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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 احتمالیهمچنين برای مشاهدهخبردر منبع اصلی و 

  .نمایيد ليكک "التين آبی رنگ ذیل هر خبر

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

 .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 

 دهد قرار کشاورزان ارياخت در  موتورپمپ و آالت نيماش سوخت کارت دولت (1

 به سوخت کارت دیبا ها، ارانهی یهدفمند یاجرا دوم فاز در: گفت مجلس یکشاورز ونيسيکم عضو

 .شود داده شاورزانک

 بشردوستانه تیحما درخواست و قایآفر در ییغذا بحران به متحد ملل سازمان دو هشدار (2

 ییغذا تيامن و اقتصاد ،یمرکز یقایدرآفر سابقه یب بحران کردند اعالم متحد ملل سازمان دو

 تیحما کشور نیا از ماه 31 حداقل است ازين و است کرده مواجه یجد مشکل با ار کشور نیا مردم

 .شود یجد

 شود یم پرداخت ندهیآ هفته کاال اول سبد از مرغداران پول تومان ارديليم 11 مطالبه (3

 مرحله از مرغداران پول مطالبه ماندهيباق تومان ارديليم 11: گفت گذار تخم مرغ هیاتحاد رعاملیمد

 .شود یم پرداخت ندهیآ هفته کاال سبد اول

 ها ارانهی یهدفمند یاجرا با گندم ینيتضم دیخر متيق یبازنگر (4

 دیخر نرخ یفعل متيق مجلس یزکشاور ونيسيکم: گفت مجلس یکشاورز ونيسيکم عضو

 .کند یم یبازنگر درخواست و داند ینم یمنطق را گندم ینيتضم

 رانیا به فروش شیافزا با هند یایسو کنجاله صادرات ماهه 5 رکود شکستن (5

 افتی رشد درصد 6312 رانیا به فروش شیزااف علت به مارس ماه در هند یایسو کنجاله صادرات

 .رود یم شمار به یالديم گذشته سال نوامبر ماه از شیافزا نينخست که

 36 سال در تورم رکورددار یاساس یها یخوراک قلم 2 (6

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
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 را متيق شیافزا نیشتريب قهوه و یچا ،یچرب غن،رو ،یسبز وه،يم ران،یا آمار مرکز اعالم اساس بر

 .داشتند گذشته سال در

 شود یم نييتع نیفرورد 65 تا نان متيق/ است یقطع نان متيق شیافزا (7

 زانيم هنوز یول ،است یقطع نان متيق شیافزا: گفت کشور ییغذا عیصنا کانون رهیمد أتيه عضو

 .شود یم نيمع نیفرورد 65 تا آن یینها متيق احتماال و نکرده اعالم دولت را آن شیافزا

 خوزستان زرد یطال نيکم در رانگریو شته (8

 هر که است گندم و جو هجمل از یکشاورز محصالت یبرا خطرناک اريبس یها آفت از گندم شته

 .شود یم عیشا خوزستان در ماه، اسفند و بهمن اواخر در ساله

 دولت به لیتحو آماده جهاد وزارت در یاساس محصول 3 ديتول شیافزا طرح (9

 3 یوابستگ کاهش و ديتول شیافزا حطر: گفت یکشاورز جهاد ریوز یاهيگ داتيتول بهبود معاون

 .است دولت به ارائه آماده و نیتدو یکشاورز جهاد وزارت در یاساس محصول

 وروی منطقه کشور 33 یکاريب نرخ شیافزا (11

 .افتی شیافزا هگذشت سال با سهیمقا در وروی منطقه یکشورها عضو 33 یکاريب نرخ

 رانیا اقتصاد یداریپا و یداخل ناخالص ديتول رشد ینيب شيپ (11

 یواقع رشد به رانیا ،یالملل نيب یها تجارت یبرا مناسب فرصت جادیا و نفت درآمد برگشت با

 .رسد یم سال دو زا بعد امسال یمال سال در خود یداخل ناخالص

 فروختند ارزان مرغداران/ ديع امیا در مرغ یگران لیدال (12

 در و تومان ۰5۶۶ ییلويک به ديع در بود، تومان 2۰۶۶ ییلويک ديع از قبل مرغ متيق که یحال در

: دیگو یم مرغداران یسراسر هیاتحاد رعاملیمد. ديسر تومان ۰3۶۶ به یحت ها یفروش خرده یبرخ

 .نشد کنترل بازار اما فروختند، یقبل متيق همان به مرغداران

 کنند یم یبررس را خسارت زانيم کارشناسان/ کشور یها باغ به سرما خسارت (13

 یکشاورز جهاد وزارت کارشناسان: گفت یکشاورز جهاد وزارت یاه وهيم امور دفتر سرپرست

 .کنند یم یبررس را کشور غرب شمال و شمال باغات یسرمازدگ خسارت زانيم

 فارس استان از تن 2۶۶ دیخر با کشور در گندم ینيتضم دیخر آغاز (14
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 از تن 2۶۶ دیخر با کشور در گندم ینيتضم دیخر: گفت سپه بانك ینيضمت دیخر یسخنگو

 .شد آغاز فارس استان المرد شهرستان

 است یچا تيوضع جبران دنبال به «یحجت» (15

 خواهد یم یکشاورز جهاد ریوز یحجت امروز نکهیا انيب با یکشاورز یعال یشورا در نوبخت مشاور

 .است گذاشته وقت یچا تيوضع بهبود یبرا یحجت: گفت کند، جبران یچا یبرا

 مهار به دولت توجه لزوم/ها ارانهی یهدفمند دوم فاز یاجرا با یلبن یها کارخانه نهیهز یدرصد 31 شیافزا (16

 تورم

 را یلبن یها کارخانه نهیهز ها ارانهی یهدفمند دوم فاز یاجرا نکهیا انيب با یلبن عیصنا انجمن ريدب

 .باشد داشته تورم مهار یبرا یا برنامه دیبا دولت: گفت دهد، یم شیافزا درصد 31

 کند نييتع را یچا سبز برگ ینيتضم دیخر نرخ دولت ئتيه (17

 دولت ئتيه از ،یچا برداشت فصل شدن كینزد توجه با: گفت کاران یچا هیاتحاد سيرئ

 .کند نييتع را محصول نیا ینيتضم دیخر نرخ تر عیسر چه هر ميخواه یم

 زنجان شهرستان در ازيپ هکتار 15۶۶ کشت (18

 از هکتار 5۰۶ و هزار 1 امسال شود یم ینيب شيپ: گفت زنجان شهرستان یجهادکشاورز ریمد

 .ابدی اختصاص ازيپ کشت به زنجان شهرستان یاراض

 نیفرورد 62 تا انکالهيم در یماه ديص ادامه/  خزر یایدر در یماه تن ۰5۶۶ ديص (19

 در: گفت و داد خبر خزر یایدر در یماه تن 5۶۶ و هزار ۰ از شيب ديص از مازندران التيش رکلیمد

 .دارد وجود زين دیتمد احتمال و است انجام حال در ديص استان نقاط از یبرخ

 31 سال بودجه قانون در روستاها بودجه یدرصد 5۶ رشد (21

 قانون در روستاها بودجه یدرصد 5۶ رشد از کشور محروم مناطق و ییروستا توسعه مرکز سيرئ

 .خبرداد31 سال بودجه

 سرما به برنج اهچهيگ یریپذ تحمل شیافزا (21

 یزن جوانه مرحله از را برنج رشد توسط فصل یابتدا یسرما به برنج اهچهيگ یریپذ تحمل شیافزا

 .شد انجام مازندران در بار نينخست یبرا یاصل نيزم در نشا مرحله تا

 رود ینم نيب از هياروم شور اچهیدر بحران با که یقند (22
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 از و بوده یغرب جانیآذربا شکر و قند عیصنا هياول ماده و یاساس محصوالت از یکی چغندرقند

 روز هياروم اچهیدر شدن خشك یول است برخوردار یا ژهیو تياهم از ییزا اشتغال و یاقتصاد لحاظ

 .کند یم تالش صنعت نیا شدن ليتعط بر روز به

 وريط و دام خوراک مطلوب رهيذخ/ تومان 31۶۶ کنجاله و 35۶ ذرت ،15۶ جو عرضه (23

 است، مطلوب وريط و دام خوراک رهيذخ نکهیا انيب با کشور دام امور یبانيپشت شرکت رعاملیمد

 .شود یم عرضه تومان 15۶ جو و 31۶۶ کنجاله ،35۶ نرخ به ذرت لوگرميک هر: گفت

 شد پرداخت کشور شمال کشاورزان به یسرمازدگ خسارت تومان ارديليم 3۶ (24

 از یناش خسارت تومان ارديليم 3۶ صندوق نیا: گفت یکشاورز محصوالت مهيب صندوق نيجانش

 رداختپ اند، داشته قرارداد مهيب با که غرب شمال و شمال باغداران و کشاورزان به را یسرمازدگ

 .ندارد رابطه نیا در یا نشده پرداخت خسارت چيه صندوق نیا و کرده

 کند تیحما را یکشاورز بخش همچنان یهدفمند دوم فاز در دولت (25

 بخش در یفمندهد دوم فاز در ها ارانهی یهدفمند از حاصل درآمد: گفت یکشاورز ونيسيکم عضو

 .برندارد بخش نیا از را خود تیحما کبارهی به دولت نيهمچن شود، یگذار هیسرما یکشاورز

 نکند رييتغ یهدفمند دوم فاز در یکشاورز یبرا یانرژ یها حامل متيق (26

 به یانرژ یها حامل متيق نييتع ها، ارانهی یهدفمند دوم فاز در: گفت یکشاورز ونيسيکم سيرئ

 نیا در دیجد تالطم جادیا از یريجلوگ باعث یکنون حد در ها متيق نگهداشتن و یحيترج صورت

 .شود یم بخش

 نیفرورد انیپا تا دامداران یتومان ارديليم 1۶۶  ارانهی کامل پرداخت (27

 آخر تا دامداران گذشته سال به مربوط یتومان ارديليم 1۶۶  ارانهی: گفت یلبن عیصنا انجمن ريدب

 .شود یم پرداخت نیفرورد

 یکشاورز بخش فعاالن ارانهی افتیدر انصراف از رانیا كيارگان انجمن سيرئ درخواست (28

 یکشاورز محصوالت کنندگان وارد و کنندگان صادر کنندگان، ديتول از رانیا كيارگان انجمن سيرئ

 .دهند انصراف ارانهی نام ثبت در شرکت از تا خواست كيارگان

 شود یم یمياقل راتييتغ به منجر ارسباران یها جنگل بیتخر: یقاسم (29
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 منطقه یتنفس شش ارسباران منطقه: گفت یشرق جانیآذربا ستیز طيمح حفاظت رکلیمد

 تواند یم منطقه نیا رينظ یب ستیز طيمح و ها جنگل بیتخر و دیآ یم حساب به رانیا غرب شمال

 .شود یطيمح ستیز ریناپذ جبران یا فاجعه ادامه در و یمياقل راتييتغ به منجر

 شد منصوب کشور یکشاورز یتیحما خدمات شرکت رعاملیمد (31

 منصوب کشور یکشاورز یتیحما خدمات یتخصص شرکت رعاملیمد یکشاورز جهاد ریوز حکم با

 .شود یم انجام امروز صبح 3۶ ساعت معارفه مراسم و شد

 لندن ییغذا مواد انبار به فاضالب یها موش هجوم (31

 موش هجوم از یماريب نوع كی به ابتال از پس لندن ییغذا مواد عیتوز مراکز از یکی ونيکام راننده

 .داد خبر ییغذا مواد بزرگ انبار كی به ها

 کردند ابالغ را سالمت یکل یها استيس انقالب رهبر (32

 یاساس قانون 33۶ اصل كی بند یاجرا در یاسالم انقالب معظم رهبر یا خامنه اهلل تیآ حضرت

 است، شده نييتع نظام مصلحت صيتشخ مجمع با مشورت از پس که را «سالمت» یکل یاستهايس

 .کردند ابالغ

 یخاتم محمد ديس با یجهادکشاورز ریوز ینوروز دارید (33

 و اصالحات دولت رانیمد و وزرا د،يام و ريتدب دولت مسؤوالن و وزرا از یبرخ ینوروز دارید

 دمحم ديس با مردم مختلف اقشار نيهمچن و یفرهنگ و یاجتماع ،یاسيس یها تيشخص ،یسازندگ

 .شد برگزار ماه نیفرورد 3۰ کشنبهی صبح نيهمچن و 32 شنبه عصر و صبح یخاتم

 ميکن هیهد رياس واناتيح به را یآزاد (34

 ستیز طيمح فعال و وحش اتيح یدامپزشک متخصص ان،یمعمار مانیا دکتر

 رانیا برابر 13 اروپا در شرب آب متيق (35

 تومان 3۶۶ حدود یدفتر محاسبات اساس بر رانیا در شرب آب مترمکعب كی شده تمام متيق

 یدفتر محاسبات نیا که( 31 بودجه در دالر یتومان 62۶۶ نرخ احتساب با سنت 15 حدود) است

 .است آن از شيب بازار متيق یعنی یواقع متيق که است یزيناچ العاده فوق متيق

 میگذر ینم خوک گوشت از انیهودی و مسلمانان خاطر به:  فرانسه انیراستگرا رهبر (36
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 مذهب و نید ميکن قبول را ینید و یمذهب یتقاضاها مدارس در ميتوان ینم ما: گفت ساله ۰5 لوپن

 .باشد جدا یاجتماع یزندگ از یکل طور به دیبا

 نظام مصلحت صيتشخ مجمع سیير با ییغذا عیصنا دهیبرگز رانیمد دارید (37

 یهاشم اهلل تیآ حضرت با رانیا ییغذا عیصنا شده شناخته یها چهره و رانیمد از یجمع

 .کردند دارید نظام مصلحت صيتشخ مجمع در یرقسنجان

 یادار یبوروکراس خم و چم در اوباتو، نهیزر یها مرغ شيم و مردم شدن محصور (38

 و یاراض فيتکل نييتع در نهیزر شهر مردم یسرگردان موجب یتیریمد ضعف و یادار یبروکراس

 .است شده یرانیا یها مرغ شيم انقراض خطر و آنها اسناد

 ميمخالف متيق شیافزا با/ ییايميش کود دیجد متيق اعالم یبرا یزنیرا (39

 و انجام ها یميپتروش با دولت توسط که ییها یزنیرا با ییايميش یکودها متيق هرساله که آنجا از

 .ميهست دیجد یها متيق منتظر امسال شود، یم اعالم

 یرانیا محققان توسط موترشيل جاروک یماريب عامل یتوپالسمايف ناقل کشف (41

 یبرا ران،یا جنوب در شموتريل جاروک یماريب نهيزم در جامع یطرح ارائه با کشورمان محقق

 یمعرف موترشيل جاروک یماريب عامل یتوپالسمايف ناقل عنوان به را زنجرک ايدن در بار نينخست

 .کرد

 کشور در ییغذا مواد یمنیا شیافزا یبرا یتینانوکامپوز یها یبطر ديتول (41

 مهاجرت امکان رس،/ مريپل تینانوکامپوز جنس از ییها یبطر ديتول با تهران دانشگاه محققان

 .دادند قرار یبررس مورد ییغذا محصوالت به را ها یبطر نیا از نانوذرات

 یهند خوکچه به هيشب یظاهر با گاو جد ییشناسا (42

 نظر به 335۶ دهه به متعلق یمو مدل با بزرگ یهند خوکچه هيشب یاندک که گاو جد یتازگ به

 .است شده کشف نيچ در رسد، یم

 شود یم آپارتمان وارد هوشمند باغ (43

 یم رشد آپارتمان روند امکانات حداقل با که اند شده یاهانيگ ديتول به موفق ییکایآمر محققان

 .است آشپزخانه ازين مورد جاتیسبز تمام نيتام به قادر و کند

 !کرد منفور مردم نيب را ستیز طيمح دشمن روباه، 2 یهيتنب ختنیدارآو به (44
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 در بلوچستان و ستانيس جنوب در زسربا شهرستان توابع از شکوريک دهستان اهل ییروستا كی

 !ختیآو دار به را روباه 2 شیها مرغ به حمله از یريجلوگ و ها روباه هيتنب یبرا نادر یاقدام

 بهشتیارد کمی از گوشت ديتول رهيزنج طرح مشروط یاجرا (45

 ینيب شيپ ابد،ی اختصاص یریعشا صندوق به یمل توسعه صندوق از ازين مورد اعتبار که یصورت در

 .شود افزوده قرمز گوشت ديتول به تن هزار 6۶۶ که شود یم

 فضا در کاهو کشت مزرعه جادیا/  شود یم فضانوردان ییغذا یمنو وارد تازه یکاهو (46

I) یالملل نيب ییفضا ستگاهیا بانيپشت انهیرا افتادن کار از وجود با ناسا SS )پرتاب شدن یقطع از 

 .داد خبر( امروز) دوشنبه روز در دراگون یبار کپسول

 خورد ديکل کشور یها باغ ونيزاسيمکان توسعه (47

 کشور یها باغ در ونيزاسيمکان توسعه جهت یزیر برنامه ،یکشاورز ونيسزايمکان ستاد جلسه در

 .شد آغاز

 ندارد وجود وهيم یخال گپ/ وهيم صادرات توسعه یبرا یاهيگ داتيتول معاونت یها برنامه یبازنگر (48

 در اما است، برده نيب از را ها یسردرخت بهاره، یسرما رکشو مناطق از یبرخ در آنکه وجود با

 .ندارد وجود یخال گپ بيترت نیبد و بوده مناسب ییهوا و آب طیشرا گر،ید یمناطق

 یطراح و مطالعه حال در یکشاورز محصوالت ديتول اساس بر ارانهی پرداخت (49

 محصوالت ديتول اساس بر ارانهی پرداخت: گفت یاسالم یشورا مجلس در آباد بستان مردم ندهیمان

 .است بیتصو و یطراح و مطالعه حال در یکشاورز

 یمقاومت اقتصاد یاجرا در یکشاورز بخش به جمهور سيرئ یجد توجه (51

 كیاستراتژ محصوالت در ییاتکا خود به یابيدست یبرا قيدق برنامه هيته خواستار هورجم سيرئ

 شد یکشاورز

 یتهران ریعشا بهاره کوچ آغاز (51

 .شدند قشالق یراه تهران استان در یریعشا خانوار 6۶۶ و دوهزار

 ازين درصد ۰۶ تنها یپاسخگو یفعل هيسهم/ کرد یخال شانه زهيمکان ادوات یبرا کارت صدور از سوخت ستاد (52

 است یکشاورز بخش
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 ریسا و خودروها یگذار شماره همچون الزم مقدمات یکشاورز ونيزاسيمکان بخش آنکه وجود با

 نیا یبرا مناسب هيسهم اختصاص و کارت صدور از سوخت ستاد است، داده انجام را الزم الزامات

 .کند یم یخال شانه بخش

 کردستان در یشکار یها اسلحه شدن شکست و شکار خودجوش و یجیتدر حذف (53

 قوت کردستان استان در روز هر اسلحه با وداع و شکار گذاشتن کنار یخبرها که یحال در

 توابع از "سر یتنگ" یروستا مردم ان،يشکارچ خود و یمردم یها حرکت ادامه در رد،يگ یم

 یط روستا، انيشکارچ از دعوت با گرید یمردم و خودجوش حرکت كی در ارانيکام شهرستان

 .کردند یمعرف یشکارچ و شکار بدون ییروستا را سر یتنگ شکوه با یمراسم

 شود یم یبازنگر یکشاورز یتیحما خدمات شرکت التيتشک و فیوظا از یبخش (54

 دیجد و سابق رانیمد معارفه و عیتود نیيآ در یجهادکشاورز ریوز یاقتصاد و یزیر برنامه معاون

 تيمسوول انجام در کشاورزان و وزارتخانه "ديام چشم" را شرکت نیا ،یتیحما خدمات شرکت

 .کرد عنوان سم و بذر کود، عیتوز و هيته ريخط

 شد غذایی صنایع کانون عالی مشاور فروتن، بهروز (55

 عضو و کانون عالی مشاور عنوان به فروتن غذایی،بهروز صنایع کانون دبيرکل سوی از حکمی طی

 .شد منصوب مشورتی شورای

 شود یم انجام مازندران در امروز برنج زهيمکان نشاء نينخست (56

 61 در استاندار حضور با کشور و مازندران استان برنج زهيمکان نشاء نينخست مراسم یبرگزار

 .شود یم برگذار یارج ماه نیفرورد

 حال در یالیر ارديليم هزار 33۶ اعتبار/ گندم ینيتضم دیخر در ییروستا تعاون با یدولت یبازرگان یهمراه (57

 است نيتأم

 یدولت یرگانباز شرکت فارس، و خوزستان یها استان از گندم ینيتضم دیخر نیآغاز روز در

 .است كیاستراتژ محصول نیا دیخر یبرا ییروستا تعاون همراه گذشته یها سال همچون

 نهال از یريگ بهره با سالم یها باغ جادیا (58

 یسلطانخان فهیطا رمسعوديام - زیتبر - انایا

 است ممنوع یلبن یها فرآورده در یاهيگ یچرب از استفاده (59
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 ممنوع یلبن یها فرآورده در ینبات یچرب از استفاده که نیا اعالم ضمن تهران استاندارد کل ریمد

 .داد خبر جامعه سالمت دکنندگانیتهد و متخلفان با دیشد برخورد از است

 است ممنوع مدارس در چیساندو عرضه (61

 کالباس و سيسوس یها چیساندو انواع مثل ییغذا مواد سالم، هیتغذ گاهیپا دستورالعمل اساس بر»

 «.است ممنوع مدارس در زند یم بيآس آموزان دانش دندان و دهان به که ییها یدنينوش و

 شود یم قرن محصول ایسو: پست واشنگتن (61

 .شود یم بدل یکشاورز محصوالت یبازارها نیتر سودبخش از یکی به یبزود ایسو بازار

 رانیا در معلق ذرات یباال جذب قدرت با یاهيگ یتنفس ماسك ساخت (62

 جذب قدرت با یتنفس ماسك اهان،يگ هیثانو باتيترک از یريگ بهره با شدند موفق کشور محققان

 .بسازند را هوا در معلق ذرات و گوگرد دياکس ید یباال

 در غالت سن با مبارزه سطح شیافزا/ کشور در بار نينخست یبرا گندم مزارع در یبرگشت سن تیریمد انجام (63

 یجار سال

 سطح گذشته، سال هکتار هزار 35 به نسبت یهکتار هزار 325 حدود مقابله با یجار سال در

 .افتی شیافزا گندم سن با مبارزه

 یکشاورز یمهندس امنظ چهارم دور یانتخابات ستاد دیجد هياطالع (64

 یا هياطالع یط کشور، یعيطب منابع و یکشاورز یمهندس نظام دوره نيچهارم یانتخابات ستاد

 .کرد اعالم داوطلبان به را الزم یرهنمودها

 تشکال و ینیريش شگاهینما دوره نيزدهميس نام ثبت شيپ شروع (65

 .شد آغاز شکالت و ینیريش یالملل نيب شگاهینما نيزدهميس در حضور نام ثبت شيپ

 یمتول ما/ یکشاورز ونيزاسيمکان حوزه در یفناور توسعه و یگذار هیسرما روند عیتسر لیدال اتيجزئ اعالم (66

 !آن تعلل و توقف نه ،ميهست ونيزاسيمکان توسعه

 !«الیو  فروش«  یها  امكيپ پرده  پشت (67

 یغاتيتبل یبنرها انواع نصب یبرا نوروز امیا یط کشور یشمال یشهرها در امالک یها بنگاه رقابت

 وزارت به وابسته– یاراض امور سازمان سيرئ ،ینوروز مسافران تردد ريمس در الیو و نيزم فروش

 .دهد هشدار ها بنگاه نیا از یبرخ اقدام به نسبت داشت آن بر را -یکشاورز جهاد
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 شناخت یم نژاد یاحمد فقط که یمفسد یرانیمد (68

 ابعاد روز به روز داده رخ فارس استان یکشاورز جهاد سازمان در که یاتفاقات از یبازرس گزارش

 یاقتصاد یفسادها تمام به حاال. کند یم فاش سازمان نیا در یاقتصاد فساد كی از یتر یدیجد

 فساد كی گفت، یم سخن مفسدان یاسام داشتن بيج در از مدام دولتش سيرئ گذشته دولت در

 .است شده اضافه هم یاقتصاد

 مشترک یماريب نیتر مهم کنگو مهیکر تب/ یدامپزشک یها نظارت هیسا در ینيپروتئ محصوالت ديتول (69

 سازمان( بزرگ یدیتهد کوچك، یگزش) بهداشت یجهان روز امسال شعار تحقق یراستا در

 .کند یم تالش سالم ینيپروتئ محصوالت ديتول یبرا کشور یدامپزشک

 هیسور به رانیا یتن هزار 1۶ ییغذا کمك (71

 .شد ترانهیمد یایدر در یبندر وارد گذشته روز هیسور به رانیا ییغذا یها کمك محموله

 وندش یم مهيب انيرانیا همه امروز از: کار ریوز (71

 جمع در دولت اتيه جلسه هيحاش در( چهارشنبه) امروز کار ریوز یعيرب یعل سنا،یا گزارش به

 ستندين مهيب که یکسان. ميکن یم اعالم را انيرانیا همه شدن مهيب امروز از: کرد اظهار خبرنگاران

 .کنند مراجعه الزم اقدامات و دفترچه افتیدر یبرا انيرانیا سالمت مهيب و دولت شخوانيپ دفاتر به

 خطرناک یدنينوش شش با ییآشنا (72

 یصنعت یها وهيم آب. 3

 ابدی یم شیافزا ییروستا مسکن دیخر وام (73

 .است شده اجرا یهاد طرح کشور یروستاها درصد 15 یعنی روستاها ۰۰2 و هزار 31 در کنونتا

 نوشت "مرگبار یموزها" از پندنتیندیا روزنامه (74

 که است داده ختصاصا موز از یناش یماريب به را خود كِی عکس ايتانیبر چاپ پندنت،یندیا روزنامه

 .است مرگبار شدت به

 شدند جنگل یعال یشورا عضو ،یعيطب منابع کارشناس دو (75

 کشور، یزداريآبخ و مراتع ها، جنگل سازمان سيرئ یجالل خداکرم یسو از جداگانه یاحکام یط

 و مرتع جنگل، یعال یشورا دیجد یاعضا عنوان به پور یفاشر یعل رسول و سعادت نيحس

 .شدند منصوب یزداريآبخ
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 نماند جا بورس از کرمانشاه نخود/ بورس کار دستور در زعفران ندهیآ قرارداد (76

 و است انجام حال در کاال نیا معامالت داومت بعد، به 311۰ سال از زعفران معامالت توقف دنبال به

 .شود یم ابالغ یزود به زين ندهیآ یقراردادها آن، بر عالوه

 شد کسالهی ینيزم بيس یگران (77

 یفروش گران و متيق شیافزا

 شود یم یبورس مرغ تخم (78

 از تیحما یراستا در یکشاورز جهاد وزارت: گفت گذار تخم مرغ مرغداران هیاتحاد عامل ریمد

 را بورس در محصول نیا معامله و مرغ تخم ینيتضم دیخر قانون یاجرا کننده، مصرف و کننده ديتول

 .است داده قرار خود کار دستور در

 زرماکارون یايالزان از یجهان ریتقد (79

I) یصنعت یها ینوآور و اختراعات یالملل نيب هیاتحاد - پرس فود UI  را اموندید پرافتخار نشان (

 پخت شيپ یايالزان یبرا

 ديرس درصد ۰۰ به ییغذا مواد تورم (81

 درصد 16 گذشته، سال در کشور یشهر یخانوارها یمصرف خدمات و کاالها متيق کل شاخص

 .است داشته رشد

 !نفر ونيليم 3۰ از شيب یبرا برنج نيتام (81

 برنج واردات

 وهيم انواع متيق+موز یگران ليدل (82

 فروشندگان هیاتحاد سیير

 یاقتصاد ونيسيکم در ريش صنعت مشکالت یبررس (83

 صنعت مشکالت یبررس کارگروه

 نشود تکرار یهدفمند دوم فاز در یکشاورز بر مقدم صنعت یویسنار (84

 یدرآمدها به توجه با

 شود یم حل نيآرژانت از ذرت واردات یا نهيقرنط مشکل (85

 واردات یا نهيقرنط مشکل: است معتقد شورک یگوشت مرغداران یسراسر هیاتحاد رعاملیمد
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 پنجم برنامه قانون 1۰ ماده اجرای در تعویق برای شده انجام یها تالش از تقدیر (86

  بيسکویت، صنایع انجمن دبير

 امسال یبرا ینيتضم گندم نت ونيليم ۰ دیخر ینيب شيپ (87

 یصنف یها انجمن کانون سیير

 است تن ونيليم ۰ به ییغذا محصوالت واردات کاهش یکشاورز جهاد وزارت تالش (88

 ریوز

 کرد یخال شانه زهيمکان ادوات یبرا کارت صدور از ختسو ستاد (89

 ونيزاسيمکان بخش آنکه وجود با

 !ینيزم بيس کاشت یبرا کشاورزان لیتما کاهش لیدال (91

 بخش در ژهیو به یدولت مسووالن مکرر یها وعده وجود با

 (عکس! )+یمشک یها گوجه برداشت (91

. است داده قرار نيزم یرو خداوند که است ییها یخوراک نیدتريمف و نیتر خوشمزه از یکی گوجه

 نیا در زين ها آن تيصخا از یاريبس و ندیآ یم در قرمز یرنگ به کوپنيل داشتن خاطر به ها گوجه

 دارد قرار خاص ماده

 کدامند؟ رانیا یواردات عمده یکاال 3۶ ؛36 سال در (92

 ییغذا و یکشاورز محصوالت 3136 سال در رانیا یواردات عمده محصول 3۶ از محصول هفت

 .بودند

 گندم یجهان ديتول کاهش احتمال (93

 یالملل نيب یشورا

 شود یم ارزان ینيزم بيس متيق د،ينباش نگران: تربار و وهيم هیاتحاد سیير (94

 .شود یم مواجه یتوجه قابل کاهش با نوبرانه یها وهيم متيق یبزود دارد اعتقاد مهاجران نيحس

 بهداشت وزارت توسط کاال سبد اقالم ميتنظ (95

 ضمن و داد خبر ییغذا یها ارانهی کردن هدفمند از بهداشت وزارت جامعه هیتغذ بهبود دفتر ریمد

 بيترک: گفت ،یا هیتغذ ریپذ بيآس اقشار اعالم

 انتزاع قانون کامل یاجرا با یکشاورز محصوالت یگران تند آهنگ مهار (96
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 متيق دیشد نوسانات و یآشفتگ به اشاره با مجلس یعيطب منابع و آب ،یکشاورز ونيسيکم عضو

 محصوالت

 آن یگران ليدل ینيزم بيس یجا به یفرنگ توت کاشت (97

 کاشت کم حجم: گفت یسبز و وهيم فروشندگان هیاتحاد سیير

 یکشاورز محصول 1 در ییخوداتکا یبرا یروحان دستور (98

 عیصنا و یکشاورز ازين مورد یعلم و یکیتکنولوژ ،یمال منابع و امکانات کرد مقرر هورجم سیير

 یکشاورز یاساس محصول هشت در کشور ییخوداتکا زانيم به درصد 6۶ شیافزا یبرا آن یجنب

 .رديگ قرار یکشاورز بخش ارياخت در و شود نيتأم 313۰ سال انیپا تا

 شود جبران ها ارانهی  یهدفمند اول مرحله یها یطفل کم (99

 سیير

ا ........................................................................................................................................ (111

 امسال ینيتضم دیخر طرح در تومان 3۶2۰ به تيفيباک گندم متيق شیفزا

 ديتول به کشاورزان قیتشو یبرا شده اتخاذ ريتداب به اشاره با تجارت و معدن صنعت، ریوز معاون

ب ........................................................................................................................................ (111

 میريبگ نظر در یکشاورز یبرا را یمدت بلند رنامه

 زهيمکان و ديتول شیافزا ن،يمع یها یزیر برنامه از استفاده با که دارد ییباال ليپتانس یکشاورز

 .بود ميخواه بخش نیا توسعه شاهد یکشاورز بخش شدن

و ........................................................................................................................................ (112

 ديرس تن ونيليم دو حدود به برنج اردات

 352 و ونيليم كی سابقه کم رقم به یدرصد 5۶112 رشد با کشور به برنج واردات 3136 سال در

 .ديرس تن هزار

ب ........................................................................................................................................ (113

 است یضرور یکشاورز در یخصوص بخش یگذار هیسرما یمقاومت اقتصاد تحقق یرا

 بخش د،يتول عوامل نهيبه صيتخص و یداخل یها نهاده از استفاده ،یخصوص بخش یگذار هیسرما

 .کرد خواهد کمك یمقاومت اقتصاد تحقق در را یکشاورز
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ک ........................................................................................................................................ (114

 نیاوکرا در ذرت برداشت یدرصد 31 اهش

 مشکالت و کمتر کاشت ليدل به نیاوکرا در ذرت امسال برداشت: کرد ینيب شيپ تلیاگر موسسه

 .افتی خواهد کاهش درصد 31 اعتبار، به یدسترس یبرا کشاورزان

ا ........................................................................................................................................ (115

 یکشاورز بخش یندگیآال یدرصد 1۶ شیفزا

 یا گلخانه یگازها انتشار: کرد ینيب شيپ یگزارش در( فائو) متحد ملل یکشاورز و خواربار سازمان

 .افتی خواهد شیافزا یجار قرن مهين تا درصد 1۶ یکشاورز بخش از

م ........................................................................................................................................ (116

 کرد حیتشر یورزکشا ریوز یعال شاور

 یکشاورز بخش در ها ارانهی یهدفمند دوم مرحله ريتاث

ب ........................................................................................................................................ (117

 لیبرز قهوه بازار در یخشکسال یريتاث ی

 کمتر برداشت به رمنج که دیشد یخشکسال وجود با داد نانياطم لیبرز قهوه صنعت انجمن

 یجار سال در را یداخل یتقاضا و صادرات که دارد قهوه ریذخا یکاف اندازه به کشور نیا شود، یم

 .کند نيتام یالديم

 
 - 93/11/21فارس

 در اختيار کشاورزان قرار دهد  آالت و موتورپمپ دولت کارت سوخت ماشين
ها، باید کارت سوخت به  فمندی یارانهدر فاز دوم اجرای هد: عضو کميسيون کشاورزی مجلس گفت

 .کشاورزان داده شود
ای از مشکالت  بخش عمده: با اعالم این خبر اظهارداشت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  یونس اسدی در گفت  

دولت باید با ارائه کارت سوخت برای ماشین آالت آنها این آالت کشاورزی است و  کشاورزان در تامین سوخت مورد نیاز ماشین

 .مشکل را برطرف کند

کنند ممکن است ارائه کارت سوخت به کشاورزان باعث سوء استفاده  برخی مطرح می: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود

اکنون نیز در تامین نیازهای ضروری  مبرخی و فروش سوخت در بازار آزاد شود، اما این تفکر درستی نیست و کشاورزان زحمتکش ه

 .خود با مشکل مواجه هستند

http://www.farsnews.com/
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میلیون تومان است،ابراز  9اسدی با بیان اینکه هزینه سوخت عملیات کاشت و داشت و برداشت یک هکتار زمین کشاورزی 

 .های کشاورزان ارائه کند پآالت و موتورپم ها کارت سوخت برای ماشین امیدواری کرد که دولت در گام دوم اجرای هدفمندی یارانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31910330003331 

 "بازگشت به باال"
 - 93/11/21فارس

 ا و درخواست حمایت بشردوستانههشدار دو سازمان ملل متحد به بحران غذایی در آفریق
سابقه درآفریقای مرکزی، اقتصاد و امنيت غذایی مردم  دو سازمان ملل متحد اعالم کردند بحران بی

ماه از این کشور حمایت جدی  31این کشور را با مشکل جدی مواجه کرده است و نياز است حداقل 

 .شود
 31اعالم کردند آفریقا حداقل برای  ملل متحد ، به نقل از فائو، سازمان خواروبار جهانی، و برنامه غذایی رگزاری فارسخببه گزارش 

 .های رو به رشدش دارد برای تامین معاش و هزینه  ماه آینده نیاز به حمایت بشر دوستانه

، تولید غذا و درآمد کشاورزان را به شدت کاهش داده 3033ل المللی اعالم کردند، بحران آغاز شده از دسامبر سا این دو نهاد بین

میلیون نفر در آفریقا به شدت نیازمند غذا هستند که این میزان  3.1حدود .است و امنیت غذایی آنها را با مشکل مواجه کرده است

ا مشکل جدی تامین غذا، قطع مردم جمهوری آفریقای مرکزی ب 3031از ابتدای سال .نسبت به یک سال گذشته دو برابر شده است

ها افزایش یافته و حقوق خدمات شهری چندین ماه است  بیکاری در همه بخش.تجارت و کاهش قدرت خرید مواجه هستند

 . شود، فقر غذایی شدید بین مردم وجود دارد و نگرانی از سالمت مردم به ویژه کودکان جدی است پرداخت نمی

بازدیدی که اخیرا از این منطقه انجام داد فقر خانوارهای این کشور وحشتناک است، اما در  در"  :رئیس برنامه جهانی غذا گفت

 .صورت حمایت امیدواری برای تامین معاش آنها وجود دارد

در معرض نابودی است، چشم  درصد در تولید ناخالص داخلی این کشور سهم دارد که 75آفریقا  بر اساس این گزارش کشاورزی

 .ناامیدکننده است ی در آغاز فصل زراعی نیزانداز کشاورز

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31910339003313 

 
 "بازگشت به باال"

 - 93/11/19فارس

 شود اران از سبد اول کاال هفته آینده پرداخت میميليارد تومان پول مرغد 11مطالبه 
ميليارد تومان باقيمانده مطالبه پول مرغداران از مرحله  11: گذار گفت مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم

 .شود اول سبد کاال هفته آینده پرداخت می
مرغ سبد  در پاسخ به اینکه آیا مطالبه مرغداران از تحویل تخم برگزاری فارسخوگو با خبرنگار اقتصادی  هدایت اصغری در گفت

میلیارد تومان پول مرغداران پرداخت نشده و مسئوالن قول پرداخت هفته آینده را  11هنوز : پرداخت شده است؟ گفت  کاالیی

 .اند داده

میلیارد تومان بود که تاکنون  330مرغ سبد کاالیی  وزیع تخممجموع مطالبه مرغداران از ت: گذار افزود مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم

 .میلیارد تومان پرداخت شده است 53

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930120001226
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930119001161
http://www.farsnews.com/
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مرغ  هایی که انجام شده تخم با پیگیری: گفت شود؟ وی در پاسخ به اینکه آیا تخم مرغ در مرحله دوم توزیع سبد کاال هم عرضه می

 .در سبد مرحله دوم کاال نیز عرضه شود

 .مرغ در فروردین ماه مرغداران نیاز ضروری برای سرمایه در گردش دارند به دلیل افت قیمت تخم: داصغری تاکید کر

 شود تومان عرضه می 300هزار و  1تا  100هزار و  3به گفته اصغری قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31910339000110 

 "بازگشت به باال"
 - 93/11/19فارس

 ها بازنگری قيمت خرید تضمينی گندم با اجرای هدفمندی یارانه
کميسيون کشاورزی مجلس قيمت فعلی نرخ خرید تضمينی : عضو کميسيون کشاورزی مجلس گفت

 .کند د و درخواست بازنگری میدان گندم را منطقی نمی
در کمیسیون کشاورزی مجلس : با اعالم این خبر اظهار داشت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  یونس اسدی در گفت

 .ها در قیمت خرید تضمینی گندم بازنگری شود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه  بررسی شد با

اگرچه قیمت خرید گندم امسال نسبت به سال گذشته افزایش خوبی داشته اما به دلیل : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود

  ها قیمت تمام شده تولید و به گفته اسدی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه.ها قیمت فعلی منطقی است اجرای هدفمندی یارانه

تومان و گندم دوروم،  3070گزارش فارس قیمت خرید تضمینی گندم معمولی امسال  به.کند های کشاورزان را بیشتر می هزینه

 .تومان بود100 نرخ خرید تضمینی گندم سال گذشته کیلویی.تومان تعیین شده است 3010( ماکارونی)

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31910339000911 

 
 "بازگشت به باال"

 - 93/11/18فارس

 ماهه صادرات کنجاله سویای هند با افزایش فروش به ایران 5شکستن رکود 

درصد رشد یافت که  6312صادرات کنجاله سویای هند در ماه مارس به علت افزایش فروش به ایران 

 .رود ماه نوامبر سال گذشته ميالدی به شمار مینخستين افزایش از 
( 93برابر با سال )هند  3031-39های روغنی  صادرات کنجاله دانهرویترز، به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از 

 .میلیون تن رسیده است 9.11درصد کاهش یافته و به  30نزدیک به 

این کاهش فروش ناشی از عواملی نظیر . های روغنی هند برای دومین سال متوالی شاهد کاهش بوده است صادرات کنجاله دانه

 .در این کشور بوده است کم این محصول کاهش تقاضا برای کنجاله سویا و برداشت

کننده خوراک  کنندگان مواد حلّال هند اعالم کرد که صادرات کنجاله سویای هند به عنوان کشور نخست تامین اتحادیه استخراج

 .میلیون تن رسیده است 3.1درصد کاهش یافته و به  31دام حدود 

ماه مارس  13میلیون تن در سال مالی منتهی به  3.35درصد کاهش یافته و به  35.7واردات کشورهای جنوب شرق آسیا از هند 

 .رسیده است

هزار و  331درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته و به  31صادرات کنجاله سویای هند نیز ( ماه گذشته میالدی)در ماه مارس 

 .تن رسیده است 309

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930119000660
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930119000486
http://in.reuters.com/article/2014/04/07/india-oilmeal-exports-idINL3N0MZ1U720140407
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افزایش درصد رشد داشته است که نخستین  33.1اما صادرات در این ماه نسبت به ماه پیش از آن به علت افزایش فروش به ایران 

 .از ماه نوامبر به شمار می رود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31910331003035 

 "بازگشت به باال"
 - 93/11/18فارس

 36در سال های اساسی رکورددار تورم  قلم خوراکی 2
بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، ميوه، سبزی، روغن، چربی، چای و قهوه بيشترین افزایش قيمت را در 

 .سال گذشته داشتند
های  رفی خانوارترین آمار شاخص کل کاالها و خدمات مص مرکز آمار ایران در جدید خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .شهری و درصد تغییرات را در کل کشور اعالم کرد

درصد  19.3درصد اعالم شده است که این رقم در سال پیش از آن  11.9، 93بر اساس این گزارش نرخ تورم نان و غالت در سال 

درصد  11، 93های آن در سال  دهدهد نرخ تورم گوشت قرمز و سفید و فرآور جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می.بوده است

 .درصد کاهش داشته است 39.5درصدی سال قبل از آن  73.5بوده که نسبت به تورم 

درصد،  70ها  ها و چربی درصد، روغن 13.9مرغ  درصد، شیر، پنیر و تخم 99.7، 93داران در سال  ها و صدف بر این اساس تورم ماهی

 .درصد بوده است 71.3میوه  صد، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آبدر 11.9درصد، سبزیجات  75میوه و خشکبار 

تورم  93و خشکبار، سبزیجات، شکر و چای نسبت به سال  ها، میوه ها و چربی ایران نرخ تورم روغن بر اساس اعالم مرکز آمار

 .ستانرخ تورم کمتری داشته ا 93بیشتری داشته و بقیه اقالم خوراکی حوزه کشاورزی نسبت به سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31910331000917 

 "بازگشت به باال"
 - 93/11/18فارس

 شود فروردین تعيين می 65قيمت نان تا / افزایش قيمت نان قطعی است

افزایش قيمت نان قطعی است، ولی هنوز ميزان : مدیره کانون صنایع غذایی کشور گفت عضو هيأت

 .شود فروردین معين می 65افزایش آن را دولت اعالم نکرده و احتماال قيمت نهایی آن تا 
: یمت نان گفتمورد افزایش ق های ماشینی کشور در و دبیر انجمن نان  پور عضو هیئت مدیره کانون صنایع غذایی علیرضا مروت

 .اعالم نکرده است را میزان افزایش آن افزایش قیمت نان قطعی است، ولی هنوز دولت

میزان افزایش قیمت آن بستگی به افزایش دستمزدها و افزایش  شود و فروردین ماه معین می 37قیمت نان نهایت تا : وی افزود

میزان  افزایش دستمزدها و افزایش انرژی قطعا روی: ظهار داشتعضو هیئت مدیره کانون صنایع غذایی کشور ا.قیمت انرژی دارد

گذارد و قیمت نان  ها روی قیمت محصول تولیدی تأثیر می مالیات تأثیرگذار است و به طور کلی در مجموع همه این افزایش قیمت

 .کند را مشخص می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31910331000103 

 "بازگشت به باال"

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930118001027
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930118000985
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930118000601
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 - 93/11/18فارس

 زرد خوزستان شته ویرانگر در کمين طالی
های بسيار خطرناک برای محصالت کشاورزی از جمله جو و گندم است که هر ساله  شته گندم از آفت

 .شود فند ماه، در خوزستان شایع میدر اواخر بهمن و اس
های جبران  نوردد و خسارت از خوزستان، آفتی که شاید با شیوعش بسیاری از مزارع را با سرعت در می خبرگزاری فارسبه گزارش 

شود و بسیار  ه سال جاری در خوزستان شایع میکند، این آفت بیشتر در اواخر اسفند و بهمن ما ناپذیری را به مزارع وارد می

 .سوز هراسان هستند کشاورزان از مواجه شدن با این آفت خانمان

کند و این مسئله باعث  یابد محصول را به سرعت نابود می های بسیار کوچک در مزارع به سرعت توسعه می این آفت که با شته

نی بر میزان خسارت وارده به مزرعه داشته باشد و به این دلیل تنها راه مبارزه با این شود تا مبارزه با این آفت نتواند تاثیر چندا می

 .آفت نامساعد کردن شرایط ایجاد این شته است

 ترین عامل برای ایجاد شته گندم گرما اصلی*

رمای اواخر فصل ترین عامل برای ایجاد شته گندم گ اصلی: یک کارشناس خبره در بخش کشاورزی در این زمینه اظهار داشت

شود به شدت مواظب مزارع گندم و غالت بود که در معرض این  هوا گرم می سرماست و به این دلیل باید در اواخر اسفندماه که

 .آفت هستند

این آفت به شته روسی نیز معروف است زیرا نخستین بار در کشور روسیه : های این آفت افزود محمدرضا توسلی با اشاره به نام

شده است و پس از آنجا در آفریقا نیز مشاهد شد و زمانی که در غالت آمریکا دیده شده خسارت جبران ناپذیر زیادی از  گزارش

 .نظر اقتصادی و بازار به این کشور وارد کرد

مکد و  یاین شته ابتدا شیره داخلی برگ غالت را م: وی با اشاره به نحوه وارد کردن آسیب توسط این شته به غالت اظهار داشت

آورد و در این شرایط عمل فتوسنتز به کندی در گیاه انجام  ای درمی سپس در این زمینه برگ غالت بویژه گندم را به صورت لوله

 .کند شود و این مسئله به گیاه آسیب وارد می می

لب زمانی است که گیاه در مرحله رخداد این اتفاق در خوزستان اغ: داد این اتفاق در خوزستان ادامه داد وی با اشاره به زمان رخ

آوری خوشه است و در این شرایط ناقص انجام شدن عمل لقاح و فتوسنتز باعث نابودی گیاه و کاهش شدید بازده  لقاح و عمل

 . شود شود و در اکثر مواقع اتفاق افتاده است که هیچ برداشتی از مزرعه شته زده نمی محصول می

این آفت بیشتر در گندم و جو : ترین میزبان این شته گندم و جو است، تاکید کرد به اینکه اصلیاین کارشناس کشاورزی با اشاره 

شود ولی اگر شرایط میزبانی در  شود و در شرایط گرم و خشک بسیار رشد زیادی دارد و قدرت تخریب آن چندین برابر می دیده می

ه از شهری به شهر دیگر منتقل شود و این شرایط گسترش بسیار سطح ای و یا شهری مهیا نباشد با اندک بادی امکان دارد ک مزرعه

 .دهد تخریب آن را گسترش می

سازگاری این آفت با شرایط آب و هوایی بسیار زیاد است، به نحوی که این آفت در شرایط آب و هوایی گرم و خشک : توسلی افزود

شود تا در صورت بروز در مزارع غالت  کند و این مسئله باعث می یو حتی بارانی و مرطوب ماندگاری دارد و بقای خود را تضمین م

 .سطح تخریب آن بیش از هر آفتی باشد

 ترین راه است مواظبت اصلی*
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ترین راه برای مبارزه با این آفت تشخیص به موقع است و کشاورزان باید در  اصلی: این کارشناس کشاورزی و زراعت عنوان کرد

تر داشته باشند و این مسئله بسیار اهمیت دارد که بازبینی غالت  در مزارع غالت خود حضوری پررنگ وضعیت گرمای پایان اسفند

 .به صورت بسیار ریزبینانه در مزارع انجام شود

هرگونه تغییر رنگ و حالت در ساقه و برگ غالت بویژه در اواخر اسفندماه باید کنجکاوی کشاورز را درپی : توسلی خاطر نشان کرد

 .باشد و این مسئله باید به بررسی دقیق توسط کارشناسان و یا کشاورزان با تجربه منتهی شود داشته

فرسای موجود در خوزستان باعث شده تا مزارع کشت شده  جاری و گرمای طاقت های باران در اسفندماه سال کاهش شدید بارش

های آبی به دلیل نیاز داخلی کشور اهمیت بسیار  گندم شود تا حفاظت از گندم دیم به شدت خسارت دیده و این مسئله باعث می

 .زیادی پیدا کند و بر این اساس باید نسبت به شرایط موجود گندم و جوی استان خوزستان بسیار حساس بود

نی کشاورزان باید در شرایط کنو: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در این زمینه اظهار داشت

 .را در این زمینه کسب کنند نسبت به آفت شته گندم حساس باشند و اطالعات مورد نیاز

است و باید از کشت  جاری به دلیل نابودی کشت دیم بسیار محدود شده غالت در خوزستان در سال: نژاد تاکید کرد محمدقاسمی

 .صول برداشت شودآبی حفاظت بیشتری شود تا بتوان در این زمینه بیشترین میزان ممکن مح

شود تا  های موجود در شرایط کنونی آب و هوایی باعث می ها و آسیب توجه به سالمت غالت، بازبینی مزارع و توجه ویژه به آفت

های موجود در بخش  خطرات احتمالی از مزارع گندم و جوی استان خوزستان دور شود و در این زمینه باید کوشید تا ظرفیت

 .اده کرد و این مسئله تنها با مراقبت ویژه امکانپذیر استکشاورزی استان استف
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 محصول اساسی در وزارت جهاد آماده تحویل به دولت 3طرح افزایش توليد 
 3طرح افزایش توليد و کاهش وابستگی : معاون بهبود توليدات گياهی وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .محصول اساسی در وزارت جهاد کشاورزی تدوین و آماده ارائه به دولت است
طرح خود اتکایی وزارت جهاد : ، با اعالم این خبر افزودخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس کشاورز در گفت

 .است های روغنی تهیه شده و آماده ارائه به دولت برای محصوالتی مانند برنج، گندم، جو، ذرت، شکر و دانه کشاورزی

زیادی در بخش کشاورزی وجود دارد که با  ظرفیتهای بسیار: معاون بهبود تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .یابد ها کاهش می بخشیدن آنها بخش زیادی از وابستگی فعلیت

اقتصاد »مقام معظم رهبری  با شعار محصول اساسی 9طرح افزایش تولید : معاون بهبود تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی افزود

های جدیدی در حال  و در این راستا در بخش تولیدات گیاهی برنامهعجین شده است « و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

 .انجام است

 .شود درصد روغن مورد نیاز کشور از خارج تامین می 90به گزارش فارس، کشور ساالنه از همه اقالم یادشده واردات دارد و 
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 - 93/11/18فارس

 کشور منطقه یورو 33افزایش نرخ بيکاری 

 .عضو کشورهای منطقه یورو در مقایسه با سال گذشته افزایش یافت 33نرخ بيکاری 
اتحادیه  کشور عضو 31، آمار یورو استات حاکی است، نرخ بیکاری فصلی  خبرگزاری فارسالمل  به گزارش خبرنگار بین

 .درصد رسیده است 33.9به  3039تا فوریه سال  3031منطقه یورو از اکتبر  اروپا

 7.3درصد، آلمان  1.3صد، لوگزامبورک در 37.1درصد، اسپانیا  35.7بیشترین نرخ بیکاری در کشور یونان  بر اساس این گزارش

 .درصد است 9.1درصد، استرالیا 

عضو کشورهای منطقه یورو افزایش داشته است، بیشترین افزایش نرخ بیکاری در  33در مقایسه با سال گذشته نرخ بیکاری در 

 .درصد رسید 31.5درصد به  39.5جزیره قبرس بود که از 

 .درصد رسید 5.1درصد به  1.3درصد و در هلند از  31درصد به  33.1، ایتالیا 35.7به  درصد 31.1نرخ بیکاری در یونان از 

 .درصد بود افزایش داشته است 1.1درصد که نسبت به ژانویه که  1.5در آمریکا  3039نرخ بیکاری در فوریه سال 
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 بينی رشد توليد ناخالص داخلی و پایداری اقتصاد ایران پيش
المللی، ایران به رشد واقعی  های بين با برگشت درآمد نفت و ایجاد فرصت مناسب برای تجارت

 .رسد خود در سال مالی امسال بعد از دو سال می ناخالص داخلی
، صندوق بین المللی پول روز گذشته متن کامل گزارش هیئت اعزامی این نهاد بین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .المللی پس از سفر به ایران را منتشر کرد

 .سال از ایران، بازدید کرده است 3.7عد از المللی ب این موسسه بین

جمهوری اسالمی ایران در ماههای اخیر پیشرفت خوبی را در جهت پایداری اقتصادی برداشته :در این گزارش تاکید شده است 

 .است اما کشور نیازمند این است که اصالحات اساسی برای برگشتن به رشد اقتصادی و ایجاد نیازهای شغلی انجام دهد

رود ایران  المللی انتظار می ر این گزارش اشاره شده است با در نظر گرفتن برگشت حاصل از درآمد نفت برای ایران و تجارتهای بیند

 .داشته باشد  رشد واقعی ناخالص داخلی خود را در سال مالی امسال بعد از دو سال

و تعامل با کشورهای  های داخل صادی با اصالح ظرفیتالمللی پول تاکید شده است،بهبود فعلی وضع اقت در گزارش صندوق بین

 .دیگر و نیز رشد در تقاضای داخلی میسر است

، مسیری را برای بهبود رابطه با کشورهای دیگر ایجاد 3031مسئوالن جدید ایرانی در آگوست سال  :در این گزارش آمده است

این توافق به ادامه  اند، کشور عضو شورای امنیت ملی و آلمان رسیده 7به توافق موقت با  به طوری که مقامات این کشور . اند کرده

کند همچنین به موجب این توافق تحریم  می صادرات نفت، دسترسی موسسات ایرانی برای توسعه در خارج از کشور را میسر

 .صادرات پتروشیمی و صنعت اتومبیل برداشته شد

 .بری حداکثری از ظرفیت اقتصادی کشورش استفاده کند هرهاکنون ایران باید برای اصالح تولیدات داخل و ب

المللی پول اعالم کرده است ایران نباید از فرصت به  معاون بخش آسیای مرکزی و شرق خاورمیانه صندوق بین مارتین سرسیوال

 .شود غافل تعامل جهانی نیز  دست آمده برای
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 مرغداران ارزان فروختند/ دالیل گرانی مرغ در ایام عيد
تومان و در  ۰5۶۶تومان بود، در عيد به کيلویی  2۰۶۶در حالی که قيمت مرغ قبل از عيد کيلویی 

: گوید مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران می. تومان رسيد ۰3۶۶ها حتی به  فروشی برخی خرده

 .مرغداران به همان قيمت قبلی فروختند، اما بازار کنترل نشد
اسخ به این پرسش که چرا قیمت مرغ در عید افزایش یافت؟ در پ خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  همایون دارابی در گفت

 .قیمت مرغ درب مرغداری هیچ افزایشی نیافت، اما به دلیل افزایش تقاضا و نیز عدم کنترل بازار قیمت افزایش یافت: گفت

ان را به نسبت کارش  ها روزهای تعطیلی عید بخش حمل و نقل و کشتارگاه در: مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران افزود

 .ها به تهران مشکل ایجاد شد هماهنگی قبل انجام ندادند و به همین دلیل چند روزی در انتقال مرغ از شهرستان

 .تومان بوده و تغییری نکرده است 100هزار و  9تا  100هزار و  9ها پیش کیلویی  قیمت مرغ درب مرغداری از ماه: وی ادامه داد

: فروشی باید چقدر باشد؟ گفت در بازار خرده ین قیمت با توجه به قیمت درب مرغداری، قیمت مرغدارابی در پاسخ به اینکه ا

 .فروشی با قیمت درب مرغداری تناسبی ندارد درصد نسبت به وزن افت دارد، اما قیمت حاضر مرغ در خرده 31تا  33اگرچه مرغ 

تومان و  700هزار و  5تومان بود در ایام عید به کیلویی  900ر و هزا 1به گزارش فارس در حالی که قیمت مرغ قبل از عید کیلویی 

 .تومان نیز رسید 900هزار و  5ها به  در برخی مکان

ها و ناهماهنگی بخش خدمات قیمت  گاه بینی حمل و نقل کشتار به گفته مسئوالن عرضه مرغ کافی است، اما عدم مدیریت و پیش

 .مرغ در بازار افزایش یافته است
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 کنند کارشناسان ميزان خسارت را بررسی می/ های کشور خسارت سرما به باغ
کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی ميزان : های وزارت جهاد کشاورزی گفت امور ميوهسرپرست دفتر 

 .کنند خسارت سرمازدگی باغات شمال و شمال غرب کشور را بررسی می
خسارت با بارش نابهنگام برف  در پاسخ به اینکه چه میزان 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

قطعا خسارتی به باغداران : است؟ گفتهای وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه آیا خسارت جدی  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 لید میوه در سال جاری میحمایت از کشاورزان در دستور کار است که به تو
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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=31910335000331 

 "بازگشت به باال"
 - 93/11/23فارس

 تن از استان فارس 2۶۶آغاز خرید تضمينی گندم در کشور با خرید 
تن از  2۶۶خرید تضمينی گندم در کشور با خرید : ید تضمينی بانك سپه گفتسخنگوی خر

 .شهرستان المرد استان فارس آغاز شد
خرید تضمینی گندم هفته گذشته : با اعالم این خبر اظهار داشت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محسن دارایی در گفت

 .شرکت بازرگانی دولتی انجام شده است و ادامه خواهد یافت توسط

اطالعات این : سخنگوی خرید تضمینی بانک سپه در پاسخ به این پرسش که آیا پول خرید تضمینی پرداخت شده است، گفت

 .شود رزان پرداخت میخرید هنوز به بانک سپه وارد نشده است، هر زمان اطالعات را به بانک سپه تحویل دهند، بالفاصله پول کشاو

 .شود های بانک سپه وارد می حتماً این هفته اطالعات خرید گندم کشاورزان به سیستم شعبه: وی گفت

 .به گزارش فارس، بانک سپه عاملیت خرید تضمینی گندم کشور را بر عهده دارد

 .رید تضمینی گندم هستندهمچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان تعاونی روستایی با همکاری مباشران خ

تومان گندم  3010تومان گندم معمولی و  3070هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم به قیمت  33همچنین امسال 

 .اختصاص یافته است( گندم ماکارونی)دوروم 
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 به دنبال جبران وضعيت چای است« حجتی»
خواهد  مشاور نوبخت در شورای عالی کشاورزی با بيان اینکه امروز حجتی وزیر جهاد کشاورزی می

 .د وضعيت چای وقت گذاشته استحجتی برای بهبو: برای چای جبران کند، گفت
گران چای کشور در  از الهیجان، عبدالغفار شجاع پیش از ظهر امروز در جمع تولید کنندگان و صنعت خبرگزاری فارسبه گزارش 

حکومت برای ما چای به ارمغان آورد و در السلطنه در مقطعی از  کاشف: السلطنه اظهار کرد این شهرستان با گرامیداشت یاد کاشف

 .این راه جان خود را از دست داد

 های چای کاهش چشمگير باغ

هزار هکتار باغ چای در مدت  19: سال گذشته در بخش چای دچار مشکل شدیم، تصریح کرد 37تا  30حدود  وی با بیان اینکه

 .م رسیده استسال توسعه یافت اما اکنون کاهش چشمگیری یافته و به نی 300

های چای از  نیمی از باغ: بیان اینکه امروز دولت عزم جدی برای احیای چای دارد، گفت مشاور نوبخت در شورای عالی کشاورزی با

 .یابی شود و با وجود کمک تسهیالتی دولت، باید برای پیدا کردن مشکل چای ریشه بین رفته است

 اهد برای چای جبران کندخو حجتی می/تغيير ذائقه مردم با واردات چای
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 .یافته است با واردات چای ذائقه مردم تغییر: هزار تن چای باید بررسی شود، خاطرنشان کرد 317وی با اشاره به اینکه واردات 

امروز محمود حجتی وزیر جهاد : دولت روحانی را یک فرصت برای ایجاد تحول در صنعت چای دانست و یادآور شد شجاع،

 .هد برای چای جبران کند و برای این موضوع وقت گذاشته استخوا کشاورزی می

حجتی مردی با ایمان و ساده است و در بحث چای همه : با بیان اینکه حجتی به اشتباه خود در باره چای پی برده است، گفت وی

 .ما مقصر هستیم زیرا از مجموعه صنعت چای جدا شدیم

 صنعتگران چای با نوبخت در ارتباط باشند

نوبخت از بنده خواست گزارشی از : کمک نمایندگان گیالن در مجلس را در امر چای تاثیرگذار خواند و خاطرنشان کرد ن مسئول ای

خواهم ارتباط خود را با سخنگوی دولت قطع  وضعیت چای تهیه کنم و کلیات را در اختیار وی بگذارم و از صنعتگران چای می

 .نکنند

 .ا همکاری و تعامل نمایندگان و صنعتگران چای و دولت وضعیت چای رو بهبود رودوی اظهار امیدواری کرد که ب

 اعتمادی چایکاران نسبت به حجتی بی

نسبت به فعالیت محمود حجتی برای صنعت چای  صنعت چای اندرکاران به گزارش فارس، در جلسه مذکور تولید کنندگان و دست

 .های غلط وی در دوران گذشته دانستند را ناشی از سیاستامروز چای  اعتمادی کردند و مشکالت ابراز بی

دیگر سخنرانان اطمینان دادند که  اشرفیه در مجلس شورای اسالمی و نیز نمایندگان مردم رودسر و املش، الهیجان و آستانه

  .و جبران گذشته است اکنون به شدت به دنبال احیای چای حجتی
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لزوم توجه دولت به /ها های لبنی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه درصدی هزینه کارخانه 31افزایش 
 مهار تورم

های لبنی را  ها هزینه کارخانه من صنایع لبنی با بيان اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهدبير انج

 .ای برای مهار تورم داشته باشد دولت باید برنامه: دهد، گفت درصد افزایش می 31
 1تا  3.7درصدی دستمزدها  37رشد : اعالم این خبر اظهار داشت با ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا باکری در گفت

نرخ ارز تعیین شده در قانون بودجه یک درصد در  درصد و 7تا  9ها  بندی بعد از اجرای هدفمندی یارانه های بسته درصد هزینه

 .ها موثر خواهد شد افزایش هزینه

درصد در افزایش  31ها نیز در مجموع  ای فاز دوم هدفمندی یارانهبا احتساب سایر عوامل اجر: دبیر انجمن صنایع لبنی افزود

 .ها نقش خواهد داشت هزینه

های تاثیرگذار در افزایش قیمت باال  اگر مولفه: رود، گفت ها، قیمت لبنیات نیز باال می با افزایش هزینه وی در پاسخ به اینکه آیا

 .بکند لبنی برود، دولت باید فکری به قیمت محصوالت

های تاثیرگذار در قیمت را ثابت نگه دارد، افزایش  ها و مولفه های سیاستی قیمت نهاده اکری در پاسخ به اینکه اگر دولت با بستهب

های دیگر با اجرای هدفمندی  تواند ثابت نگه دارد و مولفه دولت تنها قیمت شیر خام را می: قیمت وجود خواهد داشت؟ گفت

 .برد مت را باال میشود و قی ها متغیر می یارانه
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به دلیل تولید مناسب میوه در : ، با اعالم این خبر اظهار داشتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سیدرضا نورانی در گفت

 .ش یافتها کاه بازار قیمت سال گذشته ذخایر کافی در انبارها وجود داشت که اخیرا با تزریق آن به

پرتقال تامسون : فروشی را به شرح زیر اعالم کرد رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی، آخرین قیمت انواع میوه در میادین عمده

تومان، خیار درختی استانهای  3100تا  3300ای ورامین  تومان، خیار گلخانه 1700تا  3000تومان، سیب درختی  3500هزار تا 

تا  3700زمینی  تومان، سیب 3300تا  100تومان، پیاز  3300تا  100تومان، هندوانه  1700تا  3700ی تومان، کیو 100جنوبی 

 .تومان 1000

 صادرات هندوانه به ترکيه*

تومان بود که به دلیل صادرات به  700تا  900قیمت هندوانه هفته گذشته کیلویی : رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی افزود

 .تومان رسید 3300تا  100ر هفته گذشته به کیلویی کشور ترکیه اواخ

 آید پایين می قيمت سيب زمينی از هفته آینده*

زمینی تولیدی استانهای جنوبی از  با عرضه سیب: زمینی در بازار را کاذب عنوان کرد و گفت وی همچنین قیمت فعلی سیب

 .یابد زمینی در بازار کاهش می های آینده قیمت سیب هفته

: برف و سرمای بعد از عید وجود دارد؟ گفت در پاسخ به اینکه آیا گزارشی از وضعیت سرمازدگی درختان میوه بعد از نورانی

 .ام که سرما تا حدودی درختان میوه این مناطق را تحت تأثیر قرار داده است، اما گزارش دقیقی در این مورد ارائه نشده است شنیده
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 هيئت دولت نرخ خرید تضمينی برگ سبز چای را تعيين کند
خواهيم  شت چای، از هيئت دولت میبا توجه نزدیك شدن فصل بردا: کاران گفت رئيس اتحادیه چای

 .تر نرخ خرید تضمينی این محصول را تعيين کند هر چه سریع
اندرکاران صنعت چای کشور در این  امروز در جمع دست پیش از ظهر از الهیجان، ایرج هوسمی خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ای ندانست تازهشهرستان مشکالت چای را مسئله 

 .دانند های کشاورزان آگاهی دارند و نحوه مصرف آن را می همه درباره مشکالت چایکاران و شنیدن درد و دل: وی عنوان کرد

امسال با کمک نوبخت بهای محصول چای کشاورزان : رئیس اتحادیه چایکاران کشور با اشاره به پرداخت بهای چایکاران تصریح کرد

 .شد این کمک نبود باید مانند سنوات گذشته بهای محصول در بهار سال آینده پرداخت می پرداخت شد و اگر

 سفره کشاورزان چایکار خالی است

نسیه داده »نویسند  نانوایان روی شیشه نانوایی خود می: این مسئول با بیان اینکه سفره کشاورزان چایکار خالی است، گفت

 .توانند نان و پنیر بر سفره ببرند دیگری ندارند از چه منبعی می و آنهایی که جز چایکاری شغل« شود نمی

سال تالش نتوانستم گام مهم  30پس از : افزود ساله خود برای بهبود چای کشور و کشاورزان چایکار، 30هوسمی با اشاره به تالش 

 .و موثر در زمینه برطرف شدن مشکالت چایکاران بردارم

های خود را به چه کسی بگوییم که درمانی برای آن  دانیم دردو دل مختلف حضور یافتیم، اما نمی بارها در جلسات: وی اضافه کرد

 .داشته باشد
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رئیس اتحادیه چایکاران کشور با تاکید بر اینکه به غیر از رئیس جمهور به تمام مشاوران و معاونان و مسئوالن مراجعه کردیم، 

 .ای در بر نداشت ار را کردیم، اما نتیجههمه گفتند مکتوب کنید و همین ک: یادآور شد

 دولت نرخ خرید تضمينی را تعيين کند/ انتظار تعيين نرخ برگ سبز چای  کشاورزان چشم

هنوز قیمت خرید تضمینی آن مشخص و اعالم نشده، متذکر  91این مسئول با بیان اینکه در آستانه فصل برداشت برگ سبز چای 

 .رخ برگ سبز چای استکشاورز چشم به راه تعیین ن: شد

شود و تقاضای ما این است تا فرصت باقی مانده  روز دیگر برداشت محصول برگ سبز چای آغاز می 37تا  30حدود : هوسمی گفت

 .تر تکلیف نرخ برگ سبز چای مشخص شود هر چه سریع

 .ی توسط هیئت دولت شدندتر نرخ برگ سبز چا به گزارش فارس، در جلسه مذکور چایکاران خواستار تعیین هر چه سریع
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 هکتار پياز در شهرستان زنجان 15۶۶کشت 
هکتار از اراضی  5۰۶هزار و  1شود امسال  بينی می پيش: زی شهرستان زنجان گفتمدیر جهادکشاور

 .شهرستان زنجان به کشت پياز اختصاص یابد
کشت پیاز : وگو با خبرنگار فارس در زنجان با اشاره به کشت پیاز در شهرستان زنجان اظهار داشت سید احمد موسوی امروز در گفت

 .ین جاری آغاز شده استدر این شهرستان از اوایل فرورد

بینی  پیش: سطح زیر کشت پیاز در سطح شهرستان زنجان اشاره و خاطرنشان کرد در زمینه های صورت گرفته بینی وی به پیش

 .هکتار از اراضی این شهرستان به کشت پیاز اختصاص یابد 790هزار و  1شود امسال  می

درصد سطح زیر  10حدود : رع پیاز در شهرستان زنجان اشاره و بیان کردمدیر جهادکشاورزی شهرستان زنجان به نوع آبیاری مزا

 .شود هکتار، با آبیاری نواری تیپ کشت می 110هزار و  3کشت این محصول یعنی 

 .شود درصد سطح زیر کشت این محصول به صورت سنتی آبیاری می 30مابقی مزارع پیاز شهرستان زنجان یعنی : این مسئول افزود

بردار در این شهرستان به کشت پیاز  بهره 130: برداران محصول پیاز در شهرستان زنجان اشاره و تصریح کرد عداد بهرهموسوی به ت

 .اشتغال دارند

هکتار، تاکنون در شهرستان زنجان کشت شده  100هزار  درصد از کل سطح زیر کشت محصول پیاز یعنی یک 97حدود : وی گفت

 .سازی برای کشت است و آمادهاست و مابقی در حال تهیه بستر 

: شود اشاره و اظهار کرد مدیر جهادکشاورزی شهرستان زنجان به مناطقی از این شهرستان که بیشترین میزان پیاز در آن کشت می

 .درصد پیاز کشت شده در شهرستان زنجان در منطقه زنجانرود است 17بیش از 

رقم محلی پیاز کشت شده در این شهرستان قلی : ن اشاره و خاطرنشان کرداین مسئول به ارقام پیاز کشت شده در شهرستان زنجا

موسوی به عملکرد متوسط تولید محصول پیاز در شهرستان زنجان .های خارجی آن فالت و سوئیت اسپانیش است قبصه و رقم

گرفته درباره میزان تولید  های صورت بینی وی به پیش.تن است 97عملکرد متوسط تولید این محصول حدود : اشاره و تصریح کرد

 .تن برسد 100هزار و  379شود کل تولید پیاز این شهرستان به  بینی می پیش: محصول پیاز در شهرستان زنجان اشاره و بیان کرد
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 - 93/11/21فارس

 فروردین 62ادامه صيد ماهی در ميانکاله تا / تن ماهی در دریای خزر  ۰5۶۶صيد 
در : تن ماهی در دریای خزر خبر داد و گفت 5۶۶هزار و  ۰مدیرکل شيالت مازندران از صيد بيش از 

 .ال انجام است و احتمال تمدید نيز وجود داردبرخی از نقاط استان صيد در ح
: در ساری درباره زمان اتمام صید ماهی در مازندران اظهار داشت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  نژاد امروز در گفت حسن حبیب

 .و این زمان ممکن است در روزهای آینده نیز تمدید شودفروردین ماه ادامه دارد  31زمان برداشت ماهی در دریایی خزر تا 

 700هزار و  9 از ابتدای سال تاکنون: تصریح کرد فروردین ماه را سرمای هوا اعالم و 31وی دلیل تمدید صید برای روزهای بعد از 

زمان اعالم قطعی : داشتمدیرکل شیالت مازندران بیان .تعاونی در سطح دریایی خزر صید شد شرکت  79تن انواع ماهی توسط 

فروردین ماه نیز تمدید  31برداشت ماهی از دریا بستگی به نوع منطقه دارد و احتمال دارد این زمان در منطقه میانکاله تا روزهای 

بررسی زمان دقیق برای پایان صید در اختیار کارشناسان مراکز تحقیقاتی : این مسئول درباره زمان قطعی اتمام صید گفت.شود

سه نوع کفال در : نژاد درباره مشکالتی که درباره ماهیان کفال در سطح دریایی خزر مطرح شده بود، افزود حبیب.یایی خزر استدر

وی در پاسخ به سئوالی که مردم چگونه متوجه این موضوع شوند، .دریای خزر وجود دارد که تنها یک گونه مشکل داشت

آوری  صیادان اقدام به جمع: وی گفت.شود مشکل بهداشتی ندارد عرضه ماهی توزیع میماهیان کفالی که در مراکز : خاطرنشان کرد

مدیرکل شیالت مازندران دیگر ماهیان که در ایام صید در دریای خزر وجود دارد .کنند گیرند، نمی ماهیان که در سطح آب قرار می

ل حاضر در اختیار مجموعه مدیریت امور خاویاری است و صید ماهیان خاویاری در حا: را ماهیان خاویاری اعالم کرد و بیان داشت

 .آماری از این بابت در اختیار ما نیست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31910330003197 

 "بازگشت به باال"
 - 93/11/25رسفا

 31درصدی بودجه روستاها در قانون بودجه سال  5۶رشد 
درصدی بودجه روستاها در قانون  5۶رئيس مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از رشد 

 .خبرداد31بودجه سال 
سید عباس پورهاشمی رئیس مرکز توسعه روستایی و مناطق  ،رسانی دولت پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .اقتصاد مقاومتی باید از روستا و از خانه آغاز شود 91با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای سال : گفت محروم کشور

برد، صبح امروز وارد  اشمی که در راستای حضور دولت تدبیر و امید در استان سیستان و بلوچستان به سر میسید عباس پوره

 .شهرستان سراوان شد

مورد استقبال فرماندار، و امامان جمعه اهل سنت و شیعه شهرستان قرار گرفت و به اتفاق آنان در گلزار  وی در بدو ورود به سراوان

 .قرائت فاتحه بر مزار شهدا نسبت به آنان ادای احترام کردشهدا حضور یافت و با 

رئیس مرکز توسعه روستایی در ادامه ضمن بازدید از بیمارستان دویست تخت خوابی در دست احداث سراوان که به گفته مسئوالن 

 .از پیشرفت کندی برخوردار است از نزدیک در جریان میزان پیشرفت فیزیکی آن قرار گرفت

با توجه به بیانات مقام : پس از آن به مجموعه ورزشی شهید مولوی حسین بر رفت و طی سخنان در جمع حاضران گفتپورهاشمی 

 .اقتصاد مقاومتی باید از روستا و از خانه آغاز شود 91معظم رهبری در ابتدای سال 

http://www.farsnews.com/
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و تشیع باید تالش کنند، راهکارهای  علمای اهل سنت: وی با یادآوری بحث های فرهنگی مورد نظر مقام معظم رهبری ادامه داد

 .اجرایی و عملیاتی را در موضوعات فرهنگی مورد نظر ایشان پیدا کنند

ما در مدیریت جهادی تجربیات بسیاری : رئیس مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در بخش دیگری از سخنانش گفت

 .شیمداریم و می توانیم الگوی موفق مدیریت اسالمی در جهان با

 .خبر داد 91درصد بودجه روستاها در بودجه سال  70پورهاشمی در پایان از رشد 

رئیس مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در ادامه بازدید خود از شهرستان استان عازم بازدید از شهرستان سیب و 

 .سوران شد و مورد استقبال مسئوالن محلی قرار گرفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31910337003055 

 "بازگشت به باال"
 - 93/11/25فارس

 پذیری گياهچه برنج به سرما افزایش تحمل
زنی تا  برنج را از مرحله جوانه پذیری گياهچه برنج به سرمای ابتدای فصل توسط رشد افزایش تحمل

 .بار در مازندران انجام شد مرحله نشا در زمين اصلی برای نخستين
بار توسط اسماعیل یساری  ینبرای نخستروابط عمومی دانشگاه پیام نور مازندران، از ساری به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

پذیری گیاهچه برنج به سرمای ابتدای فصل  عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز ساری با کمک تیمی تحقیقاتی، افزایش تحمل

 .انجام شد

مرحله این تیم موفق شد، رشد برنج را از : پذیری گیاهچه برنج به سرمای ابتدای فصل گفت سرتیم گروه تحقیقاتی افزایش تحمل

نخستین نشا مکانیزه برنج را در سطح  3191فروردین  31روز رسانده و در تاریخ  31زنی تا مرحله نشا در زمین اصلی تنها به  جوانه

 .کشور انجام دهد

پذیری گیاهچه برنج نسبت به سرمای ابتدای فصل رشد و امکان برداشت  های این تکنیک افزایش تحمل از ویژگی: یساری افزود

 .یا بازجوانه با عملکردهای باالتر استرتون 

 .گرم کاهش یافت 310های قبلی به  گرم در روش 130در این روش بذر مورد نیاز برای سینی نشا از : وی خاطرنشان کرد

در این پروژه تحقیقاتی اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران و کارشناس ارشد : وی متذکر شد

 .کشور با ما همکاری داشتند برنج

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31910337000115 

 "بازگشت به باال"
 - 93/11/25فارس

 ودر قندی که با بحران دریاچه شور اروميه از بين نمی
چغندرقند یکی از محصوالت اساسی و ماده اوليه صنایع قند و شکر آذربایجان غربی بوده و از لحاظ 

ای برخوردار است ولی خشك شدن دریاچه اروميه روز به روز  زایی از اهميت ویژه اقتصادی و اشتغال

 .کند بر تعطيل شدن این صنعت تالش می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930125001077
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ترین دالیل خشک شدن دریاچه ارومیه را پایین بودن   از ارومیه، بسیاری از کارشناسان یکی از مهم خبرگزاری فارسبه گزارش 

راندمان آبیاری و پرت باالی آب در بخش کشاورزی عنوان کرده و معتقدند راه نجات این تاالب، تعطیل شدن بخش کشاورزی در 

 .بر چغندرقند به شمال استان تجویز شده است ه انتقال محصول آبحوزه آبریز است که در این راستا نسخ

سال از جمله راهکارهای متخصصان خارجی که سابقه احیای  تعطیلی زراعت در حوزه آبریز دریاچه ارومیه حداقل برای یک

اقتصادی، موضوع انتقال  اند، بود که با توجه به این موضوع و تبعات اجتماعی و های بزرگ در کشورهای مختلف را داشته تاالب

 91بر به نام چغندرقند که عمدتا در اطراف اراضی دریاچه ارومیه وجود دارد به شمال استان از سال  کشت یکی از محصوالت آب

 .شود عملیاتی می

 .دشو ساله زراعت می صورت گیاهی یک گیاهی است دو ساله از تیره اسفناج که به Beta vulgarisچغندرقند با نام علمی 

شود؛ طول  های بزرگ افقی تا عمودی مشاهده می ای از برگ صورت مجموعه  چغندرقند طی دوره رشد رویشی فاقد ساقه بوده و به

 .ماه است 9دوره رشد برای تولید قند شش تا 

ربی به دلیل معموالً در آب و هوای کوهستانی از رشد و کیفیت خوبی برخوردار است و در ایران مناطقی از جمله آذربایجان غ

 .دهد های نخست را به خود اختصاص می کیفیت محصوالت تولیدی و میزان تولید در چندین سال متوالی رتبه

چغندرقند سازگاری وسیعی به شرایط محیط متنوع دارد به سرما و گرما نسبتاً مقاوم است تحمل خشکی را دارد به شوری خاک 

ور، طول روز و رطوبت خاک تا حد زیادی تعیین کننده نحوه رشد و ذخیره قند در نیز مقاوم است عوامل محیطی مانند حرارت، ن

 .ریشه است

ای است که دارای نیاز آبی زیادی است و به این دلیل با توجه به بحران خشک شدن دریاچه ارومیه، لزوم  نوع این گیاه به گونه

ی وجود دارد که بر این اساس به سراغ مقصود قربانی معاون ریزی اصولی برای کشت این محصول در آذربایجان غرب ایجاد برنامه

 .های سازمان را در این راستا جویا شویم غربی رفتیم تا برنامه بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی آذربایجان

 .غربی بفرمایيد در آذربایجان 31در ابتدا توضيحاتی را در راستای رویکرد سازمان در جهت کشت بهاره برای سال 

از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال اقتصاد و فرهنگ، عزم ملی و مدیریت جهادی و ابالغ  91با توجه به نامگذاری سال 

های الزم برای کشت محصوالت زراعی بهاره با رویکرد الگوی کشت، مدیریت مصرف آب و  ریزی های اقتصاد مقاومتی برنامه برنامه

با توجه به تهدیدات بسیار دشمنان خارجی در زمینه اقتصادی باید پایداری تولید و . استافزایش کیفیت محصوالت انجام شده 

 .اقتصاد مقاومتی در بحث کشاورزی اجرا شود

رود این  غربی برداشته شده است اما امید می ها در محصول گندم در قالب طرحی پنج ساله در کشور و آذربایجان اگر چه این گام

 .استراتژیکی نیز صورت گیردطرح در سایر محصوالت 

شود که در این راستا  ها برای کشت بهاره با مدنظر قراردادن اقتصاد مقاومتی به سه رویکرد انجام می ریزی با این وجود برنامه

شد هزار هکتار از اراضی آبی و دیمی اجرا خواهد  313در سطح  91غربی برای سال  ها برای کشت بهاره در آذربایجان ریزی برنامه

... جات، ذرت و  ای، حبوبات، آفتابگردان، چغندرقند، سبزی و صیفی که به ترتیب اولویت بیشترین محصوالت را محصوالت علوفه

بینی  دهند که در شرایط نرمال و در صورت عدم وجود تگرگ، سرمازدگی و رعایت زمان کشت از سوی کشاورزان پیش تشکیل می

 .ار تن انواع محصوالت زراعی از اراضی تحت پوشش کشت بهاره برداشت شودهز353میلیون و  1شود به میزان  می

در ميان سخنان خود چغندرقند را یکی از بيشترین محصوالت بهاره عنوان کردید، لطفا درباره ميزان توليد این 

ل حرفی را رود و آذربایجان غربی در توليد این محصو محصول که یکی از محصوالت استراتژیکی استان به شمار می

 .برای گفتن در کشور دارد، توضيح دهيد

http://www.farsnews.com/
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چغندرقند در شمار محصوالت صنعتی و استراتژیک است و همه ساله کشاورزان بسیاری به دالیل مناسب بودن شرایط آب و خاک 

تولید در  کنند به طوری که در سه موضوع میزان سطح زیر کشت، راندمان غربی استقبال می از کاشت این محصول در آذربایجان

 .درصد است 31واحد سطح و عیار که متوسط کیفیت آن در آذربایجان غربی 

کند؛ با توجه به میزان تولید  غربی تولید می سوم چغندرقند کشور را آذربایجان  و در برخی اوقات یک  دوم  شود یک گفته می

یرانشهر و میاندوآب فعالیت دارند که خوشبختانه چغندرقند در حال حاضر پنج کارخانه قند در شهرهای ارومیه، خوی، نقده، پ

 .شود ها است که انجام می و سعی بر تولید چغندرقند بر اساس ظرفیت کارخانه  تاکنون به هیچ عنوان تعطیل نشده

 ای رفت از بحران کمبود آب دریاچه اروميه و به دليل باالبودن نياز آبی این محصول، سازمان چه برنامه در راستای برون

     .را در جهت کاهش ميزان مصرف آبی چغندرقند و افزایش ميزان توليد دارد

ریزی برای افزایش تولید  رفت از بحران کمبود آب دریاچه ارومیه و به دلیل باال بودن نیاز آبی این محصول، برنامه در راستای برون

ها و اقدامات  ترین برنامه یه است؛ عالوه بر این یکی از مهمدر واحد سطح و افزایش راندمان تولید در اراضی زیر حوضه دریاچه اروم

 .سازمان برای ساماندهی کشت محصول چغندرقند، انتقال کشت آن از جنوب استان به شمال استان است

اگر چه از نظر باالنس محصوالت با در نظر گرفتن الگوی کشت، مدیریت مصرف آب و کیفیت محصول، محصوالتی که نیاز آبی 

ایم با این وجود چغندرقند نیز از جمله این محصوالت است که سطح زیر  یی دارند کاهش و محصوالتی را جایگزین آن کردهباال

هایی  ایم و نهاده کنند، اجرا کرده ایم و الگوی کشت را در محصوالتی که به نسبت از آب کمتری استفاده می کشت آن را کاهش داده

 .اند و مکانیزاسیون سوخت تامین شده نیز شامل بذرهای اصالح شده، کود

درصد کاشت،  91در این میان بیشترین تاکید بر روی استفاده از بذرهای اصالح شده و کشت مکانیزه است که خوشبختانه حدود 

 .شود داشت و برداشت چغندرقند در استان به صورت مکانیزه انجام می

به شمال استان تاثيری در کيفيت و کاهش یا افزایش عيار آن  آیا تغيير مکان کشت چغندرقند از جنوب و مرکز استان

 .خواهد داشت

قطعا تغییر مکان کشت در این محصول تغییراتی را در کیفیت و یا عیار آن دارد اما سازمان با توزیع دو نوع بذر جدید که دارای 

 .ن ارقام حتی قابلیت رقابت با نوع خارجی را دارندتکنولوژی باال، عیار، کیفیت و تناژ باال هستند سعی در جبران آن دارد که ای

غربی و کارخانه قند خوی برگزار شده و  های آموزشی نیز در شمال استان با همکاری جهادکشاورزی آذربایجان عالوه بر آن کالس

د چغندرقند در خارج از حوزه ای را به آرامی به شمال استان انتقال دهیم تا میزان تولی سعی داریم هر امکانات و تسهیالت و سرمایه

 .دریاچه ارومیه قرار گیرد

 های قند استان وجود نخواهد داشت؟ با انتقال آیا کمبودی در ميزان توليد چغندرقند در استان و نياز کارخانه

ز آن هزار تن محصول ا 970شد که حدود یک میلیون و  هزار هکتار چغندرقند در استان کشت می 31در سال گذشته نزدیک به 

بینی تولید یک  هکتار برنامه کشت با پیش 900هزار و 31های انجام شده نزدیک به  ریزی برداشت شد اما امسال براساس برنامه

هزار تن تولید محصول خواهیم داشت که با توجه به وضعیت آبی استان با کاهش سطح زیر کشت چغندرقند، نیاز  310میلیون و 

 .ین خواهیم کردپنج کارخانه قند استان را تام

در این رابطه جلساتی نیز با حضور استاندار انجام شده و تالش بر این است که این میزان سقف تولید، نیاز داخل استان را تامین 

ها جلوگیری شود لذا توسعه عمودی یعنی  شود تا از خروج چغندرقند به سایر استان کند و اگر الزم باشد جلساتی نیز تشکیل می

 .غربی است نه افزایش سطح زیر کشت ندمان سطح مدنظر جهاد کشاورزی آذربایجانافزایش را
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توان ميزان مصرف آب را در  اروميه چگونه می  به عنوان سئوال پایانی از نظر شما با توجه به وضعيت بحرانی دریاچه

 بخش کشاورزی از سوی کشاورزان کاهش داد و راهکار شما در این راستا چيست؟

کننده آب و سازمان آب، تولید کننده آب است؛ با این وجود این امر نیازمند عزم ملی است و هرگز یک یا  ی مصرفبخش کشاورز

ارومیه را نخواهد داشت؛ به دنبال این امر است که باید   دو برنامه در سازمان جهادکشاورزی یا سازمان آب توانایی احیا دریاچه

 .انجام شود و در قالب آن تنها آب مورد نیاز کشاورزان در اختیارشان قرار گیرد تحویل حجمی آب برای کشاورزان در استان

است که   چهار شهرستان ارومیه، سلماس، نقده و میاندوآب کرده ها سازمان اقدام به آماده سازی الگوی کشت در در کنار این برنامه

 .اجرای آن نیازمند اجرای تحویل حجمی آب به کشاورزان است

جمهور که کارگروهی به ریاست   توانیم یک نسخه واحدی را ارائه کنیم لذا با عنایت ریاست ر از ذهن نماند که هرگز نمیالبته دو

بندی و وظایف هر سازمان در آن مشخص  هایی که جمع عیسی کالنتری جهت احیای دریاچه ارومیه تشکیل شده، امیدواریم طرح

غربی در نظر گرفته شده باشد، اجرا  ای که برای سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شده است، ارائه گردند و در آن هر برنامه

 .کرد خواهیم

ای  زایی از اهمیت ویژه چغندرقند یکی از محصوالت اساسی و ماده اولیه صنایع قند و شکر استان بوده و از لحاظ اقتصادی و اشتغال

 . برخوردار است

کشت، تولید در واحد سطح و میزان درصد عیار قند در کشور دارای رتبه نخست کشوری غربی به لحاظ سطح زیر  استان آذربایجان

کند با این وجود چند سالی است که بحث کشت چغندرقند  درصد شکر تولیدی کشور از چغندرقند را تامین می 93است و حدود 

های اجرایی و استادان  کشاورزی، دستگاه غربی، مورد مناقشه کارشناسان بخش به عنوان یکی از محصوالت کشاورزی آذربایجان

 . دانشگاه است

کنند،  کارشناسان بخش کشاورزی استان معتقدند مقدار مصرف آب در هر هکتار چغندرقند به میزانی که استادان دانشگاه ذکر می

شود و اکثر مردم آن از  یغربی به عنوان استانی کشاورزی تلقی م اما موضوعی که حائز اهمیت است این است که آذربایجان. نیست

های کارگروه  با وجود بحران دریاچه ارومیه تمامی کشاورزان استان چشم به نتایج بررسی.کنند طریق کشاورزی امرار معاش می

 .اند تا حداقل بتوانند معاش خانواده خود را بدون دراز کردن دست نیاز تامین کنند نجات دریاچه ارومیه دوخته

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31910333000393 

 "بازگشت به باال"
 - 93/11/25فارس

 ذخيره مطلوب خوراک دام و طيور/ تومان 31۶۶و کنجاله  35۶، ذرت 15۶عرضه جو 
ی امور دام کشور با بيان اینکه ذخيره خوراک دام و طيور مطلوب است، مدیرعامل شرکت پشتيبان

 .شود تومان عرضه می 15۶و جو  31۶۶، کنجاله 35۶هر کيلوگرم ذرت به نرخ : گفت
ذخیره اقالم عمده خوراک : فارس،افزود وگو با خبرگزاری عبدالرحمن چراغعلی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در گفت

آمادگی دارد، با  مطلوب بوده و شرکت پشتیبانی امور دام کشور های کشور در استان( ذرت، جو و کنجاله سویا)یور دام و ط

 .هماهنگی و معرفی سازمان جهاد کشاورزی استان، نسبت به توزیع این محصوالت اقدام کند

ای هر کیلوگرم تحویل در مبادی ورودی و یا ریال به از 31000و  9700قیمت محصوالت ذرت و کنجاله سویا به ترتیب : وی افزود

 .تحویل از انبار استان با احتساب هزینه حمل از مبادی ورودی است
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هر کیلوگرم جو تحویل از انبار استان به دامداران،  همچنین قیمت: گفت مدیر عامل شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

 .ریال است 1700 مرغداران و عشایر
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 ميليارد تومان خسارت سرمازدگی به کشاورزان شمال کشور پرداخت شد 3۶
ميليارد تومان خسارت ناشی از  3۶این صندوق : ت کشاورزی گفتمحصوال جانشين صندوق بيمه

اند، پرداخت کرده  سرمازدگی را به کشاورزان و باغداران شمال و شمال غرب که با بيمه قرارداد داشته

 .ای در این رابطه ندارد نشده و این صندوق هيچ خسارت پرداخت
وگو با خبرنگار کشاورزی و در پاسخ به سؤالی مبنی   اورزی در گفتحسین صفرپور طاهر جانشین صندوق بیمه محصوالت کش محمد

های شمال  را در استان 93سرمازدگی پایان سال  های کشاورزان و باغداران در اثر بر اینکه صندوق بیمه کشاورزی چقدر از خسارت

بعد از آن هم درگیر مسائلی مثل باز بهمن ماه بود که یکی، دو هفته  33بارش برف : و شمال غرب کشور پرداخت کرده است، گفت

 .و غیره بودیم ها توسط مسئوالن کردن راه

که محصول این درختان باید در اوایل دیماه برداشت  روند به شمار می درختان مرکبات از جمله مهمترین درختان شمال: وی افزود

 .شد دی ماه جزء تعرفه بیمه کشاورزی محسوب می 37شد و تا  می

ای از آنها داشتیم، برای  از ایجاد موج سرما به کشاورزانی که شماره قبل: ق بیمه محصوالت کشاورزی اظهار داشتجانشین صندو

هم محصوالتشان را برداشت کردند و به جز تعدادی از  درصد آنها 90تا  10رسانی کردیم و حدود  پیشگیری از خسارت اطالع

 .هایی که بومی بودند، محصولشان برداشت شد درخت

بنابراین با ایجاد خسارت تقریبا از اواخر بهمن ماه کار کارشناس به صورت بسیجی شروع شد و هر هفته عضوی از هیئت : وی افزود

 .شد مدیره صندوق از تهران در مازندران و گیالن برای برآورد خسارت مستقر می

حتی آنهایی که تنها درختانشان بیمه بود، را  ما خسارت بیمه شدگان بنابراین: جانشین صندوق بیمه محصوالت کشاورزی گفت

 .به کسانی که بیمه داشتند، پرداخت شود 31/33/93 مقرر شد که این خسارات تا پرداخت کردیم و

میلیارد تومان بود، به جز شرکت فجر ساری که  30شدگان حدود  کل خسارت پرداختی در اثر سرمازدگی به بیمه: وی گفت

 .بودند که آنهم در اوایل امسال خسارتشان پرداخت شد  م دادهنادرستی انجا دهی اطالع

شود و هر عدد و رقمی  های دیگر به ما مرتبط نمی ایم و خسارت ما فقط خسارت بیمه شدگان را پرداخت کرده: صفرپور طاهر افزود

 .که غیر از این اعالم شده، به صندوق بیمه کشاورزی مرتبط نیست

تعریف شده و مشخص دارد و بدون مالحظات مدیریتی و با حداکثر  شدگان قرارداد رزی با بیمهصندوق بیمه کشاو :وی افزود

 ای نمانده است پرداخت کرده است و هیچ خسارت پرداخت نشده پرداخت خسارات، خسارت وارد شده به بیمه شدگان را تعهد
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 دولت در فاز دوم هدفمندی همچنان بخش کشاورزی را حمایت کند
 ها در فاز دوم هدفمندی در بخش درآمد حاصل از هدفمندی یارانه: عضو کميسيون کشاورزی گفت

 .گذاری شود، همچنين دولت به یکباره حمایت خود را از این بخش برندارد کشاورزی سرمایه
خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت پور عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی علی ایران

های انرژی چه  ها و افزایش قیمت حامل ی بر اینکه با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهو در پاسخ به سؤالی مبن فارس

بخش کشاورزی به دلیل اینکه تأمین کننده مواد غذایی و امنیت غذایی : هایی از بخش کشاورزی باید صورت گیرد، گفت حمایت

 .استها متفاوت  کشور است، در جایگاه خاصی قرار دارد و با سایر حوزه

دارای مزیت دیگری یعنی فراهم کننده امنیت غذایی  دهنده اقتصاد است، این بخش مانند بخش صنعت که ارزآور و رونق: وی افزود

 .ای قائل شوند کشور است و بنابراین مسئوالن کشور باید برای آن اهمیت ویژه

ر به صورت کارشناسی و حساب شده عمل شود، ها یک فرصت است که اگ هدفمندی یارانه: عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .تواند باعث شکوفایی بخش کشاورزی شود می

های کشاورزی هزینه شود و کشاورزی  ها در بخش زیرساخت اگر منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه: پور تصریح کرد ایران

وری در این  تواند باعث ایجاد ارزش افزوده و بهره شود و آبیاری از روش سنتی خارج شود، می به کشاورزی مکانیزه تبدیل  سنتی

 .بخش شود

باید به  گذارند، بنابراین در فاز دوم هدفمندی یارانه در هیچ کجای دنیا به یکباره حمایت از بخش کشاورزی را کنار نمی: وی افزود

 .کنترل دولت باشد همچنان باید در های انرژی در این بخش در فاز دوم حامل  این موضوع توجه شود و قیمت

ها  ام به دولت برای اینکه بخش تولید کشاورزی از افزایش هزینه توصیه: گفت عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس

طبق گفته رئیس جمهور، معاون  ها در این بخش هزینه شود، کمتر متأثر شود، این است که اوال درآمد حاصل از هدفمندی یارانه

 .گذاری شود ور، وزرای اقتصادی و مسئوالن کشاورزی در بخش کشاورزی سرمایهاول رئیس جمه

ها توسط دولت در این بخش بطور دقیق مشخص شود و درآمد حاصل از آن در  بنابراین منابع حاصل از هدفمندی یارانه: وی افزود

 .یابد بخش کشاورزی به کار گرفته شود و نمود عینی

توصیه دیگرم به دولت این است که چتر حمایتی دولت نباید به یکباره از بخش کشاورزی : شتعضو کمیسیون کشاورزی بیان دا

های کشاورزی، برق  شود، بنابراین قیمت کودهای شیمیایی، نهاده ها می برداشته شود، زیرا این موضوع منجر به افزایش هزینه

ای برای رفع  ها بهانه نترل دولت باشد و هدفمندی یارانهمصرفی که بر روی قیمت محصوالت کشاورزی تأثیرگذار است، باید در ک

 .مسئولیت دولت نباشد

تر از گذشته اهداف انقالب  توانیم مقتدر کنند و می امنیت غذایی کشور دشمنان هیچ غلطی نمی با حفظ :پور اظهار داشت ایران

 .را دنبال کنیم اسالمی
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 های انرژی برای کشاورزی در فاز دوم هدفمندی تغيير نکند قيمت حامل
های انرژی به  تعيين قيمت حامل ها، در فاز دوم هدفمندی یارانه: رئيس کميسيون کشاورزی گفت

ها در حد کنونی باعث جلوگيری از ایجاد تالطم جدید در این  صورت ترجيحی و نگهداشتن قيمت

 .شود بخش می
خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت مجلس شورای اسالمی منابع طبیعی عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و

های انرژی چه  ها و افزایش قیمت حامل با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه فارس

دولت باید حتما از بخش کشاورزی به لحاظ : کننده منابع غذایی کشور باید شود، گفت به عنوان تولید این بخش هایی از حمایت

 .های فراوانی که در محیط زنده کشاورزی وجود دارد، را داشته باشد حمایت کند، تا تحمل ریسک ور ما دارد،ساختاری که در کش

تواند مشکالتش را حل کند و بنابراین باید شرایط را به سمتی  درصد قرار گیرد، نمی 300این بخش اگر در بازار رقابت : وی افزود

 .برد که حتما حمایت از آن انجام شود

های اساسی بخش کشاورزی و شرایط برای مهیا  های اخیر اگر زیر ساخت در سال: کمیسیون کشاورزی اظهار داشترئیس 

ای تعیین کنیم  توانستیم قیمت تمام شده محصوالت کشاورزی را به گونه شد، می کشاورزی بزرگ و اقتصادی فراهم می شدن

  .مشکل شرایط حضور در بازار رقابت را داشته باشد بدون که

ها شرایط کشاورزی بزرگ و اقتصادی فراهم نشد و همچنان بخش کشاورزی ما معیشتی و  اما در این سال: رجایی اظهار داشت

محصوالت کشاورزی  هرگونه اصالح قیمتی که منجر به افزایش قیمت تمام شده دارای مشکالت فراوانی است و در چنین فضایی

    .یردگ شود، توان رقابت را از این مجموعه می

ها دارای حد و اندازه است و عمال  افزایش قیمت پذیر نیست و ها به صورت یک حرکت رو به رشد امکان افزایش قیمت: وی افزود

  .آن نابودی کشاورزی کشور است شود و نتیجه ها به زیان بخش کشاورزی منتج می افزایش مداوم قیمت

ها قیمت شیر به طور دائم افزایش یابد، در بازار  ل اگر به دلیل افزایش هزینهبه عنوان مثا: رئیس کمیسیون کشاورزی اظهار داشت

شیر،   شیر یا هر محصول مشابه های مداوم کننده با افزایش قیمت ها را افزایش داد، زیرا مصرف توان قیمت ای می مصرف تا اندازه

  .شود ه این ترتیب تولید دچار زیان میکند و ب حذف می از سبد مصرف خانوار کاالی مصرفی را به دلیل گرانی آن

محصولی را نداشته باشد، تولید کننده ناچار است که تولید را  وقتی در بازار مصرف، مصرف کننده توان خرید: رجایی تصریح کرد

 .شود ها می ها و کشاورزی قطعا باعث نابودی این بخش عرضه محصوالت دامداری کاهش دهد و کاهش

درست  بخش این های خودش برخورد شود و تا زمانی که همه زیرساخت شاورزی باید با مالحظات خاصبخش ک با: وی افزود

ها هم این اجازه را داده و باید  های این بخش به صورت ترجیحی تعیین شود که قانون هدفمندی یارانه قیمت نشود، باید

 .در این بخش به صورت ترجیحی تعیین شود برق، نفت و گاز قیمت

انرژی در بخش کشاورزی به صورت ترجیحی و نگه داشتن  های تعیین قیمت حامل :کمیسیون کشاورزی اظهار داشترئیس 

 .شود بخش می باعث جلوگیری از ایجاد تالطمات جدید در این در حد کنونی ها قیمت

ایجاد  ها مثال ای اصالح زیر ساختآید، با سرعت بر به دست می  ها هدفمندی یارانه اگر از منابعی که از اجرای قانون :وی افزود

به شیوه نوین، یکپارچه سازی تمام اراضی کشاورزی و فراهم کردن مدل اقتصادی کشاورزی بزرگ و سوق دادن  های آبیاری

 .توان بخش کشاورزی را آماده کارهای رقابتی کرد می ها به سمت مصرف کمتر انرژی استفاده شود، ها و مرغداری دامداری
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 ميليارد تومانی دامداران تا پایان فروردین 1۶۶  پرداخت کامل یارانه
ميليارد تومانی مربوط به سال گذشته دامداران تا آخر  1۶۶  یارانه: نی گفتدبير انجمن صنایع لب

 .شود فروردین پرداخت می
کامل  میلیارد تومانی دامداران 100، در پاسخ به اینکه آیا یارانه خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا باکری در گفت

 .شود تا پایان فروردین به دامداران کشور پرداخت می  تمام یارانه :گفت ه است؟پرداخت شد

 370 :یافته است؟ گفت شیر اختصاص میلیارد تومان تثبیت قیمت 100دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به اینکه آیا تمام اعتبار 

 .ید نیز بقیه اعتبارات تخصیص یافتتومان از این اعتبار قبل از عید اختصاص یافته بود که بعد از ع میلیارد

های لبنی، به سازمان صنعت تحویل داده شده و تا پایان  کارخانه  فهرست دامداران با میزان شیر تحویلی به به گفته باکری،

 .شود تومان برای یک کیلوگرم شیر خام پردا خت می 390فروردین یارانه آنها به ازای 

 .های آذر، دی و بهمن بوده است این اعتبار برای ماه: باکری افزود

این   میلیارد تومان برای تثبیت قیمت شیر تصویب کرد تا قیمت 100، دولت نیمه دوم سال گذشته خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .گونه محصوالت افزایشی نیابد

 3100تومان به عنوان یارانه پرداخت شود و قیمت شیر خام دامداران به  390قرار است به ازای یک کیلوگرم شیر تحویلی دامداران 

 .تومان برسد اما با پرداخت این یارانه قیمت مصرف کننده تغییر نیابد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31910333000071 

 "بازگشت به باال"
 - 93/11/23فارس

 درخواست رئيس انجمن ارگانيك ایران از انصراف دریافت یارانه فعاالن بخش کشاورزی

کنندگان محصوالت کشاورزی  کنندگان و وارد کنندگان، صادر رئيس انجمن ارگانيك ایران از توليد

 .یارانه انصراف دهندنام  ارگانيك خواست تا از شرکت در ثبت
کنندگان و  کنندگان، صادر ای از همه تولید رضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک ایران در بیانیه ، سیدخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ف دهندنام یارانه، انصرا کنندگان محصوالت کشاورزی ارگانیک درخواست کرد که از شرکت در ثبت وارد

 :متن این بیانیه به شرح ذیل است

است در راستای رشد و  همکاران عزیز و گرامی احتراما در سالی که مزین به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

های  شار دهکشود که به منظور حمایت از دولت محترم و حمایت از اق  بالندگی در دولت تدبیر و امید از همه عزیزان درخواست می

کنند و به دیگرانی که نیازمند یارانه  دریافت یارانه خودداری نام برای پایین و نیازمند و شکوفایی بیمه درمان عمومی از ثبت

 .نیستند نیز اطالع رسانی کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31910331003390 

 "بازگشت به باال"
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 - 93/11/23فارس

 شود های ارسباران منجر به تغييرات اقليمی می تخریب جنگل: قاسمی
منطقه ارسباران شش تنفسی منطقه : شرقی گفت مدیرکل حفاظت محيط زیست آذربایجان

تواند  نظير این منطقه می ها و محيط زیست بی ب جنگلغرب ایران به حساب می آید و تخری شمال

 .ناپذیر زیست محيطی شود ای جبران منجر به تغييرات اقليمی و در ادامه فاجعه
اینکه  از ورزقان، حمید قاسمی صبح امروز در حاشیه بازدید از مجتمع مس سونگون با بیان خبرگزاری فارسبه گزارش 

نظیر این منطقه  ها و محیط زیست بی تخریب جنگل: گفت آید ارسباران شش تنفسی منطقه شمال غرب ایران به حساب می حوزه

 .ناپذیر زیست محیطی شود ای جبران تواند منجر به تغییرات اقلیمی و در ادامه فاجعه می

ه ولی کافی نیست و یکی از ضروریات حفظ محیط زیست کارهای خوب زیست محیطی در این واحد انجام پذیرفت: وی اظهار کرد

برداری بیش از پیش  های ناشی از بهره برداری است و باید مسئوالن این واحد بر احیای تخریب احیا و بازسازی معدن در حین بهره

 .سرعت ببخشند

های زیست محیطی  به دقت توصیه اداره کل حفاظت محیط زیست مخالف توسعه نبوده و نیست و اگر مسئوالن صنایع: وی افزود

 .کارشناسان محیط طبیعی و انسانی حفاظت محیط زیست را بکار بندند شاهد توسعه پایدار و همه جانبه خواهیم بود

های کارخانه ذوب نیز بعد از تصویب ادامه دارد و ارائه گزارشات منظم از طرف معدن مس مورد  نظارت بر فعالیت: قاسمی گفت

 .انتظار است

این اداره کل در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی از : شرقی خاطر نشان کرد دیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانم

 .کند واحدها و صنایع فعال در سطح استان به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و در این زمینه با واحدهای متخلف به شدت برخورد می

محیط زیست به همراه تیم کارشناسی از تمامی مراحل کار معدن مس سونگون بازدید در این بازدید یک روزه مدیرکل حفاظت 

 .کردند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31910331000107 

 "بازگشت به باال"

 - 31/۶3/61فارس

 مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور منصوب شد
جهاد کشاورزی مدیرعامل شرکت تخصصی خدمات حمایتی کشاورزی کشور منصوب  ربا حکم وزی

 .شود صبح امروز انجام می 3۶شد و مراسم معارفه ساعت 
، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حکمی علیرضا ولی را به عنوان مدیرعامل سخبرگزاری فاربه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .شرکت تخصصی خدمات حمایتی کشاورزی کشور منصوب کرد

های مختلف  التحصیل رشته کشاورزی و در بخش های اتاق بازرگانی تهران، فارغ ولی پیش از این مدیرکل حمل و نقل و پایانه

 .کشاورزی کار کرده است

اهلل امیرخانی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور بود که با آغاز به کار دولت جدید به این سمت منصوب  الً حبیبقب

صبح در دفتر این شرکت  30تودیع و معارفه مدیران عامل قبلی و فعلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور امروز ساعت .شد

 .شود در خیابان گاندی برگزار می

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930123000305
http://www.farsnews.com/
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به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات ( معاون بهبود امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی)ن عباس کشاورز همچنی

معاون قبلی بهبود امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد )در این مراسم از خدمات ناصر توکلی  . حمایتی کشاورزی معرفی میشود

 .شود معرفی می های جهاد استقالل یکی از شرکت "سبز ادجه"به عنوان عضو هیأت مدیره  تقدیر و( کشاورزی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31910331000390 

 "بازگشت به باال"
 آیانا-1393فروردین  18, دوشنبه

 های فاضالب به انبار مواد غذایی لندن  هجوم موش
راننده کاميون یکی از مراکز توزیع مواد غذایی لندن پس از ابتال به یك نوع بيماری از هجوم موش ها 

  . به یك انبار بزرگ مواد غذایی خبر داد
سال قبل به خاطر دست زدن به  به گزارش ایرنا به نقل از اعالم روز دوشنبه صفحه شوک روزنامه ایران، این راننده کامیون دو

کیسه ای آلوده به فضله موش فاضالب، مبتال به بیماری مرموزی شد و یک کلیه و کبدش را از دست داد و پس از بهبودی نسبی 

برای جلوگیری از شیوع این بیماری در سراسر شهر لندن موضوع آلوده بودن انبار مرکز پخش مواد غذایی به فضوالت موش ها را 

 .کرد و به مسووالن هشدار دادفاش 

  
این مرد که پدر دو فرزند است مدعی می باشد در ابتدای بیماری اش به دلیل شباهت عالئم آن به آنفلوانزا موضوع را جدی نگرفته 

 .اما با وخیم شدن حالش در بیمارستان بستری و متوجه آلودگی باکتریایی در بدنش شد

  
ر انبار موادغذایی به قیمت از دست دادن سالمتی ام تمام شده اما امیدوارم این اطالع رسانی وجود موش د̍: این مرد معتقد است

 .باعث شود مسووالن دست به کار شوند و برای پاکسازی انبار این مرکز کاری کنند

  
 .دم شهر شوندبه گفته این مرد، موش های فاضالب به داخل انبار نفوذ کرده اند و می توانند خطری جدی برای سالمت مر

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31937-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا-1393فروردین  18, دوشنبه

 بر انقالب سياست های کلی سالمت را ابالغ کردند ره
قانون اساسی  33۶ خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند یك اصل حضرت آیت اهلل

را که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، « سالمت»سياستهای کلی 

  . ابالغ کردند
رهبری، متن سیاست های کلی  و به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

 :سالمت که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ شده، به شرح زیر است

  
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 سياست های کلی سالمت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930123000190
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16925-1.html
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اسالمی و نهادینه  -ـ ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سالمت مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی 3

 .سازی آن در جامعه

  
ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط های علمی و دانشگاهی  -3-3

 .متناسب با ارزش های اسالمی، اخالق پزشکی و آداب حرفه ای

  
عی خود و استفاده از ظرفیت محیط های ارائه مراقبت های سالمت برای آگاه سازی مردم از حقوق و مسؤولیت های اجتما -3-3

 .رشد معنویت و اخالق اسالمی در جامعه

  
 :تحقق رویکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست های اجرایی و مقررات با رعایت -3

  
 .اولویت پیشگیری بر درمان -3-3

  
 .ای بهداشتی و درمانیروزآمد نمودن برنامه ه -3-3

  
 .کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سالمت مبتنی بر شواهد معتبر علمی -1-3

  
 .تهیه پیوست سالمت برای طرح های کالن توسعه ای -9-3

  
 .ارتقاء شاخص های سالمت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی -7-3

  
ام های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست اصالح و تکمیل نظ -1-3

 .های کلی

  
ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی  -ارتقاء سالمت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسالمی  -1

 .معنوی و ارتقاء شاخص های سالمت روانی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش های اخالقی و

  
ایجاد و تقویت زیرساخت های مورد نیاز برای تولید فرآورده ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصوالت زیستی و ملزومات و  - 9

 .تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین المللی

  
جازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و ا - 7

نظام دارویی ملی کشور و سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصوالت زیستی و تجهیزات 

 .پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات
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بهره مندی عادالنه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی  تأمین امنیت غذایی و -1

 .همگانی و فرآورده های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه ای و جهانی

  
پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سالمت با هدف  -5

 :مطلوب به مردم به شرح ذیل

  
تولیت نظام سالمت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت  -3-5

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و  مدیریت منابع سالمت از طریق نظام بیمه با محوریت -3-5

 .نهادها

  
 .تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی -1-5

  
 .هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد -9-5

  
خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه سالمت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی،  افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی -1

 :اطالع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق برنظام سطح بندی و ارجاع از طریق

  
ر مراقبت های سالمت، آموزش و خدمات با تدوین ترویج تصمیم گیری و اقدام مبتنی بر یافته های متقن و علمی د -3-1

استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری های سالمت، استقرار نظام سطح بندی با اولویت خدمات ارتقاء سالمت و پیشگیری و ادغام 

 .آن ها در نظام آموزش علوم پزشکی

  
 .رار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردهاافزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های سالمت با استق - 1- 3

  
 .تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلوالن کشور با هدف ارتقاء سالمت و توانمندسازی آنان -1-1

  
 :توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی با هدف -9

  
 .مانهمگانی ساختن بیمه پایه در -3-9

  
پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تا آنجا که بیمار  -3-9

 .جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد

  
شفاف به گونه ای که کیفیت ارائه  ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چارچوب دستورالعمل های قانونی و -1-9

 .خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت الزم برخوردار باشد
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تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها  -9-9

ه ها با حذف اقدامات زاید و هزینه های غیرضروری در چرخه معاینه، توسط نظام بیمه ای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بست

 .تشخیص بیماری تا درمان

  
 .تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی -7-9

  
تدوین تعرفه خدمات و مراقبت های سالمت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش  -1-9

 .تی و غیردولتیدول

  
اصالح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادالنه و ترغیب انگیزه های مثبت ارائه  -5-9

 .کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیت های ارتقاء سالمت و پیشگیری در مناطق محروم

  
 :د برتأمین منابع مالی پایدار در بخش سالمت با تأکی -30

  
 .شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه ها و فعالیت ها -3-30

  
افزایش سهم سالمت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه  -3-30

 .تحقق یابد عمومی دولت به نحوی که باالتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم انداز

  
 .وضع عوارض بر محصوالت و مواد و خدمات زیان آور سالمت -1-30

  
پرداخت یارانه به بخش سالمت و هدفمندسازی یارانه های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سالمت بویژه در  -9-30

 .آمدیمناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک های پایین در

  
افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء  -33

سالمت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان های فرهنگی، آموزشی و رسانه ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و 

 .آموزش پزشکی

  
 .اسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایرانبازشن -33

  
ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوری های علمی و فنی در تولید و  -3-33

 .عرضه فرآورده های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  
 .ازی و روزآمد کردن روش های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده های مرتبط با آناستاندارد س -3-33
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 .تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی -1-33

  
 .نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی -9-33

  
 .میان طب سنتی و طب نوین برای هم افزایی تجربیات و روش های درمانیبرقراری تعامل و تبادل منطقی  -7-33

  
 .اصالح سبک زندگی در عرصه تغذیه -1-33

  
توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سالمت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادالنه  -31

ه اخالق اسالمی حرفه ای و دارای مهارت و شایستگی های متناسب با نیازهای مناطق و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد ب

 .مختلف کشور

  
تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه ریزی برای دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و  -39

 .یای جنوب غربی و جهان اسالمارائه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آس

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31939-3.html 

 
 "بازگشت به باال"

 آیانا- 1393فروردین  18, دوشنبه

 اتمی دیدار نوروزی وزیر جهادکشاورزی با سيد محمد خ
دیدار نوروزی برخی از وزرا و مسؤوالن دولت تدبير و اميد، وزرا و مدیران دولت اصالحات و 

های سياسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنين اقشار مختلف مردم با سيد محمد  سازندگی، شخصيت

 . فروردین ماه برگزار شد 3۰و همچنين صبح یکشنبه  32خاتمی صبح و عصر شنبه 
  

دولت اصالحات به سنت   و به نقل از پایگاه بنیاد باران، در این دیدار رییس( ایانا)نگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبر

های سیاسی، فرهنگی و مذهبی از جمله وزرای دولت های تدبیر و امید،  هرساله ، در دفتر خود پذیرای اقشار مختلف مردم و چهره

نگاران و خبرنگاران، هنرمندان، شاعران، جوانان  طلب، روزنامه ان، اعضای ارشد احزاب اصالحاصالحات و سازندگی، اعضای بنیاد بار

 .بود... حامی خاتمی و 

  
در دیدار عصر شنبه تعدادی از وزرای دولت تدبیر و امید از جمله دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارائی به همراه جمعی  

کتر ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی از مدیران بانک مرکزی، مهندس بیژن نامدار از معاونین این وزارتخانه، د

زنگنه، وزیر نفت، دکتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور، دکتر محمدجواد ظریف، وزیر 

سید رضا صالحی امیری، مشاور رئیس جمهوری و رئیس امور خارجه کشورمان، دکتر سید محمد صدر مشاور وزیر خارجه، دکتر 

جمهوری، دکتر  سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حجت االسالم والمسلمین محمد اسماعیل شوشتری، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس

اطالعات،  مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، مهندس نصراهلل جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16924-1.html
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مهندس یاسر هاشمی، فرزند آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، دکتر عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی به همراه دو تن از اعضاء 

 .هیات مدیره آن بانک، نیز حضور داشتند

  
وفقیت در رسیدن در این دیدار، سید محمد خاتمی برای رئیس جمهوری محترم، وزرا و مجموعه دست اندرکاران دولت، آرزوی م 

خوشبختانه دولت تدبیر و امید روی کار است و با توجه به مشکالت فراوان، با شعارهایی که : به اهداف مورد نظر کرد و اظهار داشت

داده شده کارهایی که صورت گرفته و شاهد بهبود اوضاع هستیم ولی کافی نیست و همه باید کمک کنیم تا دولت بتواند موفق 

 .باشد

هایی نظیر دکتر علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، حجت االسالم والمسلمین  ها و چهره ن صبح شنبه نیز شخصیتهمچنی 

، دکتر رضا امراللهی رییس دکتر سيد صفدرحسينی، ریيس صندوق توسعه ملیعلی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری، 

دس احمد خرم، دکتر مرتضی حاجی، مهندس ناصر خالقی، دکتر شریف اسبق سازمان انرژی اتمی، مهندس حبیب اهلل بیطرف، مهن

زادگان، وزرای نیرو، راه و ترابری، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی در دولت اصالحات، دکتر عبداهلل 

بودجه، ولی اهلل شجاع پوریان، احمد فر رییس اسبق سازمان برنامه و  رمضان زاده، سخنگوی دولت اصالحات، دکتر محمد ستاری

حکیمی پور، غالمرضا انصاری، اسماعیل دوستی عضو شورای اسالمی شهر تهران، دکتر پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی، 

مهندس سيد حميد کالنتری، ریيس صندوق بيمه اجتماعی روستائيان و دکترعلی ماجدی، معاون بین الملل وزیر نفت، 

عود کرباسیان، رئیس کل گمرک، حسین ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، کشاورزیان و شکراهلل مس عشایر،

، غالمحسین مظفری مدیر عامل بانک شهر، سید حسن موسوی نژاد مدیر جهاد کشاورزیجمالی معاونین وزارت راه و ترابری و 

ازمان بیمه سالمت، دکتر سعید شیرکوند معاون سازمان میراث عامل راه آهن، دکتر انوشیروان محسنی بندپی مدیرعامل س

دکتر محمد حسين فرهنگی، دکتر محمد مهدی مظاهری و مهندس حسین کاظمی مشاورین وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

انی، محمدجواد حق شناس، سلیمانی امیری، دکتر محیط طباطبائی، دکترداوود سلیم جزیره ای چهره ماندگار منابع طبيعی،

ژاد، سید طاهر موسوی، حسین خلیلی اردکانی، شهربانو امانی علی     دکترعلی شکوری راد، محمد نعیمی پور، دکترسید عباس پاک ن

تاجرنیا، حسین نصیری، هادی خانیکی، عبداهلل ناصری، حسین رضائی، غالمرضا ظریفیان،دکتر علی خوشرو، ابوالقاسم خوشرو، 

، دکتر احمد علی نورباال، دکتر (ره)سید سراج الدین موسوی و جماعتی از اعضای دفتر حضرت امام محمدعلی ابطحی، حجج اسالم 

ظفرقندی، دکتر امیرعباس فتاح زاده مدیرمسئول هفته نامه سالمت، لطف اهلل میثمی، سعید شریعتی، جهانبخش خانجانی، سید 

، فریدون عموزاده خلیلی، خسرو طالب زاده، محمدعلی شهاب الدین طباطبایی، میرلوحی، حسن یونس سینکی، رسولی؛ صالحی

نجفی کارگردان سریال تاریخی سربداران ، وفا تابش، مرتضی الویری، مهرنوش جعفری، فواد صادقی، کیوان مهرگان، حسین نورانی 

... درالسادات مفیدی و نژاد، حسین زمان، بهاره رهنما، زهرا اشراقی، فخر السادات محتشمی پور، اشرف بروجردی، آذر منصوری، ب

 .در پایان این دیدار نماز جماعت ظهر و عصر اقامه شد.نیز از جمله حاضران در این دیدار نوروزی بودند

  
 محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی، گفتنی است این دیدار که امروز صبح تا ظهر نیز ادامه داشت که چهره هایی نظیر 

سپه، محمدحسین ملک احمدی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی، علی اصغر احمدی، سیدکامل تقوی نژاد، مدیرعامل بانک 

مهندس محسن مهرعلیزاده، محمد پوالدگر رئیس فدراسیون تکواندو، دکتر نجفقلی حبیبی، میرزا ابوطالبی، لوریس چکناواریان، 

س، حجت االسالم والمسلمین قابل، دکتر مهدی پاکدل، احسان دالویز، بهروز شجاعی، کیانوش راد، تاجگردون، نماینده مجل

 .محمدرضا واعظ مهدوی، محسن الویری، محسن امین زاده، محسن آرمین، مهدی هاشمی فرزند آیت اهلل هاشمی حضور داشتند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31931 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16923
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 "بازگشت به باال"

 آیانا- 1393فروردین  18, دوشنبه

 آزادی را به حيوانات اسير هدیه کنيم 
 دکتر ایمان معماریان، متخصص دامپزشکی حيات وحش و فعال محيط زیست 

ه تحولی را پشت سر گذاشت که همچنان در معرض خطر و تهدید بود و البت 3193محیط زیست ایران در حالی سال  -عصرایران 

که اندک اندک در این عرصه رخ می دهد این است که سطح آگاهی های زیست محیطی مردم در حال ارتقاست و دغدغه محیط 

 .زیست به عنوان یک ارزش در حال رواج در جامعه است ، هر چند که راهی طوالنی و مشکالتی بزرگ پیش روست

می کند ، به اسارت گرفتن حیوانات توسط برخی افراد است به گونه ای یکی از مهم ترین موضوعاتی که محیط زیست را تهدید  

 .که از رهگذر این تقاضا ، تجارت حیوانات به شکلی گسترده سامان گرفته است

دکتر ایمان معماریان که دامپزشک و جراح حیوانات حیات وحش است و هر روز در کلنیک حیات وحش پارک پردیسان تهران ،  

متأسفانه در سال های اخیر ، پدیده نگهداری : ات و بازپروری آنها اشتغال دارد ، در این باره به عصرایران می گویدبه معالجه حیوان

حیوانات غیرخانگی در خانه ها شایع شده است که وضعیتی کامالً خطرناک برای محیط زیست است زیرا با اقبال به نگهداری این 

انگیزه کسب سود ، به جان طبیعت می افتند تا بتوانند حیوانات حیات وحش را گرفته و حیوانات در خانه ها ، افراد زیادی با 

است که گونه ای در معرض انقراض  "سمندر لرستانی"به عنوان مثال ، یکی از تقاضاهای عجیبی که اخیراً شکل گرفته ، . بفروشند

که مرگ زودرس ، سرنوشت محتوم این سمندر است که است ولی عده ای آن را صید می کنند و در شهرها می فروشند ، هر چند 

 .از محیط طبیعی زندگی خود دور می شود

، با رعایت شرایط مناسب نگهداری ، مشکل "حیوانات خانگی"البته نگهداری : این متخصص حیات وحش در عین حال می گوید 

 :زیست محیطی ایجاد نمی کند اما این امر ، سه پیش شرط دارد

یماری های مشترک این حیوانات با انسان ، قابل پیشگیری و کنترل باشد و الّا می تواند عواقب غیر قابل جبرانی داشته اول این که ب

عده . مثالً اخیراً یک نوع میمون به نام رزوس در کشور فروخته می شود که حیوان بومی و خیابانی در پاکستان و هند است. باشد

بیماری مشترک این حیوان و انسان ، اساساً غیرقابل پیشگیری است زیرا . یران منتقل می کنندای این حیوان را می گیرند و به ا

 .ممکن است بیماری میمون در خود حیوان فاقد عالمت باشد ولی سرایت آن، باعث مرگ انسان می شود

نشده باشد بلکه باید در اسارت  دومین پیش شرط برای نگهداری حیوانات خانگی این است که حیوان مورد نظر ، از طبیعت شکار 

متأسفانه خیلی از حیواناتی که در بازار به فروش می رسند ، تکثیر یافته در محیط خارج از طبیعت نیستند بلکه . تکثیر شده باشد

 .یرانیتوسط صیادان از طبیعت شکار و به بازار عرضه می شوند مانند خیلی از الک پشت های برکه ای یا مارهای آبی یا سنجاب ا

سومین پیش شرط برای نگهداری حیوان در خانه ، این است که نسل حیوان مورد نظر در طبیعت محل زندگی در معرض انقراض  

 .نباشد هر چند آن حیوان در اسارت تکثیر شده باشد ، مثل سمندر لرستانی

در این باره : ت و کدام غیرخانگی؟ می گویددکتر معماریان در پاسخ به سوال عصرایران مبنی بر این که کدام حیوان خانگی اس 

یک مشکل اساسی وجود دارد و آن این که برخالف خیلی از کشورها ، قانونی در این زمینه وجود ندارد که دقیقاً بگوید شما چه 

ن با استناد به آن ، اگر این قانون موجود باشد ، می توا. حیوانی را می توانید در محل زندگی تان نگه دارید و کدام را نمی توانید

 .جلوی تجارت حیوانات غیرخانگی را گرفت و آن را جرم شمرد
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به کسانی که تمایل به نگهداری حیوان در خانه دارند ، پیشنهاد می کنم قبل از اقدام به این کار ، با متخصصان :وی می افزاید 

دیسان مراجعه کنند و ببینند این حیوانی که می مثالً می توانند به کلنیک حیات وحش در پارک پر. مربوطه مشورت کنند 

خواهند نگهداری کنند، اصالً خانگی هست یا خیر؟ و اگر خانگی است ، تحت چه شرایطی باید نگهداری شود و وضعیت حیوان از 

 نظر سالمتی و بیماری های مشترک با انسان چیست؟

 
، باید اطالعات الزم در این خصوص داشته باشد تا خرگوش در به عنوان مثال ، اگر کسی در خانه ، خرگوش نگهداری می کند 

. سانتی متر کمتر باشد و این حداقل استاندارد است 70در  10از جمله این که محیط نگهداری اش، نباید از مساحت . عذاب نباشد

برخالف . ت به او بدهندعلوفه خشک غذای اصلی اش باشد و بعد از غروب سبزیجا. بستر مخصوص داشته باشد مانند کاه گندم

 .کارتون ها ، هویچ باید به میزان خیلی کمی به خرگوش داده شود و نکاتی از این قبیل

باید با رعایت چه اصولی باشد تا حیوانات بعد از رهایی زنده  "آزاد سازی حیوانات اسیر"وی در پاسخ به خبرنگار عصرایران که  

 :بمانند؟ می گوید

 
حیوانی که مدت های مدیدی را در . باید با اصول خاصی همراه باشد و صرفاً بعد از بازپروری شان صورت گیردآزاد سازی حیوانات ، 

اسارت بوده ، ممکن است بعد از آزادی نتواند خود را با شرایط جدید وفق دهد و از بین برود ، مثالً یک قناری که در قفس زندگی 

بنابراین توصیه ما به کسانی که می خواهند آزادی را به حیوانات . ندگی ادامه دهدمی کند ممکن است بعد از رهایی نتواند یه ز

ما در این کلنیک ، عملیات بازپروری را . شان هدیه کنند این است که آنها را به کلنیک حیات وحش در پارک پردیسان بیاورند

 .دانجام می دهیم تا حیوانات بعد از آزادی با مشکل ادامه حیات مواجه نشون

 
به جز : این متخصص حیات وحش در پاسخ به سوال که در این کلنیک چه حیواناتی را برای آزاد سازی می پذیرید ؟ می گوید 

البته از مردم می خواهم . سگ و گربه ، همه حیوانات را می پذیریم تا عملیات بازپروری را بر روی آنها انجام دهیم و آزادشان کنیم

البته اگر افراد برای کسب اطالعات درباره . آزادسازی به اینجا نیاورند و فقط حیوانات غیرخانگی را بیاورندحیوانات خانگی را برای 

در ضمن اگر . نحوه نگهداری حیوانات خانگی به این مرکز بیایند ، همکاران ما اطالعات و آموزش های الزم را به آنها خواهند داد

 .شرایط مطلوب نگهداری کنند ، به ناچار این حیوانات را نیز می پذیریمکسانی نمی توانند حیوانات خانگی را در 

  
اگر : دکتر معماریان در پاسخ این پرسش عصرایران که بعد از سپردن حیوانات به کلنیک ، چه اتفاقی برای آنها می افتد می گوید

اگر حیوان تحت هیچ شرایطی نتواند به طبیعت . یمحیوان در وضعیت مناسبی باشد ، بعد از بازپروری آن را به طبیعت باز می گردان

بازگردد ، مکان هایی را برای زندگی و نگهداری شان در پارک پردیسان مهیا می کنیم و یا به برخی باغ وحش های مورد تأیید می 

ها ، اصول بازپروری  البته از مردم می خواهیم حیوانات را مستقیماً به باغ وحش ها ندهند زیرا در بسیاری از باغ وحش. دهیم

 .رعایت نمی شود و حیوان به مشکل بر می خورد

 
وی از مردم می خواهد اگر تمایل دارند حیوان خانگی نگه دارند ، قبل از تصمیم گیری نهایی ، با خود بیندیشند که آیا واقعاً می 

که چند روز با آن بازی شود و بعد دور انداخته توانند از عهده این کار برای همیشه بر آیند؟ حیوان مانند یک اسباب بازی نیست 

 .همچنین آموزش های الزم را در این باره یاد بگیرند تا حیوان در شرایط مطلوب زندگی کند و عذاب نکشد. شود
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اگر افرادی حیوان غیر خانگی دارند یا از عهده نگهداری حیوان خانگی بر نمی آیند ، آن را به کلنیک حیات وحش در پارک 

یا مراکز حفاظت محیط زیست در شهرهای دیگر تحویل ( در هر ساعتی از شبانه روز و در همه ایام حتی تعطیالت)دیسان تهرانپر

 .دهند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31933-3.html 

 "شت به باالبازگ"
 آیانا- 1393فروردین  18, دوشنبه

 

 برابر ایران  13قيمت آب شرب در اروپا 
تومان است  3۶۶قيمت تمام شده یك مترمکعب آب شرب در ایران بر اساس محاسبات دفتری حدود 

که این محاسبات دفتری قيمت ( 31تومانی دالر در بودجه  62۶۶سنت با احتساب نرخ  15حدود )

 .ه ناچيزی است که قيمت واقعی یعنی قيمت بازار بيش از آن استفوق العاد
هزینه ای که بابت هر مترمکعب آب در ایران از مصرف کننده گرفته می شود به : معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت

 .دالر است 3.11دالر و ترکیه  1.39سنت است در حالی که قیمت هر مترمکعب آب در اروپا  30طور متوسط 

هزینه ای که بابت عرضه آب در ایران از مصرف کننده گرفته می شود نه تنها از : وگو با تسنیم اظهار داشت علیرضا دائمی در گفت 

هزینه تمام شده استحصال، تصفیه، انتقال و توزیع آب کمتر است بلکه نسبت به نرخ مصرفی آب در کشورهای مختلف نیز تفاوت 

 .ردبسیار زیادی دا

دالر و در  3.93دالر است، این قیمت در کانادا  1.39قیمت هر مترمکعب آب در بخش عمده ای از اروپا و استرالیا : وی افزود 

 .دالر است 3.11ترکیه 

دالر است  1.39دالر و  9.13قیمت هر مترمکعب آب در کشورهای دانمارک و فرانسه نیز به ترتیب : معاون وزیر نیرو اذعان داشت 

 .سنت است 30حالی که این رقم در ایران تنها  در

قیمت تمام : سنت عنوان کرد و گفت 90تا  17دائمی هزینه تمام شده استحصال، تصفیه، انتقال و توزیع آب را در ایران حدود  

ساب نرخ سنت با احت 17حدود )تومان است  900شده یک مترمکعب آب شرب در ایران بر اساس محاسبات دفتری حدود 

که این محاسبات دفتری قیمت فوق العاده ناچیزی است که قیمت واقعی یعنی قیمت بازار بیش ( 91تومانی دالر در بودجه 3100

 .از آن است

تومان محاسبه کردیم، بر اساس قیمت دفتری است که یک  900قیمت تمام شده آب را که حدود : معاون وزیر نیرو تصریح کرد 

 .ت می دهد و در این قیمت تمام شده، این هزینه ها محاسبه نمی شودهایمان را دول سری از هزینه

سال پیش ساخته شده اکنون در  70ما هزینه ساخت سد را از مردم نمی گیریم، مثال سد کرج یا امیرکبیر که : وی افزود 

میلیون تومان هزینه  700محاسبات قیمت دفتری هزینه آنها صفر محسوب می شود ولی بخواهیم مشابه آنها سدی بسازیم باید 

 .کنیم، از اینرو قیمت دفتری فقط هزینه بهره برداری است نه قیمت ساخت سازه و احداث زیرساختهای آبرسانی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31930-3.html 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16922-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16920-1.html


 3131خبار کشاورزی  هفته سوم فروردین اهم ا      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

45 
 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  18, دوشنبه

 

 به خاطر مسلمانان و یهودیان از گوشت خوک نمی گذریم : رهبر راستگرایان فرانسه 
ما نمی توانيم در مدارس تقاضاهای مذهبی و دینی را قبول کنيم دین و مذهب : ساله گفت ۰5لوپن 

 .باید به طور کلی از زندگی اجتماعی جدا باشد
غذای  "منوی "فرانسه درباره بازگرداندن گوشت خوک به  "جبهه ملی "رهبر حزب دست راستی  "مارین لوپن  "اظهارات 

مدارسی که پیشتر به دلیل وجود دانش آموزان مسلمان و یهودی از منوی غذای مدارس حذف شده بود، اعتراض جامعه مسلمانان 

 .و یهودیان فرانسه را بر انگیخته است

  
با اعالم اینکه هیچ گونه  "آر تی ال"گزارش عصر ایران به نقل از سی ان ان، مارین لوپن روز پنج شنبه در مصاحبه ای با رادیو به 

فرانسه در شهرهای فرانسه  "جبهه ملی"مطالبه مذهبی در مدارس فرانسه قابل پذیرش نیست گفته بود شهرداران منتخب حزب 

فرانسوی را در اولویت برنامه های خود دارند و بدین منظور گوشت خوک به منوی غذای مدارسی  در انتخابات اخیر، نجات الییسیته

 .که پیشتر به مالحظه وجود دانش آموزان مسلمان و یهودی از آن حذف شده بود، بازگردانده خواهد شد

و مذهب باید به طور کلی از زندگی  ما نمی توانیم در مدارس تقاضاهای مذهبی و دینی را قبول کنیم دین: ساله گفت 97لوپن  

 .اجتماعی جدا باشد

 .دارد( هزار نفر 100معادل )میلیون شهروند مسلمان و یک درصد، یهودی  7میلیون نفری، بیش از  11فرانسه با جمعیت  

هر فرانسه را ش 37گفتنی است در انتخابات اخیر شوراها در فرانسه حزب دست راستی جبهه ملی فرانسه توانست شهرداری های  

 .هزار نفر جمعیت دارد، از آن خود کند 9که باالی 

 .این حزب اعالم کرده است احیای الییسیته فرانسوی جزو اولویت های شهرداران وابسته به جبهه ملی خواهد بود 

واکنش سرد این دو  مارین لوپن پیشتر نیز درباره حجاب زنان مسلمان و کاله مخصوص یهودیان اظهار نظرهایی کرده بود که با 

 .جامعه اقلیت مذهبی فرانسه مواجه شده بود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31939-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  18, دوشنبه

 رگزیده صنایع غذایی با ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام دیدار مدیران ب
جمعی از مدیران و چهره های شناخته شده صنایع غذایی ایران با حضرت آیت اهلل هاشمی 

 .رقسنجانی در مجمع تشخيص مصلحت نظام دیدار کردند
  

، ( انجمنن علوم و صنایع غذایی ایرانرئیس هیات مدیره ) ، در این دیدار دکتر سید محمد حسینی «فود پرس»به گزارش خبرنگار 

( مدیرعامل گروه صنایع لبنی صباح)،مهندس احمد ابراهیمی ( مدیرمسئول ماهنامه صنعت غذا)مهندس سید مصطفی هاشمی طبا 

، ( دبیر انجمن صنفی صنایع فراورده های گوشتی ایران)، دکتر مجید افالکی (رئیس شرکت سبزی ایران)، مهندس احمد فتح الهی 

شرکت )، مهندس صیادیان ( موسس گروه صنایع غذایی مهرام)، شاهرخ ظهیری ( موسس گروه صنایع غذایی بهروز)بهروز فروتن 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16919-1.html
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، دکتر (مدیرعامل گروه صنایع غذایی دینا و پپسی)، ناصر یغمایی (مدیرعامل شرکت بهرنگ)،مهندس نادر مجرد ( خوشگوار تهران

و ( مدیرعامل شرکت قارچ مهرچین)، مهندس سید علی رضوی (و صنایع غذایی ایراندبیرکل انجمن علوم )محمد حسین عزیزی 

 .حضور داشتند( رییس هیات مدیره و مدیرعامل تک ماکارون)احمد صادقیان 

با حضورحضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی برگزار  93در این دیدارهمچنین مقرر شد مراسم معرفی شخصیت صنعت غذا در سال 

 .شود

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31931-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  18, دوشنبه

 های زرینه اوباتو، در چم و خم بوروکراسی اداری  مرغ محصور شدن مردم و ميش
ی اداری و ضعف مدیریتی موجب سرگردانی مردم شهر زرینه در تعيين تکليف اراضی و بروکراس

 .های ایرانی شده است مرغ اسناد آنها و خطر انقراض ميش
کیلومتری  31هزار هکتار در  39، منطقه شکار ممنوع زرینه اوباتو با مساحت (ایانا)به گزارش خبرنگارخبرگزاری کشاورزی ایران  

 .مرغ است پرنده حمایت شده و رو به انقراض میش  در استان کردستان زیستگاه مناسبی جهت گونه شمال دیواندره

کیلومتری شمال سنندج و در مسیر جاده سنندج به سقز قرار گرفته و زرینه اوباتو دشتی مرتفع با ارتفاع  337این منطقه در فاصله 

 .شود محسوب می متر از سطح دریا از سردترین مناطق ایران 300دوهزار و 

 .ترین پرندگان ایران بوده که اکنون در خطر انقراض قرار دارد یکی از بزرگ "Otis tarda"زرینه اوباتو زیستگاه میش مرغ 

 اداره ثبت اسناد مشکل مردم زرینه را حل کند 

دلیل توسعه  به 59که از سال شهر زرینه : گفت( ایانا)عضو شورای شهر زرینه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .جهت جلوگیری از مهاجرت روستاها به شهر تبدیل شده است "تحقق شعار کوچک زیبا"روستاها و تبدیل آن به شهر 

 .خاطر نبود سند یا ناقص بودن سندهایشان دچار مشکالت زیادی هستند ای به شهروندان زرینه: یوسف نادری افزود

هنوز  13از شهروندان زرینه با درخواست از اداره ثبت اسناد دیواندره جهت صدور سند مالکیت از سال وی با اشاره به اینکه تعدادی 

باتوجه به فرمایشات مقام رهبری حل کردن مشکالت مردم و تسهیل امور آنها نیازمند مدیریت : ای نگرفتند، خاطرنشان کرد نتیجه

 .جهادی است

انگاری برخی از نقاط بافت فرسوده زرینه برداشت نشد و  خاطر سهل ت طرح جامع شهری بهمتأسفانه بعد از برداش: نادری ادامه داد

 .برای آن سندی صادر نشد

های غیرمتعارفی برخورد کردند،  ربط هر دفعه با جواب درپی از مسئوالن ذی با درخواست پی 13وی با بیان اینکه مردم از سال 

 .دهد  صدور نداریم اقدامی انجام نمیبنیاد مسکن با اعالم اینکه فعال: تصریح کرد

گیرد،  قرار دارد به آن سند تعلق نمی( سی میش)مرغ  اینکه چون زرینه در محل زیست میش: عضو شورای شهر زرینه یادآور شد

 .پاسخ مناسبی نیست

تفاوتی مسئوالن  بیهای واریزی و قبول درخواست صدور سند هستند و  حال مردم خواهان تعین تکلیف پول: نادری تأکید کرد

نسبت به این مسئله باعث شده است که عمالً صاحبان ملک از ساخت و ساز باز بمانند و هرروز جهت تعیین تکلیف مشکلشان به 

 .اداره ثبت اسناد مراجعه کنند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16913-1.html
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آورند و به  ربر میهای گاوداری و مرغداری همانند قارچ از این منطقه س وی با بیان اینکه اگر منطقه حفاطت شده است، چرا طرح

اگر منطقه حفاظت شده است، چرا طرح جامع زرینه را توسعه دادند و مورد تأیید قرار دادند و : شود، اظهار داشت آن توجهی نمی

 .آیا ما با این حرکت توانستیم جلوی انقراض را بگیریم

ویژه به  های باز، به مزارع کشاورزی به فاع و دشتگونه شامل تپه ماهورهای کم ارت های این بر اساس نظر کارشناسان اغلب زیستگاه

عنوان زیستگاه خود  گونه را ناچار کرده که مزارع گندم، نخود و جو را به اراضی دیم کم بازده تبدیل شده و تبدیل اراضی، این

 .انتخاب کند

به پرنده استرس وارد کرده و  این عامل در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت محصوالت، یعنی در تمام مراحل کشت و زرع

 .دهد همیشه آن را در معرض تهدید و خطر قرار می

دلیل چرای  های مهم آن به مرغ در اغلب زیستگاه در حال حاضر کاهش شدید جمعیت میش: عضو شورای شهر زرینه در ادامه گفت

 .گونه نیز بوده است نرویه، تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک، ناامن شدن منطقه و کاهش غذا برای ای بی

آیا بهتر نیست به جای خشمگین کردن مردم از محیط زیست کاری کنیم آنها محیط زیستشان را حفظ : نادری همچنین افزود

 کنند؟

اعضای : تری در نظر بگیریم، خاطرنشان کرد ها راهکاری بهتر و منطقی مرغ وی با اشاره به اینکه جهت جلوگیری از انقراض این میش

زرینه و مردم زرینه منتظر پاسخگویی منطقی اداره محیط زیست، اداره ثبت اسناد و نمایندگان مردم درمجلس هستند و  شورای

 ./درخواست دارند جهت حل مشکلشان راهی اندیشیده شود

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31930-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  18, دوشنبه

 با افزایش قيمت مخالفيم / رایزنی برای اعالم قيمت جدید کود شيميایی
ها انجام و  هایی که توسط دولت با پتروشيمی از آنجا که هرساله قيمت کودهای شيميایی با رایزنی

 .های جدید هستيم ل منتظر قيمتشود، امسا اعالم می
: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .ای برای تولید نداشته باشند موقع کود، بذر و سموم شیمیایی در سالی که گذشت، باعث شد که کشاورزان دغدغه تأمین به

ای هستیم و تالش  های پایه دنبال اجرای برنامه در راستای استفاده بیشتر از تجهیزات و امکانات، به: اله امیرخانی افزود بحبی

 .تر استفاده کنیم های اساسی کنیم در سال جدید، از امکانات مالی بیشتر و برنامه می

های  ریزی در حال رایزنی هستند تا قیمت نت برنامههای پتروشیمی و معاو وزارت جهادکشاورزی با شرکت: وی خاطرنشان کرد

 .جدید کودهای شیمیایی اعالم شود

در چارچوب قانون و باید توسط دولت قیمت کودهای شیمایی : امیرخانی با اعالم اینکه با افزایش قیمت کود موافق نیست، ادامه داد

 .برای هر سال مشخص شود

 روز شود دولت در سال جدید به ها توسط التفاوت اميدواریم پرداخت مابه 

هزار تومان،  17کیلوگرمی کود اوره  70در سال گذشته قیمت هر کیسه : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

 .شد هزار تومان برای کشاورز تمام می 70هزار تومان و فسفاته  77پتاسه 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16910-1.html
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التفاوت آن توسط دولت پرداخت  بیش از این مقدار است که مابهشده کودهای شیمیایی  هرچند که قیمت تمام: وی یادآور شد

 .ها به روز انجام شود رود در سال جدید پرداخت شود، امید می می

ای اعالم  گونه رود که قیمت کودهای شمیایی به ها و وجود تورم هرساله وجود دارد، اما امید می افزایش قمیت: امیرخانی تأکید کرد

 .کشاورزان کمترین لطمه را از افزایش قیمت ببینند شود که حداقل بوده و

های ارتقاء کیفیت استقبال  کنیم که در راستای افزایش کیفیت محصوالت تولیدی اقدام کنیم و از طرح تالش می: وی اظهار داشت

 .کنیم می

 ./د کردهای جدیدی را دنبال خواه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امسال برنامه: امیرخانی در پایان گفت
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31930-3.html 

 "بازگشت به باال"

 آیانا- 1393فروردین  17, یکشنبه

 ی کشف ناقل فيتوپالسمای عامل بيماری جاروک ليموترش توسط محققان ایران
محقق کشورمان با ارائه طرحی جامع در زمينه بيماری جاروک ليموترش در جنوب ایران، برای 

نخستين بار در دنيا زنجرک را به عنوان ناقل فيتوپالسمای عامل بيماری جاروک ليموترش معرفی 

 . کرد
ترین محصوالت باغی در جنوب ایران  ، لیموترش یکی از اقتصادی(ایسنا)به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری دانشجویان ایران  

بیماری فیتوپالسمایی جاروک به تنهایی تهدیدی جدی برای صنعت لیموترش و سایر مرکبات حساس است که دراین . است

 .پژوهش زنجرک برای نخستین بار در دنیا به عنوان ناقل فیتوپالسمای عامل بیماری جاروک لیموترش معرفی شد

های گرم سال جمعیت ناقل روی درختان  در ماه. دهد ها را برای تخم گذاری ترجیح می ده زنجرک جاروکهای لیموترش آلو در باغ 

 .لیموترش بسیار پایین است و با خنک شدن هوا به تدریج افزایش می یابد

السم مرکبات از ژرم پ 370واکنش . های علفی و طبیعی عامل بیماری شناسایی شدند گیاهان تاجریزی و پروانش به عنوان میزبان 

های مقاوم پرشین الیم جایگزین مناسبی برای لیموترش  در بین ژرم پالسم. نظرمقاومت به فیتوپالسمای عامل بیماری بررسی شد

یابد و پس از آن به  ها گسترش می بر اساس نتایج این پژوهش، فیتوپالسمای جاروک لیموترش ابتدا عمدتا به سمت ریشه. باشد می

آوند آبکشی مرکبات مقاوم هادی فیتوپالسما . کند های هوایی گیاه حرکت می وان انتهای شاخه و سایر قسمتهای ج سمت برگ

 .باشد ولی عامل بیماری در آن قابل تکثیر نیست می

محمد صالحی ابرقوئی، مجری طرح مطالعه جامع بیماری جاروک لیموترش در جنوب ایران در گفت و گو با خبرنگار علمی  

، در ابتدا با بیان اینکه لیموترش به دلیل تولید محصول باال، قیمت نسبتا باال، سازگار بودن با آب (ایسنا)دانشجویان ایران خبرگزاری

کند، جایگاه خاصی در  و هوا و خاک های جنوبی، بازارمصرف و صنایع تبدیلی مناسب، سرانه اشتغالی که دریک هکتار ایجاد می

درصد است که در سطحی  90سهم جهانی ایران از تولید لیموترش حدود : زان دارد، تصریح کردمحصوالت باغی و اقتصاد کشاور

هزار تن است که بر  900میزان تولید سالیانه این محصول حدود . شود هزار هکتار در استان های جنوبی کشت می 93معادل 

 .ارد تومان استدارای ارزشی معادل هزار میلی( تومان 3700کیلویی حداقل )اساس نرخ فعلی

این بیماری که ناشی از : های لیموترش اشاره کرد وگفت وی به بیماری جاروک لیموترش به عنوان یکی از خسارتزاترین بیماری 

از عمان و  3950است برای نخستین بار در اواخر دهه  Candidatus Phytoplasma aurantifoliaیک فیتوپالسما با نام 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16910-1.html
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برای نخستین بار در ایران از استان سیستان  3151بیماری جاروک لیموترش در سال . ات گزارش شداز امار 3919سپس در سال 

 .و بلوچستان گزارش شد و پس ازمدت کوتاهی به استانهای هرمزگان، کرمان و فارس منتقل شد

یک قسمت از درخت و سپس  به گفته صالحی، عالئم بارز بیماری در لیموترش و سایرمرکبات حساس عبارتند از ظهور جاروک در 

هر جارو از تعداد زیادی شاخه کوتاه و . گسترش بیماری و افزایش تدریجی تعداد جاروها درسایر قسمت ها ازجمله تنه و طوقه

ظریف همراه با تعداد زیادی برگ کوچک با فاصله میانگره کوتاه تشکیل شده که خشک شدن برگ ها در جاروها منجر به خشک 

ها یکی پس از دیگری و نهایتا مرگ درختان مبتال سه تا پنج سال پس از ظهور نخستین  های حامل آن سپس شاخهشدن جاروها و 

 .شود عالئم بیماری می

وی با تاکید براینکه جاروک لیموترش به تنهایی تهدیدی جدی برای صنعت لیموترش و سایر مرکبات حساس در ایران است،  

و بلوچستان، هرمزگان و کرمان بر اثراین بیماری بسیاری از درختان لیموترش امحاء شده،  های سیستان در استان: تصریح کرد

 .تعداد بیشتری خشک شده و باقیمانده آنها در معرض نابودی کامل هستند

ماری همچنین اخیرا عالئم جاروک در بعضی از ارقام گریپ فروت، پرتقال و نارنگی مشاهده شده است و درآینده در اثر فشار بی 

 .احتماال گونه های بیشتری از مرکبات حساسیت نشان می دهند

 
المللی خوارزمی با اشاره به تحقیقات انجام شده در ایران در زمینه بیماری ذکر شده  و هفتمین جشنواره بین  برگزیده بیست 

این زنجرک . جاروک است ناقل بیماری Hishimonus phycitisبراساس تحقیقات انجام شده در ایران زنجرک : اظهارکرد

های لیموترش آلوده این  در باغ. شود درحالت طبیعی دامنه میزبانی محدودی دارد و عمدتا روی لیموترش و بکرایی تکثیر می

دهد و به همین دلیل بین جمعیت زنجرک ناقل روی درختان آلوده و  ها را برای تخمگذاری و تولید مثل ترجیح می زنجرک جاروک

 .داری وجود دارد معنی سالم اختالف

 

مجری طرح مطالعه جامع بیماری جاروک لیموترش در جنوب ایران در ادامه با اعالم اینکه گیاهان تاجریزی و پروانش به عنوان  

دامنه میزبانی محدود ناقل بیماری و فیتوپالسمای عامل بیماری : اند، اضافه کرد های علفی عامل بیماری جاورک گزارش شده میزبان

های مرکبات  واکنش اکثر ژنوتیپ. رصتی را برای کنترل بیماری از طریق حذف درختان آلوده و کنترل ناقل فراهم کرده استف

در این میان پرشین الیم و تعدادی از . موجود در ایران از نظر مقاومت به عامل بیماری جاروک لیموترش مشخص شده است

 .می باشندبیوتیپ های لیموترش در لیست مرکبات مقاوم 

 
پرشین الیم گونه ای ترش از مرکبات است که بسیاری از ویژگی های لیموترش را داراست و در صورتی که : وی ادامه داد 

 .های دیگر و شرایط اقلیمی عامل محدود کننده نباشند کشت آن توصیه می شود بیماری

موترش، تحقیقات انجام شده در ایران نشان داد که بیماری ها مبنی بر انتقال بذری عامل بیماری جاروک لی برخالف برخی گزارش 

 .جاروک لیموترش انتقال بذری ندارد

ای فیتوپالسمای عامل بیماری جاروک لیموترش بدون تکثیر از آوند آبکشی  براساس تحقیقات گلخانه: صالحی خاطرنشان کرد 

شود به جای  ت که براین اساس در مناطق آلوده توصیه میکند و قادر به تکثیر و آلودگی پایه حساس اس ارقام مقاوم عبور می

 .لیموترش از یک پایه مقاوم و مناسب دیگر استفاده شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31191-3.html 

 "بازگشت به باال"
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 آیانا- 1393فروردین  17, کشنبهی

 توليد بطری های نانوکامپوزیتی برای افزایش ایمنی مواد غذایی در کشور 
رس، امکان مهاجرت / محققان دانشگاه تهران با توليد بطری هایی از جنس نانوکامپوزیت پليمر

 . نانوذرات از این بطری ها را به محصوالت غذایی مورد بررسی قرار دادند
: ش ایرنا، مهدی فرهودی فارغ التحصیل رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران و محقق این طرح اظهار داشتبه گزار

برای مدت زمان طوالنی،  CO3تولیدکنندگان نوشیدنی ها، سال هاست به دنبال مواد بسته بندی هستند که عالوه بر حفظ گاز 

 .ی نظیر پاستوریزه کردن و یا پرکردن داغ بهبود دهدمقاومت آن ها را در برابر فرایندهای حرارت

به گفته وی، بهره گیری از بسته بندی های نانوکامپوزیتی، به لحاظ خواص مکانیکی و حرارتی بهبودیافته می تواند به عنوان راه  

 .حلی نوین به کار رود

به داخل ماده غذایی نفوذ کرده و در معرض تماس با  از آنجا که ممکن است در طول دوره نگهداری، نانوذرات: فرهودی یادآور شد 

مصرف کننده قرار گیرد، بنابراین یکی از مسائل عمده این طرح پژوهشی بررسی احتمال مهاجرت نانوذرات از مواد بسته بندی به 

 .ماده غذایی بود

اثرات آن بر روی سالمتی آزمایش و نتایج  این پژوهشگر با بیان اینکه هر فناوری جدید زمانی مورد قبول جامعه واقع می شود که 

با توجه به اینکه ترکیبات مهاجرت کننده شامل ترکیبات خود ماده بسته بندی و نانوذرات افزوده : آن ارائه شده باشد، اظهار داشت

هم به لحاظ  شده، ممکن است از لحاظ زهرشناسی ترکیبات سمی بوده و برای سالمت مصرف کننده مضر باشند، نتایج این تحقیق

 .ایمنی و هم به لحاظ کیفی حائز اهمیت است

بنابر مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، نانوذرات رس به کار رفته در ساخت بطری های نانوکامپوزیتی، با : وی تصریح کرد 

ن و افزایش دما، میزان گذشت زمان به درون محصوالت غذایی وارد می شوند و افزایش غلظت نانوذرات در تولید بطری، گذشت زما

ماده منتقل شده به ماده غذایی را افزایش می دهد با این حال، با کنترل شرایط ساخت این بطری ها و ایجاد ساختارهای مناسب 

 .می توان از ورود نانوذرات به محصول غذایی جلوگیری کرد

نوذرات مختلف و تغییر شرایط ساخت بطری هستند تا بتوان البته محققان دانشگاه تهران در ادامه کار خود به دنبال استفاده از نا 

 .بطری های نانوکامپوزیتی با ایمنی بیشتر تولید کرد

فرهودی اظهار امیدواری کرد با استفاده از روش به کار رفته در این طرح بتوان از ایمن بودن مواد بسته بندی نانوکامپوزیتی  

 .ری را از دیدگاه مصرف کننده مواد غذایی گسترش داداطمینان حاصل کرد و پذیرش عمومی این فناو

وی با بیان اینکه عناصر کربن، اکسیژن، سیلیس و آلومینیوم مهم ترین اجزای موجود در ساختار نانوذرات رس اصالح شده  

روش مخلوط کردن  در این بررسی، ابتدا بطری های نانوکامپوزیتی با استفاده از: هستند، در مورد مراحل انجام این تحقیق گفت

و نانوذرات رس تهیه شدند، سپس ساختار نانوکامپوزیت به کمک دستگاه های پراش پرتو ایکس ( PET)مذاب پلی اتیلن ترفتاالت 

(XRD ) و نیز میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )مشخصه یابی شد. 

از بطری های نانوکامپوزیتی به محلول  همچنین جهت تعیین میزان مهاجرت عناصر سیلیس و آلومینیوم: محقق این طرح افزود 

 .استفاده شد( ICP)مدل غذایی اسید استیک از روش طیف سنجی پالسمای جفت شده القایی 

، در ساخت این بطری ها دو ساختار الیه الیه و میان افزوده در نانوکامپوزیت AFMو  TEMبا توجه به نتایج : وی خاطرنشان کرد 

به نظر می رسد شکل میان افزوده، با افزایش برهم کنش بین سطح نانوذرات و زنجیرهای تشکیل می شود و / PETهای رس

 .پلیمری، منجر به کاهش مهاجرت نانوذرات به محلول در تماس با پلیمر می شود
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 رس را -در واقع این ساختار، تحرک زنجیره های پلیمری و الیه های رس نزدیک به سطح مشترک پلیمر: فرهودی اضافه کرد 

 .محدود می کند

با توجه به کاربرد بطری های نانوکامپوزیتی در مواد بسته بندی، نتایج این کار می تواند در صنایع بسیاری : فرهودی یادآور شد 

 .نظیر صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی قابل استفاده باشد

مت ستوده قره باغ و زهرا امام جمعه از نتایج این پژوهش که به همت مهدی فرهودی و با همکاری سید محمد موسوی، رح 

اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و عبدالرسول ارومیه ای عضو هیات علمی پژوهشکده پلیمر و پتروشیمی ایران صورت گرفته، در 

 .منتشر شده است Packaging Technology Scienceمجله 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31199-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  17, یکشنبه

 شناسایی جد گاو با ظاهری شبيه به خوکچه هندی 
به نظر  335۶به تازگی جد گاو که اندکی شبيه خوکچه هندی بزرگ با مدل موی متعلق به دهه 

 . رسد، در چين کشف شده است می
، بسیاری از حیوانات باستانی که پس از انقراض دایناسورها بر زمین (ایسنا)به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران 

 .رسند حکمرانی کردند، برای بشر امروزی بسیار عجیب به نظر می

عجیب و غریب در استان گانسوی چین حفاری ( نشخوارکنندهدار و  نوعی پستاندار سم) bovidشده  اکنون دو جمجمه فسیل هم

تاکنون کشف  3950میلیون سال، از دهه  3.7میلیون و  31های پستانداران باستانی با قدمت بین  شده، جایی که تعدادی از فسیل

 .اند شده

شناسی جمجمه این گروه را  سال پیش در شمال غرب چین شناسایی شد و کشف جدید، ریخت 50این گونه فقط یک بار دیگر و  

 .گذارد به نمایش می

آن است که فقط در این ناحیه از چین مشاهده شده ( horn-core)هسته -بفردترین ویژگی این فسیل مشخصه شاخ منحصر 

گی کرده دهد شاید در ارتفاعات بلند زند ها نشان می شده دارای پوزه کوتاه و حفره دماغی باالیی قوده و تحلیل موجود کشف. است

 .است

را در مجله  Tsaidamotherium brevirostrumپکن، گونه جدید  IVPPشناسی  دکتر شی کینکین از موسسه دیرین 

Science China تشریح کرد. 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31191-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  17, یکشنبه

 باغ هوشمند وارد آپارتمان می شود 
محققان آمریکایی موفق به توليد گياهانی شده اند که با حداقل امکانات درون آپارتمان رشد می کند 

 . و قادر به تامين تمام سبزیجات مورد نياز آشپزخانه است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16894-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16893-1.html
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اخبار علمی ایرنا از ساینس، این گیاه هوشمند دارای کارتریج هایی است که درون شرکت تولید کننده تولید می به گزارش گروه  

تمام مواد مغذی مورد نیاز برای رشد گیاه و آب و . شود و مملو از دانه گیاهان بوده و داخل خاک هوشمند جاسازی می شود

 .گیرداکسیژن توسط خاک هوشمند در اختیار گیاه قرار می 

 .کوچک و کم مصرف تامین می شود LEDنور مورد نیاز گیاه توسط یک المپ  

. برای استفاده از این گیاه فقط کافی است در آن مقداری آب ریخته شود و توسط یک دستگاه به پریز برق روی دیوار متصل شود 

گامیکه گیاه با کم آبی مواجه می شود هشدار این دستگاه شامل چند حسگر است که تمام مراحل رشد گیاه را نظارت کرده و هن

 .می دهد

در حال حاضر به این روش گیاهانی از قبیل ریحان، گوجه فرنگی، آویشن، فلفل قرمز و سبز، نعناع، رزماری و بادمجان قابل تولید  

 .است

 .ان در یک گلدان استیکی از مزیت های استفاده از گیاه هوشمند، امکان کاشت همزمان سه گونه مختلف به طور همزم 

سال گذشته آغاز شد، اما در این مدت فقط در اختیار فروشگاه های خاصی قرار گرفت؛ ولی در ( اسفند)فروش این گیاه از مارچ  

سنت  97دالر و  99حال حاضر این محصول هم به صورت کلی فروشی و هم برای مصرف خانگی قابل عرضه است و قیمت آن 

 .دالر هزینه دربر دارد 39بار پرداخته می شود و شارژ مجدد کارتریج فقط  این قیمت فقط یک. است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31193-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  17, یکشنبه

 ! روباه، دشمن محيط زیست را بين مردم منفور کرد 2دارآویختن تنبيهی به 
یك روستایی اهل دهستان کيشکور از توابع شهرستان سرباز در جنوب سيستان و بلوچستان در 

 ! روباه را به دار آویخت 2اقدامی نادر برای تنبيه روباه ها و جلوگيری از حمله به مرغ هایش 
  

روباه قصد ترس و وحشت سایر روباه ها را داشته  1ل از منابع محلی این روستایی به زعم خود با آویزان کردن به گزارش ایرنا به نق

 .است تا به مرغ ها حمله نکنند

اقدام این فرد موجب ناراحتی سایر اهالی روستا شده است، به طوری که ریش سفیدان و روحانیون منطقه با تذکر به وی خواستار  

 .از حیات وحش شدندحفظ و صیانت 

  
در همین ارتباط مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان شنبه شب در گفت و گو با ایرنا از پیگیری این موضوع خبر داد و 

 .فرد متخلف را از طریق مراجع قضایی تحت پیگرد قانونی قرار خواهیم داد: تصریح کرد

  
بلوچستان بر اساس باورهای سنتی همواره نه تنها از حیوانات حمایت و صیانت روستاییان سیستان و : خاطرنشان کرد ˈخسرو افسریˈ

 .کرده اند بلکه با محیط بانان نیز همکاری مستمری داشته اند

  
به عنوان مثال اهالی شهرستان سرباز به تمساح های گاندو که هر از چند گاه در کنار برکه ها دام های آنها را : وی خاطرنشان کرد

 .کنند، هیچ آسیبی وارد نمی کنند زیرا معتقدند تمساح موجب برکت و فراوانی آب می شودشکار می 

  

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16892-1.html
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کیلومتری جنوب زاهدان با هوای گرم و مرطوب قطب کشاورزی به ویژه  700شهرستان مرزی سرباز به مرکزیت شهر راسک در 

 .تولید میوه های استوایی همچون انبه و موز است

  
که در این شهرستان جریان دارد عالوه بر میزبانی پرندگان مهاجر در زمستان محل اصلی زیست تمساح همچنین رودخانه سرباز 

 .های پوزه کوتاه ایرانی موسوم به گاندو است که طی سال های اخیر باعث جذب گردشگر شده است

  
ان سرباز تحت مراقبت قرار دارند و شهرست ˈدرگسˈدر روستای  ˈریکوکشˈتمساح در ایستگاه تحقیقات زیستی  70هم اکنون حدود 

 .بازدید از آن برای عموم آزاد است

  
 ./چابهار قرار دارد -جاده جکیگور  10روستای درگس در کیلومتر 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31193-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  17, یکشنبه

 اجرای مشروط طرح زنجيره توليد گوشت از یکم اردیبهشت 
بينی  در صورتی که اعتبار مورد نياز از صندوق توسعه ملی به صندوق عشایری اختصاص یابد، پيش

 .فزوده شودهزار تن به توليد گوشت قرمز ا 6۶۶شود که  می
  

مجلس : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مقام سازمان امور عشایر کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم

ای که اختصاص یک درصد از اعتبارات  گونه های مؤثری را در سال گذشته برای عشایر گرفته است، به شورای اسالمی تصمیم

 .های عشایری محسوب شود تواند نقطه عطفی برای فعالیت گذاری، می های سرمایه صندوق صندوق توسعه ملی به

شده، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه و تولید در قالب  های انجام ریزی بر اساس برنامه: میرولی صفرزاده افزود

گذاری عشایری و صندوق توسعه ملی قرار  صندوق سرمایهبا همکاری : وی خاطرنشان کرد.زنجیره گوشت قرمز در دستور کار است

میلیارد تومان برای اجرایی شدن طرح زنجیره تولید گوشت  190حدود : صفرزاده ادامه داد.رداری شود است از اعتبارات فوق بهره

وی تصریح .شود وده میهزار تن افز 37قرمز در نظر گرفته شده است که با اختصاص این بودجه به تولید گوشت قرمز کشور حدود 

 .هزار تن برآورد شده است 357در حال حاضر تولید فصلی گوشت قرمز توسط عشایر : کرد

  
 ماه ای گوشت از یکم اردیبهشت اجرای مشروط طرح زنجيره

ن طرح هزار تنی به تولید گوشت قرمز، با اجرایی شد 37با افزایش : معاون توسعه عمران سازمان امور عشایر کشور یادآور شد

 .هزار تن از این محصول پروتئینی توسط بخش عشایری تولید شود 300شود که حدود  بینی می ای، پیش زنجیره

 .های الزم با بانک عامل انجام شده است که بتوانیم اعتبار مورد نیاز برای این بخش را اخذ کنیم هماهنگی: صفرزاده تأکید کرد

رود که در صورت اختصاص بودجه  کنند و امید می ق عشایر هماهنگ عمل میصندوق توسعه ملی و صندو: وی اظهار داشت

 ./شده در این بخش را عملیاتی کنیم های انجام ریزی های مربوطه و برنامه ماه سال جاری، بتوانیم طرح مناسب، از اردیبهشت

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31111-3.html 

 "بازگشت به باال"

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16891-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16883-1.html
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 آیانا- 1393فروردین  25, دوشنبه

 ایجاد مزرعه کشت کاهو در فضا / شود  کاهوی تازه وارد منوی غذایی فضانوردان می
از قطعی شدن پرتاب ( ISS)المللی  ایی بينناسا با وجود از کار افتادن رایانه پشتيبان ایستگاه فض

 . خبر داد( امروز)کپسول باری دراگون در روز دوشنبه 
ایکس در سومین مأموریت  ، کپسول باری دراگون شرکت اسپیس(ایسنا)به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران  

( شنبه به وقت تهران سه 03:31)به وقت گرینویچ  30: 71ت آوریل ساع 39رسمی انتقال تجهیزات به ایستگاه فضایی، روز دوشنبه 

 .خواهد رسید ISSبه فضا پرتاب شده و دو روز بعد به 

  
بر اساس اعالم ناسا، این پرتاب باوجود از کار افتادن رایانه پشتیبان خارج از ایستگاه فضایی انجام خواهد شد؛ رفع این نقص نیازمند 

 .ریزی شده است برنامه( دوم اردیبهشت)آوریل  33برای روز  روی فضایی است که انجام پیاده

های  های فضانوردی جدید، تجهیزات مورد نیاز برای تعمیر لباس کپسول باری دراگون حامل بیش از دو تن محموله از جمله لباس 

 .رورش گیاه استانسانی فضانورد ناسا و یک مزرعه گیاهی کوچک برای پ قدیمی، یک جفت پای رباتیک برای ربات شبه

  
در ایستگاه فضایی حضور دارد، با رسیدن پاهای فضایی قادر به حرکت و انجام  3033که از سال  Robonaut3انسانی  ربات شبه

 .فعالیت در داخل و خارج از ایستگاه خواهد بود

قصد دارد با کمک نسخه اولیه این  ناسا، به دنبال کشت گیاهان مختلف از جمله کاهو در فضا با استفاده از مزرعه گیاهی است و 

 .مزرعه، نحوه پرورش کاهو در مدار زمین را مورد بررسی قرار دهد

  
، بررسی نحوه کشت و پرورش گیاهان در فضا و تأیید سالمت این مواد Veggieبا نام مستعار  Veg-03هدف از انجام آزمایش 

 .برای استفاده فضانوردان است

  
هایی است که توسط کپسول باری دراگون راهی ایستگاه فضایی خواهد شد؛ درصورتیکه  ز محمولهیکی ا Veggieمزرعه کوچک 

گیاهان در فضا بخوبی رشد کرده و سالمت آنها توسط محققان تأیید شود، در آینده نزدیک کاهوی تازه به منوی غذای فضانوردان 

 .افزوده خواهد شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/35011-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  25, دوشنبه

 های کشور کليد خورد  توسعه مکانيزاسيون باغ
های کشور  توسعه مکانيزاسيون در باغریزی جهت  در جلسه ستاد مکانيزاسيون کشاورزی، برنامه

 .آغاز شد
  

در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ن باغبانی در کشور، جلسه ستاد مکانیزاسیون که با حضور وزیر جهادکشاورزی برگزار شد، ضمن ارائه وضعیت موجود مکانیزاسیو

 .مسائل و مشکالت این حوزه تحت بحث و بررسی قرار گرفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17063-1.html
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اسب بخار در هکتار است که با  0.31های کشور با احتساب تراکتورهای باغی حدود  ضریب مکانیزاسیون باغ: کامبیز عباسی افزود

 .رسد ر میاسب بخا 0.17ها، این ضریب به  احتساب سایر تراکتورهای زراعی کاربردی در باغ

بر نیست،  های نوین بوده و انرژی ها و روش با توجه به اینکه عملیات باغبانی کشور بیشتر نیازمند تکنیک: وی خاطرنشان کرد

ویژه در حوزه عملیات برداشت در  های توسعه مکانیزاسیون به بینی شده است که در یک بازه زمانی مشخص ارتقاء شاخص پیش

 .گیرد های کشور مدنظر قرار باغ

 770بینی شده است که ساالنه دوهزار و  های اولیه، پیش ریزی مطابق برنامه: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد

 .گذاری در حوزه مکانیزاسیون باغبانی نیاز باشد که بخش عمده آن باید از طریق تسهیالت بانکی تأمین شود میلیارد ریال سرمایه

در جلسه ستاد مکانیزاسیون، وضعیت موجود و قابل وصول طی برنامه توسعه مکانیزاسیون باغبانی برای  :عباسی تصریح کرد

ای ارائه و مقرر شد این موضوع  دارها، بادام، گردو و زعفران در قالب برنامه و طرح اولیه محصوالت خرما، پسته، مرکبات، سیب و دانه

 .ر گرفته و نهایی شودهای تخصصی قرا مورد پیگیری در قالب کارگروه

میلیارد ریال اعتبار از محل خط اعتباری مکانیزاسیون جذب شده و حوزه صنعت  130تاکنون، بیش از چهار هزار و : وی یادآور شد

 ./تری کند های خود جهت پاسخگویی به نیازهای بخش کشاورزی اقدام جدی های کشاورزی باید نسبت به تجهیز زیرساخت ماشین

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/35071-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  25, دوشنبه

 گپ خالی ميوه وجود ندارد / ههای معاونت توليدات گياهی برای توسعه صادرات ميو بازنگری برنامه
ها را از بين برده است، اما در مناطقی  با وجود آنکه در برخی از مناطق کشور سرمای بهاره، سردرختی

 .دیگر، شرایط آب و هوایی مناسب بوده و بدین ترتيب گپ خالی وجود ندارد
با اعالم این خبر ( ایانا)ار خبرگزاری کشاورزی ایران های وزارت جهادکشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگ مدیرکل دفتر امور میوه 

 .شود ای است که سرمای بهاره جزء بخشی از تولید محسوب می گونه های مختلف به شرایط آب و هوایی در سال: گفت

این راستا برداران بخش کشاورزی به مسئله سرمای دیررس و زودرس آگاه هستند و در  باغداران و بهره: فرد افزود جعفر شهامتی

 .اند تجارب مختلفی داشته

های مختلف  های میوه در استان های گذشته، سرمازدگی باعث خسارت به برخی از باغ امسال نیز همچون سال: وی خاطرنشان کرد

 .شده است و در عوض، استانی دیگر شرایط آب و هوایی مناسبی داشته که باعث شده گپ خالی، پر شود

برداران بخش کشاورزی با بیمه کردن محصوالت خود، از حوادث قهری طبیعت در امان هستند و در این  بهره: فرد ادامه داد شهامتی

 .راستا مشکل خاصی وجود ندارد

 امسال کمبود ميوه نداریم 

های شمال و شمال غرب کشور  امسال با وجود آنکه در استان: های وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد مدیرکل دفتر امور میوه

های جنوبی چون جیرفت، وضعیت آب و هوایی مطلوب بوده و افزایش عملکرد  ایم، اما در استان رمای بهاره را شاهد بودهس

 .محصوالت را شاهد هستیم

 .شود خوری می مشکل خاصی از لحاظ کمبود میوه در بازار وجود ندارد، زیرا محصوالت باغبانی صرف تازه: وی یادآور شد

ای تدوین  های ویژه امسال در معاونت تولیدات گیاهی در راستای اجرایی شدن شعار اقتصاد مقاومتی، برنامه: دفرد تأکید کر شهامتی

 .تواند در این زمینه مؤثر واقع شود، جای بررسی دوباره دارد ها نیز مسئله بازار صادراتی و محصوالتی که می شده که در بخش میوه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17053-1.html
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 ./ها مشکل خاصی وجود ندارد در بخش میوهدر حال حاضر : وی در پایان اظهار داشت

  
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/35091-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  24, یکشنبه

 انه بر اساس توليد محصوالت کشاورزی در حال مطالعه و طراحی پرداخت یار
پرداخت یارانه بر اساس توليد محصوالت : نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسالمی گفت

 . کشاورزی در حال مطالعه و طراحی و تصویب است
ه و پیشرفت کشاورزی گام های خوبی از سوی دولت غالمرضا نوریدر گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه برای توسع 

 .امیدواریم با استمرار پرداخت یارانه برای کشاورزی شاهد توسعه این بخش در کشور شویم: برداشته شده است، افزود

  
ه پرداخت یارانه بر اساس میزان تولید محصوالت کشاورزی و دامی در کمیسیون مجلس بررسی شده و برای تصویب ب: وی گفت

 .صحن مجلس خواهد رفت

 .با تصویب این طرح شاهد رونق بخش کشاورزی و تحوالت جدی در این حوزه خواهیم بود: وی اظهارکرد 

  
ارتقاع شهرستان بستان آباد از سطح دریا بیشتر : نوری همچنین با اشاره به لزوم گاز رسانی به تمام روستاهای این شهرستان گفت

 .و جزو شهرستان های سردسیر کشور استاست و فصل سرما طوالنی تر 

  
وی با اشاره به وضعیت نامناسب بعضی از راه های اصلی و روستایی شهرستان و نیاز به ساماندهی و اصالح، خواستار رسیدگی به 

 .آنها شد

  
ا فرهنگ سازی و ب: وی مشکل آب آشامیدنی و کشاورزی در شهرستان را از جمله مشکالت دیگر این منطقه عنوان کرد و افزود

مدیریت منابع آبی اصالح الگوی مصرف و با استفاده از سیستم های نوین آبیاری در کشاورزی با کمک های دولتی می توان این 

 .مشکل را حل کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/35097-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  24, یکشنبه

 توجه جدی رئيس جمهور به بخش کشاورزی در اجرای اقتصاد مقاومتی 
رئيس جمهور خواستار تهيه برنامه دقيق برای دستيابی به خود اتکایی در محصوالت استراتژیك 

 کشاورزی شد
  

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد وزیر ( ایانا)رش خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گزا

جهاد کشاورزی گزارش کاملی از اقدامات و برنامه های این وزراتخانه در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17043-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17045-1.html
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ارش برنامه ها حول چهار محور کلی افزایش بهره وری ، افزایش ذخایر محصوالت راهبردی بر اساس این گز.معظم رهبری ارئه نمود

 .و تنظیم بازار انها،توسعه صادرات و تولید محصوالت در خارج از کشور و کشت های فرا سرزمینی تهیه شده است

هیه برنامه دقیق برای دستیابی به خود رئیس جمهور در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت کشاورزی در اقتصاد مقاومتی خواستار ت

برای  کشاورزی و صنایع وابسته  در این جلسه همچنین مقرر شد امکانات و منابع مالی الزم .اتکایی در محصوالت استراتژیک شد

 .افزایش حداقل بیست درصد خود اتکایی در هشت محصول اساسی در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/35095 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  24, یکشنبه

 آغاز کوچ بهاره عشایر تهرانی 
 .ندخانوار عشایری در استان تهران راهی قشالق شد 6۶۶دوهزار و 

و به نقل از روابط عمومی امور عشایر استان تهران، مدیر امور عشایر این استان با اعالم ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

خانوار عشایر میهمان، از مناطق  900خانوار از عشایراستان تهران به همراه  100هزار و  در کوچ بهاره حدود یک: این خبر گفت

 .کنند های فیروزکوه، دماوند و شمیرانات کوچ می سمت شهرستان قشالقی خود به

ترین تولیدات عشایر استان تهران محصوالت  طایفه مستقل هستند و مهم 31این عشایر در قالب چهار ایل و : سیروس نصیری افزود

 .هستندهزار راس دام سبک، از تولیدکنندگان عمده گوشت در استان تهران  100دامی است که با داشتن 

هزار رأس دام  500های قم، البرز، مرکزی و سمنان با حدود  عشایراستان تهران به همراه عشایر میهمان استان: وی خاطرنشان کرد

 .کنند سبک به مناطق ییالقی استان تهران عزیمت می

ربط آماده  های ذی دستگاه های الزم با استانداری و سایر امور عشایر استان تهران ضمن انجام هماهنگی: نصیری ادامه داد

 .رسانی به عشایر کوچنده است خدمات

ربط درباره تأمین امنیت در مسیر کوچ، تسهیل و هماهنگی الزم برای تردد عشایر و دام از  های ذی خدمات دستگاه: وی تصریح کرد

یر خدمات دامپزشکی دام، آبرسانی، شهری، ارائه خدمات بهداشتی به خانوار عشایری، واکسیناسیون و سا های برون معابر و جاده

 .است... های عشایری و راه مرمت و بازگشایی ایل

های سازگار با محیط زیست  های فسیلی و استفاده از انرژی جهت عدم وابستگی به سوخت: مدیر امور عشایر استان تهران یادآور شد

د فانوس خورشیدی، حمام خورشیدی و روشنایی معابر های مختلفی مانن ها، سامانه و در راستای قانون هدفمند کردن یارانه

 .های عشایری در نظر گرفته شده است و مسیرهای کوچ عشایر نیز مرمت و بازگشایی خواهد شد استقرارگاه

ترین مشکل عشایر کوچنده را تعرض، تصرف و واگذاری اراضی در مسیر کوچ عشایر به افراد حقیقی و حقوقی دیگر و  نصیری عمده

های عشایری  راه حقان عرفی و قانونی ایل ساله، ذی 900عشایر استان با قدمت : شهرها و مناطق صنعتی دانست و تأکید کرد توسعه

هستند و به صراحت قانون، هرگونه تعرض و واگذاری مسیرهای عبور عشایر مطلقاً ممنوع اعالم و با متخلفان برخورد قانونی 

ربط  های ذی همکاری دستگاهکل عبور عشایر از محدوده سد ماملو با ایجاد یک گذرگاه با مش: وی اظهار داشت.بینی شده است پیش

هزار و  ه ارزش ریالی حدود سههزار تن محصوالت باغی، زراعی، پروتیینی و لبنی ب 10به گفته نصیری، سال گذشته .حل شد

تهران وار عشایر در مناطق عشایری استانهزار خان هگفتنی است، حدود س.میلیارد ریال توسط عشایر این استان تولید شده است910

 ./کنند زندگی می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/35011-3.html 

 "بازگشت به باال"

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17047
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17033-1.html
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 آیانا- 1393فروردین  24, یکشنبه

 ۰۶سهميه فعلی پاسخگوی تنها / ستاد سوخت از صدور کارت برای ادوات مکانيزه شانه خالی کرد
 درصد نياز بخش کشاورزی است 

گذاری خودروها و سایر  با وجود آنکه بخش مکانيزاسيون کشاورزی مقدمات الزم همچون شماره

کارت و اختصاص سهميه مناسب برای این الزامات الزم را انجام داده است، ستاد سوخت از صدور 

 .کند بخش شانه خالی می
: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 700ر حوزه مکانیزاسیون زراعت و میلیارد لیتر آن د 3.5میلیارد لیتر است که  1.3سوخت مورد نیاز حوزه مکانیزاسیون حداقل 

 .میلیون لیتر برای حوزه مکانیزاسیون باغبانی مورد نیاز است

های نفتی در دستورالعملی مشترک، سوخت مورد نیاز بخش  کامبیز عباسی با بیان اینکه در سال گذشته شرکت پخش فرآورده

این در حالی است که در حوزه سوختی : رد، افزودکشاورزی را بر مبنای سطح کشت و با توجه به نیاز سوختی درخواست ک

 .شود درصد سوخت مورد نیاز این بخش تأمین می 90یابد، یعنی حدود  میلیارد لیتر اختصاص می 3.9تا  3.1مکانیزاسیون 

ت مرکز توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی پیشنهاد داده است که برای تأمین نیاز این بخش، ستاد سوخ: وی خاطرنشان کرد

 .برداران اقدام کند کشور نسبت به صدور کارت سوخت برای بهره

تراکتورداران و سایر دارندگان ادوات مکانیزه بخش کشاورزی باید همچون سایر خودروها بتوانند از سوخت : عباسی ادامه داد

 .ای استفاده کنند یارانه

  
 هزار نيروی محرکه در کشور ۰۶گذاری  پالک

گذاری یکی از دالیلی بود که ستاد سوخت، صدور کارت برای این  نبود پالک: یزاسیون کشاورزی تصریح کردرئیس مرکز توسعه مکان

گذاری ادوات مکانیزه در کشور آغاز شده و در حال حاضر حدود  بخش را ناممکن دانسته است، در حالی که از سال گذشته شماره

 .ستگذاری شده ا هزار نیروی محرکه در کشور پالک 90تا  19

های موجود در کشور کارت سوخت دارند، اما تراکتورها که برای تأمین امنیت  در حالی که تمامی موتورسیکلت: وی یادآور شد

برند و ناگزیر هستند سوخت  ای رنج می ای و یارانه کنند، از نداشتن کارت سوخت و به تبع آن سوخت سهمیه غذایی کشور کار می

در حوزه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، از سال گذشته : عباسی تأکید کرد.ی سنگین دیگر تهیه کنندمورد نیاز خود را از خودروها

رود مدیران  گذاری نیز در حال انجام است که امید می با اختصاص اعتبارات برای نوسازی ناوگان، اقدامات مؤثری انجام شده و پالک

گیری خودروهای کشاورزی  های سوخت ی صدور کارت و تعبیه جایگاهستاد سوخت کشور نسبت به این مسئله هوشیارتر شده و برا

های مکرر با ستاد سوخت،  ، در پی تماس(ایانا)گفتنی است، خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران .های الزم را انجام دهند اقدام

ین ستاد نیز با عدم پاسخگویی، حاضر ای که رئیس روابط عمومی ا گونه رو شد، به متأسفانه با عدم پاسخگویی مدیران این بخش روبه

 .های این ستاد برای بخش کشاورزی نشد به فراهم کردن امکانات الزم برای مصاحبه پیرامون برنامه

ها در معرض خطر است و در  پذیری است که با آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه های آسیب الزم به ذکر است، کشاورزی از بخش

 /.های حمایتی اقدام کنند ایی اعمال شود و سایر مسئوالن نیز باید نسبت به تدوین برنامهه بخش سوخت باید مساعدت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/35037-3.html 

 "بازگشت به باال"
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 آیانا- 1393فروردین  24, یکشنبه

 های شکاری در کردستان  حذف تدریجی و خودجوش شکار و شکست شدن اسلحه
گيرد،  در حالی که خبرهای کنار گذاشتن شکار و وداع با اسلحه هر روز در استان کردستان قوت می

شهرستان از توابع  "سر تنگی"های مردمی و خود شکارچيان، مردم روستای  در ادامه حرکت

کامياران در یك حرکت خودجوش و مردمی دیگر با دعوت از شکارچيان روستا، طی مراسمی با 

 . سر را روستایی بدون شکار و شکارچی معرفی کردند شکوه تنگی
، پیر و ، در این مراسم زیبا که با حضور تمامی اهالی روستا اعم از زن و مرد(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

نفر از شکارچیان با آزاد کردن کبک و آتش زدن قفس و دام، به صف همیاران محیط زیست  30جوان و کودک شرکت کرده بودند؛ 

 .پیوستند

خواهد با  اسالم به انسان حق نداده است که هرگونه می: امام جماعت روستا در این مراسم و در میان شور و شوق تمامی اهالی گفت

و روستاهای همجوار دعوت کرد اهمیت و حساسیت بیشتری نسبت به  "سر تنگی"اران رفتار کند و از مردم روستای طبیعت و جاند

 .حفظ محیط زیست و طبیعت داشته باشند

در ادامه چند تن از اهالی روستا با خواندن مقاله و شعر حاظران را به وجد آوردند و باعث ایجاد شور، حساسیت و همدلی با محیط 

 .و طبیعت شد زیست

  
سر، ابراز  نظیر مردم تنگی معاون نظارت و پایش محیط زیست کردستان نیز در سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از این اقدام بی

امیدواری کرد که با ادامه این خیزش و جنبش مردمی، استان کردستان تبدیل به یک استان عاری از شکار و تخلف زیست محیطی 

در حالی که در اقصا نقاط کشور خبر از دستگیری شکارچی و متخلفان زیست محیطی است : افزود طیب محمودی همچنین.شود

ها خبر از کنار گذاشتن شکار و شکستن اسلحه و ندامت و پشیمانی  هر روز از استان با فرهنگ کردستان در رسانه و خبرگزاری

 .های انسان دوستانه و فداکارانه است ادوات شکار و حرکت شکارچیان و سوگند دلسوزی برای محیط زیست وی معدوم کردن ابزار و

دار محیط زیست چیای مریوان نیز این حرکت را شایسته الگوبرداری برای مردم جهان  در ادامه نماینده انجمن مردمی و دوست

یستی سالم و با تنوع با این یگانگی، وحدت و همدلی و مشارکت مردم روستا، قطعاَ این منطقه محیط ز: خواند و اظهار داشت

در پایان مراسم از سوی محیط زیست کردستان با اهداء لوح تقدیر و شاخه گل شکارچیانی که به .زیستی غنی خواهند داشت

گفتنی است، روستاهای همجوار نیز در این مراسم حضور داشتند خبر از .همیاران محیط زیست پیوسته بودند تقدیر و تشکر شد

 ./مشابه در روستای خود دادندهای  برگزاری برنامه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/35031-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  23, شنبه

 شود  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بازنگری میبخشی از وظایف و تشکيالت 
ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی در آیين تودیع و معارفه مدیران سابق و جدید  معاون برنامه

وزارتخانه و کشاورزان در انجام مسووليت خطير  "چشم اميد"شرکت خدمات حمایتی، این شرکت را 

 .تهيه و توزیع کود، بذر و سم عنوان کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17023-1.html
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ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی امروز  ، عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه(ایانا)گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به  

های راهبردی وزارت  در جریان آیین تودیع و معارفه مدیران عامل سابق و جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اعالم سیاست

وری و دستیابی به خودکفایی نسبی محصوالت  تولید محصوالت راهبردی از طریق افزایش بهرهجهادکشاورزی در محوریت افزایش 

طور نمونه در حالی ظرف مدت زمانی سه تا چهار ماه  به: های مهم طی دوره جدید وزارتخانه را یادآوری کرد و گفت کشاورزی، اتفاق

مر تهیه و توزیع کودهای فسفات و اوره نیز در حالی که هنگام تحویل هزار دستگاه رسید که در ا دستگاه به سه 15توزیع تراکتور از 

 .های تاثیرگذار و مهمی صورت گرفت گرفتن دولت حتا یک کیلو کود فسفات در کشور وجود نداشت، اقدام

با : افزود ای، تخصصی و منسجم مانند شرکت خدمات حمایتی نیاز مبرم دارد، وی با بیان اینکه بخش کشاورزی به تشکیالت حرفه

 3.3ساله این شرکت در برخورداری از توان تخصصی بازرگانی داخلی و خارجی و همچنین برخورداری از حداقل  90توجه به سابقه 

های مهندس علیرضا ولی مدیرعامل جدید شرکت  رود با توانمندی سازی در انبارهای تخصصی، انتظار می میلیون تن قدرت ذخیره

های کود، بذر  های مطمئنی برای ثبات بازار نهاده ه پیش از مدیران ارشد وزارت کشاورزی سابق بود، گامخدمات حمایتی که یک ده

 .و سم برداشته شود

گیری و  گیری کاال و کیسه بخشنده با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با شبکه وسیع توزیع و کارگزاری، توان تحویل

های  البته متناسب با انتظارات جامعه کشاورزی و سیاست:  را دارد، خاطرنشان کردتوزیع سه تا چهار میلیون تن کاال

 .جهادکشاورزی، باید در بخشی از وظایف و تشکیالت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز بازنگری شود

کمبود کود مورد نیاز و وی با تأکید بر انتظارات ستاد مرکزی وزارتخانه از شرکت خدمات حمایتی مبنی بر پیشگیری از هرگونه 

طور قطع مسئوالن وزارت جهادکشاورزی نیز تمام توان خود را در برآوردن مطالبات بخش در  به: باکیفیت برای کشاورزان، ادامه داد

ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی در پایان ضمن  معاون برنامه.کار خواهند بست های هدفمند و ضروری به انهحوزه اعطای یار

تشکر از امیرخانی، مدیرعامل سابق شرکت خدمات حمایتی که به گفته وی طی سه سال گذشته با انگیزه در خدمت کشاورزان 

حمایتی همسو با سیاست کالن وزارت جهادکشاورزی در دوره محمود  بوده است، اظهار امیدواری کرد تا همکاران شرکت خدمات

بخشنده تغییر و تحوالت .تالش خود را مضاعف سازند( های عملیاتی کارشناسی مبنی بر لزوم شتاب بخشیدن به طرح)حجتی 

یه کرد که مدیران متر تشب 900مدیریتی در هیئت مدیره و مدیرعاملی شرکت خدمات حمایتی را به منزله عرصه دوی امدادی 

 .دهنده راه گذشتگان خواهند بود نفس منصوب شده ادامه جدید و تازه

وی با تأکید بر لزوم تأمین نیاز کشاورزان، خواستار اتخاذ تمهیدات الزم برای فراهم شدن تمام کود، سم و بذر مورد نیاز کشت 

ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی، امیرخانی،  عاون برنامهگفتنی است، پیش از سخنان م.پاییزه امسال، تا تیرماه سال جاری شد

های این شرکت پرداخت و پس از اظهارات بخشنده  ها و چالش مدیرعامل سابق شرکت خدمات حمایتی به ارائه گزارشی از موفقیت

های کارآمد  قدامنیز علیرضا ولی، مدیرعامل جدید شرکت خدمات حمایتی در اهمیت تالش مضاعف همکاران آن شرکت برای ا

 ./زیربنایی در امنیت غذایی کشور تأکید کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/35031-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  22, جمعه

 بهروز فروتن، مشاور عالی کانون صنایع غذایی شد 
طی حکمی از سوی دبيرکل کانون صنایع غذایی،بهروز فروتن به عنوان مشاور عالی کانون و عضو 

 . شورای مشورتی منصوب شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17016-1.html
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های صنایع غذایی با  ها و انجمن های صنایع غذایی، در جریان دیدار نوروزی روسای اتحادیه به گزارش روابط عمومی کانون انجمن 

  .حکم کاوه زرگران، دبیرکل کانون این حکم به بهروز فروتن اعطا شد

 :در حکم دبیرکل کانون برای بهروز فروتن آمده است

اید، بدین وسیله  نظر به سوابق جنابعالی به عنوان مسئول مرکز تحقیقات کانون و عملکرد سالیان متوالی که در صنعت غذا داشته" 

های صنایع غذایی ایران و عضویت در شورای مشورتی  سمت طی این حکم جنابعالی به سمت مشاور عالی کانون انجمنضمن حفظ 

 .شوید منصوب می

رسانی و عملکرد کانون  ء کیفیت خدمت های علمی و اجرایی و حسن تدبیر حضرتعالی موجبات ارتقا امیدوارم سوابق مفید، شایستگی

 ".توفیقات جنابعالی را از خداوند منان خواستارم.رددهای عضو را موجب گ به انجمن

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/35000-3.html 

 "بازگشت به باال"

 
 آیانا- 1393فروردین  23, شنبه

 شود  خستين نشاء مکانيزه برنج امروز در مازندران انجام مین
 61برگزاری مراسم نخستين نشاء مکانيزه برنج استان مازندران و کشور با حضور استاندار در 

 .شود ماه جاری برگذار می فروردین
استان مازندران، سخنگوی این و به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

جاری با حضور استاندار،  ماه  فروردین 31مراسم نخستین نشاء مکانیزه برنج استان و کشور روز شنبه : سازمان با اعالم این خبر گفت

مکانیزه همزمان با این مراسم، نخستین نشاء : مهدی خلیلی افزود.شود مهمانان کشوری و استانی در شهرستان میاندرود برگزار می

 .شود های استان ازجمله بهشهر، ساری، بابل و آمل نیز در دل خاک قرار داده می برنج در سایر شهرستان

صورت  گیرد و کلیه امور به تمام امور زراعت برنج از کاشت تا برداشت در این منطقه توسط بانک نشا انجام می: وی خاطرنشان کرد

سازمان جهادکشاورزی مازندران رقم مورد نشاء را برنج پرمحصول شیرودی و در سطح  سخنگوی.شود مکانیزه و دستگاهی انجام می

هزار و  های فنی اعتباری با اعتبار سه هکتاری بوده که از محل کمک 300این بانک نشا در تیپ : سه هکتار عنوان کرد و ادامه داد

نشاء را کامل و شامل خاک خردکن، سیدر مجهز به جعبه  خلیلی تجهیزات این بانک.برداری رسیده است میلیون ریال به بهره 300

زنی، تاریک خانه، گل خانه، خزانه، نشاکار چهار و شش ردیفه، کمباین مخصوص  کن و خاکریز، ژرمیناتور حوضچه جوانه جمع

بح در بانک نشای ص 1:10مراسم نخستین نشاء مکانیزه برنج کشور ساعت : وی تصریح کرد.برداشت برنج، پادلر و تراکتور برشمرد

 ./شود شکری واقع در شهرستان میاندرود، انتهای جاده فرودگاه، جنب فرودگاه برگزار می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/35001-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  21, هچهارشنب

هزار ميليارد ریالی در  33۶اعتبار / همراهی بازرگانی دولتی با تعاون روستایی در خرید تضمينی گندم
 حال تأمين است 

های خوزستان و فارس، شرکت بازرگانی دولتی همچون  در روز آغازین خرید تضمينی گندم از استان

 .همراه تعاون روستایی برای خرید این محصول استراتژیك استهای گذشته  سال

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17000-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17003-1.html
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با اعالم این ( ایانا)مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیئت 

است و مشکل خاصی وجود های گرمسیری همچون خوزستان و فارس آغاز شده  امروز خرید تضمینی گندم در استان: خبر گفت

 .ندارد

هزار میلیارد ریالی برای خرید تضمینی گندم که باید  370مشکل خاصی از لحاظ تأمین اعتبار : رحمانی افزود سیدمهدی کالته

 .توسط وزارت جهادکشاورزی تأمین و به حساب بانک سپه واریز شود، وجود ندارد

ن نشده است، اما مرحله به مرحله تأمین و به حساب بانک سپه واریز درست است که کل مبلغ فوق تأمی: وی خاطرنشان کرد

 .وجود نیاید شود تا تأخیری در پرداخت به کشاورزان به می

با وجود آنکه طرح انتزاع اجرایی شده است، اما همچنان شرکت بازرگانی دولتی ایران همراه وزارت : رحمانی تصریح کرد کالته

 .دار است ی محصول گندم است و بانک سپه نیز عاملیت خرید را همچون سه سال گذشته عهدهجهادکشاورزی برای خرید تضمین

هزار کارت عابربانک سپه برای گندمکاران صادر شده تا  900های گذشته بیش از  گفتنی است، بر اساس اعالم بانک سپه، طی سال

هزار میلیارد ریال نیز برای خرید تضمینی گندم  330و مبلغ  بتوانند وجوه خود را از طریق خودپردازهای ثابت و سیار دریافت کنند

ها صورت  ای در این پرداخت باید توسط سازمان مرکزی تعاونی روستایی تأمین اعتبار شده و به حساب این بانک واریز شود تا وقفه

 .نگیرد

تومان و گنم دروم با قیمت  70هزار و  یکالزم به ذکر است، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی در سال جاری با قیمت 

رود گندم تولیدی امسال توسط دالالن  تومان اعالم شده است که توسط بخش دولتی خریداری خواهد شد و امید می 10هزار و  یک

 ./ها به یغما نرود و واسطه

  
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31913-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  21, چهارشنبه

 گيری از نهال  های سالم با بهره ایجاد باغ
 رمسعود طایفه سلطانخانیيام -تبریز  -ایانا 

های حاصل را پس یا قبل از پیوند زدن به محل اصلی  کارند و نهال در خزانه میبذر درختان میوه و درختان غیرمثمر را ابتدا  

 .گویند کنند که به این نوع خزانه نهالستان می منتقل می

 .های مناسب و قوی برای عمل پیوند زدن است هدف از ایجاد نهالستان تأمین و انتخاب نهال

های مناسب برای کشت و پرورش انواع و ارقام مختلف درختان  و موقعیتکشور ایران با داشتن شرایط آب و هوای متنوع، مساعد 

 .میوه یکی از مناطق عمده تولید میوه در دنیا است

: گفت( ایانا)معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کارگیری فنون جدید باغبانی و  های میوه با رعایت کامل اصول فنی و به خواهد یافت که باغ ها وقتی تحقق افزایش کیفیت میوه

 .های اصالح شده احداث و مدیریت شوند های سالم و مرغوب و از واریته کاشت نهال

مشخص و عاری از  طور کامل شده و مرغوب نهالی است که از نظر نوع رقم پایه و پیوندک به نهال گواهی: ایوب ایرانیفام افزود

های هرز انگل باشد و از هر نظر مورد تأیید کمیته فنی نظارت بر تهیه و توزیع نهال سازمان  هرگونه آفت، بیماری، نماتد و علف

 .جهادکشاورزی بوده و دارای گواهی سالمت و بهداشت و کنترل کیفیت باشد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16981-1.html
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ولید تجاری میوه استفاده از نهال پیوندی مرغوب، سالم، قوی و بدون شک یکی از ارکان اساسی احداث باغ و ت: وی خاطرنشان کرد

 .جات اصالح شده و پرمحصول برای هر منطقه است مطمئن از ارقام مختلف میوه

نظر به اینکه نهال درخت میوه پس از طی دوره : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد

شود و در طول این مدت باغدار برای حفظ، تربیت و مراقبت درختان  وارد مرحله باردهی می( الً سه تا پنج سالمعمو)بلوغ رویشی 

 .کند کاشته شده سرمایه زیادی را هزینه می

هرگونه ضعف یا آلودگی در نهالستان باعث کاهش رشد و ضعیف و رنجور شدن درختان حاصله در باغ شده و : ایرانیفام تصریح کرد

 .شود نتیجه با نقصان تولید، باغدار متضرر میدر 

های  کاری در قدم اگر تولید نهال و نهال کاری بدون آگاهی از مبداء و ژنتیک بذر انجام شود امکان دارد که این نهال: وی یادآور شد

 .رو شود اولیه مستقر شود ولی این عمل موقتی بوده و ممکن است با شکست روبه

های الزم برای تولید نهال سالم و  شود که زمینه های سالم، یکنواخت و اقتصادی زمانی میسر می احداث باغ :ایرانیفام تأکید کرد

 .دارای اصالت ژنتیکی و مطابق با استانداردهای مصوب فراهم شود

رفتن منابع،  مدیریت نهالستان جلوگیری از هدر: مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی به خبرنگار ایانا گفت

 .کند موفقیت یک نهالستان را به لحاظ کیفیت نهال تولیدی و اقتصادی مشخص می

هایی ضعیف  ای دلیلی برای تولید نهال عدم استفاده صحیح از آب و خاک و رعایت نکردن موارد تغذیه: سعداله اسکندری افزود

 .است

کشت متراکم و پیوندزنی در ارتفاع نامناسب باعث بروز : ن کردوی با اشاره به عوامل تأثیرگذار در ضغیف شدن نهال خاطرنشا

 .شود بیماری و ضعیف شدن نهال می

عدم تطابق پایه و پیوندک : مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به عوارض تطابق پایه و پیوندک ادامه داد

 .را در پی خواهد داشت وجود آورده و از بین رفتن آن نهالی نامتناسب را به

استفاده از آب و خاک شور همراه با تغذیه نامناسب و سیستم مدیریت ضعیف باعث ایجاد نهالستان غیرفنی : اسکندری تصریح کرد

 .شود و غیراقتصادی می

شود تا  باعث می های هرز در نهالستان عدم کنترل علف: ها تأثیرگذار دانست و یادآور شد های هرز را در رشد ضعیف نهال وی علف

 .ها مناسب باشد دلیل رقابت در جذب آب و غذا از رشد ضعیف برخوردار بوده و محیط برای بروز آفات و بیماری های تولیدی به نهال

های تولیدی ارزش خود را از دست  های موجود در نهالستان کنترل نشود، نهال در صورتی که آفات و بیماری: اسکندری تأکید کرد

 .شوند واهی نمیداده و گ

کاشت سایر محصوالت در حاشیه قطعات نهالستان و یا احداث نهالستان در میان : ای به نهالکاران اظهار داشت وی ضمن توصیه

 .شده از قبل نیز باعث حاصل شدن نهالستان غیراستاندارد است های احداث باغ

های تولیدی استان،  نهال: ی در گفتگو با خبرنگار ایانا گفتهای سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرق کارشناس مسئول توسعه باغ

 .معتدل هستند سازگار با مناطق سردسیر و نیمه

های باارزش  نهال سیب، گالبی، زردآلو، گردو و بادام ازجمله نهال: های باارزش استان افزود مسعود جعفرنژاد ضمن معرفی نهال

 .های استان است تولیدی نهالستان

هزار  700ریز و خشک با ظرفیت یک میلیون و  دار، دانه دار، دانه های سردسیری شامل هسته تولید نهال میوه: کرد وی خاطرنشان

با  M5 ،MM301 ،MM333هزار اصله پایه رویشی سیب  700گیرد و در این میان حدود  ها صورت می اصله در این نهالستان

 .یابد های استان پرورش می رقم تجاری در نهالستان 9ردوی پیوندی با هزار اصله نهال گ 30هشت رقم برتر تجاری و بیش از 
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های مهم مدیریت باغبانی  یکی از فعالیت: های سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد کارشناس مسئول توسعه باغ

 .های رویشی بوده است استان، تولید نهال پایه

های آذرشهر، شبستر و  های استان در شهرستان اکثر نهالستان: ولیدکننده نهال تصریح کردهای برتر ت جعفرنژاد با اشاره به شهرستان

 .مراغه واقع هستند

های آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل، کردستان و تهران نیز قرار  برداران استان های تولیدی استان در اختیار بهره نهال: وی یادآور شد

 .گیرد می

های تاییدشده  متقاضیان احداث باغ با استفاده از نهال: های تأییدشده اظهار داشت گیری از نهال ایای بهرهجعفرنژاد با اشاره به مز

 .شاهد باغی استاندارد و عاری از بیماری خواهند بود

مطابق با های سالم، یکنواخت و اقتصادی فقط با تولید نهال سالم، دارای اصالت ژنتیکی و  بر اساس این گزارش، شرایط احداث باغ

 ./شود استانداردهای مصوب فراهم می

http://www.iana.ir/archive/item/31911-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  21, چهارشنبه

 های لبنی ممنوع است  ربی گياهی در فرآوردهاستفاده از چ
های لبنی ممنوع  مدیر کل استاندارد تهران ضمن اعالم این که استفاده از چربی نباتی در فرآورده

 . است از برخورد شدید با متخلفان و تهدیدکنندگان سالمت جامعه خبر داد
های گیاهی  مطابق مقررات و استاندارد مربوطه، استفاده از روغن :، مسلم بیات افزود(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

 .شود در محصوالت لبنی غیرمجاز و مصداق تقلب است که حتی منجر به ابطال پروانه کاربرد عالمت استاندارد فرآورده نیز می

تنها در فرآورده بستنی مخلوط با چربی  استفاده از این دسته چربی: وی با تاکید بر اقدام قانونی علیه تولیدکنندگان متخلف افزود 

 .نباتی به شرط درج عبارت محتوای چربی نباتی در نشانه گذاری فرآورده مجاز است

های پیگیر از واحدهای تولیدی، اقدام  کنندگان اطمینان داد که بازرسان و کارشناسان این اداره کل ضمن بازرسی بیات به مصرف 

 .کنند های گیاهی آزمون می ها را از نظر میزان استرول های لبنی سطح بازار کرده و نمونه رآوردههای منظم از ف به نمونه برداری

از : لبنی غیر استاندارد ابطال شد، اضافه کرد  وی با اشاره به این که چندی پیش، پروانه کاربرد عالمت استاندارد چندین فرآورده 

 .ک مورد تخلف شده بود که مطابق قانون با متخلف برخورد شدهای آزمون شده، خوشبختانه تنها در ی میان نمونه

کنندگان توصیه کرد که حتما از محصوالت مطمئن و  این مقام مسوول در آستانه فصل گرما و افزایش استفاده از بستنی، به مصرف 

 .با نشان استاندارد استفاده کنند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31917-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  21, چهارشنبه

 عرضه ساندویچ در مدارس ممنوع است 
ای سوسيس و کالباس و ه بر اساس دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم، مواد غذایی مثل انواع ساندویچ»

 «.زند در مدارس ممنوع است آموزان آسيب می هایی که به دهان و دندان دانش نوشيدنی

http://www.iana.ir/archive/item/16986-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16985-1.html
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بوفه محل فروش همه چیز بود، ولی »: به گزارش فارس، محمد چینیان مدیرکل دفتر سالمت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد 

  «.که وزارت آموزش و پرورش، مجوز آن را داده است هایی است حاال پایگاه تغذیه سالم محل فروش میان وعده

در مدارسی که مراقب بهداشت داریم، مشکل بسیار کمتری داریم و در مدارسی که مربیان بهداشت نیستند، »: چینیان افزود

ا فرا گرفتند های الزم ر خدمت تعریف شده، آموزش هایی که در دوره ضمن رابطین بهداشت داریم و مدیران مدارس براساس آموزش

 «.و نظارت دارند

آموزان صورت گرفته که  های مدارس کشور عرضه انواع ساندویچ به دانش این در حالی است که این روزها در بسیاری از بوفه 

 .نظارت بهداشتی چندانی نیز بر آن نیست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31955-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  21, چهارشنبه

 سویا محصول قرن می شود : واشنگتن پست
 . بازار سویا بزودی به یکی از سودبخش ترین بازارهای محصوالت کشاورزی بدل می شود

ها و  هر سال برنامه. النی مدت وزارت کشاورزی ایاالت متحده، کنار گذاشته شده استپروژه طو: خبر بسیار هیجان انگیز است 

های  های روغنی سویا از دهه کشت و تجارت دانه. تر شدن استهای سویا در کشاورزی این کشور در حال مهم دورنمای دانه 

و غالت درشت دانه مثل ذرت و جو است و  گذشته که عمال هیچ سهمی در کشاورزی نداشت، در حال پشت سر گذاشتن گندم

 .رود که با همین شتاب نیز تا مدت ها پیش برود انتظار می

  
های سویا بسیار در کشاورزی مورد اهمیت واقع شود، این است که این محصوالت تقریبا به یکی از دالیلی که باعث شده است دانه 

های غذایی به کار برد و ارزش غذایی باالی سویا باعث شده است که  توان در وعدههای له شده سویا را می  دانه. آیدهمه کار می 

به عنوان یک محصول خوراکی پروتئین . از آن می شود به جای گوشت گوساله یا به صورت مخلوط چرخ کرده با آن استفاده کرد

از سوی دیگر، سویا دانه . کندسان از آن استفاده می تواند ماده غذایی پایه برای بسیاری از خوراکی ها باشد که ان دار، سویا می

توان از این روغن به عنوان سوخت وسایل توان از روغن حاصل از آن استفاده کرد و حتی در ابعاد زیاد، می  روغنی است که می

 .رودهمچنین در تولید بسیاری از محصوالت صنعتی، روغن سویا به کار می . نقلیه بیودیزلی بهره برد

روغن سویا یکی از . اقتصاد صنعت سویا بسیار پیچیده است، اما در مجموع سه بازار عمده برای دانه، روغن و کنجاله وجود دارد 

های مختلف بخصوص مارگارین و روغن جامد فراوری می شود  اجزای اصلی بازار روغن خوراکی است و برای خوراک انسان به شکل

های  ط با سایر خوراک  کنجاله سویا به عنوان یک منبع پروتیینی برای اختال. کند  ای نباتی رقابت میه  که از این نظر با سایر روغن

شود که البته مقدار آنها ناچیز است و  سویا برای خوراک انسان به موارد متفاوت دیگری تبدیل می . دام و مرغ هم مورد تقاضاست

کنجاله . منطقه و جهان در مجموع تحت تأثیر تقاضا برای روغن و کنجاله است تأثیر چندانی بر قیمت سویا ندارد، قیمت سویا در

درصد کل تولید دانه سویا بوده که  59میانگین تولید کنجاله در حدود . شود  سویا در تغذیه مرغ و دام به عنوان پروتیین مصرف می

 .درصد است 70مقدار پروتیین آن حدود 

  
ه برشمرده شد، تقاضا برای سویا مدام در حال افزایش است و بخصوص این تقاضا از سوی با این توصیف و با ویژگی هایی ک

رسد در این کشورها در دهه آینده کشت گندم دارای اولویت بیشتری از  شود که به نظر میکشورهای آسیایی مثل چین ارایه می 

بازار جهانی باال برود و به یک محصول دارای جذابیت  همین تقاضاها باعث شده است که قیمت سویا در. تولید سویا داشته باشد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16977-1.html
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کشاورزان در ایاالت متحده محصوالت زراعی خود را از ذرت به سوی دیگر محصوالت تغییر . زیادی اقتصادی در آمریکا تبدیل شود

کلیدی خوراک آنها را تشکیل حتی سویا برای علوفه دام ها و غذای پرندگان خانگی نیز بسیار مهم است و یکی از اجزای . اندداده 

های وزارت کشاورزی در ایاالت متحده توان گفت که مرغ ها و دیگر پرندگان از دیگر برندگان تغییر برنامه  دهد، بنابراین میمی 

 !هستند که قبال توجه بیشتری به گوشت قرمز داشتند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31911-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  21, چهارشنبه

 ساخت ماسك تنفسی گياهی با قدرت جذب باالی ذرات معلق در ایران 
ه گياهان، ماسك تنفسی با قدرت جذب محققان کشور موفق شدند با بهره گيری از ترکيبات ثانوی

 . باالی دی اکسيد گوگرد و ذرات معلق در هوا را بسازند
وگو با خبرنگار علمی ایسنا منطقه  سید میثم سیدی، دانش آموخته رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه تبریز و محقق طرح در گفت 

دی اکسید گوگرد و فلزات سنگین معلق در هوای آلوده را  درصد، قدرت جذب 57آذربایجان غربی، با بیان اینکه این ماسک تا 

این ماسک تنفسی دارای خاصیت ارگانیک بوده و هیچ گونه ضرر و آسیبی به بافت بدن انسان : دهد، اظهار کرد افزایش می

 .رساند نمی

شده است و خواص ضد  این ماسک از یک سری ترکیبات ثانویه گیاهان و درختان مانند درخت بلوط ساخته: وی تصریح کرد 

 .کند ویروسی و ضد باکتریایی، این ماسک را از دیگر ماسکهای موجود در بازار متمایز می

  
این ماسک با استفاده از مکانیزم اضافه : که نمونه این ماسک حتی در سطح دنیا نیز ساخته نشده، ادامه داد سیدی با اشاره به این

شود ساخته شده است که  های ماسک تزریق می از گیاهان که به صورت اسپری به الیه کردن یک غشاء حاوی ماده ارگانیک حاصل

 .دهد درصد میزان استنشاق دی اکسید گوگرد و فلزات سنگین را کاهش می 57تا 

  
با  :محقق طرح با بیان اینکه استفاده از این نوع ماسک تنفسی، جوابگوی مشکل آلودگی هوا در شهرهای صنعتی است، تصریح کرد

توجه به اینکه در شهرهای صنعتی و کالن شهرهایی مانند تهران، اراک، تبریز، اصفهان و نیز شهرهای بزرگ صنعتی جهان اصالح 

های حمل ونقل و کارخانجات جهت جلوگیری از افزایش آلودگی هوا در حال حاضر کاری سخت و زمانبر بوده و  کردن سیستم

ها راه حلی فوری و قابل  د در هوا به راحتی قابل حذف نیست، استفاده از این ماسکگازهایی همچون دی اکسید گوگرد موجو

 .شود اطمینان برای ساکنین این شهرها محسوب می

  
ماسکهای موجود در بازار غالبا وارداتی بوده و : وی با تاکید بر اینکه این طرح در فاز تولید انبوه کامال قابل اجراست، ابراز عقیده کرد

 .ه قیمت باال، کارایی چندانی ندارندنسبت ب

  
درصد نسبت به ماسکهای دیگر کاهش یافته و ضمن  70سیدی اظهار امیدواری کرد با تولید انبوه این ماسک، هزینه خرید آن تا 

 .جویی ارزی و ریالی موجب کاهش مرگ و میر ناشی از استنشاق مواد سمی معلق در هوا در کالن شهرها شود صرفه

  

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16966-1.html
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: درصدی دی اکسید گوگرد، نمونه ای منحصر به فرد در دنیاست، گفت 57بیان اینکه ماسک تنفسی با قدرت جذب باالی وی با 

این طرح با همکاری ندا مقدم، دانشجوی سال آخر پزشکی ساخته شده و در اداره ثبت اختراعات به ثبت رسیده و دارای دو تاییدیه 

 .پزشکی تبریز استعلمی از دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31911-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  21, چهارشنبه

افزایش سطح مبارزه با سن / بار در کشور گندم برای نخستين انجام مدیریت سن برگشتی در مزارع
 غالت در سال جاری 

هزار هکتار سال گذشته، سطح مبارزه  35هزار هکتاری نسبت به  325در سال جاری با مقابله حدود 

 . با سن گندم افزایش یافت
با اعالم این ( ایانا)برنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفتگو با خ

ای معادل یک  شود که ساالنه سطح مبارزه زای محصول استراتژیک گندم محسوب می ترین آفات خسارت یکی از مهم: خبر گفت

 .دهد هزار هکتار را به خود اختصاص می 100تا یک میلیون و  900میلیون و 

هزار هکتار عملیات مبارزه با این  317افتد و در سال جاری  کشور، ریزش سن هرساله اتفاق می استان 31در : یحیی ابطالی افزود

 .هزار هکتار بود 97آفت انجام شده است، در حالی که کل سطح مبارزه با آفت سن در سال گذشته 

هکتار علیه پوره مبارزه  310ن عملیات مبارزه بیشتر مربوط به سن مادر بوده و تنها در استان جنوب کرما: وی خاطرنشان کرد

 .انجام شده است

هزار هکتار،  33هزار هکتار، اصفهان  11هزار هکتار، فارس  17سطح مبارزه با آفت سن در استان کرمانشاه حدود : ابطالی ادامه داد

هکتار عملیات مبارزه  100 هزار هکتار و جنوب کرمان حدود هزار هکتار، ایالم و لرستان هریک پنج هزار هکتار، قم پنج کرمان هفت

 .انجام شده است

صورت تدریجی انجام شده که این امر  با توجه به شرایط آب و هوایی و بارندگی در سال جاری، ریزش سن به: وی تصریح کرد

 .کند تر می عملیات مبارزه را آسان

  
 مقابله با سن برگشتی به شرط تأمين اعتبار

شود که  نگرانی خاصی برای مقابله با سن نداریم و تالش می: مان حفظ نباتات کشور یادآور شدمعاون کنترل و مبارزه با آفات ساز

 .بار در سال جاری، در سطحی وسیع، مدیریت سن برگشتی نیز اعمال شود برای نخستین

شوند  های برگشتی می سن خیال از مقابله با رسد، کشاورزان بی در برخی از مناطق که برداشت گندم به پایان می: ابطالی تأکید کرد

و در سال آینده این آفت به مرحله خسارت اقتصادی خواهد رسید که در این راستا با همکاری دفتر طرح گندم و معاونت تولیدات 

بار در کشور و در سطحی وسیع عملیات مدیریت سن برگشتی  گیاهی وزارت جهادکشاورزی به شرط تأمین اعتبار، برای نخستین

 .د شداجرایی خواه

در سال جاری سموم شیمیایی برای مقابله با آفت سن به اندازه کافی موجود است و با توجه به آنکه قیمت آن : وی اظهار داشت

 .تغییری نداشته، مشکل خاصی برای مقابله وجود ندارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16963-1.html
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در حال حاضر از آنجا که  پاش هوایی به وزارت جهادکشاورزی اتفاق مبارکی است، اما بازگشت ناوگان سم: ابطالی همچنین گفت

 .شود تراکتوری و النسردار توصیه می های توربوالینر، بومدار پشت پاش وضعیت بحرانی نشده است، سم

 .ها، استفاده از تله کاربرد دارد برای مقابله با حشرات دیگری همچون شته: وی در ادامه افزود

  
 گزارش طغيان زنگ گندم نداریم

های هرز و  مدیریت مقابله با سن گندم، کنترل علف: آفات سازمان حفظ نباتات کشور خاطرنشان کرد معاون کنترل و مبارزه با

 .شود های مورد توصیه در دوز مناسب توصیه می کش استفاده از علف

 .تجا گزارشی اعالم نشده اس ممکن است در برخی از مناطق زنگ گندم طغیان کند، اگرچه تاکنون در هیچ: ابطالی ادامه داد

 .های ایالم، شمال و مرکز کشور باید مراقب باشند تا به محض آلودگی به زنگ، اقدامات الزم را انجام دهند استان: وی تصریح کرد

های قارچی ازجمله بالست و کرم  های شمالی توصیه کرد که با توجه به آغاز نشاءکاری، مراقب بیماری ابطالی به برنجکاران استان

ها و زنبور تریکوگراما استفاده  های نوری، فرمون های غیرشیمیایی همچون تله ند و در زمان بحرانی شدن از روشخوار برنج باش ساقه

 ./کنند

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31971-3.html 

 "باالبازگشت به "
 آیانا- 1393فروردین  19, سه شنبه

 اطالعيه جدید ستاد انتخاباتی دور چهارم نظام مهندسی کشاورزی 
ای  ستاد انتخاباتی چهارمين دوره نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی کشور، طی اطالعيه

 .رهنمودهای الزم را به داوطلبان اعالم کرد
  

 :، در این اطالعیه آمده است(ایانا)رنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خب

در ارتباط با تأیید شرایط داوطلبان عضویت در شورای استان پس از سپری شدن مهلت اعتراض به تأیید شرایط توسط  -3

ن که مدارک آنان کامل است، نامه اجرایی قانون تأسیس، یک هفته است اسامی نهایی واطلبا آیین 71داوطلبان که بر اساس ماده 

رنگی به انضمام مختصری از رزومه کاری هر فرد حداکثر  1×9اعالم و کتباً به آنها ابالغ شود و نسبت به دریافت یک قطعه عکس 

 .سطر اقدام شود 30کلمه در  330در 

 31ازمان استان در تاریخ اسامی داوطلبان تأیید شرایط شده به ترتیب حروف الفبا طبق بند یک اطالعیه در سایت س -3

برداری ارسال شود، همچنین از طریق  قرار داده شود و فایل آن از طریق ایمیل برای سازمان مرکزی برای بهره 3191ماه  فروردین

 .رسانی الزم به اعضای سازمان انجام گیرد سامانه پیام کوتاه سازمان استان اطالع

نامه اجرایی قانون  آیین 73الزم است مفاد ماده  3191ماه  اریخ پنجم اردیبهشتدر تشکیل مجمع عمومی سازمان استان در ت -1

 .های آن مورد توجه و اقدام قرار گیرد تأسیس و تبصره

دستورالعمل چهارمین دوره انتخابات شوراهای مرکزی و استان سازمان، مصوب شورای مرکزی ( 3)بر اساس بند شش ماده  -9

از ( 91پنجم اردیبهشت )ماه  طور همزمان در سراسر کشور در نخستین جمعه اردیبهشت تان بهتشکیل مجمع عمومی سازمان اس

و در صورت عدم  31صبح در صورت حضور اعضاء و به رسمیت رسیدن مجمع عمومی ادامه جلسه تا ساعت  33ساعت هشت تا 

 .شود وم موکول میصبح تشکیل مجمع انجام انتخابات به مجمع عمومی مرحله د 33رسمیت بعد از ساعت 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16953-1.html
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 31و مرحله دوم  3191ماه  دستورجلسه مجمع عمومی سازمان استان که در مجمع عمومی مرحله نخست پنجم اردیبهشت -7

ای که برای اعضای سازمان استان  نامه شود که الزم است در دعوت شود، به شرح و ترتیب زیر تعیین می ماه برگزار می اردیبهشت

 :شود، قید شود ارسال می

 انجام انتخابات چهارمین دوره شورای استان -3-7

 گیری در مورد آن سازمان استان و تصمیم 93ارائه گزارش عملکرد اداری و مالی سال  -3-7

 گیری در مورد آن توسط حسابرس رسمی سازمان استان و تصمیم 93ارائه گزارش حسابرسی سال  -1-7

 انتخاب بازرس -9-7

 .شود مواردی که در مجمع عمومی مطرح میبررسی و تصویب سایر  -7-7

انجام انتخابات تا  3191ماه  در صورت به رسمیت رسیدن جلسه مجمع عمومی در مرحله نخست در تاریخ پنجم اردیبهشت -1

 پس از اتمام زمان انتخابات همزمان با شمارش آراء در صورت امکان ادامه مجمع عمومی دستورات بعدی. یابد ادامه می 31ساعت 

عنوان تنفس تعطیل و ادامه مجمع عمومی برای اجرای  شود، در غیر این صورت مجمع عمومی به مجمع عمومی اجرایی می

رسانی الزم به  شود و اطالع که توسط هیئت رئیسه در همانمجمع عمومی تعیین می( ترجیحاً هفته بعد)دستورات بعدی در تاریخ 

 .شود شود، برگزار می م میاعضاء جهت حضور در ادامه مجمع عمومی انجا

 31مجمع عمومی مرحله دوم در تاریخ  3191ماه  در صورت عدم رسمیت مجمع عمومی در مرحله نخست پنجم اردیبهشت -5

 .شود مشابه بندهای پنج و شش این اطالعیه برگزار می 3191ماه  اردیبهشت

ای مرکزی برگ تعرفه اخذ رأی الزم است پس از ممهور دستورالعمل چهارمین دوره انتخابات مصوب شور 31به استناد ماده  -1

کردن و ثبت شماره نظام مهنسدی عضو سازمان استان در قسمت انتهایی برگه تعرفه رأی جهت درج اسامی داوطلبان در اختیار 

سط عضو کند در لیست حضور در مجمع عمومی ثبت و تو عضو سازمان قرار گیرد و نام و مشخصات عضو که تعرفه دریافت می

 .امضاء شود

در صورتی که در بین داوطلبان عضویت در شورای آن استان اسامی کامالً مشابهی وجود دارد نام پدر در جلوی اسامی کامالً  -9

شود  شود و در جلوی نام شماره ردیف قید می با توجه به اینکه اسامی داوطلبان بر اساس حروف الفبا تنظیم می. مشابه اضافه شود

دهندگان انجام گیرد که در این شرایط هنگام ثبت نام داوطلبان نام و نام خانوادگی و شماره ردیف را  زم به داوطلبان و رأیتوصیه ال

 .قید کنند که در شمارش آراء مشکلی ایجاد نشود

در صورت فرد بودن  طور مساوی تقسیم و رعایت نشود آرای مربوطه به 9در شمارش آراء اسامی داوطلبان همنام که موارد بند  -30

 .شود کشی می قرعه

شده برای شورای  نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان فهرست اسامی داوطلبان تأیید صالحیت آیین 79بر اساس مفاد ماده  -33

التحصیلی، دانشکده محل  استان با لحاظ کردن نام و نام خانوادگی داوطلب، شماره ردیف، رشته و مقطع تحصیلی و سال فارغ

نامه اجرایی قانون   آیین 10حصیل، سوابق شغلی داوطلب و تنظیم لیست بر اساس حروف الفبا تهیه و تنظیم و بر اساس مفاد ماده ت

 .های مناسب مجمع عمومی نصب شود تأسیس سازمان به نحو مقتضی به اطالع اعضای سازمان رسانده شود و در محل

شود و هر عضو فقط  ازمان و رؤیت کارت معتبر عضو در اختیار اعضاء گذاشته میبرگ تعرفه انتخابات در بدو ورود اعضای س -33

 .تواند یک برگه تعرفه دریافت کند می

های تعرفه انتخابات در بدو ورود اعضاء به جلسه مجمع عمومی هیئت اجرایی انتخابات استان  با توجه به ضرورت توزیع برگه -31

 .های انتخاباتی از افرادی که داوطلب انتخابات نیستند به تعداد مورد نیاز استفاده کند عرفهبرگ ت تواند برای کمک به تکمیل ته می
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عنوان هیئت  توانند به یک از داوطلبان عضویت در شورای استان نمی دلیل ممنوعیت تبلیغات داوطلبان در روز انتخابات هیچ به -39

 .رئیسه مجمع عمومی انتخاب شوند

گیری و در پایان انتخابات خواهد بود، لذا حضور  ارائه گزارش عملکرد اداری و مالی سازمان بعد از اتمام رأیبا توجه به اینکه  -37

رغم داوطلبی آنان برای چهارمین  ها به رئیس و اعضای فعلی شورای استان برای اجرای دستورات بعدی مجمع عمومی و ارائه گزارش

 .دوره بالمانع است

تا  3191ماه سال  ل از استانی به استان دیگر و ثبت نام و تمدید کارت عضویت اعضاء از ابتدای اردیبهشتهرگونه نقل و انتقا -31

 .پایان روز انتخابات ممنوع است و هیئت نظارت بر انتخابات استان ملزم به کنترل دقیق این موضوع در سازمان استان است

الزم است از  91ماه سال  نام در سازمان استان تا قبل از ابتدای اردیبهشتهرگونه تمدید اعتبار عضویت، نقل و انتقال و ثبت  -35

هیئت نظارت بر انتخابات استان ملزم به کنترل دقیق این موضوع در سازمان استان . طریق سامانه الکترونیک سازمان انجام گیرد

 .است

های انتخابات و مهر چهارمین دوره انتخابات  افت تعرفهیک نفر را جهت دری 91ماه  فروردین 13کمیته اجرایی استان در تاریخ  -31

 .نامه به کمیته اجرایی مرکزی اعزام کند آن استان همراه با معرفی

رئیس سازمان استان به همراه کمیته اجرایی انتخابات و هیئت نظارت بر انتخابات ساتان الزم است نسبت به تعیین محل  -39

شود، اقدام و به نحو مقتضی مکان جلسه را به اطالع  ماه تشکیل می اردیبهشت 31پنجم یا  های مناسب مجمع عمومی که در تاریخ

 .اعضاء برای حضور حداکثری آنان در مجمع عمومی برساند

کمیته اجرایی انتخابات استان ملزم است داوطلبان عضویت در شورای استان که در سامانه الکترونیک اقدام به ثبت نام  -30

رغم اینکه ثبت نام تأیید شده باشد یا نباشد نسبت به اعالم اسامی  از سازمان استان استعالم و در صورت انجام ثبت بهاند را  کرده

 .قانون تأسیس اقدام کند 33این داوطلبان در لیست داوطلبان واجد شرایط ماده 

اسالمی درباره برگزاری مجمع عمومی در موضوع بند چهارم اطالعیه مشترک شماره سه با توجه به پاسخ صریح مجلس شوریا  -33

ای برخوردار است که الزم است رئیس سازمان استان که با همکاری کمیته اجرایی انتخابات  محل واحد و زمان واحد از اهمیت ویژه

هده دارد دقت نامه اجرایی قانون تأسیس مسئولیت حسن اجرای انتخابات را به ع آیین 95و هیئت نظارت بر انتخابات بر اساس ماده 

 .الزم را در این زمینه مبذول کنند

آوری اطالعات مربوط به تعداد اعضایی که دارای کارت معتبر هستند متعاقباً اعالم  حدنصاب مجمع عمومی استان پس از جمع -33

 ./خواهد شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31991-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  19, سه شنبه

 شروع پيش ثبت نام سيزدهمين دوره نمایشگاه شيرینی و شکالت 
 . نام حضور در سيزدهمين نمایشگاه بين المللی شيرینی و شکالت آغاز شد پيش ثبت

( مجری برگزاری نمایشگاه)فودپرس، عباس محمدی، مدیرعامل شرکت نمایشگاهی ماندگار تجارت شیرین  گزارش خبرنگاربه  

که در محل دائمی نمایشگاه های بین )طی نامه ای از همه متقاضیان حضور در نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت ایران 

خواست تا درخواست مشارکت ، متراژ مورد نیاز ، زمینه ( برگزار خواهد شد 3191ل شهریور ماه سا 35تا  39المللی تهران از تاریخ 

به ستاد برگزاری  3191/03/13فعالیت و همچنین درصورت تمایل، اعالم حفظ جایگاه قبلی برای مشارکین سال قبل را تا تاریخ 

 .نمایشگاه واقع در دفتر انجمن ارسال کنند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16948-1.html
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http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31919-3.html 

 "بازگشت به باال"

 

 
 آیانا- 1393فروردین  19, سه شنبه

ما / کشاورزی گذاری و توسعه فناوری در حوزه مکانيزاسيون اعالم جزئيات دالیل تسریع روند سرمایه
 ! متولی توسعه مکانيزاسيون هستيم، نه توقف و تعلل آن

 ایجاد خط اعتباری مکانيزاسيون در دولت تدبير و اميد، ماحصل نشستن دلسوزانه و متعهدانه دور یك ميز بود* 

 !نامه مرکز مکانيزاسيون با سازمان استاندارد هستيم چشم انتظار اجرایی شدن تفاهم* 

اید که در صدا و سيما تراکتور را نمایش دهند و برای کشاورزان برنده مسابقات در قالب  ار دیدهتاکنون چند ب*

 ؟ !جایزه بگذارند... های پيامکی و برنامه

های فنی و اعتباری تسهيالت مکانيزاسيون کشاورزی در آخرین سال قبل از دولت تدبير و اميد، صفر ریال  کمك* 

 بود

 الت کشاورزی در منشور صنعتی کشور به خوبی روشن شودآ باید سهم صنعت ماشين* 

کند و شاید به جرأت بتوان  ای در نزد مدیران جهادکشاورزی اظهارنظر می سابقه با انرژی و تسلط فنی و گفتاری کم

ادعا کرد جزء معدود مدیران دارای نفوذ کالم در مجموعه ستاد مرکزی وزارت جهادکشاورزی است که ماحصل آن نيز 

ميليارد تومانی برای  ۰5۶ماه ریاست مرکز توسعه مکانيزاسيون، فراهم کردن زمينه ایجاد خط اعتباری  3قریب به  طی

 .آالت مورد نياز کشاورزان است بخشی به توليد تراکتورها و ماشين توسعه مکانيزاسيون در سال نخست تحرک

سالگی گذاشته است، اما شاید به واسطه خاصيت  ۰1 شود که پا به رغم اینکه قریب به دو هفته می کامبيز عباسی به

سال  6۶تحصيل در مدارس تيزهوشان کرمانشاه و اخذ دکترای مکانيزاسيون کشاورزی از دانشگاه تهران و تجربه 

 "سيميت"تحصيل و مطالعه و دوره آموزشی دوهزار ساعته در کنار گذراندن دوره حفاظتی کشاورزی پيشرفته در 

مدیری که . دیگر مدیر مجربی شده است... المللی معتبر مثل ایکاردا و ید از مراکز تحقيقاتی بينهندوستان و بازد

کند تا با رفاقت و همياری ملی  تهران را طی ارض می -، کرج (رفت و برگشت)کيلومتری  33۶روزانه با احتساب مسافت 

های  ز، برای مکانيزاسيون کشاورزی اتفاقاعضای ستاد مرکز توسعه مکانيزاسيون و حتی دوستان خارج از این مرک

 .بزرگی را رقم بزند

اگرچه بارها در گفتگوی تلفنی با عباسی با روی گشاده وی در پاسخگویی مواجه ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

شدن بار برای گفتگویی تفصيلی و حضور در دفتر این مرکز در کرج حضور یافت که برای مختصر  بوده است، اما این

 .ها از متن حذف شده است حجم مصاحبه، پرسش

خورشيدی و با هماهنگی حسين  3136الزم به ذکر است، این مصاحبه حضوری در واپسين روزهای هفته پایانی سال 

دليل تداخل با تعطيالت نوروزی انتشار آن  پرنده، مسئول روابط عمومی مرکز توسعه مکانيزاسيون صورت گرفت که به

 .موکول کردیم را به امروز

 عليرضا صفاخو: گفتگو

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16939-1.html
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****** 

ای از اهمیت خطیر توسعه مکانیزاسیون  مدیر دفتر مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی، در بخش آغازین گفتگو پس از ارائه مقدمه

ری، تولید انبوه و و نیازهای توسعه کشاورزی صنعتی در کشور، با تأکید بر این که مکانیزاسیون، عوامل بهره عنوان یکی از پیش به

موقع  پاشی به از آنجا که در کنار کاهش ضایعات، ارتقاء کمی و کیفی نیز با برداشت سم: شود، گفت اقتصادی محصول را باعث می

 .کند گیرد، هم کیفیت محصول و هم کمیت محصول افزایش پیدا می صورت می

ئولیت را به عهده گرفته است با همکاری همکارانش رویکردهای عباسی با بیان اینکه وقتی از اوایل دولت تدبیر و امید این مس

های پایدار عنوان کرد و  جدید و نوینی در مکانیزاسیون ترسیم شده است، یکی از رویکردها را توسعه مکانیزاسیون مبتنی بر روش

هایی استفاده شود که  پاش یز از سمپاشی ن های سم هایی هستیم که خاک رو کمتر به هم بزنیم و در مورد تکنیک دنبال روش: افزود

 .پاشش یکنواخت بدهند و در مبارزه اثرگذار باشند

وی با بیان اینکه دیدگاه ما در حوزه مکانیزاسیون مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی متکی بر تولید داخلی 

که متناسب با نیاز و عدم امکان تولید آن ماشین در داخل باشد،  البته منکر واردات نیستیم، اما از وارداتی: است، خاطرنشان کرد

 .کنیم حمایت می

: عباسی با اشاره به اینکه اگر این صنعت نتواند به بخش کشاورزی پاسخگو باشد، باید به دنبال پروراندن این صنعت شد، ادامه داد

شود، توجه کند؛  ه منجر به امنیت غذایی کشور میعنوان صنعتی ک های کشاورزی به حوزه صنعت کشور باید به صنعت ماشین

ها  گیری زیرساخت ها شامل کمک به شکل ها در کشور وجود دارد، و انواع حمایت طور مثال در صنایع خودروسازی انواع ماشین به

د و برای کشاورزان اید که در صدا و سیما تراکتور را نمایش دهن های کشاورزی تاکنون چند بار دیده تهیه شد، اما در زیرساخت

های  ؟ یا تاکنون چند برنامه تلویزیونی برای اعالم افتتاح کارخانه!جایزه بگذارند... های پیامکی و برنده مسابقات در قالب برنامه

؟ یا تاکنون چند کارخانه !های آنها و نقش در توسعه تولید منتشر شده است تراکتورسازی در ایران و دنیا و ارتقای مدل

 ؟!سازی در کشور با حضور وزیر صنعت افتتاح شده است کمباین

آالت  وجود آمده، قطعاً باید به صنعت ماشین وی با اظهار خشنودی از این که با تغییر و تحوالتی که در دولت تدبیر و امید به

تا در دل صنایع باید تدبیری اتخاذ شود که در منشور صنعتی سهم این صنعت تفکیک شود : کشاورزی توجه شود، تصریح کرد

 .ها پنهان نماند دیگر از چشم

های کشاورزی تولید داخل در  مدیر دفتر مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه خدمات پس از فروش صنعت ماشین

یز حمایت از این در حالی است که سیاست کالن نظام ن: های اعمال شده بر آن کمتر تأثیر دارد، یادآور شد تر است و تحریم دسترس

درصد نیازهای داخلی ما به ادوات  97کار و سرمایه ایرانی و تولید داخلی است، اگرچه واردکنندگان نیز نباید از ما مأیوس شوند و 

 .کشاورزی در داخل قابل حصول است و سهم پنج درصدی واردات نیز رقم ناچیزی برای ادامه خدمت آنها به بازار کشاورزی نیست

های پیچیده و پیشرفته است و بخش صنعت ایران  ها دارای تکنولوژی های که ماشین ن اینکه در آن دسته از حوزهعباسی با بیا

یابد، تأکید  گذاری کند، واردات ادامه می نتوانسته کاری کند یا به لحاظ تیراژ، تولید آنها به حدی نرسیده که صنعت داخلی سرمایه

شود یا در  آالت زراعت برنج، نشاءکار برنج، کمباین برنج، تراکتور ویژه برنج تولید نمی اشینطور نمونه در کشور در حوزه م به: کرد

 .نیاز به واردات هست... آالت سبزی و صیفی، ماشین برداشت پنبه، چغندرقند و آالت باغبانی مانند شیکرها و ماشین حوزه ماشین

کتور سنگین در ایران هنوز به وجود نیامده است و برخالف حوزه تراکتور وی با بیان اینکه در حوزه نیرو محرکه هم توان تولید ترا

کمااینکه در حوزه کمباین برداشت : سنگین متناسب با تقاضا نیست، اظهار داشت متوسط که تولیدکننده هستیم، توان تراکتور نیمه

د محصوالت کشاورزی و باال رفتن عملکردها های سنگین در کشور نیست و با توجه به افزایش عملکر غالت هم توان تولید کمباین

 .شود های جدیدی احساس می آالت و تکنولوژی در برخی مزارع، نیازمند ماشین
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عباسی در مورد خط اعتباری توسعه مکانیزاسیون با اعالم این که پیرو این اقدام مهم وزارت جهادکشاورزی، تقاضا به مراتب فراتر از 

این در حالی است که امروز برخالف باور اولیه مخالفان، یکی از معضالت این است که : ت، گفتهای بخش صنعت شده اس پتانسیل

جانبه صورت گرفته از سوی  رسانی کامل و همه با خط اعتباری ایجاد شده در دولت تدبیر و امید، تقاضایی ایجاد شده که پیرو اطالع

آالت کشاورزی در  های صنعت ماشین فزایشی تقاضا آماده کند و زیرساختها، امروز صنعت باید خودش را برای روند ا ای شما رسانه

 .ریزی کند پاسخگویی به نیازها را برنامه

خوشبختانه بعد از حضور حجتی در وزارت جهادکشاورزی و باور جلوتر از تصور ما در نزد ایشان نسبت به : وی همچنین افزود

وری در کشورمان مطرح  های زیرساختی و زیربنایی برای ارتقاء بهره نوان یکی از برنامهع اهمیت مکانیزاسیون، این ابزار تکنولوژیک به

 .شده است

مدیر دفتر مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه کارگروه مکانیزاسیون کشاورزی یا ستاد مکانیزاسیون کشاورزی در 

دبیری آن به عهده مرکز توسعه مکانیزاسیون گذاشته شد، همین جهت با تأکید وزیر جهادکشاورزی تشکیل شد و مسئولیت 

های مرتبط، حتی کشاورزان پیشرو در عرصه  های تولیدکننده، انجمن ربط اعم از کارخانه های ذی تمامی بخش: خاطرنشان کرد

ریزی، رصد و  ن برنامهاند تا مسائل مکانیزاسیو مکانیزاسیون و مدیران ستادی، مدیران استانی، یک مجموعه کامل را تشکیل داده

 .پیگیری شود

عباسی تأکید وزیر جهادکشاورزی در این ستاد را بر دو اصل حساسیت و پیگیری و همچنین عدم توقف پشت موانع سخت و 

در واقع خط اعتباری مکانیزاسیون در همین راستا پس از : های کشاورزی را یادآور شد و ادامه داد عملیاتی کردن تولید ماشین

ماحصل نشستن "ستاد مکانیزاسیون در دولت تدبیر و امید با تأکید وزیر جهادکشاورزی ایجاد شد که به قول ایشان،  تشکیل

ریزی و حساسیت و پیگیری اعضای  و ماحصل تفکر، تدبیر، برنامه "دلسوزانه و متعهدانه دور یک میز در قالب ستاد مکانیزاسیون

 .ستاد بود

در بخش کشاورزی در قالب یک خط  93مهرماه  10اری ایجاد شده برای مکانیزاسیون در مورخ وی با یادآوری این که خط اعتب

یعنی خارج از محل منابع و -این خط اعتباری بدون توجه به منابع و مصارف : مستقل اعتباری منحصر به فرد بود، تصریح کرد

برای خرید ( درصد تسهیالت 10درصد و  30آورده شخصی )درصد،  37میلیارد ریال با نرخ بهره  700هزار و  مصارف با مبلغ هفت

 .اندازی شد ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی راه انواع ماشین

  
 تقدیر از همکاری مدیران ارشد بانك کشاورزی

 ویژه شخص طالبی، مدیرعامل بانک کشاورزی و مدیر دفتر مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی همکاری و تعامل بانک کشاورزی به

میرزایی، مسئول اعتبارات بانک کشاورزی را قابل تقدیر دانست و در مورد جزییات بیشتری از پیشنهاد یادشده در آن زمان یادآور 

سوم این مبلغ در گام اول موافقت  هزار میلیارد ریال اعتبار است، اما بانک کشاورزی با یک 33برآورد این بوده که نیاز ما ساالنه : شد

کردند که به دلیل  داد و خیلی از دوستان فکر می سوم نیازهای ما را پوشش می هزار میلیارد ریال فقط یک 570نجا که کرد، اما از آ

های نخست  رغم نبود اقبال در ماه درصدی مورد اقبال واقع نشود؛ اما ما قول دادیم تا به 37عادت کشاورزان ما به یارانه، وام با بهره 

امور از سوی همکاران مرکز توسعه مکانیزاسیون، نقطه عطف یادشده در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی  با اعتماد و پیگیری تخصصی

ها و  های فنی، تخصصی و تسهیالتی انجام شد و خط مطابق با برنامه روز اصالح دستورالعمل 10تا  70اتفاق افتاد و ظرف 

 .های بخش کشاورزی بعد از این اصالحات بروز کرد اولویت

  
 حماسه اقتصادی در مکانيزاسيون تحقق
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میلیارد  900میلیارد تومان نزدیک به  111میلیارد ریال معادل  117هزار و  101عباسی با اعالم آخرین آمار مبنی بر این که مبلغ 

ین امر ا: جذب شد، تأکید کرد( درصد 73.3)روز یعنی ظرف دو ماه و نیم تا سه ماه عملیاتی شدن کار  10تومان از این خط ظرف 

عنوان مرکز توسعه مکانیزاسیون و در رأس آن شخص  وجود آورده و به در نوع خودش یک حماسه اقتصادی در بخش کشاورزی به

اند کما این که با ایجاد  وجود آورده توانند مدعی بشوند که حماسه اقتصادی را در این حوزه به وزیر و معاون تولیدات گیاهی می

درصد بیش از  395)میلیارد تومان  300هزار و  میلیارد تومان ایجاد تقاضا شده یعنی یک 300هزار و  یک تقاضا در این خط، بیش از

 .گذاری شده است در بانک عامل سپرده( خط تقاضا

و  ها، شریعتمدار، مشاور عالی وزیر جهادکشاورزی الجنان، مدیرکل امور استان ها فتاح البته در ادامه این همکاری: وی اظهار داشت

یافتند و رهنمود ارائه می کردند تا  صورت هفتگی در جلسات حضور می توکلی و کشاورز، معاونان تولیدات گیاهی قبلی و فعلی به

 .دفتر توسعه مکانیزاسیون پیگیر قضیه باشد

  
 های فرسوده تزریق انگيزه نوسازی برای حذف ماشين

ها ناشی از عدم  درصد از تراکتورها و کمباین 10تا  70ومحرکه حدود عباسی با بیان اینکه در حوزه برداشت غالت کشور و نیر

هزار دستگاه  110دستگاه کمباین در کشور و حدود  700هزار و  33حدود : تزریق مناسب ماشین به بخش فرسوده است، گفت

بختانه امیدواریم با این خط سال دارند و فرسوده هستند که خوش 31تراکتور وجود دارد که نیمی از این تراکتورها عمر باالی 

 .های فرسوده کنونی از عرصه تولید خارج شوند اعتباری، وضعیت تأمین ماشین به اندازه ای مناسب شود که ناخودآگاه ماشین

  
 دار های مشارکتی مدت نامه ها تا عقد تفاهم آوری کف کارخانه ارتقای تقاضا از جمع

گذاری در بخش شد که همه محقق  با بیان اینکه در حوزه کمباین غالت چند هدف مدیر دفتر مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی

خورشیدی، نیمی از خط اعتباری جذب شود که عیناً  3193اسفندماه سال  37ها این بود که تا  گذاری یکی از این هدف: شد، افزود

های کشور که توان پاسخ به  سازی ازی و کمباینویژه تراکتورس با یکی دو درصد باالتر این جذب اتفاق افتاد تا بخش صنعت به

دار هم در قالب قراردادهای مشارکت  های آنها جذب شد، بلکه تحویل مدت تنها کف کارخانه نیازهای بخش کشاورزی را نداشتند، نه

 .در دستور کار اضافه شد( شود یعنی بخشی از آورده شخصی واریز می)

سنگین و کمباین برداشت غالت که بیشترین  ی بوده که در حوزه تراکتورهای متوسط و نیمهریزی امور به نحو به گفته وی، برنامه

ها را  ها که توان تأمین فوری آنها را نداشتند توافق شد پس از چهار تا شش ماه ماشین تقاضا را در کشور داشته است، با کارخانه

را به حساب ( درصد 50مجموع )درصد  70رده شخصی و بانک درصد آو 30تحویل کشاورز بدهند؛ به این ترتیب که کشاورز فقط 

درصد مابقی نیز واریز و ماشین به کشاورز  10گیرد، تا هنگام تحویل آن  ریزد و در این مدت هم سود به آن تعلق می کارخانه می

 .تحویل داده شود

  
 ها به کشاورزان،در دستور کار آینده تحویل فوری ماشين

ها و  البته در عین حال توقع اصلی و آتی ما این است که بخش صنعت کشور با آماده کردن زیرساخت: عباسی خاطرنشان کرد

های اقتصادی  رسد چون این ها بنگاه نظر می دار به مرحله تحویل فوری برسد که به توسعه تقاضاهای وسیع، از روش تحویل مدت

 .اننند پاسخ بدهندکردند که بتو های خودشان را آماده می هستند، باید زیرساخت

ها توان  ها، کارخانه رغم وجود تقاضاهای مکرر استان شود و به سنگین احساس می وی با اشاره به این که در حوزه تراکتور نیمه

تقاضا در حوزه تراکتور  100هزار و  بیش از پنج( 3193)تا پیش از پایان سال گذشته : تحویل به تعداد تقاضا را ندارند، ادامه داد
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اما امیدواریم در سال . دستگاه را داده است 700سنگین در کشور ایجاد شده که کارخانه تراکتورسازی ایران تعهد دوهزار و  مهنی

 .با افزایش این تعهدات بخش صنعت بتواند خودش را با این تقاضا هماهنگ و همسو کند( 3191)جاری 

  
 ها و ادوات هزار تقاضا در حوزه سایر ماشين 31ثبت 

کنند، نیز  ها که مصارف بذر، سم و کود کشور را مدیریت می پاش ویژه بذرکارها و سم بندها به اسی با بیان اینکه تأمین دنبالهعب

هزار تقاضا در  31براساس آخرین اطالعات موجود، بیش از : مدنظر بوده و جذب مناسبی در حوزه ادوات شده است، تصریح کرد

 .دستگاه شده است 755ت شده که منجر به جذب چهارهزار و ها و ادوات ثب حوزه سایر ماشین

وی با بیان اینکه این خط اعتباری یک زیرساخت اساسی بود که شاید چندین دهه است بخش کشاورزی منتظر همچین ردیف 

امید، صفر  های فنی و اعتباری تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی قبل از دولت تدبیر و کمک: مشخص و کارآمدی بود، یادآور شد

های فنی و اعتباری مکانیزاسیون صفر بوده و هیچ اعتباری به این حوزه  ریال بود و اگر اسناد ارزیابی شود، در دولت قبل، کمک

عنوان مؤلفه اثرگذاری در تولید مورد توجه  صورت مشخص تحت عنوان مکانیزاسیون، تخصیص پیدا نکرده بود تا مکانیزاسیون به به

 !قرار گیرد

  
 صورت شفاف ها در پرتال مرکز توسعه مکانيزاسيون به رج تمام اطالعات ماشيند

های کشاورزی و ارتقاء کیفیت  مدیر دفتر مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی در ادامه با بیان اینکه در حوزه استانداردسازی ماشین

برای اینکه وضعیت جذب به لحاظ کیفی : ید کردهای کشاورزی نیز رویکردهای جدیدی در این حوزه ایجاد شده است، تأک ماشین

اندازی شد و اطالعات و شرایط تمامی  صورت پویا راه ارتقاء یابد، سایت و پورتال الکترونیکی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به

 .صورت شفاف بر روی این سایت قرار گرفته است هایی که مشمول دریافت تسهیالت هستند، به ماشین

ها  ها دست البته در این حوزه: های الزم را از حوزه مرکز مکانیزاسیون دارند، اظهار داشت ها تأییدیه ا بیان اینکه این ماشینعباسی ب

فروشد  خرد، نه می باز گذاشته شده تا در سایه رقابت، قدرت و اختیار انتخاب به کشاورز داده شود و در واقع وزارتخانه نه ماشین می

 .دکن و نه توصیه می

: است، گفت ای  های کشاورزی توسعه وی با بیان اینکه رویکردها در حوزه استانداردسازی اعم از استاندارد، آزمون و ارزیابی ماشین

بعد از این تغییر و تحوالت، نخستین تراکتورهای سنگین در کشور در محل مرکز آزمون با توان کارشناسی و حداقل امکانات تست 

 .اندازی شده است ای آزمون مجدداً با جدیت کامل راهه و آزمون شد و سوله

  
 بار ها و تجهيزات آبياری، برای نخستين استفاده از مجامع علمی و دانشگاهی در آزمون ماشين

در این زمینه دو کار انجام : شود، افزود عباسی با بیان اینکه در این وادی راه اندازی تجهیزات آزمون دوباره با سرعت پیگیری می

های کشاورزی  ها، مراکز تحقیقاتی و واحدهای همکار در زمینه آزمون ماشین شده است؛ یکی استفاده از مجامع علمی، دانشگاه

بار و پس از سه  ها و تجهیزات آبیاری به کمک جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف برای نخستین اندازی آزمون ماشین مانند راه

های  دیگری هم آزمون ماشین. آموختگان در حوزه دانشگاه صنعتی شریف هم شد دی برای دانشدهه انتظار بود که اشتغال جدی

ای از وظایف کیفیت و آزمون آنها در حوزه مرکز  های بخش کشاورزی است و بخش عمده آبیاری و تجهیزات آبیاری که از اولویت

 .نامه مشترک به انجام رسید قالب یک تفاهمگیرد از طریق دانشگاه صنعتی شریف و در  توسعه مکانیزاسیون صورت می
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های فنی و  های دانشگاهی، تخصصی، مجامع علمی و شرکت واحد همکار آزمون شامل قطب 30وی با بیان اینکه در حوزه آزمون 

 37در حوزه لوازم و تجهیزات آبیاری هم : دهند، خاطرنشان کرد تخصصی عملیات آزمون را با نظارت و همکاری ما انجام می

 .دهند شرکت، دانشگاه و واحد همکاری دارند که با مشارکت و نظارت ما عملیات آزمون رو می

سازی یکی از اصول کار بوده که  شفاف: عباسی با بیان اینکه حق انتخاب برای آزمون نیز به خود متقاضی داده شده است، ادامه داد

صورت کامل و شفاف است و  درج شده و فهرستی که درج شده بهها بر روی سایت مرکز توسعه مکانیزاسیون  فهرست این شرکت

 .کنند کدام شرکت ماشین متقاضی آنها را تست و آزمون کند ها انتخاب می متقاضیان از بین این

  
 !نامه مرکز مکانيزاسيون با سازمان استاندارد انتظار اجرایی شدن تفاهم چشم

بیان اینکه مرکز توسعه مکانیزاسیون دستش را به سمت تمام کسانی که فکر مدیر دفتر مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی با 

 70کند؛ از همکاران سازمان استاندارد خواست تا با توجه به سابقه  کنند کمک حال مکانیزاسیون کشاورزی هستند، دراز می می

الزم را از این مرکز به عمل بیاورد تا پیرو های  ساله و توان مرکز و گروه آزمون ما و انجام عملیات آزمون؛ هرچه زودتر حمایت

 .مابین که به تأیید آنها نیز رسیده، عملیاتی شود نامه فی تفاهم

عباسی با تأکید بر این که ما متولی توسعه مکانیزاسیون هستیم، نه توقف و تعلل مکانیزاسیون؛ سیاست جهادکشاورزی را در این 

اعتقاد ما بر این است که : گذاری در بخش عنوان و تصریح کرد ر به توسعه سرمایههای منج مقطع حساس، اعمال و اجرای سیاست

گذاری کردند و در حال خدمت به جامعه کشاورزی هستند، شاید اگر این  آالت کشاورزی، کسانی که سرمایه در صنعت ماشین

 .توانستند درآمد بیشتری داشته باشند دند، میکر سرمایه را در جاهای دیگری مثالً در ساختمان یا سایر بازارهای موجود مصرف می

  
 مذاکره برای حفظ شان کشاورزان در تأمين سوخت مورد نياز از مراجع رسمی و صدور کارت سوخت

در مورد حوزه کارهای زیرساختی : آالت کشاورزی نیز به خبرنگار ایانا یادآور شد وی در مورد دغدغه تأمین سوخت ماشین

دار ماست و نیازهای سوختی متناسب با  های مشکل ، حوزه تأمین سوخت مکانیزاسیون کشاورزی از حوزهمکانیزاسیون کشاورزی

های موجود ما و نیازهای عملیاتی ما نیست تا آنجا که طی سنوات گذشته، سهمیه سوختی به بخش کشاورزی تخصیص  ماشین

دهد و به این دلیل متقاضیان وابسته  کشاورزی کشور را نمیهای  شد، اما این سوخت به هیچ عنوان کفاف نیازهای ماشین داده می

 .اند بودن به تأمین سوخت، آن را از سایر منابع مثل خودروهای سنگین تهیه کرده

های نفتی اصالح  های سوخت با همکاری شرکت پخش و فرآورده عباسی با اعالم این که طی سه تا چهار ماه گذشته، دستورالعمل

های  این در حالی است که قبالً به حوزه ماشین: سمت رفع نیازهای بخش رسانده شده است، تأکید کرد شده و تا حدودی به

های  شد که این دو میلیارد لیتر کفاف ماشین تا دو میلیارد لیتر گازوئیل در سال داده می 3.5کشاورزی بخش کشاورزی حدود 

 .دهد کشاورزی بخش را نمی

بخشی از آن شامل سوخت عادی باشد و بخش   های نفتی برای همه کارت سوخت صادر کند و وی پیشنهاد کرد تا شرکت پاالیش

 .دیگر به سوخت یارانه ای اختصاص یابد

  
 های سوخت بخش کشاورزی به لحاظ تعداد و پراکنش چالش کمبود جایگاه

های نفتی و بر  شترک با شرکت پخش فرآوردهنامه م رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون با اعالم اینکه پیشنهاد شده تا در قالب تفاهم

در این : موقع عملیات کشاورزی تأمین شود، اظهار داشت میلیارد لیتر سوخت مورد نیاز جهت انجام به 1.3اساس برآوردها حداقل 

نرود، کما ها زیر سؤال  وجوی سوخت از طریق خودروهای سنگین جاده ای عمل کرد که شأن کشاورز ما در جست گونه جهت باید به
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های سوخت بخش  های سوخت کشاورزی در کشور کم است و جایگاه های کشاورزی، جایگاه این که در حوزه سوخت ماشین

 .های تولیدی، خوب بنا نشده است های تولید و اولویت کشاورزی، به لحاظ تعداد، پراکنش و قطب

که کاربران این خبرگزاری بارها از طریق پیام به خبرگزاری وی در پاسخ به اصرار خبرنگار ایانا مبنی بر مشکالت تأمین سوخت 

های نفتی، میزان توزیع پارسال را برای توزیع سهمیه  نامه در اینجاست که بخش فرآورده چالش این تفاهم: اند، گفت اعالم کرده

 .گیرد، در صورتی که تراکتورهای تازه هم در بخش کشاورزی توزیع شده است جدید در نظر می

  
 ویکرد جدید با احيای ستاد برداشت غالت کشورر

های گسترده حوزه مکانیزاسیون در دوره جدید وزارت جهادکشاورزی، یکی از  وی در ادامه مصاحبه مفصلش با ایانا پیرو فعالیت

پیرو احیای ستاد   عملیات بزرگ این مرکز را برداشت غالت کشور عنوان کرد که خوشبختانه با رویکرد جدید و متمرکز و با برنامه

 .صورت منسجم با مسئولیت مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی آغاز شده است برداشت غالت کشور به

 33برای مدیریت عملیات برداشت، این ستاد در تاریخ : عباسی با یادآوری آغاز فصل برداشت از مناطق گرمسیر کشور افزود

های مصوب  ین ستاد برای مدیریت عملیات برداشت، مدیریت ضایعات، هزینهبار مصوبات ا اسفندماه تشکیل شد و برای نخستین

های الزم برای معاینه فنی به موقع  های مذکور و دستورالعمل ها، معاینه فنی کمباین عملیات برداشت، مدیریت حمل و نقل کمباین

موقع و  رعایت مفاد این مصوبات، برداشت بهبه سراسر کشور آماده و ابالغ شد که امیدواریم برای عملیات سال زراعی جاری با 

 .ها به نحو مناسبی صورت بگیرد ها به این استان جایی کمباین مدیریت جابه

های کشاورزی،  های آزمون ماشین بار در کشور، تعیین تعرفه هزینه اندازی ستاد برداشت مکانیزه برنج کشور برای نخستین وی راه

های  بار در کشور را از سایر اقدام بار در کشور، انجام آزمون تراکتور سنگین برای نخستین خستینتجهیزات و اتصاالت آبیاری برای ن

خوشبختانه در حوزه کمباین پنبه یک کمباین پنبه معرفی شد که با استقبال خوبی : جدی این مرکز برشمرد و خاطرنشان کرد

 .صورت جدی اعمال شود اشی نوین هستیم که کاهش مصرف سم بهپ های سم های نوین دنبال تکنیک رو شد یا در حوزه ماشین روبه

  
 پيگيری کشت نشاء برای محصوالت پر مصرف در آب

ها توزیع شد که برای  رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون با بیان اینکه یکسری کمک بالعوض نیز برای تحریک تقاضا میان استان

: آالت کاشت نشاء سبزی و صیفی استفاده شود، تصریح کرد ت باغبانی، ماشینآالت برداش کمباین چغندرقند، کمباین پنبه، ماشین

 ./صورت نشاء کشت شود دنبال این هستیم که بعضی از محصوالت پرمصرف در آب مثل ذرت، چغندرقند و پنبه به به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31917-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  18, دوشنبه

 ! «ویال  فروش«  های  پرده پيامك  پشت
های امالک در شهرهای شمالی کشور طی ایام نوروز برای نصب انواع بنرهای تبليغاتی  رقابت بنگاه

وابسته به وزارت –ال در مسير تردد مسافران نوروزی، رئيس سازمان امور اراضی فروش زمين و وی

 . ها هشدار دهد را بر آن داشت نسبت به اقدام برخی از این بنگاه -جهاد کشاورزی
  

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16935-1.html
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بلیغاتی که آنها شود و با ت  های مازندران و گیالن، بازار داللی زمین و ویال داغ می شهرخبر، همه ساله در شهرها و روستاهای استان

گیرند با سفر  های اردیبهشت و خرداد تصمیم می کنند، گروهی از میهمانان شمالی در ماه برای فروش ملک به مسافران نوروزی می

 .اند، خریداری کنند دوباره به این مناطق، آنچه را که دالالن پیشنهاد کرده

بروز کرد، طوری که با این « های نازل زمین آماده ساخت ویال قیمت» اوایل امسال، این شیوه داللی از کانال ارسال پیامک حاوی 

مترمربعی در برخی نقاط توریستی شمال کشور با  700تا  300های  نوع تبلیغ مستقیم، حجم قابل توجهی از قطعات زمین

 .صورت پیامکی آگهی و عرضه شد میلیون تومان برای مسافران به 50تا  10های  قیمت

  
های آینده دستاویز گروهی از متقاضیان  که احتماال در هفته–ها  ئیس سازمان امور اراضی کشور درباره این پیامکروز گذشته ر

های ویالسازی که هیچ کدام از آنها مجوز برای تغییر کاربری اراضی  ها و بنگاه برخی شرکت: اعالم کرد -گیرد خرید ویال قرار می

ها را بفروشند و در تبدیل آن به ویال به  کنند تا این زمین رت پیامک برای مردم ارسال میکشاورزی ندارند تبلیغات خود را به صو

 .های متخلف کمک کنند این بنگاه

  
های متخلف  های شمالی که برخی بنگاه ویژه در استان تغییر کاربری اراضی کشاورزی به: افزود« ایسنا»وگو با  جواد افشار در گفت

 .شود کنند تخلف صریح قانونی است و با آنها برخورد می میآن را برای مردم پیامک 

  
اخیرا مکاتباتی با وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات انجام : های منابع طبیعی در وزارت جهاد کشاورزی افزود این مقام مسوول زمین

کاربری این اراضی و خرد کردن  هایی که خالف قانون اساسی است جلوگیری شود، چراکه تغییر شده تا از ارسال چنین پیامک

زنند؛ البته این مکاتبات به شورای  ها با نقض این قانون صریح به تولید کشور ضربه می مالکیت آنها ممنوع و تخلف است و این بنگاه

 .المال نیز ارسال شده و باید با متخلفان برخورد شود حفظ حقوق بیت

  
گذاری نکنند؛  ها را نخرند و در تغییر کاربری آنها و تبدیل به ویال سرمایه این زمین کنیم تا به مردم توصیه می: افشار تصریح کرد

 .چراکه بعدا مشمول جریمه و تخریب بنا خواهند شد

  
خواری  ای برای مقابله با پدیده زمین های ویژه های ویژه نوروزی و گروه روز گذشته و ایام تعطیالت نوروزی گشت 37در : وی گفت

های شمالی  خواران برخورد کنیم، چراکه استان تشکیل شد تا بتوانیم با زمین... از قبیل چالوس، نوشهر، نور، تنکابن ودر مناطقی 

 .ویژه مازندران و بخشی از گیالن به سبب نزدیکی به پایتخت به شدت در معرض تغییر کاربری قرار دارند به

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31939-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  18, دوشنبه

 مدیرانی مفسدی که فقط احمدی نژاد می شناخت 
فارس رخ داده روز به روز ابعاد گزارش بازرسی از اتفاقاتی که در سازمان جهاد کشاورزی استان 

حاال به تمام فسادهای اقتصادی در . جدیدی تری از یك فساد اقتصادی در این سازمان فاش می کند

دولت گذشته رئيس دولتش مدام از در جيب داشتن اسامی مفسدان سخن می گفت، یك فساد 

 .اقتصادی هم اضافه شده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16929-1.html
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آیت اهلل جنتی در خطبه های نماز جمعه از اقداماتی که یکی از استانداران  19آذرماه سال به گزارش شهرخبر به نقل از تابناک ، 

چگونه می توان چنین فردی را بدون هیچ تجربه مدیریتی »دولت احمدی نژاد در استان فارس انجام می داد گالیه کرد و گفت که 

ز از سوی کسی که هیچ مسئولیتی ندارد و کارها را پس و پیش به عنوان استاندار این منطقه مهم منصوب کرد و همه این کارها نی

این در حالیست که هر . این فردی که هیچ مسئولیتی ندارد افراد حزب الهی ما را درو می کند و طرد می کند.می کند انجام شود

ال یک اتفاق دیگر استان فارس و سه سال بعد از آن ماجرا حا« چه ما داریم از حزب اهلل است و این اقدامات تضعیف حزب اهلل است

میلیاردی پرده  33رئیس سازمان بازرسی کل کشور از یک حق ماموریت . مدیران این استان را در مرکز توجهات قرار داده است

نفر در این رابطه خبر می دهد، رسانه ها از رئیس جهادکشاورزی یاد می کنند اما  7برمی دارد، دادستان کل کشور از دستگیری 

 .ئیس جهادکشاورزی این استان دریافت حق ماموریت برای خودش را تکذیب کرده استر

 از کشف های احمدی نژاد

که رسانه ها از او به عنوان مدیری که این حق ماموریت را گرفته نام می برند،از مدیران دوران احمدی نژاد در سازمان مهرزاد خرد 

خبری محلی شیراز از او به عنوان قوی ترین حامی احمدی نژاد در استان  برخی سایت های. جهادکشاورزی استان فارس است

حتی ادعا شده است او با صادق خلیلیان وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد مشکالتی داشت اما . یاد می کنند 11فارس در سال 

در حاشیه مراسم رزی فارس مهرزاد خرد رئيس سابق جهاد کشاو. همچنان در این پست ماند تا در این دولت برکنار شود

به : میلیاردی طی مدت مشخص تأکید کرد33تودیع خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر دلیل بروز اختالس 

هيچ عنوان چنين حرفی را قبول ندارم و تمام افرادی را که اینگونه درمورد من قضاوت می کنند، به خدا واگذار کرده 

در طول دوران زندگی خود حتی یک : سش دیگری درخصوص مالکیت اتوبوس های خصوصی شیراز نیز گفتاو در پاسخ به پر. ام

 .دستگاه مینی بوس هم شراکتی نداشتم، چه رسد به اینکه اتوبوس های خصوصی شیراز در مالکیت من باشد

  
 گوسفندها هم گم شده اند

  
براساس : قادری می گوید. نده، اما زوایای دیگری از آن روشن کرده استتوضیحات جعفر قادری نماینده مردم شیراز درباره این پرو

میلیارد تومان حق ماموریت توسط رئیس سازمان  33توضیحات ارائه شده از سوی مدیرکل محترم بازرسی فارس، گرفتن 

دریافت شده توسط تمام های  این رقم کل ماموریت  اند، جهادکشاورزی غلط است و آقای سراج هم چنین مطلبی را بیان نکرده

کاری دریافت شده در سال گذشته مربوط به  بیشترین حق ماموریت و اضافه. پرسنل آن سازمان طی سه و نیم سال گذشته است

بوده است،  93میلیون تومان و مربوط به سال  73معاون اداری و مالی بوده و بیشترین میزان طی سه سال و نیم گذشته حدود 

میلیون  5های سال بیشترین میزان پرداختی مربوط به تیرماه امسال و مربوط به مسئول نام برده شده به میزان  هما  البته در بین

 .تومان بوده است

  
او می گوید در گزارش بازرسی  .راس گوسفند هم گم شده است 6۶۶اما قادری به یک نکته دیگر در این پرونده اشاره می کند؛ 

: او می گوید. های مرتبط با جهادکشاورزی نیز آمده است گوسفند داده شده به یکی از سازمان راس 300فارس موضوع کم شدن 

و دریافت این مبلغ از سازمان بوده که بعد ميليون تومان فاکتور از باشگاه جهادکشاورزی  5۶۶صدور یکی از موارد ذکر شده، 

شده، به حساب  حساب خزانه واریز می  ومان پولی که باید بهمیلیون ت 300حدود . از ورود بازرسی، مبلغ بازگردانده شده است

 .دیگری در جهادکشاورزی واریز شده بود که با تذکر سازمان بازرسی، به حساب خزانه واریز شده است
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 سراج چه می گوید

  
فساد سه هزار میلیاردی می رئیس سازمان بازرسی که او را رسانه ها با دادگاههای . اولین بار ناصر سراج از این پرونده سخن گفت

میلیارد تومان بدون اینکه به ماموریت برود حق ماموریت  33در یکی از استان ها فردی : شناسند در همایش اقتصاد مقاومتی گفت

همچنین در : سراج خاطرنشان کرد. میلیون تومان پول غذا به حسابش واریز شده است 710این فرد همچنین . دریافت کرده است

میلیارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص  50دیگری که در یکی از استان های کشور تشکیل شده است عده ای  پرونده

افراد در این پرونده فیش های .احتمال می دهیم ارزش مالی این پرونده به یکصد میلیارد تومان برسد. گمرک پرداخت نکرده اند

 .گمرک را با استفاده از فتوشاپ، جعل می کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/31910-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  22, جمعه

ترین بيماری  تب کریمه کنگو مهم/ های دامپزشکی توليد محصوالت پروتئينی در سایه نظارت
 مشترک 

سازمان ( گزشی کوچك، تهدیدی بزرگ)در راستای تحقق شعار امسال روز جهانی بهداشت 

 .کند دامپزشکی کشور برای توليد محصوالت پروتئينی سالم تالش می
  

با اعالم این خبر ( ایانا)اورزی ایران معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کش

شود که در  ها منتقل می ها و حلزون ها، حشرات جهنده، کنه های مشترکی وجود دارند که توسط ناقالنی همچون پشه بیماری: گفت

 .نام گذاری شد "گزشی کوچک، تهدیدی بزرگ"این راستا شعار روز جهانی بهداشت امسال با عنوان 

شود و  رساله روز جهانی بهداشت به مناسبت سالروز تأسیس سازمان جهانی بهداشت هفتم آوریل برگزار میه: محسن مشکات افزود

 .شود ماه این روز گرامی داشته می فروردین 31در ایران 

شود، سالک که از نوعی پشه خاکی حادث  هایی همچون ماالریا که بر اثر گزش پشه آنوفل ایجاد می بیماری: وی خاطرنشان کرد

اند،  دهنده کریمه کنگو که بر اثر گزش حشراتی که از خون جانداران بیمار تغذیه کرده شود و همچنین بیماری تب خونریزی می

 .تواند تهدید بزرگی را به جامعه انسانی وارد کند هایی است که می ترین گزش آید؛ از مهم وجود می به

های بهداشتی  ها و رعایت توصیه پاشی اماکن نگهداری دام ریمه کنگو، سمدر راستای کاهش اثرات بیماری تب ک: مشکات ادامه داد

 .الزم و ضروری است

های مختلف داشته است، میزان مبتالیان  های اخیر به بخش هایی که سازمان دامپزشکی کشور طی سال با توصیه: وی تصریح کرد

 .رو بوده است ا کاهش روبهبه این بیماری مطابق گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ب

  
 کند های دامی با خدمات دامپزشکی نمود پيدا می توليد فرآورده

تولید یک : معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور درباره نقش سازمان دامپزشکی کشور در سالمت مردم یادآور شد

های پروتئینی  و مقدار مناسبی گوشت قرمز و سایر فرآورده مرغ هزار تنی تخم 900هزار تنی گوشت مرغ و بیش از  900میلیون و 

 .در سایه دامپزشکی تحقق یافته است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/16930-1.html
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شود که  موقع نباشد، تولیدی محقق نمی های به اگر خدمات دامپزشکی همچون واکسیناسیون و دادن توصیه: مشکات تأکید کرد

 .های مشترک باشیم دنبال بیماری به

کان در مراکز مختلف دام، طیور و آبزیان باعث شده که بتوانیم تولید مناسبی از این مواد پروتئینی نظارت دامپزش: وی اظهار داشت

 .را در کشور داشته باشیم و مردم با اطمینان از سالمت آنها نسبت به مصرف اقدام کنند

 ./ای شود مشکات در پایان اظهار امیدواری کرد که به این قشر پرزحمت جامعه توجه ویژه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/31997-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  21, چهارشنبه

 هزار تنی ایران به سوریه  1۶کمك غذایی 
 . های غذایی ایران به سوریه روز گذشته وارد بندری در دریای مدیترانه شد محموله کمك

هزار تن است، در چارچوب کمک  10خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی سوریه نوشت این کمک های غذایی که  

 .های ایران به دولت سوریه برای مقابله با بحران جنگ داخلی این کشور ارایه می شود

ایران بارها بر ارائه کمک های . این کمک های غذایی بخشی از کمک های گسترده تر ایران به حکومت بشار اسد در سوریه است 

 .بشردوستانه به سوریه اعالم کرده است

 .تلویزیون دولتی سوریه به محتویات این کمک غذایی ایران اشاره نکرده است

میلیون دالری در قالب خط اعتباری به منظور خرید نفت  100میلیارد و  1یک وام در ماه می سال گذشته میالدی نیز ایران  

 .سوریه و نیز حفظ ارزش پول ملی این کشور اختصاص داده بود

سال پیش دو منبع اصلی درآمدی خود یعنی صدور نفت و درآمدهای  1اقتصاد سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور از  

 .داده است، و حکومت سوریه به متحدان نزدیک خود از جمله روسیه و ایران متکی است توریستی را از دست

این سازمان . برنامه غذای سازمان ملل متحد مستقر در رم نسبت به کمبود ما یحتاج غذایی و قحطی در سوریه هشدار داده است 

شش دارد، اما بسیاری از سوری ها که در مناطق میلیون سوری را در داخل این کشور تحت پو 9بین المللی هم اینک بیش از 

 .جنگی مستقرند، به برنامه های حمایتی سازمان های امدادی بین المللی دسترسی ندارند

طبق پیش بینی برنامه غذای سازمان ملل تولید گندم داخلی در سوریه امسال به پایین ترین سطح خود خواهد رسید و این کشور  

 .لیون تن گندم برای تامین مایحتاج غذایی مردم خود نیازمند خواهد بودمی 1به واردات بیش از 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/31991 

 "بازگشت به باال"

 

 

 
 آیانا- 1393فروردین  21, چهارشنبه

 شوند  از امروز همه ایرانيان بيمه می: وزیر کار
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/16995-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/16993
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در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع ( چهارشنبه)به گزارش ایسنا، علی ربيعی وزیر کار امروز  

کسانی که بيمه نيستند به . کنيم از امروز بيمه شدن همه ایرانيان را اعالم می: خبرنگاران اظهار کرد

 .بيمه سالمت ایرانيان برای دریافت دفترچه و اقدامات الزم مراجعه کنند دفاتر پيشخوان دولت و
  

 .کند هزار تومان افزایش پیدا می 33هزار تومان و در شهرها نیز به  37تومان به  9100سرانه بیمه روستاییان از : وی همچنین گفت

  
 .تهای انرژی هنوز مشخص نشده اس قیمت حامل: ربیعی در عین حال اظهار کرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/31993-3.html. 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  21, چهارشنبه

 آشنایی با شش نوشيدنی خطرناک 
 . توانند سالمت شما را به خطر بياندازند زا و کوکتل های یخ زده می های انرژی صنعتی، نوشابه های آب ميوه

 آب ميوه های صنعتی. 3
به گزارش پایگاه خبری سالمانه، استفاده از واژه هایی همچون آب میوه بهترین ترفند برای عرضه آب قندهای رنگی و طعم دار به 

 .طبیعی و مقوی، بهتر است آب میوه های صد در صد طبیعی را انتخاب کنیدبرای نوشیدن آب میوه . مردم است

 کوکتل های یخ زده. 6

به طور مثال، کوکتل آب آناناس و نارگیل با . تهیه می شوند، کالری باالیی دارند... نوشیدنی هایی که از ترکیب آب میوه ها، یخ و 

 .ری داردکالری، هشت برابر بیشتر از یک نوشیدنی ساده کال 110

 نوشابه ها. 1

این نوشیدنی ها احساس سیری به انسان نداده و سبب افزایش وزن و ابتال . این نوشیدنی ها سرشار از شکر هستند و کالری ندارند

 .به چاقی می شوند

 قهوه با خامه. ۰

سوم چربی های اشباع مجاز برای  کالری و یک 100درصد شیر تهیه می کنید، باید بدانید بیش از  3وقتی یک لیوان بزرگ قهوه با 

 .گرم شکر است 350شیرین بودن این نوع نوشیدنی به علت وجود . مجرای قلب خواهید نوشید

 نوشيدنی های انرژی زا. 5

نوشیدنی های . وقتی نام نوشیدنی انرژی زا به میان می آید، بیشتر مردم به محصوالتی فکر می کنند که حاوی کافئین هستند

برای بهبود عملکرد بدن و مغزتان، گردو . وی مقادیر زیادی کافئین و شکر هستند و سبب دوپینگ کردن افراد می شوندانرژی زا حا

 .بخورید و چای سبز بنوشید

 ليموناد. 2

هر فنجان لیموناد حاوی . لیمونادهای صنعتی همچون آب میوه ها حاوی مقادیر باالیی شیرین کننده و رنگ های مجاز هستند

 .لری استکا 300

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/31919-3.html 

 "بازگشت به باال"

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/16991-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/16964-1.html
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 آیانا- 1393فروردین  19, سه شنبه

  یابد وام خرید مسکن روستایی افزایش می
 . درصد روستاهای کشور طرح هادی اجرا شده است 15روستاها یعنی  ۰۰2هزار و  31تاکنون در 

میلیون تومانی خرید مسکن روستایی  31ها وام  شود با عنایت بانک تالش می: رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایران گفت 

 .امسال افزایش یابد

  
های آتی در سال جاری برگزار شده  با محوریت بررسی عملکرد بنیاد مسکن و برنامهبه گزارش ایسنا، علیرضا تابش در نشستی که 

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و در غالب مدیریت جهادی  91های بنیاد مسکن در سال  محور فعالیت: بود، اظهار کرد

 .ملی و مدیریت جهادی استپیش خواهد رفت و تمام تالشمان در راستای تحقق شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم 

  
هزار نفر،  37های عمران روستایی، بازسای مسکن روستایی، مسکن مهر شهرهای زیر  های بنیاد مسکن را به بخش وی محور فعالیت

ها با محوریت خدمت در روستاها و اقشار کم درآمد  عمده فعالیت: ساز تقسیم بندی و تاکید کرد مسکن محرومین و خیرین مسکن

 .است

  
ها مبتنی بر مشارکت عمومی مردم است و  اولین ویژگی فعالیت  :های بنیاد مسکن تصریح کرد های انجام فعالیت تابش درباره ویژگی

در ادامه نیز با اعتبارات دولتی و . ها انجام خواهد شد کنیم خدمت رسانی ها دریافت می با تسهیالتی ارزان قیمتی که از بانک

 .یم ادامه مدیریت نیروها به صورت کامال جهادی صورت گیردهای خیرین امیدوار کمک

  
در زمینه عمران روستایی : های عمران روستایی گفت رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایران درباره طرح هادی و عمده فعالیت

هزار خانوار  30ستا که باالی رو 990هزار و  10ها در طراحی و اجرای آتی روستایی است؛ به طوری که تاکنون برای  عمده فعالیت

 .کنند طرح هادی تهیه شده است هزار خانوار زندگی می 795و با جمعیت پنج میلیون و 

  
 .درصد روستاهای کشور طرح هادی اجرا شده است 17روستاها یعنی  991هزار و  31تاکنون در : وی افزود

  
در سال گذشته طرحی که برای : کنیم، تصریح کرد بارات را تامین میکه هر ساله از دو طریق استانی و ملی اعت تابش با بیان این

 .میلیارد تومان دریافت شده است 377درصد یعنی  11میلیارد تومان بود که از این رقم  151اعتبارات ملی و استانی مصوب شد 

  
 .میلیارد تومان است 3100برابر پارسال یعنی  7.3ای که در قانون امسال بسته شده معادل  به گفته وی بودجه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/31970-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  18, دوشنبه

 نوشت  "ای مرگبارموزه"روزنامه ایندیپندنت از 
روزنامه ایندیپندنت، چاپ بریتانيا عکس یكِ خود را به بيماری ناشی از موز اختصاص داده است که به 

 . شدت مرگبار است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/16950-1.html
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 .ای در بعضی نقاط دنیا به پرورش موزهایی مشغولند که نوعی قارچ مرگبار در آن یافت شده است عده: نویسد این روزنامه می

 .شدت در حال فراگیر شدن است هستند به "پاناما"مه، این موزها که مبتال به نوعی قارچ به نام به نوشته این روزنا

این مشکل که از جنوب شرق آسیا شروع . عمل آید های الزم به سازمان ملل در این باره هشدار داده است تا در این باره مراقبت

 .ده شده استاینک به موزامبیک رسیده و سپس در اردن نیز مشاه شده، هم

این بیماری در آمریکای التین در . شدت مرگبار است و هنوز راه درمان قطعی آن پیدا نشده است به گفته دانشمندان، این قارچ به

 .حال جهش است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/31905-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  19, سه شنبه

 دو کارشناس منابع طبيعی، عضو شورای عالی جنگل شدند 
ها، مراتع و آبخيزداری کشور،  طی احکامی جداگانه از سوی خداکرم جاللی رئيس سازمان جنگل

عنوان اعضای جدید شورای عالی جنگل، مرتع و  پور به یحسين سعادت و رسول علی اشرف

 .آبخيزداری منصوب شدند
ها، حسین سعادت پیش از  رسانی پیام طبیعت سازمان جنگل و به نقل از پایگاه اطالع( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

رئیسی انجمن علمی  ویت در شورای عالی سازمان، نایباین در حوزه معاونت آبخیزداری انجام وظیفه می کرد و اکنون عالوه بر عض

 .دار است آبخیزداری ایران را نیز عهده

سعادت دوران تحصیلی خود را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مرتع و آبخیزداری در دانشگاه تهران و دکترای 

 .ه استکانادا گذراند "گیل مک"تخصصی مهندسی منابع طبیعی را در دانشگاه 

های مختلفی را در  پور که اکنون عضو شورای عالی سازمان است قبل از این سمت همچنین بر اساس این گزارش، رسول اشرفی

های شمال، کارشناس مسئول پروژه  الملل معاونت جنگل های اجرایی ازجمله مدیر روابط عمومی و امور بین حوزه مدیریت دستگاه

کره، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران و مدیرکل حفاظت محیط زیست  گاه زیست آلمان در ذخیره -مشترک ایران 

 .دار بوده است استان تهران را عهده

پور لیسانس خود را در رشته مهندسی منابع طبیعی از دانشگاه گیالن، فوق لیسانس را از دانشگاه تربیت مدرس و دکترای  اشرفی

 .انشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات تهران کسب کرده استتخصصی در رشته جنگلداری را از د

کوشند،  گزاران منابع طبیعی که در جهت شکوفایی و سرسبزی کشور می رسانی پیام طبیعت سازمان برای همه خدمت پایگاه اطالع

 ./کند آرزوی توفیق و سربلندی می

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/31915-3.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393فروردین  23, شنبه

 نخود کرمانشاه از بورس جا نماند / قرارداد آینده زعفران در دستور کار بورس
به بعد، تداوم معامالت این کاال در حال انجام است و  311۰ال دنبال توقف معامالت زعفران از س به

 .شود زودی ابالغ می عالوه بر آن، قراردادهای آینده نيز به

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/16907-1.html
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/16937-1.html
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های مربوط  از اجرایی شدن برنامه( ایانا)مدیر مطالعات اقتصادی بورس کاال امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های خوبی برای ورود محصوالت  سال گذشته تصمیم: وری بخش کشاورزی در بورس خبر داد و گفت ش بهرهقانون افزای 11به ماده 

مرغ و مرغ گرفته شد که در این راستا انبارهای این محصوالت مورد بازدید  کشاورزی ازجمله کلزا، دانه سویا، جو، پیاز، ذرت، تخم

 .قرار گرفت

این زمینه لحاظ شد و برای سال جدید، محصوالتی که انبارهای آنها مورد پذیرش قرار  استانداردهای الزم در: علی پناهی افزود

 .گرفته، برای ورود به بورس آماده هستند

ماه ازجمله محصوالتی است که راه خود را برای ورود به بورس باز کرده  اردیبهشت 37کلزای استان گلستان از : وی خاطرنشان کرد

 .است

مورد نظر قرار نگرفت و پس از اجرای موفق ( دلیل استراتژیک بودن به)صول گندم در سال نخست برنامه فوق مح: پناهی ادامه داد

 .سایر محصوالت، از گندم نیز برای ورود استفاده خواهد شد

کار شود، اما ورود گندم خرید تضمینی شده، هنوز جای  های گذشته محصول گندم به بورس وارد می همچون سال: وی تصریح کرد

  .دارد

 شناسایی هفت انبار نخودکاران کرمانشاهی برای ورود به بورس

ای که با وزارت جهادکشاورزی برگزار شد، مقرر شد که برای محصول  بر اساس جلسه: مدیر مطالعات اقتصادی بورس کاال یادآور شد

استان کرمانشاه شناسایی شد و در آستانه ریزی شود که در این راستا هفت انبار  نخود کشاورزان کرمانشاهی در بورس برنامه

 .پذیرش محصول بر روی رینگ کشاورزی قرار گرفت

 93های سال  ها و طرح شاهد اجرایی شدن برنامه 91رود و امیدواریم سال  ها مطابق معمول پیش می ریزی برنامه: پناهی تأکید کرد

 .باشیم

خورشیدی انجام شد و پس از آن شاهد قطع شدن معامالت در  3115ال معامله زعفران در س: وی درباره زعفران نیز اظهار داشت

بورس بودیم، اما پس از چهار سال دوباره احیای معامالت زعفران اتفاق افتاد و عالوه بر آن، قراردادهای آینده این محصول نیز در 

 .دستور کار قرار گرفته است

زودی شاهد انعقاد قراردادهای آینده زعفران هستیم تا در سطح  شود و به صورت روزانه انجام می معامالت به: پناهی همچنین گفت

 .الملل و داخل بتوانیم داد و ستد داشته باشیم بین

های خراسان رضوی و جنوبی قرار دارد و استانداردهای مورد نیاز  انبارهای مورد پذیرش این محصول در استان: وی در ادامه افزود

 .نیز وجود دارد

  
 يابی محصوالت وارداتی کشاورزی به بورس، فکری شودبرای راه

ای  شود، اما تنها مسئله وضعیت کاالهای کشاورزی در بورس مناسب ارزیابی می: مدیر مطالعات اقتصادی بورس کاال خاطرنشان کرد

 .ای از ابهام است که هنوز حل نشده، ورود محصوالت وارداتی است که در هاله

ت باید همچون سایر کشورهای جهان در بورس انجام شود، در حالی که اکنون محصوالت کشاورزی به کشف قیم: پناهی ادامه داد

شود و در کنار آن شاهد واردات هستیم که قیمت محصوالت واردشده کمتر از قیمت محصوالت داخلی است که  بورس وارد می

وری بخش کشاورزی،  قانون افزایش بهره 11ماده  مطابق: وی تصریح کرد.ها خواهیم بود بدین ترتیب شاهد مخدوش شدن قیمت

پناهی در .گرایی پیش رود ها به سمت هم وجود آید و قیمت کنندگان و متقاضیان کاالهای کشاورزی به نباید سردرگمی برای عرضه
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بورس اقدامات الزم را  دهند، برای ورود آنها به پایان اظهار امیدواری کرد که مسئوالنی که واردات کاالهای کشاورزی را انجام می

 ./های الزم را انجام خواهد داد انجام دهند و در این راستا این بخش تمام همکاری

http://www.iana.ir/bazargani/item/35009-3.html 
 

 "بازگشت به باال"
 فودپرس- 1393فروردین ماه  21نبه چهار ش

 یکساله شد زمينی سيبگرانی 

چنان ادامه  پارسال آغاز شده هم  که تقریبا از فروردین زمينی سيبفروشی  افزایش قيمت و گران 

 .تومان هم رسيده است ۰5۶۶ارد و طی چند روز گذشته در شهرهایی همچون اروميه به کيلویی د

ارزانش غذای ارزان  تقیمزمینی که در گذشته به سبب  ، سیب(ایسنا)به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران 

های گذشته خود را آغاز کرده و  برای قشر ضعیف نام گرفته بود، یکسالی است که روند افزایش قیمت و شکستن رکورد سال

 .تومان رسیده است 9700تومان و در برخی از شهرها همچون ارومیه به کیلویی  1700تا  3700اکنون در پایتخت به کیلویی  هم

 
ترین قیمت خریداری و در بین روستاییان و  به عنوان تبلیغات انتخاباتی از سوی دولت به پایین 11  طی سالگرچه این محصول 

زدن به کشاورزان بود  رفتن ارزش این محصول و آسیب اقشار مختلف مردم به صورت رایگان توزیع شد که خود عاملی برای از بین

تولید آن امیدوار شوند به نظر   زایش یافت و کشاورزان دوباره توانستند به ادامهکه تولید این محصول اف های پس از آن اما در سال

 .ای منطقی قابل کنترل باشد رسید قیمت این محصول نیز در دامنه می

 
های گذشته تبدیل شد بلکه  گاه در کنار پیاز نتوانست حل شود و به معضل جالب دولت اما نه تنها مساله قیمت این محصول هیچ

رسد این  کشاورزان و کارشناسان بیش از یک میلیون تن کاهش پیدا کرد که به نظر می  زمینی به گفته ال گذشته تولید سیبطی س

بانک های هفتگی که در  کمبود تولید، عاملی برای افزایش قیمت آن از سال گذشته تاکنون بوده است چراکه براساس گزارش

بار رسید نسبت  زمینی از فروردین سال گذشته به مرز کیلویی هزار تومان در میادین تره جمهوری اسالمی ایران قیمت سیبمرکزی 

 .درصد افزایش داشت 310سال قبل درصد افزایش و نسبت به هفته مشابه  31اش  به هفته مشابه ماه گذشته

 
درصدی نسبت به ماه  305پارسال با رشد   ها در اسفند زمینی براساس همین گزارش این روند، قیمت سیب  که در ادامه تر این جالب

ش قیمت اکنون نیز گویا این روند افزای رسید که البته هم 3700اش مواجه شد چراکه در بازار به مرز کیلویی  مشابه سال گذشته

 .خواهد ثابت بماند ادامه دارد و مشخص نیست که قیمت این محصول که دیگر قوت الیموت فقرا نیست چه زمانی می

 
پارسال از سوی اعضای   شد، در خرداد های همسایه به صورت عادی انجام می زمینی که پیش از این به کشور البته صادرات سیب

صادرات هم   درصدی شد اما گویا این افزایش تعرفه 50در راستای متعادل شدن قیمت، مشمول تعرفه  تنظیم بازارکارگروه ستاد 

های همسایه مانند عراق برای برخی دالالن سود  نی به کشورزمی افاقه نکرده است چراکه به گفته برخی کارشناسان قاچاق سیب

 .تر کند تواند بازار افزایش قیمت آن را داغ بیشتری دارد که در کنار کمبود این محصول در بازار داخلی می

 
رسد مسئوالن این  ای نرسید اما به نظر می برای بررسی این موضوع به نتیجه جهاد کشاورزیهای ایسنا از مسئوالن وزارت  پیگیری

http://www.iana.ir/bazargani/item/17009-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
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=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C+
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=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%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=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C


 3131خبار کشاورزی  هفته سوم فروردین اهم ا      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

87 
 

، تنظیم بازار داخلی و خارجی محصوالت کشاورزی از کشاورزیوزارتخانه که پس از اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش 

زمینی را در اختیار دارند باید تدبیری بیندیشند تا ضمن جلوگیری از صادرات رسمی و غیر رسمی این محصول به فکر  جمله سیب

 .د نیز باشندمصرف باالیی دار  کردن قیمت آن که سرانه  متعادل

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31931 

 "بازگشت به باال"
 فودپرس- 1393فروردین ماه  19سه شنبه 

 شود مرغ بورسی می تخم

وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از : تگذار گف مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم 

مرغ و معامله این محصول در بورس را  کننده، اجرای قانون خرید تضمينی تخم کننده و مصرف توليد

 .در دستور کار خود قرار داده است

کشاورزی از سال  وزیر جهاد: اظهار کرد( ایسنا)وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران  هدایت اصغری در گفت

وری را در دستور کار خود قرار داده و در این راستا اجرای قانون تعیین قیمت و خرید  قانون افزایش بهره 11گذشته اجرای ماده 

را اعالم ... های پر تولید همچون خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان، قزوین، قم، تهران، البرز و  مرغ در استان تضمینی تخم

 .است کرده

این محصول در بورس بتوان   ای که با معامله مرغ در بورس از امسال در دستور کار قرار گرفته است؛ به گونه عرضه تخم: وی افزود

 .ای مشخص تعریف و کنترل کرد قیمت آن را در دامنه

کند سپس این محصول در بورس  یمرغ اعالم م وزارت جهاد کشاورزی قیمتی را با عنوان نرخ خرید تضمینی تخم: اصغری ادامه داد

شود به  مرغ در بورس کمتر از نرخ اعالم شده وزارت جهاد کشاورزی باشد این وزارتخانه موظف می شود اما اگر قیمت تخم عرضه می

 .التفاوت این قیمت از مرغداران حمایت کند ازای مابه

شفاف این کاال در نظر   به عنوان محملی مطمئن برای معاملهدر این میان بورس : گذار گفت مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم

 .هر محصولی در بورس مورد تایید همه نهادهاست  گرفته شده چراکه عملکرد و معامله

شود؟ اظهار  شدن این محصول در بازار مصرف نمی  مرغ در بورس باعث گران که آیا عرضه تخم وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این

کننده نظارت کامل دارد و  کننده و تولید مرغ در جهت حمایت از مصرف شدن تخم  یا ارزان  جهاد کشاورزی در گرانوزارت : کرد

 .ای مشخص و منطقی کنترل کنیم مرغ را در دامنه درصدد هستیم بتوانیم با معامله و عرضه این محصول قیمت تخم

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31907 

 "بازگشت به باال"
 فودپرس- 1393فروردین ماه  19سه شنبه 

 زرماکارون الزانيایتقدیر جهانی از 

نشان پرافتخار دیاموند را برای  (IUI) اتحادیه بين المللی اختراعات و نوآوری های صنعتی -فود پرس 

 .ها و کيفيت جهانی خود اعطا کرد بواسطه نوآوری زرماکارونانيای پيش پخت الز

با حضور متخصصین این  (IUI) صنعتیبر اساس این گزارش، جلسات ممیزی اتحادیه بین المللی اختراعات و نوآوری های 

سازمان و کارشناسان شرکت صنعتی زرماکارون برای الزانیای پیش پخت این شرکت در چندین سطح برگزار و پس از بررسی های 

موشکافانه و کسب حداکثر امتیازات، این محصول به عنوان یک محصول نوآورانه در سطح بین المللی و همگام با کیفیت جهانی 

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=28413
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28405
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B2%D8%B1+%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
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 .اب شدانتخ

بزرگترین توسعه دهنده و ناشر تاییدیه های بین المللی محصوالت  (IUI)اتحادیه بین المللی اختراعات و نوآوری های صنعتی

صنعتی و نوآورانه در جهان و مرکز جهانی تعالی و تخصص در رابطه بین مشتری و محصوالت صنعتی است که به منظور باال بردن 

این سازمان با در نظر گرفتن . ت صنعتی در شرکت های بزرگ تحقیقات وسیعی انجام می دهداستاندارد های جهانی محصوال

پارامترهای مختلف از قبیل گستره جهانی فروش محصول، کیفیت باال و ثبت محصول در سازمان های معتبر بین المللی، دو نشان 

طا می کند که الزانیای پیش پخت زرماکارون پس از را اع  IUI7003و در باالترین سطح خود نشان دیاموند  IUI7003 در سطح

در جهان شد که  پاستاممیزی های چند مرحله ای در ابعاد مختلف موفق به کسب نشان پرافتخار دیاموند در باالترین سطح تولید 

 .اورد مهم برای صنعت پاستای ایران و منطقه محسوب می شودیک دست

الزم به ذکر است که این محصول که توسط کارشناسان زبده شرکت صنعتی زرماکارون طراحی و تولید شده است، پیشتر نیز جوایز 

 .متعددی را در سطوح بین المللی کسب کرده است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31199 

 "بازگشت به باال"
 فودپرس- 1393فروردین ماه  19سه شنبه 

 درصد رسيد ۰۰به  غذاییتورم مواد 

درصد رشد  16شاخص کل قيمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در سال گذشته، 

 .داشته است

 
را منتشر  90براساس سال پایه  93، گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در سال مرکز آمار

 3/13رسید که نسبت به سال قبل  1/319به رقم  3193در سال ( 300=3190برمبنای )براساس این گزارش، شاخص کل . کرد

 .است( 1/31) 3193نسبت به نرخ تورم سال  3193سال  تورمدرصد افزایش داشته که نشان دهنده افزایش نرخ 

 
 7/330در این سال به رقم « خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات»زاری خبرآنالین، همین طور شاخص گروه عمده به گزارش خبرگ

درصد افزایش داشته است که این موضوع هم نشان دهنده کاهش نرخ تورم این گروه در سال  9/99رسید که نسبت به سال قبل 

رسید که نسبت  1/301در سال مورد بررسی به عدد « خوراکی ها»شاخص گروه اصلی . است (1/97) 3193نسبت به سال  3193

 .درصد افزایش را نشان می دهد 5/91به سال قبل 

 
درصد نسبت به سال  3/35رسید که  1/377در رقم  93در سال « کاالهای غیرخوراکی و خدمات»در ادامه شاخص گروه عمده 

 3193نسبت به نرخ تورم همین گوره در سال  3193این گروه در سال قبل افزایش داشته است و نشان دهنده افزایش نرخ تورم 

 .است( 1/33)

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31195 

 "بازگشت به باال"
 فودپرس- 1393فروردین ماه  19سه شنبه 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28399
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28397
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 !نفر ميليون 3۰برنج برای بيش از  تامين

ریزی برای  های ابتدایی سال نشان از نداشتن برنامه در سال گذشته که از همان ماه واردات برنج 

صول استراتژیك داشت با رسيدن به مرز دو ميليون تن باالخره تمام شد و با حساب واردات این مح

 !تامين شد برنجميليون نفر  3۶۶توليد داخلی و حداکثر سرانه مصرف برنج هر ایرانی، برای حدود 

هزار تن برنج از محل  900، سال گذشته حدود چهار میلیون و (ایسنا)برنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران به گزارش خ

هزار تن آن از شالیزارهای کشورمان استحصال شده بود و  900تولید داخل و واردات برای کشورمان تامین شد که دو میلیون و 

 .هزار تن طی سال وارد شد 971یک میلیون و 

 
میلیون ایرانی  57کیلوگرمی که مورد تایید وزارت تجارت است برای تامین نیاز  97ر حالی که با توجه به حداکثر سرانه مصرف د

میلیون و  95میلیون تن برنج داخلی و وارداتی برای  9.9هزار تن برنج نیاز داشتیم اما با توجه به وجود  157نهایتا به سه میلیون و 

 !ها برنج داشتیم میلیون نفر دیگر غیر از ایرانی 31کرد یعنی برای  فایت میهزار نفر برنج ک 955

 

 .سازی کافی است هزار تن برنج خارجی برای تامین بازار و ذخیره 100در حالیکه طبق اعالم انجمن برنج واردات 

 
ساالنه سه میلیون تن برنج برای تامین نیاز کشورمان کافی : در این باره به ایسنا گفت -دبیر انجمن برنج  - جمیل علیزاده شایق

سازی کشور بود در همان  جوابگوی مصرف و ذخیرههزار تنی برنج در نیمه نخست سال گذشته که  137است و با توجه به واردات 

 .زمان اعالم شد که دیگر به واردات برنج نیازی نیست اما واردات همچنان ادامه یافت

 
زند زیرا تا زمانی که  تر از برنج ایرانی است واردات بیش از نیاز به کشاورزان لطمه می که برنج وارداتی ارزان با توجه به این: وی افزود

زند البته  های آن حمایت نکند واردات برنج به تولید داخلی لطمه می به عنوان ناظر بازار برنج از تولید داخل و کاهش هزینهدولت 

 .کنند که راهشان از هم جدا است و گویا قرار هم نیست با هم ارتباطی پیدا کنند واردات و تولید برنج در دو خط موازی حرکت می

 
بودجه برای چنین واردات بیش از حدی در دولت گذشته صورت گرفته اما باید دید دولت تدبیر و گرچه ثبت سفارش و تخصیص 

حساب را مدیریت کند و  خواهد این همه واردات بی می  امید که هدفش تقویت اقتصاد ایران و حمایت از تولید داخل است چگونه

 یابد یا خیر؟ این روند در سال جاری نیز ادامه می

 
 37اینکه نهایتا ساالنه به حدود یک میلیون تن برنج برای تامین مصرف داخلی نیاز داریم و مازاد واردات یک میلیون و  با توجه به

های  تواند برنج کننده بازار کاالهای اساسی می به عنوان تنظیم جهاد کشاورزیهزار تنی برنج نیز از سال گذشته وجود دارد، وزارت 

از سوی دیگر با توجه . وارداتی قبل را برای تامین نیاز امسال در نظر گیرد و واردات برنج را متوقف یا در حداقل ممکن کنترل کند

د میزان عملکرد این محصول در واحد سطح افزایش یابد تا نیاز کشور به واردات برنج روند به مرغوبیت برنج ایرانی باید تالش شو

 .کاهشی پیدا کند نه روند افزایشی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31191 

 "بازگشت به باال"
 فودپرس- 1393فروردین ماه  18دو شنبه 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%84+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D9%82
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%84+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D9%82
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/Post.aspx?Id=28396
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 ميوه انواعقيمت +دليل گرانی موز

که نياز موز ایران نيز از اکوادور و ترکيه تامين  و سبزی با بيان این ميوه ریيس اتحادیه فروشندگان 

پياز موز در آفریقا آسيب دیده که این موضوع باعث گران شدن موز در بازارهای : هار کردشود اظ می

 .جهانی شده است

 
 30تا : ها خبر داد و گفت روزه باغ 30، از عقب ماندگی (ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  حسین مهاجران در گفت

 .و خیار تزیین شود موزقال، های میوه باید با سیب، پرت اردیبهشت بشقاب

 
تا این . آن بستگی به بار شهریار دارد قیمتاردیبهشت میوه نوبرانه وارد چرخه عرضه خواهد شد و کیفیت و  30از : وی اظهار کرد

 .لحظه بار شهریار آسیب ندیده و برای پیش بینی قیمت و کیفیت میوه نوبرانه تابستان هنوز زود است

 
رفته فروردین مرکبات به میزان نیاز وجود دارد واین درحالی است که قیمت مرکبات روند نزولی به خود گ 30که تا  او با بیان این

ای کاهش قیمت را تجربه  گرانی قیمت سیب در چند روز آینده کمرنگ خواهد شد و در کنار آن خیار بوته و گلخانه: است افزود

 .کرده است

 
با وجود آن که سیب زمینی نو و وارداتی در بازار وجود دارد همچنان با قیمت : رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تاکید کرد

 .تومان به فروش می رسد 3700کیلویی 

 .رسد تومان در میادین به فروش می 100تا  900تومان و پیاز کهنه کیلویی  3000تا  100هر کیلو پیاز نو : وی درباره پیاز گفت

ها و گیاهان برابر با  به گزارش ایسنا، عقب ماندگی باغ ها به این معنی است که آغاز سال جدید طبیعت و زنده شدن دوباره درخت

روز دیرتراز اغاز سال جدید  30گذار بر رشد گیاهان، درختان میوه  رو به علت سرما و فاکتورهای تاثیر از این. آغاز سال شمسی است

 .روز دیرتر به بار خواهد نشست 30ها نیز  اند و بنابراین میوه آن از خواب زمستانی بیدار شده

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31155 

 "بازگشت به باال"

 
 فودپرس- 1393فروردین ماه  23شنبه 

 شير در کميسيون اقتصادی صنعتبررسی مشکالت 

شنبه هفته جاری در کميسيون اقتصادی مجلس تشکيل  سه شيرکارگروه بررسی مشکالت صنعت 

 .شود می

شورای اسالمی، مجلس ، آب و منابع طبیعی کمیسیون کشاورزی، در (ایانا)به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران 

های روغنی در  نهآوری آب باران و تشکیل صندوق حمایت از توسعه کشت و دا بررسی طرح جامع منابع طبیعی، طرح ملی جمع

 .دستور کار نمایندگان عضو قرار دارد

بر اساس این گزارش، در کارگروه منتخب این کمیسیون تخصصی، بحث پیرامون اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکارهای الزم برای 

 .های کلی اقتصاد مقاومتی و نقشه راه تشکیل جلسه خواهد داد علمیاتی کردن سیاست

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D9%88%D8%B2
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28377
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%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
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 لیت خود را آغاز کردندها، فعا تحقیق و تفحص

شنبه و هیات تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای  سه توزارت صنعت، معدن و تجارهیات تحقیق و تفحص از عملکرد 

 .ربط مورد بررسی قرار خواهند داد های رسیده به هیات را با حضور کارشناسان ذی شنبه هفته جاری گزارش یک

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31957 
 

 "بازگشت به باال"
 فودپرس- 1393فروردین ماه  23شنبه 

 سناریوی صنعت مقدم بر کشاورزی در فاز دوم هدفمندی تکرار نشود

و صنایع کوچك و  وارداتو  صادراتاز محل  وزارت صنعت، معدن و تجارتبا توجه به درآمدهای 

رود سناریوی قدیمی صنعت مقدم بر  بزرگ و همچنين اختصاص منابع مالی به حوزه صنعت، انتظار می

 .کشاورزی در فاز دوم هدفمندی تکرار نشود

 
می در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسال

شده  پس از پایان سخنان وزیر جهادکشاورزی، شرایط برای نمایندگان با توجه به شفافیت گزارش ارائه: با اعالم این خبر گفت( ایانا)

 .شود تر ارزیابی می کننده مهندس حجتی نگران

 
از محل افزایش  کشاورزیکند قرار نیست منابعی به بخش  اعالم می جهادکشاورزی وقتی وزیر: محمدرضا امیری کهنوج افزود

ای برای تزریق یارانه به حوزه کشاورزی ندارد، شرایط حوزه تولید کشور  های انرژی اختصاص پیدا کند و یا هیات دولت برنامه حامل

 .پذیر خواهد بود ها، آسیب برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه

 
ه با وجود سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد و فرهنگ با تکیه بر عزم ملی و جای تعجب است ک: وی خاطرنشان کرد

مدیریت جهادی، هیات دولت بخش کشاورزی را جداگانه ندیده و با توجه به این حوزه در تولید غذا، منابع مالی راهی این حوزه 

 .شود نمی

 

هزار  30هرچند مقرر است  :اب در مجلس شورای اسالمی ادامه دادگنج و فاری نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه

تواند این  میلیارد تومان بین بخش تولید، صنعت و کشاورزی تقسیم شود، اما عدم مشخص شدن و شفافیت در چگونگی تقسیم می

ر مالی به بخش صنعت علت سناریوی قدیمی صنعت مقدم بر کشاورزی، باز هم عمده این اعتبا نگرانی را داشته باشد که به

 .ها باقی بماند اختصاص پیدا کند و کشاورزی با حداقل

صورت ترجیحی دیده  رییس کمیسیون کشاورزی در سخنرانی خود اعالم کرد بخش کشاورزی باید به: امیری کهنوج تصریح کرد

م هدفمندی دیده شود تا بتوان از بروز شود، این بدان معناست که با توجه به اهمیت بخش تولید باید بخش کشاورزی جدا از فاز دو

 .های اقتصادی در بطن جامعه جلوگیری کرد تنش

بخش کشاورزی مسئولیت تأمین غذای مردم و امنیت غذای کشور را دارد، اما در کمال ناباوری بخش بزرگی از : وی یادآور شد

گیرد؛ این در حالی است که درآمدهای  در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میغذا منظور تأمین  ای به جویی یارانه صرفه

هزار میلیارد به این  30این وزارتخانه از محل صادرات و واردات و همچنین صنایع کوچک و بزرگ کم نیست و منابعی نیز که از 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%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
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28475
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%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
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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%BA%D8%B0%D8%A7
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 .شود، قابل توجه خواهد بود میوزارتخانه تزریق 

مجلس انتظار دارد هیات دولت و شخص رییس جمهوری درباره  :عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسالمی تأکید کرد

 .رو نکنند بنیه را بیش از این با آزارهای اقتصادی روبه بخش کشاورزی با سناریوهای حمایتی وارد عمل شده و این حوزه کم

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31959 
 

 "بازگشت به باال"
 فودپرس- 1393فروردین ماه  23شنبه 

 حل می شود آرژانتينمشکل قرنطينه ای واردات ذرت از 

و  ذرتمشکل قرنطينه ای واردات : ر معتقد استمدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشو

 .امين ذرت و سویا با نرخ مناسب موثر باشداز آرژانتين حل می شود و این اقدام می تواند در ت سویا

 
سازمان حفظ نباتات کشور به دلیل بروز برخی مشکالت قرنطینه ای : همایون دارابی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود

 .مدتی است از واردات ذرت و سویا از آرژانتین جلوگیری می کند

 
ای اخیر عمده ذرت و سویای مورد نیاز کشور از کشورهایی چون اوکراین، برزیل و به گفته وی، این در حالی است که طی ساله

 .آرژانتین تامین و وارد می شود

 
طی مکاتبات صورت گرفته با سازمان حفظ نباتات، خواستار رفع مشکل واردات ذرت : این مسئول سابق قرنطینه کشور اظهار داشت

 .ل با تشدید و کنترل تمهیدات بهداشتی و قرنطینه ای در کشور مبداء قابل حل استو سویا از آرژانتین شدیم و معتقدم این مشک

 
چرا که در حال حاضر اوکراین : ابد، گفتاز یک یا دو کشور به نفع ما نیست و باید تعداد کشورها افزایش ی وارداتوی با بیان اینکه 

نیز به دلیل عدم ثبات سیاسی دارای مشکالتی است که نمی توان روی واردات ذرت از آن حساب کرد، ضمن آنکه ممکن است 

 .ناچار به واردات ذرت و سویا از برزیل شویم که به طور قطع افزایش تقاضا سبب تشدید قیمت ها نیز خواهد شد

 
در حال حاضر نهاده های مورد نیاز صنعت طیور کشور تامین است و با وجود ذخایر مناسب نهاده ها کمبودی : کرد دارابی تصریح

در این بخش نداریم اما انتظار می رود تامین نهاده های مورد نیاز این بخش تداوم یابد که این مهم باید مورد توجه مسئوالن بخش 

 .و واردکنندگان قرار گیرد

 
هم اکنون بخشی از نهاده های وارداتی به عنوان ذخایر استراتژیک توسط : تحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفتمدیرعامل ا

 .شرکت پشتیبانی امور دام ذخیره سازی می شود و بخشی دیگر به مصرف روزانه واحدهای مرغداری می رسد

 
 .شود تا بخش تولید با مشکل کمتری مواجه شودبنابراین نهاده واردتی به شکل مستمر باید وارد : وی تاکید کرد

تومان و ذرت برزیل  997هم اکنون قیمت هر کیلوگرم ذرت اوکراین در بندر : مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تصریح کرد

 .افزایش یافته است 93تومان نسبت به روزهای پایانی سال  300تومان است که این رقم حدود  3000

تومان است که مقداری نیز هزینه حمل و  3930تومان و سویای برزیل  3130لوگرم سویا هندی تحویل در بندر هر کی: وی افزود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28474
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B0%D8%B1%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA


 3131خبار کشاورزی  هفته سوم فروردین اهم ا      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

93 
 

 .نقل به قیمت این محصوالت اضافه خواهد شد

تاکنون افزایش داشته که ادامه این روند می تواند برای صنعت طیور کشور  93نرخ ذرت و سویا از اسفندماه سال : وی ادامه داد

 .کننده باشد نگران

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31953 

 "بازگشت به باال"
 

 فودپرس- 1393فروردین ماه  21پنج شنبه 

 برنامه پنجمقانون  1۰تعویق در اجرای ماده  برایهای انجام شده  تقدیر از تالش

های دبيرکل کانون در زمينه به تاخير  از تالش شيرینی و شکالت  دبير انجمن صنایع بيسکویت،

 .قانون برنامه پنجم توسعه قدردانی کرد 1۰ختن اجرای ماده اندا

های  ها و انجمن ر دیدار نوروزی روسای اتحادیهد جمشید مغازه ایهای صنایع غذایی،  به گزارش روابط عمومی کانون انجمن 

قانون برنامه پنجم توسعه به  15ل اجرای ماده با اشاره به اینکه براساس تالشهای انجام شده فعال به مدت دو سا صنایع غذایی

قانون برنامه پنجم  15ها تا آخر ادامه یافت و اجرای ماده  باید در سال جاری تالش کنیم که پیگیری: تعویق افتاده است، گفت

 .توسعه به طور کلی منتفی شود

 

 .و این موضوع را به صورت جدی دنبال کنددهم کارگروهی برای پیگیری در این زمینه تشکیل شده  پیشنهاد می: وی افزود

 
های صنایع غذایی در خصوص ایرادات  های صنایع غذایی و در راس آنها کانون انجمن های انجمن سال گذشته و پس از پیگیری

 نامه اجرایی آن مقرر شد اجرای این قانون پس از نویس آیین قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین پیش 15وارده به ماده 

 جانبه و پس از دو سال اجرایی شود های همه بررسی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31917 

 "بازگشت به باال"

 
 فودپرس- 1393فروردین ماه  21چهار شنبه 

 ندم تضمينی برای امسالميليون تن گ ۰بينی خرید  پيش

شود خرید تضمينی  بينی می با اشاره به اینکه پيش صنایع غذاییهای صنفی  ریيس کانون انجمن 

برای سال جاری همچنين : ميليون تن برسد، گفت ۰15به هفت تا  گندم از سوی دولت در سال جاری

 .ميليون تن برسد ۰15شود واردات گندم به حدود  بينی می پيش

شود امسال تولید  بینی می ، با اشاره به اینکه پیش(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  در گفت ضا مرتضویمحمدر

گر دولت بخواهد ذخایر استراتژیک را شارژ کند از خرداد امسال ا: کشور نسبت به سال قبل با افزایش مواجه شود، اظهار کردگندم 

 .میلیون تن گندم نیاز خواهیم داشت 9.7تا خرداد سال آینده به واردات حدود 

 
اگر به خاک و آب : وی با بیان اینکه سال قبل واردات گندم به کشور رکورد زد اما امسال این واردات کاهش خواهد یافت، افزود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28472
http://www.foodpress.ir/Search/?word=%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA&p=1&typ=matn
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/Search/?word=%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C&p=1&typ=matn
http://www.foodpress.ir/Search/?word=%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C&p=1&typ=matn
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28465
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=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
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 .کنیم و روند برداشت از ذخایر آبی کشور به همین منوال ادامه یابد تولید گندم کشور نیز با مشکل مواجه خواهد شدتوجه کافی ن

 
با استفاده از روشهای مدرن آبیاری و : وی مهمترین مشکل تولید گندم را قدیمی بودن سیستم آبیاری مزارع گندم دانست و گفت

توجهی  البته متاسفانه در سال قبل بی. توان انتظار افزایش تولید گندم کشور را داشت باال بردن تولید محصول در هر هکتار می

 .شدیدی به این موارد شد

 
های مدرن آبیاری در  های صنفی صنایع غذایی با اشاره به اینکه دولت یازدهم در زمینه استفاده از سیستم رییس کانون انجمن

تنها راه نجات کشور از بحران آب بکارگیری روشهای صحیح مدیریت مصرف آب : افزودهایی را در دست اجرا دارد،  مزارع برنامه

سال آینده کشور دچار مشکالت  90تا  10توجهی به چگونگی مصرف آب باعث خواهد شد طی  است و در غیر این صورت بی

 .غیرقابل حل شود

 
آبی مصرف  ممکن یعنی غرق  ترین روش  و به غلط کشاورزیدر حال حاضر بیشترین آب مصرفی کشور در بخش : مرتضوی افزود

های خوبی برای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی آغاز شد اما متاسفانه در هشت سال  در دولتهای هفتم و هشتم برنامه. شود می

 .ها متوقف شدند این برنامه گذشته کلیه

 
خودکفایی در زمینه تولید گندم فقط یک رویا   :های خانگی و سایر بخشها اظهار کرد او با انتقاد از مصرف نادرست آب در بخش

 .ای از نیاز کشور را به گندم در داخل تولید کرد توان بخش عمده ریزی و بهینه کردن مصرف آب می نیست بلکه با برنامه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31930 

 "بازگشت به باال"
 فودپرس- 1393فروردین ماه  21چهار شنبه 

 ميليون تن است ۰تالش وزارت جهاد کشاورزی کاهش واردات محصوالت غذایی به 

محصوالت گفت که برنامه این وزارتخانه این است تا در دوره پنج ساله واردات  جهاد کشاورزیوزیر   

 .ميليون تن کاهش پيدا کند ۰ميليون تن به  31از  غذایی

در جلسه صبح امروز در مجلس شورای اسالمی در  محمود حجتی، (ایسنا)به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران

در موضوع اقتصاد مقاومتی به عزم ملی نیاز است که باید در این : های این وزارتخانه در مورد اقتصاد مقاومتی گفت تشریح برنامه

 .آید انجام دهیم مان برمی ه و هر کاری از دسترابطه همه با یکدیگر همکاری داشت

 

 30متاسفانه در حال حاضر خودکفایی ما در موضوع تولید روغن کمتر از  :وی با اشاره به وضعیت تولید روغن در کشور گفت

 .ی رسانددرصد است در این شرایط باید وارد تولید کلزا شویم این همان محصولی است که هند را در موضوع روغن به خودکفای

 
درصد روغن مورد نیاز کشور را در داخل تامین کنیم تالش ما بر این است که  50توانیم حدود  ساله می 30ما در افق : حجتی گفت

 .های موثری برداشته و به خودکفایی برسیم های بالقوه در کشور در تامین مواد غذایی قدم با استفاده از ظرفیت

 
مان این است  برنامه: میلیون تن محصوالت غذایی وارد کردیم، گفت 31نکه در سال گذشته حدود وزیر جهاد کشاورزی با بیان ای

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=28420
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%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C


 3131خبار کشاورزی  هفته سوم فروردین اهم ا      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

95 
 

 .سه میلیون تن کاهش دهیم 30میلیون تن رسانده و در دوره  5که در دوره پنج ساله این میزان را به 

 
وری و افزایش تولید  ارتقای بهره :د، گفتوی با بیان اینکه این وزراتخانه پنج برنامه را در مورد اقتصاد مقاومتی در نظر دار

ذخایر مسائل راهبردی کشاورزی، برنامه   های بخش کشاورزی، برنامه وری و افزایش تولید نهاده محصوالت راهبردی، ارتقای بهره

مینی پنج های فراز توسعه صادرات مواد غذایی و محصوالت کشاورزی و برنامه استفاده از منابع تولید خارجی در چارچوب کشت

 .است اقتصاد مقاومتیبرنامه این وزارتخانه در مورد 

 
گندم توان نیاز کشور را در موضوع  وری می ه با افزایش بهرهتوان گفت ک ها می در چارچوب همین برنامه: حجتی خاطر نشان کرد

ساله حتی پایداری در تولید گندم  30توان گندم را در داخل تولید نمود و در افق  تامین کرد به طوری که در افق پنج ساله می

 .رسیدن به تمامی این اهداف منوط به این است که الزامات مورد نیاز تامین شود. یجاد کردا

 
قانون بودجه در مورد  33با کمال تاسف تبصره : ها گفت در مورد هدفمندی یارانه 91وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به قانون بودجه 

عمومی به تولید اختصاص داده شده است که این بند شامل بخش  ها به صورت بند موضوع هدفمندی منابع حاصل از افزایش قیمت

ها عدد و  بر این اساس طبق گزارش. داده شودامنیت غذایی اولویت بر این است که منابع حاصل به سالمت و  .شود کشاورزی می

 .رقمی به بخش کشاورزی جهت حمایت و پشتیبانی اختصاص داده نشده است

 
ها بخش از درآمد حاصله را به بخش کشاورزی  جویی و ثابت شدن هزینه به ما قول داده شده تا در صورت صرفه: حجتی افزود

 .جود کار را ادامه دهیمکنیم با منابع مو اختصاص دهند ولی ما باز هم تالش می

 
توان اقداماتی  در اختیار کشاورزان می قیمتدر این رابطه با مصرف بهینه سوخت و یا قراردادن سوخت با تسهیالت ارزان : وی افزود

هایی را داریم ولی باز هم به ما قول  ت کشاورزی جدید را وارد این بخش کرد ما در این رابطه برنامهآال انجام داد ویا اینکه ماشین

 .دادند تا بعد از تعیین میزان دریافت کنندگان یارانه نقدی در صورت وجود منابع آن را به این وزارتخانه اختصاص دهند

 
های  بنی بر اینکه با اجرای قانون هدفمندی قیمت برق مربوط به چاهبه گزارش ایسنا، وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی م

شود در  ها نیز ترجیحی می درصد افزایش قیمت 30ها ترجیحی باشد  اگر قیمت خود چاه: شود؟ گفت کشاورزی چگونه تعیین می

 .های کشاورزی، ترجیحی است در مورد چاه  واقع خروجی افزایش قیمت

 
محصوالتی همچون که در : محصوالتی همچون شیر که با سالمت مردم ارتباط مستقیم دارد گفت حجتی در مورد تعیین قیمت

سالمت مردم موثر است نباید افزایش قیمت چندانی داشته باشد مبنای تعیین قیمت آن است که قیمت هزینه تمام شده به اضافه 

 .کننده تعیین شود سود معقول به عنوان قیمت مصرف

 
اندرکاران قرار گیرد اما اگر احساس شود که قیمت تعیین شده باعث  ین قیمت باید مورد پذیرش مسئوالن و دستا: وی ادامه داد

 .های الزم را انجام دهد شود دولت باید از طرق دیگر این مشکل را حل کند و حمایت فشار به مردم می

 
های موجود و در صورت عزم  های بالقوه و توانمندی به ظرفیتبه گزارش ایسنا، وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تاکید کرد که با توجه 

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=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
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=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
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ساله در بخش کشاورزی  30انداز  توان به تراز مثبت غذایی و تجاری در افقت چشم ها الزم و تجهیز منابع مالی می ملی و پشتیبانی

 .دست پیدا کرد

 
ها از  خش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشب: ها اشاره و اظهار کرد حجتی به خصوصیات بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش

بنابراین نباید این . ها بیشتر است ارزش افزوده کمتری برخوردار است و از طرف دیگر ریسک پذیری این بخش نسبت به سایر بخش

 .بخش رها شده و مورد حمایت قرار نگیرد

 
های واگیردار و آفات مختلف دست و پنجه نرم  اریهایی همچون خشکسالی، سیل، بیم وی با بیان اینکه بخش کشاورزی با آسیب

درجه رسید که باعث از بین بردن محصوالت زراعی  30مثال در سال گذشته سرما در برخی مناطق حتی به منفی : کند گفت می

 370ی ها باعث شده است تا موضوع بیمه بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد که برای اولین بار در سال جار این آسیب. شد

 .میلیون تومان ردیف برای بخش کشاورزی قرار داده شد اما متاسفانه روند استفاد از این بیمه حمایتی برای کشاورزان درست نبود

 

از آنجا که محصوالت  :وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت بر روی قیمت محصوالت کشاورزی بسیار حساس است، گفت

ها الزم را انجام  ارتباط مستقیم دارد به محض افزایش حداقلی این محصوالت تعزیرات رسیدگیکشاورزی با غذا و سفره مردم 

ها نیز تامین  رود که هزینه این حساسیت دهد حال اینکه این نظارت در مورد کاالهای دیگر به این اندازه نیست ولی انتظار می می

 .شود

 
آیا تاکنون یک ریال فاینانس در بخش کشاورزی آمده است : کشاورزی گفتگذاری خارجی در بخش  حجتی با انتقاد از عدم سرمایه

دهد که نباید بخش کشاورزی را رها کرد  گذاری در این بخش انجام شده است؟ تمامی این موارد نشان می و یا اینکه تاکنون سرمایه

 .های الزم را در مورد آن انجام داد و باید حمایت

 
این میزان تولید در حالی : ها گفت میلیون تن کود اوره در سال گذشته توسط پتروشیمی 9به تولید وزیر جهاد کشاورزی با اشاره 

 .میلیون تن بوده است 9است که نیاز سال گذشته ما 

 
ها  تومان تعیین کردند اما پتروشیمی 700هزار و  35همچنین در تیر ماه سال گذشته دولت و مسئولین دولتی قیمت کود اوره را 

تومان تحویل دادند حتی زمانی که ما به وزارت خانه آمدیم این کود توزیع  100هزار و  10درصدی  50 – 10ود را با افزایش این ک

 .هزار تومان به کود اوره یارانه دادیم 7ای که مجلس پیش بینی کرده بود  شد و ما از رقم یارانه نمی

 
زار تومان به مردم برسانیم امسال هم از بهمن ماه دنبال کردیم که کود اوره ه 17ما سعی کردیم کود اوره را با قیمت : حجتی افزود

کردند ونباید کود اوره را  سنت دریافت می 1رغم این که گاز طبیعی را به قیمت  ها علی پتروشیمی. را در فصل کشت تحویل بگیریم

به ما ارائه کنند اما هنوز این  91یش فاکتوری را در سال اکنون هم ما در پی این هستیم که پث. کردند اما این اتفاق افتاد گران می

 .کار انجام نشده است

 
شما ببنید تا . ی بخش کشاورزی است در مورد کود فسفات هم من از صدور آن جلوگیری کردم زیرا فسفات سهمیه: وی افزود

ای نفت به کشور آمده بود که در بندر  ههای واسط یک کشتی توسط شرکت. روزی که ما آمدیم چقدر فسفات وارد مملکت شده بود
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 .مانده بود

 
کود فسفات باید در شهریور ماه که فصل کشت در مناطق سردسیر است، مورد استفاده : وزیر جهاد کشاورزی در پایان اظهار کرد

ها توانستیم در آبان ماه  اما به دلیل محدودیت. گرفت و به همین خاطر ما در شهریور ماه اقدام به خرید کود فسفات کردیم قرار می

 .هزار تن کود به دست کشاورزان رسیده است 100تا  700کود اوره و فسفات را در اختیار کشاورزان قرار دهیم و تاکنون 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31939 

 "بازگشت به باال"
 فودپرس- 1393فروردین ماه  24یک شنبه 

 ادوات مکانيزه شانه خالی کرد برایستاد سوخت از صدور کارت 

گذاری خودروها و سایر  ت الزم همچون شمارهمقدما کشاورزیبا وجود آنکه بخش مکانيزاسيون 

الزامات الزم را انجام داده است، ستاد سوخت از صدور کارت و اختصاص سهميه مناسب برای این 

 .کند بخش شانه خالی می

 
: ر گفتبا اعالم این خب( ایانا)رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 700میلیارد لیتر آن در حوزه مکانیزاسیون زراعت و  3.5میلیارد لیتر است که  1.3سوخت مورد نیاز حوزه مکانیزاسیون حداقل 

 .میلیون لیتر برای حوزه مکانیزاسیون باغبانی مورد نیاز است

 
ملی مشترک، سوخت مورد نیاز بخش های نفتی در دستورالع کامبیز عباسی با بیان اینکه در سال گذشته شرکت پخش فرآورده

این در حالی است که در حوزه سوختی : کشاورزی را بر مبنای سطح کشت و با توجه به نیاز سوختی درخواست کرد، افزود

 .شود درصد سوخت مورد نیاز این بخش تأمین می 90یابد، یعنی حدود  میلیارد لیتر اختصاص می 3.9تا  3.1مکانیزاسیون 

 
مرکز توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی پیشنهاد داده است که برای تأمین نیاز این بخش، ستاد سوخت : ردوی خاطرنشان ک

 .برداران اقدام کند کشور نسبت به صدور کارت سوخت برای بهره

 
از سوخت تراکتورداران و سایر دارندگان ادوات مکانیزه بخش کشاورزی باید همچون سایر خودروها بتوانند : عباسی ادامه داد

 .ای استفاده کنند یارانه

 
 هزار نیروی محرکه در کشور 90گذاری  پالک

 
گذاری یکی از دالیلی بود که ستاد سوخت، صدور کارت برای  نبود پالک: رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تصریح کرد

کانیزه در کشور آغاز شده و در حال حاضر گذاری ادوات م این بخش را ناممکن دانسته است، در حالی که از سال گذشته شماره

 .گذاری شده است هزار نیروی محرکه در کشور پالک 90تا  19حدود 

 
امنیت های موجود در کشور کارت سوخت دارند، اما تراکتورها که برای تأمین  در حالی که تمامی موتورسیکلت: وی یادآور شد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28414
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برند و ناگزیر هستند سوخت  ای رنج می ای و یارانه کنند، از نداشتن کارت سوخت و به تبع آن سوخت سهمیه کشور کار می غذایی

 .مورد نیاز خود را از خودروهای سنگین دیگر تهیه کنند

 
در حوزه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، از سال گذشته با اختصاص اعتبارات برای نوسازی ناوگان، اقدامات  :عباسی تأکید کرد

رود مدیران ستاد سوخت کشور نسبت به این مسئله هوشیارتر  گذاری نیز در حال انجام است که امید می مؤثری انجام شده و پالک

 .های الزم را انجام دهند ی خودروهای کشاورزی اقدامگیر های سوخت شده و برای صدور کارت و تعبیه جایگاه

 
های مکرر با ستاد سوخت، متأسفانه با عدم پاسخگویی مدیران  ، در پی تماس(ایانا)گفتنی است، خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

فراهم کردن امکانات الزم برای ای که رییس روابط عمومی این ستاد نیز با عدم پاسخگویی، حاضر به  گونه رو شد، به این بخش روبه

 .های این ستاد برای بخش کشاورزی نشد مصاحبه پیرامون برنامه

 
در معرض خطر است و در  ها هدفمندی یارانهپذیری است که با آغاز مرحله دوم  های آسیب الزم به ذکر است، کشاورزی از بخش

 .های حمایتی اقدام کنند هایی اعمال شود و سایر مسئوالن نیز باید نسبت به تدوین برنامه بخش سوخت باید مساعدت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31703 

 "بازگشت به باال"
 فودپرس- 1393فروردین ماه  23شنبه 

 !زمينی کشاورزان برای کاشت سيب تمایلدالیل کاهش 

برخی از انواع موادغذایی  قيمت، کشاورزیهای مکرر مسووالن دولتی به ویژه در بخش  با وجود وعده

 .اصلی مردم همچنان باال بوده و در حال طی روند صعودی است

 
شود، مربوط به دیروز و امروز نبوده و اکنون در  ترین موادغذایی سفره ایرانیان محسوب می که یکی از اصلی زمینی سیبی قصه گران

 .اش است سالگی آستان اتمام یک

 
زمینی که روزگاری از نظر قیمتی، ارزش چندانی نداشت و معموال به دلیل نبود تقاضا، میان عرضه و تقاضا روی دست  سیب

 .شود تراز سکه در نوسان است و هر روز بیشتر می رفت، اکنون در میان سبزیجات قیمتش هم کرد و فروش نمی کشاورزان باد می

 
ده بودن این محصول درچند سال گذشته  شاورزی سبب شد تا کشاورزان به دلیل زیانهای نادرست در بخش ک متاسفانه سیاست

این کار . های خود احساس نکنند و میزان تولید خود را حداقل تا یک میلیون تن کاهش دهند رغبتی برای زیر کشت بردن زمین

زمینی ایران طرفداران  شود سیب فته میهای نادرست در چند سال گذشته صورت گرفت؛ گ ها و برنامه دقیقا به دلیل سیاست

های باالتر به کشوری  شماری در برخی کشورهای همسایه دارد و سبب شده تا برخی دالالن با خرید این محصول آن را با قیمت بی

 .مانند عراق صادر کنند

 
گذرد و طبیعی است که  طور که ذکر شد اکنون یک سالی از تصمیم جمعی کشاورزان برای کشت نکردن این محصول می همان

 1زمینی که این روزها حداقل گیر مردم و به ویژه قشر کم درآمد جامعه را بگیرد و آنها قادر نباشند سیب تبعات آن گریبان

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C+%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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 .تومان قیمت دارد را تهیه کنند 7700هزارتومان و حداکثر 

 
با توجه به سردی هوا و کاهش دما در : اظهار داشتبه گزارش اقتصادپرس، دبیر اتحادیه بارفروشان در این باره به اقتصادپرس 

 .زمینی و در نتیجه برداشت آن با مشکالتی مواجه شده است ها، کاشت سیب بسیاری از استان

 
شود، اما این  های جنوبی و به ویژه از مزارع جیرفت تامین می زمینی مورد نیاز کشور از استان اکنون سیب: فتحعلی افزود علی حاج

 .دهد اف نیاز موجود را نمیمیزان کف

 
طور قطع پس از آن، شاهد عرضه فراوان  شود و به زمینی مزارع گرگان برداشت می روز آینده سیب37حداکثر تا : وی تصریح کرد

 .این محصول در بازار خواهیم بود

 
تا  30های جدید شاهد کاهش  نیزمی با ورود سیب: بینی کرد زمینی پیش دبیر اتحادیه بارفروشان درباره میزان کاهش قیمت سیب

 .درصدی این محصول خواهیم بود37

 
زمینی در میان کشاورزان کاهش یافته و دولت باید برای جلوگیری از  اکنون تمایل برای کاشت سیب هم: فتحعلی تصریح کرد حاج

 .اندیشی کند هر گونه بحران در تامین این ماده مهم غذایی باید به سرعت چاره

 
سال گذشته نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل  زمینی در اسفند  دهد که سیب نشان می بانک مرکزی های هفتگی بررسی گزارش

زمینی  دهد سیب ها در فروردین امسال نشان می است که بررسی این گزارش این در حالی. درصدی داشته است 305از آن رشدی 

 .درصد افزایش قیمت داشته است 310نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 
باید برای رفع  رزیجهادکشاوها، دولتمردان و به ویژه مسووالن وزارت  و افزایش قیمت ها هدفمندی یارانهدر آستانه اجرای فاز دوم 

های صحیح، زمینه تولید متناسب با نیاز کشور را فراهم کنند، زیرا ادامه این  ریزی ای فوری بیاندیشند و با برنامه این مشکل چاره

 .روند یعنی تولید پایین با قیمت باال برای بیشتر مردم قابل تحمل نیست

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31919 
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 (عکس! )+مشکی هایبرداشت گوجه 

. گوجه یکی از خوشمزه ترین و مفيدترین خوراکی هایی است که خداوند روی زمين قرار داده است

داشتن ليکوپن به رنگی قرمز در می آیند و بسياری از خاصيت آن ها نيز در این  گوجه ها به خاطر

 ماده خاص قرار دارد
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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/Post.aspx?Id=28489


 3131خبار کشاورزی  هفته سوم فروردین اهم ا      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

111 
 

. 
 

درون . یکی از نمونه های بسیار جالب و شاخه های گوجه فرنگی است که رنگی مشکی دارد و جلب توجه می کند "ایندیاگو رز"

 .هره این سبزی خاص نشان می دهد بسیار مفید استبرخالف آنچه چ .این میوه خاص به رنگ قرمز و بنفش است

 
این میوه همچنین برای . به گزارش باشگاه خبرنگاران، این گوجه عجیب سرشار از آنتی اکسیدان است و مزه بسیار خوبی هم دارد

فش به قرمز باعث به دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که پیوند زدن گوجه های بن. مبارزه با دیابت و چاقی بسیار مفید است

 .وجود آمدن این گوجه می شود

از دانشگاه اورگان به این نتیجه رسیده است که تولید گوجه های مشکی پوش بسیار به صرفه و البته  "جیم میرس"تحقیقات 

این . ه استاین دانشمند به عنوان کسی شناخته می شود که این گوجه های جالب را ابداع کرد. مفیدتر از گوجه های قرمز است

 .گوجه اولین نمونه و شاخه از گوجه قرمز رنگ در دنیاست

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31911 
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 ی عمده وارداتی ایران کدامند؟کاال 3۶؛ 36در سال 

 .محصوالت کشاورزی و غذایی بودند 3136محصول عمده وارداتی ایران در سال  3۶هفت محصول از  

 
ایران در سال گذشته هفت محصول عمده  گمرکترین آمار  ، براساس تازه(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

 ترین و پالم اولئین عمده سویا، شرکت تصفیه نشده، روغن خام و گندم،  ، ذرت دامیکنجاله، برنجکشاورزی و غذایی شامل 

 .محصول عمده وارداتی بودند 30محصوالت کشاورزی و غذایی وارداتی به کشور در بین 

 
های دارویی فاقد تولید داخل و ماژول نمایشگر نیز  سانتیمتر مکعب، مکمل 3700تا  3000همچنین خودروهای با حجم سیلندر 

 .سه محصول دیگر عمده وارداتی در سال قبل بودند

 
، برنج، کنجاله، ذرت دامی، گندم، شکر تصفیه نشده، ماژول نمایشگر، روغن خام سویا و پالم  ترتیب خودرواز نظر ارزش واردات به 

 .به خود اختصاص دادند 3193ترین محصوالت وارداتی را به ایران در سال  های اول تا دهم عمده اولئین رده

 111و  511، 511، 131، 113، 3.351، 3.735، 3.135، 3.100، 3.111قلم کاال در سال قبل به ترتیب  30ارزش واردات این 

تا  3000قلم کاالی عمده وارداتی بیشترین رشد واردات مربوط به خودروهای با حجم سیلندر  30در بین .میلیون دالر رسید

ه گندم به بیشترین افت واردات هم مربوط ب. درصد بوده است 59.7درصد و برنج به میزان  973سانتیمتر مکعب به میزان  3700
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 .درصد بوده است 33.1و شکر تصفیه نشده به میزان  70.1میزان 

درصد از کل واردات به کشور را  97درصد و از نظر وزنی حدود  35قلم کاال در مجموع از نظر ارزشی سهمی معادل حدود  30این 

 .به خود اختصاص دادند
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 جهانی گندم توليداحتمال کاهش 

اندکی کاهش  6۶3۰-6۶35در فصل زراعی  گندمتوليد جهانی : بينی کرد پيش غالتالمللی  شورای بين 

 .ميليون تن برسد ۰۶۶یابد و به 

که  3031-3039نی گندم در فصل زراعی بینی کرد تولید جها ، این سازمان پیش(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

 .میلیون تن خواهد رسید 509هنوز به پایان نرسیده به 

 
در هند که دومین تولیدکننده بزرگ گندم جهان است، از ژوییه تا . با این همه سال زراعی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است

 .ژوئن است

همچنین ذخایر مربوط به سال قبل چندان تغییری . تامین تقاضا کافی باشد بینی شده تولید جهانی گندم برای در این گزارش پیش

 .خواهد بود 3039-3037میلیون تن در سال  390نخواهند داشت و 

 
 370جهانی گندم از  صادراتشود  بینی می بر اساس گزارش اکونومیک تایمز، به دلیل محدودیت وضعیت عرضه در برابر تقاضا پیش

 .برسد 3039-3037میلیون تن در سال بازاریابی  391به  3031-3039میلیون تن در سال بازاریابی 
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 نگران نباشيد، قيمت سيب زمينی ارزان می شود: و تربار ميوهریيس اتحادیه 

 .حسين مهاجران اعتقاد دارد بزودی قيمت ميوه های نوبرانه با کاهش قابل توجهی مواجه می شود

های نوبرانه نظیر گوجه سبز و چغاله بادام توسط میوه فروشان و همچنین فروشندگان دوره گرد  میوههار، فروش با شروع فصل ب

ه سبز در نگاه اول هر فردی را برای خرید دیدن سینی سبز رنگی که پر است از چغاله بادام و بسته های گوج. آغاز شده است

وسوسه می کند اما با قیمت های نجومی که کنار این میوه های نوبرانه گذاشته شده است خریداران بسیاری را که دوست دارند 

محصوالت نوبرانه در بازار و در  قیمت افزایش.طعم این میوه های تازه از درخت چیده شده را بچشند از خریدن منصرف می کند

این فصل تا حدی منطقی و طبیعی است اما به نظر می رسد که گوجه سبز نوبرانه که چندان کیفیت و اندازه مناسبی هم ندارد 

ادیه میوه و تربار در این گفت وگو وضعیت بازار را بررسی کرده حسین مهاجران رئیس اتح. قیمت بسیار باالیی پیدا کرده است

 .است

 دلیل نوسانات قیمت های میوه های نوبرانه گوجه سبز و چغاله بادام چیست؟

هزار تومان به فروش رسیده بود اما در حال  10ابتدای گرانی نوبرانه میوه های بهاری چغاله بادام از شهر شیراز است که کیلویی 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28482
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28478
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
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هزار  37روز قبل چغاله بادام کاشان نوبر شد که کیلویی  30. هزار تومان شده است 9مان چغاله بادام شیرازی کیلویی حاضر ه

روز پیش چغاله بادام ساوه نوبر شد  7همچنین . هزار تومان است 1تومان به بازار عرضه شد اما همین چغاله بادام کاشان کیلویی 

باید در نظر داشته باشیم که این ریزی چغاله بادام است . هزار تومان فروخته می شود 30ویی که هنوز هم نوبر مانده است که کیل

هزار تومان بوده است اما وقتی میوه درشت شد قیمت  10که قیمت را تعیین می کند مثال چغاله شیراز در روزهای اول کیلویی 

 .بازار را به آن نسبت داد این ها دالیلی است که می توان نوسانات. اش بسیار افت پیدا کرد

چون . هزار تومان بوده است 33ابتدای ورود نوبرانه گوجه سبز هم از کاشان با قیمت . اما قیمت گوجه سبز را بگذارید بررسی کنیم

روز  30. هزار تومان شده است 1در حال حاضر همان گوجه سبز به دلیل افت کیفیت در بازار کیلویی . بسیار ریز و مرغوب بود

هزار تومان بود و همچنان همین قیمت نیز پایدار مانده است زیرا  37پیش گوجه سبز ساوه، قم و گرمسار وارد بازار شد که کیلویی 

هزار  31هزار تومان بود که البته در ابتدا نوبرانه اش کیلویی  30توت فرنگی جیرفت هم کیلو . بسیار با کیفیت و مرغوب است

هزار تومان است چون هم درشت  30هزار تومان است اما توت گلخانه ای کرج کیلویی  1تا  9ر کیلویی تومان بود اما در حال حاض

با نگاهی اجمالی به قیمت ها و کیفیت میوه های عرضه شده در بازار باید به این نتیجه برسیم که قطعا کیفیت .است و هم با کیفیت

 .میوه حرف اول را در تعیین قیمت ها می زند

 نظر شما برای کنترل این نوسانات قیمت میوه راهکاری هم وجود دارد؟ایا به 

پس . میوه هم مثل گوشت و برنج عیار دارد و قیمت هایشان بر اساس همین عیار تعین شده بسیار با هم دیگر متفاوت است

گرم است با آن  70دا دانه ای یک توت فرنگی گلخانه ای کرج که حدو. بنابراین این کیفیت میوه است که قیمت را تعیین می کند

 .توت فرنگی ریز جیرفتی هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ کیفیت و مرغوبیت بسیار متفاوت هستند

به گفته ای شما کیفیت تعیین کننده قیمت است اما چرا میوه های با کیفیت هم اینقدر گران هستند که بسیاری از مردم توانایی 

 خریدش را ندارند؟

این توت فرنگی که به بازار عرضه می شود یا در گلخانه پرورش یافته است یا در .میوه توت فرنگی در فصل بهار نیست ببینید فصل

توت ارزان قیمت بازار که در فضای باز هم پرورش یافته است در ابتدا از شهر گرگان یا سنندج وارد بازار میوه . مناطق گرمسیری

ار تومان به بازار عرضه می شود دارای طعم خیلی خوبی نیست اما توت سنندج بسیار هز 1توت گرگان که با قیمت . می شود

هزار تومان فروخته می شود که باید دوباره  1خوشمزه است که بهترین و خوراکی ترین نوع توت فرنگی در ایران است که با قیمت 

می خواهند یک میوه با کیفیت و قیمت مناسب و غیر  مردم ما زمانی که.متذکر شوم که در فصل خود توت فرنگی به بازار می آید

فصل اصلی عرضه اش مصرف کننده باید هزینه ای گران و سنگین ان را هم متقبل شوند و میوه ای که در فصل اصلی خودش 

 .عرضه شود قاعدتا ارزان تر خواهد بود

 
 یا شاهد کاهش قیمت خواهیم بود؟افزایش شدید قیمت سیب زمینی در این روزها بسیار بحث برانگیز شده است ا

 
هفته آینده شاهد افت قیمت این محصول پر مصرف  3مقدار ی پایین آمده است و امیدواریم در  سیب زمینیخوشبختانه قیمت 

ما قابل ذکر است که تولید شهر گرگان که اولین تولید ارزان این محصول نیز است بزودی وارد بازار می شود و به قیمت زیر ا. باشیم

 .روز دیگر این نوع سیب زمینی وارد بازار می شود 17بنابراین مردم نباید نگران باشند چراکه . هزار تومان عرضه می شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31790 

 "بازگشت به باال"
 فودپرس- 1393فروردین ماه  26سه شنبه 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28540
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 وزارت بهداشت توسطتنظيم اقالم سبد کاال 

یی خبر داد و ضمن های غذا مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از هدفمند کردن یارانه 

اردیبهشت ماه متناسب با  35ی توزیعی در سبد کاالترکيب : ای، گفت پذیر تغذیه اعالم اقشار آسيب

 .شود تنظيم می وزارت بهداشتپيشنهادات 

، از اقدامات در حال انجام جهت (ایسنا)دکتر زهرا عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار سرویس سالمت خبرگزاری دانشجویان ایران 

های  اقشاری را در جامعه داریم که نیازمند یارانه :های مرتبط خبر داد و گفت غذایی با همکاری بخشهای  هدفمند کردن یارانه

ای این اقشار تعریف، ترکیب آن مشخص و در اختیار آنها  بر این اساس باید سبد غذایی متناسب با نیازهای تغذیه. غذایی هستند

 .قرار داده شود

در کشور استفاده شود؛ چراکه که تنها بحث توزیع  امنیت غذاییغذایی باید در جهت برقراری های  البته از یارانه: وی تاکید کرد

های ارتقای فرهنگ  پذیر، باید روی برنامه سبد غذایی برای اقشار آسیب بر این اساس عالوه بر لزوم توزیع. سبد غذایی مطرح نیست

 .گذاری کنیم؛ چرا که مردم باید الگوی صحیح مصرف غذایی را بشناسند ای مردم نیز سرمایه و سواد تغذیه

ن در قشر مرفه نیز از ای مردم از این جهت اهمیت دارد که اکنو فرهنگسازی و افزایش سواد تغذیه :عبداللهی در این باره افزود

این موضوع باید با فرهنگسازی و اینکه مردم یاد . ای برخورداریم و این مشکل با ارایه سبد غذایی حل شدنی نیست مشکالت تغذیه

 .شان چه موادی را انتخاب کنند، اصالح شود بگیرند در سبد غذایی و سفره

توانیم بر اساس معیارها و ضوابط تعریف شده، اقشار  بهداشت می در بخش: پذیر گفت وی درباره چگونگی شناسایی اقشار آسیب

کنیم در اختیارشان  کنیم و به این ترتیب سبد غذایی با ترکیبی که برایشان تعریف می ای را شناسایی و معرفی  پذیر تغذیه آسیب

 .دهیم قرار 

مان آن است که در  بر این اساس، ترجیح: غذایی، افزود های عبداللهی با اشاره به جلسات برگزار شده در زمینه هدفمند شدن یارانه

البته این یارانه غذایی نه به . ای قرار گیرد یافته در اختیار اقشار نیازمند و آسیب پذیر تغذیه مرحله اول سبد کاالیی هدفمند و جهت

 .ای را حفظ کنیم ر آسیب پذیر تغذیهای مستمر، منظم و کمک غذایی باشد تا بتوانیم سالمت قش صورت یک سبد بلکه باید برنامه

محتوای این سبد باید . در این زمینه در حال کار هستیم: وی درباره محتویات پیشنهادی وزارت بهداشت برای سبد کاال، گفت

ها؛ چراکه تنها سیری شکمی کافی نیست و سیری سلولی باید  طوری باشد که هم انرژی مورد نیاز را تامین کند و هم ریزمغذی

ها و انرژی نیز به میزان توصیه شده باید در این سبد تامین  بنابراین منابع پروتئین حیوانی به عنوان منابع ریزمغذی. تامین شود

 .شود

 تنظیم ترکیب سبد کاال از سوی وزارت بهداشت

تنظیم ترکیب آن بر . یم شودای مردم تنظ ای و وضعیت تغذیه های تغذیه این سبد باید متناسب با نیازمندی: عبداللهی تاکید کرد

عهده وزارت بهداشت است به همین دلیل پیشنهاد ما آن است که به عنوان مثال به جای در نظر گرفتن شکر در این سبد، از آنجا 

که مشکل اضافه وزن، چاقی و مصرف زیاد قندهای ساده را داریم، اقالم غذایی دیگری نظیر حبوبات در سبد کاال قرار گیرد تا به 

 .ها این ترتیب هم منبع پروتئینی تامین شود و هم منبع ریزمغذی

 
ها و هم انرژی را  در مجموع اصالحی این چنینی باید روی سبد کاال انجام شود که مصرف کنندگان آن هم ریزمغذی: وی افزود

 .دریافت کنند

 

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=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+
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
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شود، ترکیب این سبد متناسب با  زیع میاردیبهشت ماه که اولین سبد کاال در سال جاری تو 37قرار است : عبداللهی گفت

 .پیشنهادات وزارت بهداشت تنظیم شود و اینکه چه اقشاری در اولویت دریافت قرار گیرند

اگر قرار است امنیت غذایی در کشور برقرار شود، یکی از کارهای مهمی که باید انجام شود، قطعا کنترل قیمت : عبداللهی تاکید کرد

یمت مواد غذایی به ویژه کاالهای غذایی اساسی مانند شیر، لبنیات، گوشت، تخم مرغ، حبوبات و سبزی و و جلوگیری از افزایش ق

 .میوه است تا مردم دسترسی اقتصادی به آنها داشته باشند

ه مبتال کودکان زیر پنج سال مبتال به مشکل سوء تغذیه، مادران باردار و شیرد: ای نیز گفت وی در توضیح اقشار آسیب پذیر تغذیه

ای هستند؛ چراکه  پذیر تغذیه های آسیب اموزان در سنین بلوغ از گروه به سوء تغذیه یا کم خونی، سالمندان، نوجوانان و دانش

به این ترتیب الزم است این . شوند ای باالیی دارند و در صورتی که این نیازها تامین نشود، قطعا دچار مشکل می نیازهای تغذیه

 .ت کمک غذایی باشندها در اولوی گروه

کند و پیشنهاد آن است که این  کنم که یک سبد غذایی مشکلی را حل نمی البته تاکید می: عبداللهی در پایان مجددا تاکید کرد

 .ها تحت حمایت و کمک مستمر غذایی قرار بگیرند گروه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31711 

 "بازگشت به باال"
 فودپرس- 1393فروردین ماه  25دو شنبه 

 مهار آهنگ تند گرانی محصوالت کشاورزی با اجرای کامل قانون انتزاع

عضو کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس با اشاره به آشفتگی و نوسانات شدید قيمت  

اجرای کامل قانون انتزاع وظایف و تدوین الگوی کشت متناسب با : در بازار، گفت کشاورزیت محصوال

 .نياز کشور توسط جهادکشاورزی راهکار برون رفت از مشکالت بخش کشاورزی است

 
سکینه عمرانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در خصوص دالیل آشفتگی و بی ثباتی بازار محصوالت 

این کمیسیون بارها نسبت به ضرورت تدوین الگوی کشت محصوالت کشاورزی متناسب با : کشاورزی به ویژه سیب زمینی، گفت

 .متذکر شده اما متاسفانه نتیجه ای نداشته است جهادکشاورزینیاز کشور به وزارت 

 

ت کشاورزی اینکه در صورت تدوین الگوی کشت صحیح محصوال  نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به

بر اساس : متناسب با نیاز کشور، بخش گسترده ای از بی ثباتی و نوسان قیمت این محصوالت در بازار کنترل خواهد شد، افزود

الگوی کشت کشاورزان می دانند چه محصوالتی را کشت کنند تا نه با مازاد محصول و کاهش قیمت روبه رو و دچار ضرر و زیان 

 .مبود محصول، گرانی ها و سود موقتی و مشکل تامین بذر در دوره بعدی کشت مواجه نشوندشوند و از طرف دیگر با ک

 

برنامه ریزی، نظارت و مدیریت الزم در خصوص کشت   عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به اینکه

د هستیم که یکسال سیب زمینی بیش از نیاز به همین علت شاه: محصوالت کشاورزی و تنظیم بازار وجود ندارد، تصریح کرد

به   مصرفی کشت می شود و روی دست کشاورز مانده و یا با قیمت خیلی پایین به فروش می رود وبالعکس، سال زراعی بعدی

 .دلیل تجربه سال قبل با کاهش سطح زیر کشت این محصول و کمبود سیب زمینی در بازار و موج گرانی ها رو به رو می شویم

 
 قصه دنباله دار نوسان قیمت پیاز و سیب زمینی به پشتوانه غفلت مسئوالن

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28538
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
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و پیاز و دل نگرانی کشاورزان و مصرف کنندگان برای به فروش  قیمت سیب زمینینوسانات شدید   عمرانی با بیان اینکه قصه

این وضعیت نه به سود تولید کننده و نه : در بازار حاکم شده است، تاکید کرد  رساندن و خرید این محصوالت چندسالی است که

 .به نفع مصرف کننده است

 
زمانی محصولی مانند سیب زمینی با قیمت باالیی، همانند  این نماینده مردم در مجلس نهم با توضیح اینکه شاید اگر در یک دوره

در بازار فروخته شود، به سود کشاورزان باشد اما این سود موقتی و گذرا است، چرا که در دوره بعدی کشت، اکثر   سال قبل 3

  دید قیمت و ضرروزیانکشاورزان باصرف هزینه های بسیار تولید سیب زمینی می کارند اما در نهایت با مازاد محصول، افت ش

 .روبرو می شوند

 
 جهادکشاورزی موظف به اجرای کامل قانون انتزاع است

 
وظایف در بخش کشاورزی و محول شدن مسئولیت مستقیم  قانون انتزاععمرانی با یادآوری اینکه در ماه های پایانی سال گذشته 

این طرح به طور کامل اجرا نشده و وزارت : تنظیم و ایجاد ثبات در بازار به وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسید، تصریح کرد

همچنان   شدید قیمت محصوالت کشاورزی است و آشفتگی بازار و نوسانات  جهاد به طور کامل این موضوع را در دست نگرفته

 .ادامه دارد

 
در زمینه کشت محصوالت   عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مدیریت صحیح

قانون   انتظار می رود وزارت جهادکشاورزی با اجرای کامل و درست  :کشاورزی متناسب با میزان نیاز کشور وجود ندارد، گفت

تنظیم و   ثبات قیمت  انتزاع وظایف در بخش کشاورزی و برنامه ریزی اصولی الگوی کشت مناسب را تدوین و زمینه های ایجاد

 .ندرا فراهم ک بازار

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31731 

 "بازگشت به باال"
 فودپرس- فروردین ماه  25دو شنبه 

 زمينی دليل گرانی آن فرنگی به جای سيب کاشت توت

در سال جاری باعث باال  سيب زمينیحجم کم کاشت : بزی گفتریيس اتحادیه فروشندگان ميوه و س

 .این محصوالت شده است قيمترفتن 

 
سیب   :زمینی تاکید کرد ، درباره دالیل گرانی سیب(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  حسین مهاجران در گفت

رسد و با این شرایط باید خرابی و وزن کارتن را نیز در  تومان به فروش می 3300تومان و کهنه  3100زمینی نو در میدان کیلویی 

 .گرفت نظر

این در حالی . رسید سال گذشته حجم تولید سیب زمینی بسیار باال بود و از این رو با قیمت کم به فروش می 10در : وی یادآور شد

 .اند زمینی کاران برای جلوگیری از ضرر و زیان در سال جاری توت فرنگی کاشته است که سیب

البته پیش . کم سیب زمینی در سال جاری قیمت آن افزایش یافته است با کاشت: رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی افزود

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%B3%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9
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=%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=%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=%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28528
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
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در میدان  قیمت سیب زمینیشود عرضه سیب زمینی گرگان که در آخر اردیبهشت ماه برداشت خواهد شد باعث کاهش  بینی می

 .خواهد شد

 .به گفته وی ورود سیب زمینی گرگان و اصفهان کاهش قیمت آن را به دنبال خواهد داشت

شود و در حال  درختان موز آفریقا آسیب دیده و دیگر موز آفریقایی توزیع نمی: مهاجران همچنین در رابطه با گرانی موز اظهار کرد

 .شود ر موز آمریکای مرکزی از سوی واردکنندگان خریداری میحاض

 .کنندگان ایران نیست شود از این رو پاسخگوی نیاز مصرف موز آمریکای مرکزی با حجم باال تولید نمی: وی ادامه داد

در : شد، گفت ر عرضه میدال 33که در مرز ترکیه در گذشته هر کارتن موز  رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به این

دالر فروخته شده است که قیمت منطقی آن در سطح عرضه  35چند هفته گذشته هر کارتن موز در مرز ترکیه بدون رنگ کاری 

 .تومان باشد 1370باید کیلویی 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31730 
 

 

 "بازگشت به باال"
 فودپرس- 1393فروردین ماه  25دو شنبه 

 محصول کشاورزی 1در  خوداتکاییدستور روحانی برای 

ریيس جمهور مقرر کرد امکانات و منابع مالی، تکنولوژیکی و علمی مورد نياز کشاورزی و صنایع 

اتکایی کشور در هشت محصول اساسی کشاورزی تا درصد به ميزان خود 6۶جنبی آن برای افزایش 

 .تأمين شود و در اختيار بخش کشاورزی قرار گيرد 313۰پایان سال 

 
و با حضور اعضاء تشکیل شد،  جمهور رییس که به ریاست  اقتصاد مقاومتیبه گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ستاد هماهنگی 

های ابالغی مقام معظم رهبری در اقتصاد  های آن وزارتخانه در اجرای سیاست گزارش مشروحی از برنامه جهاد کشاورزیوزیر 

 .مقاومتی ارائه کرد

 
وری و تولید محصوالت راهبردی، توسعه ذخائر  محور کلی افزایش بهره 9ورزی حول های بخش کشا براساس این گزارش، برنامه

ها و  برداری از مزیت محصوالت راهبردی کشاورزی و تنظیم بازار آنها، توسعه صادرات محصوالت کشاورزی براساس شناسایی و بهره

 .های فراسرزمینی تنظیم و آماده اجرا شده است شتهای کشور و استفاده از امکان تولید محصوالت در خارج از کشور و ک قابلیت

 
ریزی برای  در این جلسه مباحث مربوط به تجهیز منابع مورد نیاز بخش، تعمیم بیمه کشاورزی و پوشش فراگیر ریسک بیمه، برنامه

برداری بهینه از  ، تأمین آب مورد نیاز بخش و بهرهدولتمحدود ساختن دخالت دولت در تولید محصوالت و افزایش نقش حمایتی 

آن و مسایل فنی مبتال به بخش از جمله تناوب کشت، پایداری کشت و توسعه فناوری کشاورزی به طور مفصل مورد بحث و 

 .بررسی قرار گرفت

 
و صنایع جنبی آن در ارتقاء  کشاورزیاقتصاد مقاومتی ضمن تأکید بر اهمیت بخش  حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی

لیل و برنامه دقیق در خصوص حرکت به های پیشنهادی و به ویژه ارائه تح خوداتکایی اقتصاد کشور، خواستار تنظیم نهایی برنامه

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%B3%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28520
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%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3+%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
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%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 .سوی خودکفایی در محصوالت استراتژیک با توجه به ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی موضوع شد

رییس جمهور همچنین بر توسعه صنایع جنبی کشاورزی و صنایع غذایی و منظور نمودن نقش آن در برنامه جامع بخش کشاورزی 

ولید مواد غذایی و الگوی مصرف آنها در جامعه و ایجاد تنوع در تولیدات این بخش و اعمال و نیز مباحث مربوط به بهداشت ت

درآمد و  گذاری محصوالت و تولیدات کشاورزی و صنایع غذایی با رعایت حال اقشار کم   های علمی و متنوع در قیمت  مدل

 .والت کشاورزی تأکید کردریزی برای افزایش درآمد فعاالن بخش از طریق توسعه صادرات محص برنامه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31737 

 "بازگشت به باال"
 فودپرس- 1393فروردین ماه  25دو شنبه 

 ها جبران شود یارانه  هدفمندیهای مرحله اول  لطفی کم

در این سازمان خبر  ها یارانه  هدفمندیاز تشکيل کارگروه ویژه اجرای قانون  سازمان شيالتیيس ر 

ها در فاز دوم جبران  یارانه  های صورت گرفته در مرحله اول قانون هدفمندی لطفی باید کم: داد و گفت

 .شود

: اظهار کرد( ایسنا)وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران  در گفت - جهاد کشاورزیمعاون وزیر  -حسن صالحی 

های تولیدی مختلف کشاوزی  ها و حمایت از بخش یارانه  ون هدفمندیگذاری برای چگونگی اجرای قان برای بررسی و سیاست

 .ای در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیالت تشکیل شده است های ویژه کارگروه

ها و دولت مشخص نشده اما باید توجه داشته باشیم که بیش از  یارانه  های انرژی در ستاد هدفمندی هنوز قیمت حامل :وی افزود

 .تاکنون به بخش کشاورزی و صنایع شیالتی کمک شده است توجه کنیمآنچه که 

های انرژی  ای عمل شود تا علیرغم افزایش حامل ها باید به گونه یارانه  در اجرای قانون هدفمندی: رییس سازمان شیالت ادامه داد

های مختلف  ای و اختصاصی بخش یارانهای که سهمیه تولید  های تولیدی سهمیه خاص خودشان را قائل شویم؛ به گونه برای بخش

 .های انرژی و سوخت مشخص کنیم را از حامل

 
ها حین اجرای قانون  قویت آنو ت کشاورزیهای مختلف تولیدی  وزیر جهاد کشاورزی همواره بر حمایت از بخش :صالحی گفت

 .ها تاکید دارد چراکه غذا و محصوالت کشاورزی یک کاالی استراتژیک است و باید از آن حمایت شود یارانه  هدفمندی

 
های بسیاری به بخش کشاورزی و تولید  ها کم لطفی یارانه  در اجرای مرحله اول هدفمندی  :معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

 .ها را در مرحله دوم اجرای این قانون جبران کنیم فت که باید آنصورت گر

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31739 

 "بازگشت به باال"
 فودپرس- 1393فروردین ماه  24یک شنبه 

 تومان در طرح خرید تضمينی امسال 3۶2۰به  باکيفيت افزایش قيمت گندم

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدابير اتخاذ شده برای تشویق کشاورزان به توليد 

ریال در هر کيلو با توجه به  3۶2۰2مينی گندم معمولی تا با کيفيت از افزایش قيمت خرید تضگندم 

 .کيفيت آن خبر داد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28515
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C+%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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/Post.aspx?Id=28514
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
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گندم امسال پایه خرید تضمینی  قیمت :عباس قبادی گفت  به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، 

درصد افت مفید می  9درصد افت غیر مفید و  3ریال برای گندم دوروم با احتساب  30100ریال برای گندم معمولی و  30700

ریال و برای  30191باشد، اما در صورت نداشتن افت مفید و غیر مفید، قیمت خرید تضمینی در هر کیلو برای گندم معمولی تا 

 .باشد قابل افزایش میریال  30919گندم دوروم تا 

 

ریال و به  97و  39  بر اساس جدول پاکی، به ازای هر درصد افزایش افت مفید و غیر مفید برای گندم معمولی به ترتیب: وی افزود

ریال از قیمت مصوب گندم در هر کیلو کسر خواهد  97و  31افزایش افت مفید و غیر مفید گندم دوروم به ترتیب   ازای هر درصد

 .شد

و  1باشد، به عنوان مثال  اگر افت مفید و غیر مفید گندم های عرضه شده کمتر از حد افت مجاز : قبادی همچنین خاطر نشان کرد

درصد افت داشته باشند؛ به ازای هر درصد افت کمتر، مبالغ باال به قیمت پایه خرید اضافه شده و به کشاورزان پرداخت  3و  3

 .خواهد شد

 3زده تا  های سن گندم  :زدگی تشریح کرد ها با انواع سن ی خرید گندم معدن و تجارت در خصوص نحوهمعاون وزیر صنعت، 

درصد در هر دو نوع گندم  3های با سن زدگی باالتر از  باشد؛ اما در گندم بدون کسر بها، به قیمت مصوب قابل خرید می  درصد،

 .شود ریال از بهای هر کیلو قیمت پایه گندم کسر می 300 معمولی و دوروم به ازای هر درصد افزایش سن زدگی مبلغ

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31730 

 "بازگشت به باال"
 خبرنگاران جوان – 1393فروردین  22: تاریخ

 برای کشاورزی در نظر بگيریمبرنامه بلند مدتی را 

های معين، افزایش توليد و مکانيزه شدن  ریزی کشاورزی پتانسيل باالیی دارد که با استفاده از برنامه

 .بخش کشاورزی شاهد توسعه این بخش خواهيم بود
در : گفتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران  اهلل نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با رحمت

 .حوزه کشاورزی نیاز به یک استراتژی داریم

های شمالی که به قطب کشاورزی ایران  با توجه به مشکالتی که طی سالهای اخیر در بخش کشاورزی ایجاد شده استان: وی افزود

کند بنابراین، الزم است که کلیه امکانات و منابع استفاده شود تا به  ه نرم میشماری دست و پنج معروف هستند با مشکالت بی

 .مکانیزه شدن بخش کشاورزی کمک شود

ریزی  وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه برای سیاست الگوی کشت و محصوالت ارگانیک و افزایش تولید برنامه: نوروزی گفت

 .یردکوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر بگ

دولت باید به کشاورزان خدمات بدهد و تسهیالت کم سود برای آنها در نظر بگیرد و همچنین شرکتهای تعاونی : وی ادامه داد

 .روستایی از شکل سنتی خارج شوند و به شکل پویا، بخش عملیاتی را اجرا کنند

های نامرغوب به کشور  ن دلیل باید از واردات برنجبرنج در کشور ما از کیفیت باالیی برخوردار است به همی: نوروزی تصریح کرد

 .جلوگیری کرد

های کلی  صنایع تبدیلی کشاورزی در اقتصاد نقش مهم و حساسی دارد که این نیازمند حرکت، در مسیر سیاست: نوروزی گفت

 .ساله است 30  قانون اساسی و برنامه 99اصل 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28510
https://www.yjc.ir/fa/services/6
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ری شوند تا کشورهای دیگر که نامی در کشاورزی ندارند نتوانند با استفاده از محصوالت کشاورزی باید در کشور فرآو: وی ادامه داد

 .مند شوند بندی کنند و از کیفیت و بازار ایرانی بهره پیشه ایرانی بسته

 .باید اتحادیه تعاونی کشاورزی و اتاق بازرگانی خوبی تشکیل شود تا کشاورزی را از تک محصولی نجات بدهد: وی در پایان گفت

http://www.yjc.ir/fa/news/9100133 

 "بازگشت به باال"
 ایسنا - 1393فروردین  18دوشنبه 

  واردات برنج به حدود دو ميليون تن رسيد
هزار  352و  بقه یك ميليونسا درصدی به رقم کم 5۶112واردات برنج به کشور با رشد  3136در سال 

  .تن رسيد
ایران، در سال گذشته ارزش واردات برنج نیز  ترین آمار گمرک ، براساس تازه(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

  .میلیون دالر شد 103میلیارد و  درصدی بالغ بر دو 59.13با افزایش 

این در حالی است که در . اختصاص داد کل واردات کشور را در سال قبل را به خوددرصد  9.71برنج از نظر ارزش سهمی معادل 

  .درصد رسیده بود 3.95این سهم به  3193سال 

این سه کشور از نظر ارزشی در واردات برنج  سهم. هند، پاکستان و ترکیه سه مبداء اصلی واردات برنج ایران در سال قبل بودند

  .رسید درصد 1.01و  1.91، 51.95کشور به ترتیب به 

  .دادند درصد از واردات برنج ایران را به خود اختصاص 9.79ها نیز سهمی معادل  سایر کشور

  .میلیون دالر وارد شده بود 131 هزار تن برنج به ارزش تقریبی یک میلیارد و 395معادل یک میلیون و  3193در سال 

http://www.isna.ir/fa/news/91033109559 

 "بازگشت به باال"
 ایسنا - 1393فروردین  18دوشنبه 

  گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ضروری است سرمایه برای تحقق اقتصاد مقاومتی

بخش  عوامل توليد، های داخلی و تخصيص بهينه گذاری بخش خصوصی، استفاده از نهاده سرمایه

  .کشاورزی را در تحقق اقتصاد مقاومتی کمك خواهد کرد
( ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران  وگو با خبرنگار کشاورزی در گفت -عضو هیات علمی دانشگاه تهران  -امیرحسین چیذری 

  .بازدهی بخش کشاورزی موثر استبازاررسانی و صادرات در افزایش  های تولید، گذاری خصوصی در بخش سرمایه: اظهار کرد

باید حداکثر استفاده را از این : گفت های بخش کشاورزی همچون آب، خاک حاصلخیز و نیروی انسانی وی با اشاره به محدودیت

  .ضروری است تخصیص بهینه عوامل تولید. منابع به کار ببریم

های داخلی همچون کود و سم  بیشتر از نهاده استفاده: ست و گفتهای داخلی را در تولید بیشتر موثر دان چیذری استفاده از نهاده

  .شود ها می تولید این بخش های داخلی در منجر به افزایش توانمندی

بخش کشاورزی در مراحل برداشت و پس از  که راهکار دیگر اقتصاد مقاومتی، کاهش ضایعات این کارشناس کشاورزی با بیان این

  .دورریز و هدررفت محصوالت جلوگیری کنیم االمکان از حتیباید : برداشت است، افزود

http://www.yjc.ir/fa/news/4800312
http://www.isna.ir/fa/news/93011804779
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در مقایسه با محصوالت مشابه خارجی  پذیر شدن محصوالت کشاورزی های تولید نیز منجر به رقابت کاهش هزینه: وی اظهار کرد

های کشور را  ید پتانسیلکشاورزی، با به گفته این کارشناس کشاورزی، با توجه به تاکید قانون اساسی بر محوریت بخش .شود می

  .بگیریم در اقتصاد کشاورزی به عنوان یک اصل به کار

راهکارهای ایجاد اقتصاد مقاومتی در  اگر کشور قصد دارد در بخش کشاورزی در منطقه سرآمد باشد باید به: چیذری تصریح کرد

  .اند کاربرد دارد توسعه خود قرار داده کشورها که کشاورزی را محور این تئوری در بسیاری دیگر از. این بخش توجه کند

http://www.isna.ir/fa/news/91033109795» 
 

 "بازگشت به باال"
 ایسنا - 1393فروردین  22جمعه 

  درصدی برداشت ذرت در اوکراین 31کاهش 
مشکالت  برداشت امسال ذرت در اوکراین به دليل کاشت کمتر و: يش بينی کردموسسه اگریتل پ

  .درصد کاهش خواهد یافت 31کشاورزان برای دسترسی به اعتبار، 
تولید ذرت در اوکراین : در گزارشی نوشت ، این موسسه مشاوره کشاورزی فرانسوی(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

 کمتر، ممکن است برای نخستین بار در پنج سال گذشته کاهش پیدا کند و به  منطقه تحت کشت و بازده به دلیل کاهش وسعت

  .تن برسد میلیون 1.1

سومین صادرکننده بزرگ ذرت در جهان  3031-3039شورای بین المللی غالت پیش بینی کرده است اوکراین در سال بازاریابی 

  .پس از آمریکا و برزیل خواهد بود

 19شده، از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون  هایی که به دنبال الحاق کریمه به روسیه ایجاد ش ارز اوکراین در بحبوحه تنشارز

درصدی  90اگریتل به مشکالت مالی تولیدکنندگان اوکراینی اشاره کرده که با کاهش  .درصد در برابر دالر کاهش یافته است

ثباتی سیاسی در این کشور  مالی و بی های اعتباری در ارتباط با مشکالت شده اند و محدودیتگریونیا در مدت سه ماه روبرو  ارزش

  .دارند

 3033میلیون تن در سال  30.9مقایسه با  در 3031میلیون تن ذرت در سال  10.9طبق آمار شورای بین المللی غالت، اوکراین 

  .برداشت کرد

های تولید کم هزینه  محصوالت و روش ث خواهد شد کشاورزان به دنبال کاشتبر اساس گزارش بلومبرگ، محدودیت منابع باع

  .تر است درصد در هر هکتار گران 70دیگر و محصوالت دانه روغنی،  تولید ذرت در اوکراین در مقایسه با غالت. باشند

http://www.isna.ir/fa/news»/91033305333/% 

 "بازگشت به باال"

 

 

 
 ایسنا - 1393فروردین  23شنبه 

http://www.isna.ir/fa/news/93011804597
http://www.isna.ir/fa/news


 3131خبار کشاورزی  هفته سوم فروردین اهم ا      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

111 
 

  درصدی آالیندگی بخش کشاورزی 1۶افزایش 

ای از  گازهای گلخانه انتشار: بينی کرد در گزارشی پيش( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

  .یافتدرصد تا نيمه قرن جاری افزایش خواهد  1۶بخش کشاورزی 

های  ای از فعالیت انتشار گازهای گلخانه :، نهاد کشاورزی سازمان ملل اعالم کرد(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

  .رشد خواهد کرد 3070درصد در سال  10و  3010درصد در سال  31 کشاورزی به ویژه دامداری و استفاده از کود

  .درصد افزایش یافت 39به میزان  3033تا  3003تولید محصول و دام در فاصله سال ای از  انتشار ساالنه گازهای گلخانه

درصد از کل تولید گازهای  19است که  – متان منتشر شده از نفخ و آروغ دام – "ای تخمیر روده"ترین منبع در این بخش  بزرگ

  .افزایش یافتند 3033تا  3003درصد در فاصله سال  33انتشار این گازها به میزان  .دهد ای بخش کشاورزی را تشکیل می گلخانه

روند و  ای بخش کشاورزی به شمار می گلخانه درصد از انتشار گازهای 31منبع بزرگ دیگر کودهای تولید بشر هستند که منبع 

  .اند افزایش داشته به این سو 3003بیش از یک سوم از سال 

درصد در  37در آسیا،  3033در سال  ای بخش کشاورزی تشار گازهای گلخانهدرصد از ان 99بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه 

  .چهار درصد در اقیانوسیه بود درصد اروپا و 33درصد در آفریقا،  37قاره آمریکا، 

 است ای جهان از بخش کشاورزی طبق برآوردهای قبلی، حدود یک هفتم انتشار گازهای گلخانه

http»://www.isna.ir/fa/news/91033105591 
 

 

 

 "بازگشت به باال"
 ایسنا - 1393فروردین  23شنبه 

  مشاور عالی وزیر کشاورزی تشریح کرد

  ها در بخش کشاورزی تاثير مرحله دوم هدفمندی یارانه
ای است که اجرای  های آن به گونه وزارتخانه های اتخاذ شده در دولت و دابیر و سیاستت: مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی گفت

  .های مختلف تولیدی وارد نکند بخش ای به ها ضربه دوم هدفمندی یارانه  مرحله

دولت بر سیاست : اظهار کرد( ایسنا)ایران  وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان سید محمد حسین شریعتمدار در گفت

 که همین سیاست در اجرای فاز اول رغم این ها لطمه نخورد و علی هدفمندی یارانه این است که تولید بابت اجرای فاز دوم

  .شد ای روبرو ها نیز مدنظر قرار گرفته بود، اما در اجرا با مشکالت عدیده هدفمندی یارانه

های آن شرایطی را فراهم کنند تا  وزارتخانه شود بلکه باید دولت و یاجرای این قانون نه تنها باعث کاهش تولید نم: وی افزود

ها و تدابیر تسهیالتی، تدارکاتی و غیره به هدایت این  از طریق اندیشیدن سیاست تواند های تولیدی تقویت شوند که می بخش

  .در جهت رشد و توسعه اعمال شود ها بخش

های مختلف تولیدی  ها بخش هدفمندی یارانه ید در مراحل مختلف اجرایی فاز دومبا: مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد

 ها و نیازهای خود برای های انرژی، نهاده های فسیلی، دیگر حامل بابت تامین سوخت ای مدیریت شوند تا مدیران مشکلی از به گونه

  .تولید نداشته باشند

http://www.isna.ir/fa/news/93012307748
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های مختلف تولیدی از جمله کودهای  بخش های کشاورزان در یرد تا نیازمندیباید نظارت بیشتری صورت گ: شریعتمدار ادامه داد

که تالش کنیم در سال  تر این البته مهم. رس بودن تامین شود هم از نظر در دست آالت هم از نظر قیمت و شیمیایی، بذور و ماشین

ی  حالی که در سال اول اجرای مرحله در. ت کنیمها مشکالت بروز نکند و آنها را مدیری دوم هدفمندی یارانه  اجرای مرحله اول

  .بینی نشده بود پیش ها به دلیل عدم تجربه چنین نخست هدفمندی یارانه

های تولیدی  ای برای بخش هر وزارتخانه هایی در های تولیدی و گروه در حال حاضر گروهی در دولت برای کل بخش: وی تاکید کرد

های  ها بپردازند و از بروز مشکالت احتمالی در بخش فاز دوم هدفمندی یارانه ر اجرای صحیححوزه خود تشکیل شده تا به نظارت ب

  .گیری کنند تولیدی پیش مختلف

هایی  تا از نظر اعتبارات و تدارکات سیاست نظر وزارت جهاد کشاورزی نیز بر این است: مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد

  .تولیدی حمایت شود و نیازهای آنها از هر نظر تامین شود ده در همه مراحلکنن اندیشیده شود تا تولید

آالت مورد نیاز کشاورزان  خرید ماشین میلیارد تومان اعتبار برای 570دوم سال گذشته   در نیمه: شریعتمدار خاطر نشان کرد

چنین برای تامین کود مورد  هم. ن قرار گرفتتامین شد و در اختیار کشاورزا تخصیص یافت که تا پایان سال بیش از نیمی از آن

  .نیاز کشاورزان تامین شد های بسیاری صورت گرفت و های تولیدی بخش کشاورزی در نیمه دوم سال گذشته تالش بخش نیاز

ک، هایی از جمله مکزی بسیاری به کشور ی دنیا به بخش کشاورزی سفرهای برای انتقال تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته: وی گفت

ها برای  آالت پیشرفته این کشور ضمن انتقال دانش و فناوری از تجهیزات ماشین ایتالیا و آلمان و غیره صورت گرفته تا بتوانیم

  .نیاز کشاورزان استفاده کنیم تامین

http://www.isna.ir/fa/news/91033105153/% 
 

 

 

 "بازگشت به باال"
 ایسنا - 1393فروردین  2۲یکشنبه 

  تاثيری خشکسالی در بازار قهوه برزیل بی

شود،  می انجمن صنعت قهوه برزیل اطمينان داد با وجود خشکسالی شدید که منجر به برداشت کمتر

سال جاری ميالدی  ی داخلی را دراین کشور به اندازه کافی ذخایر قهوه دارد که صادرات و تقاضا

  .تامين کند
کیلوگرمی قهوه  10میلیون تن کیسه  95اش از تولید  اولیه بینی ، این انجمن اعالم کرد که پیش(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

  .گستردگی دقیق خسارات خشکسالی به محصول، کمتر شود ممکن است با روشن شدن

گویند مازاد جهانی پنج میلیون کیسه تا حدودی تاثیر  می ه محصول قهوه وارد شده هنوز مشخص نیست اما حاضران بازارمیزان آسیبی که ب

  .خواهد کرد این آسیب بر عرضه را محدود

گ شده که لطمه زده و مصادف با هجوم آفت زنگ بر اما خشکسالی که قیمت قهوه عربیکا را در مدت دو ماه دو برابر کرده، به رشد گیالس

  .محصول این منطقه آسیب زده است آمریکای مرکزی را فراگرفته و به بازده

ها نسبت به خشکسالی، هفته گذشته به باالترین سطح  نگرانی کند که قیمت آن با تشدید درصد از قهوه عربیکای جهان را تولید می 90برزیل 

  .صعود کرد در بیش از دو سال گذشته

http://www.isna.ir/fa/news/93012307372/%25
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ترین محصول این کشور در پنج  بینی کرد که کوچک میلیون کیسه قهوه را پیش 91.1تا  90.3ه گذشته تولید بین شورای قهوه برزیل هفت

  .سال گذشته خواهد بود

بررسی ایالت . میلیون کیسه پیش بینی کرده بود 70.3 تا 91.7دولت برزیل در ژانویه که هنوز از خشکسالی خبری نبود، محصول قهوه را بین 

دلیل خشکسالی از  درصد از محصول این کشور ممکن است به 97کند، نشان داد حداکثر  برزیل را تولید می س که نیمی از قهوهمیناس گرای

  .بین رفته باشد

این کشور تا ماه . کیسه دیگر در بازار داخلی مصرف کرد میلیون 30صادر و  3031میلیون کیسه قهوه در سال  13بر اساس آمار رسمی، برزیل 

  .کند میلیون کیسه کاهش پیدا 33.7ذخایرش داشت اما این ذخایر ممکن است تا اول ژوییه به  میلیون کیسه قهوه در 39ه گذشت

شود،  برداشت می 3037محصول دانه قهوه که در سال  گویند خشکسالی احتماال آسیب قابل توجهی به بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران می

  .های آینده خواهد بود ذخایر این کشور در سال بیشتر برخواهد زد که به معنی فشار 

http://www.isna.ir/fa/news/91033901309 
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