریال تسهیالت، بخشی کوچک از اراضی  "جهادنصر”موسسه 

های زیرمجموعه جهادنصر واگذار کرد، میان  مناسب این طرح را برای آبزی پروری در قالب پرورش ماهی در قفس و میگو به شرکت

 .جزییات آنها در حوصله این گزارش نیست های داغی را موجب شد که ذکر موافقان و مخالفان بحث

 کش جدید محصوالت کشاورزی، توسط محقق ایرانی کشف آفت

توان گذشت و آن  های دولتی که بگذریم، از کنار یک اتفاق علمی خوب نمی های قانونی یا سیاستگزاری اما اگر از کنار برخی تصمیم

کش جدیدی  تواند حشره کوینزلند، دریافت سم عنکبوت استرالیایی می این که امسال محققی ایرانی با همکاری محققان دانشگاه

 .برای محصوالت کشاورزی در سراسر دنیا باشد

به همراه دیگر همکارانش، دریافت که پروتئین جدیدی « مهدی مبلی»سمی که در زمان تزریق به طعمه، معموال کشنده است؛ اما 

 .، آنها را بکشد تواند حتی در صورت مصرف دهانی توسط حشرات طعمه می که در زهر نوعی رطیل استرالیایی وجود دارد،

اهمیت این دستاورد محقق ایرانی و . های کشاورزی مهم است، به شدت کشنده است این پروتئین برای کرم پنبه که یکی از آفت

 05تا  03صوالت کشاورزی را ساالنه ای، تولید مح های حشره شود که بدانیم این حشره و دیگر آفت همکارنش زمانی دوچندان می

رسانند؛ همچنین چندین گونه  شده آسیب می درصد محصوالت غذایی ذخیره 73تا  3دهند و به  درصد در سطح جهانی کاهش می

 .های موجود مقاوم هستند کش نیز به حشره

خوار سمی، مانند  دیگر حیوانات حشره ها یا هایی از این دست نشان داد پپتیدهای جداشده از زهر عنکبوت کما این که آزمایش

 .های زیستی باشند کش ها و صدپاها، ممکن است دارای پتانسیل برای ایفای نقش حشره عقرب

 !بارش بالی سفيد بر سر کشاورزان

ا بهگواه اگر بارش برف به میزان متناسب با توان استقامت تجهیزات سخت افزاری را بتوان برکتی ستودنی برای کشاورزان دانست، ام

خسارات سهمگین بارشسنگین برف در مازندران و سرمای شدید همراه آن، هشت هزار میلیارد ریال خسارت برآورد شده روی 

 !دست کشاورزان گذاشت

آمد که خوشبختانه به لحاظ نظارتی و همدردی با خسارت دیدگان به توفیق اجتماعی  آزمونی که دولت باید از آن سربلند بیرون می

کما این که به محض دستور اکید رییس جمهوری برای همراهی دولت با مردم مازندران، محمود . از آن دست یافته استناشی 
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ها و  حجتی به اعزام فوری و اضطراری نماینده اش رکنی، اکتفا نکرد و چند روز بعد به اتفاق هیاتی، به مدت دو روز از طرح

ی خسارت دیده بر اثر بارش برف در غرب استان مازندران، بازدید کرد و قول های شاخص بخش کشاورزی و واحدهای دام پروژه

 .های آنها تخریب شده بود را در حد بضاعت دولت را داد مساعدت جبران خسارات باغداران و حتی برخی مرغداران که سالن

 تشکيل اتاق گفتگوی کشاورزی در تعاون روستایی

فکر در دوره وزارت محمدرضا اسکندری مسبوق به سابقه است، اما از آنجا که  های مشورتی مثل اتاق اگرچه تشکیل اتاق

مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون  های آن اتاق مورد عنایت مجریان وزارتخانه واقع نشد، امسال رئیس هیئت مشورت

ین وزارتخانه از تشکیل اتاق گفتگو با روستایی در جلسه معاونان، مدیران ستادی و رؤسای سازمان جهاد کشاورزی سراسر کشور ا

 .های کشاورزی کشور خبر داد تشکل

های تعاون روستایی برشمرد و در این ارتباط توسعه و تقویت  بخشی و متشکل کردن جامعه کشاورزی را از اولویت وی انسجام

 .اری موثر در این زمینه دانستهای کشاورزی را راهک فرهنگ گفتگو میان تولیدکنندگان، صاحبان سرمایه و صنایع و تشکل

های سازمان تعاون روستایی در شرایط فعلی کشور، ایجاد توافق و تفاهم عمومی و نیز همسویی  به گفته وی، برای اجرای برنامه

ی، های کشاورزی ضروری است؛ لذا سازمان تعاون روستایی برای نیل به این همگرایی و همسوی برداران و تشکل نفعان، بهره همه ذی

ها و رویکردهای این اتاق در  البته جزئیات برنامه. زمینه این تفاهم را فراهم کند "اتاق گفتگوی کشاورزی"بنا دارد تا با تشکیل 

خورشیدی این طرح رنگ اجرا به خود  0939آینده نزدیک مشخص و اعالم خواهد شد و باید دید در چه فصل از فصول سال 

 .گیرد می

 32مهندس نمونه کشاورزی در سالتجليل ریيس مجلس از  

اگرچه تجلیل از مهندسان کشاورزی در شان آنها برگزار نشد و سازمان نظام مهندسی نتوانست روز مهندسی را خوب پاس بدارد، 

اما به هر حال در آیینی که به این مناسبت در برج میالد برگزار شد، دکتر سیدمحمدسعید نوری نائینی کاندید جمهوری اسالمی 

خورشیدی به عنوانتنها مهندس  0975در سال ( فائو)یران برای احراز پست مدیرکلی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد ا

 !نمونه کشاورزی برگزیده و به صورت غیابی تجلیل شد و لوحش را قریشی از معاونان سازمان مرکزی نظام مهندسی دریافت کرد

لیسانس اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تهران، عازم ادامه  مده است، پس از اخذ مدرک فوقنائینی که در شهرستان نائین به دنیا آ

 .الملل در دانشگاه کرنل آمریکا شد تحصیل در مقطع دکترا در رشته توسعه اقتصاد بین

شهید بهشتی به های مختلف علمی و مدیریتی در دانشگاه تهران، سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه  وی پس از بازگشت، در سمت

 .کشور خدمت کرد

دلیل دارا  او به.سال در فائو خدمت کرد 00عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران حدود  به 0939نوری نائینی در سال 

المللی  نهای بی های متعددی در این سازمان و سازمان دار ریاست نهادها، اجالس و نشست فرد، عهده بودن دانش و توانایی منحصربه

های دیپلماتیک  المللی توسعه کشاورزی و برنامه جهانی غذا شد، اگرچه متاسفانه به دلیل برخی کم کاری دیگر همچون صندوق بین

های فنی او تحت الشعاع تنگناهای تحریم علیه جمهوری  از سوی وزارت جهادکشاورزی و وزارت امور خارجه دولت گذشته، توانایی

 .رقیب برزیلی به سمت دبیرکل فائو نائل شود اسالمی قرار گرفت تا

توان به  های زیادی در قالب مقاالت و کتاب از خود بر جای گذاشت که می المللی متعدد، تألیف های بین وی عالوه بر مسئولیت

نظام تحلیل اقتصادی "، "کارایی کشاورزی سنتی در ایران"، "امنیت غذایی و توسعه کشاورزی"هایی همچون  تألیف کتاب

 اشاره کرد "مدیریت و ارزیابی"و  "گذار از کشاورزی سنتی"، "توسعه یعنی آزادی"، "تخصیص منابع در کشاورزی سنتی

 شده در بورس مجاز شدن اجباری عرضه محصوالت خرید تضمينی
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کی از آنها این های جدیدی برای بهبود وضعیت بورس کشاورزی ایجاد شده است که ی در دوره وزیر جدید جهادکشاورزی، حرکت

شده در بورس کشاورزی ممانعت کنند، از  است که از سال آینده با الزام قانونی، کسانی که از عرضه محصوالت خرید تضمینی

 شوند التفاوت سهم دولت محروم می مابه

خرید تضمینی شده کما این که با شناسایی انبارهای کشاورزان توسط شرکت بورس کاالی ایران، روند جدیدی از ورود محصوالت 

 .به این بازار باز خواهد شد

طرح شناسایی انبارهای کشاورزان  39ماه سال  جالب این که بر اساس اظهار نظر یک منبع آگاه در گفت وگو با ایانا، تا فروردین

ضور محصوالت صورت پایلوت خواهد بود و پس از آن با ابالغ رسمی اجبار برای ح برای حضور محصوالت تولیدشده به بورس به

 .وجود خواهد آمد شده به خرید تضمینی

شود که محصوالت  ها مانع از آن می در حال حاضر برخی موانع ازجمله نفع کارخانه: این کارشناس بورس کاال تصریح کرده است

وجود آید، کسانی  به کشاورزی بتواند حضور پررنگی در بورس داشته باشد، اما در زمانی که ابالغ قانونی برای حضور این محصوالت

 .التفاوت قیمت خریدهای تضمینی که دولت باید پرداخت کند، محروم خواهند شد کنند، از مابه که از این امر امتناع می

ها ایجاد خواهد  ها و شهرستان بر اساس اعالم نظر این منبه آگاه، پس از اجرای موفق این طرح، تاالرهای نمایندگی شعب در استان

 .شاورزی به جایگاهی که الیق آن است، خواهد رسیدشد و بخش ک

 ....!و

های مهم کشاورزی از جمله کودشیمیایی  های رخ داده مثل تسهیل واردات نهاده در هر حال اگرچه شاید اشاره نکردن به سایر اتفاق

های متعدد  ری نمایشگاهدر زمانه سخت تحریم اقتصادی حتی برگزا "جهاداستقالل"های وابسته وزارتخانه مثل  توسط موسسه

ها و حواشی آن را  توان تمام اتفاق کم لطفی به نظر برسد، اما باید حق داد که کشاورزی عرصه گسترده ای است که نمی...ارگانیک و

دانیم در کشاورزی، کار نیکو کردن از پر کردن است، به  مهم این است که همه می. حتی در یک نسخه ماهنامه جمه بندی کرد

 !گیری متولیان امر باشد ها وتصمیم کهدانش نوین تحقیقات و مدیریت اجرا حاکم بر تصمیم سازیشرطی 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/09101-0.html 
 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393فروردین  11, دوشنبه

 نویسی و درخواست یارانه جدید بر اساس کد ملی متقاضيان  زمان نام
ای از سرپرستان خانوار متقاضی یارانه خواست از بيستم تا آخر فروردین  ها در اطالعيه سازمان هدفمندسازی یارانه

 . نام و تقاضای دریافت یارانه مرحله دوم اقدام کنند نسبت به ثبت 31

نام متقاضیان دریافت  ها، زمان ثبت و به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه( ایانا)گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به 

 .اعالم شد 39یارانه نقدی از بیستم تا آخر فرودین 

اری در سراسر کشور و از فروردین ماه ج 73به طور همزمان از  39نام از سرپرستان متقاضی و نیازمند یارانه نقدی در سال  ثبت 

 .شود آغاز می« رفاهی»طریق سایت 

« صفر»نام از سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها  بر اساس برنامه اعالم شده، ثبت 

 www.refahi.irی به نشانی فروردین ماه جاری، به طور همزمان در سراسر کشور و از طریق شبکه اینترنت 73است از صبح روز 

ها و دفاتر پستی و فناوری اطالعات روستایی  و یا از طریق مراکز کمیته امداد، بهزیستی، دفاتر پستی، استانداری ها و فرمانداری

 .شود انجام می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16858-1.html
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در روز دوم است نیز باید « یک»همچنین سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها  

 .فروردین ماه جاری اقدام به نام نویسی در سایت رفاهی کنند 70ثبت نام یعنی 

 

فروردین،  77در روز « دو»سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی به ترتیب در روزهای بعد با عدد سمت راست شماره کارت ملی 

 79در روز « شش»فروردین، عدد  70در روز « پنج»عدد فروردین،  75در روز « چهار»فروردین، عدد  79در روز « سه»عدد 

فروردین ماه جاری  73در روز « 3»فروردین و در نهایت عدد  71در روز « هشت»فروردین، عدد  73در روز « هفت»فروردین، عدد 

 .انجام خواهد شد

 03یارانه نقدی تعلق دارد که در طی فروردین ماه جاری به ثبت نام از سرپرستان خانوارهای متقاضی  90و  93همچنین روزهای  

 .اند روز قبل به هر دلیل موفق به ثبت نام نشده

امکان پذیر خواهد بود و افرادی که در روستاها و  www.refahi.irشود ثبت نام از هر نقطه کشور با ورود به سایت  یادآور می 

به دفاتر خدمات پست و پیشخوان دولت و همچنین شوراهای  توانند کنند که دسترسی به اینترنت ندارند نیز می مناطقی زندگی می

 .و بهزیستی مراجعه کنند( ره)اسالمی محلی و فرمانداریها، بخشداریها و استانداریها و مراکز کمیته امداد امام خمینی

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/09109-0.html 
 "بازگشت به باال"

 آب
 آیانا- 1393فروردین  11, دوشنبه

 پيشنهاد استاندار کردستان به شورای عالی آب 
های استان  ای به کردستان شود و ظرفيت رود که در توزیع منابع آبی توسط شورای عالی آب نگاه ویژه انتظار می

 .رار گيردکردستان مورد توجه ق

، استاندار کردستان در دیدار با اعضای خانه کشاورز و نظام صنفی کشاورزی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

صورت کشوری  گیری استانی در راستای توزیع آب کاری مناسب نیست و این امر باید به تصمیم: استان با اعالم این خبر گفت

 .صورت بگیرد

با وجود : تر است، افزود مد زاهدی با ابراز تأسف از اینکه درآمد سرانه مردم کردستان از نصف میانگین کشوری نیز پایینعبدالمح

 .غنی بودن منابع آب و خاک در کردستان وضعیت درآمدی مردم استان مناسب نیست

ورتی که توسعه بخش کشاورزی کردستان در ص: وی با بیان اینکه در کردستان صنعت مناسبی نیز وجود ندارد، خاطرنشان کرد

 .شود مورد توجه قرار گیرد زمینه برای افزایش درآمد سرانه مردم نیز فراهم می

استاندار کردستان بر تالش برای تغییر الگوی استفاده از منابع آبی و همچنین الگوی کشت، در استان کردستان تأکید کرد و ادامه 

 .های عظیمی خدادادی است دادن سرمایهاستفاده نامناسب از آب هدر : داد

اند، تصریح  درصد داده 13تمام باالی  های نیمه زاهدی با اشاره به اینکه دولت و مجلس در تصویب قانون بودجه اولویت را به طرح

درصد  33در حال حاضر کردستان هفت طرح سدسازی در دست اجرا دارد که پنج مورد از آنها دارای پیشرفت فیزیکی باالی : کرد

 .هستند

رود که در تخصیص اعتبارات ملی  ها را به اتمام برسانیم و انتظار می توانیم این طرح در یک مدت زمان کوتاه می: وی یادآور شد

 .های بزرگ، کردستان نیز مورد توجه ویژه قرار بگیرد برای پروژه

  

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16856-1.html
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 های مصرف آب  افزایش توليد محصوالت کشاورزی با مدیریت شيوه

های مصرف این نعمت  سازی شیوه مدیریت و بهینه: دار کردستان با اشاره به وجود منابع آبی مناسب در استان تأکید کرداستان

 .شود خدادادی موجب افزایش تولید محصوالت کشاورزی استان می

این رابطه کشاورزان با های کلی سیاست اقتصادی مقاومتی تأکید بر نقش مردم است که در  ترین بخش از مهم: زاهدی اظهار داشت

 .ها برعهده خواهند داشت حضور تأثیرگذار خود نقش مهمی برای تحقق اهداف این سیاست

برای توسعه بخش کشاورزی باید همه مسئوالن و نیز فعاالن این بخش با تعامل و همدلی تالش خود را برای : وی همچنین گفت

 .ارتقای این بخش در استان به عمل آورند

های فراوان بخش کشاورزی استان، باید تالش کنیم تا اعتبارات و تسهیالت بیشتری از سوی وزارت  با توجه به ظرفیت: زاهدی افزود

 .کشاورزی به استان اختصاص یابد

ین بخش های قانونی برای کاهش موانع و مشکالت کشاورزان و فعاالن ا باید با عمل به راهکارها و دستورالعمل: وی خاطرنشان کرد

 .آنها را یاری رسانیم

کشاورزان از اقشار تالشگر در مسیر : ای کشاورزان تأکید کرد و ادامه داد استاندار کردستان بر ضرورت لزوم اجرای پوشش بیمه

ای تأمین اجتماعی  توسعه کشور هستند و باید برای ارتقای سطح رفاه و آرامش آنها ازجمله نسبت به گسترش پوشش بیمه

 .ن تالش کردکشاورزا

دلیل وجود منابع آبی  به: زاهدی استفاده بهینه از منابع آبی را برای توسعه بخش کشاورزی استان ضروری برشمرد و تصریح کرد

های مصرف این منابع، نسبت به افزایش تولید محصوالت کشاورزی تالش  سازی شیوه مناسب در استان باید با مدیریت و بهینه

 .کنیم

رویه و غیراصولی از اراضی و منابع طبیعی استان در برخی از مناطق شاهد تخریب این  دلیل استفاده بی متأسفانه به: وی یادآور شد

های کارشناسی برای جبران خسارات وارده و جلوگیری از  منابع با ارزش و خدادادی هستیم که باید با مطالعات دقیق و طرح

 .تخریب بیشتر آنها اقدام کرد

 .های اجرایی و متولی بخش کشاورزی از فعاالن این بخش در کردستان تأکید کرد ت دستگاهزاهدی بر حمای

باید شرایط را برای : ها برشمرد و تأکید کرد وی برقراری عدالت اجتماعی را یکی از اهداف مهم اجرای قانون هدفمندی یارانه

صورت ویژه  ها به ها فراهم کرد و از این بخش دی یارانههای مختلف کشاورزی و تولیدی از منابع هدفمن مندی فعاالن بخش بهره

 .حمایت کرد

 دهد  توسعه بخش کشاورزی درآمد سرانه کردستان را افزایش می 

در صورتی که توسعه بخش کشاورزی : استاندار کردستان با اشاره به غنی بودن منابع آب و خاک در کردستان اظهار داشت

 .شود ینه برای افزایش درآمد سرانه مردم نیز فراهم میکردستان مورد توجه قرار گیرد زم

ای بسیار عظیم از منابع آب و خاک است که در صورت  ویژه استان کردستان گنجینه منطقه زاگرس و به: زاهدی همچنین گفت

 .شود تلفیق و استفاده بهینه از این منابع زمینه توسعه همه جانبه کردستان مهیا می

کند و منابع خاکی غرب  درصد از کل منابع آبی کشور را تأمین می 03استان کردستان در حال حاضر قریب به : وی در ادامه افزود

 .ویژه استان کردستان بهترین منابع خاکی کشور برای تولیدات کشاورزی است کشور و به
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عنوان مدیرعامل این  ن کردستان بهای استا زاهدی در پایان با ابراز خرسندی از انتخاب فردی بومی و از بدنه شرکت آب منطقه

های مختلف استان دست در دست هم برای داشتن  ویژه مدیران و کارمندان بخش شرکت، اظهار امیدواری کرد که آحاد جامعه و به

 ./استانی آباد تالش کنیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/09175-0.html 
 "بازگشت به باال"

 آب
 آیانا- 1393فروردین  19, شنبه

 روستای کردستان  61۷کمبود آب در 
دليل پدیده خشکسالی سنوات گذشته از این  رو هستند که به روستا با کمبود آب روبه 61۷از کل روستاهای کردستان 

 .شوند بحرانی قرار دارند و آبرسانی سيار میروستا در شرایط  13تعداد 

 533برداری شرکت آب و فاضالب روستایی کردستان با اشاره به  ، معاون نظارت بر بهره(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

روستا در استان  337هزار و  در حال حاضر یک: آبی روستاهای کردستان گفت میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز برای رفع مشکل کم

 .روستا تحت پوشش خدمات آبفار قرار هستند 353کردستان وجود دارد که از این تعداد 

دلیل پدیده خشکسالی سنوات گذشته  رو هستند که به روستا با کمبود آب روبه 993از کل روستاهای کردستان : خالد سلطانی افزود

 .شوند ند و آبرسانی سیار میروستا در شرایط بحرانی قرار دار 93از این تعداد 

شکنی چاه، بهسازی چشمه و تأمین آب از طریق  هایی از قبیل تعمیق، کف شده برنامه طبق برآوردهایی انجام: وی خاطرنشان کرد

 .آب در نظر داریم سدهای استان را برای روستاهای کم

مندی روستاییان استان  ردستان شاخص بهرهمدیره و مدیرعامل شرکت آبفار ک این در حالی است که چندی پیش رئیس هیأت

 .درصد اعالم کرده بود 13.91کردستان از نعمت آب سالم را 

 درصدی ميکروبی شبکه آب شرب روستاهای کردستان  3۰مطلوبيت  

 039 آزمایش میکروبی، 010ماهه اول سال جاری تعداد چهارهزار و  3طی : برداری شرکت آبفار ادامه داد معاون نظارت بر بهره

 .آزمایش شیمیایی توسط کارشناسان آزمایشگاه مرکزی و سیار شرکت انجام شده است

درصد مطلوبیت : مورد آزمون کلرسنجی انجام شده است، تصریح کرد 995هزار و  953سلطانی با بیان اینکه در این مدت 

 .است 10.7کلرسنجی نیز 

در مدت یادشده دو گارکاه آموزشی کلرسنجی و : اره کرد و یادآور شدبرداری اش های آموزشی حوزه بهره وی به برگزاری گارکاه

 .نفر ساعت برگزار شده است 739جویی با  صرفه

 ./نفر ساعت برگزار شده است 039گارکاه آموزش ایمنی کلرگازی با  0: سلطانی تأکید کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/09177-0.html 
 "بازگشت به باال"
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 متفرقه
  آیانا- 1392اسفند  28, چهارشنبه

پيام نوروزی وزیر جهادکشاورزی به همه همکاران، کشاورزان، دانشگاهيان، کارآفرینان، صاحبان 
 سرمایه و صنایع کشاورزی 

 مبسم اهلل الرحمن الرحي

 «لیا مُقَل ِّب القُلوب وَ االَبصار یا مُدَب ِّر اللَيل  وَ النَِّهاریا مُحَو لَ الحَول  وَ االحوال حَو ِّل حَالَنا الی أَحسَن  الحا» 

 همکاران گرامی و ارجمندم 

های ارزنده همه  شایسته است از زحمات ،تالش ها وفعالیت.نهیم گام می 0939با سالم؛ همراه با فرا رسیدن بهاری نو، به سال  

با آرزوی سالی پربار و سرشار از خیر و برکت برای . شما در پیش برد کشاورزی درسالی که به پایان رسیده ، صمیمانه تشکر نمایم

گذاری کردیم در سال  شما همکاران عزیز، امیدوارم در سایه عنایات خداوند متعال، همتی را که در سال جاری با همراهی شما پایه

 .با سرعت بیشتری تداوم بخشیم و آنچه را که در توان داریم برای بهبود وضعیت کشاورزی کشور بکار ببندیمآینده 

هایی که در جهت افزایش کمی و کیفی محصوالت اساسی بعمل آمده و اطمینان  ریزی ها و برنامه خوشبختانه با سیاستگذاری 

هایی که برای ساماندهی خدمات پیش و پس از تولید و نظام  مینهها حاصل شده است ونیز ز نسبی که در خصوص تأمین نهاده

بخشیدن به بازار کشاورزی به نفع تولید و مصالح ملی فراهم گردیده است، هر یک از همکاران عزیز می توانند با درک صحیح از 

زم، امکان مشارکت و همفکری با های حوزه مأموریت و وظایف مرتبط با خود، با جدیت و صداقت ال ها و موقعیت امکانات، قابلیت

های نو، تولید کنندگان و صنعتگران با  آحاد مختلف جامعه کشاورزی از جمله اساتید دانشگاهی، محققان، نخبگان، صاحبان اندیشه

به های مختلف  تجربه را برای دستیابی به اهداف وزارت جهاد کشاورزی ارتقاء بخشند و توجه جامعه را بخصوص در سطح مسئولیت

 .اهمیت کشاورزی و حفظ و پایداری منابع تولیدی و پایه افزایش دهند

ای که برای تقویت جایگاه بخش کشاورزی دراقتصاد ملی بعمل آمده و خواهد آمد، نگاه ویژه به  های همه جانبه عالوه بر حمایت 

خاک و آب خواهد شد؛ حمایت و  مسایل مرتبط با منابع طبیعی تجدید شونده و اقدامات اساسی در جهت حفظ و پایداری

پشتیبانی از تولید، تشویق وترغیب کشاورزان به تولید و برنامه های اجرایی ناظر به افزایش کمی وکیفی محصوالت کشاورزی 

 .درسرلوحه توجهات وزارت جهادکشاورزی در سال آینده قرار دارد

  
های اجرایی و همگام با انتظارات  ی مرتبط با هر یک از حوزهامید می رود با به کارگیری آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقات

ها فراهم آید و  های بالفعل و بالقوه در کلیه زیربخش تری برای بهره گیری از ظرفیت های مناسب و گسترده تولیدکنندگان، زمینه

وری، اقتصادی کردن و پایداری  ش بهرههای مطلوب در ارتباط با تامین امنیت غذایی، افزای های جامعه کشاورزی نیز، به پاسخ تالش

 .تولید و رفاه و آسایش کشاورزان و مصرف کنندگان دست یابد

با اعتماد کامل به انگیزه ها و باورهایی که در کلیه همکاران ارجمند در بخش های اجرایی در مراکز خدمات ترویجی و سازمان  

ریزی ستاد وزارت در جهت اعتالی کشاورزی وجود دارد؛اطمینان دارم  مهجهاد کشاورزی استان ها و نیز حوزه سیاست گذاری و برنا

های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی  های ارزشمندی در اجرای ابالغیه رئیس جمهور محترم در رابطه با سیاست در سال آینده گام

همه جانبه از   های تولید و حمایت وری، حفظ و توسعه ظرفیت مقام معظم رهبری ابالغ شده است؛ بخصوص در زمینه رشد بهره

 .ها و خدمات؛ برداشته خواهد شد صادرات کاال

فرصت را مغتنم شمرده با تبریک عید نوروز به همه شما همکاران، کشاورزان، دانشگاهیان،کارآفرینان، صاحبان سرمایه و صنایع  

 .نمایم انواده محترمتان از خداوند متعال آرزو میکشاورزی، سالی توام با سالمتی و موفقیت را برای یکایک شما عزیزان و خ
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http://www.iana.ir/keshavarzi/item/09153-0.html 
 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393فروردین  17, یکشنبه

 ویژه  31هزار هکتاری دامنه جنوبی البرز تا پایان سال  درختکاری عرصه هشت
کاری و درختکاری  هزار هکتاری دامنه جنوبی البرز جنگل شود که تا پایان سال جاری کل عرصه هشت بينی می پيش

 .شود

دامنه : ین خبر گفتبا اعالم ا( ایانا)مدیرکل منابع طبیعی استان تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .های اخیر درختکاری آن در دستور کار است های مطالعاتی، طی سال شود و بر اساس طرح جنوبی البرز، پیشانی تهران محسوب می

های مطالعاتی مربوطه  های شرقی کشور قرار گرفته که طرح بخشی از این دامنه در شمال تهران و بخش: نژاد افزود غالمعباس عبدی

 .است تدوین شده

هزار هکتار  بینی شده است هشت هزار هکتار عرصه برای درختکاری وجود دارد که از این مقدار پیش 03: وی خاطرنشان کرد

 .کاری شود جنگل

 .مابقی عرصه فوق برای مرتعداری و عملیات آبخیزداری در نظر گرفته شده است: نژاد ادامه داد عبدی

 .شود کاری انجام می های آبخیزداری و جنگل آباد، ولنجک و وردآورد طرح رحمان در مناطقی چون دارآباد،: وی تصریح کرد

 هکتار از دامنه جنوبی البرز 3۰۱۱کاری  مشارکت مردم تهران برای جنگل 

کاری به اتمام رسیده است،  هزار هکتاری که مطالعات آن برای جنگل از هشت: مدیرکل منابع طبیعی استان تهران یادآور شد

 .هکتار عملیات اجرایی انجام شده است 033ر و چهارهزا

 .شود هکتار مابقی نیز در دو مرحله درختکاری می 033هزار و  سه: نژاد تأکید کرد عبدی

کاری در نظر گرفته شده و مابقی آن  هکتار با مشارکت مردم تهران برای جنگل 033هزار و  در مرحله نخست یک: وی اظهار داشت

های فوق در نظر گرفته  هزار هکتاری که از دامنه جنوبی البرز برای طرح ترتیب کل هشت شود و بدین جام میان 0939نیز در پایان 

 .شده بود، جنبه عملیاتی پیدا خواهد کرد

شود، در  درختکاری در مناطق مختلف کشور عالوه بر آنکه باعث تلطیف هوا و کاهش اثرات آلودگی می: نژاد در پایان گفت عبدی

 ./افزاید ها و مراکزی که مردم بتوانند در آن حضور پیدا کنند، می گاه ریحایجاد تف

 http://www.iana.ir/jangalomarate/item/09117-0.html 
 "بازگشت به باال"

 ناآیا- 1393فروردین  16, شنبه

 ! مردی که از خوردن سنگ به اندازه گوشت لذت می برد
 . خورد سالگی تاکنون روزانه مقادیر زیادی گل و سنگ می 03ی عجیب، از سن ”اعتیاد“ساله هندی با ابتال به  93یک مرد 

ی روستایش در ایالت شده است و با وجود اصرار مکرر اهال” معتاد"سالگی به خوردن گل و سنگ  03این مرد هندی از سن : العالم

می توانم از وعده های غذایی دست بکشم، اما از "تاکید می کند که ” هونو گندی"کارناتاکای هند برای ترک این اعتیاد عجیب، 

 ”!خوردن آجر و گل، نه

 .خورداین اعتیاد به بخشی اصلی از زندگی گندی تبدیل شده است به گونه ای که روزانه نزدیک به سه کیلو سنگ و گل می 

سال از این عادت، با هیچ مشکل جسمی یا  73این شهروند هندی می گویند که با وجود گذشت : روزنامه دیلی میل انگلیس نوشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16847-1.html
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/16882-1.html
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 .مشکلی ندارند” این غذاها"روبرو نشده است و دندانهایش با ” اشتها آور"آثار جانبی به علت مصرف این وعده غذایی 

وجه عابران و اهالی را به خود جلب می کنند و همه از این که او یک قطعه سنگ خیابان را گندی هرجا در منطقه پا می گذارد، ت

 .برداشته و به سرعت در دهان می گذارد و از خوردن آن نظیر یک قطعه گوشت لذت می برد، تعجب می کنند

http://www.iana.ir/bazargani/item/09195-0.html 
 "بازگشت به باال"

 تکنولوژی، نوآوریها، علمی
 آیانا- 1393فروردین  16, شنبه

 آلودگی بهار  خرما برطرف کننده خواب
فصل  شود، بلکه این حالت ناشی از تغييرات بدن به واسطه گذر از کسالت بهاری از نگاه پزشکی بيماری محسوب نمی

 . زمستان به فصل بهار است

 .به گزارش فارس از آبیک، استان قزوین و به تبع آن شهرستان آبیک از باغات متعددی برخوردار است 

 .کند های فصل بهار را قابل توجه اعالم می ها برای حساسیت اکبر زینالو رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین مراجعه به درمانگاه علی 

ها دوست دارند بیشتر استراحت کنند و  ا توجه به اینکه فصل شکوفا شدن درختان و زنده شدن طبیعت است، انساندر فصل بهار ب 

ها بدون آنکه خودشان بخواهند مبتال به کسالت بهاری  حالت خواب آلودگی به آن ها دست می دهد، چون که بسیاری از آن

 .شوند می

شود، بلکه این حالت ناشی از تغییرات بدن به واسطه گذر از فصل زمستان  ب نمیکسالت بهاری از دیدگاه پزشکی بیماری محسو 

 .به فصل بهار است

کافی است . شود این تغییرات تنها مختص انسان نیست، بلکه در میان جانوران نیز تغییرات چشمگیری در این زمینه مشاهده می 

شوند یا به ندرت آواز  های سال، به ناگاه در اوایل اسفند یا ساکت می اهنگاهی به پرندگان بیندازیم؛ اغلب پرندگان بر خالف دیگر م

 .خوانند می

ها و جانوران در فصل بهار  دانشمندان تحقیقات بسیاری را به منظور کشف علل تغییر وضعیت و دگرگونی احساسات در انسان 

های  ضعیت، بلند بودن روزهاست یا خیر، دست به آزمایشها با مطرح کردن این پرسش که آیا دلیل این تغییر و آن. اند انجام داده

 .متعددی زدند

که هورمون خواب نیز نامیده « مالتونین»هورمون : دارند  دانشمندان دریافتند که دو نوع هورمون در این رابطه نقش بسیار مهمی 

 .شود جاد تحرک و انرژی در بدن میآور بوده و ترشح آن موجب ای یا هورمون نشاط که شادی« سروتونین»شود و هورمون  می

همان گونه که اشاره شد، هدایت ریتم خواب و بیداری انسان بر عهده    شود و هورمون مالتونین توسط هیپوفیز در مغز تولید می 

 .این هورمون است

اما در طول روز و ساعات آورد،  میزان باالی مالتونین در بدن فعالیت جسم را کاهش داده و میزان نشاط و سرحالی را پایین می

شود و این هورمون میزان فعالیت جسم را باال برده و نشاط و احساس شادی را  بیشتری تولید می( هورمون شادی)روشن سروتونین 

 .دهد به میزان قابل توجهی افزایش می

اند به ترشح بیشتر سروتونین در تو ساعت گردش در هوای آزاد بعد از طلوع خورشید می 7تا  0: زینالو در این خصوص بیان داشت

 .تر کمک کند که نتیجه آن افزایش نشاط در بدن و رفع خستگی و کسالت است فاصله زمانی کوتاه

 .شود دانشمندان همچنین معتقدند، تغییرات شدید آب و هوایی باعث نیاز بیش از حد معمول انسان به خواب در فصل بهار می 

http://www.iana.ir/bazargani/item/16864-1.html
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های بدن در فصل گرما گشاد و در  بر این اساس رگ. قادرند با هرگونه دمایی خود را وفق دهند های خونی بدن انسان به خوبی رگ 

توانند در بهار به حد کافی و با سرعت مورد نیاز، خود را با تغییرات سریع و  ها نمی با این وجود رگ. شوند سرما دوباره تنگ می

 .ایجاد سرگیجه و سردرد در انسان استنسبتا شدید آب و هوایی تطابق دهند که نتیجه این حالت 

ها و مواد معدنی مانند آهن است، چرا که کمبود این  از سویی دیگر، بدن انسان در فصل بهار به شدت نیازمند تامین انواع ویتامین 

د که نتیجه آن شو سازی را دچار اختالل کرده و به دنبال آن روند تامین اکسیژن مورد نیاز بدن مختل می ماده مهم حیاتی، خون

 .خستگی، ضعف و افت کارایی بدن است

 آلودگی خرما بخورید برای درمان خواب 

دانید فیبر  طور که می همان. نشستند ای که سبزی تازه در آن وجود نداشت، نمی روایت شده که ایشان بر سر سفره( ع)از امام رضا  

 .ی عصبی بسیار مهم استها ها برای آرامش اعصاب و از بین بردن تنش موجود در سبزی

توانید بعد از  برای برطرف شدن خواب آلودگی همچنین می: گو با فارس اظهار داشت و رقیه اسدی از پزشکان عمومی در گفت 

 .شود کند و موجب نشاط می را سرزنده می  همچنین تنفس هوای پاک صبحگاهی، روح. روی کنید طلوع خورشید پیاده

شود که همان هورمون  روی در هنگام صبح موجب افزایش هورمون سراتونین می ی نیز ثابت شده که پیادهاز نظر علم: وی ادامه داد

 .ایجاد کننده شادی در بدن است

مصرف . دارند نیز برطرف کرد Bهایی که ویتامین  توان با مصرف خوراکی خواب آلودگی در فصل بهار را می: این پزشک یادآور شد

زردآلو، گروه لبنیات مانند ماست و شیر بدون چربی،  ها، گوشت، برگه ن هستند مانند حبوبات، سبزیهایی که حاوی آه خوراکی

 .کند سبوس گندم و نخودفرنگی هم خستگی را برطرف می

ماده حیاتی از جمله فسفر و پتاسیم بوده که برای تقویت  09این ماده خوراکی دارای . توصیه شده در بهار خرما بیشتر میل کنید 

 .عصاب و معده موثر استا

های اعصاب  نقل شده که انجیر و آلو را در فصل بهار فراموش نکنید؛ زیرا کلید درمان بسیاری از بیماری( ع)همچنین از امام صادق  

 .توصیه کردند برای آرامش روح و تقویت آن سیب را ببویید و سپس میل کنید( ع)همچنین این امام معصوم. است

 از بين بردن خواب آلودگی راهکارهایی برای 

جات تازه سبب سازگاری بدن با این  لیتر آب در روز و مصرف سبزیجات و میوه 7، مصرف cورزش های سبک، مصرف ویتامین  

 .فصل است

کند و باعث خواب آلودگی  حس می زیرا خواب زیاد قشر مغز را بی. خواب کافی ولی نه بیش از اندازه، در رفع کسالت موثر است 

 .به همین دلیل است که هر قدر فرد بیشتر بخوابد، بیشتر احساس کسالت و خواب آلودگی می کند. یشتر می شودب

شستن دست و صورت پس از بیدار شدن با آب سرد بسیار مهم است و داشتن تحرک بدنی هم به فرد در رفع کسالت کمک می  

 .کند

 .گلدان و همزیستی با گیاهان هم در رفع اختالل بسیار موثر است پرورش گل و گیاه در یک باغچه کوچک و یا نگهداری از

پس از خواب نیز یک دوش . قبل از رفتن به رختخواب غذای پرحجم مصرف نکنید. ای بین روز بسیار مفید است دقیقه 00چرت 

 .آب ولرم در رفع خواب آلودگی و کسالت موثر است

 (فيزیولوژیك)عوامل جسمانی  

ب به موقع، خواب اول شب، خواب به اندازه نیاز و خواب با شکم خالی و پرهیز از خواب بین الطلوعین، رعایت خوا: تنظیم خواب 

های مصنوعی و  های طبیعی، شام سبک و پرهیز از خوراکی جات، خوراکی خوراک سالم و حالل، سبزیجات و صیفی: برنامه غذایی
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که عالوه بر تأمین سالمتی از : کوه، شنا و غیره، حجامت یا اهدای خونمانند ورزش صبحگاهی، : چرب، پرخوری، بدخوری، ورزش

 .کاهد غلظت خون می

 

مانند رنگ روشن، نور کافی، درجه حرارت متناسب، بوی مطبوع، زیبایی محیط، گل و گیاه و فضای سبز و : توجه به فضای محیط 

تگی فردی و محیط پیرامون و پرهیز از شلختگی و اقدام رعایت بهداشت فردی، نظافت بدن و لباس و محیط، رعایت نظم و آراس

تواند در رفع  ها و حفظ سالمت از جمله عفونت چشم که مستقیما موجب خواب آلودگی و کسالت است می برای درمان بیماری

 .کسالت و خستگی فصل بهار موثر باشد

 عوامل غير جسمی و غيرمادی 

صحبتی با  های سرزنده، با نشاط و موفق، ارتباطات اجتماعی و هم معاشرت با انسان .دعا و درخواست طراوت روحی از خدای متعال

های  های جمعی و طراحی برنامه های رقابتی، حضور در جمع و فعالیت ، استقبال از برنامه.دیگران، تفریح و استفاده از لذائذ حالل

« افسرده دل افسرده کند انجمنی را»رمق؛  های سست و بی سان، استحکام عمل، پرهیز از معاشرت با ان«الرفیق ثم الطریق»گروهی؛ 

 .تواند در رفع کسالت بهاری موثر باشد گیری می و پرهیز از عزلت و انزوا و گوشه

http://www.iana.ir/bazargani/item/09193-0.html 
 "بازگشت به باال"

 بازار و قیمت ها
 آیانا- 1393فروردین  16, شنبه

تومان  3۰۱۱زمينی هفته آینده به  سيب/ تر از نرخ ستاد تنظيم بازار قيمت پرتقال در بازار ارزان
 رسد  می

ه پرتقال به قيمت دليل عرض گذاری شده بود که به تومان ارزش ۷۱۱هزار و  هر کيلوگرم پرتقال ستاد تنظيم بازار یك

 .تومان، این محصول به فروش نرسيد 2۱۱هزار و  یك

وضعیت : با اعالم این خبر گفت( ایانا)بار امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر اتحادیه بارفروشان میوه و تره

ت نوروزی خللی در توزیع میوه ایجاد نکرد، رغم کاهش ورود میوه در تعطیال تولید میوه در سال گذشته به حدی بوده که به

تومان و کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار  733طوری که پرتقال در میادین اصلی توزیع بار به قیمت هر کیلوگرم یک هزار و  به

 .به فروش رسید

دلیل عرضه پرتقال  اری شده بود که بهگذ تومان ارزش 333هزار و  هر کیلوگرم پرتقال ستاد تنظیم بازار یک: فتحعلی افزود علی حاج

 .تومان، این محصول به فروش نرسید 733هزار و  به قیمت یک

رسید که  تومان به فروش می 033هزار و  تا یک 733هزار و  هندوانه نیز قبل از تعطیالت نوروز هر کیلوگرم یک: وی خاطرنشان کرد

 .بار کاهش یافته است تومان در میادین مرکزی میوه و تره 033با افزایش عرضه آن، قیمت این محصول تا هر کیلوگرم 

بر خالف پرتقال، سیب امسال سال آور نداشت و قیمت این محصول در روزهای : بار ادامه داد دبیر اتحادیه بارفروشان میوه و تره

تومان به فروش  033تا چهارهزار و  033پایانی سال هر کیلوگرم دوهزار تا چهارهزار تومان به فروش رسید که امروز نیز دوهزار و 

 .رسد می

ای خواهد داشت و  زمینی جیرفت، قیمت این محصول کاهش قابل مالحظه از هفته بعد، با آمدن سیب: فتحعلی تصریح کرد حاج

 .تومان برسد 033هزار و  شود قیمت این محصول به کمتر از یک بینی می پیش

http://www.iana.ir/bazargani/item/16860-1.html


 3131اهم اخبار کشاورزی  هفته اول و دوم فروردین      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

53 
 

ماه در عرضه میوه مشکل ایجاد  شود که تا ورود محصوالت بهاره در اردیبهشت بینی می یشبا توجه به روال هرساله، پ: وی یادآور شد

 ./شود

http://www.iana.ir/tashakkol/item/09131-0.html 
 "بازگشت به باال"

 برنامه و سیاست ها
 فودپرس- 1393فروردین ماه  9نبه ش

 را از مسير خود منحرف کردند ۴۴های اصل  سياستبرخی دولتمردان 
و خصوصی  ۴۴دولتمردان سابق اصل : مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تکثير، پرورش و صادرات آبزیان کشور گفت

 .پيش نرفت سازی را از مسير خود خارج ساختند و در نتيجه این اصل به سوی خصوصی سازی 

به اعتقاد بنده روی سخن سیاست های ابالغی در : وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت ارسالن قاسمی در گفت

 .با تولیدکنندگان است  و در بحث اقتصاد مقاومتی 55اصل 

ساختند در نتیجه این اصل به سوی و خصوصی سازی را از مسیر خود خارج  55دولت قبل اصل   متاسفانه دولتمردان: وی افزود

 . خصولتی سازی پیش رفت

درصد به بخش خصوصی و  03اگر گزارش عملکرد واگذاری های آن دوره را ببینید به اعتقاد بنده کمتر از : قاسمی اضافه کرد

ها شرکت های خصولتی  همه به شرکت های شبه دولتی انجام گرفته که ما به این  وباقی واگذاری ها  تعاونی واقعی واگذار شده

 .می گوییم

در بحث اقتصاد مقاومتی نیز اگر دولت پای خود را از ماجرا بیرون بکشد و تنها در همان چهارچوبی که سیاست : وی ادامه داد

 .ابالغی روشن ساخته نقش داشته باشد و نه بیشتر از آن ، این کار به سرانجام می رسد

سیاست های اقتصاد مقاومتی بسیار هوشمندانه و با توجه به شرایط داخلی و بین المللی امروز  قاسمی با بیان اینکه به اعتقاد بنده

اگر ما تصور کنیم بدون اجرای این سیاست ها به سر منزل مقصود می رسیم تصور باطلی است ما : طراحی شده است، تصریح کرد

 .ناچار به حرکت در این مسیر هستیم

 .به دست آوردیم عرایض بنده را تصدیق می کند 55عدم اجرای سیاست های کلی اصل تجربه تلخی که از : وی افزود

خودکفایی به هر : در شاخص های ابالغی چند مورد اساسی از جمله خودکفایی وجود دارد، اضافه کرد  قاسمی با اشاره به اینکه

 . قیمتی معنا ندارد

 .که استقالل به هر قیمتی معنا دارد یکی دیگر از این موارد بحث استقالل است: وی ادامه داد

این ها پارامترهای مختلفی هستند که باید در کنار هم قرار گیرند و براین اساس فعالیت شود نمی توان یکی از آنها را : قاسمی افزود

 .مد نظر قرار داد و به دیگری بی توجهی کرد

تالش برای رساندن آن به صفر هستیم تا   ما در حال: اضافه کردنرخ رشد ما منفی بوده،  37و  30  وی با بیان اینکه در سالهای

 .در سال آتی نرخ رشد افزایش یابد و مثبت شود

معنای این حرف این است که ما از امکانات موجود در کشور استفاده بهینه ای نکرده ایم و در نتیجه به تولید  :قاسمی ادامه داد

 .دست نیافتیم

رشد به عددی مثبت برسد و ما به تولید دست پیدا کنیم به طور قطع این سیاست ها اجرایی می شود  در صورتی که نرخ: وی افزود

 .و ما روی پای خود می ایستیم

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=71930 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/16878-1.html
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28305
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 "بازگشت به باال"
 منابع مالی

 فودپرس - 1393فروردین ماه  17شنبه 

 ميليارد تومانی 1۱طبيعی با اعتبار  منابعاندازی صندوق  راه
 1۱ها، مراتع و آبخيزداری کشور از راه اندازی صندوق منابع طبيعی با اعتبار اوليه حدود  ریيس سازمان جنگل 

 .ميليارد تومانی در سال جاری خبر داد

: اظهار کرد( ایسنا)وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران  در گفت - جهاد کشاورزیمعاون وزیر  -خداکرم جاللی 

میلیون هکتار از این مراتع  93داری را گسترش دهیم که تاکنون روی  های مرتع درصدد هستیم طرحها و مراتع  برای احیای جنگل

 .مطالعات الزم انجام شده است

های  داری قرار گرفته که یکی از سیاست های مرتع میلیون هکتار از مراتع کشور تحت پوشش طرح 09.0تاکنون حدود : وی گفت

میلیون هکتاری مراتع کشور است که فاصله زیادی  15ها به کل مساحت  یش و توسعه این طرحها در سال جاری افزا سازمان جنگل

 .تا رسیدن به این هدف داریم

داری را اجرا کرد مطالعات انجام شده و  های مرتع توان طرح میلیون هکتار از مراتع که می 93در حال حاضر روی : جاللی افزود

 .ها بدهیم و باید در سال جاری سرعت بیشتری به اجرای این طرحهای الزم نیز ارائه شده است  آموزش

داری در کشور که الزمه احیا و تقویت پوشش  های مرتع گسترش طرح: ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد رییس سازمان جنگل

ها سازمان  ه در اجرای این طرحها، مراتع و آبخیزداری بستگی دارد چراک گیاهی مراتع کشور است به تناسب مالی سازمان جنگل

 .ها تعهداتی را باید انجام دهند ها مانند دامداران و متقاضیان طرح جنگل

داری  های مرتع ها، مراتع و آبخیزداری برای توسعه طرح های سازمان جنگل یکی از برنامه: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

است تا بتوانیم تسهیالت  کشاورزیهای توسعه  های کشور تحت نظر صندوق های توسعه منابع طبیعی در استان اندازی صندوق راه

 .قیمتی در اختیار دامداران قرار دهیم ارزان

ذشته در استان اصفهان تشکیل شد و درصدد هستیم امسال این صندوق را اولین صندوق توسعه منابع طبیعی در سال گ: وی افزود

های مرتبط با منابع  درصد سهم تشکل 00درصد اعتبارات آن سهم دولت و  53اندازی کنیم که  های کشور نیز راه در دیگر استان

 .طبیعی است

های توسعه منابع طبیعی در کشور به اعتبار  ی صندوقانداز برای راه :ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار کرد رییس سازمان جنگل

درصد از  03نیاز داریم که امیدواریم دولت از طریق صندوق توسعه ملی که  دولتمیلیارد تومان به عنوان سهم  93اولیه حدود 

داری کمک کند تا  های مرتع ها در راستای توسعه و تقویت طرح به بخش کشاورزی اختصاص دارد به این صندوق اعتبارات آن

 .های بانکی نشوند نامه ها و دامداران برای دریافت تسهیالت گرفتار وثایق و ضمانت متقاضیان این طرح

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=71951 
 "بازگشت به باال"

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28348
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس - 1393فروردین ماه  17شنبه 

وزارت صنعت از دور  :زاده معاون نعمت/ دور جدید افزایش قيمت نان با تصميم ستاد هدفمندی
 گيری خارج شد تصميم

های انرژی، ورود آهسته و بی سر و صدای دولت به اجرای فاز دوم قانون  افزایش قيمت حاملبا کليد خوردن رسمی 

های انرژی، قطعا گرانی را  هدفمندی یارانه ها آغاز شده است، در این ميان نان نيز با توجه به افزایش قيمت حامل

 .قيمت نان را تدوین کرده است تجربه خواهد کرد، بر همين اساس ستاد هدفمندی یارانه ها سناریوهای افزایش

نشده است اما دولت از  هدفمندی یارانه هابه گزارش خبرنگار مهر، اگرچه دولت به صورت رسمی وارد فاز دوم اجرای قانون 

روزهای ابتدایی سال جاری با مصوباتی که داشته، رسما اجرای این قانون را کلید زده است و به طور قطع، وقتی با دستور حسن 

ه دولت بارها و ها بسیار کند خواهد بود، همانطور ک روحانی، رییس جمهور اجرای فاز دوم رسما کلید بخورد، شیب افزایش قیمت

های مدنظر خود را اعمال  بارها وعده اش را داده است، غافل از اینکه خارج از اجرای این فاز از قانون، دولت از قبل، افزایش قیمت

 .کرده است

اهد شد، ها هستند نیز به طور قطع با افزایش قیمت مواجه خو در این میان برخی دیگر از کاالهایی که وابسته به این افزایش قیمت

این در حالی است که نان نیز از جمله کاالهایی است که در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، با افزایش قیمت رسمی از 

 .های ناشی از هدفمندی یارانه ها شد سوی دولت مواجه شد و این کاال نیز وارد کاروان افزایش قیمت

وزیر  حمدرضا نعمت زاده، معاون سابق محسن یونس سینکییت دبیر اجرایی آن به اکنون نیز ستاد هدفمندی یارانه ها که مسئول

البته در فاز اول نیز همین ستاد تصمیم . تصمیم گیری کند ت نانقیمصنعت، معدن و تجارت سپرده شده، قرار است که در مورد 

گیری می کرد، اما سناریوهای مختلفی از سوی وزارت بازرگانی سابق به دولت ارایه شد؛ اما در این فاز از قانون، ستاد هدفمندی 

 .خود سناریوها را تدوین کرده است

ریاست جمهوری خود مسئولیت : جارت در گفتگو با خبرنگار مهر می گویدآنگونه که عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و ت

تغییر قیمت نان را در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به عهده گرفته است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه نقشی 

 .ندارد

، دبیر اجرایی ستاد هدفمندی یارانه ها به دلیل حساسیت باالی قیمت نان، ریاست جمهوری و آقای سینکی: وی می افزاید

 .سناریوهای مربوطه را تهیه کرده و در مورد قیمت نان تصمیم گیری می کنند

این  39به گزارش مهر، پیش از این قبادی اعالم کرده بود که اگر قرار باشد تغییری در قیمت نان ایجاد شود، از فروردین ماه سال 

 .کار صورت خواهد گرفت

هزار تومان به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده بود که البته پس از  9033به صورت ماهانه نفری 0913از آذر ماه  یارانه نان

 .تومان دیگر به حساب سرپرستان خانوار واریز کند 033آن، دولت دهم تصمیم گرفت در یک مرحله دیگر، به ازای هر نفر 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=71959 
 "بازگشت به باال"
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http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28346
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 صادرات و واردات
 فودپرس 1393فروردین ماه  16شنبه 

 کشاورزی طی سال های اخير بررسی شد محصوالتعلت واردات بی رویه 
سی خود را در خصوص طرح ممنوعيت واردات غيرضروری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نظر کارشنا

 .اعالم کرد کشاورزی محصوالت

شورای اسالمی وسعت و  مجلس، طبق بررسی های دفتر امور زیربنایی مرکز پژوهش های جهاد کشاورزیبه گزارش ایرنا از وزارت 

های مقطعی مانند تنظیم بازار بر ارزش هایی چون  والت کشاورزی در سال های اخیر شتاب داشته و سیاستسرعت واردات محص

 .استو خودکفایی، رجحان یافته  امنیت غذاییدغدغه 

ها، موجب سلب توانایی تولیدکنندگان برای تصمیم سازی و سرمایه گذاری و از  بنابراین کاهش تعرفه ها به بهانه کنترل قیمت

 .دست دادن فرصت های شغلی شده و ساختارهای تولید را به خطر انداخته است

 .صورت می گیرد تنظیم بازارهمچنین بیشتر واردات بی رویه با طرح حمایت از مصرف کنندگان و 

ارزان تر این کاالها را عملی سازند و  ارداتبر اساس این گزارش، سیاستگذاران عرصه تجاری سعی دارند با وضع تعرفه سبک، و

جنبه حمایتی تعرفه ها در عمل مغفول مانده است و به تاثیر میان مدت آن در تغییر الگوی کشت و تضعیف بخش کشاورزی و 

 .گسترش فقر در جامعه کشاورزان و روستاییان بی توجهی می شود

ن موضوع ریشه در اقتصاد مبتنی بر فروش منابع طبیعی دارد که در آن متناسب با وضع درآمدهای نفتی، تعرفه ها، افزایش یا ای

در شکل افزایش واردات و افزایش وابستگی به خارج کشور )کاهش می یابند، شاید دلیل اصلی وضع نرخ تعرفه پایین و تاثیرات آن 

 .وان تنها در نگاه معطوف به جلب رضایت مصرف کنندگان جستجو کردرا بت( و در مواردی کاهش تولید

این شرایط با همراهی سایر سیاست های اشتباه اتخاذ شده در عرصه تولید و تجارت محصوالت کشاورزی، موجب وارد آمدن آسیب 

ش کشاورزی کشور منجر به این بخش شده است که در صورت تداوم این وضعیت ، در چند سال آینده به ایجاد بحران در بخ

خواهد شد که این موضوع با توجه به نقش بخش کشاورزی در اشتغال، تولید ناخالص ملی و همچنین ایجاد ارزش افزوده با 

 .کمترین اتکاء به درآمدهای نفتی و تامین امنیت غذایی به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های امنیت ملی ، اهمیت بسزایی دارد

صلی واردات بی رویه صورت گرفته طی سال های اخیر، افزایش درآمدهای نفتی از یک سو و ضعف یکپارچگی و بنابراین علت ا

 .تعامل بین اجزای بدنه سیاستگذاری در عرصه تولید و واردات محصوالت کشاورزی، از سوی دیگر بوده است

است های اتخاذ شده در زمینه تجارت خارجی تفسیر غلط از برخی قوانین، هدفمند نبودن نظام تعرفه ای و معطوف بودن سی

محصوالت کشاورزی به تنظیم بازار داخل با شعار حمایت از مصرف کننده نیز در انجام این واردات نقش داشته اند که برآیند این 

جاد درآمد عوامل ، کاهش قدرت رقابت محصوالت کشاورزی تولید داخل در مقابل کاالهای وارداتی، کاهش درآمد کشاورزان و ای

 .سرشار برای گروه محدودی از واردکنندگان این محصوالت بوده است

نوع یارانه  تضمینی و اعطای هر قیمتمهمترین راه حل پیشنهادی در این مطالعه، اعمال انواع تعرفه و : این گزارش می افزاید

متناسب با ساختار تولید و بازار هر محصول و در جهت توسعه صادرات و ارتقای موثر و کارآیی سیاستگذاری در راستای حمایت از 

تولید و تولیدکننده و اصالح نظام تعرفه ای کاالهای کشاورزی با بهره گیری از ابزارهای تعرفه ای و موانع غیرتعرفه ای مجاز متنوع 

 .است

بنابراین می توان این گونه نتیجه گیری کرد که . گونه ای که این ابزارها، متناسب با ماهیت تولید و بازار محصوالت استفاده شوند به

طرح حاضر نه تنها ضرورتی ندارد بلکه این طرح از جامعیت الزم برخوردار نبوده و ممنوعیت ایجاد شده بدون در نظر گرفتن قوانین 

 .ام به اجرای قانون است و این مشکل با وضع دوباره قانون حل نخواهد شدجامع موجود و التز

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
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بنابراین ضروری است محصوالت کشور را از نظر نیاز حمایتی دسته بندی کرده و حمایت تعرفه ای را به صورت هدفمند به 

 .محصوالت مهم و حساس سوق داد

اس حمایت از تولیدات داخلی و ملحوظ کردن مزیت های نسبی دراین راستا کمک به استقرار تولید محصوالت کشاورزی بر اس

اصالح سیاست های بازرگانی و بازاریابی و در این راستا تنظیم میزان و زمان واردات و در صورت لزوم باالبردن تعرفه های گمرکی )

ود آید تا هر محصول با ویژگی و کمک به امر تجارت این محصوالت به نحوی که این امکان به وج( بر واردات محصوالت کشاورزی

 .خود و بر اساس نیاز کشور با قابلیت رقابت منطقی در چرجه تولید، الگوی کشت را شکل دهد

 .واضح است این امر می تواند موجبات تضمین درآمد خانوار کشاورز و پویایی روستاها را فراهم آورد

دت، جایگزین نگرش های مصلحت جویانه و منطقی صورت گیرد در مجموع شایسته است که توجه به مسائل فنی و مصالح بلندم

چراکه اگر نگرش میان مدت و بلندمدت و با دقت کارشناسی به تاثیرات اتخاذ سیاست ها بر تولید و بازار محصوالت زراعی و باغی 

و در ( موثر در تولیدات دامی)ور وجود نداشته باشد اثر آنها در کوتاه مدت و میان مدت بر تولیدات زراعی و تولید غذای دام و طی

 .آشکار خواهد شد( کل بخش کشاورزی )بلندمدت بر همه محصوالت زراعی، باغی و دامی 

بر این اساس ضروری است که عالوه بر استفاده از اقدامات غیرتعرفه ای مجاز چون سهمیه بندی ، نرخ تعرفه محصوالت وارداتی 

 .نسبی آنها با مطالعه ای علمی تعیین شود کشاورزی بر اساس حساسیت، اهمیت و مزیت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=71993 

 
 "بازگشت به باال"

 پسته
 فودپرس 1393فروردین ماه  16شنبه 

 را ارزان کردقيمت پسته  32 سالعدم دخالت دولت در 
آن در  قيمت پسته باعث شد که در این بازار التهابی به وجود نياید و تنظيم بازار عدم دخالت دولت در 32در سال 

 .مقایسه با سال قبل کاهش یابد

در روزهای پایانی سال : با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر انجمن پسته ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

وجود نیامد و قیمت هر کیلوگرم  حال خود بر اساس عرضه و تقاضا، هیچ مشکلی به با عدم دخالت دولت و واگذاری بازار به 37

 .هزار تومان کمتر از سال گذشته بود 03طور متوسط  پسته به

 30گذارد، کمااینکه در سال  گذاری محصوالت تأثیرات مخربی بر بازار می دخالت عوامل غیر از بازار در نرخ: حمید فیضی افزود

 .یمت این محصول در بازار ناشی از دخالت دولت بودیمشاهد افزایش ق

اعتقادی به دخالت دولت برای ارزان شدن پسته در بازار مصرف  30طور که در سال  همان پستهانجمن : وی خاطرنشان کرد

 .های تولید نکرد نیز درخواستی برای افزایش قیمت این محصول بر اساس هزینهنداشت، سال گذشته 

این در حالی است که میزان تولید در مقایسه با سال گذشته افزایش نداشته و میزان تولید در : دبیر انجمن پسته ایران ادامه داد

 .هزار تن رسیده است 033هزار تنی سال گذشته به  013مقابل تولید 

 .صادرات این محصول نیز در مقایسه با سال قبل تغییر چندانی نداشته، اما کمی از میزان آن کاسته شده است: ریح کردفیضی تص

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=71991 
 "بازگشت به باال"

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28339
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28338
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 همتفرق
 فودپرس 1393فروردین ماه  16شنبه 

 مخالفت انجمن شيرین و شکالت با توافقنامه تعرفه ترجيحی اتاق بازرگانی ایران و ترکيه
مخالفت خود را مبنی بر شنيده های موثق بر تعيين تعرفه  شيرینی و شکالتدبير انجمن صنفی صنایع بيسکوئيت، 

تا حذف کامل، : ترجيحی صادرات و واردات فی مابين ایران و ترکيه، خارج از چهارچوب کارشناسی اعالم کرد و گفت

 .پيگيری این توافقنامه در دستور کار انجمن قرار دارد

در خصوص شنیده هایی مبنی بر تعیین تعرفه جمشید مغازه ای ، صنایع غذاییوابط عمومی کانون انجمن های صنفی به گزارش ر 

ترکیه در مورد  اتاق بازرگانی براساس اطالعات واصله فی مابین اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با: ترجیحی گفت

ترجیحات تعرفه ای بین ایران و ترکیه مذاکراتی مطرح و توافقاتی صورت پذیرفته است که نگرانی واحدهای تولیدی صنعت شیرنی 

این صنعت موجب شده است، بنابراین مراتب از طریق سازمان و شکالت را به خصوص در زمینه واردات و صادرات محصوالت 

 .توسعه تجارت ایران در حال پیگیری است

 
بدیهی و الزم بذکر است که تصمیمات اتخاذ شده در این مورد حساس، بدون حضور و نظر کارشناسی سازمان توسعه : وی افزود

 .تجارت امکان پذیر نیست

قابل ذکر است در این مورد نامه ای از سوی مدیریت دفتر : این توافقنامه مطرح شده گفت مغازه ای در مورد اطالعات بیشتر از

توسعه کاال صادرات، سازمان توسعه تجارت ایران به مدیریت دفتر بازرگانی کشورهای آسیا و اقیانوسیه ارسال شده و صحت و سقم 

نیز از طریق انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و  اطالعات واصله و نتایج بعمل آمده را جویا شده است که مراتب فوق

 .شکالت به دلیل حساسیت موضوع در حال پیگیری است و تا حذف کامل توافقنامه ی مطروحه، در دستور کار ما قرار دارد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=71995 
 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 فودپرس 1393فروردین ماه  16شنبه 

 محاسبه درصد تغيير ساالنه قيمت کاالهای اساسی از توان بانك مرکزی خارج شد
از سوی بانك مرکزی با حذف  31گروه کاالیی در هفته اول سال  33درحالی جدول تغييرات قيمت خرده فروشی 

محاسبه درصد تغيير "ك ساله قيمت این کاالها منتشر شده که این بانك در توضيح اعالم کرده است تغييرات ی

 ."امکان پذیر نيست

فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در حالی متوسط قیمت خرده 

منتشر کرد که برخالف روال قبل از اعالم درصد تغییرات این کاالها نسبت به هفته  0939را در هفته منتهی به اول فروردین ماه 

 ."محاسبه درصد تغییر امکان پذیر نیست"مشابه سال قبل خودداری و اعالم کرده که 

 کاالهای درصد تغییرات یک ساله قیمت بانک مرکزیاین اتفاق درحالی رخ داده که پیش از این و در دورهای مختلف مورد بررسی 

 .در کنار درصد تغییرات هفته و ماه قبل درج می شد اساسی

درصد و گوشت  3.9درصد، گوشت قرمز  3.1های تازه  درصد، سبزی 5.0های تازه نسبت به هفته قبل  برهمین اساس قیمت میوه

 .درصد کاهش یافته است 3.0درصد و چای  0.3درصد افزایش و تخم مرغ  5.9مرغ 

 09های تازه  میوهدرصد،  5درصد، چای  0.9 مرغ، گوشت 0.9یک درصد، گوشت قرمز  لبنیاتقیمت  همچنین نسبت به ماه قبل،

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D8%A7%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28334
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
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درصد کاهش یافته  9منفی درصد و سبزی های تازه  3.0منفی  برنجدرصد، افزایش و تخم مرغ منفی یک درصد،  7درصد، حبوب 

 .در این دوره قیمت روغن و قند بدون تغییر گزارش شده است .است

 مرغ لبنیات و تخم *

درصد  0.3مرغ معادل  بهای تخم. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقالم گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود

 .رفت می ریال فروش003333تا  10333ای  کاهش داشت و شانه

 برنج و حبوب *

در گروه حبوب، بهای تمام اقالم این گروه ثابت . در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو بدون تغییر بود

 .بود

 های تازه ها و سبزی میوه *

ضه کمی داشت ولی سایر اقالم میوه و شد و انار عر در هفته مورد بررسی، در میادین زیرنظر شهرداری انگور و هندوانه عرضه نمی

بار عرضه  سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره

پرتقال  های تازه قیمت نمودند که در گروه میوه های سطح شهر اقالم مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می فروشی میوه. گردید می

درصد افزایش  05.9درصد تا  7.0درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  0.0درصد و هندوانه  3.3درجه دو معادل 

 .یافت

درصد افزایش  3.9زمینی  درصد و سیب 9.3بهای خیار معادل  .های برگی بدون تغییر بود های تازه قیمت سبزی در گروه سبزی

 .درصد کاهش داشت 5.3درصد تا  3.7گروه بین  ولی قیمت سایر اقالم این

 گوشت قرمز و گوشت مرغ *

درصد  5.9درصد و گوشت مرغ  0.3درصد، گوشت تازه گاو و گوساله  3.9در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 

 .افزایش یافت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی *

 .نباتی ثابت بود ش داشت و بهای قند، شکر و انواع روغندرصد کاه 3.0در این هفته قیمت چای خارجی معادل 

  

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=71997 
 "بازگشت به باال"

 برنامه و سیاستها
 فودپرس 1393فروردین ماه  16شنبه 

 به صحن علنی مجلس می رود شاورزیجهادکوزیر 
کل کشور، ضوابط و  31، چگونگی اجرای بودجه اقتصاد مقاومتیبرای تبيين نحوه اجرای  جهادکشاورزیوزیر 

 .های اجرایی آن چهارشنبه این هفته در صحن علنی مجلس حاضر خواهد شد نامه آیين

با اعالم این خبر ( ایانا)شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران  مجلسرییسه  عضو هیات

ریزی و نظارت راهبردی ریاست  و همچنین وزیر اقتصاد و معاون برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارتوزیر جهادکشاورزی، : گفت

 .جمهوری پیرامون اقتصاد مقاومتی هفته آینده در صحن علنی مجلس حاضر خواهند شد

شنبه هفته جاری و وزیر جهادکشاورزی چهارشنبه  بر اساس اطالعات رسیده، وزیر اقتصاد و صنعت یک: اله میرمرادزهی افزود هدایت

هفته جاری در صحن علنی مجلس توضیحات الزم پیرامون چگونگی اجرای اقتصاد مقاومتی را به نمایندگان مجلس ارائه خواهند 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28332
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%8C+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86+%D9%88+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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 .کرد

 39ه منویات شعار مقام معظم رهبری و چگونگی اجرای آن در قالب اقتصاد مقاومتی و همچنین بودجه توجه ب: وی خاطرنشان کرد

 .ترین محورهای سخنان وزیر جهادکشاورزی در صحن علنی مجلس خواهد بود کل کشور در بخش کشاورزی از مهم

ماه سال جاری خواهد  رسد از اردیبهشت نظر می ها که به همچنین چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه: میرمرادزهی ادامه داد

ویژه فعاالن حوزه کشاورزی از  ای وزیر جهادکشاورزی همراه باشد تا پیش از اجرا، همه مردم به زمینه بود، باید با توضیحات پیش

 .اورزی وارد شودنحوه اجرای فاز دوم هدفمندی و ابزارهای حمایتی همزمان برخوردار باشند تا کمترین تنش ممکن به بخش کش

ها در  وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر جهادکشاورزی در صحن علنی مجلس از سناریوی خود برای فاز دوم هدفمندی یارانه

 .اطالعی کرد یا خیر، اظهار بی سخن خواهد گفت کشاورزی بخش

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=71973 
 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 فودپرس 1393فروردین ماه  16شنبه 

 مرغ سبد دوم کاال آمادگی برای تامين تخم
ميليارد تومانی مرغداران  ۴۱عليرغم اینکه هنوز مطالبات حدود : گذار گفت عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم مدیر 

ی دولت در سبد کاالمرغ  مرغ سبد کاالیی دولت در مرحله اول باقی مانده است برای تامين تخم بابت تامين تخم

 .مراحل بعدی آمادگی کامل وجود دارد

میلیارد تومانی  53هنوز مطالبات : اظهار کرد( ایسنا)وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران  هدایت اصغری در گفت

های صورت گرفته و  سبد کاالیی دولت در مرحله اول پرداخت نشده است اما با توجه به پیگیریمرغ  تخم مرغداران بابت تامین

 .های مساعد مسئوالن مقرر شد به محض دریافت اعتبار الزم آن از خزانه دولت، این مطالبات پرداخت شود وعده

اند که علیرغم وجود  مرغ در سبد کاالی مرحله اول دریافت نکرده تا پیش از اسفند پارسال حدود یک میلیون خانوار تخم: دوی افزو

 .مطالبات تالش برای تامین آن انجام و کسری مورد نظر تامین شد

مرحله اول دولت در سال گذشته نقاط  با توجه به اینکه در توزیع سبد کاالی: گذار ادامه داد مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم

در توزیع سبد کاالی خود در مراحل بعدی با  دولترسد  ضعف و قوت شناسایی شده و تجربه خوبی به دست آمده به نظر می

 .هماهنگی بیشتری عمل کند

مرغ مورد نیاز را تامین  هستند در صورت آغاز توزیع سبد کاالی دولت در مراحل بعدی، تخم  مرغداران آماده: کید کرداصغری تا

 .کنند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=71975 
 "بازگشت به باال"

 منابع مالی
 فودپرس 1393فروردین ماه  16شنبه 

 فروردین 2۱آغاز خرید گندم از / شود پول کشاورزان بالفاصله پرداخت می
شود،  گندم امسال بالفاصله پرداخت میبانك سپه با بيان اینکه پول خرید تضمينی گندم سخنگوی خرید تضمينی 

 .آغاز شود 31فروردین  2۱شود عمليات خرید گندم از  بينی می پيش: گفت

کشاورزان منطقه خوزستان و فارس به : وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان این خبر گفت محسن دارایی در گفت

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28327
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A8%D8%AF+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AA%D8%AE%D9%85+%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28324
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
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 .شود آغاز می 39فروردین  73و با این تحویل خرید تضمینی گندم در کشور از دهند  زودی گندم خود را به مراکز خرید تحویل می

امسال سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به نیابت از وزارت جهاد کشاورزی و : سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک سپه افزود

 .دار هستند شرکت بازرگانی دولتی ایران خرید گندم کشاورزان را عهده

ارس با اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف کشاورزی خرید تضمینی گندم از وزارت صنعت به وزارت کشاورزی منتقل به گزارش ف

 .شده است

برای هماهنگی پرداخت به موقع پول کشاورزان و نظم بخشی به خرید جلسات مختلفی با مسئوالن سازمان تعاونی : وی ادامه داد

 .هایی مبادله شده است نامه نجام شده و تفاهمروستایی و شرکت بازرگانی دولتی ایران ا

کاران کشور حساب عابر بانک  همه گندم: ای برای پرداخت به موقع پول کشاورزان دارید؟ گفت دارایی در پاسخ به اینکه چه برنامه

ک سپه کارسازی کنند دارند و به شرط اینکه سازمان تعاونی روستایی و شرکت بازرگانی دولتی اعتبار خرید گندم را به حساب بان

 .بالفاصله پول کشاورزان پرداخت خواهد شد

هزار میلیارد تومانی امسال خرید تضمینی گندم قرار  00به گفته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی اعتبار : دارایی گفت

 .زی شودای و قبل از خرید گندم به حساب بانک سپه برای پرداخت کشاورزان کارسا است به صورت مرحله

تاکنون وجهی واریز نشده است، اما قرار است : وی در پاسخ به اینکه آیا تاکنون اعتباری به حساب بانک سپه واریز شده است گفت

 .قبل از خرید گندم واریز شود

گندم »تومان و گندم دوروم  0303بانک سپه، نرخ خرید تضمینی گندم معمولی امسال  خرید تضمینی گندمبه گفته سخنگوی 

 .تومان است 0313« ماکارانی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=71979 
 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 فودپرس 1393فروردین ماه  16به 

 نياز غذای تمام کشورهای حوزه خليج فارس را دارد تامينایران توان :نورانی
 ایران پتانسيل بسيار باالیی در بخش محصوالت فائوطبق اعالم : ریيس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت

ی تمام کشورهای غذاه بر تامين نياز داخل، دارد ودر صورت استفاده صحيح از این قابليت، می تواند عالو کشاورزی

 .حوزه خليج فارس را نيز تامين کند

اقتصاد " طبق فرمایشات مقام معظم رهبری: سید رضا نورانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت 

اقتصادی درون زاست یعنی از دل ظرفیتهای خود کشور ما و خود مردم می جوشد ؛ رشد این نهال و این درخت متکی به  مقاومتی

 ".امکانات کشور خودمان است 

وقتی کشوری با تکیه به استعدادهای درونی خود ، ابتکار نیروی انسانی خود ، با تکیه به "  بنابر فرمایشات ایشان: وی اضافه کرد

 ".ایمان خود و با اتحاد حرکت می کند قطعا به نتایج مطلوب خواهد رسید

با توجه به رهنمودهای رهبری ما باید با تمرکز بر ظرفیت های موجود و : رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تصریح کرد

 .و در این زمینه پتانسیل های بسیار زیادی داریم  استفاده بهینه از آنها در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گام برداریم

 مسئله کمبود آب بحث جدیدی نیست*

که   امروز بحث کمبود آب را مطرح می کنند  برخی ها: شوری غنی است، افزودنورانی با بیان اینکه ایران در بخش کشاورزی ک

 . موضوع جدیدی نیست  کم آب قرار گرفته  کشور ما از نظر جغرافیایی در منطقه ای  با توجه به اینکه  مسئله فوق

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28323
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%88
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%BA%D8%B0%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
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زیرزمینی کاسته شود ولی به هر ممکن است گاهی به دلیل کاهش نزوالت جوی و میزان بارش ها از منابع آبهای : وی اضافه کرد

 . صورت ما باید از پتانسیل های موجود استفاده بهینه نماییم

موضوع اصلی اقتصاد مقاومتی بر دوپایه تولید و صادرات بنا می شود به دلیل :رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ادامه داد

 .اینکه اگر شما تولید داشته باشید حتما خودکفا خواهید شد

و در کنار آن ارزآوری دارید و می توانید چرخه   عالوه بر این وقتی تولید داشته باشید اشتغال زایی، صادرات: رانی اضافه کردنو

 .اقتصاد را بچرخانید

محصول کشاورزی تولید شده که پیش بینی شده بود این   میلیون تن 030نزدیک به   گذشته  براساس آمار در سالیان: وی افزود

 .میلیون تن برسد 073به  0937در سال   میزان

تن است که از نظر کشاورزی نوین  03تا  1  براساس آمار، تولید ما در هر هکتار بین: رییس کنفدراسیون صادرات کشور گفت

 .جهان در این زمینه بسیار عقب هستیم

فصلی که در کشور  5خیزو پتانسیل های  اصلما می توانیم با استفاده از همین آب موجود، منابع، خاک های ح: نورانی اضافه کرد

 .هست در زمینه کشاورزی به پیشرفت های قابل توجهی دست یابیم

 لزوم مبارزه با آلودگی های محیط زیست *

استفاده را در این زمینه   روز آفتاب داریم و می توانیم از انرژی خورشیدی نهایت 933سال، حداقل   روز 990از   ما: وی افزود

 .ببریم

انرژی خورشیدی گنجبینه ای قوی است که می توان برای کاهش مصرف سوخت : رییس کنفدراسیون صادرات کشور ادامه داد

 .بهره برد  های فسیلی از آن

: نورانی با بیان اینکه هرچه استفاده از سوخت های فسیلی کمتر شود به سالمت محیط زیست کمک بیشتری می شود، تصریح کرد

 .گی های محیط زیست باید در برنامه اقتصاد مقاومتی قرار گیرد و ما باید برای پاکسازی محیط زیست تالش کنیممبارزه با آلود

یکی از مهم ترین اقدامات در این مسیر استفاده از کودهای بیولوژی و ورمی کمپوست به جای کودهای شیمیایی : وی اضافه کرد

 .است

 حوزه خلیج فارستوانمندی ایران در تامین نیاز کشورهای *

 .ظرفیت هایی است که وجود دارد و تا امروز از آنها استفاده بهینه نشده است  همه این موارد  بنابراین  :نورانی تاکید کرد

طبق اعالم فائو ایران پتانسیل های بسیار باالیی در بخش محصوالت غذایی و کشاورزی : رییس انجمن ارگانیک ایران اظهار داشت

از این پتانسیل ها به خوبی استفاده کند می تواند عالوه بر تامین نیازهای داخلی، نیاز کلیه کشورهای حوزه   رتی کهودر صو  دارد

 .خلیج فارس را نیز تامین کند

از این پتانسیل ها استفاده بهینه نشده است ؟ چرا ما   با وجود چنین منابعی ما باید از خود سوال کنیم چرا: نورانی تصریح کرد

 ، جو ، غالت و حتی علوفه و دان مرغ را بر گردن داریم؟گندم ال های رنگی واردات محصوالت استراتژیک مانند مد

 .ست برای کشوری با پتانسیل های غنی این میزان واردات پسندیده نی  :وی اضافه کرد

بعنوان مثال مسئوالن به طور ناگهانی   دلیل چنین مشکالتی این است که اقتصاد کشور اقتصادی اصولی نبوده،: نورانی ادامه داد

 (.رخ داده است 0931نمونه این اتفاق در سال .) از سوی دیگر تورم را رها می کنند  نرخ ارز را ثابت نگه می دارند و

درصد تورم 703  و در طول این سالها  درصد تورم وجود داشت 70تا  73  یک دهه، هر سال بین در طول  بنابراین  :وی افزود

 .روی تولید تاثیرگذار بود

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85


 3131اهم اخبار کشاورزی  هفته اول و دوم فروردین      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

63 
 

 .واردات می شویم  می دهند و ما نیازمند  در نتیجه چنین مسئله ای تولیدکنندگان مقاومت خود را از دست: نورانی تاکید کرد

وارد ایران شد به دلیل قیمت بسیار ارزان، ( تومانی 133براساس معیار دالر )هر کاالیی  0913   بعنوان مثال در سال: وی ادامه داد

 .رقابت با تولیدات داخلی را نداشت  قابلیت

 اعمال تحریم ها برای کشور نعمت بود*

 ما باید چه کنیم؟ در تمام دنیا خشک سالی شود در این شرایط  فرض کنیم روزی  :رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت

این تحریم ها در اقتصاد   ما می توانیم از وجود: برای ما نعمت بود، تصریح کرد  اعمال شده  با بیان اینکه تحریم های  نورانی

به این دلیل که فکر می کنیم تمام دنیا با ما قهر کرده است آیا باید دست نیاز بسوی آنها دراز   مقاومتی استفاده بیشتری ببریم

 نیم و اگر گندمی وارد نشود گرسنگی بکشیم؟ک

این فکر غلطی است که متاسفانه تا امروز وجود داشته و امیدواریم مسئوالن ، دولت و تمام کسانی که در بحث : وی ادامه داد

 .اقتصاد مقاومتی دخیل هستند استفاده بهینه را از آن نمایند

 .ن صورت تولیدکنندگان به جای تولید به ویال سازی رو می آورندباید تولید را قوی کرد در غیر ای  :نورانی افزود

 لزوم اصالح واریته ها*

  که تا امروز از آن ها  واریته هایی است  مسئله  رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه دومین بحث در این زمینه

ما باید با اصالح ژنتیکی و استفاده   کم بازده و کم بارده است که بسیار قدیمی،  بخشی از این واریته ها: استفاده می کردیم، گفت

 .از دانش روز دنیا آنان را تغییر دهیم

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=71977 
 "بازگشت به باال"

 شکر
 خبرنگاران جوان – 1393فروردین  11: یختار

 "چغندر قند "درصدی بذر ۷۱الی  6۱وابستگی به واردات 
 .درصددر داخل توليد می شود 1۱تا  2۱درصد از بذر چغندر قند از کشورهای اروپایی واردوتنها  ۷۱الی  6۱

: افزود خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، سید شکر خدا موسوی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با

 . یکی از دالیل وابستگی ایران به واردات بذر چغندر قند عدم سرمایه گذاری مناسب در این زمینه است

کشورمان رشد و رونق چندانی براین اساس تولید، کشت ونهال های بذری باکاهش سرمایه گذاری الزم در : وی تصریح کرد 

 . نخواهد داشت

نماینده مردم اهواز با بیان اینکه با توجه به تنوع آب و هوایی در کشورمان نباید مشکلی در تولید بذر چغندر قند وجود داشته  

زمینه ارتقاء  امید است که وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری سرمایه گذاری و حمایت های الزم را در: باشد، خاطرنشان کرد

 . میزان تولیدات داخلی و کاهش واردات انجام دهد

 مسئوليت توزیع سبد کاالیی نمی تواند برعهده وزارت جهاد باشد ***  

عرضه سبد کاالیی به عهده وزارت جهادکشاورزی مشکلی را حل نمی کند، چرا که این : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود 

 . را در اختیار نداردوزارتخانه ساز و کار الزم 

من با اصل سبد کاالیی مخالف هستم و به نظر بنده مشکل تغییر وزارتخانه نیست که متوالی : نماینده مردم اهواز خاطرنشان کرد 

 . توزیع باشند، بلکه عرضه سبد کاالیی می تواند شرایط اقتصادی ایران را به وضعیت نامطلوبی برای دیگر کشورها نشان دهد

وزارت صنعت، معدن و تجارت با تحت پوشش قراردادن مجموعه بزرگ بازرگانی می تواند از طریق تعاونی ها :تصریح کردموسوی  

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28322&Title
https://www.yjc.ir/fa/services/6
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 . این کار را انجام دهد، در حالی که وزارت جهاد ساز و کارهای مربوطه را در اختیار ندارد

  
داخت یارانه نقدی به جای عرضه سبد کاالیی با مشکلی با شناسایی اقشار نیازمند و پر: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد

 . مواجه نخواهیم شد

 .عرضه سبد کاالیی و نحوه توزیع آن نیازمند کار کارشناسی، بررسی و تجدید نظر است: وی افزود 

http://www.yjc.ir/fa/news/5313033 
 "بازگشت به باال"

 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  19: تاریخ

 درصد گوشت قرمز کشور توسط عشایر 2۱توليد 
 1۰درصد محصول کشاورزی و  ۰درصد گوشت قرمز، 2۱جامعه عشایرعالوه بر : رئيس سازمان امور عشایر ایران گفت

 .کنند درصد از صنایع دستی کشور را توليد می

براساس آخرین سرشماری عشایر کوچنده کشور در : جهانشاه صدیق اظهار داشتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران  ه گزارشب

ئفه مستقل مال 007این و  035خانوار،  707337نفر در قالب  931هزار و  019، جمعیت عشایر ایران یک میلیون و 0913تیر ماه 

  .کوچکترین رده ایلی است 03153و 

 75عشایر با در اختیار داشتن بیش از : دهد افزود درصد جمعیت کشور را تشکیل می 7وی با بیان اینکه جامعه عشایری کمتر از 

صنایع  درصد 90درصد محصوالت کشاورزی و  0درصد گوشت قرمز،  73درصد مراجع کشور، عالوه بر  91میلیون واحد دامی و 

 .کنند و نقش مهمی در سایر تولیدات دامی و لبنی دارا هستند دستی کشور را تولید می

های سازمان امور عشایر در خدمت رسانی به عشایر در قالب برنامه سامان دهی به کوچ و  صدیق با اشاره به اینکه عمده فعالیت

 :به شرح زیر استطرح ملی  0این برنامه شامل : شود، ادامه داد اسکان انجام می

 طرح عملیات اجرایی اسکان

 طرح ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان

 طرح مطالعات جامعه ساماندهی عشایر

 طرح جایگزینی سوخت فسیلی

 ها  طرح نیازسنجی و ارائه نیازهای جامعه عشایری به سایر دستگاه

ش بسزایی دارند و توانمندسازی آنها برای در اختیار قرار دادن های عشایری در ارایه خدمات به عشایر نق تشکل: وی در پایان افزود

 .از اهمیت زیادی برخوردار است... ها، بازاریابی محصوالت تولیدی عشایر و  خدمات پشتیبانی تولید از قبیل تامین نهاده

http://www.yjc.ir/fa/news/5313337 
 "بازگشت به باال"
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 متفرقه
 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  19: تاریخ

 راه های پيشنهادی برای کنترل علفهای هرز
تفاوتی که بين خسارت علفهای هرز با آفات و امراض گياهی وجود دارد عدم وجود آسيب های ظاهری به صورت عالئم 

 .باشد امراض میبر روی گياه مثل آفات و 

شود که برخالف میل ظاهری در مزرعه  علفهای هرز به گروهی از گیاهان گفته میخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران  به گزارش 

لف هرز حذف شوند هر چند که ارزش هایی از گندم در مزرعه جو دیده شود که به عنوان ع ممکن است بوته. کنند یا باغ رشد می

 . روند گاها علفهای هرز به دلیل داشتن مقاومت باال با روشهای معمولی مبارزه از بین نمی. اقتصادی گندم از جو بیشتر باشد

 خطر علفهای هرز **

شود و باعث بوجود  میاغلب ، علفهای هرز با گیاه زراعی همزمانی رسیدن دارند در نتیجه موقع برداشت محصول بذرشان مخلوط 

کنند ما را  و کیفی علفهای هرز بر محصوالت وارد می آشنا شدن با وسعت خساراتی که از نظر کمی . شود آمدن مشکالت زیادی می

تفاوتی که بین خسارت علفهای هرز با آفات و امراض گیاهی . تر خواهدکرد در برنامه ریزی صحیح مبارزه با علفهای هرز مصمم

   . باشد عدم وجود آسیب های ظاهری به صورت عالئم بر روی گیاه مثل آفات و امراض میوجود دارد 

   روشهای مبارزه یا کنترل علفهای هرز **

  مبارزه بیولوژیکی * 

شرایط الزم برای کنترل . کنند در این روش ، معموال از یک حشره یا پاتوژن گیاهی برای مبارزه با علفهای هرز استفاده می

اگر عامل کنترل حشره باشد آن حشره . ژیکی این است که عامل کنترل بایستی در روی میزبان بطور اختصاصی زندگی کندبیولو

نکته دیگر اینکه بایستی جمعیت علف هرز و عامل . تکثیر و زنده ماندن در شرایط جدید آب و هوایی باشد -بایستی قادر به انتشار 

خطر بودن حشره مورد نظر و عدم امکان  های آزمایشگاهی قبلی ، بی دیگر اینکه با بررسی و. کنترل در مقیاس پائین تثبیت شود

. باشند از عوامل دیگر مبارزه بیولوژیکی برعلیه علفهای هرز ، ماهیها می. تغییر میزبان به گیاهان زراعی منطقه به اثبات رسیده باشد

همچنین در مبارزه بیولوژیکی برعلیه علفهای هرز آبی ، از . روند ج بکار میاین ماهیها برای مبارزه بیولوژیکی در مزارع غرقاب برن

گاو برای مبارزه با  -بز  -در مبارزه بیولوژیکی از حیوانات گیاهخوار مانند گوسفند . شود مرغان آبی و حلزون ها نیز استفاده می

ها را خورده و زمینه را برای چرای گاو بر روی علفهای  گوسفند و بز علفهای هرز پهن برگ و درختچه. شود علفهای هرز استفاده می

 . کند هرز نازک برگ مرتعی آماده می

موافقان معتقدند که در این . باشند ای مخالف این روش مبارزه می ای موافق و عده در روش مبارزه بیولوژیکی علیه علفهای هرز عده 

مخالفان این روش . ش حشرات برای مبارزه با علفهای هرز کافی استشود و فقط یکبار پخ روش از مواد شیمیایی استفاده نمی

کند و عوامل مناسب برای استفاده در کنترل بیولوژیک  گویند که این روش مبارزه علفهای هرز را صد در صد کنترل نمی می

  . علفهای هرز نایاب هستند

  
  مبارزه شیمیایی * 

در این روش مبارزه ، از سموم شیمیایی یا . دهد ارزه با علفهای هرز را تشکیل میاین روش مبارزه در عمل بیشترین قسمت از مب

شود که برای از بین بردن یا  کش به هر نوع ماده شمیایی اتالق می واژه علف. کنند ها برای کنترل علفهای هرز استفاده می علف کش

ای مخالف این روش  ای موافق و عده ه شیمیایی نیز عدهدر روش مبارز. گیرد کم کردن رشد علفهای هرز مورد استفاده قرار می

 . باشند مبارزه می

http://www.yjc.ir/fa/services/6
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گویند که با  موافقان این روش مبارزه معتقدند که استفاده از علف کش در مقایسه با وجین با دست مقرون به صرفه است و نیز می

گویند که استفاده از علف  فان این روش میمخال. شود ها از فرسایش خاک و ازبین رفتن خاک جلوگیری می استفاده از علف کش

کش ممکن است باعث مسمومیت فرد سمپاش و افراد مجاور شود و نیز باقی مانده سموم در مواد غذایی خطرات زیادی را دربر 

  . کنند ساختمان شیمیایی آن به انواع مختلف تقسیم بندی می -ها را براساس زمان مصرف  علف کش. دارد

   مبارزه زراعی* 

دوره تناوب عبارتست از استمرار زراعتهای گوناگون در طی سالهای . رعایت دوره تناوب از مهمترین روشهای مبارزه زراعی است

بدون  علف هرز عمومی. شوند الزم به ذکر است که علهای هرز به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می. متوالی در یک زمین

 . علف هرز اختصاصی مختص گیاهان خاص از گونه های گیاهی است. شود یت مزارع دیده میتوجه به نوع گیاه میزبان در اکثر

طبیعی است در مورد علفهای هرز اختصاصی کشت متوالی یک نوع گیاه در چندین سال باعث طغیان علفهای هرز خاص آن گیاه 

ال برای دوره تناوب کشت یک سال سیب مث. شود بنابراین رعایت دوره تناوب موجب کاهش جمعیت علفهای هرز می. شود می

  . ای زمینی سپس کشت یکسال چغندر قند و سپس کشت یکسال گیاه علوفه

  مبارزه مکانیکی *

وجین علفهای هرز با . سوزاندن علفهای هرز و چیدن علفهای هرز و وجین کردن علفهای هرز از روشهای مهم مبارزه مکانیکی است

امروزه وجین . شود ه است ولی چیدن علفهای هرز با حذف بخشی از قسمت هوایی گیاه انجام میریشه کن کردن علفهای هرز همرا

 . گیرد علفهای هرز توسط ماشینهای کشاورزی مانند کولیتواتورهای ردیفی و کولیتواتورهای دوار در مزرعه صورت می

http://www.yjc.ir/fa/news/5313700 
 "بازگشت به باال"

 تکنولوژی، نوآوریها، علمی
 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  18: تاریخ

 ميازیس چيست؟
ميازیس بيماریی است ناشی از حضور الرو مگس ها در بافت های زنده و یا مرده بدن که این ورود و حضور الرو ممکن 

 –جراحات پوستی و یا از طریق حفرات طبيعی بدن مثل دهان، گوش، چشم و دستگاه تناسلی است از طریق زخم و 

 .ادراری صورت گيرد

 ؛ میازیس بیماریی است ناشی از حضور الرو مگس ها در بافت های زنده و یا مردهخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

بدن که این ورود و حضور الرو ممکن است از طریق زخم و جراحات پوستی و یا از طریق حفرات طبیعی بدن مثل دهان، گوش، 

 . ادراری صورت گیرد –چشم و دستگاه تناسلی 

میازیس . گویندمیها، میاز یا میازیس های بدن حیوانات یا انسان با مراحل نوزادی مگسها یا بافتبه عبارت دیگر به آلودگی اندام 

حلقی،  –، ، زیر پوستی، بینی ای (جلدی)میاز پوستی: بر اساس محل آلودگی و قرار گرفتن نوزاد در بدن حیوانات به انواع مختلف

 . شودبندی میتناسلی طبقه -داخلی یا ادراری -روده ای

از این دیدگاه میازیس را به میاز . شودام میاز لحاظ بیولوژیک طبقه بندی میازها بر اساس ارتباط بین میزبان و انگل انج 

در میازیس اجباری، انگل . کنندتقسیم می( Accidental)و تصادفی( Facultative)، اختیاری ( Obligatory)اجباری

جان در میازیس اختیاری، انگل در بدن موجود زنده یا مواد بی. خارجی برای تکمیل مرحله تکاملی به یک میزبان زنده نیاز دارد

 . کندرشد و نمو می

در نوع اولیه انگل خارجی به زندگی انگلی خارجی سازش . میازیس اختیاری به میازیس اختیاری اولیه و ثانویه تقسیم می شود  

http://www.yjc.ir/fa/news/4789215
http://www.yjc.ir/fa/services/6


 3131اهم اخبار کشاورزی  هفته اول و دوم فروردین      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

67 
 

انگل . کندیافته است و توانایی تولید میاز را دارد اما گاهی به شکل گنده خوار در مواد آلی در حال فساد و الشه حیوانات زندگی می

تواند میاز ایجاد کند اما ممکن است خارجی مولد میازیس ثانویه در حالت طبیعی به شگل گنده خوار زندگی نموده و معموال نمی

 . قرار دهد  های قبلی موجود زنده را مورد تهاجمبطور ثانویه آلودگی

ه شکل تصادفی میازیس ایجاد می کند و بسیار کمیاب بوده و انگل خارجی ب( Miscellaneous)میازیس تصادفی یا متفرقه 

 . ممکن است میزبان نامناسب را مورد حمله قرار داده و یا با بلعیدن تصادفی تخم مگس ها میازیس ایجاد شود

 ها در ایجاد میاز نقش دارند؟ کدام مگس

 : سه خانواده مهم مگسها در ایجاد میاز دخالت دارند 

 . یا بوت نامیده می شوند( Warble)مگسهای آن واربل که ( Oestridae)خانواده استریده -0 

که در این خانواده که چهار جنس کالیفورا ، لوسیلیا ، کریزومیا و کوکلیومیا در ایجاد   (Calliphoridae)خانواده کالیفوریده -7 

د میازیس اجباری و بقیه عامل از این میان کریزومیا بزیانا و کوکلیومیا هومونیوراکس عامل ایجا. میازیس جلدی دخالت دارند 

 . میازیس اولیه یا ثانویه اختیاری می باشند

که در فضوالت ، الشه و مواد آلی فاسد تخم گذاشته و دو جنس   (Sarcophagidae)خانواده سارکوفاژیده -9 

ل ایجاد میازیس دارد که دومی در دامپزشکی اهمیت داشته و عام  (Wohlfahartia)و ولفارتیا( Sarcophaga)سارکوفاگا

 . گوشت می باشد

 : مگس های مولد مياز 

 (: Chrysomyia bezziana)کرایزوميا بزیانا  

این مگس در سراسر آفریقا و اکثر نقاط آسیا از جمله ایران وجود دارد و در سال های اخیر در مناطق جنوبی، جنوب غربی و غرب  

تا  1حشرات بالغ به طول . رد انسانی میاز ناشی از آن نیز گزارش شده استموا. کشور ایجاد خسارات زیادی در دام ها کرده است

حشرات ماده بارور تخم های خود را در . میلی متر و به رنگ سبز متالیک، سبز مایل به آبی تا آبی متمایل به بنفش هستند 07

فونی مثل چشم یا دستگاه تناسلی عددی و گاهی بیشتر درون زخم های سطحی و یا مخاط اندام های ع 733تا  003دستجات 

 . گاهی میاز در چشم یا گوش رخ می دهد و باعث کوری یا کری و انهدام ساختمان چشم و گوش می شود. قرار می دهند

 (: Lucilia sericata)لوسيليا سریکاتا  

 تخم های خود را بر روی مگس ماده معموالً. این مگس اغلب به رنگ سبز متالیک و یا سبز مسی بوده و انتشار جهانی دارد 

همچنین آن ها تخم های خود را در نزدیکی یا بر روی جراحات . گوشت، ماهی، الشه و اجساد در حال تجزیه و فساد قرار می دهند

این حشرات بیشتر در . و زخم های بدبوی انسان یا حیوانات و بر روی مدفوع و مواد گیاهی در حال پوسیدن نیز قرار می دهند

غیر بهداشتی و در محل هایی که گوشت و الشه های در حال پوسیدن وجود دارند یافت می گردند و تقریباً همیشه در  مناطق

گزارش هایی از وجود این الروها در زیر پانسمان و لباس بیماران علی . نزدیک قصابی ها و کشتارگاه ها به طور فراوان وجود دارند

این آلودگی ها معموالً آزار و خسارت مهمی را ایجاد نمی کند . آغشته باشد وجود داردالخصوص هنگامی که با خون و ترشحات 

 . زیرا الروها عمدتاً از چرک و بافت مرده تغذیه می کنند

 (: Sarcophaga haemorrhoidalis)سارکوفاگا هموروئيداليس  

ه صفحه شطرنج در پشت شکم دارند و به بدن به رنگ خاکستری روشن تا تیره است و صفحات کوچک تیره و روشن شبیه ب 

اکثراً از چرک و بافت های . این مگس پراکندگی وسیع جهانی دارد. همین علت به آن ها مگس های شطرنجی نیز گفته می شود

در صورت ایجاد میاز گوارشی عوارض قابل توجه و دل دردهای شدید بوجود . مرده تغذیه کرده و خسارت چندانی ایجاد نمی کند
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 . ی آوردم

 (: Wohlphartia magnifica)ولفارسيا مگنيفيکا  

. مگس های خاکستری رنگ و بزرگتر از مگس خانگی بوده که طرح شطرنجی در پشت شکم این مگس ها واضح و مشخص نیست

ا، جراحات تایی روی زخم های چرکین، اندام های عفونی و خراش ه 33تا  03مگس های ماده بارور الروهای خود را در دستجات 

میاز ناشی از این مگس می تواند باعث کوری و کری فرد و .سطحی و حتی پوست به ظاهر سالم انسان و حیوانات قرار می دهند

 . شود( بخصوص در نوزادان)ندرتاً موجب مرگ 

 (: Oestrus ovis)استروس اویس  

در مناطق مختلف ایران شایع است و باعث خسارات . کنداین مگس در بسیاری از حیوانات اهلی و گاهی در انسان ایجاد میاز می  

مگس . به این مگس، مگس سینوس بینی گوسفند یا مگس سسپو نیز گفته می شود. اقتصادی فراوانی نیز در دامپروری می شود

د میاز انسانی بیشتر موار. الرو بر روی بینی گوسفندان رها می کنند 033های ماده در زمان مناسب تعداد زیادی الرو و مجموعاً تا 

کوری بر اثر میاز ناشی از . می کند( Conjunctivitis)در چشم و گلو ایجاد می شود که در چشم ایجاد التهاب و آماس ملتحمه 

 . موارد میاز گلو باعث التهاب حلق و تارهای صوتی و اشکال در تنفس و تکلم می گردد. این گونه نیز گزارش شده است

  (:Hypoderma bovis)هيپودرما بوویس  

این مگس به ندرت تخم های خود را به پای انسان می چسباند و الروها به زیر پوست نفوذ و ایجاد تونل های مارپیچ می کنند که  

 . گاهی با ایجاد برآمدگی یا آبسه ممکن است فلج موضعی ایجاد کنند

 (: Gasterophilus intestinalis)گاستروفيلوس اینتستيناليس  

این مگس ندرتاً ممکن است در انسان میازی مشابه میاز . ین گونه تقریباً انتشار جهانی دارد و معموالً در اسب ایجاد میاز می کندا 

در موارد نادری دست، پا یا صورت انسان به علت تماس نزدیک با اسب به الروهای . ناشی از هیپودرما بوویس به وجود آورد

 . گاستروفیلوس آلوده می شود

 : روش های پيشگيری 

 . پوشاندن و ضدعفونی کردن زخم های سطحی به صورتی که در معرض مگس ها قرار نگیرد -0 

 . درمان سریع بافت ها و اندام های عفونی مثل گوش، چشم و دستگاه ادراری در صورت داشتن ترشح چرکی -7 

 . ه های محافظ سر و صورتتوصیه به افراد ساکن در مناطق آلوده در مورد استفاده از کال -9 

 . ادراری –توصیه به افراد برای ایجاد پوشش مناسب در بچه ها برای جلوگیری از ابتال به میاز تناسلی  -5 

 : درمان

این . در صورت ایجاد میاز در زخم و یا پوست اولین اقدام پوشاندن محل آلودگی با الیه ای از روغن های نفتی مثل پارافین است 

اعث مسدود کردن سوراخ های تنفسی عقبی الروها و خارج شدن آن ها از محل زخم برای دستیابی به اکسیژن است، سپس اقدام ب

در صورت لزوم می بایست الروها با جراحی از پوست یا عضو مورد تهاجم بخصوص چشم یا گوش . باید بالفاصله الروها را خارج کرد

 . روغن ولرم باعث تحریک الروها و رها شدن آن ها از مخاط گلو می شوددر میازهای حلق و گلو خوردن . خارج شوند

 : مبارزه با مگس ها 

نصب توری برای درب و پنجره ها و هواکش ها تا طبقات چهارم ساختمان ها، ایجاد تهویه : روش های فیزیکی و مکانیکی -0 

ی، استفاده از حشره کش های الکتریکی تولید کننده نور مناسب و برقرار کردن جریان نسبتاً تند هوا در باالی درب های ورود

 . ماوراء بنفش و یا دستگاه هایی که ایجاد جریان الکتریکی با ولتاژ باال و کشنده برای حشرات می کنند
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اد بهسازی محیط عمدتاً شامل اقداماتی به منظور محدود کردن و از بین بردن محل های تخم ریزی و ز: بهسازی محیط زیست -7 

برای دستیابی به این هدف جمع آوری و نگهداری زباله در ظروف در بسته و کیسه های پالستیکی، تخلیه . و ولد مگس ها می باشد

زباله از سطح شهرها با فواصل زمانی کوتاه حداقل دوبار در هفته و دفع بهداشتی زباله از اقدامات اساسی و مهم است، همچنین دفع 

داشتی مدفوع انسان و حیوانات اهلی بخصوص در مناطق روستایی و نگهداری آن در گودال ها و حوضچه و جمع آوری صحیح و به

 . های مخصوص و سرپوشیده در کاهش جمعیت مگس ها اقدامی بسیار مفید محسوب می شود

ط به عنوان بهترین و موثرترین روش کنترل مگس ها بهسازی و رعایت بهداشت محیط زیست است و حشره کش ها را فق*  

 . مکمل این عمل باید به کار برد نه به عنوان جانشین شونده

مبارزه شیمیایی با مگس ها معموالً موقتی و مشکل است زیرا مگس ها سریعاً نسبت به سموم شیمیایی : روش های شیمیایی -9 

نسبت به سموم گروه کلره در تمامی  مگس ها. مقاومت پیدا کرده و توسط آنزیم های خاص خود سموم را تجزیه و خنثی می کنند

در بعضی از مناطق ( سموم عالی گیاهی)جهان، نسبت به سموم فسفره در خیلی از نقاط و نسبت به کاربامات ها و پیرتروئید ها 

نسبت به ... ..، پرمترین، دلتامترین و (آیکن)لذا استفاده از سموم پیرتروئید مانند المبداسیهالوترین . خاص مقاومت پیدا کرده اند

سایر سموم موثرتر خواهد بود که ممکن است به صورت ابقایی در سطوح محل تماس و استراحت مگس ها صورت گیرد و یا از 

می توان با سمپاشی سطح و . طناب ها و نوارهای آغشته به سموم و آویزان کردن آن ها از سقف اتاق ها و سالن ها استفاده شود

 . ورت هفتگی اقدام به الروکشی و مبارزه با الرو مگس ها نموددرون توده های زباله به ص

 مياز یا ميازیس چيست؟ َ 

میازیس بر اساس محل . گویندها، میاز یا میازیس میهای بدن حیوانات یا انسان با مراحل نوزادی مگسها یا بافتبه آلودگی اندام

داخلی  -حلقی، روده ای –، ، زیر پوستی، بینی ای (جلدی)میاز پوستی: فآلودگی و قرار گرفتن نوزاد در بدن حیوانات به انواع مختل

 . شودبندی میتناسلی طبقه -یا ادراری

از این دیدگاه میازیس را به میاز . شوداز لحاظ بیولوژیک طبقه بندی میازها بر اساس ارتباط بین میزبان و انگل انجام می 

در میازیس اجباری، انگل . کنندتقسیم می( Accidental)و تصادفی( Facultative)، اختیاری ( Obligatory)اجباری

جان در میازیس اختیاری، انگل در بدن موجود زنده یا مواد بی. خارجی برای تکمیل مرحله تکاملی به یک میزبان زنده نیاز دارد

 . کندرشد و نمو می

در نوع اولیه انگل خارجی به زندگی انگلی خارجی سازش . شودمیازیس اختیاری به میازیس اختیاری اولیه و ثانویه تقسیم می   

انگل . کندیافته است و توانایی تولید میاز را دارد اما گاهی به شکل گنده خوار در مواد آلی در حال فساد و الشه حیوانات زندگی می

تواند میاز ایجاد کند اما ممکن است میخارجی مولد میازیس ثانویه در حالت طبیعی به شگل گنده خوار زندگی نموده و معموال ن

 . قرار دهد  های قبلی موجود زنده را مورد تهاجمبطور ثانویه آلودگی

بسیار کمیاب بوده و انگل خارجی به شکل تصادفی میازیس ایجاد می کند و ( Miscellaneous)میازیس تصادفی یا متفرقه 

 . یا با بلعیدن تصادفی تخم مگس ها میازیس ایجاد شود ممکن است میزبان نامناسب را مورد حمله قرار داده و

 ها در ایجاد مياز نقش دارند؟ کدام مگس 

 : سه خانواده مهم مگسها در ایجاد مياز دخالت دارند 

 . یا بوت نامیده می شوند( Warble)که مگسهای آن واربل ( Oestridae)خانواده استریده -0 

که در این خانواده که چهار جنس کالیفورا ، لوسیلیا ، کریزومیا و کوکلیومیا در ایجاد   (Calliphoridae)خانواده کالیفوریده -7 

از این میان کریزومیا بزیانا و کوکلیومیا هومونیوراکس عامل ایجاد میازیس اجباری و بقیه عامل . میازیس جلدی دخالت دارند 
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 . میازیس اولیه یا ثانویه اختیاری می باشند

که در فضوالت ، الشه و مواد آلی فاسد تخم گذاشته و دو جنس   (Sarcophagidae)ارکوفاژیدهخانواده س -9

دارد که دومی در دامپزشکی اهمیت داشته و عامل ایجاد میازیس   (Wohlfahartia)و ولفارتیا( Sarcophaga)سارکوفاگا

 . گوشت می باشد

 کنند؟ چگونه مياز را درمان یا کنترل می 

بنابراین . شودگذارند که به الرو تبدیل شده و باعث میاز می تخم خود را در زخم موجود روی بدن دام میها معموالمگس 

ها از زخم و تمیز کردن آنها و برای درمان برداشتن نوزاد کرم. جلوگیری از زخم شدن بدن حیوانات در پیشگیری از میاز موثر است

 . های معمول استز راهبیوتیکی یکی ااستفاده از مواد اسپری آنتی

http://www.yjc.ir/fa/news/5311103 
 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  18: تاریخ

 آبياری گياهان آپارتمانی
ان که باید شاداب نيستند، یکی از عوامل این بی طراوتی را باید در عدم گياهان زینتی خانگی موجود در منازل آنچن

اطالع از نياز آبی گياهان به عنوان یکی از اساسی ترین عوامل مؤثر در بقا و رشد و به عنوان مهمترین ترکيبی که 

 .وزن گياه را تشکيل می دهد جستجو نمود% 3۱حدود 

گیاهان زینتی خانگی موجود در منازل آنچنان که باید شاداب نیستند، یکی از  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

عوامل این بی طراوتی را باید در عدم اطالع از نیاز آبی گیاهان به عنوان یکی از اساسی ترین عوامل مؤثر در بقا و رشد و به عنوان 

 . وزن گیاه را تشکیل می دهد جستجو نمود% 33که حدود  مهمترین ترکیبی

الزم است دوستداران گل و گیاه خانگی با اطالع باشند که اکثر گلهای آپارتمانی قبل از اینکه از تشنگی تلف شوند از آبیاری زیاده 

ی قوی یا ضعیف مولکولهای آب و شناخت نیاز آبی گیاه بدون توجه به بافت خاک مورد استفاده و قدرت در نگهدار. رنج می برند

میزان آبیاری و دفعات آن در خاک شنی و خاک برگ و خاک باغچه با هم . همچنین موقعیت زهکش گلدان امکانپذیر نیست

متفاوت است و گونه های گیاهی هم در این امر نقش بسیار مهمی دارند،خاک گلدان در گونه ای از گیاه را باید همیشه مرطوب 

این در حالی است که در گیاه دیگر باید به خاکهای سطحی گلدان آن اجازه داد تا در زمان حدفاصل بین دو آبیاری نگه داشت و 

دقیقه درون تشت یا سطل پر از آب  03آبیاری معمولی،گلدان آزالیا را سیراب نمی کند و باید گلدان را به مدت .خشک شود "کامال

 . دیوم بدون آبیاری زمستان گذرانی می نمایدقرار داد ولی گلدان در حال استراحت کاال

 به طور خالصه می توان نکات مهم را در آبیاری به شرح زیر فهرست نمود 

نیاز آبی گیاه خانگی خود را از فروشنده گل و گیاه سوال کنید، در منابع و ماخذ با روش اصولی آن آشنا شوید و به جمله ی  -

 . کتفا نکنید چون نیاز آبی با درجه حرارت و رطوبت و فصل رشد و استراحت رابطه ای نزدیک داردهفته ای یکبار یا هفته ای دوبار ا

در صورتی که از گیاه به عنوان سبد آویزان استفاده می نمائید ارتفاع سبد به آن میزان انتخاب کنیدکه بتوانید رطوبت خاک -

 . بازدید نمائید "گلدان را مرتبا

ازدید کرده و با انگشت و یا فروبردن یک مداد به داخل خاک و آزمایش میزان چسبندگی آن میزان ب "خاک گلدان را مرتبا-

 . رطوبت را اندازه گیری نمایید

 . مد نظر داشته باشید "فصل رشد و استراحت و درجه حرارت و رطوبت محیط را دقیقا-

http://www.yjc.ir/fa/news/4788810
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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که قاعده برگها همگی در یک نقطه به همدیگر می رسند،  آناناس "در هنگام آبیاری دقت داشته باشید که برگهای گیاه مخصوصا -

در صورت خیس شدن برگها با تکان دادن آنها پس از . خیس نگردد چون در غیر این صورت پوسیدگی برگها را به دنبال دارد

 . آبیاری قطرات آب را از آنها دور کنید

، در صورت عدم خروج و یا تاُخیر در آن باید زهکش ها را دقیقه در زیر گلدانی جمع شود 00آب زیادی باید حداکثر پس از  -

 . بازدید نمود

در صورت تشنگی مفرط گیاه و خشکی شدید خاک و در صورتی که برگها در برابر خیس شدن مقاومت دارند، بهتر است گلدان را -

ب اضافی از طریق زهکش دفع گردد، در به مدت ربع ساعت درون تشت و یا سطل پر از آب قرار داد، سپس گیاه را خارج نمود تا آ

 . این حالت آبیاری توام با غبار پاشی ضرورت دارد

در صورت عدم مقاومت برگهای گیاه در برابر غرق شدن در آب،آبیاری گلدان با پر کردن زیر گلدانی و جذب تدریجی آب از طریق -

اضافی را باید از زیر گلدانی خارج نمود، مگر اینکه یزر بدیهی است پس از سیراب شدن گیاه، آب .انتهای گلدان توصیه می شود

 . گلدانی دارای سنگ ریزه بوده و ته گلدان هیچگونه ارتباطی با آب نداشته باشد

دقیقه درون آب بخوابانید و گرنه میزان زیادی از اب آبیاری و رطوبت  00گلدان سفالی و نو را قبل از کاشت در آنها به مدت - 

 . نکه نیاز آبی گیاه را برطرف نماید جذب گلدان خواهد شدخاک قبل از ای

با شروع فصل پائیز اکثر گیاهان به استراحت نسبی رفتهو نیاز کمتری به آب دارند و در بعضی از گیاهان ریزوم دار پس از ریزش -

 . برگها باید آبیاری آنها متوقف گردد

 . همیشه با آب ولرم آبیاری نماییدآبیاری با آب سرد باعث ایجاد شوک در گیاه می گردد -

بعضی از گیاهان حتی نسبت به امالح موجود در آب آشامیدنی هم حساس هستند، در صورت امکان ازآب باران ذخیره شده و یا -

 . آب جوشیده سرد شده استفاده نمایید

 . جهت پخش بهتر آب سطح خاک گلدان را با گیاهان پوششی دارای ریشه های سطحی بپوشانید-

در . از کاشت گیاهانی که نیاز آبی آنها با بقیه گیاهان تفاوت چشمگیر دارد به صورت گروهی و درون گلدانهای بزرگ پرهیز نمایید-

 . صورت نیاز یا اجبار گیاه گیاه را باگلدان خود درون گلدان بزرگتر کاشت نماییدتا آبیاری آن به صورت مجزا عملی گردد

گیاهان را در یک جا جمع نموده، به کلیه زیرگلدانی ها به طوری که ته گلدان با آب درارتباط نباشد آب در هنگام مسافرت کلیه - 

 : روش کار بدین ترتیب است. اضافه کنید و آبیاری را به روش فیتیله ای انجام دهید

 . ح کنیدکلیه گلدانها را به صورت دایره و دور همدیگر قرار دهید و به طریقی همه آنها را هم سط -0

 . تشت پر ازآبی را انتخاب و در وسط دایره طوری قرار دهید که سطح آن کمی باالتر از بقیه گلدانها و در تماس با انها باشد -7

فتیله های پنبه ای و یا پارچه پنبه ای، پشم شیشه ای به ضخامت مداد تهیه و با آنها خاک سطح گلدان را با آب تشت ارتباط  -9

 . تیب آب به تدریج به طرف خاک هدایت خواهد شددهید، بدین تر

http://www.yjc.ir/fa/news/5311379 
 "بازگشت به باال"
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  18: تاریخ

 ياستگذاری در زمينه خشکسالیتعاریف مفهومی در تبيين س
خشکسالی عبارت است از یك دورة ممتد کمبود بارش که منجر به صدمه زدن محصوالت زراعی و کاهش عملکرد می 

 .شود 

بیان می شده به افراد کمک می کند تعاریف مفهومی که در قالب اصطالحاتی کلی  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

خشکسالی عبارت است از یک دورة ممتد کمبود بارش که منجر به صدمه زدن محصوالت . تا مفهوم خشکسالی را درک کنند 

  .   زراعی و کاهش عملکرد می شود

در زمینه ( یاست کلیس) مثالً خط مشی . تعاریف مفهومی در تبیین سیاستگذاری در زمینه خشکسالی نیز حائز اهمیت است 

این کشور ، . خشکسالی در استرالیا تلفیقی از آگاهی نسبت به تغییرپذیری نرمال اقلیم در تعریف متناظر آن از خشکسالی می باشد 

بالخص زمانی که شرایط خشکسالی حادتر از مواردی  "خشکسالی های استثنایی  "کمک های مالی به زارعان را صرفاً در رخداد 

  . عنوان جزیی از ریسک عادی مدیریت پروژه درنظر گرفته می شود ، ارائه می کند است که ب

  تعریف عملی خشکسالی  ● 

برای تعیین شروع خشکسالی . تعاریف عملی به افراد کمک می کند تا شروع ، خاتمه و درجه شدت خشکسالی را تشخیص دهند  

این امر . ر متغیرهای اقلیمی در طول یک دوره زمانی را مشخص می کند تعاریف عملی ، میزان انحراف از میانگین بارش یا سای

  . ساله است انجام می شود  93معموالً با مقایسه وضعیت فعلی نسبت به متوسط های گذشته که غالباً مبتنی بر دوره آماری

  معموالً( دوره زمانی مشخص درصد بارش متوسط در طول یک 30مثالً ) حد آستانه تعیین شده به عنوان شروع یک خشکسالی 

  . بیشتر به صورت قراردادی انتخاب می شود تا بر مبنای رابطه دقیق تأثیرات خاص آن بر محیط 

( نرخ ) در تعریفی عملی از خشکسالی برای کشاورزی مقدار بارندگی روزانه با مقادیر تبخیر و تعرق مقایسه می شود تا سرعت 

در مراحل ( یعنی رشد و عملکرد ) ین روابط برحسب میزان تأثیرات خشکسالی بر رفتار گیاه تخلیه رطوبت خاک تعیین شود و ا

  . مختلف نمو گیاه بیان گردد 

تعاریفی نظیر این مورد را می توان در ارزیابی عملی شدت و اثرات خشکسالی براساس متغیرهای هواشناسی ، رطوبت خاک و  

بعالوه این . ه قرار داد و مستمراً تأثیر بالقوه این شرایط را بر عملکرد نهایی ارزیابی کرد شرایط گیاه در طی فصل رشد مورد استفاد

لیکن چنین تعاریفی . تعاریف عملی در تحلیل تناوب شدت و تداوم خشکسالی برای یک دوره تاریخی مفروض نیز کاربرد دارند 

هانه و سایر مقاطع زمانی و احتماالً داده های مربوط به تأثیر نیازمند داده های جوی در مقیاس های زمانی ساعتی، روزانه ، ما

تدوین ماهیت اقلیم شناسی . پذیری از پدیده نظیر عملکرد محصول بسته به ماهیت تعریف ، مورد استفاده قرار می گیرند 

  . بدست می دهد خشکسالی یک منطقه ، و درک بیشتری از خصوصیات و احتمال وقوع مجدد در شدت های مختلف این پدیده 

  . اطالعاتی از این نوع در تهیه راهبردهای تقلیل اثرات و واکنش این پدیده و طرحهای آمادگی بسیار سودمند است  

http://www.yjc.ir/fa/news/5311153 
 "بازگشت به باال"
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 همتفرق
 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  18: تاریخ

 خاک مطلوب باغداری
خاک باغداری به دليل برداشت ساالنه محصول دچار آسيب می شود که در این ميان توصيف ویژگی های خاک مطلوب 

 .سبب توجه به این عنصر حياتی برای باغات می شود 

خاک باغداری به دلیل برداشت ساالنه محصول دچار آسیب می شود که در این  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

   .میان توصیف ویژگی های خاک مطلوب سبب توجه به این عنصر حیاتی برای باغات می شود 

ر به حجم زیادی از خاک دسترسی داشته در باغداری ریشه درختان در خاک گسترش عرضی و عمودی دارند و ریشه هر چه بیشت

خاک مانع فیزیکی یا شیمیایی در برابر ریشه نداشته . باشد قدرت درخت افزایش یافته و قادر به تولید محصول اقتصادی خواهد بود

   .خاک آن در حد مطلوب باشد  phسیستم زهکشی و ظرفیت نگهداری رطوبت و عناصر غذائی آن خوب و . باشد

   زهکشی**

در خاک رسی و سنگین هنگام آبیاری و بارندگی، آب ماندگی بوجود می . یکی از مهمترین خواص خاک مناسب، زهکشی می باشد

در مقابل، خاک شنی و . آید و اگر آب اضافی خارج نشود درختان میوه رشد خوبی ندارند و قادر به تولید محصول اقتصادی نیستند

ست چون به علت داشتن مقدار ماده آلی و موجودات مفید کم، رطوبت و عناصر غذایی آن سبک نیز برای درختان میوه مناسب نی

اراضی . خاک مقاوم در برابر فرسایش و دارای ماده آلی و موجودات مفید خاک مطلوب برای باغداری می باشد.نیز پائین می باشد

 . شیب دار ممکن است زهکشی خوبی نداشته باشند

 بافت **

وم دارای خواص ترد و عمیق در حد واسط خاک سبک و سنگین بافت بسیار مناسب برای کشت درختان می بافت متوسط و ل

   .باشد

 ميزان اسيدی خاک **

یافتن خاک مطلوب و کامل برای باغداری ممکن است مشکل باشد با انجام اصالحات و اقداماتی می توان شرایط را برای باغداری 

داشته باشد چون در حالت خنثی، قابلیت استفاده عناصر  3خنثی و در حدود  PHغداری بایستی خاک مطلوب برای با. مهیا نمود

 . غذایی افزایش می یابد

 

 .شوری خاک نیز یکی از عوامل محدود کننده رشد و نمو و باردهی درختان میوه می باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/5311911 
 "بازگشت به باال"

 چای
 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  18: تاریخ

 شود کشور درداخل توليد می "چای"یك چهارم نياز
کيلوگرم اعالم  ۰/3تا  1/3کاران شمال ایران با اشاره به این که مصرف سرانه چای درکشور بين  مدیرعامل اتحادیه چای

 .شود یك چهارم نياز کشور در داخل کشور توليد می: تشده گف

 0/0تا  9/0سرانه مصرف چای درکشور بین : اظهار داشتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران مصطفی نصراللهی درگفتگو با 

 .کیلوگرم اعالم شده است

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4788688
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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با توجه به این موضوع ما یک : هزارتن است، افزود 70تا  73ای خشک درمنطقه شمالی کشور بین وی با بیان اینکه میزان تولید چ

 . کنیم چهارم نیاز کشور را در داخل تولید می

، به دلیل عدم توجیه اقتصادی قیمت برگ سبز، عدم پرداخت به موقع مطالباتی، نبود به 37هر چند طی سال : نصراللهی اضافه کرد

 . ، تولید را با کاهش چشمگیری مواجه ساخته است39و نامشخص بودن بهای برگ سبز در سال ( رسشامل ه) زراعی

 . حدود بیست درصد کاهش یافته است 30هزار تن بود که این میزان نسبت به سال  13، 37تولیدبرگ سبز در سال : وی ادامه داد

http://www.yjc.ir/fa/news/5311570 
 "بازگشت به باال"

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  12: تاریخ

 "ميگو"درصدی صادرات  226رشد / صادرات ميگو رکورد شکست
ماهه سال  3در  تن ميگو ۰3۷هزار و  3مدیر کل دفتر بهبود کيفيت، فرآوری سازمان شيالت ایران با اشاره به صادرات 

 .صادرات ميگو در این مدت رکوردی بی سابقه را بر جای گذاشت: ، گفت32

بیشترین رشد در زمینه صادرات آبزیان مربوط 37طی سال : ، افزودخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانعیسی گلشاهی در گفتگو با 

  . تبه میگو بوده اس

از نظر وزنی و ارزشی به : میلیون دالر، اضافه کرد 57به ارزش  37ماهه سال  3تن میگو در  003هزار و  3وی با اشاره به صادرات  

  . درصد مجموع صادرات ما مربوط به میگو است 73.0و70.0ترتیب 

این میزان صادرات نسبت : سابقه است، ادامه دادگلشاهی با بیان اینکه چنین رقمی در صادرات میگو در تمام تاریخ صادرات ما بی  

  . درصد از لحاظ ارزشی رشد داشته است 737درصد از نظر وزنی و  779به مدت مشابه سال قبل 

http://www.yjc.ir/fa/news/5330390 
 "بازگشت به باال"

 "صادرات"لزوم تعریف بسته حمایتی برای رونق / درماه"مرغ "هزار تن  2رات صاد
ما برای حضور در : مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغ داران گوشتی کشور با اشاره به صادرات محدود مرغ گفت

 .بازارهای جهانی یا باید هزینه توليد را کاهش دهيد یا برای صادرات بسته حمایتی تعریف کنيم

: با بیان این که صادرات مرغ بسیار اندک است، اظهار داشت   خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانون دارابی در گفتگو با همای

 . هزار تن در ماه است 7صادرات مرغ کشور حدود 

شرکت پشتیبانی امور دام بخشی از این تولید را خریدار کرده : نیاز افزودهزار تن مرغ مازاد  00تا  03وی با اشاره به تولید حداقل  

 . و ذخیره می کند

http://www.yjc.ir/fa/news/5333931/ 
 "بازگشت به باال"

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/4788425
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4791061
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4790398/
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 منابع مالی

 برنگاران جوانخ - 1393فروردین  11: تاریخ

 با ارائه تسهيالت به دامداران "دامپروری"رونق صنعت 
با ارتقا و توسعه واحدهای صنعتی و ارائه خدمات و تسهيالت الزم عالوه بر پرورش صنعت دامپروری، زمينه صادرات 

 .محصوالت دامی فراهم خواهد شد

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانمی در گفتگو با ناصر صالحی نسب نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسال

با پیش خرید دام زنده : حمایت از دامداران را در قالب رفع مشکالت اولیه تامین علوفه، سوخت و تجهیزات مورد نیاز دانست و افزود

  .ها تعطیل نخواهد بود همکاری شرکت پشتیبانی امور دام درب بسیاری از دامپروری و خرید تضمینی راس دام با محاسبه قیمت و با

ورود دام سبک به کشور مشکالت : نصب واردات دام زنده، در هر زمینه را نیازمند مطالعات قبلی دانست و خاطرنشان کرد صالحی

 .کند دامداران را دو چندان می

های سنگین، کشور، به خصوص مناطق سردسیر زمینه و ظرفیت   در مورد دام: ددبیر دوم کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کر

های لبنی بسیاری از مشکالت  پرورش و توسعه دام و دامپروری را دارد که با گسترش این صنعت، در بحث تولید شیر و فرآورده

 .مرتفع و زمینه صادرات فراهم شود

 .ن، عالوه بر افزایش واردات، قیمت صافیان متعادل با آن رو به افزایش خواهد بودبا واردات گوشت از دیگر کشورهای جها: وی افزود

گذاری  با حمایت از صنعت دامپروری و تامین نقدینگی مورد نیاز دامداران به سرمایه: نماینده مردم دشت آزادگان خوزستان افزود

 .مجدد در این بخش نیازمند نیست

http://www.yjc.ir/fa/news/5313933 
 "بازگشت به باال"

 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  11: تاریخ

 دهد را کاهش می "ها جنگل"فشار موجود بر  "الگوی کشت"اصالح 
جایگزینی زراعت چوب به جای کشت سبزی و صيفی در  :مدیرکل منابع طبيعی و آبخيزداری استان تهران گفت

 .ها را کاهش دهد برداری و فشار موجود بر جنگل تواند بهره های نامتعارف می اراضی تحت شرب آب

ا بیان اینکه در جنوب استان تهران برای ب  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانغالم عباس عبدی نژاد در گفتگوی اختصاصی با 

های  بر اراضی تحت شرب آب  اصالح الگوی کشت: های نامتعارف رواج دارد،اظهار داشت زراعت سبزی، صیفی، غالت استفاده از آب

 . های موجود است تا کشاورزان از نظر اقتصادی دچار مشکل نشوند نامتعارف جایگزینی برای زراعت

 . هایی نظیر آن در نظر گرفته شده است سریع الرشد مانند صنوبر و گونه  های جایگزین زراعت چوب گونه در بحث: وی افزود 

هایی مانند گیالن و ارومیه این طرح به شکل الگو آغاز  نژاد با بیان اینکه در بعضی از مناطق مانند ورامین و پیشوا و در استان عبدی 

ها  ها جایگزین برداشت از جنگل ن کشت سبزی و صیفی نماییم بخشی از این چوباگر زراعت چوب را جایگزی: شده است گفت

 . یابد ها کاهش می شده و فشار موجود بر جنگل

توانیم این کار را  قانون برنامه پنجم بر لزوم زراعت چوب تاکید شده و ما بر اساس قانون می 051ماده  "بند ب"در : نژاد افزود عبدی

 . انجام دهیم

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4789697
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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در همین راستا اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران آمادگی الزم را دارد تا عالوه بر : ید کردوی تاک 

 . حمایت از کشاورزان در این زمینه اراضی مستعد موردنیاز برای این کار را در اختیار آنان قرار دهد

http://www.yjc.ir/fa/news/5313039 
 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  17: تاریخ

 است "بخش کشاورزی"حمایت از  "یارانه توليد"اختصاص 
يص و وصول یکی از عوامل مهم و تأثيرگذار در کاهش قيمت گوشت و پروتئين حيوانی تخص: یك نماینده مجلس گفت

 .یارانه به کشاورز است بنابراین ضروریست از بخش کشاورزی با پرداخت یارانه توليد حمایت شود

؛ با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانناصر صالحی نسب نائب رییس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

کشاورزان علوفه، نهادها و بسیاری از مواد اولیه موردنیاز خود را بر : شاره به ضرورت اختصاص یارانه تولید به بخش کشاورزی افزودا

 . ها تمام شده برای کشاورز تأثیرگذار خواهد بود کنند و این عامل در افزایش هزینه اساس قیمت جهانی از بازار آزاد خریداری می

تواند انگیزه بیشتری در کشاورز ایجاد کند تا محصوالت خود را  ارانه تولید بعنوان یک حمایت گری است که میی: وی تصریح کرد 

 . از نظر کمی و کیفی بر اساس خواسته مصرف کننده تولید کند

های  شاخصههای نظارتی در کنترل قیمت در تمامی  عالوه بر پرداخت یارانه، وجود برخی دستگاه: صالحی نسب خاطرنشان کرد 

 . تواند از جمله عوامل مهمی در جلوگیری از افزایش قیمت و حمایت از تولید و مصرف باشد تولید و تأمین نهادها می

همان یارانه مصرفی که   ای بعنوان یارانه تولید به کشاورزان پرداخت شده، جزء تاکنون یارانه: نماینده مردم دشت آزادگان افزود 

  .شود شامل می های کن درآمدی را دهک

http://www.yjc.ir/fa/news/5339033 
 "بازگشت به باال"

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  1۱: تاریخ

 "شهرک آبزیان"با ایجاد  "پروری آبزی"توسعه 
هرک آبزیان که بتواند از توليد به مصرف فعاليت داشته باشد بهترین را ه برای ایجاد ش: یك نماینده مجلس گفت

 .پروری است توسعه آبزی

خبرنگار اقتصادی باشگاه سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

هایی برای  های اخیر قدم در سال: پروری در ایران هنوز به آن جایگاه موردنظر نرسیده، اظهار داشت با بیان اینکه آبزی خبرنگاران

های کلی جهاد کشاورزی برای تأمین مایحتاج سرانه ماهی برای  پروری برداشته شد، ولی به آن هدفی که در سیاست توسعه آبزی

 .اریممصرف داخلی در نظر بود هنوز فاصله د

های پنج  های کلی تعیین شده در برنامه پروری بر اساس سیاست هایی که در کمیسیون با مجمع شد، آبزی طبق بحث: وی ادامه داد

 .ساله توسعه چهارم و پنجم هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است

ها از نظر  بزیان دارند که برنامه دیگر استانهایی مدنظر هستند که ظرفیت بیشتری برای تولید آ ها، استان ریزی در برنامه: وی افزود

کند ولی روی هم رفته آنچه که باید در  میزان آبی که مایحتج آبزیان سردابی و گرمابی یا خاویاری باشد در جاهای مختلف فرق می

 .نظر داشته باشیم مقدار مصرف سرانه است که فاصله زیادی با هدف تعیین شده وجود دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/4789596
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4793179
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/services/6


 3131اهم اخبار کشاورزی  هفته اول و دوم فروردین      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

77 
 

تواند  پروری است که دولت می یکی از مشکالت ما صدور مجوز برای آبزی: پروری گفت الت در حوزه آبزینوری در خصوص مشک

ای  ترین مشکل ما مسئله کمبود آب است که سازمان آب و برق این اجازه را به مجموعه در حال حاضر مهم این مشکل را حل کند،

 .دهد نمی که به دنبال مجوز برای قانونی کردن فعالیت خود هستند،

دهندگان قرار بگیرد که به  مسئله دیگر تسهیالتی است که باید در اختیار پرورش: این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد

 .شوند شود بسیاری از این کار منصرف می خاطر مشکالت و موانع اداری برای متقاضیان ایجاد می

ایجاد شهرک آبزیان که بتواند از تولید به مصرف فعالیت داشته باشد بهترین راه  :پروری گفت وی در ادامه درباره راهکار توسعه آبزی

 .پروری است برای توسعه آبزی

حتی در بخش تولید با پرورش ماهیان کوچکی که به مصرف بازار برسد و با صنعتی : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد

 .تا گامی بلند در جهت توسعه آن برداریمکند  کردن آن با ارزش افزوده باال کمک بسیاری می

تأسیس شهرک آبزیان اگر به صورت کالسیک : زایی موثر باشد گفت تواند در اشتغال پروری چه اندازه می وی در خصوص اینکه آبزی

 .ال تعریف شود نیروی انسانی بسیاری را در اختیار خواهد گرفت و ایده

سطح داخلی و چه در سطح خارجی محصوالت را به صورت صنعتی صادر کنیم به راحتی اگر در بازاریابی چه در : نوری ادامه داد

 .زایی پایدار را بوجود آورد توان اشتغال طبق آمار کارشناسان می

طبق نظر کارشناسان اگر به شیالت در استان خوزستان سرو سامان بدهیم درآمد حاصل از آن تا دو برابر نفت : وی تصریح کرد

 .زایی باعث رونق اقتصادی در کل کشور خواهد شد ا فرصت دادن به این مجموعه عالوه بر اشتغالب. خواهد بود

در حال حاضر ما بازار داخلی خودمان را تأمین نکردیم؛ : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در زمینه صادرات در این حوزه نیز گفت

دهیم باید در برنامه کلی جهاد  هی خاویاری که اکنون پرورش میدر زمینه ماهی خاویار شاید حرفی برای گفتن داشته باشیم و ما

 .کشاورزی بخصوص شیالت باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/5339900 
 "بازگشت به باال"

 نباتات علوفه ای
 ران جوانخبرنگا - 1393فروردین  1۱: تاریخ

 بر عملکرد ذرت دانه ای "تگرگ"بررسی خسارت 
نتایج بدست آمده نشان داد که اثر تگرگ در مراحل رشد یاد شده بر صفات عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه 

 .در ردیف و عمق دانه معنی دار بوده است

از سازمان هواشناسی کشور، تگرگ از جمله پدیده های زیانبخش جوی است که  قتصادی باشگاه خبرنگارانخبرنگار ا به گزارش

همه ساله به طریق مستقیم و غیر مسـتقیم خسارت های گسترده ای بر پهنه کشاورزی وارد می کند لذا هر گونه اطالعات در مورد 

 . میزان عملکرد و اتخاذ اقدامات کشت مجدد گیاه مفید واقع شودشدت و زمان وقوع خسارت می تواند در پیش بینی خسارت، 

آزمایشی به صورت فاکتوریل در (از طریق کاهش سطح برگ) ksc335برای پی بردن به تاثیر تگرگ بر عملکرد ذرت دانه ای رقم

به اجرا  0913وآب در سال قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاند

 . گذاشته شد

 5، اثرات و شدت خسارت تگرگ در (برگی و مرحله ظهور گل تاجی 00برگی،  1) در این آزمایش درسه مرحله رشدی گیاه ذرت  

ر در مقایسه با شاهد بدون خسارت بر روی صفات ارتفاع بوته، ارتفاع بالل، عمق دانه، وزن هزا%( 033و % 30، %03، %70)سطح 

  . دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه و عملکرد در هکتار مورد بررسی قرار گرفت

http://www.yjc.ir/fa/news/4793651
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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نتایج بدست آمده نشان داد که اثر تگرگ در مراحل رشد یاد شده بر صفات عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در ردیف و  

  . عمق دانه معنی دار بوده است

درصد خسارت  033روش مکانیکی باعث کاهش عملکرد دانه شد، بطوریکه کمترین عملکرد دانه با شبیه سازی خسارت تگرگ به 

 . نسبت به شاهد کاهش نشان داد% 99تگرگ در مرحله ظهور گل تاجی 

همچنین در مرحله ظهور گل تاجی بیشترین کاهش عملکرد ذرت نسبت به دو . تن در هکتار بود 71/00عملکرد دانه تیمار شاهد  

  . برگی مشاهده شد 00و  1حله مر

در این تحقیق همبستگی مثبت و معنی داری بین صفات عملکرد دانه، وزن هزار دانه و عمق دانه با سطح برگ موجود بر روی گیاه 

ناشی از عوامل  335نتایج این بررسی می تواند مدلی برای برآورد میزان کاهش عملکرد دانه ذرت سینگل کراس . بدست آمد

 برگ زدائی از جمله تگرگ، باد، حشرات، و سایر خسارت های مکانیکی را ارائه نماید مختلف

http://www.yjc.ir/fa/news/5337770 
 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  1۱: تاریخ

 ایران در دنيا کشاورزی
 .آنها در امر توليدات کشاورزی پيشتاز بوده است  1/3کشور دنيا، تقریبا  213براساس اطالعات موجود از بين 

کشاورزی جهان متکی  ن براساس منابع سازمان خواربار جهانی ساختار اصلی تولیداتگزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارابه 

محصول  99البته این بدان معنا نیست که تنها . محصول دامی می باشد 70محصول زراعی و  50محصول کشاورزی شامل  99بر 

  . بلکه این تعداد محصول به عنوان محصوالت اصلی در ساختار کشاورزی دنیا مطرح می باشند. کشاورزی در دنیا تولید می شود

آنها در امر تولیدات کشاورزی پیشتاز بوده به نحوی که در تولید یک تا  9/0کشور دنیا، تقریبا  790جود از بین براساس اطالعات مو

چند محصول کشاورزی، رتبه های اول تا دهم دنیا را به خود اختصاص داده اند در این زمینه جمهوری اسالمی ایران از جایگاه 

 . استمناسبی در تولیدات کشاورزی دنیا برخوردار 

  وضعيت کشاورزی در ایران از دید آمار و ارقام ** 

براساس اطالعات فائو، ایران در تولید یک سوم از تعداد محصوالت اصلی دنیا دارای رتبه های اول تا دهم جهان بوده که سهم 

 . محصول می باشد 3و محصوالت زراعی  00محصوالت باغی 

مشترکاً . مقام جهانی، از نظر تنوع تولید محصوالت باغی، بعد از کشورهای چین، امریکامحصول باغی مهم دارای  00ایران با داشتن 

 . با ترکیه رتبه سوم دنیا را از آن خود کرده است

محصول دارای رتبه های اول تا دهم جهان است با این توضیح که  03از نظر صادرات محصوالت کشاورزی ایرن نیز در صادرات 

محصول اصلی بوده و از بین کشورهای  90جارت جهانی محصوالت کشاورزی دنیا متکی بر صادرات و واردات براساس منابع فائو، ت

 . کشور صادر کننده محصوالت باغی می باشند 00کشور صادر کننده محصوالت زراعی و  95جهان 

که به دلیل قرار نگرفتن در شمار همچنین محصوالت ارزشمند دیگری نظیر زعفران، زرشک و زیره نیز در ایران تولید می شود، 

محصوالت اصلی کشاورزی از نظر فائو، در این طبقه بندیها لحاظ نشده است و ایران در واقع جزو بزرگترین تولید کنندگان دنیا در 

 . تعدادی از این محصوالت نیز می باشد

  کشاورزی محور توسعه ** 

بررسیهای انجام . ته و در ایران نیز این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار استکشاورزی در بسیاری از کشورها محور توسعه قرار گرف

http://www.yjc.ir/fa/news/4792221
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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از سوی . شده نشان می دهد علی رغم همه تالشها به دلیل وجود مشکالت ساختاری، توسعه این بخش با تنگناهایی مواجه است

شد و محصوالت آن می تواند جایگزین دیگر کارشناسان معتقدند این بخش می تواند نقش عمده ای در رونق اقتصادی داشته با

 . مناسبی برای صادرات نفت باشد

   کشاورزی ایران پس از انقالب** 

پس از انقالب اسالمی ایران هدف و تالش مسئوالن در این راستا قرار گرفت که کشور در تولید محصوالت کشاورزی و بویژه 

ولی در عمل با آغاز جنگ تحمیلی، توان برنامه ریزی از برنامه ریزان . گندم به خودبسندگی کامل برسد: محصوالت راهبردی مانند

در طول سالهای دفاع مقدس بیشتر تالش دست اندرکاران بخش کشاورزی حمایت از تولید محصوالت . بخش کشاورزی گرفته شد

نظر مخارج جنگ تحمیلی، بازبخش در این دوره با توجه به موقعیت ویژه کشور از . کشاورزی و تهیه نهاده ها برای کشاورزان بود

 . کشاورزی به سبب دارا بودن پتانسیلهای خود اتکایی به منابع داخلی توانست این دوران بحران را به خوبی طی کند

پس از پایان جنگ و شرایط بحران نگاه مسئوالن نظام به تدوین و به کارکیری برنامه های توسعه برای کل اقتصاد و بویژه بخش 

به طبع، با پیدا شدن این تفکر که بخش کشاورزی شرایط ویژه ای داشته و نیز در نظر گرفتن این نکته که در . جلب شدکشاورزی 

صورت به دست آوردن اطالعات دقیق می توان برنامه ریزیهای دقیق کرد، روشهای خاصی در برنامه ریزی در بخش کشاورزی ایران 

 . پدید آمد

http://www.yjc.ir/fa/news/5330933 
 "بازگشت به باال"

 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  1۱: تاریخ

توسعه کشاورزی در گرو آبادانی / کند مصنوعی به رشد دامپروری کمك می "های جنگل"ایجاد 
 روستاها
های مصنوعی ایجاد شده در اطراف تهران اظهار  ملی محصوالت کشاورزی ایران با اشاره به جنگل ٔ  دیهریيس اتحا

ها  های با قابليت باال در امر دام پروری، موجب افزایش توليد آن ما با ایجاد مراتع این چنينی در استان: داشت

 .شویم می

، با اشاره به توانایی کشور برای افزایش تولید این محصوالت اظهار خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران سید رضا نورانی در گفتگو با 

موجود در  ٔ  های اصالح شده بهینه از نهال ٔ  های روز، استفاده برای رسیدن به این هدف اقداماتی چون استفاده از فناوری: داشت

 . تواند موثر باشد شوند، می دی که در برابر آفات مقاوم بده و سبب افزایش تولید در واحد سطح میدنیا، استفاده از بذور جدی

   
عالوه بر این استفاده از دانش کشاورزی مدرن در کنار استفاده از نیروی دانشگاهی بیکار و باال بردن سطح علمی : نورانی افزود

وتاه برای ایشان، سبب افزایش سطح علمی تولیدکنندگان و در نتیجه افزایش آموزشی ک ٔ  کشاورزان روستایی با برگزاری یک دوره

    .شود تولید می

ها به تولید کنندگان روستایی تعلق بگیرد و  ها و تشویق ها، حمایت نظر اتحادیه این است که باید بیشترین یارانه: وی اضافه کرد 

    .درمانی آنان نیز رایگان باشد ٔ  بیمه

هم چنین برای : های فسیلی از انرژی خورشیدی استفاده شود، ادامه داد ها به جای انواع سوخت ان اینکه باید در روستانورانی با بی 

    .ها فراهم شود تحصیل فرزندان آن ٔ  ها باید هزینه روستاییان به شهر ٔ  رویه جلو گیری از کوچ بی

اشتغال زایی، کاهش خروج ارز در پی کاهش واردات و ارز آوری ها باعث افزایش تولید، افزایش  آبادانی روستا: وی اظهار کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/4791699
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 . شود می

بهترین جایگزین برای صادرات : صادرات نفت بیان داشت ٔ  رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به مشکالت موجود در زمینه

   .ستمر محصوالت انبوه امکان پذیر استنفت، صادرات محصوالت غیر نفتی به ویژه محصوالت کشاورزی است که این امر با تولید م

جهت تغییر در ساختار باغات و مزارع : ها کار شود، افزود وی با بیان اینکه برای بهره وری از باغات باید حداقل چهار سال روی آن 

    .های کم بهره در اختیار روستاییان قرار بگیرد سنتی باید وام

حدود دو سال است که واردات میوه : تولید ملی باید واردات میوه متوقف شود، اظهار داشت نورانی با اشاره به اینکه در حمایت از 

    .دیگری قانونی نیست ٔ  ممنوع شده و به غیر از موز واردات هیچ میوه

ژیک تولید دیگر نیازی به واردات میوه یا حتی محصوالت استرات ٔ  های مدون در عرصه با برنامه ریزی: وی اظهار امیدواری کرد

 . وجود نداشته باشد

های حمایت از کشاورزان و تولید ملی استفاده از  ملی محصوالت کشاورزی ایران با بیان اینکه یکی از راه ٔ  رییس اتحادیه

 . ما باید برای مبارزه با سرما زدگی و تگرگ از راهکارهای فوق استفاده کنیم: راهکارهای علمی نوین است، افزود

رما زدگی و تگرگ باعث نابودی ناگهانی محصوالت کشاورزی شده و هم اکنون در بسیاری از کشورهای در س: نورانی اضافه کرد

  . شود حال توسعه مانند ترکیه برای مبارزه با این عوامل از راه کارهای علمی نوین استفاده می

اجرای این طرح با موفقیت : و نقطه از کشور ادامه دادها برای مبارزه با تگرگ در یکی د وی با اشاره به آغاز استفاده از این راه کار  

    .همراه بوده است

تر است، اجرا  امیدوار هستیم این طرح ملی در سراسر کشور و به ویژه در مناطقی که ریسک سرما پذیری باال: نورانی اظهار کرد 

    .شود

ها و منابع آب آسان است،  هایی که دسترسی به سد ر مکانایجاد مراتع مصنوعی د: وی در رابطه با ایجاد مراتع مصنوعی نیز گفت

    .دام داری بسیار موثر باشد ٔ  تواند برای توسعه می

های با  ما با ایجاد مراتع این چنینی در استان: های مصنوعی ایجاد شده در اطراف تهران اظهار داشت نورانی با اشاره به جنگل 

    .شویم ها می زایش تولید آنقابلیت باال در امر دام پروری، موجب اف

ها  این استان ٔ  های شمالی از جمله هایی مثل گلستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و استان استان: وی اضافه کرد 

    .هستند

   .در جنوب ایران با توجه به مشکل کمبود آب امکان ایجاد مراتع مصنوعی وجود ندارد: نورانی ادامه داد 

http://www.yjc.ir/fa/news/5330337 
 "بازگشت به باال"

 تولیدات
 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  1۱: تاریخ

 شود تبدیل می "محصوالت باغی"ایران به قطب توليد 
 .جات درمنطقه است های دیگرندارد چرا که خود قطب توليد ميوه و صيفی ایران هيچ نيازی به واردات ميوه از کشور

 75اقلیم از  70ایران به دلیل داشتن : گفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانزاده، کارشناس کشاورزی در گفتگو با  سعید سجاد

 . جات است د برای تولید میوه و صیفیاقلیم جهانی، منطقه بسیار مستع

های دیگر نداردچرا که  با توجه به مستعد بودن ایران برای تولید میوه ومرکبات، ایران هیچ نیازی به واردات میوه از کشور: وی افزود

 . خود یک تولید کننده قوی در این زمینه است

http://www.yjc.ir/fa/news/4791772
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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درصورت یک اعمال یک مدیریت : بع آبی کشور اظهار داشتاین کارشناس کشاورزی با اشاره به عدم مدیریت صحیح برای منا

های تولید محصوالت کشاورزی به  ترین قطب تواند یکی از مهمترین و بزرگ اصولی بر منابع آبی، ایران در آینده بسیار نزدیک می

 . جات شود ویژه میوه، مرکبات وصیفی

شود و هرگونه واردات دراین  کننده وطنی تامین می کبات توسط تولیدهم اکنون تمام نیازداخلی به انواع میوه و مر: وی ادامه داد

 . کننده و مصرف کننده نهایی یعنی مردم است بخش به ضرر تولید

http://www.yjc.ir/fa/news/5330037 
 "بازگشت به باال"

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  13: تاریخ

 32ماهه سال  3در  "خاویار"هزار دالر ۷۱۱صادرات 
ماهه سال  3کيلوگرم خاویار پرورشی در  ۷۱۱مدیرکل دفتر بهبود کيفيت و فرآوری سازمان شيالت ایران از صادرات 

 .خبر داد 32

کیلوگرم خاویار صادر شده که  333، 37ماهه سال  3در : ، گفتفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانگعیسی گلشاهی در 

  . تماماً از نوع پرورشی بوده است

 

  . هزار دالر صادر شده است 333این میزان خاویار به ارزش تقریبی : وی اضافه کرد  

 

درصد  79و 30سبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب این میزان خاویار صادراتی ن: گلشاهی ادامه داد  

 . رشد داشته است

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5330797 
 "بازگشت به باال"

 کود
 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  13: تاریخ

 راهی برای توسعه پایدار کشاورزی "ود حيوانیک"
این کود به دليل عدم عناصر شيميایی قابليت تجزیه پذیری در محيط دارد و به همين منظور می تواند روش خوبی 

در زیر با برخی انواع متفاوت این کود و راه های استفاده از آن آشنا . برای نيل به اهداف توسعه کشاورزی پایدار باشد 

 .شویم می 

استفاده از کودهای حیوانی از زمان قدیم در روستاها و برای مصارف کشاورزی  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

ور می تواند روش خوبی این کود به دلیل عدم عناصر شیمیایی قابلیت تجزیه پذیری در محیط دارد و به همین منظ. مرسوم بود 

   .در زیر با برخی انواع متفاوت این کود و راه های استفاده از آن آشنا می شویم . برای نیل به اهداف توسعه کشاورزی پایدار باشد 

 کود اسبی **

لم از دستگاه اسب مقدار زیادی علف هرز می خورد و غذای خود را نرم و پودر نمی کند و در نتیجه تعداد از بذور علف هرز سا

برای گیاهان اسید دوست کود اسبی مناسب می .گوارش آن عبور می کنند و به همین علت کود اسبی بذر علف هرز زیادی دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/4791172
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4791232
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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سرعت قابلیت استفاده عناصر غذایی کود اسبی متوسط .کود اسبی نسبت به کودهای گاوی و مرغی درصد ازت بیشتری دارد. باشد

 . هان گلدار ، سبزی و صیفی و گیاهان ریشه ای و غده ای مناسب ترین کود می باشدکود اسبی برای گیا.می باشد

 کود گاوی **

گاو مقدار زیادی علف می خورد و آنها را خوب جویده وخرد می کند و سیستم گوارش گاو کارایی بیشتر در هضم غذا دارد و در 

 01درصد ممکن است بیش از  03صر غذایی از کود گاوی تا میزان آزاد سازی عنا.نتیجه کود گاوی تعداد بذر علف هرز کمتری دارد

 . این کود برای پروش یونجه مناسب است .هفته طول بکشد

 کود مرغی **

وبه دلیل ماندگاری باالیی که . کود مرغ مخلوطی از کود مرغی خام و مواد بستر نظیر خاک اره ، خرده چوب و پوسته برنج می باشد

 . ل مناسب است دارد برای پرورش نها

 شرایط مصرف کودهای حيوانی **

نزدیک به زمان کاشت .کودهای حیوانی بالفاصله بعد از مصرف با خاک مخلوط کنید تا از هدر رفتن ازت آن جلوگیری بعمل آید

مشکالت  گیاه زراعی از کودهای حیوانی به مقدار کمتر استفاده کنید در صورت مصرف زیاد کود حیوانی نزدیک به زمان کاشت

تاخیر در کاشت بدلیل ایجاد شرایط بسیار مرطوب هم چنین پس از کاشت نیز بعلت آزاد سازی آمونیاک می تواند موجب 

 .گیاهسوزی در بذور و رشد گیاهچه شود

http://www.yjc.ir/fa/news/5330519 

 
 "بازگشت به باال"

 برنامه و سیاستها
 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  13: تاریخ

 تدوین برنامه بلندمدت در خودکفایی در محصوالت دامی
های بلند مدت در طی ساليان  با برنامه ریزی: نائب رئيس دوم کميسيون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت

اورزی و دامی که امکان کمتری برای کشت آن در کشور وجود دارد تواند به خودکفایی در برخی محصوالت کش می

 .اميدوار بود

با اشاره بر اینکه کشور ما از نظر تولیدات محصوالت کشاورزی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در گفتگو با   ناصر صالحی نسب

چنانچه بخواهیم در تولید محصولی خودکفا و : ای برخودار است افزود های بالقوه ها و توانمندی ظرفیتگرمسیری و سردسیری از 

 . کمتر نیازمند واردات شویم باید برنامه ریزی مدونی در طی کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت داشته باشیم

های کشور را شناسایی و براساس شرایط  دادها و قابلیتوزارت جهاد کشاورزی باید براساس الگوی کشت و نیازها، استع: وی افزود 

 . اقلیمی و زمینی برنامه راهبردی تدوین نماید

داشتن آمار : صالحی نصب یکی از اصول اساسی در برنامه ریزی را تحلیل صحیح و کارشناسی آمار و ارقام دانست وخاطرنشان کرد 

 . ه مدت، میان مدت و بلندمدت خواهد بودصحیح و واقعی الزمه تدوین واجرای برنامه ریزی کوتا

های صورت گرفته وزارت جهاد کشاورزی در سال  تمرکز در برنامه ریزی: نصب نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس افزود 

ع آبی های مناب های کشاورزی، افزایش بهره وری، اصالح اراضی و رفع محدودیت آینده و حداقل استفاده از هر واحد سطح در زمین

 . و زمینی در بلندمدت رسیدن به سقف خودکفایی و کاهش نیازمندی در واردات امکان پذیر خواهد بود

 . صالحی نصب خرید تضمینی گندم از کشاورزان در سال جاری را مثبت ارزیابی کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/4791483
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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با حل مشکل نقدینگی، سرمایه  :نماینده مردم خوزستان با بیان اینکه خودکفایی در کوتاه مدت امکانپذیر خواهد بود تصریح کرد

گذاری هرچه بیشتر در بخش کشاورزی و ارائه تسهیالت الزم در صنعت دامپروری گامی مثبت در تامین نیازهای کشور خواهیم 

 . برداشت

http://www.yjc.ir/fa/news/5330303/ 
 "بازگشت به باال"

 برنامه و سیاستها
 ایسنا - 1393فروردین  2شنبه 

  های صادرات ایران با بازاریابی نوین دنيا همگام نيست سياست
  .حرکت کند های نوین بازاریابی دنيا های صادرات کشاورزی ایران نتوانسته همگام با روش سياست

اظهار ( ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران  وگو با خبرنگار کشاورزی ر گفتد -عضو هیات علمی دانشگاه شیراز  -بهاءالدین نجفی 

  .کنندگان بازارهای هدف، کمتر مورد توجه تولیدکنندگان بخش کشاورزی بوده است مصرف بازارگرایی یا ارزیابی سلیقه: کرد

: تواند ما را به توفیق برساند، گفت تولید نمی های صادراتی بر اساس مازاد که سیستم بازاریابی سنتی و اتخاذ روش وی با بیان این

  .تواند به صادرات کشاورزی کمک کند های تولیدگرایی و بازارگرایی می روش های بازاریابی بر اساس تشکیل تعاونی

در صادرات این محصوالت : خاطرنشان کرد نجفی با اشاره به پیشینه کشور در صادرات محصوالتی چون زعفران، خرما و پسته

 کنندگان و نبود استراتژی درازمدت در دالیلی همچون نبود شناخت از ترجیحات مصرف زدیم اما به مرور به حرف اول را در دنیا می

  .صادرات این محصوالت با افت مواجه شدیم

کشورهای برخی : ایجاد شده است، گفت های اخیر پتانسیل صادرات برخی محصوالت باغی در کشور که در سال وی با بیان این

بندی مجدد آن، سود ناشی از ارزش افزوده این محصوالت  محصوالت باغی ما و بسته با خرید... حاشیه خلیج فارس، هند، اسپانیا و 

  .کنند می را کسب

باید برندهایی که مخصوص کشور ما : گفت های مهم در صادرات کشاورزی دانست و این کارشناس کشاورزی برندسازی را از مولفه

  .رفته را بدست آوریم را دوباره در جهان احیا و بازارهای از دست است

افزوده محصوالت کشاورزی ضروری عنوان  بندی در داخل کشور را برای ایجاد ارزش نجفی ایجاد صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته

  .کرد

http://www.isna.ir/fa/news/39303733033 
 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 ایسنا - 1393فروردین  3یکشنبه 

  های توليد برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضرورت کاهش هزینه
تامين مواد اوليه برای بخش  های توليد و وری، بازگشت به تفکر اقتصاد معيشتی تجارتی، کاهش هزینه افزایش بهره

  .تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند تواند در هایی است که بخش کشاورزی می از جمله نقش صنعت

( ایسنا)کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران  وگو با خبرنگار در گفت -عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد  -محمد قربانی 

  .ر واقع همان اقتصاد مقاومتی استبخش کشاورزی مطرح بوده د اقتصاد معیشتی که از ابتدا در: اظهار کرد

دهی به  داشته، نگاه صادرات محور و جهت اقتصاد مبتنی بر تامین غذایی خانوار که از گذشته در فرهنگ ایران وجود: وی افزود

  .اقتصاد مقاومتی کمک خواهد کرد اقتصاد تولید محصوالت کشاورزی به تحقق اهداف

http://www.yjc.ir/fa/news/4791017/
http://www.isna.ir/fa/news/93010200190
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بخش : کشاورزی موثر دانست و گفت د با حفاظت از منابع تولید را در توسعه بخشاین کارشناس کشاورزی پایداری در تولی

برای بخش صنعت است که در صورت ایجاد ساختار پایدار، این بخش  کشاورزی تامین کننده اشتغال، نیروی فعال و مواد خام

  .های صنعتی باشد برای بخش تواند مساعدت خوبی می

در اقتصاد مقاومتی اهمیت بسزایی دارد، تصریح  وری و استفاده حداکثری از منابع بخش کشاورزی بهرهکه ارتقای  قربانی با بیان این

پذیر کردن و کاهش قیمت محصوالت کشاورزی پایین بیاوریم که در این  را برای رقابت های تولید االمکان هزینه باید حتی: کرد

  .ها موثر خواهد بود یمتایجاد نهادهایی برای کنترل و جلوگیری از نوسان ق خصوص

  .دهیم باید سهم مواد غذایی یا تولیدات کشاورزی را در افزایش تورم کاهش: وی ادامه داد

های انفرادی و بخشی جلوگیری  حرکت به گفته این کارشناس کشاورزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی باید از

های مختلف به کشاورزی در جهت افزایش  های بخش تعریف و از مساعدت پارچهشود و بخش کشاورزی را به عنوان یک سیستم یک

  .کنیم وری استفاده بهره

http://www.isna.ir/fa/news/39303933993 
 "بازگشت به باال"

 شیالت
 یسناا - 1393فروردین  1۱جمعه 

  درصدی صيد ماهی کيلکا ۷۰کاهش 
برداری  الزم است در جهت بهره درصد کاهش یافته که ۷۰دار مهاجم به دریای خزر، صيد ماهی کيلکا  با هجوم شانه

  .قالب پودر به خوراک انسانی تبدیل شود مانده، مصرف این ماهی از بهينه از مقدار اندک باقی

با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری  وگو در گفت -های صیادی کیلکا استان گیالن  شرکتدبیر انجمن صنفی  -محمدرضا فکوری 

این وضعیت   های اخیر و احتمال ادامه قابل توجه صید کیلکا طی سال با توجه به کاهش: اظهار کرد( ایسنا)دانشجویان ایران 

جلوگیری از تکرار بحران  به منظور( شرکت 73)دیل مانده صیادی کیلکا، از طرح تع های باقی حمایت از شرکت نامطلوب در آینده،

  .است گذشته و بازگشت به وضعیت تعادل و حفظ اشتغال موجود ضروری

ماهی کیلکا از پودر به مصارف انسانی وجود  برداری بهینه همین مقدار صید اندک در قالب خوراکی نمودن نیاز به بهره: وی افزود

  .طلبد می جانبه شیالت را دارد که حمایت همه

گذشته در استان گیالن را بیان و خاطرنشان  فروند شناور صیادی کیلکا در سال 70دبیر انجمن صنفی کیلکا استان گیالن عملکرد 

درصد  90حدود  30تن ماهی استحصال کردند که نسبت به سال  5133دریانوردی،  شب 7533فروند شناور با  70این : کرد

  .دهد نشان می کاهش صید را

شب و متوسط میزان  090هر شناور را  های دریانوردی تن، تعداد شب 033فکوری سرانه صید هر شناور فعال را به طور تقریبی 

های صیادی کیلکا را هم  های جاری شرکت این مقدار کفاف هزینه: گفت کیلوگرم برشمرد و 0.533صید در شب هر شناور را 

  .دهد نمی

گیالن به عنوان یک تشکل فعال  های صیادی کیلکا استان انجمن صنفی شرکت: گیالن گفتدبیر انجمن صنفی کیلکا استان 

  .های صیادی کیلکا تاسیس شد توسط شرکت 33صنفی در سال 

مهاجم از دریای سیاه به دریای خزر منجر  دار بر اثر هجوم شانه 33درصد صید کیلکا در دریای خزر از سال  17به گفته وی کاهش 

  .های گیالن شد فروند از چرخه صید کیلکا در آب 001صیادی از  شناور 33درصدی ناوگان با خروج  30به تعدیل 

http://www.isna.ir/fa/news/93010300337
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پایین آمدن شدید صید و درآمد صیادان، بیکاری و  دار مهاجم با اثرات نامطلوبی چون این اقدام پس از هجوم شانه: فکوری ادامه داد

 و به منظور( درصد 13)ها، ضرورت کاهش تالش صیادی به همین میزان  یاقساط و بده برداران در بازپرداخت نبود توان بهره

  .گرفت بازسازی و پایداری ذخایر کیلکا و حل مشکالت و اقتصادی کردن صید صیادان کیلکا صورت

ر به منظو: شوند، گفت خزر محسوب می که کیلکا ماهیان جزو ذخایر مشترک بین تمام کشورهای ساحلی دریای وی با بیان این

  .فروند شناور در استان گیالن باقی مانده است 73خزر  حفظ و تامین سهمیه صید کیلکای ایران، در دریای

وجود آمده در سه بخش تعدیل ناوگان  انجمن صنفی از ابتدای بحران به: دبیر انجمن صنفی کیلکا استان گیالن تصریح کرد

یافت بخشی از خسارات خشکسالی عدم صید اقدامات الزم و مقتضی را در های عامل و صیادی، امهال تسهیالت دریافتی از بانک

 03آور، کاهش  زیان مندی صیادان کیلکا از مزایای مشاغل سخت و فکوری موارد دیگر در دست اقدام را بهره .انجام داده است

برداری بندر ماهیگیری  و بهرهواگذاری مدیریت خدمات  درصدی حق بیمه صیادان، تقاضا از مدیران شیالت برای تمدید قرارداد

های  زیان مانده اعتبارات مصوب برای جبران جهت باقی 19تا  17مانده خسارات خشکسالی از سال  انزلی و پرداخت معوقات معطل

امیدواریم در آینده نزدیک مدیریت کل : وی خاطرنشان کرد .میلیارد تومان است 03.0های صیادی کیلکا به مبلغ  وارده به شرکت

  .بنادر ماهیگیر انزلی و کیاشهر اقدامات الزم را صورت دهند یالت در تسریع الیروبیش

http://www.isna.ir/fa/news/39300037075 
 "بازگشت به باال"

 گوشت مرغ
 ایسنا - 1393فروردین  1۱جمعه 

  ای شدن توليد درصدی توليد مرغ با زنجيره ۰۱یش افزا
 ۰۱توليد این محصول را  تواند ظرفيت ای شدن توليد گوشت مرغ که می زنجيره: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

  .های امسال وزارت جهاد کشاورزی است برنامه درصد افزایش دهد و به حدود سه ميليون تن در سال برساند، از

وری و تولید  در راستای افزایش بهره: کرد اظهار( ایسنا)وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران  فتحسن رکنی در گ

ای شدن سوق دادیم تا بتوانیم با استفاده از  گوشت مرغ را به سمت زنجیره های انفرادی تولید اقتصادی گوشت مرغ، واحد

  .افزایش دهیم ولید گوشت مرغ و بدون نیاز به افزایش سطح تولید،وری در ت موجود در هر استان بهره های پتانسیل

ای که در رقابت با  مرغ انجام دادند؛ به گونه ای شدن تولید گوشت های کشور استقبال مناسبی از زنجیره مرغداران استان: وی افزود

های تولید  زنجیره ترین اندازی یکی از موفق راهاستان اردبیل در حال . مناسبی را انجام دادند تولید اقدامات  یکدیگر در زنجیره

ها انجام دادند که امیدواریم  اندازی این زنجیره مناسبی برای راه های مازندران، گلستان و اصفهان اقدامات گوشت مرغ بوده و استان

های  این واحد ا دردرصد این محصول در کشور ر 03های تولید گوشت مرغ را تقویت کنیم و  جاری زنجیره بتوانیم در سال

  .ای تولید کنیم زنجیره

های  تواند به تامین مرغ ای می های زنجیره واحد تولید گوشت مرغ در: معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

  .هستند، کمک کند و کیفیت تولید را افزایش دهد صادراتی که دارای وزن و اندازه مشخصی

تولید را برای مرغداران کاهش دهد و برای  های تواند هزینه ای می های زنجیره که تولید گوشت مرغ در واحد رکنی با بیان این

درصد تولید گوشت مرغ را به  033که بتوانیم  در صورت این: بینی کرد باشد، پیش تر کنندگان از نظر اقتصادی به صرفه مصرف

درصد افزایش یافته و در سال به  03یاز به افزایش سطح تولید گوشت مرغ تا ها تولید کنیم، بدون ن ای در استان زنجیره صورت

  .آوری باالیی را داشته باشد تواند برای کشور ارز راحتی می رسد که این میزان تولید به بیش از سه میلیون تن می

http://www.isna.ir/fa/news/39300037079 

http://www.isna.ir/fa/news/93011502524
http://www.isna.ir/fa/news/93011502523
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 "بازگشت به باال"

 
 گل و گیاهان زینتی

 ایسنا - 1393فروردین  1۱شنبه 

  گل ارزان شد
گياه پس از تعطيالت نوروزی  درصدی قيمت گل و ۰۱ریيس اتحادیه توليدکنندگان گل و گياه استان تهران از کاهش 

  .دارد ینده ادامهروز آ 3۰این کاهش قيمت تا : خبر داد و گفت

، علت کاهش قیمت گل و گیاه را (ایسنا) وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران محمدی در گفت غالمحسین سلطان

که مصادف با روز مادر و افزایش تقاضا ( س)کاهش قیمت تا میالد حضرت فاطمه  این: کاهش تقاضا در بازار عنوان و اظهار کرد

  .است، ادامه داردگل  برای خرید

به علت : گذشته چندان متفاوت نبوده است، گفت وی با بیان اینکه بازار گل و گیاه امسال در تعطیالت نوروزی نسبت به چند سال

  .گل در تعطیالت عید چندان باال نبوده است کاهش توان مالی مردم، استقبال از خرید

: ها در ایام نوروز عنوان و اظهار کرد دارترین گل پرطرف ان گل سمبل را یکی ازرییس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه استان تهر

به  شود عرضه این نوع گل با مشکالتی مواجه بودیم چراکه گل سمبل از کشورهای دیگر وارد می های گذشته در امسال نسبت سال

  .همین دلیل قیمت آن تقریبا باالست

 07تا  03ها در مغازه  معموال قیمت گل :هزار تومان عنوان کرد و گفت 03شش تا  محمدی قیمت گل سمبل را در بازار سلطان

  .ها به ویژه گل سمبل نشد دلیل گرانی، امسال استقبال چندانی از گل شود و به درصد باالتر از قیمت بازار عرضه می

این گونه به دلیل ارزانی و داشتن حرف سین  :وی با بیان اینکه گل سینره بیشترین متقاضی را در روزهای عید داشته است، افزود

  .است های مردم بوده در روزهای عید میهمان سفره

 03در بازار در روزهای عید بین دو تا  قیمت این نوع گل: رییس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه استان تهران خاطرنشان کرد

  .هزار تومان بوده است

http://www.isna.ir/fa/news/39300939009 
 "بازگشت به باال"

 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - 1393فروردین  1۱شنبه 

  خواران پيامکی برخورد با زمين/ مراقب اراضی فروشی شمال باشيد
های  شمالی که برخی بنگاه های ی کشاورزی به ویژه در استانتغيير کاربری اراض: ریيس سازمان امور اراضی گفت

  .شود ها برخورد می و با آن کنند تخلف صریح قانونی است متخلف آن را برای مردم پيامك می

ی های ویالساز ها و بنگاه برخی شرکت: اظهار کرد (ایسنا)وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران  قباد افشار در گفت

کنند  می تغییر کاربری اراضی کشاورزی ندارند تبلیغات خود را به صورت پیامک برای مردم ارسال ها مجوز برای که هیچ کدام از آن

  .کمک کنند های متخلف ها را بفروشند و در تبدیل آن به ویال به این بنگاه تا این زمین

هایی که خالف قانون اساسی  ارسال چنین پیامک عات انجام شده تا ازاخیرا مکاتباتی با وزیر ارتباطات و فناوری اطال: وی افزود

ها با نقض این  ها ممنوع و تخلف است که این بنگاه اراضی و خرد کردن مالکیت آن است جلوگیری شود چراکه تغییر کاربری این

http://www.isna.ir/fa/news/93011603156


 3131اهم اخبار کشاورزی  هفته اول و دوم فروردین      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

87 
 

نیز ارسال شده و باید با متخلفان  لمالا زنند؛ البته این مکاتبات به شورای حفظ حقوق بیت صریح به تولید کشور ضربه می قانون

  .برخورد شود

کنند هیچ  این چنینی را برای مردم ارسال می های تبلیغاتی های متخلفی نیز که پیامک بنگاه: رییس سازمان امور اراضی ادامه داد

عمرانی  که در این راستا با معاونتشود  ها برخورد می کاربری این اراضی ندارند و با آن مسئولیتی در راستای تعیین تکلیف و تغییر

 .ها با این پدیده مقابله کنیم و شهرداری ، شوراهای شهر ها وزارت کشور مذاکراتی صورت گرفته تا بتوانیم از طریق بهیاری

 خواری های ویژه نوروزی برای مقابله با زمین گشت

های  نوروز در پی افزایش سفرهای مردم به استان ری که در ایامخوا سازمان امور اراضی برای مقابله با پدیده زمین: افشار اظهار کرد

مردم  همچنین به. اندازی کرد تا جلوی تغییر کاربری این اراضی را بگیرد نوروزی خود را راه های ویژه یابد، گشت شمالی افزایش می

گذاری نکنند چراکه بعدا مشمول جریمه و  مایهسر ها و تبدیل به ویال ها را نخرند و در تغییر کاربری آن توصیه کردیم تا این زمین

  .تخریب بنا خواهند شد

خواری  ای برای مقابله با پدیده زمین ویژه های های ویژه نوروزی و گروه روز گذشته و ایام تعطیالت نوروزی گشت 00در : وی گفت

شمالی به  های خواران برخورد کنیم چراکه استان ینتشکیل شد تا بتوانیم با زم... تنکابن و  در مناطقی از قبیل چالوس، نوشهر، نور،

  .کاربری قرار دارند ویژه مازندران و بخشی از گیالن به سبب نزدیکی پایتخت به شدت در معرض تغییر

در : های شمالی تاکید کرد شالیزارهای استان های و رییس سازمان امور اراضی با اشاره به ضرورت جلوگیری از تغییر کاربری دشت

 های شمالی با استانداران مازندران مکاتباتی صورت گرفته تا هایی مانند استان استان استای تامین نیازهای گردشگری مردم درر

همچنین . اندازی کنیم برای مردم راه برخی مناطق را برای تبدیل به کریدورهای گردشگری معرفی و مناطق گردشگری و تفریحی

های  ها به ویال نقشه کاربری اراضی زراعی و باغی در استان تبدیل آن زی به جلوگیری ازهای کشاور برای حفظ کاربری زمین

  .تهران و البرز در حال تهیه است مازندران، گیالن،

http://www.isna.ir/fa/news/39300939330 
 "ه باالبازگشت ب"

 برنج
 ایسنا - 1393فروردین  1۱شنبه 

  !سال دیگر شاليزاری در شمال نداریم 3۱
 32تا  3۱ترین حالت  خوشبينانه این روند در  سرعت تخریب اراضی کشاورزی شمال به حدی است که در صورت ادامه

  .سال آینده شاليزاری در شمال وجود نخواهد داشت

: اظهار کرد( ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران  وگو با خبرنگار کشاورزی در گفت -فردوسی مشهد استاد دانشگاه  -ناصر شاهنوشی 

در مناطق مرکزی و نیمه خشک کشور، برنج تولید کنیم از تخریب شالیزارهای شمال  که به هر قیمتی بهتر است به جای این

  .کنیم جلوگیری

کشور است لذا باید به جای کشت این  ران فشار بیش از حد به منابع آبیکشت برنج در مناطق خشک و نیمه خشک ای: وی افزود

  .کشور را در دستور کار خود قرار دهیم محصول در این نقاط، حفظ شالیزارهای ارزشمند شمال

یی از ها شود در بخش گفته می: گیرد، گفت که پتانسیل بالفعل باید در تولید مدنظر قرار این کارشناس کشاورزی با بیان این

 بالقوه کشت برنج وجود دارد اما باید در نظر گرفت که کشت برنج در این نقاط به هدر پتانسیل... خوزستان، فارس، غرب اصفهان و 

  .رفت منابع آبی منجر خواهد شد

http://www.isna.ir/fa/news/93011603071
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با همکاری  است که وزارت جهاد کشاورزی تنها نقطه دارای پتانسیل بالفعل برای تولید برنج، شمال کشور: شاهنوشی ادامه داد

  .اهتمام جدی ورزد ها باید برای حفظ این پتانسیل سایر دستگاه

کشت برنج در این نقاط : زند، افزود هم می که کشت برنج در نقاط خشک تعادل تولید را بر این کارشناس کشاورزی با اشاره به این

  .برد اوم درآمد برای کشاورزان را از بین میزند و عمال امکان تد به هم می نه تنها اقتصادی نیست بلکه تعادل تولید را

های زیست محیطی را ضروری  جلوگیری از تخریب وی ایجاد الگوی کشت با نگاه درآمد پایدار برای کشاورزان، حفظ منابع تولید و

  .دانست

http://www.isna.ir/fa/news/39300937300/03 
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 گزارشات جهانی کشاورزی و غذا

 ایسنا - 1393فروردین  1۱جمعه 

  های جهانی غذا در ماه گذشته افزایش یافت قيمت
در مارس و صعود آن به  های جهانی غذا افزایش قيمت( فائو)ار و کشاورزی ملل متحد شاخص قيمت سازمان خوارب

  .باالترین سطح در یك سال گذشته را نشان داد

های روغنی، لبنیات،  سبدی از غالت، دانه ، این شاخص که تغییرات ماهانه قیمت(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

های سیاسی پیرامون اوکراین،  هوای نامساعد برای محصوالت کشاورزی و تنش ند، تحت تاثیر آب وک گوشت و شکر را بررسی می

به این سو به  7309می سال  این باالترین قرائت از. درصد باالتر از فوریه بود 7.9واحد یا  5.1در مارس رسید که  واحد 707.1به 

  .رود شمار می

تاثیرگذار بر محصوالت کشاورزی بود اما الحاق کریمه  ائو، اگرچه آب و هوا مهمترین عاملبه گفته عبدالرضا عباسیان، اقتصاددان ف

  .بویژه گندم وحشت انداخت و شرکای تجاری این کشور را در خطر آسیب دیدن قرار داد به روسیه، در بازارهای غالت

از اوکراین، شاخص قیمت غالت فائو در  رات غلهبه دلیل اوضاع جوی نامساعد در آمریکا و برزیل به همراه ابهام در خصوص صاد

به این سو  7309درصد رشد، به باالترین سطح از اوت سال  0.7داد و با  مارس برای دومین ماه پیاپی رشد قابل توجهی نشان

  .رسید

ش درصدی را نشان ترین افزای تایلند، بزرگ همچنین شاخص قیمت شکر نیز به دلیل خشکسالی در برزیل و کاهش تولید نیشکر در

  .آن افزایش یافت درصد در مارس نسبت به ماه پیش از 3.3داد و 

http://www.isna.ir/fa/news/93011602915/10
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های لبنیات با خرید کمتر از سوی چین  قیمت 7309لبنیات تنها شاخصی بود که کاهش داشت و برای نخستین بار از نوامبر سال 

  .و عرضه باال در نیوزیلند کاهش یافتند

بازبینی کرد  7309میلیارد تن در سال  7.070 ن تولید جهانی مورد پیش بینی برای غالت را بهبر اساس گزارش رویترز، فائو میزا

 با. این سازمان و بازتاب برآورد باالتر برای تولید غالت دانه درشت و برنج است که شش میلیون تن بیشتر از پیش بینی قبلی

  .پیش بینی قبلی است شد که دو درصد کمتر از ارزیابی 7305میلیون تن در سال  337اینهمه میزان تولید گندم 

میلیون تن باالتر از پیش بینی  9.1رسد که  می میلیون تن 017.9فائو برآورد کرد ذخایر غالت جهان تا پایان فصل زراعی جاری به 

  .قبلی این سازمان است

http://www.isna.ir/fa/news/39300037930 
 "بازگشت به باال"

 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  1۱: تاریخ

 خواستار مقابله با هدر رفتن مواد غذایی در جهان شد "فائو"
مان ساالنه مقابله جهانی با هدر رفتن مواد غذایی را که به گفته این ساز( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .ميليارد دالر زیان به بار می آورد، خواستار شد ۷۰۱

در بیانیه ای در آغاز یک نشست منطقه ای که در  "فائو"به نقل از خبرگزاری فرانسه،  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

مقابله با هدر رفتن و اسراف مواد غذایی بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، : می شود گفتبرگزار  "رومانی"پایتخت  "بخارست"

 .است "فائو"یکی از اولویت های 

میلیون تن ماده غذایی یعنی یک سوم از کل مواد غذایی تولید شده در جهان به هدر می رود،  933ساالنه حدود یک میلیارد و 

راف، یکی از مهم ترین شیوه های مقابله با گرسنگی در جهان است و به طور قابل مالحظه ای می محدود کردن و مقابله با این اس

تواند شرایط زندگی را در کشورهای در حال توسعه که کشاورزان در آنها با ناامنی تغذیه ای زندگی را سپری می کنند، بهبود 

 .بخشد

اگر میزان هدر رفتن مواد غذایی در جهان به نصف کاهش یابد، تنها کافی  :این نهاد زیر مجموعه سازمان ملل در بیانیه خود افزود

درصد تولید مواد غذایی افزایش یابد در حالیکه اکنون، این میزان  70، تنها 7303است برای سیر کردن جمعیت کره زمین تا سال 

 درصد تخمین زده می شود؛  93افزایش تولید حدود 

 .یطی و اجتماعی، این هدف قابل اجراستاز لحاظ فنی، اقتصادی، زیست مح

هدر رفتن مواد غذایی، یک مشکل جهانی است اما : در این باره گفت "فائو"از کارشناسان  " Stjepan Tanic استیپان تانیچ"

اد ماهیت آن بنا بر سطح و میزان توسعه در کشورها متفاوت است؛ در کشورهای توسعه یافته، این مصرف کننده ها هستند که مو

غذایی را هدر می دهند ولی در کشورهای کمتر توسعه یافته، زیرساخت ها و فناوری های نامناسب تولید مواد غذایی و نیز آموزش 

 .های ناکافی به کشاورزان، سبب اسراف و هدر رفتن مواد غذایی می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/5330303 
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 فودپرس 1393فروردین ماه  16شنبه 

 مواد غذایی فائو در ماه مارس قيمتافزایش شدید شاخص 
درصد افزایش، به طور ميانگين به  2.1واحد یا  ۴.۰فائو در ماه مارس به شدت باال رفت و با  مواد غذاییشاخص قيمت 

 .است( 32اردیبهشت ) 2۱31رسيد که باالترین مقدار این شاخص از مه  232.۰

انی، عبدالرضا عباسیان اقتصاددان ارشد به گزارش گروه اقتصادی ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان کشاورزی و خواروبار جه

اندازه شاخص یادشده تحت تاثیر وضعیت آب و هوایی نامطلوب در آمریکا و برزیل و تنش های ژئوپلیتیکی در منطقه : فائو گفت

 .افزایش پیدا کرد( فروردین 03اسفند تا  03)دریای سیاه در ماه مارس 

، گزارش (AMIS) مورد تجدیدنظر قرار گرفته است، گزارش (AMIS) ن بازاراین تاثیرات با جزییات بیشتر در گزارش دیدبا

واقع در مقر فائو در رم تهیه می  73ماهانه محصوالت غذایی اصلی است که توسط سیستم اطالعات بازار کشاورزی کشورهای گروه 

 .شود

وی نزدیک میان کشورهای عضو این سیستم، با ترویج گفت و گ 73سیستم اطالعات بازار کشاورزی کشورهای گروه : عباسیان گفت

 .نقش مهمی در اطمینان دادن به بازارهای بین المللی دارد

که براساس قیمت مجموعه ای از مواد غذایی که به طور معمول در سطح جهان خرید و فروش می  فائومواد غذایی  قیمتشاخص 

 .شوند، محاسبه می گردد، در ماه مارس در تمام گروه های غذایی به جز لبنیات افزایش یافت

 .ماه گذشته کاهش یافت شاخص قیمت فائو برای لبنیات در ماه مارس برای نخستین بار در چهار

 .درصد افزایش یافتند 0.7و  3.3بیشترین افزایش قیمت مواد غذایی در ماه مارس مربوط به قیمت شکر و غالت بود که به ترتیب 

واحد افزایش  03(اسفند 03بهمن تا  07)بود که نسبت به ماه فوریه  730.1شاخص قیمت غالت فائو در ماه مارس به طور میانگین 

 .یافت

 .واحد رسید که هفت واحد از ماه مارس بیشتر بود 735.1شاخص قیمت روغن های گیاهی به طور میانگین در ماه مارس به 

 .واحد از ماه فوریه کمتر بود 9.3واحد رسید که  791.0در ماه مارس به طور میانگین به  لبنیاتهمچنین شاخص قیمت 

 .درصد بیشتر شد 7.3واحد بود که نسبت به ماه مارس  010شاخص قیمت گوشت فائو به طور میانگین 

 .واحد بیش از ماه فوریه بود01.0واحد رسید که  709.3شاخص قیمت شکر فائو به طور متوسط در ماه ماریس به 

 "بازگشت به باال"
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=71953 
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http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28340

