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

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

  .نمایيد ليكک "التين آبی رنگ ذیل هر خبر

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

 .شود بازنشر می

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

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

 ستانيس دشت یکشاورز نيزم هکتار هزار 64 به لوله با آب انتقال طرح یاجرا (1

 دشت یکشاورز یها نيزم از هکتار هزار 64 به لوله با آب انتقال طرح: گفت یکشاورز جهاد ریوز

 .شود یم ییاجرا سال سه مدت در ستانيس

 دامداران به کمك یبرا یليتعط امیا در ريش جذب درصد 31 شیافزا (2

 کمك به نوروز التيتعط امیا در خام ريش جذب یدرصد 31 شیافزا با رانیا ريش عیصنا شرکت

 .شتافت کشور دامداران

 دارد تضاد ساله 32انداز چشم برنامه اهداف با یکشاورز محصوالت واردات (3

 که یکشاورز محصوالت از یاريبس امروز: گفت زنجان استان یکشاورز خبرگان کانون رعاملیمد

 32 انداز چشم و توسعه پنجم برنامه اهداف با کار نیا که شود یم وارد است، ديتول به قادر داخل در

 .است تضاد در کشور ساله

 33 سال در زعفران یدالر ونيليم 333 صادرات (4

 الرد ونيليم 333 ارزش به زعفران تن 322 گذشته سال در: کرد اعالم رانیا یاسالم یجمهور گمرک

 .است افتهی کاهش درصد 4۶ قبل سال به نسبت زانيم نیا که است شده صادر کشور گمرکات از

 شود یم دوچندان کشاورزان مشکالت/ داد شیافزا را یکشاورز ديتول نهیهز ارانهی یهدفمند اول فاز (5

 یمشکالت جمله از یکشاورز محصوالت متيق با ديتول نهیهز انطباق عدم :گفت نمونه کشاورز كی

 یهدفمند دوم فاز اگر که شد جادیا کشاورزان یبرا ارانهی یهدفمند اول فاز یاجرا از پس که است

 .شود یم دوچندان کشاورزان مشکالت باشد اول مرحله مانند

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
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 شد بیتصو عرضه یبرا مرغ تخم/ بهشتیارد 32 از احتماالً کاال سبد دوم مرحله عیتوز (6

 32 کاال سبد دوم مرحله عیتوز احتماً نکهیا انيب با گذار تخم مرغ دکنندگانيتول هیاتحاد رعاملیمد

 .شد خواهد عرضه هم مرغ تخم سبد نیا در: گفت شود، یم آغاز بهشتیارد

 یهدفمند آستانه در متيق خودسرانه شیافزا و یسنت یها یاتيلبن گونه قارچ رشد (7

 بازار در را اتيلبن انواع متيق ،یسنت یها یاتيلبن ها، ارانهی یهدفمند دوم مرحله یاجرا آستانه در

 یاجرا از بعد ها متيق شیافزا از یريجلوگ یبرا یحت دولت که است یحال در نیا دادند، شیافزا

 .است داده قول زين قانون نیا

 دنديرس ادیفر به جنوب کشاورزان/ شکست بازار در ینيزم بيس متيق (8

 نیا برداشت آغاز با بود دهيرس تومان هزار 6 از شيب به بازار در ینيزم بيس متيق که یحال در

 ها یفروش وهيم در تومان هزار 1 و وهيم نیاديم در تومان هزار 3 به متيق خوزستان در محصول

 .افتی کاهش

 رود یم شيپ یکند به دامداران ريش یتومان ارديليم 122 ارانهی پرداخت (9

 رود، یم شيپ یکند به دامداران ارانهی پرداخت نکهیا انيب با دامداران یسراسر هیاتحاد لرعامیمد

 دامداران از یمعدود به هم استان 32 در و شده انجام کشور استان 32 در ريش ارانهی پرداخت: گفت

 .اند کرده پرداخت

 پنبه واردات درصد 32 شیزااف/ افتی کاهش درصد 3.2 شمیابر واردات (11

 حجم لحاظ به که شده کشور وارد پنبه تن ۶33 و هزار 22 گذشته سال گمرک آمار اساس بر

 واردات نيهمچن دهد یم نشان را یدرصد 12 شیافزا یارزش لحاظ به و یدرصد 32 شیافزا

 .دهد یم نشان را کاهش درصد 3.2 زين شمیابر

 یها ییدارا فروش یبرا ییتابلو یانداز راه/ بورس در ها عرضه مورد در یکشاورز وزارت دیجد مصوبه (11

 رمنقوليغ

 ییروستا یتعاون سازمان و یکشاورز جهاد وزارت دیجد مصوبه از رانیا یکاال بورس رعاملیمد

 معامالت یتابلو: گفت و داد خبر کاال بورس در ینيتضم دیخر مشمول صوالتمح عرضه بر یمبن

 .شد خواهد یانداز راه رمنقوليغ یها ییدارا و امالک فروش یبرا یزود به یفرع

 کشور یچا سبز برگ دیخر یبرا تومان ارديليم 322 اختصاص (12
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 سبز برگ دیخر یبرا بودجه تومان ارديليم 322 امسال دولت: گفت کشور یچا سازمان سيرئ

 .است داده اختصاص کشور شمال یچا یها باغ یبهساز تومان ارديليم 42 و کارانیچا

 کاال بورس قیطر از لمحصو عرضه امکان/ کشاورزان به الیر ارديليم 322 پرداخت و گندم تن هزار 32 دیخر (13

 3۶ تا الیر ارديليم 322 ارزش به گندم تن هزار 32 دیخر از سپه بانك ینيتضم دیخر یسخنگو

 شده زیوار کشاورزان حساب به یآن صورت به مبالغ نیا  :گفت و داد خبر کشاورزان از نیفرورد

 .است

 شود؟ یم تکرار هم امسال ینيزم بيس متيق شیافزا الیسر ایآ (14

 بيس مانند محصوالت یبرخ متيق شده سبب یکشاورز در کشت یالگو یاجرا و تیریمد عدم

 .شود واردات به مجبور دارد، ديتول تیمز کشور که یمحصول در و برسد برابر نیچند به ینيزم

 ديتول راندمان یارتقا در ارزشمند یگام «ونيزاسيمکان» (15

 42 حاضر حال در و است ديتول راندمان یارتقا در ارزشمند یگام یکشاورز بخش در ونيزاسيمکان

 .شوند یم کشت روش نیا به همدان استان یکشاورز محصوالت درصد

 است ییغذا تيامن یداریپا نيتضم و یمقاومت اقتصاد تحقق راهکار ان،يبن دانش یکشاورز (16

 یروين یتوانمند و یانسان منابع توسعه در یگذار هیسرما و یعلم و انيبن دانش یکشاورز به توجه

 قانونگذاران، ن،يمسئول توجه مورد دیبا یمقاومت اداقتص در ییربنایز اصل كی عنوان به یانسان

 .رديگ قرار انیمجر و زانیر برنامه

 یکشاورز جهاد وزارت در جمهور سيرئ حضور (17

 قرار تخانهوزار نیا عملکرد انیجر در و افتی حضور یکشاورز جهاد وزارت در امروز جمهور سيرئ

 .گرفت

 دينرس یکشاورز به یتومان ارديليم هزار 32 یتیحما بسته (18

 و است رگذاريتأث ییغذا تيامن جادیا در یکشاورز که آنجا از: گفت یکشاورز ونيسيکم عضو

 شود کشور ديتول محور یکشاورز دیبا دارد قرار میتحر مثل یالملل نيب فشار تحت طیشرا در کشور

 .باشد برخوردار یشتريب تياهم از ها بخش ریسا به نسبت و

 ینيزم ریز آب مترمکعب ارديليم 33 برداشت اضافه/کرد نينش خانه را کشاورزان ینقد ارانهی پرداخت (19
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 ینيزم ریز یآبها هیرو یب برداشت که نیا انيب با رانیا یبازرگان اتاق یکشاورز ونيسيکم سيرئ

 خانه را کشاورزان ینقد ارانهی پرداخت: گفت آورده، بار به آب یمنف تراز مکعب ارديليم 33 ساالنه

 .کرد نينش

 قرمز یطال صادرات یتن 3 کاهش/ یافغان برند با افغانستان در یرانیا زعفران فروش (21

 برند با افغانستان در رانیا ديتول زعفران که نیا انيب با رانیا زعفران صادرکنندگان هیاتحاد سيرئ

 زعفران صادرات: گفت شود، یم فروخته کردند، یم یداریخر رانیا از قبال که یانیمشتر به یافغان

 .افتی کاهش نت 3.3 قبل سال

 است یکشاورز فصل از خارج کشور یبارندگ درصد 22 (21

 22: گفت و کرد عنوان متر یليم 322 را کشور ساالنه یبارندگ نيانگيم یکشاورز جهاد ریوز معاون

 .است یکشاورز فصل از خارج کشور یبارندگ درصد

 رانیا از مرغ تخم تن 3222 صادرات (22

 از تاکنون امسال یابتدا از مرغ تخم تن 2۶2 و هزار كی صادرات از یکشاورز جهاد ریوز معاون

 .داد خبر کشورها گرید به رانیا

 کشاورزان به الیر ارديليم 333 پرداخت/ شد یداریخر کشور استان 1 در گندم تن هزار 32 (23

 سه در گندم تن هزار 32 نکهیا انيب با کشور یچا و برنج گندم، ینيتضم دیخر ریمد و سخنگو

 تپرداخ الیر ارديليم 333 زانيم به کاران گندم همه پول: گفت است، شده یداریخر کشور استان

 .است شده

 شود پرداخت ریعشا به ديتول ارانهی/ است مناسب ریعشا کوچ تيوضع (24

 یتر مناسب تيوضع از کوچ گذشته سال به نسبت امسال: گفت ریعشا امور سازمان سيرئ

 یا منطقه و یمحل و ریعشا جيبس ،یانتظام یورين با ها راه در تيامن جادیا یبرا و است برخوردار

 .است گرفته صورت الزم یها یهماهنگ

 کاال دوم سبد در قرمز گوشت نيتام یبرا یکشاورز جهاد وزارت یآمادگ (25

 ییکاال سبد در قرمز گوشت ند،ريبگ ميتصم مسئوالن اگر: گفت یدام داتيتول امور بهبود معاون

 .دارد گوشت نيتام یآمادگ یکشاورز جهاد وزارت شود، عرضه دوم مرحله

 مهيب حق پرداخت سال 32 از بعد ایمزا از استفاده و کشاورزان مهيب (26
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 تیعضو به توانند یم مهيب حق عنوان به یمبلغ ساله هر پرداخت با ریعشا و انيروستائ کشاورزان،

 یمستمر ،یبازنشستگ یایمزا از و ندیآ در ریعشا و انيروستائ کشاورزان، یاجتماع مهيب صندوق

 .شوند مند بهره صندوق نیا یکارافتادگ از و یريبگ

 رفتيج یفرنگ گوجه دیخر یبرا کارخانه 1 یآمادگ اعالم (27

 آماده روز در تن 222 تيظرف با کارخانه دو ديتول خط اکنون هم: گفت رفتيج یفرماندار سرپرست

 .شود یم مدار وارد ندهیآ روز 32 تا 32 یط زين سوم ديتول خط و است کار انجام

 کستانيتاج و ترکمنستان هب رفتيج ازيپ و ینيزم بيس صادرات (28

 از دعوت با ازيپ و ینيزم بيس محصوالت مشکالت به توجه با: گفت رفتيج یفرماندار سرپرست

 .میکرد فراهم را صادرات نهيزم کستانيتاج و ترکمنستان تجار و بازرگانان

 گذشته هفته در ییکاال گروه 4 متيق کاهش (29

 بازار در ییکاال گروه 3 و متيق ثبات ییکاال گروه 1 مت،يق کاهش ییکاال گروه 4 گذشته هفته در

 .داشتند متيق شیافزا تهران

 یکشاورز یداخل ديتول از جامعه ازين مورد یکالر درصد۶3 مجدد نيتام بر جمهور سيرئ ديتاک (31

 ازين مورد یکالر درصد۶3 مجدد یابيدست بر یکشاورز جهاد وزارت از دیبازد در جمهور سيرئ

 .کرد ديتاک یداخل یدام و یکشاورز ديتول از جامعه

 زیتبر دانشگاه در «یکشاورز و ییغذا عیصنا در یا هسته یفناور کاربرد» شیهما (31

 امسال ماه بهشتیارد 32 ،«یکشاورز و ییغذا عیصنا در یا هسته یفناور کاربرد» شیهما نينخست

 و یکشاورز بخش در یا هسته یفناور کاربرد نهيزم در کشورمان یها یتوانمند نييتب منظور به

 .شود یم برگزار زیتبر دانشگاه در یشپژوه و یعلم یها یهمکار توسعه

 !شان شکم کردن ريس در کشور ريفق جامعه از درصد32 یناتوان (32

 هستند، وزن اضافه یدارا نوجوانان درصد 3۶ نکهیا به اشاره با بهداشت وزارت یبهداشت معاون

 درصد 32 متاسفانه و است خون فشار شیافزا به مربوط هزارمرگ ۶3 گ؛مر هزار 1۶2 از: گفت

 .ندارند را شانیها شکم کردن ريس ییتوانا کشور ريفق جامعه

 انيروستائ مرگ شیافزا و ها تیپاراز بودن خطرناک دیيتا (33
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 انيروستائ مرگ شیافزا و ها تیپاراز بودن خطرناک دیيتا با رانیا یداخل متخصصان جامعه سيرئ

 رشد و انيرانیا  معده در کوباکتريهل یها عفونت ادیازد از سرطان، رهنگامید صيتشخ ليدل به

 .باشد ماريب بيج به نگاهش دینبا پزشك: گفت و داد خبر معده سرطان

 !امروز ارانيهم روزید منتقدان/ ییغذا عیصنا یاهال ینوروز دارید در متن از رت پررنگ یها هيحاش (34

 به غذا صنعت یآشنا نام یها چهره حضور با ییغذا عیصنا یاهال ینوروز دیبازد و دید مراسم

 .دش برگزار تجارت توسعه سازمان در رانیا ییغذا عیصنا و علوم انجمن یزبانيم

 زيناچ سهم از یرجائ عباس هیگال/ ديرس یرهبر اطالع به "کشاورز شبکه" یانداز راه در مايصداوس تخلف (35

 یجهادکشاورز بودجه کل از قاتيتحق سازمان

 و جلسات وجود با شاورزک شبکه سيتأس و یور بهره شیافزا قانون یاجرا در مايصداوس تخلف

 سازمان سيرئ به یريگيپ موکد دستور شانیا و ديرس یرهبر معظم مقام اطالع به فراوان داتيتأک

 .است داده مايصداوس

 31 سال در یبورس شکر معامله نياول (36

 .بود یجار سال در شکر معامله نياول معامله شاهد رانیا یکاال بورس ماه، نیفرورد 34 گذشته روز

 "آرد" فروش توقف خبر بیتکذ (37

 .کرد رد را محصول نیا فروش از نیقزو آرد یها لويس امتناع کشور آردسازان یصنف انجمن ريدب

 بوشهر در بار نينخست یبرا کدو با هندوانه ینشا ونديپ (38

 یهمکار با رانیدرا بار نينخست یبرا: گفت بوشهر یکاک بخش کوثر گلخانه وتوسعه قاتيتحق ریمد

 .شد زده ونديپ منطقه نیدرا کدو به هندوانه یهزارنشا62 کرج یکشاورز دانشکده

 کنند تشیحما دیبا ها رسانه که است یمل تيامن یها مولفه از یکشاورز: رنایا از دیبازد در نژاد رمضان (39

 ازين آن توسعه که شود یم محسوب کشور یمل و ییغذا تيامن یها مولفه از یکی یکشاورز بخش

 .دارد یا رسانه تیحما به

 ستين یفروش گران با برخورد مسئول یجهادکشاورز وزارت: یحجت مقام قائم (41

 وزارت یعموم روابط اداره مسئوالن همراه به که یرجهادکشاورزیوز مقام قائم ،ییآقا ليخل

 بود افتهی حضور( سنایا) رانیا انیدانشجو یخبرگزار در یجهادکشاورز

 !ميفروش یم را یکشاورز یها نيزم م،يباش کشاورزان یجا هم ما: یکشاورز ونيسيکم عضو (41
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 از ها دولت نکردن تیحما نکهیا انيب با مجلس یعيطب منابع و آب ،یکشاورز ونيسيکم عضو

 و کار درکشور: گفت است، شده یکشاورز یها نيزم فروش یبرا یمشوق ديوتول یکشاورز

 .است مانده یباق شعار و حرف حد در تیحما بحث و ندارد یدحاميتول

 شد بیتصو یروغن یها دانه کشت و توسعه از تیحما صندوق ليتشک طرح بند 36 امروز (42

 و تونیز ،یروغن یها دانه کشت و توسعه از تیحما صندوق ليتشک طرح مجلس ندگانینما امروز

 .کردند بیتصو را آن بند 36 و یبررس را پنبه

 روين ریوز به یا هفته سه مهلت/ شد فیتعر ها سال از بعد رود ندهیزا یحقوق میرژ (43

 داده روين ریوز به یا هفته سه مهلت شد مقرر شد برگزار ندگانینما و روين ریوز با که یا لسهج در

 .شود یريگ ميتصم آباد بهشت تونل نهيزم در تا شود

 رشدندیتقد یجهادکشاورز وزارت بازنشسته بانوان (44

 بازنشسته بانوان از مادر، مقام پاسداشت و زن روز بزرگداشت مراسم در یجهادکشاورز ریوز

 .کرد ریتقد زیجوا و لوح یاهدا با یجهادکشاورز وزارت

 یديتول و یستاد مجموعه از یو اول معاون و یجمهور سيرئ یبهار یدارهاید ییچرا به انایا یليتحل نگاه (45

 یکشاورز بخش

 ميکن ادا را نمانید دیيايب است، ماريب نيزم (46

 برگزار جهان سراسر در( بهشتیارد 3) لیآور33 در ساله هر که است یجهان دادیرو كی نيزم روز

 .شود یم

 کشور یجنوب و یشرق یها استان مزارع در یقارچ یها یماريب وعيش احتمال (47

 سرخه، یقارچ یها یماريب وعيش از یريجلوگ یبرا کشور، یجنوب و یشرق یها استان کشاورزان

 و ینيزم بيس مزارع در یداخل دکيسف و اينياستروت ،(کپك) سیريبوت ن،يدروغ دکيسف

 .کنند مراجعه یپزشک اهيگ یها كينيکل به فرصت نياول در یفرنگ گوجه

 خواهد یم اعتبار تومان ارديليم 222 کردستان استان ابیپا یها شبکه و سدها (48

 دن،يرس یبردار بهره به و ليتکم یبرا کردستان استان یکشاورز یاراض ابیپا یها شبکه و سدها

 .است ازين اعتبار تومان ارديليم 222 به

 کرد منصوب را تات سازمان مقام قائم زند اسکندر دکتر (49
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 جیترو و آموزش قات،يتحق سازمان سيرئ و ریوز معاون مقام قائم عنوان به یباقر عبدالرضا دکتر

 .شد یمعرف یکشاورز

 ديرس تن هزار 31 به گندم دیخر زانيم (51

 گندمکاران حساب به آن مبلغ و یداریخر گندم تن 322 و هزار 33 تاکنون، برداشت فصل یابتدا از

 .است شده زیوار

 یجار سال در گندم تن ونيليم 32 ديتول ینيب شيپ (51

 .شود ديتول کشور مختلف مناطق در گندم تن ونيليم 32 حدود که شود یم ینيب شيپ امسال

 دولت یکاال سبد در خرما ارائه یبرا یجهادکشاورز وزارت شنهاديپ (52

 خرما کنندگان ديتول و ديتول از تیحما یبرا دهد اجازه طیشرا که ییآنجا تا یرزکشاو جهاد وزارت

 در بجد دولت ییکاال سبد در خرما گنجاندن بیتصو طرح و برداشت خواهد یخوب ییها قدم

 .است کار دستور

 شوند؟ یم صادر یا فله رانیا یالتيش محصوالت چرا (53

 به یبند بسته قالب در را خود داتيتول ميتوان ینم التيش نادرست یها استيس و یکار کم علت به

 ليتحم موجب که شوند یم صادر یا فله صورت به یگرماب انيماه و ميکن صادر گرید یکشورها

 .است شده بخش نیا به ییها انیز و ضرر

 ماند یم ثابت یکشاورز یاساس محصوالت قلم 36 متيق (54

 شیافزا یکشاورز یاساس محصول قلم 36 متيق ها، ارانهی یهدفمندساز دوم مرحله آغاز از پس

 .افتی نخواهد

 یدام خام یها فرآورده انواع لوگرميک هزار 641 فيتوق (55

 د،يتول مرکز 1۶2 و هزار 33 از نوروز امیا ژهیو یبهداشت نظارت و کنترل دیتشد طرح یاجرا در

 641 حدود و دیبازد مورد 222 و هزار 3۶6 از شيب ،یدام خام یها فرآورده عرضه و یفرآور کشتار،

 .شد فيتوق ناسالم و مصرف رقابليغ یدام خام یها فرآورده انواع لوگرميک هزار

 مادر روز مناسبت به یکشاورز فعال كی از یشعر قطعه (56

 حضرت والدت مناسبت به اصفهان، معادن و عیصنا ،یبازرگان اتاق یکشاورز ونيسيکم سيرئ بینا

 .سرود مادر مقام وصف در یشعر قطعه ،(ص)فاطمه
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 شد برگزار رانیا اتاق یکشاورز ونيسيکم جلسه (57

 ونيسيکم یاعضا و ها استان ندگانینما حضور با رانیا اتاق یکشاورز ونيسيکم جلسه گذشته روز

 .شد پرداخته سال در ونيسيکم نیا عملکرد شرح به و برگزار مختلف

 رانیا یکشاورز اقتصاد دوساالنه کنفرانس نينهم در یکشاورز جهاد ریوز (58

 در یجار سال ماه بهشتیارد 32 خیتار در که رانیا یکشاورز اقتصاد دوساالنه کنفرانس نينهم

 اقتصاد یرو شيپ مشکالت و مسائل درباره و افتهی حضور شود یم برگزار تهران كيالمپ هتل محل

 .کند یم تعامل بخش فعاالن با یکشاورز

 خرند یم دار شناسنامه یآال قزل مردم سرانجام خردادماه اواخر (59

 خرداماه به شود، قمحق گذشته سال یانیپا یروزها در بود قرار که دار شناسنامه یآال قزل عرضه

 .شد محول دیجد سال

 رانیا یکاال بورس در یخارج کشور پنج یکشاورز محصوالت عرضه (61

 محصوالت عرضه شاهد رانیا یکاال بورس یکشاورز محصوالت تاالر ماه، نیفرورد روز نیآخر در

 آنکه ضمن. است ترکمنستان و قزاقستان ن،یاوکرا ل،یبرز ه،يروس یکشورها از یواردات یکشاورز

 .رود یم عرضه یتابلو یرو المیا و فارس خوزستان، یکلزا دانه

 یشورا جلسه نينخست ليتشک/ كيارگان استاندارد یمل نشان یینها بیتصو در سالمت یشورا یناکام (61

 ندهیآ هفته در ديام و ريتدب دولت سالمت

 كيارگان استاندارد یمل نشان یینها بیتصو یبرا ییغذا تيامن و سالمت یشورا در جلسه پنج

 .دينرس یخاص جهينت به ابعاد یگستردگ ليدل به اما شد، برگزار یکشاورز محصوالت

 عیصنا برتر یبرندها یمعرف/ شد برگزار غذا صنعت در ريفراگ یراهبرد تيفيک وسعهت کنفرانس نينخست (62

 ماه آبان 3۶ در ییغذا

 عیصنا و یا هیتغذ قاتيتحق تويانست محل در امروز صبح از تيفيک توسعه فرانسنک نينخست

 .شد برگزار یدولت مسئوالن مرنگک حضور و ییغذا عیصنا بخش فعاالن حضور با کشور ییغذا

 یفروپاش حال در مالك خرده یها یمرغدار/ یجهان یاستانداردها از تر نيسنگ یرانیا یگوشت  مرغ (63

 یاراد ،یجهان یاستانداردها از شتريب وزن داشتن ليدل به کشور در یديتول یگوشت یها مرغ

 .هستند یتر نیيپا مراتب به سالمت و تيفيک
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 شد افتتاح بيط بار تره و وهيم بازار (64

 تهران یشهردار 32 منطقه در بيط بار تره و وهيم نیاديم سازمان یفن امور و توسعه و طرح معاونت

 .کرد یانداز راه و احداث را

 یانتخابات شبهات یبرخ پاسخ یمهندس نظام سازمان/ یکشاورز یمهندس نظام انتخابات هياطالع نيچهارم (65

 راداد

 ستين یکاف نان و آرد یصيتخص اعتبار تومان ارديليم ۶۶22 (66

 نظر به است، شده دهید 31 بودجه در نان و آرد یبرا تومان ارديليم ۶22 و هزار هشت که یحال در

 متيق شیافزا امکان یا بودجه نيچن با رسد یم

 است آرام سال انیپا تا "قرمز گوشت" بازار (67

 افتی کاهش ینيزم بيس و موز متيق (68

 متيق کاهش از یسبز و وهيم فروشندگان هیاتحاد سیير

 شد اثبات واردات کاهش ساله پنج طرح نیتدو در یجهادکشاورز ریوز قيدق یزیر برنامه (69

 شیافزا خبر یحال در

 کرد پرداخت گذشته سال ريش ارانهی یبرا تومان ارديليم 322 دولت (71

 ارديليم 122 ارانهی سوم دو پرداخت از جمهور سیير یزیر برنامه معاونت یديتول بودجه سیير

 یتومان

 کانون عضو یها انجمن محترم یاعضا و ها هیاتحاد یروسا و رانيدب از دعوت (71

 دامداران یا ارانهی مطالبات یگشا راه ديام و ريتدب دولت ديکل (72

 عرضه و ديتول وجود با دامداران

 اتيلبن متيق رييتغ احتمال (73

 متيق یدرصد32 کم دست شیافزا احتمال از یلبن یها فرآورده کنندگان ديتول یصنف انجمن ريدب

 .داد خبر یلبن محصوالت

 کند یم ازين یب برنج واردات از را رانیا «بولر» دیجد یتکنولوژ/ شوند یم یبوم رانیا در بولر آالت نيماش (74

 اريبس ها یرانیا چراکه کنند، استفاده ینيچ آالت نيماش از که ستين یرانیا صنعتگران شان در«

 ».هستند ها ینيچ از دلسوزتر و تر کاليتکن
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 ییغذا تيامن و سالمت یعال یشورا جلسه ليتشک انتظار در "سالم نان و روغن ر،يش" (75

 سالمت سند نیتدو جهت شده انجام اقدامات از دارو و غذا سازمان سیير

 است برقرار ینيتضم دینباشند،خر نگران کلزاکاران (76

 به موظف ها، کارخانه انيم یرقابت بازار در فروش عدم صورت در کلزا برداشت شروع با دولت

 .است ینيدتضمیخر

 خورند یم کم یسبز و وهيم ها یرانیا درصد۶۶ (77

 در جاتیسبز و ها وهيم نقش به اشاره با بهداشت وزارت سالمت یارتقا و آموزش دفتر سرپرست

 مردم درصد ۶۶ متاسفانه که ستيدرحال نیا: گفت ها، یماريب از یريشگيپ و یخودمراقبت سالمت،

 .کنند یم مصرف یسبز و وهيم واحد پنج از کمتر روز در

 "یکشاورز" یها رساختیز به ارانهی از شده حاصل یدرآمدها از یبخش اختصاص (78

 از شده حاصل یدرآمدها از یبخش: گفت مجلس یعيطب منابع و آب یکشاورز ونيسيکم عضو

 آالت نيماش یداریخر ن،ینو یاريآب زاتيتجه یداریخر شامل ،یکشاورز یها رساختیز به ارانهی

 .ابدی اختصاص...  و یکشاورز

 "یزهکش و یآب شبکه" هکتار هزار 312 احداث (79

 سه در: گفت ایران آب منابع مدیریت شرکت زهکشی و آبياری های شبکه توسعه دفتر مدیرکل

 فرعی شبکه هکتار هزار 13 و اصلی شبکه هکتار هزار 33۶ کشور، توسعه پنجم برنامه نخست سال

 .است شده ساخته کشور در زهکشی و آبياری

 است مرغ تخم متيق کاهش عامل صادرات افت "/کاال بورس" تازه مهمان مرغ متخ (81

 دولت: گفت کاال، بورس به مرغ تخم ورود به اشاره با هنيم مرغداران یسراسر هیاتحاد رعاملیمد

 دست به را کشورها ریسا با رقابت توان ما تا رديبگ نظر در یصادرات مشوق صادرکنندگان یبرا دیبا

 .میآور

 یروغن یها دانه یدرصد 32 "واردات" (81

 ییآمارها گفت توان یم یروغن یها دانه نهيزم در یتجار یها برند مختلف یها مجموعه به توجه با

 .هستند یواردات ها یروغن یها هدان عمده و است تيواقع به كینزد شود یم اعالم که

 یا منطقه و یمحل بعد از "ییروستا یها یتعاون" به توجه (82
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 راتيتاث بتواند تا شود شروع یا منطقه بعد و یمحل سطوح از دیبا ییروستا یها یتعاون به توجه

 .باشد داشته کشور کالن اقتصاد در مثبت

 ندارد یاقتصاد هيتوج باال ديتول با "باغات "در کشت یالگو (83

 با را شده ديتول محصوالت مازاد دیبا و ندارد یاقتصاد هيتوج باال ديتول با باغات در کاشت یالگو

 .کرد تیریمد دیجد یبازارها افتنی

 یکشاورز چاره تنها یور بهره شیافزا/ رديبگ قرار برنامه در دیبا "ینيفراسرزم یها کشت" و صادرات توسعه (84

 یهدفمند دوم فاز یاجرا در

 است آزاد خوزستان در "شوریده ماهی" صيد (85

 .است آزاد امروز از خوزستان استان در شوریده یماه صيد

 آباد عباس از ینتیز اهيگ و "گل" یدالر هزار 36 صادرات (86

 .شد صادر مازندران آباد عباس از دالر هزار 36 ارزش به تنی 14 گل گلدان هزار 2

 آب افتیباز در دیجد روش با "یماه"ديتول شیافزا (87

 در جویی صرفه ضمن آب بازیافت در جدید روش بکارگيری با اروميه در ماهی دهنده پـرورش یك

 .داد افزایش چشمگيری حد در نيز را ماهی توليد آب،ميزان مصرف

 شد گران "زعفران" (88

 .داد خبر محصول نیا متيق شیافزا از زعفران یمل یشورا ريدب

 تومان 43۶2 ییلويک مرغ/  فرود در "مرغ" متيفراز،ق در ها نهاده (89

 ديع امیا به نسبت مرغ متيق: گفت کشور یگوشت مرغ دهندگان پرورش یصنف انجمن سيرئ

 فروش به تومان 122 و هزار 4 از کمتر بار تره و وهيم نیاديم در کاال نیا و داشته یاريبس کاهش

 .رسد یم

 نوروز امیا ژهیو "یبهداشت نظارت" و کنترل دیتشد طرح یاجرا گزارش (91

 از نوروز امیا ژهیو یبهداشت نظارت و کنترل دیتشد طرح در: کشورگفت یدامپزشک سازمان سيرئ

 و هزار 3۶6 از شيب ،یدام خام یها فرآورده عرضه و یفرآور کشتار، د،يتول مرکز 1۶2 و هزار 33

 .شد دیبازد مورد 222

 شد ضبط و کشف سدفا یدام فرآورده تن 641 (91
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 به که ميداشت ینظارت یها ستميس روز نفر هزار 21 امسال: گفت کشور یدامپزشک سازمان سیير

 رقابليغ فرآورده انواع تن 641 که گرفته صورت دیبازد هزار 3۶2 و اند کرده نظارت مرکز 3222

 .شد ضبط و کشف مراکز نیا از فاسد و مصرف

 دينکن یبوم یبذرها نیگزیجا را ميعق یبذرها (92

 اقدام یبوم یکشاورز محصوالت از یريبذرگ یبرا دیبا: گفت هياروم بذرفروشان هیاتحاد سیير

 .کرد یريبذرگ آنها از توان ینم و دارند ساله كی اعتبار یواردات یبذرها که چرا شود

 نینو یاريآب به یکشاورز نيزم هکتار هزار 322 شدن اضافه (93

 یها طرح یاجرا یبرا اعتبار تومان ارديليم 3122 یجار سال در: گفت یکشاورز جهاد ریوز معاون

 از هکتار هزار 322 یبرا اعتبار نیا مل،کا صيتخص درصورت که افتهی اختصاص فشار تحت یاريآب

 .کند یم تیکفا یکشاورز یاراض

 شود یم تر گران ییايآس یچا (94

 به منجر است ممکن و برده نيب از را ايآس در یچا ديتول یاصل مناطق ،یطوالن خشك فصل

 .شود یچا یها متيق شیافزا

 مازندران در برنج تن هزار 622 و ونيليم كی ديتول ینيب شيپ (95

 شود یم ینيب شيپ: گفت مازندران یکشاورز جهاد سازمان یاهيگ داتيتول بهبود معاونت سرپرست

 حاصل استان مزارع در مجدد نشاء و رتون برنج، اول کشت با برنج تن هزار 622 و ونيليم كی

 .شود

 قاچاق گرفتن شدت و زعفران صادرات یبرا دیجد نيقوان (96

 سبب گذشته سال از نيقوان یبرخ وضع است، برخوردار یمناسب رشد از زعفران ديتول کهيحال در

 .است شده محصول نیا ققاچا شیافزا و صادرات کاهش

 م؟يده شیافزا را کشاورزان درآمد چگونه (97

 یبرا ییراهکارها دیبا است یور بهره بودن نیيپا بخش نیا مشکل نیمهمتر نکهیا به توجه با

 شتريب دکنندگانيتول درآمد رديبگ قرار یکشاورز جهاد وزارت کار دستور در یور بهره شیافزا

 .شود

 !اهيگ و گل صادرات تا ديتول در رانیا یا پله 32 فاصله (98
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 نهيزم در دارد قرار جهان در هفدهم گهیجا در اهيگ و گل ديتول نظر از کشورمان کهيحال در

 .است گرفته قرار 322 رتبه در صادرات

 رفتيج نام به یفروش گران و نوبرانه یفرنگ توت (99

 32 تا 32 یها متيق با مصرف بازار در نوبرانه محصوالت گرید مانند هم یفرنگ توت که یحال در

 .است تومان 6222 ییلويک  عرضه اوج در محصول نیا یمنطق متيق شود یم فروخته تومان هزار

ق ........................................................................................................................................ (111

 کرد دیبازد سنایا از یکشاورز جهاد ریوز مقام ائم

 رانیا انیدانشجو یخبرگزار از - شنبه - امروز مجلس امور در یکشاورز جهاد ریوز مقام قائم

 .کرد دیبازد( سنایا)

ر ........................................................................................................................................ (111

 داد خبر سنایا به ها جنگل سازمان سیي

 یمل یاراض اسناد یواگذار طیشرا/ مراتع در مازاد دام ونيليم 61 وجود

ب ........................................................................................................................................ (112

 رانیوز أتيه بیتصو ا

 شد اعالم رمترقبهيغ حوادث از دهید بيآس کشاورزان یبانک التيسهت میجرا یبخشودگ طیشرا

م ........................................................................................................................................ (113

 شد افتتاح کشور ینوغاندار توسعه رکز

 .شد افتتاح رشت در یکشاورز جهاد ریوز معاون حضور با کشور ینوغاندار توسعه مرکز

ه ........................................................................................................................................ (114

 ديتول و کشاورزان تيجمع کاهش به نسبت شدار

 کاهش موجب صورت نیا ريغ در شود ديتول یها نهیهز کاهش موجب دیبا ها ارنهی یهدفمند

 معظم مقام آرمان به توان ینم و شود یم یکشاورز یها نيزم رفتن نيب از و کشاورزان تيجمع

 .افتی دست "باشد استقالل محور دیبا یورزکشا" که یرهبر

ن ........................................................................................................................................ (115

 کشاورزان انيم در کمپوست یورم کود بودن اشناخته
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 یاصل عامل کمپوست یورم کود بودن ناشناخته: است معتقد کمپوست یورم کود ديتول کارشناس

 .است آن از نکردن استفاده

ذ ........................................................................................................................................ (116

 شمالغرب  منطقه مرکز در یدام مختلف ینژادها از اسپرم دز هزار 3۶2 از شيب رهيخ

 دام نژاد اصالح مرکز که نیا انيب با کشور وغرب شمالغرب ی منطقه دام نژاد اصالح مرکز سيرئ

 چهارهزار متوسط طور به انجماد و یريگ اسپرم نوبت سه با اکنون هم کشور وغرب شمالغرب  منطقه

 اسپرم دز هزار3۶2 از شيب مرکز نیا اسپرم رهيذخ تانك در: گفت کند، یم ديتول هفته در اسپرم دز

 صورت در که است موجود یسراب اسپرم و نتاليسم ن،یهلشتا جمله از یدام مختلف ینژادها از

 .برساند دز هزار 322 به ساالنه را خود ديتول تواند یم اعتبار نيتام

ک ........................................................................................................................................ (117

 شود ليتشک ندهیآ سال در محصوالت صادرات نهيزم کردن فراهم یبرا یارگروه

 و استاندار ،یکشاورز جهاد ریوز از متشکل یکارگروه ليتشک خواستار رفتيج مردم ندهینما

 .شود فراهم ندهیآ سال یبرا محصوالت صادرات نهيزم تا شد را صادرات مقصد یاکشوره یسفرا

م ........................................................................................................................................ (118

 کایآمر شکر صنعت دیتهد به كیمکز شدن تهم

 کایآمر یالملل نيب تجارت ونيسيکم به كیمکز شکر واردات هيعل ییکایآمر شکر دکنندگانيتول

 انهیجو یتالف اقدام و كیمکز واردات هيعل تعرفه وضع به منجر است ممکن که اند کرده تیشکا

 .شود کایآمر صادرات هيعل کشور نیا

ک ........................................................................................................................................ (119

 آفت وعيش یپ در ییکایآمر پرتقال ديتول دیشد اهش

 نيب از را دایفلور پرتقال محصول افته،ی گسترش کوچك رهحش كی قیطر از که مرکبات آفت كی

 .است داشته دنبال به را ورکیوين یبازارها در پرتقال آب متيق صعود و برده

پ ........................................................................................................................................ (111

 تنامیو فلفل یدالر ارديليم كی صادرات ینيب شی
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 در فلفل صادرات حجم شود یم ینيب شيپ تنام،یو صنعت و جارتت اطالعات مرکز اعالم به بنا

 .ابدی شیافزا دالر ارديليم كی از شيب به یجار سال یط تنامیو

ک ........................................................................................................................................ (111

 شد ممنوع فرانسه در شده بذر اصالح ذرت شت

 افتهی رييتغ ینژاد نظر از كيژنت مهندسان توسط که یذرت یها دانه زراعت و کشت فرانسه مجلس

 .کرد اعالم ممنوع کشور نیا در را است

 

 :عناوین اخبار 
 آب

 - 93/11/27فارس

 هزار هکتار زمين کشاورزی دشت سيستان 64اجرای طرح انتقال آب با لوله به 
های کشاورزی دشت سيستان در مدت  هزار هکتار از زمين 64طرح انتقال آب با لوله به : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .شود سه سال اجرایی می

شهرستان مرزی  محمود حجتی وزیرجهاد کشاورزی در جمع مردم پایگاه اطالع رسانی دولت،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 . ها و مشکالت مردم این خطه از میهن اسالمی، از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد دولت برای رفع گرفتاری: هیرمند گفت

ها به تمامی اراضی دشت سیستان علی رغم هزینه باالی آن، مورد تایید رئیس  انتقال آب به وسیله لوله از چاه نیمه  :حجتی افزود

 . ماتی سفر به سیستان و بلوچستان قرار گرفته استجمهور در جلسات مقد

های کشاورزی دشت سیستان در مدت سه سال اجرایی  هزار هکتار از زمین 64طرح انتقال آب با لوله به : وی ابراز امیدواری کرد

 . شود

شکالت ناشی از خشکسالی در دهمرده؛ فرماندار هیرمند و حجت االسالم گزمه امام جمعه هیرمند نیز در این دیدار با توجه به م

منطقه ، واردات دام از مرز میلک ، ایجاد منطقه آزاد تجاری ، پیگیری حق آبه سیستان ، مهار ریزگردها و استفاده از فرصت مرز به 

 . منظور بهبود معیشت مردم را خواستار شدند

گر برنامه های وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان حضور در گلزار شهدای روستای میلک و ادای احترام به مقام واالی شهدا از دی

 .هیرمند بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190372003941 
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 شیر
 - 93/11/31فارس

 درصد جذب شير در ایام تعطيلی برای کمك به دامداران 31افزایش 
درصدی جذب شير خام در ایام تعطيالت نوروز به کمك دامداران کشور  31شرکت صنایع شير ایران با افزایش 

 .شتافت

ران، هر ساله در آغاز سال نو، با توجه به عدم توقف به نقل از شرکت صنایع شیر ای خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های صنعتی کشور در طول سال و کاهش جذب شیر خام کارخانجات لبنی در ایام تعطیالت نوروز  روند تولید شیر خام در دامداری

 . شود کنندگان شیر خام ایجاد می مشکالت زیادی برای دامداران و تولید

صنایع شیر   های گروه ریزی انجام شده ، شرکت جلوگیری از بروز چنین مشکالتی بر اساس برنامه به منظور: افزاید این گزارش می

 . ایران در ایام تعطیالت نوروز حداکثر ظرفیت جذب شیر خام خود را به کار گرفته و با این برنامه به کمک دامداران کشور شتافتند

تن  7272درصد رشد، از  79روردین ماه امسال نسبت به سال گذشته با حجم جذب شیر خام در ف: در ادامه این گزارش آمده است

افزایش یافته است که گام بزرگی در حمایت از تولید  3919سال  تن در فروردین ماه 9644به  3917 جذب روزانه در سال

   .شود کنندگان شیر خام در کشور محسوب می

تن و در هفته سوم  9693تن و در هفته دوم به  9236  عه این شرکت بهمیزان جذب کارخانجات تاب 3919در هفته اول فروردین 

 . تن رسیده است 9629به 

های پگاه تهران، خراسان ، فارس و اصفهان و آذربایجان شرقی بیشترین سهم را در افزایش جذب شیر  شرکت: افزاید این گزارش می

 .دار هستند از تولید شیر خام دامداران صنعتی کشور را عهده بیشترین سهم ها اند و این استان خام در فروردین ماه داشته

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190393000322 

 "بازگشت به باال"
 صادرات و واردات

 - 93/11/31فارس

 ساله تضاد دارد 32انداز اردات محصوالت کشاورزی با اهداف برنامه چشمو
امروز بسياری از محصوالت کشاورزی که در داخل قادر به : مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان زنجان گفت

 .است ساله کشور در تضاد 32انداز  شود که این کار با اهداف برنامه پنجم توسعه و چشم توليد است، وارد می

وگو با  علی خان محمدی مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان زنجان در گفت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مان اجرای با توجه به نزدیک شدن به ز خبرنگار اقتصادی و در پاسخ به این پرسش که دولت چه تمهیداتی را برای بخش کشاورزی

با توجه به نقش مهم کشاورزی در اشتغال و تأمین مواد غذایی الزم است که : باید در نظر بگیرد، گفت ها فاز دوم هدفمندی یارانه

به دلیل عدم اجرای تعهدات دولت قبل و پرداخت : وی افزود.ها با دقت بیشتری انجام شود سازی یارانه اجرای فاز دوم هدفمند

مدیرعامل .است  پیکره کشاورزی کشور وارد شده ها بزرگترین ضربه بر لید، پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهنکردن یارانه تو

های انرژی در فاز اول این بخش با افزایش هزینه  بر اثر افزایش قیمت حامل: کانون خبرگان کشاورزی استان زنجان تصریح کرد

ها و مهاجرت روستائیان به  و تعطیلی و نیمه تعطیلی بنگاه ی تولید کاهش نقدینگیها تولید مواجه شد و بنابراین افزایش هزینه

که  کند که در داخل قادر به تولید است را وارد می  امروز کشور بسیاری از محصوالت کشاورزی را: وی افزود.شهرها را در پی داشت

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان زنجان .ضاد استساله کشور در ت70این کار با اهداف برنامه پنجم توسعه و چشم انداز 

به شدت  پرداخت نشدن یارانه تولید و افزایش قیمت ها .دالیل گوناگون، روند نزولی دارد کشاورزی در حال حاضر به: بیان داشت

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930131000178
http://www.farsnews.com/
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ی حمایت از کشاورزان مورد و زیرساخت الزم برا  باید بستر در فاز دوم هدفمندسازی یارانه: وی افزود.است تولید را کاهش داده

سازی اراضی،  عدم توجه به الگوی کشت و یکپارچه: استان زنجان تصریح کرد مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی.توجه قرار گیرد

ها خطرات جبران ناپذیری  ای و گلخانه ها و واحدهای دامدار آب، کاهش انرژی در مرغداری وری نوسازی ادوات کشاورزی، بهره

کارشناسان اقتصادی و محافل  یارانه باید دولت از سازی هدفمند برای اجرای مرحله دوم :خان محمدی افزود.واهد آوردبوجود خ

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان .های مربوط به هر بخش بهره بگیرد کنندگان برتر و خبره و تشکل علمی دانشگاهی، تولید

ها را در اولویت  های ساختاری را به وجود آورد و نظارت به برنامه دیریت را اصالح و زمینهدولت باید فرهنگ م: زنجان اظهار داشت

تواند موفقیت در اهداف را به  می های تحقیقی به مزرعه انتقال یافته ها و بها دادن به عامالن تولید و قرار دهد، زیرا توجه به تشکل

 .دنبال داشته باشد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190390000210 

 "بازگشت به باال"
 زعفران

 - 93/11/31فارس

 33ميليون دالری زعفران در سال  333صادرات 
ميليون دالر از گمرکات کشور  333زعفران به ارزش  تن 322در سال گذشته : گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد

 .درصد کاهش یافته است 4۶صادر شده است که این ميزان نسبت به سال قبل 

منتشر کرد که  17سال  در آمار مربوط به گمرک جمهوری اسالمی ایران،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  

میلیون دالر به خارج از کشور صادر شده است که این زقم در مقایسه با  331۱3ارزش تن زعفران به  300دهد  آمارها نشان می

 .درصدی از لحاظ ارزش مواجه بوده است 42با کاهش  13صادرات سال 

درصدی رو به رو شده  42میلیون دالر صادر شده که آن هم با کاهش  302به ارزش  هزار تن سیب تازه درختی 700همچنین 

 .است

میلیون دالر در بخش صادرات غیرنفتی برای کشور ارز آوری  24۱9خرما است که  هزار تن 66۱4مرک حاکی از صادرات آمارهای گ

 .مواجه بوده است 13درصدی نسبت به سال  2۱2داشته و با رشد 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190390003763 

 "بازگشت به باال"
 برنامه و سیاستها

 - 93/11/31فارس

 شود مشکالت کشاورزان دوچندان می/ فاز اول هدفمندی یارانه هزینه توليد کشاورزی را افزایش داد
ی از جمله مشکالتی است که پس از عدم انطباق هزینه توليد با قيمت محصوالت کشاورز: یك کشاورز نمونه گفت

اجرای فاز اول هدفمندی یارانه برای کشاورزان ایجاد شد که اگر فاز دوم هدفمندی مانند مرحله اول باشد مشکالت 

 .شود کشاورزان دوچندان می

استان شیراز   ، از اهالی شهرستان فسا واقع در17سال  نمونهکشاورز  علیرضا جوکار خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .مشغول شده است به حرفه مقدس کشاورزی 22در سال  است که بعد از اخذ دیپلم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930130000790
http://www.farsnews.com/
http://www.irica.gov.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Paper&CategoryID=6c49f6cd-2da3-402e-9d45-d200b6f56164&WebPartID=75793b6b-0f34-4481-9b88-90f576f98900&ID=097a14fd-0992-42e9-9001-2e8bbaa03dfb
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930130001241
http://www.farsnews.com/
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کشاورزی مادر اقتصاد  :فارس به بیان مشکالت کشاورزان پرداخت و گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری این کشاورز در گفت

مسئوالن قرار گرفته است، متأسفانه به مرور زمان  فراوان برخی  مهری از آنجا که این حرفه شریف مورد بی هر کشوری است، ولی

 .شود تری می دچار وضعیت نامناسب

اغلب کشاورزان به  درآمد حاصل از دسترنج کشاورزان درآمدی کامال حالل است، ولی با این وجود :این کشاورز نمونه تصریح کرد

 .آورند فروشند و به مشاغل آزاد و در مواردی کاذب روی می های آباء و اجدادیشان را می زمین ای که دارند دیدهدلیل مشکالت ع

های زیرزمینی، به روز نبودن اطالعات فنی کشاورزان با توجه به تکنولوژی و فناوری و  بروز خشکسالی و افت شدید آب: وی گفت

های نوین از جمله  قطعات و عدم امکان اجرای طرح کشاورزی پیشرفته، پراکندی های عدم دسترسی به موقع به ادوات و ماشین

  .کنند مشکالتی است که کشاورزان همواره با آن دست و پنجه نرم می

تسهیالت به دلیل شرایط  بهره و عدم امکان استفاده از مهم کشاورزان، عدم تخصیص تسهیالت کم یکی از مشکالت: جوکار افزود

به کشاورزی  گیرد و در صورتی که قرار باشد، تسهیالتی اغلب در اختیار کشاورزان قرار نمی ست، زیرا تسهیالت بانکیها سخت بانک

  .پذیر نیست امکان برای کشاورزان  وام امکان دریافت ها داده شود، به دلیل شرایط سخت بانک

کنند، به عنوان  خرید تضمینی ندارد، امتناع میمعموال کشاورزان از کشت محصوالتی که  :این کشاورز نمونه اظهار داشت

عدم خرید تضمینی این  دادم، ولی به دلیل اختصاص می هندوانه و بادمجان خودم قبال قسمتی از زمین زیر کشت را به مثال

 .کننده گندم و پنبه هستم تولید ام و االن فقط نظر کرده محصوالت از کشت آنها صرف

پوشش قرار نگرفتن بیمه برخی   توسط وزرات جهاد برای کشاورزان وجود ندارد و همچنینالگوی کشت مناسب : وی افزود

 .و عدم مطابقت تعهدات بیمه با وضعیت مزارع از دیگر مشکالت کشاورزان است محصوالت

 ترین مشکل کشاورزان است های کشاورزی عمده افزایش قيمت نهاده* 

: ها چه مشکالتی برای کشاورزان ایجاد شده است، گفت فاز اول هدفمندی یارانه جوکار در پاسخ به این سؤال که بعد از اجرای

نبود ثبات قیمت بازار در اکثر محصوالت  ها، های کشاورزی، افزایش هزینه تولید و پایین بودن کیفیت نهاده افزایش قیمت نهاده

ینه تولید با قیمت محصوالت کشاورزی از جمله کشاورزی، عدم تخصیص یارانه کافی به بخش کشاورزی، عدم تعاون و انطباق هز

 .است که پس از اجرای فاز اول هدفمندی برای کشاورزان ایجاد شد مشکالتی

از  اند و حتی بسیاری های خود را رها کرده موج مشکالت کشاورزان تا حدی است که برخی از کشاورزان زمین: وی گفت

 .رسانند فروش می های نازل به هایشان را با قیمت زمین کشاورزان

شوند و خریدار زمین کشاورزی، آن را برای تبدیل به دامداری و  های بایر می های رها شده تبدیل به زمین زمین: جوکار تصریح کرد

ی ا ها چه آینده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه 17کشاورز نمونه سال .کنند یا انبار خریداری می

دو  فاز اول باشد، مشکالت کشاورزان های فاز دوم هدفمندی مانند اگر سیاست و برنامه: کنید، گفت بینی می را برای کشاورزی پیش

ریزی،  برنامه  مقابله با بدتر شدن اوضاع کشاورزی راهکار :وی افزود.شود شود و عمال بخش کشاورزی با شکست روبرو می چندان می

عتبار یارانه بر اساس وضعیت هر منطقه به جهت استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید به منظور رسیدن به بندی، تخصیص ا اولویت

از دالیل موفقیتم در : جوکار در مورد دالیل موفقیتش با وجود مشکالت عدیده کشاورزان گفت.تولید پایدار است

تجربه، تغذیه مناسب و مبارزه با آفات اراضی و برداشت به موقع، گیری از کارشناسان جهاد کشاورزی، تلفیق علم و  بهره حرفه این

به کمبود درآمد کشاورزان  این کشاورز نمونه.استفاده از تکنولوژی نوین و اجرای کشاورزی حفاظتی و کشاورزی مکانیزه است

ز به روز در حال افزایش است، اما های کشاورزی رو در حالی که قیمت نهاده: علیرغم زحمات فراوان آنها اشاره کرد و اظهار داشت

خورد، تا چند سال  وقتی کشاورزی به لحاظ مالی ضربه می: وی گفت.یابد نیم درصد افزایش می قیمت محصوالت کشاورزی معموال
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این .میلیون تومان هزینه دارد 300تواند خودش را جمع و جور کند، در حالی که فقط یک تعویض چاه برای کشاورزی بیش از  نمی

های دیگر برخی از حداقل امکانات تفریحی را  ما از سازمان جهاد کشاورزی انتظار داریم، مانند سازمان: کشاورز نمونه اظهار داشت

هایی را در شهرهای مختلف که  هایشان مکان فراهم کند، مثال حداقل برای برخورداری کشاورزان و خانواده برای کشاورزان

  .ر اختیار کشاورزان قرار دهدهای سفر را کاهش دهد، د هزینه

 امکان مالقات با مسئوالن برای کشاورزان فراهم شود* 

از دولت انتظار داریم که امکان مالقات کشاورزان با رئیس جمهور و مسئوالن مختلف دولتی را فراهم تا بتوانیم  همچنین: وی گفت

 .مشکالتمان را از نزدیک با آنها در میان بگذاریم

اقشار مختلف دیدار با مقام معظم رهبری و ارائه درد و  از آمال و آرزوهای ما کشاورزان مانند دیگر: ونه اظهار داشتاین کشاورز نم

 .دل با ایشان است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190371000701 

 "بازگشت به باال"
 اقتصاد کالن

 - 93/11/31فارس

 مرغ برای عرضه تصویب شد تخم/ اردیبهشت 32توزیع مرحله دوم سبد کاال احتماالً از 
اردیبهشت آغاز  32گذار با بيان اینکه احتماً توزیع مرحله دوم سبد کاال  مدیرعامل اتحادیه توليدکنندگان مرغ تخم

 .مرغ هم عرضه خواهد شد در این سبد تخم: تشود، گف می

مرغ  در پاسخ به اینکه آیا در مرحله دوم توزیع سبد کاال تخم خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  هدایت اصغری در گفت

 76ر مرحله دوم توزیع سبد کاال برای هر خانوار در جلسات ستاد تنظیم بازار مصوب شده است که د: وجود خواهد داشت؟ گفت

 .بندی شده عرضه شود مرغ بسته عدد تخم

مرغ قرار است در این سبد توزیع  گذار در پاسخ به اینکه چه اقالم دیگری به غیر از تخم مدیرعامل اتحادیه تولید کنندگان مرغ تخم

 .سبد ارائه شود، ندارم اطالع دقیقی از سایر اقالمی که قرار است در این: شود، گفت

 .شود اردیبهشت آغاز می 70احتماالً توزیع مرحله دوم سبد کاال از : اصغری در پاسخ به زمان توزیع مرحله دوم سبد کاال گفت

گذار جلسات ستاد تنظیم بازار بعد از اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف  به گفته مدیرعامل اتحادیه تولید کنندگان مرغ تخم

 .شود در وزارت جهاد کشاورزی برگزار میکشاورزی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190390000694 

 "بازگشت به باال"
 بازار و قیمت ها

 - 93/11/31فارس

 های سنتی و افزایش خودسرانه قيمت در آستانه هدفمندی گونه لبنياتی رشد قارچ
های سنتی، قيمت انواع لبنيات را در بازار افزایش دادند، این  ها، لبنياتی در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه

 .ها بعد از اجرای این قانون نيز قول داده است در حالی است که دولت حتی برای جلوگيری از افزایش قيمت

ها فروشندگان لبنیات  ، در حالی در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ها  ها حتی بعد از اجرای هدفمندی یارانه عدم افزایش قیمت در خصوص  قیمت محصوالت لبنی را افزایش دادند که دولت سنتی

 .هم قول داده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930129000209
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930130000436
http://www.farsnews.com/
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دولت به دنبال : وگوی تلویزیونی اعالم کرد ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در گفت اخیرا محمدباقر نوبخت معاون برنامه

هاهم افزایش قیمتی نخواهد  ریزی کرده است که بعد از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه طوری برنامه ها نیست و افزایش قیمت

 .داشت

 .رساند درصد می 72نین دولت اعالم کرده است که تورم را تا پایان امسال به همچ

 ها لبنيات سنتی افزایش قيمت انواع*

 2کردند، به  تومان عرضه می 6200روز گذشته فروشندگان لبنیات سنتی در یک اقدام خودجوش شیر دو لیتری را که پیش از آن 

 .هزار تومان افزایش دادند

هزار تومان و  2هزار تومان به  4کیلویی از  7۱2ماست  هزار تومان، 39هزار تومان به  33کیلوگرمی از  4ای  ههمچنین ماست بست

 .هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد 9تومان به  7200لیتری از  7دوغ 

 .م خودسرانه استافزایش قیمت آنها ه ها و فروشندگان لبنیات سنتی وجود ندارد، بندی از آن جایی که نظارتی بر ماست

دهند،اما هنوز هیچ سازمانی  ای هشدار می سالهاست کارشناسان بهداشتی در خصوص عرضه محصوالت لبنی غیر پاستوریزه و فله

های عرضه به دلیل سود سرشاری که دارد روز به روز زیادتر  کند،مکان مسئولیت نظارت بر عرضه این گونه محصوالت را قبول نمی

 .م شده پایین تر و حاشیه سود بیشتری برای فروشنده داردشود قیمت تما  می

 نظارتی بر عرضه کنندگان لبنيات سنتی نيست*

ها که  بندی ماست. محصوالت لبنی سنتی در کشور نیز افزایش یافته است عرضه کنندگان یک سال پیش با چراغ سبز مسئوالن،

وار رشد کرده و البته تقاضا برای اینگونه محصوالت نیز  ن به صورت قارچشد، اکنو های شهر دیده می پیش از این به ندرت در خیابان

 .بیشتر شده است

کنندگان آن  تر نسبت به محصوالت پاستوریزه و نیز کیفیتی است که مصرف تقاضای محصوالت لبنی سنتی به دلیل قیمت مناسب

 .کنند رو به افزایش است عنوان می

ای  ها پاک هستند، مجوز عرضه شیر فله هایی که از نظر بیماری عالم کرد برای دامدارییک سال پیش سازمان دامپزشکی کشور ا

 .شود داده می

ها مجوزی حتی برای یک دامداری نیز صادر  گیری اگرچه به گفته مسئوالن این سازمان بعد از گذشت یک سال به دلیل سخت

 .ای شد ضه محصوالت سنتی و فلهدادن به عر ای برای صالحیت زمینه نشده است، اما این اظهارات

ها در بازار وجود دارد، افزایش  ها نزدیک هستیم و نگرانی از افزایش قیمت به هرحال اکنون که به فاز دوم اجرایی هدفمندی یارانه

 .ها خواهد بود دستی و آتشی بر افزایش قیمت خودسرانه قیمت از سوی برخی پیش

کنندگان محصوالت لبنی سنتی به رغم هشدارهای بهداشتی از  بازار بویژه به عرضه های گذشته هیچ نظارتی به اگرچه طی سال

های خودسرانه  اینگونه افزایش ها مسئوالن جلوی سوی کارشناسان توجهی نشده است، اما حداقل برای جلوگیری از افزایش قیمت

 .را بگیرند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190390000313 

 "بازگشت به باال"
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 بازار و قیمت ها
 - 93/11/31فارس

 کشاورزان جنوب به فریاد رسيدند/ زمينی در بازار شکست قيمت سيب
ومان رسيده بود با آغاز برداشت این محصول در خوزستان هزار ت 6زمينی در بازار به بيش از  در حالی که قيمت سيب

 .ها کاهش یافت فروشی هزار تومان در ميوه 1هزار تومان در ميادین ميوه و  3قيمت به 

 6ل بهار امسال به بیش از اوای زمینی در ادامه سیر صعودی، در حالیکه قیمت سیب خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ها به  فروشی  خرده در این محصول با برداشت این محصول از منطقه خوزستان و عرضه بازار هزار تومان رسیده بود اکنون قیمت

  .رسیده است هزار تومان 7هزار تومان و در میادین میوه به  9حدود 

این محصول در مناطق جنوبی کشور  آغاز برداشت را با توجه بهزمینی  روز قبل وعده کاهش قیمت سیب 70کارشناسان بازار از 

  .زمینی ظاهرا وعده ارزان شدن این محصول محقق شده است های کنونی سیب بودند که با توجه به قیمت  داده

در خصوص قیمت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زمینی در گفت محمد رحیم نیازی رئیس هیئت مدیره انجمن سیب

زمینی در  قطعا شروع برداشت سیب: ها گفت زمینی و تأثیر آغاز برداشت این محصول در مناطق جنوبی بر روی قیمت سیب

زمینی در چند روز اخیر سیر نزولی  و قیمت سیب های جنوبی مانند خوزستان بر کاهش قیمت این محصول اثرگذار بوده استان

 .فته استیا

تر مانند اصفهان، گرگان و همدان  های جنوبی برداشت در مناطق معتدل زمینی در استان پس از برداشت محصول سیب: وی افزود

 .انجامد شود و به پایین آمدن بیشتر قیمت می آغاز می

زمینی در  کشت سیب  ت وخواهد داش  زمینی برای امسال ادامه سیب تولید: زمینی بیان داشت رئیس هیئت مدیره انجمن سیب

 .شود های شهریور و مهر موکول می مناطق سردسیر مثل اردبیل و همدان شروع شده و برداشت هم تقریبا به ماه

های چهارمحال و بختیاری، زنجان، آذربایجان  در استان اردبیل و همدان های زمینی بعد از استان همچنین کشت سیب: وی افزود

ها از اواسط شهریور تا آبان ادامه خواهد  زمینی این استان شود و برداشت محصول سیب وی آغاز میشرقی، خراسان شمالی و رض

 .بود

 .تومان است 3200تا  7700بار اکنون بین  زمینی در میادین میوه و تره قیمت سیب: نیازی گفت

بسیار پایین  17ید تضمینی سال قیمت خر :زمینی چگونه است، گفت وی در پاسخ به این سؤال که وضعیت خرید تضمینی سیب

که انتظار  خرید تضمینی عمال این محصول خرید تضمینی ندارد با توجه به قیمت اندک تعیین شده برای بنابراین بود،

  .تعیین کند زمینی خرید تضمینی سیب سازمان جهاد کشاورزی قیمت منطقی برای رود می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190390000742 

 "بازگشت به باال"
 منابع مالی

 - 93/11/31فارس

 رود ميليارد تومانی شير دامداران به کندی پيش می 122پرداخت یارانه 
پرداخت : رود، گفت نکه پرداخت یارانه دامداران به کندی پيش میمدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با بيان ای

 .اند استان هم به معدودی از دامداران پرداخت کرده 32استان کشور انجام شده و در  32یارانه شير در 

http://www.farsnews.com/
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دامداران  میلیاردی تومانی 900وگو با خبرنگار اقتصادی فارس در پاسخ به اینکه آیا یارانه  سعید سلطانی سروستانی در گفت

 30استان کشور پرداخت یارانه به دامداران آغاز شده و در  70رود در  روند پرداخت به کندی پیش می: شود؟گفت پرداخت می

 .استان دیگر تنها به معدودی از دامداران پرداخت شده است

است و به تعداد اندکی قبل از عید  آغاز شده فروردین امسال 34پرداخت یارانه از : مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران افزود

 .پرداخت کرده بودند

بوده است که اکنون پرداخت  17ماه پایانی سال  9شود برای  میلیاردتومانی که به دامداران پرداخت می 900یارانه : وی ادامه داد

 .شود می

میلیارد تومان به دامداران  900کرد،  دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت لبنیات مصوب 17به گزارش فارس، در نیمه دوم سال 

 .های لبنی افزایش نیابد فرآورده کشور به عنوان یارانه پرداخت شود، تا قیمت شیر خام و به تبع آن قیمت

تومان هم یارانه به آنها پرداخت  310تومان مبلغ  330همچنین مصوب شد، به ازای خرید یک کیلوگرم شیر خام به قیمت هزار و 

 .کننده افزایشی نداشته باشد های لبنی برای مصرف تومان برسد، اما قیمت فرآورده 900جموع قیمت شیر خام به هزار و شود و در م

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190372000241 

 "بازگشت به باال"
 صادرات و واردات

 - 93/11/29فارس

 درصد واردات پنبه 32افزایش / درصد کاهش یافت 3.2واردات ابریشم 
درصدی و به  32تن پنبه وارد کشور شده که به لحاظ حجم افزایش  ۶33هزار و  22بر اساس آمار گمرک سال گذشته 

 .دهد درصد کاهش را نشان می 3.2ين واردات ابریشم نيز دهد همچن درصدی را نشان می 12لحاظ ارزشی افزایش 

 17 از فروردین تا اسفند گمرک جمهوری اسالمی ایران، طبق آخرین آمار رسمی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ت به مدت مشابه سال قبل به دالر وارد کشور شده که نسب 423هزار و  312میلیون و  37هزار تن ابریشم به ارزش  206بیش از 

 .درصد کاهش داشته است 7۱2درصد افزایش و به لحاظ حجم  4لحاظ ارزش 

ریال وارد کشور شده که به لحاظ حجم  202هزار و  627میلیون و  963میلیارد و  2تن پنبه به ارزش  231هزار و  22همچنین 

 .دهد میدرصدی را نشان  92درصدی و به لحاظ ارزشی افزایش  72افزایش 

تن به ارزش یک میلیارد و  143هزار و  21های تار و پودباف از نخ کاغذی نیز به میزان  سایر الیاف نسجی نباتی، نخ کاغذی و پارچه

 .درصدی در وزن داشته است 70درصدی در ارزش و  32ریال وارد شده که افزایش  629هزار و  400میلیون و  462

 962میلیون و  32ها از مواد نسجی به ارزش  پوش هزار تن فرش و سایر کف 764( 17اسفند  فروردین تا)همچنین در همین مدت 

 .دهد درصدی حجم را نشان می 13درصدی ارزش و  22ریال وارد شده که در مقایسه با سال گذشته کاهش  67هزار و 

تن وارد شده  741هزار و  32لزات معمولی نیز همچنین در نوع کاالهای ابزارها، ابزارآالت مصنوعات چاقوسازی قاشق و چنگال از ف

 .درصدی داشته است 76کاهش  13که نسبت به فروردین تا اسفند 

های تبلیغاتی، عالئم نورانی، تابلوهای راهنما و اشیاء همانند وارد  خواب، چراغ تن مبل، اسباب تخت 207هزار و  32در همین مدت 

 .دهد درصدی را نشان می 22هش کا 13کشور شده که این میزان نسبت به سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190371000232 
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 برنامه و سیاست ها
 - 93/11/29فارس

های  اندازی تابلویی برای فروش دارایی راه/ ها در بورس ر مورد عرضهمصوبه جدید وزارت کشاورزی د
 غيرمنقول

مدیرعامل بورس کاالی ایران از مصوبه جدید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی مبنی بر عرضه 

فروش امالک و تابلوی معامالت فرعی به زودی برای : محصوالت مشمول خرید تضمينی در بورس کاال خبر داد و گفت

 .اندازی خواهد شد های غيرمنقول راه دارایی

، با اشاره به اینکه در حوزه عرضه محصوالت کشاورزی و معامالت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین پناهیان در گفت

وری کشاورزی و  قانون بهره 99تالش داریم تا در راستای ماده : هار داشتآن تعامل خوبی با وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، اظ

 .اند قیمت تضمینی اقدامات را انجام دهیم و اکنون بیشتر محصوالت بر همین اساس پذیرش شده

ین محصول عرضه کلزا در بورس کاالی ایران عرضه خواهد شد که تاکنون ا هزار تن دانه روغنی 7بار  فردا برای اولین: وی ادامه داد

 .نشده بود

مورد عرضه  ای در مدیرعامل بورس کاالی ایران با اعالم این خبر که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی مصوبه

مشمول خرید تضمینی حتماً باید از  از این پس محصوالت کشاورزی: اند، گفت محصوالت مشمول خرید تضمینی در بورس داشته

 .ه شودطریق بورس عرض

تر شود، چرا که کمک زیادی به بخش اقتصادی  های زیادی وجود دارد که بخش کشاورزی بورس کاال فعال امیدواری: وی ادامه داد

 .بار سنگینی را از دوش دولت برخواهد داشت  کند و کشاورزی می

ها در  خیر ،اما رایزنی: هد شد یا خیر گفتمرغ در بورس کاال عرضه خوا تخم 19فروردین  90 وی در پاسخ به این سؤال که آیا شنبه

مرغ قابلیت و ظرفیت معامله در رینگ داخلی و صادراتی  مورد به سرانجام رسیده و پس از طی مراحل اجرایی الزم عرضه تخم این

 .را خواهد داشت

اواخر سال گذشته دامنه  :پناهیان همچنین درباره آخرین اقدامات در حوزه عرضه محصول پتروشیمی در بورس کاال تأکید کرد

درصد  30درصد به  2محدودیت نوسان قیمت برخی محصوالت پتروشیمی با کمک کارگروه تنظیم بازار اصالح شد و دامنه از 

 .تبدیل شد

 .کشف قیمت محصوالت پتروشیمی در بورس کاال نسبت به گذشته بسیار منطقی شد: وی افزود

اکنون با توجه به فضای متعادل حاکم بر : ازی سلف موازی استاندارد میلگرد گفتاند مدیرعامل بورس کاال با اشاره به راه

 .ها با ذوب آهن اصفهان این گونه معامالت نیز عملیاتی خواهد شد محصوالت فلزی و اتمام رایزنی بازار

ها، سازمان  بانک( ره)یی فرمان اماماندازی تابلوی معامالت فرعی هستیم و در این باره با ستاد اجرا اکنون به دنبال راه هم: وی گفت

 .ایم فروش اموال تملیکی وارد مذاکره شده سازی و سازمان جمع آوری و خصوصی

اندازی این تابلو، مزایده امالک و فروش آنان به راحتی و از طریق سازوکار بورس انجام خواهد شد و  پس از راه: پناهیان تصریح کرد

سازی خوبی انجام شود تا سازوکار جدید برای تسهیل معامالت  د؛ در این خصوص باید فرهنگکن سهولت فروش امالک را بیشتر می

 .معرفی شود

ها و مصادره اموال و امالک که توسط قوه قضائیه و مراجع قضایی  بسیاری از مزایده: مدیر عامل بورس کاال در پایان خاطرنشان کرد

 .ش رسیده و کشف قیمت شوندتواند از طریق بورس به فرو شود نیز می انجام می

http://www.farsnews.com/
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 "بازگشت به باال"

 تسهیالت
 - 93/11/29فارس

 بز چای کشورميليارد تومان برای خرید برگ س 322اختصاص 
ميليارد  42ميليارد تومان بودجه برای خرید برگ سبز چایکاران و  322دولت امسال : رئيس سازمان چای کشور گفت

 .های چای شمال کشور اختصاص داده است تومان بهسازی باغ

امروز در جلسه بررسی مسایل چای در سالن اجتماعات فرمانداری  پیش از ظهر از لنگرود، علی محرر خبرگزاری فارسبه گزارش 

داران چای نه تنها سود  در سه سال گذشته کارخانه: ، اظهار کرد21این شهرستان با اشاره به تشکیل سازمان چای کشور در سال 

 .نکردند بلکه نتوانستند پول برگ سبز چای را پرداخت کنند

دار  درصد پول خرید برگ سبز چای را کارخانه 99ون وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفت قرار است طبق توافقی که با معا: وی افزود

دهیم تا از گردونه  دار یارانه می مانده نیز توسط سازمان چای پرداخت شود یعنی به تولید کننده و کارخانه درصد باقی 42بپردازد و 

 .دولت خارج شوند

از هفته آینده این خرید تضمینی انجام : غاز فصل خرید برگ سبز چای تضمینی گفترئیس سازمان چای کشور با اشاره به آ

 .شود می

کار  داران بتوانند توان خود را برای تولید چای کیفی به وی از چایکاران خواست تا برگ سبز چای مرغوب برداشت کنند تا کارخانه

 .گیرند

تومان و  200هزار و  قیمت چای درجه هر کیلو یک: ای خاطرنشان کردمحرر با اشاره به افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چ

 .هزار تومان است درجه دو نیز یک

درصد قیمت خرید تضمینی  99به گفته وی، قیمت فروش برگ سبز چای درجه یک و دو به خریداران برگ سبز چای معادل 

 .تعیین شده است

 200تومان و  700هزار و  ی در سال گذشته به ترتیب درجه یک و دو یکقیمت هر کیلوگرم برگ سبز چا: این مسئول اضافه کرد

 .درصدی، رقم مناسبی تصویب شده است 20تومان بوده و امسال با افزایش حدود 

دولت برای بهزراعی و احیای : میلیارد تومان اعالم کرد و متذکر شد 300را  19وی اعتبار برای خرید برگ سبز چای در سال 

 .میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است 40حدود های چای  باغ

هزار  40بیش از : آور شد هکتار باغ چای در گیالن و مازندران وجود دارد، یاد 97رئیس سازمان چای کشور با تصریح بر اینکه حدود 

 .ها به امر تولید چای فعالیت دارند کشاورز چایکار در این استان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190371000927 

 
 "بازگشت به باال"
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930129000251
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930129000372


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

 

26 
 

 گندم
 - 93/11/29فارس

امکان عرضه محصول از طریق / ميليارد ریال به کشاورزان 322هزار تن گندم و پرداخت  32خرید 
 بورس کاال

فروردین از کشاورزان  3۶ميليارد ریال تا  322هزار تن گندم به ارزش  32سخنگوی خرید تضمينی بانك سپه از خرید 

 .این مبالغ به صورت آنی به حساب کشاورزان واریز شده است  :خبر داد و گفت

از  نیاز ، با اشاره به جدیدترین آمار خرید تضمینی گندم مازاد برگزاری فارسخبروگو با خبرنگار اقتصادی  محسن دارایی در گفت

میلیارد ریال از کشاورزان  302به ارزش  هزار تن گندم 30، حدود 19فروردین  72تا روز گذشته :  اظهار داشت کشاورزان ایرانی

 .است خریداری شده که این مبلغ به شکل آنی به حساب کشاورزان واریز شده

 .استان خوزستان، فارس و بوشهر آغاز شده است 9در مجموع از  گندم کار خرید تضمینی: ی ادامه دادو

با توجه به : ها بیش از سال گذشته خواهد بود، گفت بانک سپه با اشاره به اینکه قطعا میزان خرید سخنگوی خرید تضمینی گندم

 .جود داردافزایش قیمت و رغبت کشاورزان، امکان خرید بیشتر گندم و

 .شود تومان خریداری می 3020تومان و گندم دوروم  3020هر کیلوگرم گندم معمولی : دارایی تاکید کرد

: دارائی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان عرضه گندم توسط کشاورزان در بورس کاال و خرید آن توسط دولت وجود دارد، گفت

 .سازی شود باره فرهنگ ای است، اما باید در این هدر بورس اقدام بهتر و ارزند قطعا عرضه گندم

عمده دغدغه کشاورزان   :کنند، گفت دارایی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان اغلب به صورت سنتی عمل می

به وجود آمده  خرید محصول به قیمت باالتر است و با توجه به اعالم آن توسط دولت پیش از کشت، رغبت بیشتری در این باره

های  عرضه محصوالت از طریق بورس کاال نیازمند بسترسازی و زمان است که وزارت جهاد کشاورزی باید همکاری: وی افزود .است

 .الزم را داشته باشد و در این صورت مجموعه بانکی هم تعامالت الزم را خواهد داشت
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 بازار و قیمت ها

 - 93/12/11فارس

 شود؟ زمينی امسال هم تکرار می آیا سریال افزایش قيمت سيب
خی محصوالت مانند سيب زمينی به چندین عدم مدیریت و اجرای الگوی کشت در کشاورزی سبب شده قيمت بر

 .برابر برسد و در محصولی که کشور مزیت توليد دارد، مجبور به واردات شود

زمینی به ایران صادر  هزار تن سیب 332، مقامات پاکستانی امروز اعالم کردند خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کشاورزان به  زمینی تولید داخل ایم که سیب های گذشته برخی مواقع حتی شاهد این بوده اند، این در حالی است که در سال هکرد

زمینی فاسدشده را از انبارها  با پرداخت پول به کارگران، سیب دلیل تولید فراوان و نداشتن مشتری، در انبار فاسد شده و کشاورز

 .زمینی تولیدی کشاورزان به عنوان کار تبلیغی هم استفاده کرد برخی افراد از محصول سیب تهکردند، حتی در گذش خالی می

ها به دلیل عدم مدیریت با کاهش عرضه  زمینی در کشور فراوان بوده، اما در برخی سال همه اینها نشانگر این است که تولید سیب

 .شویم مواجه می

http://www.farsnews.com/
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فرنگی و پیاز معموالً یک سال به دلیل تولید فراوان با کاهش قیمت و سال دیگر با  زمینی، گوجه هاست، محصوالتی مانند سیب سال

وقت خط تعادلی برای  شوند و هیچ کننده متضرر می شود که یا تولیدکننده و یا مصرف پایین آمدن عرضه با قیمت باال مواجه می

 .اینها نبوده است

حال . کند گویند که عرضه و تقاضا از سیر منطقی تبعیت نمی ار عنکبوتی میدر اقتصاد کالن، به این نوع تولید و تقاضا منحنی ت

 سؤال این است که چرا باید محصول تولیدی قابل مدیریت نباشد؟

خورد، برخی مجریان  تواند درمانی بر این دردها باشد سالهاست در وزارت جهاد کشاورزی خاک می طرح اجرای الگوی کشت که می

توانند حالت اجبار و تهدید برای کشاورز داشته  این طرح عملی نیست، زیرا مدیران بخش کشاورزی نمیگویند اجرای  طرح می

 .باشند و آنها را مجبور به کشت محصول دیگری بکنند

اما پاسخ این است که مفهوم مدیریت همان هدایت عوامل به نحوی است که بهترین و بیشترین سود برای کشاورز و جامعه داشته  

 .و امور هم به نحو درستی پیش رود باشد

ها از سوی دولت از قبیل اعالم  تواند قبل از هر چیز با تعیین نرخ خرید تضیمینی مناسب، با ارائه مشوق طرح الگوی کشت می

 ارزان قیمت به کشاورزانی که براساس طرح وزارت جهاد کشاورزی عمل کنند و سایر امتیازات پرداخت تسهیالت و تأمین نهاده

 .ویژه این طرح را پیاده کند

شده در درجه اول برای تولید محصوالت اساسی و تامین نیازهای  های کشت حال الگوی کشت چیست؟ الگوی کشت، مدیریت زمین

به جای  سازی برای صادرات هم صورت گیرد، اما این طور نباشد که محصوالت غیر ضرور ضروری جامعه است و بعد برنامه

 .شد سرطانی داشته باشدر محصوالت ضروری

شود که حتی ایران جایگاه سوم  تولید می های گذشته محصوالت صیفی مانند، خربزه، هندوانه در سطح وسیعی در کشور طی سال 

میلیون تن  2۱2ساالنه بیش از . درصد در تأمین روغن وابسته است 10تولید خربزه و چهارم هندوانه را در دنیا دارد، اما در عوض، 

 .میلیون تن گندم وارد کرد 2کند و البته سال گذشته هم بیش از  ک دام و طیور وارد میخورا

دهد که بخش کشاورزی ما در محصوالت اساسی کامالً وابسته است و شاید در برخی محصوالت که بسیاری  این آمارها نشان می

 .کنند، را در اولویت قرار داده است کشورها عمداً تولید نمی

کند، بنابراین اگر به آب به  انند خربزه و هندوانه بیشترین مصرف آب را دارد، چهار تا پنج برابر گندم آب مصرف میمحصوالتی م

برای آن در دنیا وجود دارد، باید قطره قطره آن را محافظت کنیم نه اینکه  های زیادی عنوان مایه حیات نگاه کنیم که چالش

شود، که این تنها هدر دادن ذخایر آبی  ان دارند و در کشور هم مسرفانه و تفننی مصرف میمحصوالتی تولید کنیم که نیاز آبی فراو

 .کشور است

تولید پایدار در کشورهایی که . امروزه در کشاورزی پایدار، تولید ماده خشک به ازای آب مصرفی مطرح است نه تولید به هر قیمتی

های تولید پایدار را به نحو مناسبی  نتوانسته است، برنامه کشاورزی کشور شود، اما هنوز ای دارند دنبال می کشاورزی پیشرفته

 .اجرایی کند

طرح به دولت ارائه شده است، اما . کند اخیراً وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم اعالم کرد طرح الگوی کشت را امسال اجرایی می

 زمینی و پیاز را که برداشت آن آغاز شده است شاهد خواهیم بود؟ بهای تکراری سی باید دید که آیا با اجرای این طرح پایان سریال

 .تومان رسید 6200سال گذشته به دلیل کاهش سطح زیر کشت، قیمت سیب زمینی به کیلویی 

بردار کشاورزی برای  میلیون بهره 6۱2شود، وگرنه کنترل   های اجرای این طرح باید آماده و مدیریت آنچه مسلم است، زیرساخت

 .ای این طرح بدون در نظر گرفتن ملزومات آن میسر نخواهد بوداجر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190703000226 
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 "بازگشت به باال"
 ماشین آالت

 - 93/12/11فارس

 گامی ارزشمند در ارتقای راندمان توليد« زاسيونمکاني»
درصد محصوالت  42مکانيزاسيون در بخش کشاورزی گامی ارزشمند در ارتقای راندمان توليد است و در حال حاضر 

 .شوند کشاورزی استان همدان به این روش کشت می

ترین رویکردها و راهکارها  آالت و ابزارهای مناسب کشاورزی یکی از مهم ، استفاده از ماشیناز همدان خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .وری کشاورزی و پایداری تولید است برای باال بردن بهره

آالت و  های اخیر با اثبات پایداری تولید و ارتقای کیفی و کمی میزان محصوالت کشاورزی بر اساس استفاده از ماشین در سال

 .های این بخش، کشاورزان گرایش مناسبی در به کارگیری این مهم دارندابزار

وری محصوالت و ضرایب مختلف در آمار و عملکرد  آالت و ادوات مختلف کشاورزی و ارتقای بهره  رفته رفته با استفاده از ماشین

مکانیزاسیون کشاورزی است که افزایش  سطح زیر کشت کشاورزی مورد توجه قرار گرفته که از جمله آنها تمرکز بر درجه و ضریب

 .آن نشانگر افزایش کمی و کیفی در تولید است

رسید،  صدم می 3۱72بوده که امسال باید به ضریب  3۱32در همین راستا سال گذشته شاخص ضریب مکانیزاسیون استان همدان 

از مکانیزاسیون شاهدیم در این حوزه جلوتر از گیری  اما با توجه به عملکرد خوب کمی و کیفی کشاورزان استان همدان در بهره

 .صدم اسب بخار در هکتار رسیده است 3۱96برنامه بوده و ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان همدان به 

 .وگو نشستیم در همین ارتباط با مدیر مکانیزاسیون کشاورزی استان همدان به گفت

 تراکتور در استان همدان 622هزار و  31وجود * 

وگو با فارس با بیان اینکه هرچه تعداد تراکتورها در استان بیشتر باشد به دلیل ثابت بودن سطح زیرکشت،  ر راستار در گفتاکب

دستگاه  602هزار و  79در سال گذشته تعداد تراکتورهای استان همدان : کند، اظهار داشت  ضریب مکانیزاسیون افزایش پیدا می

 .بوده است

ادوات نوین بخش کشاورزی در هر سال با استفاده از : ه افزایش ساالنه تجهیزات و ادوات بخش کشاورزی، گفتوی با اشاره به برنام

 .شود درصد آورده کشاورزان ارائه می 70درصد تسهیالت بانکی با سهم  20

تراکتور بود که دستگاه  270سهمیه استان همدان در سال گذشته : مدیر مکانیزاسیون کشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد

 .امسال نیز این مهم در برنامه کاری قرار دارد اما هنوز شروع نشده است

 دستگاه کمباین در استان همدان 2۶2وجود * 

های  تعداد کل کمباین: دستگاه بود و محقق شد، افزود 72وی با بیان اینکه در سال گذشته سهمیه استان همدان در کمباین 

 .ستدستگاه ا 220استان همدان 

در حال حاضر بر : آالت بخش کشاورزی بستگی به میزان سطح زیر کشت دارد، گفت راستار با بیان اینکه ارائه بیشتر ادوات و ماشین

های همدان، کبودراهنگ، رزن و مالیر دارای بیشترین میزان  اساس میزان گستردگی سطح زیرکشت در استان، شهرستان

 .آالت کشاورزی هستند ماشین

 آالت نيست ده از ادوات کشاورزی به معنای استفاده صرف از ماشيناستفا* 

: آالت و مکانیزاسیون در این بخش نیست، یادآور شد وی با بیان اینکه استفاده از ادوات کشاورزی به معنای استفاده صرف از ماشین

 .های نوین کشاورزی است استفاده از کشاورزی حفاظتی نیز یکی از روش

http://www.farsnews.com/
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وری  روشی که بتوانیم تولید را افزایش داده، سختی کار را کم کنیم و ارتقای بهره: ون کشاورزی استان همدان افزودمدیر مکانیزاسی

 .شود را نیز شاهد باشیم، سبب توسعه مکانیزاسیون می

حال حاضر  در: آالت جدید اشاره کرد و گفت وی با اشاره به روند سنتی کاشت بذر توسط کشاورزان در گذشته به فواید ماشین

کارد و از نظر میزان بذر نیز به نفع کشاورز است و در عین حال نیز عملکرد را تا سه  دستگاه بذر کار، بذر را در عمق مناسب می

 .دهد برابر افزایش می

ش سختی استفاده از ماشین آالت و ابزار کشاورزی سبب افزایش تولید و ارتقای راندمان کاری و همچنین کاه: راستار تأکید کرد

 .شود کار می

این مهم سبب   :کند، افزود آالت کشاورزی، کشاورز از نیروی بدنی صرف خود استفاده نمی وی با بیان اینکه در استفاده از ماشین

 .شود ارتقای کار در مزرعه می

 همدان، استانی پيشرو در استفاده از ابزار مناسب کشاورزی* 

های پیشرو در امر مکانیزاسیون و استفاده از  استان همدان یکی از استان: اظهار داشت مدیر مکانیزاسیون کشاورزی استان همدان

 .ابزار مناسب در مزارع و باغات است

درجه : وی با بیان اینکه درجه مکانیزاسیون به معنای استفاده از ماشین مناسب نسبت به کل اراضی است، خاطرنشان کرد

 .درصد رسیده است 42به  مکانیزاسیون استان همدان در حال حاضر

 شود درصد محصوالت استان همدان به روش مکانيزاسيون کشت می 42* 

درصد کل محصوالت زراعی استان همدان در حال حاضر از ابزارهای  42: مدیر مکانیزاسیون کشاورزی استان همدان تصریح کرد

 .شود و عملیات ماشینی در آنها انجام می استفاده کرده مناسب کشاورزی

در حال حاضر برای کشت محصوالتی که با اقلیم استان همدان همخوانی دارند، ابزارهای مناسب کشاورزی وجود : وی تأکید کرد

 .دارد

بر این اساس ابزار مورد : شود، گفت راستار با بیان اینکه هر ساله نیاز مزارع و باغات بررسی شده و بر این مبنا ابزار مناسب ارائه می

 .شود  ادوات الگویی و نمونه به استان وارد مینظر به صورت 

بر این مبنا : شود، افزود های بسیار باالیی در اختیار قرار داده می وی با بیان اینکه ادوات الگویی در سال اول ورود به استان با یارانه

شدند و تقاضا بیشتر شد درصد  دهند و پس از اینکه کشاورزان آشنا درصد قیمت ماشین وارد شده را یارانه بالعوض می 22تا 

 .شود تسهیالت بیشتر می

آالت  رشد و شکوفایی مکانیزاسیون در بخش کشاورزی و وجود ماشین: مدیر مکانیزاسیون کشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد

این بخش را بیش از سنگین در بخش کشاورزی کارآیی الزم برای افزایش تولیدات در  مختلفی چون کمباین، تراکتور سنگین و نیمه

 .دهد پیش افزایش می

آالت کشاورزی و امر  های تولید بر اساس انجام مراحل کشت محصول با به کارگیری ماشین وی با تأکید بر کاهش هزینه

 .آالت جدید در این حوزه روش برداشت محصوالت نیز مکانیزه شده است با ورود ماشین: مکانیزاسیون یادآور شد

 ان کشاورزی فرسوده با ادوات نوینجایگزینی ناوگ* 

آالت کشاورزی  ماشین: راستار همچنین از اجرای طرح تجهیز ناوگان کشاورزی در استان همدان خبر داد و در این زمینه گفت

 .شوند آالت جدید جایگزین می فرسوده بر مبنای این طرح با ماشین

ر بخش کشاورزی انتظار بر این است که کشاورزان بیش از پیش در با توجه به مباحث عنوان شده و اهمیت انجام مکانیزاسیون د

 .این حوزه گام نهاده و سبب افزایش کمی و کیفی میزان تولیدات خود شوند
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 "بازگشت به باال"
 برنامه و سیاست ها

 - 93/12/11فارس

 بنيان، راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی و تضمين پایداری امنيت غذایی است کشاورزی دانش
گذاری در توسعه منابع انسانی و توانمندی نيروی انسانی به عنوان  بنيان و علمی و سرمایه توجه به کشاورزی دانش

 .ریزان و مجریان قرار گيرد صل زیربنایی در اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه مسئولين، قانونگذاران، برنامهیك ا

کشاورزی »عنوان   ناصر سلطانیان کارشناس ارشد مدیریت آموزشی در یادداشتی با خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های کالن اقتصادی،  ابالغ سیاست :آورده است «يان، راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی تضمين پایداری امنيت غذاییدانش بن

های انقالب اسالمی  انداز آینده نظام جمهوری اسالمی ایران به منظور تحقق آرمان اجتماعی، سیاسی و امنیتی جهت ترسیم چشم

 .سئولیت رهبری انقالب اسالمی استقانون اساسی در حوزه م 330براساس بند یک اصل 

های  قانون اساسی، سیاست 66های کلی اصل  ها از جمله سیاست های کلی کشور در بعضی از حوزه در همین رابطه تاکنون سیاست

های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر  های کلی خودکفایی دفاعی، امنیتی، صنعت و کشاورزی و سیاست کلی اشتغال، سیاست

 .انقالب اسالمی به قوای سه گانه کشور و مسئولین ذیربط ابالغ شدمعظم 

های اجرایی با زمانبندی مشخص و قابل  ها، دستورالعمل نامه به منظور تحقق این سیاستها تصویب قوانین تدوین نقشه راه، آیین 

ی اسالمی ایران به عنوان الگوی ها جهت تداوم، استحکام و پایداری نظام جمهور ارزیابی برای عملیاتی ساختن این سیاست

 .ناپذیر است بخش آرمانهای بزرگ انقالب اسالمی ضروری و اجتناب الهام

بدیلی را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا نماید بخش کشاورزی با  تواند نقش ویژه و بی های مهم و زیربنایی کشور که می یکی از بخش

 .های خاص خود است ها و توانمندی ویژگی

های داخلی برخوردار از منابع پایه آب و خاک، تنوع محصولی در شرایط ویژه آب و هوایی کشور،  خش با تکیه بر توانمندیاین ب

ای در تأمین امنیت غذایی کشور که تضمین کننده امنیت ملی محسوب  های علمی تاکنون نقش تعیین کننده منابع انسانی و یافته

 .شود داشته است می

زایی و تأمین امنیت غذایی، حفظ منابع پایه و توجه به مسائل زیست محیطی  جایگاه بخش کشاورزی در اشتغال با توجه به نقش و

های کلی خودکفایی  های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های صنعت و خدمات، در سیاست و فراهم کردن زمینه توسعه سایر بخش

 .ستکشور تأکید ویژه بر توسعه پایدار بخش کشاورزی شده ا

تواند گامی اساسی در جهت  های کلی می تصویب قوانین مناسب و موردنیاز، تدوین نقشه راه علمی و عملی با تأسی از سیاست

 .ها باشد تسهیل و تسریع در دستیابی به اهداف این سیاست

های حمایتی و  ، سیاستبرداری های بهره در توسعه کشاورزی عوامل زیرساختی از جمله پایداری منابع پایه آب و خاک، نظام

 .گذاری نقش بسیار مهم و اساسی دارد سرمایه

وری هریک از عوامل مؤثر در توسعه بخش  دهد که تأثیر منابع انسانی در بهره ها، تحقیقات و تجربیات نشان می نتایج پژوهش

انسانی در توسعه پایدار بخش به دلیل اهمیت و جایگاه توسعه منابع . بدیل است کشاورزی منحصر بفرد، تعیین کننده و بی

های کلی خودکفائی کشاورزی در چندین بخش به طور مستقیم و غیر  های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست کشاورزی، در سیاست

 .مورد تأکید قرار گرفته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930201000465
http://www.farsnews.com/
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وری در اقتصاد با  بهرهمحور قراردادن رشد »به  9در بند « اقتصاد دانش بنیان»به  7های کلی اقتصاد مقاومتی در بند  در سیاست

افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خالقیت »به  2در بند « تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار

 های کلی خودکفایی کشاورزی و در همین رابطه در سیاست( 3)شده  توجه« و کارآفرینی

نوسازی نظام تولید »به  6در بند « تشویق کشاورزان به رعایت استاندارها»به  9بند در « توانمندسازی منابع انسانی»به  3در بند 

های تولید و افزایش  کاهش هزینه»به  2کشاورزی برمبنای دانش نوین، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی موردنیاز و در بند 

 (7.)تاکید شده است« وری بهره

گذاری در توسعه منابع  باشد و سرمایه ضرورت توجه به کشاورزی دانش بنیان، علمی می تأمل در موارد ذکر شده بیش از هرچیز از 

به عنوان یک اصل زیربنایی در اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه مسئوالن به ویژه قانونگذاران، « انسانی و توانمندی نیروی انسانی

 .ریزان و مجریان قرار گیرد برنامه

سعه منابع انسانی در یک برنامه جامع، مستمر و پویا قابل تحقق است لذا باید ابعاد مختلف توانمندسازی با توجه به اینکه اصوالً تو

منابع انسانی با توجه به جامعه هدف مورد توجه قرار گیرد و به صورت تعاملی با سایر عوامل مؤثر در توسعه بخش در یک ساختار 

ای و  های کشاورزی، منطقه های کالن در سطح ملی و متناسب با اقتضائات زیربخش افزا در برنامه نظام یافته، هماهنگ، مکمل، هم

بنابراین توسعه و توانمندسازی منابع انسانی در بخش . های اجرایی تدوین شود محصولی با لحاظ قراردادن شرایط بومی برنامه

 .ی عملی نیستهای محدود، کوتاه مدت، مقطعی و در محدوده خاص جغرافیای کشاورزی، در برنامه

ای، تعامالت اجتماعی،  های منطقه گی های کشاورزی ایران، پراکندگی و تنوع محصولی، شرایط آب و هوایی، ویژ گی با توجه به ویژه

های مسئول در  ها، شرایط و ضوابط نهادها و دستگاه برداری، نظام مالکیت از یک سو و برنامه های بهره های شاغالن، نظام گی ویژ

ای در آموزش و پرورش و آموزش  های پایه های مهارتی کوتاه مدت، آموزش نابع انسانی بخش کشاورزی در سطوح آموزشتوسعه م

ها از سوی دیگر مستلزم شناخت دقیق و داشتن اطالعات جامع برای تدوین برنامه توانمندسازی نیروی انسانی  عالی در دانشگاه

 .باشد متناسب با نیاز بخش کشاورزی می

مین رابطه جهت تدوین برنامه جامع و نقشه راه توسعه منابع انسانی اصول ضروری ذیل باید مورد توجه قرار گیرد تا با در ه

توانمندسازی نیروی انسانی بخش »های موجود در یک نظام هماهنگ و هدفمند  ها و ظرفیت گیری از امکانات، توانمندی بهره

 .های کلی تسریع شود سیاستتبیین شود تا دستیابی به اهداف « کشاورزی

منظور . ها و نهادهای مختلف که در این حوزه فعالیت دارند سازی دستگاه تدوین نظام جامع آموزش کشاورزی به منظور هماهنگ *

ها، فرآیندها و هدفمندی نظام  های ذیربط نیست بلکه تبیین منسجم سیاست از نظام آموزش کشاورزی تلفیق و ادغام دستگاه

باشد  گذاری و تنوع در اجرا می های کلی توسعه کشاورزی و تمرکز در سیاست اورزی با تأکید بر اصول و سیاستآموزش کش

ای که مدیریت کالن، راهبردها توسط مسئولین بخش کشاورزی، پشتیبانی و ارائه خدمات آموزشی توسط بخشهای دولتی،  بگونه

 .قوانین و مقررات انجام شود عمومی و خصوصی و هماهنگی و سازماندهی امور بر اساس

های کشاورزی ایران و پراکندگی سرزمینی به منظور تسهیل دسترسی کشاورزان و  ایجاد ساختار آموزشی متناسب با ویژگی* 

های  برداران بخش و عالقمندان به دانش فنی کشاورزی در سطح کشور،تبیین فرآیند مناسب به منظور کاربردی کردن یافته بهره

های آموزشی اجرایی و عملیاتی متناسب با نیاز  های علمی به بسته ها و مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی و تبدیل یافته شگاهعلمی دان

 مخاطبان و متقابالً انتقال مسائل و مشکالت کشاورزی به مراکز علمی و پژوهشی

و دانشجویان بویژه در مناطق کشاورزی و  آموزان دانش  حمایت و تسهیالت الزم به منظور ایجاد انگیزه برای افزایش گرایش* 

سازی نیروی انسانی بخش و فراهم کردن زمینه پذیرش نوآوری و  های کشاورزی به منظور جوان روستایی جهت تحصیل در رشته

 ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینی
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ها، یادآوری این -ویژه در دانشگاهشناسی آموزش کشاورزی در کشور در پذیرش، شیوه آموزش و فرآیند فعلی، ب ضرورت آسیب* 

باشند  درصد از کشاورزان کشور دارای تحصیالت دانشگاهی می9نکته ضروریست که در حال حاضر بنا بر آمارهای منتشره کمتر از 

های کشاورزی به دالیل مختلف از جمله ساختار اجتماعی کشاورزی و ضعف  آموختگان رشته در حالی که انبوهی از دانش

توانند در فرآیند  ای، عدم وجود ساختار مناسب در نظام کشاورزی، نمی های عملی و کاربردی و مزرعه وختگان در مهارتآم دانش

 .تولید نقش قابل توجهی داشته باشند

ام ریزان و حتی نظام قانونگذاری قرار گیرد انسج از اصول دیگری که باید در نظام آموزش کشاورزی مورد توجه مسئوالن و برنامه* 

 .و پیوستگی و نگرش سیستمی به آموزش کشاورزی است

بنا بر آمار منتشره از وزارت آموزش و پرورش کمتر از . در حال حاضر این پیوستگی و انسجام در نظام آموزش کشاورزی وجود ندارد

 (9. )های کشاورزی مشغول به تحصیل هستند آموزان متوسطه کشور در رشته درصد از دانش 2/3

 (6. )باشند های کشاورزی مشغول به تحصیل می درصد از دانشجویان کشور در رشته 4که در آموزش عالی کشور حدود در حالی 

این نسبت حاکی از عدم انسجام آموزش پایه، یعنی آموزشهای متوسطه و آموزش عالی است در همین رابطه ترکیب جنسیتی و   

 .کنند قابل تأمل است میهای کشاورزی تحصیل  مناطقی که دانشجویان در رشته

های علمی و پژوهشی،  گیری از یافته با توجه به تحول چشمگیر در تکنولوژی و روند رو به رشد صنعتی شدن کشاورزی و بهره * 

ها حتی شیوه آموزش کشاورزی، از اصول اجتناب ناپذیر است که الزمست در این  آالت، کارگاه ضرورت بازنگری در تجهیزات، ماشین

 .ها و مراکز آموزشی انجام شود ها، هنرستان گذاری الزم در دانشگاه سرمایه رابطه

های نوین آموزشی از جمله ایجاد شبکه  گیری از سیستم از اصول دیگری که در آموزش کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد بهره* 

گیری از تکنولوژی نوین به منظور  رزی، بهرهملی کشاورزی با همکاری صدا و سیما، ایجاد سامانه و شبکه مجازی آموزش کشاو

 گیری از فضای مجازی فراگیر کردن آموزش کشاورزی و ایجاد شبکه مشاوره مجازی و بهره

حمایت، تسهیل و تسریع در ایجاد شبکه آموزش غیردولتی و خصوصی توسط نهادهای عمومی نظیر نظام مهندسی کشاورزی و  *

های خدمات فنی  های تولیدی، شرکت ها و تشکل ها، تعاونی م صنوف کشاورزی، اتحادیهمنابع طبیعی، نظام دامپزشکی، نظا

 ای و بومی ها و امکانات منطقه گیری از توانمندی ای کشاورزی، خبرگان و نخبگان بخش کشاورزی با بهره مشاوره

گرش جامع در سه مرحله قبل از تولید، های انجام شده، آموزش کاربردی کشاورزی با یک ن با توجه به تجربیات حاصله و پژوهش* 

فرآیند تولید و بعد از تولید باید مورد توجه قرار گیرد به عبارت دیگر آموزش کشاورزی صرفاً به عنوان یک مهارت فنی در فرآیند 

ندارد و تجهیزات برداران قبل از تولید، به منظور آگاهی از نهاده های استا تولید نیست، افزایش دانش و مهارت کشاورزان و بهره

ها و بعد از تولید، نگهداری مناسب  مناسب و موردنیاز و در حین تولید، استفاده بهینه از تجهیزات، امکانات و منابع و کاهش هزینه

 .تولیدات، توسعه صنایع تبدیلی و بازاریابی، از اصول مورد تأکید در نظام آموزش کشاورزی است که باید مورد توجه قرار گیرد

دهند  برداران گروه نسبتاً قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می آنجا که مخاطبین حوزه کشاورزی یعنی کشاورزان و بهره از* 

نمایند و  بردار در بخش کشاورزی فعالیت می و بنا بر آمارهای منتشره مرکز آمار ایران قریب به چهار میلیون و سیصد هزار نفر بهره

سال و باالتر هستند و از نظر هرم  62درصد دارای سن  20در گروه بزرگساالن قرار دارند، یعنی بیش از از نظر سنی بیشتر آنان 

 (2. )تحصیلی در وضعیت مطلوب قرار ندارند

های اجتماعی، ترکیب سنی و هرم  مندی کشاورزان فعلی با توجه به ویژگی ضرورت تدوین نظام جامع آموزش کشاورزی برای بهره 

سازی نیروی انسانی بخش کشاورزی از سوی دیگر باید مورد  از یک طرف، آموزش و تربیت کشاورزان آینده و جوان تحصیلی آنان

توان یک روش، شیوه و سطح آموزشی را برای کلیه مخاطبین توصیه کرد  توجه قرار گیرد لذا در نظام جامع آموزش کشاورزی نمی
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ت کافی از مخاطبین و نیازهای آنان و تدوین برنامه منعطف و سطح بندی آموزش به ها شناخ بلکه بنا بر اقتضائات، نیازها و ضرورت

 .صورت عمومی، تخصصی و ویژه برای کشاورزان از دیگر اصولی است که در این نظام باید مورد توجه قرار گیرد

شود که ابتدا این تغییر  ی فراهم میهای اجرایی توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی در صورت امکان عملیاتی شدن و تدوین برنامه

نگرش و باور در مسئوالن ذیربط ایجاد شود که تحول در نظام کشاورزی به منظور تحقق کشاورزی دانش بنیان زمانی حاصل 

شود که تحول در توسعه منابع انسانی و توانمندسازی کشاورزان صورت گیرد به عبارت دیگر دستیابی به کشاورزی توسعه یافته  می

زمانی میسر است که کشاورزان دارای دانش روز، مهارت کاربردی علمی و عملی باشند و این فرآیند به صورت مستمر، پویا، فراگیر 

 .و همه جانبه تداوم داشته باشد

های خاص آنان، تحقق آموزش  با توجه به گستردگی مخاطبین و حضور کشاورزان در اقصی نقاط کشور و همچنین ویژگی

گذاری در سطح کالن  این سرمایه. گذاری کافی و تخصیص منابع الزم به آن است امع، کاربردی و مؤثر مستلزم سرمایهکشاورزی ج

گذاری  زمانی مقدور خواهد بود که مسئوالن منابع در نظر گرفته شده برای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی را، یک سرمایه

گذاری در توسعه بخش کشاورزی توسعه  ترین سرمایه داشته باشند که مقرون به صرفهپایدار، تجدید شونده محسوب کنند و باور 

 .است  منابع انسانی

امید است مسئولین ذیربط با استفاده از تجربیات مفید گذشته و فرصت به وجود آمده در تحقق اهداف کالن بخش کشاورزی با  

وری،  ازی نیروی انسانی بخش کشاوری اقدام نمایند تا با افزایش بهرهتأکید بر توسعه و تجهیز منابع انسانی نسبت به توانمندس

ها، تولید محصول سالم، استفاده بهینه و حفظ منابع پایه آب و خاک و توجه به مسائل زیست محیطی، گامی اساسی  کاهش هزینه

 .در توسعه و پایداری تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی کشور برداشته شود

شود و به دنبال آن توسعه  های کالن خودکفایی کشاورزی تسریع می ستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاستدر این صورت د

 .کند کشاورزی پایدار و دانش بنیان مبتنی بر توسعه منابع انسانی زمنیه دستیابی به امنیت غذایی را تسریع می

 (17 اسفند)های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی معظم رهبری  سیاست -3

 (13دیماه )های کلی خودکفایی کشاورزی ابالغی مقام معظم رهبری  سیاست -7

 (13سال )آمارنامه وزارت آموزش و پرورش  -9

 (13سال )آمارنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -6

 (13سال )مرکز آمار ایران  -2
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 "بازگشت به باال"

 سخنرانی ها و بازدیدها
 - 93/12/11فارس

 جمهور در وزارت جهاد کشاورزی حضور رئيس
 .انه قرار گرفتجمهور امروز در وزارت جهاد کشاورزی حضور یافت و در جریان عملکرد این وزارتخ رئيس

روحانی رئیس  ها، لحظاتی پیش حسن در ادامه بازدیدهای رئیس جمهور از وزارتخانه  ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .در وزارت جهاد کشاورزی حضور یافت جمهور

 .ارائه کردند از وضعیت بخش کشاورزیبازدید وزیر جهاد کشاورزی و معاونان گزارشی  در این

 .است رئیس جمهور بعد از آغاز به کار دولت یازدهم بارها به اهمیت امنیت غذایی در کشور و نقش بخش کشاورزی تاکید کرده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930201000109
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 "بازگشت به باال"

 منابع مالی
 - 93/12/11فارس

 هزار ميليارد تومانی به کشاورزی نرسيد 32بسته حمایتی 
از آنجا که کشاورزی در ایجاد امنيت غذایی تأثيرگذار است و کشور در شرایط تحت : عضو کميسيون کشاورزی گفت

ها از اهميت  ریم قرار دارد باید کشاورزی محور توليد کشور شود و نسبت به سایر بخشالمللی مثل تح فشار بين

 .بيشتری برخوردار باشد

در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد تقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت

هایی را از بخش کشاورزی به عنوان تأمین کننده مواد غذایی  ها دولت چه حمایت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه اینکه با توجه

رود،  به شمار می  کشاورزی هم جزء آن بخش میزان حمایت از بخش تولید، که قانون هدفمندی یارانه: کشور باید انجام دهد، گفت

را  های انرژی هزار میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل 30 مبلغ دولت: وی افزود.مشخص کرده است را

 .های حمایتی را ارائه نکرده است در نظر گرفته، ولی هنوز بسته های حمایتی بخش تولید برای بسته

در شرایط تحت فشار از آنجا که کشاورزی در ایجاد امنیت غذایی تأثیرگذار است و کشور  :عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .از اهمیت بیشتری برخوردار باشد ها قرار دارد، باید کشاورزی محور تولید کشور شود و نسبت به سایر بخش  المللی مثل تحریم بین

شود، بنابراین دولت برای اینکه بتواند  از تولیدات کشاورزی حمایت می در تمام دنیا برای تأمین کاالهای اساسی: وی افزود

 .از این بخش کشاورزی را اقتصادی کند  ردم کشور را تأمین کند، باید بخش کشاورزی را تقویت و با حمایتم غذای

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190393003669 

 "باالبازگشت به "
 متفرقه
 - 93/11/31فارس

ميليارد مترمکعب آب زیر  33اضافه برداشت /پرداخت یارانه نقدی کشاورزان را خانه نشين کرد
 زمينی

ميليارد  33رئيس کميسيون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با بيان این که برداشت بی رویه آبهای زیر زمينی ساالنه 

 .پرداخت یارانه نقدی کشاورزان را خانه نشين کرد: گفتمکعب تراز منفی آب به بار آورده، 

زاده معلم امروز در جمع هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به  ، شمسعلی هادیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ما امروزه با مشکالت زیادی در بخش : شناسی اشاره کرد و گفتنوین و کار  مشکالت حوزه کشاورزی و استفاده نکردن از روش

 .کاشت، داشت و برداشت محصوالت کشاورزی مواجهیم

هایمان باید  دانیم چه چیزی در زمین تواند، به حد مطلوب برسد، این است که نمی یکی از دالیلی که کشاورزی ما نمی: وی افزود

ایم، اگرچه  از طرفی روی ژنتیک دام و محصوالت کشاورزی خود کار نکرده. داشته باشد وری و ارزش افزوده باالیی بکاریم تا بهره

 .دانش دنیا در حد مطلوبی است، اما باید آن را بومی کرده و با توجه به شرایط کشور از آن بهره ببریم

 کشاورزان را خانه نشین کرده پرداخت یارانه نقدی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930201000279
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930131001443
http://www.farsnews.com/


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

 

35 
 

سانی در حوزه کشاورزی نیز به این نکته اشاره کرد که نسل جدید تمایل چندانی به زاده معلم در مورد وضعیت نیروی ان هادی

کنند، در صورتی که  پیر ما در روستاها به یارانه بسنده کرده و کار نمی حضور برای کار در بخش کشاورزی ندارد و نسل متوسط به

 .ددر همه جای دنیا هر کس بیشتر کار کند، باید درآمد بیشتری داشته باش

های ناکارآمد و غیربومی به کشور به  به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی ایران ورود تکنولوژی

درصد محصوالت  60ایم، تا جایی که اکنون  تولید محصوالت کشاورزی آسیب رسانده و حتی در برخی موارد اصال تکنولوژی نداشته

 .رود، چون برداشت مناسبی نداریم برنج از بین میکشاورزی ما در بخش غالت و 

توانیم تمام برنج مورد نیاز کشور را خودمان تولید و تامین  گویند، اگر برداشت برنج اصالح شود، می کارشناسان می: وی ادامه داد

درصد میزان مصرف است و  360کیلوگرم برآورد شده، ولی واردات ما در کنار تولید  60کنیم، چرا که سرانه مصرف برنج هر ایرانی 

 .باید پرسید، چرا در دولت تدبیر و امید اجازه واردات برنج مازاد بر نیاز داده شده است

زاده معلم در بخش دیگری از سخنان خود حجم قوانین در مجلس شورای اسالمی را از عوامل ناکارآمد کردن تولید عنوان  هادی

ای مطرح کنیم و مانند مراسم ختم و عزاداری پس از گذشت چهلم تمام  را در یک دورهایم که مشکالت  عادت کرده  :کرد و گفت

 .ایم مند حرکت نکرده شود و اصال برنامه این مسائل به فراموشی سپرده می

در بخش دیگری از این نشست رئیس انجمن ملی زیتون استفاده نامناسب از آب شیرین برای تولیدات محصوالت کشاورزی یکی از 

هزار لیتر  2هزار کیلو آب شیرین و برای یک لیتر شیر  32های ماست به طوری که برای تولید یک کیلوگرم گوشت قرمز  دغهدغ

 .آب شیرین باید مصرف شود

 های زیر زمینی میلیارد متر مکعب آب 33برداشت مازاد ساالنه 

های زیرزمینی کشور  رویه از ذخایر آب ضافه برداشت بیمیلیارد متر مکعب بیالن منفی آب به دلیل ا 33از طرفی شاهد : وی افزود

 .رود تن در هر هکتار از بین می 37تا  30هستیم و ساالنه بر اثر فرسایش 

در اطراف دریاچه ارومیه که اکنون به این وضع : های غیرمجاز را یکی دیگر از مشکالت دانست و گفت وی عدم نظارت بر حفر چاه

هزار چاه غیرمجاز نیز حفر شده است و باید پرسید چرا  97جاز فعال است که در عین حال در کنار آن هزار چاه م 92افتاده است 

 .دهند های غیرمجاز هم پروانه می پس از یک مدتی به چاه

دشت در سطح  401مشکل ما اینجاست که مسائل اقتصادی را در مسلخ مسائل سیاسی سربریدیم و اکنون از مجموع : وی گفت

 .دشت با وضعیت بحرانی روبروست که باید برای آن فکری شود 900کشور 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190393003363 

 
 "بازگشت به باال"

 زعفران
 - 93/12/13فارس

 تنی صادرات طالی قرمز 3کاهش / ایرانی در افغانستان با برند افغانی فروش زعفران
رئيس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران با بيان این که زعفران توليد ایران در افغانستان با برند افغانی به مشتریانی 

 .تن کاهش یافت 3.3صادرات زعفران سال قبل : شود، گفت کردند، فروخته می که قبال از ایران خریداری می

و در پاسخ به این  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  غالمرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران در گفت

شده است،  ه رودرصدی به لحاظ ارزش روب 42با کاهش  13نسبت به سال  17پرسش که چرا میزان صادرات زعفران در سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930131001141
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به  و کیلوگرم بوده است 470تن و  394 ، معادل 17در سال  و کیلوگرم 777تن و  391معادل  13میزان صادرات در سال : گفت

 .با کاهش مواجه شده است 13نسبت به سال  17 کیلو از نظر وزنی میزان صادرات سال 400تن و  7معادل  عبارتی

  میزان پایه صادراتی هر کیلو 13در سال  میزان صادرات را باال اعالم کند بنابراین ر داشتدر نظ از آنجایی که دولت: وی افزود

 .دالر اعالم شد که در حقیقت این مبلغ دو برابر میزان واقعی پایه صادراتی بود 900هزار و  9زعفران حداقل 

شد که صادرکنندگان بابت صادرات تعهد سپاری مقرر  17بعد از اینکه در سال  :رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تصریح کرد

شوند صادرکنندگان نسبت به  مشمول پرداخت مالیات می و در صورت عدم بازگردانند ارز کنند و ارز حاصل از صادرات را برگردانند

 .تا قیمت پایه صادراتی همان قیمت واقعی شود و تقاضا کردند میزان پایه صادراتی اعتراض

دالر اعالم شد و همین موضوع یکی از عواملی  3400به میزان  ن قیمت واقعی پایه صادراتی با کار کارشناسیبنابرای :میری گفت

دالر اعالم  3400قیمت پایه صادراتی  17کمتر به نظر برسد، زیرا در سال  13دهد میزان صادرات نسبت به سال  است که نشان می

  .شد

شد این بود که دولت از صادرکننده  13نسبت به سال  17زعفران در سال  مورد دیگری که باعث کاهش صادرات: وی افزود

پیرو دستور  سازی درآمدها، شفاف در جهت خواهد که کد شناسایی کشاورزی را که صادر کننده از آن زعفران خریداری کرده می

 .ر دولت قرار دهدهای مستقیم صادرکننده از کشاورز بگیرد و آن را در اختیا مکرر مالیات 341العمل ماده 

کشاورزان به دلیل ترس از مشخص شدن میزان درآمدش و مباحث مربوط به  :رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تصریح کرد

دهد و برای اینکه با این قبیل مسائل مواجه نشود،  خود را به صادر کننده نمی یارانه و عدم پرداخت مالیات به هیچ عنوان کد ملی

 .فروشد کشورهای دیگری مثل افغانستان می اش را به زعفران تولیدی

در افغانستان با برند کشور افغانستان به مشتریانی که قبال از ایران زعفران  زعفران توليد ایران :میری اظهار داشت

 .و همین مسائل باعث شده که کاهش صادرات داشته باشیمشود  کردند، فروخته می خریداری می

مذکور  اگر موانع: ، چقدر است، گفت19بینی شما از میزان صادرات سال  خبرنگار فارس مبنی بر اینکه پیشوی در پاسخ به سؤال 

باز هم صادرات حتی از نظر وزنی رو به کاهش  ولی اگر موانع برداشته نشود، حتما افزایش صادرات خواهیم داشت، برداشته شود،

 .رود می

زعفران در بازار ایران که عامل مهمی در کاهش صادرات زعفران است  قیمت ن شدیدرئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران به نوسا

توان  درصد افزایش قیمت داشته و با چنین شرایط نمی 79تا  70زعفران از اول فروردین تا کنون حدود : اشاره کرد و اظهار داشت

 .دهیم کار کرد و مشتریان خود را از دست می

درصد  70نوسان قیمت در بازار نباشد، حداقل  همچنین  شود و از سر راه برداشته و شرایط عادیاگر موانع : میری تصریح کرد

 .بینی است قابل پیش 17نسبت به سال  افزایش صادرات

مشخص نبودن قیمت  :دانست و گفت مشخص نبودن قیمت زعفران در فصل برداشت ترین مشکل زعفران کاران را اصلی وی

ترین مشکل زعفران کاران است که اگر دولت با  ها در فصل برداشت یکی از اساسی هش ناگهانی قیمتمحصول برداشته شده و کا

کار کارشناسی قیمت پایه زعفران را برای تولید کننده مشخص کند تولید کننده زعفران با خاطری آسوده اقدام به کشت محصول 

  .دکند و در زمان برداشت هم نگرانی از بابت کاهش قیمت ندار می

بندی ریز است که این امکان  های باالی حمل و نقل زعفران با بسته یکی دیگر از مشکالت صادرکنندگان زعفران هزینه: وی افزود

 .کند رقابت با کشورهای دیگر را از ما سلب می
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و نقل زعفران یکی از  ایرالین برای حمل هوایی ها و وجود تنها دو خط کمبود ایرالین: رئیس اتحادیه صادرکنندگان اظهار داشت

های طوالنی مدت در صف حمل و نقل بماند و  کار در نوبت سرمایه زعفران شود کاران است که باعث می مشکالت اساسی زعفران

  .شود سرمایه می راکد ماند همین موضوع باعث

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190707003204 

 "بازگشت به باال"
 اقلیم و منابع طبیعی

 - 93/11/31فارس

 درصد بارندگی کشور خارج از فصل کشاورزی است 22
بارندگی  درصد 22: متر عنوان کرد و گفت ميلی 322معاون وزیر جهاد کشاورزی ميانگين بارندگی ساالنه کشور را 

 .کشور خارج از فصل کشاورزی است

از رشت، حسن رکنی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح مرکز توسعه نوغانداری کشور در این شهر  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .امپراطوری جهاد کشاورزی در گیالن گسترده است: اظهار کرد

های بسیاری در بخش  گیالن دارای مزیت: های تحقیقاتی بخش کشاورزی در استان اشاره کرد و افزود وسسهوی به فعالیت م

 .کشاورزی است

درصد از جمعیت دنیا تحت تاثیر استرس  77: آبی دارند، تصریح کرد درصد کشورها استرس کم 20رکنی در ادامه با بیان اینکه 

 .آبی هستند کم

میانگین : متر خواند و بیان کرد میلی 720وزارت جهاد کشاورزی میزان بارندگی ساالنه در ایران را  معاون بهبود تولیدات دامی

 .ها در دنیا است سوم بارندگی بارندگی کشور یک

درصد از مناطق کشور اتفاق  90ها در  درصد بارندگی 22: وی تبخیر آب کشاورزی در ایران را سه برابر دنیا عنوان کرد و گفت

 .افتد می

حیات کشاورزی وابسته به آب است و : ها کشور را خارج از فصل کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد درصد بارندگی 22رکنی 

 .استفاده بهینه شود از آب در این بخش باید

: کرد معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به حمایت جدی کشورهای توسعه یافته در بخش کشاورزی، اظهار

 .میلیارد یورو برای حمایت از بخش کشاورزی اختصاص داده است 60امسال اتحادیه اروپا 

قیمت تمام شده : سال به بخش کشاورزی آمریکا خبر داد و یادآور شد 30هزار میلیارد دالر یارانه در مدت  وی از اختصاص یک

بندد تا برنج داخلی توان  قیمت تعرفه واردات به برنج وارداتی می برابر 1 کشور برابر تایلند است اما این 30تولید برنج در ژاپن 

 .رقابت با محصول خارجی را داشته باشد

ذخایر راهبردی کشاورزی نیازمند : رکنی بر توجه به محصوالت اساسی کشاورزی کشور در اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و افزود

 .کند ا سنگین میریزی است و این موضوع تکلیف جهاد کشاورزی ر برنامه

: معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افتتاح مرکز توسعه نوغانداری کشور در رشت، تصریح کرد

 .های جدید باید در صنعت نوغانداری استفاده شود فناوری

ها از  اری و هماهنگی بین تشکلتعریف ساختار مناسب برای صنعت نوغاند: وی بر حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت

 .اهداف تاسیس مرکز توسعه نوغانداری کشور است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930202001506
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به گزارش فارس، فرزام پوررمضان در مراسم مذکور با حکم معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به سرپرستی مرکز 

 .توسعه نوغانداری کشور منصوب شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190393000292 

 
 "بازگشت به باال"

 صادرات و واردات
 - 93/11/31فارس

 مرغ از ایران تن تخم 3222صادرات 
ای امسال تاکنون از ایران به دیگر کشورها مرغ از ابتد تن تخم 2۶2هزار و  معاون وزیر جهاد کشاورزی از صادرات یك

 .خبر داد

در کشور اظهار  17میلیون تن گوشت مرغ در سال  7وگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به تولید  حسن رکنی امروز در گفت

 .ین امر محقق نشدهزار تن گوشت مرغ به کشور شده بود اما با مخالفت جهاد کشاورزی ا 20بینی واردات  سال گذشته پیش: کرد

ماه نخست انجام  4ثبت سفارش واردات گوشت مرغ در : هزار تنی گوشت مرغ در سال گذشته اشاره کرد و افزود 33وی به واردات 

 .شده بود

هزار تن  20: هزار تن گوشت مرغ در مرحله نخست توزیع سبد کاال در کشور توزیع شده است، تصریح کرد 40رکنی با بیان اینکه 

 .سازی شده است مرغ اکنون توسط شرکت پشتیبانی جهاد کشاورزی ذخیرهگوشت 

 هزار تن گوشت مرغ به کشورهای منطقه 62صادرات 

از ایران به کشورهای منطقه  17هزار تن گوشت مرغ در سال  60معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از صادرات 

 .ن مقصد صادرات گوشت مرغ از ایران هستند و باید از این فرصت استفاده بهینه شودکشورهای منطقه بهتری: خبر داد و یادآور شد

مرغ از کشور صادر  تن تخم 220هزار و  از ابتدای امسال تاکنون یک: مرغ در کشور، بیان کرد وی با اشاره به انباشتگی تولید تخم

 .شده است

هزار تن  20مرغ کشور به  امسال صادرات تخم: ور اشاره کرد و گفتمرغ در سال گذشته از کش هزار تنی تخم 92رکنی به صادرات 

 .کند افزایش پیدا می

معاون وزیر جهاد کشاورزی توازن صادرات و واردات محصوالت کشاورزی ایران در سال گذشته را منفی هشت میلیارد دالر خواند و 

 .یممقدار هفت میلیون تن واردات گندم به کشور داشت 17سال : اظهار کرد

 .نوروز امسال واردات میوه نداشتیم و هیچ اتفاقی در کشور نیفتاد: ایران دانست و بیان کرد های کشاورزی وی تولید میوه را از مزیت

تومان در بازار فروخته  700هزار و  گذاری شده توسط دولت نوروز امسال یک تومانی نرخ 200هزار و  رکنی با بیان اینکه پرتقال یک

 .دهد کشور نیاز به واردات میوه ندارد موضوع مذکور نشان می: ردشد، تصریح ک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190393000463 

 "بازگشت به باال"
 گندم

 93/11/31فارس

 ميليارد ریال به کشاورزان 333پرداخت / استان کشور خریداری شد 1گندم در هزار تن  32
هزار تن گندم در سه استان کشور خریداری  32سخنگو و مدیر خرید تضمينی گندم، برنج و چای کشور با بيان اینکه 

 .ميليارد ریال پرداخت شده است 333کاران به ميزان  پول همه گندم: شده است، گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930131000838
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930131000641


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

 

39 
 

گندم خریداری شده مازاد بر نیاز : ، با اعالم این خبر اظهار داشتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ی در گفتمحسن دارای

وی است که پول همه کشاورزان بالفاصله بعد از ارائه اطالعات خرید از س کشاورزان در استانهای بوشهر، خوزستان و فارس بوده

 .پرداخت شده است سپه به بانک مباشران

بعد از اینکه اطالعات خرید گندم در قالب فالپی به  دقیقه 32تا  :سخنگو و مدیر خرید تضمینی گندم، برنج و چای کشور افزود

 .شود کار به حسابش واریز می ای از کشور واصل شد، پول گندم شعبات بانک سپه در هر نقطه

از سوی  بانک مراحلی از جمله حمل و بررسی سن زدگی و تایید بعد از خرید گندم تا رسیدن اطالعات بهالبته : وی همچنین گفت

 .شود شرکت بازرگانی دولتی و سازمان تعاون روستایی باید طی شود که این مدت زمانی به بانک نمی نمایندگان خرید یعنی

 .محموله بوده است 7660مرکز خرید و در قالب  4به گفته دارایی میزان گندم خریداری شده در سال جاری توسط 

گندم )تومان گندم دوروم  3020تومان گندم معمولی و  3020هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم به قیمت  33امسال 

 .اختصاص یافته است( ماکارونی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190393000604 

 
 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 - 93/11/31فارس

 یارانه توليد به عشایر پرداخت شود/ وضعيت کوچ عشایر مناسب است
ردار است و برای ایجاد تری برخو امسال نسبت به سال گذشته کوچ از وضعيت مناسب: رئيس سازمان امور عشایر گفت

 .های الزم صورت گرفته است ای هماهنگی ها با نيروی انتظامی، بسيج عشایر و محلی و منطقه امنيت در راه

ؤالی مبنی بر و در پاسخ به س خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت جهانشاه صدیق رئیس سازمان امور عشایر ایران

شروع کوچ از زمانی : اینکه با توجه به آغاز فصل کوچ عشایر چه تمهیداتی برای کوچ آسان تر عشایر در نظر گرفته شده است، گفت

 .است که دیگر در مناطق قشالقی امکان تعلیف دام وجود نداشته باشد

شود، عشایر  ها کم می علوفه مناسب برای تغذیه دام شود و می و گرم در مناطق قشالقی دمای هوا افزایش که زمانی: وی افزود

 .است کنند، البته این اقدام منوط به وجود علوفه مناسب در مناطق ییالقی اقدام به کوچ می

اندازند و غالبا  زمان کوچ را به جلو می زمان برای کوچ عشایر غالبا اواخر فروردین ماه است، اما برخی از عشایر بهترین: وی افزود

  .کنند می فروردین اقدام به کوچ 32د از بع

 وضعيت کوچ عشایر مناسب است* 

تری برخوردار است و برای ایجاد  از وضعیت مناسب نسبت به سال گذشته کوچ امسال: رئیس سازمان امور عشایر تصریح کرد

 .صورت گرفته استالزم   ای هماهنگی ها با نیروی انتظامی، بسیج عشایر و بسیج محلی و منطقه در راه امنیت

 است  امکانات بهداشتی در محل اتراق عشایر فراهم* 

به یاری عشایر بشتابند، همچنین  تعدادی دامپزشک در مسیر کوچ عشایر حضور دارند تا در صورت نیاز دامها: صدیق تصریح کرد

 .نشینان فراهم است ق کوچامکاناتی از قبیل سرویس بهداشتی، تانکرهای آبرسانی و انتقال علوفه دستی در محل اترا

و در مواردی که برخی از  سخت است نشینان در مسیر ایجاد شده است، کوچ با همه این امکاناتی که برای راحتی کوچ :وی افزود

شوند که برای کمک به آن دسته هم با هالل  ها دچار برف و بوران می کنند، در راه عشایر در زمانی غیر مناسب اقدام به کوچ می

 .الزم صورت گرفته است  ر هماهنگیاحم

http://www.farsnews.com/
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 شود نشينان بالفاصله معين می جایگزین مسيرهای تصرفی کوچ* 

عشایر  های عبور چه بخشی از راه های گذشته طی سال در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه رئیس سازمان امور عشایر کشور

 .نیست ای است و کلی ها به صورت موردی و لکه تصرف راه: تصرف شده است، اظهار داشت

هایی از مسیر کوچ عشایر توسط افرادی که به دنبال احداث کارگاه نزدیک شهرها و روستاها هستند  قسمت گاهی اوقات: وی افزود

  .شود تعیین می برای مسیر قبلی که در صورت تصرف آن مسیر، مسیر جایگزین شود تصرف می

ها مثل اتوبان، توسعه  چ عشایر ممکن است توسط دولت برای توسعه راههایی از مسیر کو قسمت همچنین: صدیق بیان داشت

 .شود شهرها اشغال شود که غالبا به راحتی قابل حل است و بالفاصله مسیر جایگزین آن معین می آهن و راه

 .هستند نشینان با مشکالتی مهمتری مواجه نشینان نیست و کوچ اصلی کوچ ها مشکل تصرف راه: وی اظهار داشت

 یارانه توليد به عشایر پرداخت شود* 

کننده هستند و حدود   عشایر تولید: صدیق در پاسخ به این سؤال که با اجرای فاز دوم هدفمندی چه انتظاراتی از دولت دارید، گفت

 .کنند کشور را تأمین می درصد گوشت مورد نیاز 70

مانند زنبورداری و پرورش ماهی   مشاغلی دارند و همچنین بهدرصد تولیدات زراعت، باغداری را به عهده  2عشایر : وی افزود

 .اند پیدا کرده ورود

از تولیدات کشاورزی و دامداری را به عهده دارند از دولت  با توجه به اینکه عشایر بخشی: رئیس امور عشایر کشور تصریح کرد

 .یر تعلق گیردها به عشا خواهیم تا بخشی از یارانه تولید برای تهیه ارزانتر نهاده می

های انرژی در  همه حامل: های انرژی، گفت حامل های امور عشایر برای کاهش اثرات افزایش قیمت در خصوص تدابیر و برنامه وی

 .هایی که در زندگی عشایر مؤثر است را کاهش دهیم کنیم هزینه آن حامل زندگی عشایر نقش ندارند ولی ما سعی می

های گاز و گازرسانی به  کپسول کاهش یابد، حمل و نقل ال برای اینکه هزینه مصرف گاز عشایربه عنوان مث :صدیق تصریح کرد

 .شود انجام می  از طریق سازمان عشایر عشایر 

ها در جهت  آنها باشیم و از امکانات سازمانی و تشکل  کنیم، در کنار های عشایر سعی می دام  همچنین برای تأمین علوفه: وی افزود

 .کنیم ها به آنها کمک می هکاهش هزین

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190393000942 

 
 

 "بازگشت به باال"
 گوشت قرمز

 - 93/12/13فارس

 گوشت قرمز در سبد دوم کاال آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای تامين
اگر مسئوالن تصميم بگيرند، گوشت قرمز در سبد کاالیی مرحله دوم عرضه : معاون بهبود امور توليدات دامی گفت

 .شود، وزارت جهاد کشاورزی آمادگی تامين گوشت دارد

، در پاسخ به اینکه آیا در مرحله دوم توزیع سبد کاال گوشت قرمز اری فارسخبرگزوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن رکنی در گفت

با استعالمی که از شرکت پشتیبانی امور دام در مورد وضعیت ذخایر انجام شد، ذخایر کافی وجود دارد و : هم وجود دارد؟ گفت

رده است، اما تصمیم نهایی توزیع یا عدم وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین گوشت در سبد کاالی مرحله دوم، اعالم آمادگی ک

 .توزیع با مسئوالن مربوطه است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930131000367
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مرغ در سبد  پیش از این هم در زمینه امکان تأمین مرغ و تخم: معاون بهبود امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

 .کاالیی مرحله دوم اعالم آمادگی شده است

کند و به دلیل داشتن مازاد  مرغ در این فصل به شکل خطی ادامه پیدا می تولید تخم: گفتمرغ  وی در پاسخ به وضعیت تولید تخم

 .مناسب تقاضا هم در کشورهای همسایه وجود دارد  تولید، صادرات آزاد و بدون محدودیت اعالم شده است و ظرفیت

 تن تخم مرغ 3222صادرات *

مرغ انجام شده است که با توجه به تعطیلی  تن صادرات تخم 3200روز پیش، در سال جاری  30براساس آمارهای : رکنی گفت

 .ابتدای سال، رقم مناسبی است

شود و امیدواریم با انجام صادرات مناسب توسط  مرغ اضافه می با گرم شدن هوا در فصل بهار نیز تولید سنتی تخم: وی ادامه داد

 .ها تناسبی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود تشکل

جایی دارد، اما به دلیل ظرفیت مناسب در کشورهای اطراف،  مرغ شرایط دشواری به لحاظ سختی جابه درات تخمصا: رکنی گفت

 .امکان صادرات مناسب هست

 هزار تن تخم مرغ مازاد نياز 32توليد ماهانه بيش از *

سازی مناسب در  ا برنامه ذخیرهمرغ مازاد در کشور وجود دارد که ب هزار تن تخم 30در شرایط کنونی ماهانه بیش از : وی گفت

 .داخل و صادرات، به تنظیم عرضه و تقاضا کمک خواهیم کرد

 دليل باال رفتن قيمت خوراک دام و طيور*

افزایش قیمت خوراک دام و : معاون بهبود امور تولیدات دامی در پاسخ به دلیل باال رفتن قیمت خوراک دام از ابتدای سال گفت

های جدیدی که انجام شده، قیمت در بازار  در توزیع این نهاده در بخش خصوصی بود که با ثبت سفارش طیور شاید به دلیل وقفه

 .کند شود و شرکت پشتیبانی امور دام نیز با تأمین نهاده به تعدیل قیمت کمک می تعدیل می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190703003366 

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

 سال پرداخت حق بيمه 32بيمه کشاورزان و استفاده از مزایا بعد از 
صندوق بيمه  توانند به عضویت کشاورزان، روستائيان و عشایر با پرداخت هر ساله مبلغی به عنوان حق بيمه می

اجتماعی کشاورزان، روستائيان و عشایر در آیند و از مزایای بازنشستگی، مستمری بگيری و از کارافتادگی این 

 .مند شوند صندوق بهره

کشاورزان، روستائیان و  ظهر امروز دومین نشست صندوق بیمه اجتماعی پیش از خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

عشایر با حضور سید حمید کالنتری مدیرعامل صندوق و سایر اعضا برگزار و به جزئیات و مزایای عضویت در صندوق بیمه اجتماعی 

 .کشاورزان اشاره شد

: هار داشتدر این نشست کالنتری به مزایای عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اشاره کرد و اظ

 .، مستمری بازماندگان و از کار افتادگی کلی است(مستمری پیری)صندوق شامل مزایای بازنشتگی 

ایجاد امنیت خاطر و ایجاد ماندگاری جمعیت در روستا یکی دیگر از اهداف مهم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، : وی افزود

یت شغلی و نیاز معیشتی در سنین سالخوردگی مجبور به مهاجرت به روستائیان و عشایر است تا کشاورز به خاطر نداشتن امن

 .شهرها و پرداختن به مشاغل کاذب نشوند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930201001144
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اگرچه الزمه دریافت مستمری برای اعضای این صندوق : مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گفت

کشاورز و یا خانواده آنها  هزار 32به  اکنون هم صندوقسال سابقه پرداخت حق بیمه است اما این  32داشتن حداقل 

 .کند پرداخت می( فوت ناشی از کار و فوت غیر ناشی از کار)بازماندگی  مستمری

هزار تومان  900هزار تومان و سقف آن  370اکنون  هم بگیران صندوق میزان کف مستمری پرداختی به مستمری :وی افزود

    .است

هر فرد پس از دریافت کارت عضویت، عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر است  :افزاید این گزارش می

 .تواند از مزایای این صندوق استفاده کند و بیمه شده موظف است هر ساله حق بیمه خود را در موعد مقرر پرداخت کند می

کارگزاری صندوق بیمه  9200ضویت در صندوق به یکی از توانند برای ع کشاورزان، روستائیان و عشایر می: به گزارش فارس

 .اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در سراسر کشور مراجعه کنند

تواند با مراجعه به سایت صندوق و یا طی تماس با  ها دارای کد مشخص هستند که بیمه گزار می کارگزاری: افزاید این گزارش می

 .ای انتخاب کند ین کارگزاری به محل سکونت خود را برای انجام امور بیمهدفتر نمایندگی استانی، نزدیکتر

های صنفی و یا ادارات جهاد کشاورزی برسد همچنین سکونت  کشاورزان غیر ساکن روستا باید کشاورز بودنشان به تایید نظام

 .ه تایید دفتر امور عشایر هر منطقه برسدمتقاضی در روستا باید به تایید شورای اسالمی محل برسد و عشایر بودن هر فرد باید ب

سطح  2از آنجایی که کشاورزان دارای حقوق مشخصی ندارند و فاقد فیش حقوقی هستند صندوق برای آنها : به گزارش فارس

ه شدن توانند اقدام به بیم هزار تومان در نظر گرفته که کشاورز با انتخاب یکی از سطوح می 200هزار تومان تا  700درآمدی بین 

 .کند کند و در مقابل مبلغی را هم دولت به صندوق پرداخت می

 
 
 
 

 3131جدول سطوح درآمدی مبنای پرداخت حق بيمه در سال 

 (ریال)درصد سهم بیمه شده بابت یکسال  2 سطح درآمدی کد

33 7۱000۱000 3۱700۱000 

37 7۱600۱000 3۱660۱000 

39 7۱200۱000 3۱420۱000 

36 9۱700۱000 3۱170۱000 

32 9۱400۱000 7۱340۱000 

32 6۱200۱000 7۱200۱000 

32 2۱000۱000 9۱000۱000 

متقاضیان بیمه کشاورزان با ارائه اصل کارت ملی، اصل شناسنامه و دو قطعه عکس و انتخاب یکی از سطوح : به گزارش فارس

انک کشاورزی و دریافت کارت عضویت در صندوق بیمه ها، انعقاد قرارداد و واریز فیش حق بیمه به حساب ب درآمدی، تکمیل فرم

 .مند شوند توانند بیمه شوند و مزایای این صندوق بهره اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190707000102 
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 "بازگشت به باال"
 

 متفرقه
 - 93/12/12فارس

 فرنگی جيرفت کارخانه برای خرید گوجه 1اعالم آمادگی 
تن در روز آماده انجام کار است و  222اکنون خط توليد دو کارخانه با ظرفيت  هم: سرپرست فرمانداری جيرفت گفت

 .شود ینده وارد مدار میروز آ 32تا  32خط توليد سوم نيز طی 

روش شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست با بازرگانان خارجی  از جیرفت، احمد امینی خبرگزاری فارسبه گزارش 

های الزم نیز در  بینی دارد و پیشعرضه این محصول همچنان ادامه : فرنگی جنوب استان اظهار داشت در زمینه تولید محصول گوجه

 .این مورد صورت گرفته است

تا  30تن در روز آماده انجام کار است و خط تولید سوم نیز طی  200اکنون خط تولید دو کارخانه با ظرفیت  هم: وی ابراز داشت

 .شود روز آینده وارد مدار می 32

هایی که اتخاذ شده و همچنین اعالم  ها و تصمیم ریزی  لیل برنامهدهیم به د به کشاورزان اطمینان می: روش تصریح کرد امینی

 .هیچ مشکلی در این زمینه در جنوب استان نداریم  فرنگی به بازار و کارخانه ها با عرضه گوجه آمادگی کارخانه

شتیم با توجه به اعالم ای که با بازرگانان کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان و بازرگانان داخلی دا امروز در جلسه: وی افزود

زمینی و پیاز به این کشورها همچنان ادامه  کنیم با فراهم کردن بستر الزم روند صادرات محصوالت سیب آمادگی آنان تالش می

 .پیدا کند

اورزان ها نامرغوب است، کش بندی آن شود، محصوالت کشاورزی و یا بسته با توجه به اینکه بعضاً مشاهده می: روش عنوان کرد امینی

 .بندی و کیفیت محصوالت خود اعتماد صادرکنندگان را جلب کنیم باید در بحث بسته

 کشاورزان دست دالالن را از بازار کوتاه کنند

با توجه به اینکه در زمینه : سرپرست فرمانداری جیرفت با تأکید بر اینکه کشاورزان باید دست دالالن را از بازار کوتاه کنند، گفت

 .خلی و صادرات بستر فراهم است، نباید آنان به راحتی محصول خود را به دالالن بفروشندبازارهای دا

با توجه به جایگاه خوب منطقه در زمینه تولید خرما در استان و کشور و وجود خرمای فراوان در : روش بیان داشت امینی

 .کیل شدای تش نفر از بازرگانان این بخش نیز جلسه 70ها امروز با حدود  سردخانه

 بندی محصوالت کشاورزی افزایش یابد کيفيت بسته

ای  گونه در این نشست مشکالت و تنگناهایی که در این زمینه وجود داشت، مورد بررسی قرار گرفت و به: وی اذعان داشت

 .تر از گذشته صورت بگیرد ریزی شد که کار صادرات خرما به کشورهای همسایه روان برنامه

بندی  همچنین باید تولیدکنندگان خرما از بسته: ها خاطرنشان کرد ینان خاطر از صادرات خرمای موجود سردخانهروش با اطم امینی

 .جایی را داشته باشد های متعدد محصول آسیب نبیند و تحمل جابه باکیفیت استفاده کنند تا در بارگیری

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190707000022 
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 صادرات و واردات
 - 93/12/12فارس

 زمينی و پياز جيرفت به ترکمنستان و تاجيکستان صادرات سيب
نی و پياز با دعوت از بازرگانان و تجار زمي با توجه به مشکالت محصوالت سيب: سرپرست فرمانداری جيرفت گفت

 .ترکمنستان و تاجيکستان زمينه صادرات را فراهم کردیم

روش شامگاه دوشنبه در نشست با بازرگانان ترکمنستانی و تاجیکستانی در  از جیرفت، احمد امینی خبرگزاری فارسبه گزارش  

های دولت  با توجه به منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، سیاست: زمینی اظهار داشت ت پیاز و سیبزمینه صادرات محصوال

که در ... های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و  کنیم تا در زمینه و رویکرد استاندار کرمان در بحث مسائل اقتصادی تالش می

 .گیرد به نتایج خوبی دست یابیم سطح شهرستان صورت می

ما زمینه حضور تمام : کنیم، ابراز داشت گذاران بخش خصوصی با شدت و قاطعیت حمایت می وی با تأکید بر اینکه از تمام سرمایه

کنند در منطقه فراهم کرده و در بحث  بازرگانانی که تولیدات کشاورزی و معادن شهرستان جیرفت را به خارج از کشور صادر می

 .داریم ت آنان گام برمیها و رفع مشکال ایجاد زیرساخت

های متعددی با  مصوب شده، جلسه: گیرد، تصریح کرد ها در راستای مثلث توسعه شکل می روش با بیان اینکه این نشست امینی

زمینی و پیاز با  با توجه به اینکه در زمینه محصوالت سیب: وی افزود.تولیدکنندگان، صادرکنندگان و اتاق بازرگانی تشکیل شود

مواجه بودیم از بازرگانان و تجار کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان دعوت کردیم تا زمینه صادرات این محصوالت را به  مشکالتی

گذاران  ای از سرمایه از ابتدای آغاز به کار دولت ما هر روزه میزبان عده: سرپرست فرمانداری جیرفت گفت.آن کشورها فراهم کنند

در بحث : روش بیان داشت امینی.هستیم... عادن، صنعت، کشاورزی، گردشگری و های مختلف م بخش خصوصی در زمینه

ها هستیم و با توجه به  اندازی آن ها نیز گمرک، فرودگاه و استاندارد اولویت ما بوده و با شدت و جدیت در پی راه زیرساخت

شاءاهلل بتوانیم با  ظم رهبری در سال جاری انهای فراوانی که در زمینه کشاورزی وجود دارد، در راستای فرمایش مقام مع ظرفیت

 همراهی، همدلی و همکاری تمام مسئوالن زمینه عمران و آبادانی منطقه را فراهم کنیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190707000024 

 "بازگشت به باال"
 بازار و قیمت ها

 - 93/12/12فارس

 گروه کاالیی در هفته گذشته 4کاهش قيمت 
گروه کاالیی در بازار تهران افزایش قيمت  3گروه کاالیی ثبات قيمت و  1گروه کاالیی کاهش قيمت،  4در هفته گذشته 

 .داشتند

فروشی مواد خوراکی  از متوسط قیمت خرده بانک مرکزی جمهوری اسالمی،، گزارش خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

درصد،  2۱2 های تازه درصد، میوه 0۱7درصد، حبوبات  3۱6  مرغ تخم :حاکی است 19فروردین  71در تهران در هفته منتهی به 

 .درصد نسبت به هفته قبل با کاهش همراه بوده است 0۱3و روغن نباتی  درصد 7۱2درصد، گوشت مرغ  3۱7های تازه  سبزی

همچنین براساس این گزارش، قیمت برنج، گوشت قرمز و چای بدون تغییر بوده و کاالهایی مانند لبنیات و قند و شکر به ترتیب 

 .تدرصد رشد داشته اس 0۱6و  0۱3

تومان، پنیر  7929تومان، ماست پاستوریزه  7220براساس این گزارش در گروه کاالیی لبنیات، ماست غیر پاستوریزه به قیمت 

 .تومان بوده است 7697تومان و شیر پاستوریزه لیتری  6700گرمی  620، پنیر پاستوریزه بسته 32237غیرپاستوریزه کیلویی 

http://www.farsnews.com/
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درصد افزایش  70درصد و نسبت به سال قبل  0۱9درصد نسبت به ماه قبل  0۱3به هفته قل  در مجموع گروه کاالیی لبنیات نسبت

 .قیمت داشت

درصد کاهش داشته  3۱6تومان رسیده که نسبت به هفته قبل  2043ای  مرغ در بازار تهران به شانه براساس این گزارش، قیمت تخم

 .است

 .تومان به فروش رفته است 2222تومان و برنج داخله درجه دو کیلویی  2639براساس این گزارش، برنج داخله درجه یک کیلویی 

 
 قیمت انواع حبوبات *

 :براساس این گزارش قیمت انواع حبوبات در هفته جاری به شرح زیر بود

رمز ، لوبیا ق2221، لوبیا سفید 4479، لوبیا چشم بلبلی 1297، لوبیا چیتی 2763، عدس 4026، لپه نخود 2024نخود کیلویی 

 .تومان 2171

 

 درصد کاهش 2۱2 های تازه با قیمت میوه* 

سیب قرمز . درصدی را تجربه کرد 2۱2های تازه سیر نزولی داشت و کاهش قیمت  براساس این گزارش، این هفته قیمت میوه

، گوجه سبز 7242، لیمو شیرین 6120، نارنگی 3274، پرتقال درجه دو 9724، پرتقال درجه یک 6492، سیب زرد 6422کیلویی 

 .تومان 200، هندوانه 9322تومان، طالبی  192هزار و  73

 
تومان و گوشت گاو و گوساله  927هزار و  97گزارش بانک مرکزی حاکی است، قیمت گوشت گوسفند با استخوان در بازار تهران 

 .تومان عرضه شده است 4222تومان و گوشت مرغ  97660استخوان  بی

 
 2هزار تومان، روغن نباتی جامد حلب  32کیلویی  ، چای خارجی نیم7922، شکر 7419مت قند کیلویی براساس این گزارش، قی

 .به فروش رفته است 6217تومان و روغن نباتی مایع یک لیتری  227هزار و  73کیلویی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190703003232 

 "بازگشت به باال"
 برنامه و سیاست ها

 - 93/12/11فارس

 درصد کالری مورد نياز جامعه از توليد داخلی کشاورزی۶3تاکيد رئيس جمهور بر تامين مجدد 
د کالری مورد نياز جامعه از توليد درص۶3رئيس جمهور در بازدید از وزارت جهاد کشاورزی بر دستيابی مجدد 

 .کشاورزی و دامی داخلی تاکيد کرد

در نشست با وزیر، معاونان و  امروز حسن روحانی رئیس جمهور پایگاه اطالع رسانی دولت،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

: مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت ارتقا کیفیت مراکز آموزشی در تربیت نیروی انسانی متخصص، تأکید کرد

ا به گیر در بخش کشاورزی باشیم و به کشاورزان و دامپروران و عشایر که سختی این کار تولیدی ر ما باید شاهد یک تحول چشم

 .کشند، کمک کنیم به رشد دلخواه برسند و از لذت این خدمت ملی هم بهره ببرند دوش می

با حضور در وزارت جهاد کشاورزی در نشستی با وزیر، معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه ( دوشنبه)جمهوری صبح امروز  رئیس

اورزی بر ضرورت ایجاد تحول اساسی در این بخش به منظور ها در راستای توسعه بخش کش ریزی ضمن بررسی اقدامات و برنامه

 .ایجاد امنیت غذایی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور تاکید کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930201001515
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های اقتصاد مقاومتی و اینکه بخش کشاورزی به لحاظ پیوستگی با حیات  روحانی در این نشست با تأکید بر اجرای سیاست

رای دولت از اهمیت زیادی برخوردار است، افزایش ضریب خوداتکایی در محصوالت کشاورزی و اجتماعی و امنیت غذایی مردم ب

درصد از کالری مورد نیاز در تولیدات داخلی را خواستار شد و ارائه برنامه دقیق عملیاتی برای محصوالت  27دستیابی مجدد به 

 .مختلف را وظیفه وزارت جهاد کشاورزی دانست

وری در آب و خاک را راه اصلی افزایش تولید و صادرات محصوالت کشاورزی برشمرد و  ی به افزایش بهرهرئیس جمهوری توجه جد

 .های اصلی دولت تدبیر و امید دانست های کشور را از سیاست حراست و استحصال آب

رسانی و به زیر  عالم شد، آبهای خوزستان و سیستان و بلوچستان ا رئیس قوه مجریه با اشاره به تصمیمات دولت که در مورد استان

ها را عامل تحولی شگرف در خوداتکایی کشاورزی کشور و ایجاد رونق و  کشت بردن صدها هزار هکتار زمین کشاورزی در این استان

 .های جنوبی دانست اشتغال در استان

حوزه است و حاصل این تحقیقات  های جدید در این الزمه این کار حمایت و استفاده از تحقیقات و فناوری: رئیس جمهوری گفت

 .هم باید به طور گسترده در اختیار کشاورزان قرار گیرد و این یکی از مصادیق کار هماهنگ در حوزه فرهنگ و اقتصاد است

ما باید شاهد یک تحول : دکتر روحانی با اشاره به ضرورت ارتقا کیفیت مراکز آموزشی در تربیت نیروی انسانی متخصص، تأکید کرد

کشند کمک  شمگیر در بخش کشاورزی باشیم و به کشاورزان و دامپروران و عشایر که سختی این کار تولیدی را به دوش میچ

 .کنیم به رشد دلخواه برسند و از لذت این خدمت ملی هم بهره ببرند

رد توجه باشد و سالمت و رئیس جمهوری یادآور شد در همه تالشمان برای افزایش تولید، باید مراقبت کامل از محیط زیست مو

 .بهداشت مردم به طور کامل رعایت شود

های خدمتگزاران وزارت جهاد کشاورزی در افزایش خوداتکایی و گسترش تحقیقات تأکید و  دکتر روحانی بر حمایت دولت از تالش

ر توسعه بخش کشاورزی به نیروی باید در مسی: توفیق آنان را در پیش برد سیاست های اقتصاد مقاومتی کشور خواستار شد و افزود

 .انسانی، تحقیقات و تکنولوژی خود اعتماد کنیم

 های سوخت، به ارتقاء سالمت و بهبود محیط زیست تخصیص خواهد یافت منابع حاصل از مدیریت حامل

نرژی و یارانه، رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود در این جلسه با اشاره به شروع مرحله جدید مدیریت و هدفمندی ا

اندرکاران سازمان هدفمندی  یادآور شد و از دست 19ها و قانون بودجه  عزم دولت را برای اجرای احکام قانون هدفمندی یارانه

 .ها که زمینه اجرایی شدن اعتماد به مردم در ثبت نام متقاضیان نیازمند را فراهم کردند، تشکر کرد یارانه

نام منصرف شدند، به لحاظ  ا نیت کمک به ارتقاء سالمت و دیگر خدمات عمومی به مردم، از ثبتروحانی به ویژه از کسانی که ب

دولت خزانه دار و امانت دار مردم است و با کمک مردم می تواند در زمینه های : مشارکت در همیاری ملی تقدیر کرد و گفت

 .گوناگون اقتصادی حرکت کند

اند، از  ح سالمت همگانی و برخورداری از بیمه سالمت برای کسانی که از بیمه محروم بودهرئیس جمهوری اعالم کرد ثبت نام در طر

های سوخت، عمدتاً به ارتقاء سالمت و بهبود محیط زیست تخصیص خواهد  امروز آغاز شده است و منابع حاصل از مدیریت حامل

 .یافت

ارشی از وضعیت تولید، واردات و صادرات محصوالت در این جلسه، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی، گز

 .ارائه کردند کشاورزی

 .درصد کاهش یافته است 21درصد به  27های اخیر از  براساس این گزارش ضریب خود اتکایی در سال

وری  بهرهموسسه تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی به منظور افزایش  76همچنین در این گزارش، برخی از تحقیقات انجام شده در 

 .ارائه و محدودیت بودجه تحقیقاتی در حد هزینه جاری از عوامل اصلی کاهش تولید و خود اتکایی شمرده شد
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های سازمان  های دیگر این گزارش، ظرفیت باالی بخش شیالت و آبزیان برای تولید و صادرات تشریح و حساسیت نظارت در بخش

 .رار گرفتدامپزشکی بر تولیدات پروتئینی مورد تأکید ق

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190703003444 

 
 "بازگشت به باال"

 تکنولوژی ، فناوری و علمی
 آیانا-1393اردیبهشت  13, چهارشنبه

 در دانشگاه تبریز « ای در صنایع غذایی و کشاورزی کاربرد فناوری هسته»همایش 
اردیبهشت ماه امسال به منظور تبيين  32، «ای در صنایع غذایی و کشاورزی کاربرد فناوری هسته»نخستين همایش 

های علمی و پژوهشی  ای در بخش کشاورزی و توسعه همکاری های کشورمان در زمينه کاربرد فناوری هسته توانمندی

 . شود در دانشگاه تبریز برگزار می

  
ای برای کاهش آلودگی میکروبی و فساد  به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه آذربایجان شرقی، کاربرد پرتودهی هسته

نقش پرتودهی  ای و افزایش کیفیت محصوالت غذایی، ای در کاهش ترکیبات ضد تغذیه های غذایی، کاربرد پرتودهی هسته فرآورده

های گوشتی و لبنی، دستاوردهای جدید  ای در سالم سازی، پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون خشکبار، ادویه جات، فرآورده هسته

ای جهت مقابله با آفات و حشرات و حیوانات موذی در انبارداری محصوالت کشاورزی از جمله محورهای اصلی این  انرژی هسته

 .همایش است

ای در  زنی محصوالت کشاورزی پس از برداشت، کاربرد فناوری هسته ای در کاهش رسیدن، پیری و جوانه رتودهی هستهکاربرد پ 

ای در تولید محصوالت نوترکیب بیولوژیک، تحقیقات  اصالح ژنتیک و بهبود عملکرد محصوالت زراعی و دامی، کاربرد فناوری هسته

های غذایی و محصوالت  ر صنایع غذایی و کشاورزی و نقش پرتودهی فرآوردهای د نوین در زمینه کاربردهای فناوری هسته

کشاورزی در امنیت غذایی و کاهش ضایعات حاصل از آن در راستای اقتصاد مقاومتی از دیگر محورهای این همایش بیان شده 

  .است

 .مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است 300بر اساس این گزارش، تا کنون 

توسط انجمن علمی دانشجویان گروه علوم و صنایع غذایی « ای در صنایع غذایی و کشاورزی کاربرد فناوری هسته»لین همایش او

و با مشارکت استانداری آذربایجان شرقی، ( بناب)دانشگاه تبریز و با همکاری مجتمع پژوهشی کاربرد پرتوهای شمال غرب کشور 

ل استاندارد استان، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، شهرداری تبریز، انجمن سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره ک

 .شود های ذیربط در سالن شهید شفایی دانشگاه تبریز برگزار می صنایع غذایی استان و سایر ادارات و ارگان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32329-3.html 

 
 "بازگشت به باال"
 

 

 

 
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  13, چهارشنبه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930201001666
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17183-1.html
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 ! شان درصد از جامعه فقير کشور در سير کردن شکم32ناتوانی 
هزار  1۶2از : نوجوانان دارای اضافه وزن هستند، گفت درصد 3۶معاون بهداشتی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه 

درصد جامعه فقير کشور توانایی سير کردن  32هزارمرگ مربوط به افزایش فشار خون است و متاسفانه  ۶3مرگ؛ 

 . هایشان را ندارند شکم

  
مروز در مراسم نمادین آغاز هفته به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر سیاری معاون بهداشتی وزارت بهداشت ا

های واگیر،  اندازد که شامل بیماری سه عامل سالمتی را به خطر می: سالمت که در یکی مدارس شهر تهران برگزار شد، اظهار داشت

 22ماندگی، طالق، بزهکاری و اعتیار که  های اجتماعی یعنی فقر، جهل، عقب که آسیب. های اجتماعی است غیرواگیر، و آسیب

 .درصد سالمتی مربوط به این موارد است

درصد  32اکنون  هم. آموزان باید روزی یک ساعت ورزش کنند بعد دیگر سالمتی مربوط به تحرک است که همه دانش: وی افزود 

همچنین، . شود نوجوانان کشور دچار اضافه وزن و چاقی هستند که این موضوع باعث فشار خون، قند خون، چربی و سرطان می

 .هایشان را ندارند درصد جامعه فقیر هستند و توانایی سیر کردن شکم32

  
سال  70بنده : که مردم کشور عادت دارند تا دو تا سه برابر نیازشان نمک بخورند، گفت معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به این

رسوب چربی در عروق و سکته زودرس مغزی ام همچنین مصرف زیاد چربی باعث افزایش چربی خون،  است که دست به نمک نزده

 .ها توجه داشت شود که باید ابه این مقوله و قلبی می

  
کنم به حرف پدر و مادر احترام بگذارید، ارتباط با خدا را قطع نکنید، برای  آموزان توصیه می به شما دانش: وی خاطرنشان کرد

ای که  حوزه تحرک و عادات غذایی خود تغییراتی ایجاد دهید به گونه گذاری داشته باشید و برای صیانت از سالمت در زندگی هدف

هزار مرگ؛  920با افزایش تحرک و کم کردن مصرف نمک، کنترل چربی و فشار خون به سالمتی خود کمک کنید هم اکنون از 

 .هزار مرگ مربوط به فشار خون است 23

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32327-3.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  13, چهارشنبه

 ها و افزایش مرگ روستائيان  تایيد خطرناک بودن پارازیت
ها و افزایش مرگ روستائيان به دليل تشخيص  خطرناک بودن پارازیت رئيس جامعه متخصصان داخلی ایران با تایيد

پزشك : ایرانيان و رشد سرطان معده خبر داد و گفت  های هليکوباکتر در معده دیرهنگام سرطان، از ازدیاد عفونت

 . نباید نگاهش به جيب بيمار باشد

خبری بیست و پنجمین کنگره ساالنه متخصصان داخلی به گزارش خبرنگار سالمت خبرگزاری تسنیم، ایرج خسرونیا در نشست  

ها تا اعالم افزایش مرگ در روستائیان ایران به دلیل تشخیص دیرهنگام بیماری سرطان اظهار  ایران با تایید خطرناکی پارازیت

ها مبتال بودند  سرطان افراد کمی به 42سال . ها به دلیل شیوع باال در کشور یکی از موضوعات اصلی این کنگره است سرطان: داشت

ها در  کردند و عمده سرطان های تشخیصی سرطان و طول عمر افراد بود زیرا در آن زمان افراد با سن کمی زندگی می و علت آن راه

 .دادند به باال خود را نشان می 20سنین 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17182-1.html
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 ها ناشناخته اند هنوز برخی سرطان 

ها در کشور ما از  به همین دلیل تعداد مرگ و میرهای ناشی از سرطان ها ناشناخته هستند هنوز هم برخی سرطان: وی افزود 

پذیرد، براین اساس مرگ  کشورهای دیگر بیشتر است و این مسئله در روستاها بیشتر است زیرا تشخیص دیرهنگام صورت می

 .بیماران روستایی افزایش یافته است

 رتبه نخست سرطان پستان در زنان و سرطان پوست در مردان 

متأسفانه سرطان پستان در زنان و : پستان در زنان اظهار داشت رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران با اشاره به افزایش سرطان 

برند و برای  های خانگی و خود درمانی کار را پیش می در کشور ما زنان با درمان. زند سرطان پوست در مردان حرف اول را می

ماه یک بار به پزشک مراجعه کنند تا چنانچه به این بیماری  4د این در حالی است که باید هر کنن بررسی به پزشک مراجعه نمی

درصد دستگاه  36ها مربوط به پوست،  درصد سرطان 79براین اساس . مبتال یا مستعد آن هستند اقدامات درمانی صورت پذیرد

 .ها نیز مربوط به پستان است درصد سرطان 97تا  90گوارش و بین 

 فزایش سرطان مری به دليل استفاده از ناس در مناطق شمالی کشورا 

استفاده از ناس در مناطق . های دستگاه گوارش به دلیل تغییر رژیم غذایی در کشور در حال افزایش است سرطان: وی افزود 

های گوارش در  اد سرطانشمالی کشور موجب افزایش سرطان مری شده است به کار بردن داروهای زیاد و خود درمانی عامل ایج

شود که موجب زخم معده و در نهایت سرطان معده  ها موجب تحریف سیستم گوارش می همچنین خوردن مسکن. کشور ما است

 .شود می

 های ایرانيان و رشد سرطان معده های هليکوباکتر در معده افزایش عفونت 

رعایت اصول . شود عشر می یکوباکتر موجب سرطان معده و اثنیهای هل عفونت: رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران عنوان داشت 

همچنین . ها را بگیرد تواند جلوی این بیماری بهداشتی با جدا کردن ظروف، استفاده از وسایل شخصی مانند مسواک و حوله می

 .ها با دست دادن و استفاده از وسایل مشترک انتقال می یابد برخی از این بیماری

 شود سوی وزارت بهداشت مبنی بر تأثير منفی امواج بر جسم منتشر نمی آمار دقيقی از 

ها وجود   متأسفانه یکی از عوامل ایجاد سرطان در آشپزخانه: ها و امواج رادیویی بر بدن عنوان کرد خسرونیا درباره تأثیر پارازیت 

این نکته را . توانند موجب ابتال به سرطان شود اند می دهبام ز های همراه روی پشت هایی که تلفن استفاده از مایکروویو و آنتن. دارد

کند و به فاصله شخص با امواج نیز بستگی دارد، ولی  نیز باید مدنظر قرار داد که تأثیر امواج برای یک نوزاد با یک ورزشکار فرق می

 .امواج بر جسم منتشر نشده استهنوز آمار دقیقی از سوی مراکز بهداشتی و درمانی و وزارت بهداشت مبنی بر تأثیر منفی 

همچنین کسانی که نسبت به . اثر مخرب امواج به طول موج بستگی دارد و هر چه کوتاه تر باشد بدتر است: خسرونیا ادامه داد 

 .استفاده از اینترنت وایرلس در خانه نگران هستند باید بدانند که خطر استفاده از آن به دلیل طول موج باال کمتر است

اند تا مشکالت سالمت  ایشان از مسئوالن خواسته: با اشاره به ابالغیه دستورات رهبر معظم انقالب در زمینه سالمت گفتوی  

 .های ایشان به مسئوالن است  ها یکی از توصیه جامعه را حل کنند که بررسی وضع بیمه

 پزشك نباید نگاهش به جيب بيمار باشد 

پزشک . تواند طبیب باشد و برای ارضای مسائل مادی خود به طبابت روی آورد هر کس نمیدر این راستا : خسرونیا عنوان کرد 

 .نباید نگاهش به جیب بیمار باشد، پزشکان باید مانند حکیمان قدیم باشند

 ای به علت زخم معده نيست هر درد معده/اسيدها ها و آنتی پرهيز از مصرف جوشانده 
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های خانگی و خود  اسیدها به عنوان درمان ها و آنتی انتقاد نسبت به استفاده از جوشانده رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران با 

. کنند اسیدها مانند راینیتدین استفاده می ها و آنتی متأسفانه برخی افراد به جای مراجعه به پزشک از جوشانده: درمانی اذعان داشت

ر خصوص آگاهی مردم نسبت به عفونت معده و سیستم گوارش به عموم ها باید د طلبد و رسانه بنابراین این عزم عمومی را می

 .ای به علت زخم معده نیست که بخواهیم از درمان این عارضه استفاده کنیم هر درد معده. جامعه آگاهی برسانند

 پانکراس، بدترین نوع سرطان در ایران

استعمال   :مل ابتال به سرطان پانکراس عنوان کرد و افزودرئیس جامعه متخصصان داخلی ایران استعمال دخانیات را مهمترین عا 

 .دخانیات مهمترین عامل ابتال به سرطان پانکراس است که بدترین نوع سرطان در ایران است

 فروشند های روزنامه فروشی کشور سيگار می ها و باجه تمام دستفروش 

های ما سیگار  متأسفانه تمام دستفروش. شود ز سایر افراد دیده میهمچنین سرطان مثانه در افراد سیگاری بیشتر ا: وی بیان داشت 

درحالیکه در خارج از کشور مکانهای مخصوصی برای . دهند های روزنامه فروشی نیز به جای باقی پول سیگار می فروشند و باجه می

زا است و قارچ  حاوی مواد سرطان دود قلیان. فروش سیگار وجود دارد، استعمال قلیان یکی دیگر از عوامل ایجاد سرطان است

 .شود موجود در آن موجب عفونت سیستم تنفسی می

 هزار مبتال به سرطان در کشور 622 

نشان  22آمار وزارت بهداشت در سال : هزار نفر مبتال به سرطان خبر داد و افزود 600رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران از  

هزار مورد مثبت و حدود  10شود، ساالنه  بینی می سرطان در کشور شناسایی شده و پیشهزار فرد مبتال به  12دهد که حدود  می

 .هزار نفر مبتال به سرطان داشته باشیم 600

، استعمال دخانیات، ژنتیک و  رژیم غذایی نامناسب، عدم تشخیص به موقع: ها گفت خسرونیا در خصوص علل ابتال به سرطان 

نفر در هر صد هزار  379نفر در هر صد هزار نفر از مردان و  397به طور کلی . ها هستند ه سرطانافزایش سن مهمترین علل ابتال ب

ها و مجلس در خواست داریم تا با عزم  براین اساس از وزارت بهداشت، سایر وزارتخانه. شوند نفر از زنان ایرانی به سرطان مبتال می

 .ها بپردازند یراسخ و اختصاص بودجه کافی به تشخیص و درمان بیمار

 شود عدالت در سالمت در درمان سرطان تعریف می 

شود، یعنی دارویی که در تهران  عدالت در سالمت در درمان سرطان خالصه می: رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران ادامه داد 

ها در سال به مرگ  درصد سرطان 36متأسفانه . شود به راحتی در اختیار تمام افراد جامعه در سراسر کشور نیز قرار گیرد مصرف می

بسیاری از . درصد است 30شود، اما در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و ژاپن به دلیل تشخیص به موقع این میزان زیر  ختم می

 60وی ها قابل پیشگیری است در صورتی که افراد از رژیم غذایی مناسب، میوه، سبزی و لبنیات استفاده کنند می توانند جل سرطان

 .ها را بگیرند درصد سرطان

 برگزاری بيست و پنجمين کنگره ساليانه متخصصان داخلی ایران 

هزار شرکت کننده در  7تا  3200بین : خسرونیا درباره برگزاری بیست و پنجمین کنگره سالیانه متخصصان داخلی ایران نیز گفت 

این کنگره نیمه . کنند ای علوم پزشکی در این کنگره حضور پیدا میه این کنگره خواهیم داشت که یک صد نفر از اساتید دانشگاه

 .المللی است و چند استاد آمریکایی و اروپایی به آن دعوت شده است که هنوز ویزای آنها صادر نشده است بین 
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مقاله انتخاب شده  790مقاله که نتیجه آخرین تحقیقات است به دبیرخانه کنگره ارسال شده که حدود  740بیش از : وی افزود

امتیاز  32۱2همچنین، از سوی وزارت بهداشت . مقاله در قالب سخنرانی و مابقی به صورت پوستر ارائه خواهد شد 40. است

 .کنندگان اعطا خواهد شد بازآموزی به شرکت

مپوزیوم در قالب پرسش س 2سخنران اصلی از استادان برجسته علوم پزشکی و  6: رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران ادامه داد 

ها با آخرین دستاوردهای  کارگاه آندوسکوپی و کولونوسکوپی در جهت آشنایی پزشکان شهرستان 7و پاسخ خواهیم داشت و 

 .شود پزشکی در این زمینه برگزار می

اردیبهشت سال جاری  90بعدازظهر و از  32صبح تا  2روزه که هر روز از ساعت  6افتتاحیه این کنگره : خسرونیا خاطرنشان کرد 

شود تا  براین اساس پیشنهاد می. شود که با حضور مسئوالن وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی خواهد بود برگزار می

گذرد و با توجه به مشکالتی که  های دیگر به سرعت می جای هفته سالمت سال سالمت انتخاب شود زیرا هفته سالمت مانند هفته

ساالری که وجود دارد و با  در وزارتخانه با توجه به شایسته. مت جامعه داریم بهتر است سال سالمت داشته باشیمدر زمینه سال

 .رسد که بتوانیم مشکالت سالمت را کمتر کنیم های مختلف درمانی تخصیص یافته به نظر می هایی که برای بخش بودجه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32320-3.html 

 
 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393فروردین  28, پنجشنبه

  !منتقدان دیروز همياران امروز/ حاشيه های پررنگ تر از متن در دیدار نوروزی اهالی صنایع غذایی
مراسم دید و بازدید نوروزی اهالی صنایع غذایی با حضور چهره های نام آشنای صنعت غذا به ميزبانی انجمن علوم و 

 . صنایع غذایی ایران در سازمان توسعه تجارت برگزار شد

غذایی ایران  ، در ابتدای این مراسم سید محمد حسینی، رییس هیات مدیره انجمن علوم وصنایع«فود پرس»به گزارش خبرنگار  

در خصوص  19و همچنین برنامه های انجمن در سال  17طی سخنانی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در انجمن طی سال

من در دوران بازنشستگی به سر می برم و انجمن در طول سال گذشته با : نحوه همکاریش با انجمن علوم و صنایع غذایی گفت

 .ساله علوم و صنایع غذایی جدا نخواهم شد 97است اما بدانید که من هیچگاه از انجمن  مدیریت دکتر عزیزی اداره شده

 .اولویت کاری من در سال جاری فعالیتهای خیریه، به ویژه در مناطق محروم و روستایی است: وی افزود

ن صنعت غذا، کار استعدادیابی در این موسسه با همیاری جمعی از مدیرا: حسینی از تاسیس موسسه خیریه آرمان خبر داد و گفت

و سرپرستی کودکان یتیم و با استعداد در روستاها را آغاز کرده ایم که امید است در سال جاری این فعالیتها با مشارکت بیشتری 

 .انجام شود

شادباش  در ادامه این گردهمایی احمد صادقیان، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تک ماکارون نیز طی سخنانی ضمن عرض

 .سالی پر رونق برای صنایع غذایی کشور باشد 19به مناسبت آغاز سال جدید ابراز امیدواری کرد که سال 

وی همچنین پیشنهاد کرد تا طی مراسم باشکوهی از زحمات دکتر حسینی به عنوان یکی از پیشکسوتان و زحمتکشان صنایع 

 .غذایی تجلیل شود

روز از  24سال و  20نای خشکبار ایران نیز به عنوان سخنران بعدی این مراسم با اشاره به اینکه اسداهلل عسگر اوالدی، تاجر نام آش

من هرگز بازنشسته نخواهم شد و تا زمانی که جان در بدن داشته باشم به فعالیت های خود : عمر خود را سپری کرده است گفت

 .در زمینه های اقتصادی و اجتماعی ادامه خواهم داد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17180-1.html
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 17راسم که چهره هایی نظیر محمدرضا شافعی نیا مدیرعامل موسسه جهاداستقالل، احمد فتح اللهی شخصیت سال در این م

صنعت غذا، غالمرضا قاسم پور مشاور رییس سازمان ملی استاندارد در امور کشاورزی و غذایی، محمد میر رضوی دبیر سندیکای 

گ، قاسم فالحتی عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع روغنکشی، صنایع کنسرو، نادر مجرد مدیرعامل صنایع غذایی بهرن

غالمحسین احمدی عضو هیات مدیره انجمن کنسانتره و آبمیوه، منصور ناصری حلواشکری عقاب، جمشید میرسلیمی فرآورده های 

ر وثوق حضور داشتند و و چهره های علمی و دانشگاهی نظیر دکتر عزیزی، دکتر رضوی، دکتر موالی و دکت« فریکو»روغنی ایران 

به سخنرانی پرداختند دکتر حسینی به عنوان آخرین سخنران بخش خصوص از ابوالحسن خلیلی دبیر کل اسبق کانون انجمن های 

 .صنایع غذایی ایران که پس از سالها به جمع انجمن علوم و صنایع غذایی آمده بود دعوت کرد تا به ایراد سخنرانی بپردازد

 از بازگشت خليلی منتقد به انجمن صنایع غذاییخوشحالی حسينی 

: حسینی در معرفی خلیلی به حاضران با اشاره به انتقادهای خلیلی و کانون در گذشته به وی و انجمن علوم و صنایع غذایی گفت

ما ما هیچگاه علیه در زمانی دبیرکلی خلیلی در کانون مکاتبات گسترده ای علیه اینجانب و انجمن علوم صنایع غذایی انجام شد، ا

 .وی و کانون نه سخنی گفتیم و نه نامه نگاری کردیم و امروز نیز خوشحالیم که وی به انجمن برگشته و در جمع ما حضور دارد

خلیلی در گذشته عضو علی البدل هیات مدیره انجمن علوم وصنایع غذایی بوده و امروز با توجه به توانایی و ارتباط خوبی : وی افزود

دوستان در هیات مدیره انجمن دارد امیدوارم بتوانیم از توانمندی هایش به عنوان فردی پرکار و برنامه ریز در انجمن استفاده  که با

 .کنیم

 !عذرخواهی دوپهلو و هوشمندانه خليلی به فوت کوزه گری نزد حسينی

طه خود با دکتر حسینی و انجمن سپس ابوالحسن خلیلی به عنوان آخرین سخنران بخش خصوصی طی سخنانی در خصوص راب

همیشه شاگردان شلوغ و پر سرو صدا در هر کالس و محفلی حضور دارند و بعضی اوقات هم برخی از : علوم وصنایع غذایی گفت

 .شاگردان می خواهند از استاد خود سبقت بگیرند، غافل از اینکه استاد فوت کوزه گری را برای خود نگه داشته است

 .سالگی شده است 97ادهای دیروز باعث رشد و بالندگی انجمن در سن انتق: وی افزود

خلیلی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به بحث انصراف از دریافت یارانه های نقدی و صدور کارت همیاری برای انصراف 

 .دهندگان توسط دولت پرداخت

جارت نیز طی سخنانی از تالشهای این سازمان برای ایجاد فضای در انتهای مراسم نیز ولی اهلل افخمی راد، رییس سازمان توسعه ت

 .بهتر برای فعالیت های تشکلی سخن گفت

لغو تعهدات ارزی، حذف مالیات از فعالیتهای صادراتی بازرگانان، حذف کد شبنم و انتشار کتاب مقررات واردات و : وی افزود

در زمینه صادرات و واردات از مهمترین اقدامات سازمان توسعه تجارت  سال و به منظور جلوگیری از بی برنامگی 2صادرات پس از 

 .در دولت یازدهم است

ما موظف به حمایت از صنعتگر داخلی بر اساس نظام تعرفه ای هستیم و در نظر است با حذف موانع : افخمی راد خاطرنشان کرد

 ./نیمتعرفه ای و منطقی شدن تعرفه ها از تولید داخلی و صادرات حمایت ک

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32016-3.html 

 "بازگشت به باال"
 

 متفرقه
 آیانا- 1393فروردین  27, چهارشنبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17094-1.html
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گالیه عباس رجائی از سهم / به اطالع رهبری رسيد "کشاورزشبکه "اندازی  تخلف صداوسيما در راه
 ناچيز سازمان تحقيقات از کل بودجه جهادکشاورزی 

وری و تأسيس شبکه کشاورز با وجود جلسات و تأکيدات فراوان به  تخلف صداوسيما در اجرای قانون افزایش بهره

 .يس سازمان صداوسيما داده استاطالع مقام معظم رهبری رسيد و ایشان دستور موکد پيگيری به رئ

  
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران 

کمیسیون : ، پیرامون نشست شب گذشته اعضای کمیسیون کشاورزی با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشور گفت(ایانا)

 .های کارشناسی مؤثری از مسئوالن این سازمان دریافت کرد ین جلسه گزارشکشاورزی در ا

سازی رازی، اصالح بذر و نهال و حفاظت از  های مهمی نظیر بیوتکنولوژی، سرم هرچند این سازمان مؤسسه: عباس رجائی افزود

زارت جهادکشاورزی باشد، کمتر از نیم ها را در زیرمجموعه خود دارد، اما بودجه این سازمان که باید سه درصد بودجه و جنگل

 !درصد است

عدم بودجه الزم و کافی در کنار کمبود نیروی انسانی باعث شده است این سازمان نتواند در مختصات توانایی : وی خاطرنشان کرد

 .خود در عرصه کشاورزی مؤثر باشد

  
 ترویج، حلقه گمشده تحقيقات

تحقیقات صورت گرفته در این : شود یا خیر، ادامه داد ج تحقیقاتی وارد بخش کشاورزی میرجائی در پاسخ به این پرسش که آیا نتای

مؤسسه بنیادی نبوده و بیشتر کاربردی است، اما برای ورود تحقیقات و نتایج آن به مزرعه، نیاز به حلقه واسطی به نام آموزش 

 .وترویج است که کمتر حضور داشته است

صورت کارشناس فنی مزارع عمل نکند، کاربرد تحقیقات در کشاورزی مشخص  به -ترویج-حلقه واسط تا زمانی که : وی تصریح کرد

 .نخواهد شد

  
 اندازی شبکه کشاورز تداوم تخلف صداوسيما در راه

اید به ویژه صداوسیما ب ها به در حوزه ترویج، همه رسانه: نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی یادآور شد

های خود را به  های تمام شبکه کمک وزارت جهادکشاورزی بیایند، رسانه ملی بر اساس قانون مکلف بود هر هفته دو ساعت از برنامه

 .ترویج کشاورزی اختصاص دهد، اما با وجود جلسات مکرر تاکنون اجرایی نشده است

به اطالع ایشان رسید و رهبری نیز دستور مؤکد به رسانه ملی  تخلف صداوسیما در مالقات با مقام معظم رهبری: رجائی تأکید کرد

 .دادند

گذار قرار گرفت و اعتبار خوبی برای آن دیده شد که  اندازی شبکه کشاورز مورد تأکید قانون راه 19در قالب بودجه : وی اظهار داشت

 .تر در دستور کار رسانه ملی قرار گیرد رود هرچه سریع انتظار می

  
 کند ی ترویج را پيگيری میمجلس احيا

مجلس پیگیر احیای ترویج در وزارتخانه متولی و سایر نهادها : عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسالمی همچنین گفت

 .است، چراکه اگر تحقیقات فراگیری نداشته باشد، آثاری هم نخواهد داشت
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ی شکل پیشرفته خود را پیدا نخواهد کرد و مجلس مصرانه برای تقویت اگر ترویج احیا نشود، تولید کشاورز: رجائی در ادامه افزود

 .کند ترویج تالش می

  
 گيرند ها اعتبار حداقلی برای تحقيق در نظر می دولت

ها همواره بودجه بسیار کوچکی برای بخش تحقیقات در زمان  دولت: وی در پاسخ به میزان بودجه بخش تحقیقات خاطرنشان کرد

 .گیرند و معتقدند بیشتر از چنین سقفی هم توانایی تخصیص اعتبار ندارند نظر می تدوین بودجه در

توان گفت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج اساساً بودجه قابل  نیز تکرار شده و می 19این مسئله در بودجه : رجائی ادامه داد

 .های بزرگ در اختیار ندارد توجهی برای فعالیت

  
 شناسی خاورميانه در ایران است ترین موزه گياه بزرگ

شناسی حضور داشت، این موزه را یکی  این نماینده خانه ملت که در جریان بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از موزه گیاه

 فرد های منحصربه شناسی دنیا و خاورمیانه با داشتن بیش از چهار میلیون گونه گیاهی، جزء موزه های گیاه ترین موزه از بزرگ

 .سازمان تحقیقات برشمرد

های جهان است که همچون یک گنج  نظیرترین موزه های قارچی و همچنین جانوری متنوع، از کم به گفته وی، این موزه با گونه

 .باارزش باید از آن حراست کرد

 .../اخبار تکميلی این بازدید، متعاقباً ارسال خواهد شد

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32027-3.html 

 
 "بازگشت به باال"

 شکر
 آیانا- 1393فروردین  27, چهارشنبه

  31اولين معامله شکر بورسی در سال 
 .معامله اولين معامله شکر در سال جاری بود فروردین ماه، بورس کاالی ایران شاهد 34روز گذشته 

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

هزار ریال  31تن شکرسفید کارخانه قند دعبل به قیمت  300تن شکرسفید کارخانه امیرکبیر و  300محصوالت کشاوزی، معامله 

 .برای هر دو محموله روی تابلوی معامالت ثبت شد

همچنین در این روز و در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، مجتمع های پتروشیمی اروند، امیرکبیر، آبادان، بندرامام، 

از جمله . را مورد دادوستد قرار دادندهزار تن انواع مواد پلیمری  60تندگویان، جم، رجال، غدیر، الله، مهر و پلی پروپیلن جم حدود 

 .و پلی پروپیلن اشاره کرد SBR، پلی اتیلن، PVCمواد پلیمری معامله شده در این روز می توان به انواع 

تن سالپس  200تن وکیوک باتوم،  200تن گوگرد کلوخه،  900هزار تن لوب کات سبک،  7تن انواع قیر،  6362عالوه بر این،

 .ون در تاالر مذکور مورد معامله قرار دادتن آرگ 70واکس و 

تن انواع قیر شرکت تولیدی راه دژپا،  600شرکت نفت جی،  4020هزار تن قیر  2گفتنی است، در این روز و در تاالر صادراتی، 

 .شرکت بام گام عایق ارومیه به فروش رسید 4020تن قیر  200شرکت اصفهان قیر و  4020تن قیر  200

 .شرکت فوالد هرمزگان جنوب در سیستم مچینگ ثبت شد Cهزار تن تختال  2ت، معامله الزم به ذکر اس

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17082-1.html
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میلیارد ریال در بورس کاالی  3277هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از  47براساس این گزارش، در این روز و در مجموع بیش از 

 .ایران مورد دادوستد قرار گرفت

http://www.iana.ir/bazargani/item/32022-3.html 

 
 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  13, چهارشنبه

  "آرد"تکذیب خبر توقف فروش 
 . قزوین از فروش این محصول را رد کرد های آرد دبير انجمن صنفی آردسازان کشور امتناع سيلو

ها مسئول فروش  سیلو: های آرد قزوین از فروش آرد گفت به گزارش افکارنیوز، محمد رضا مرتضوی، ضمن تکذیب خبر امتناع سیلو

 .دهند آرد نیستند و کارخانجات این کار را انجام می

 .گیرد کنند گندم در اختیار کارخانجات قرار می ن صادر میای که نانوایا از سوی دیگر نیز به ازای هر حواله: وی افزود 

 .مگر اینکه اداره غله قزوین فروش گندم را متوقف کند که چنین اتفاقی نیز رخ نداده است: مرتضوی اضافه کرد 

 .رفته نشده استتا به این لحظه هیچ صحبتی در مورد افزایش قمیت آرد، گندم یا نان نشده و تصمیمی در این رابطه گ: وی افزود 

به اعتقاد ما این کار درستی نیست و به : دهد گفت تومان به نان سوبسید می 200مرتضوی با بیان اینکه در حال حاضر دولت مبلغ  

 .این شکل قیمت واقعی نان مشخص نخواهد شد

 .ودوی، سیاست ثابت نگه داشتن قیمت نان اقدام نادرستی است که سبب افت کیفیت آن میش  به گفته 

ممکن است مسئله ایجاد شده در قزوین به دلیل قصور و کم کاری یک کارخانه : دبیر انجمن صنفی آردسازان کشور ادامه داد 

 .باشد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32322-3.html 

 "بازگشت به باال"
 تکنولوژی،فناوریها،علمی

 آیانا- 1393اردیبهشت  13, چهارشنبه

 پيوند نشای هندوانه با کدو برای نخستين بار در بوشهر 
برای نخستين بار درایران با همکاری دانشکده کشاورزی : مدیر تحقيقات وتوسعه گلخانه کوثر بخش کاکی بوشهر گفت

 . هزارنشای هندوانه به کدو دراین منطقه پيوند زده شد62کرج 

پیوند به عنوان یکی از راهکارهای نوین و موثر برای افزایش تحمل گیاهان : محسن پرجود روز چهارشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود 

 .و از جمله سبزی و صیفی برای مقابل با بیماری ها وآفات است

ین مرکزتحقیقاتی با مشارکت دانشکده کشاورزی کرج و همکاری دکتر صالحی یکی از استادان این دراین ارتباط ا: وی اضافه کرد 

 .رشته برای نخستین بار درکشور اقدام به پیوند نشای هندوانه با کدو کرد

روز  37به مدت در این روش با توجه مقاوم بودن کدو ساقه هندوانه به آن پیونده زده می شود و نشای پیوندی : پرجود ادامه داد 

 .در اتاقک مخصوص نگهداری وسپس به زمین اصلی برای کاشت انتقال می یابد

 .روز کاشت در زمین اصلی به بار می نشیند 20تا  40نشاهای پیوندی پس از : وی بیان کرد 

ستان قم و کشت در زمین هم اکنون نشاهای پیوندی دراین مرکز برای انتقال به ا: مدیر تحقیقات وتوسعه گلخانه کوثر کاکی گفت 

 .اصلی در آنجا آماده است

http://www.iana.ir/bazargani/item/17078-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17178-1.html
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 .گزارش شده است که با پیوند هندوانه روی کدوی قلیانی آغاز شد 3170سابقه پیوند درخانواده کدوئیان درسال : پرجود یادآورشد 

کت گلخانه ای طرح پیوند هندوانه با کدو با مشارکت بخش خصوصی وشر: مدیرمرکز خدمات وترویج کشاورزی بخش کاکی گفت 

 .کوثر که از شرکت های فعال درزمینه تولید نشا ومحصوالت گلخانه ای دربخش کاکی است، اجرا شد

از جمله اهداف این طرح با توجه با باال بودن مقاومت کدو در برابر بیماری ها باال بردن مقاومت هندوانه دربرابر : حیدردهقانی افزود 

 .به دمای پایین خاک، تحمل شوری توسط پیوند با گونه های مقاوم از جمله کدو استبیماری ها، تحمل به خشکی، مقاوم 

پیوند در این خانواده باعث افزایش عملکرد، تولید خارج از فصل، پایین آوردن هزینه خرید کود و آب آبیاری به علت : دهقانی افزود 

 .گانیک و کاهش هزینه مانند ضدعفونی خاک می شودسیستم ریشه ای قوی و گسترده پایه ها، پرورش سبزی ها به صورت ار

هکتارفضای گلخان های درسطح استان بوشهرمقام اول تولید محصول گلخانه ومقام 67بخش کاکی با بیش از: دهقانی تاکید کرد 

 .اول تولید نشای درکشور را دارد

 .کشاورزی در سطح منطقه خواهدداشت  اجرای این طرح های تحقیقاتی نقش بسیارموثری دررونق وتوسعه: وی اضافه کرد 

 .بخش کاکی از توابع شهرسنان دشتی در جنوب استان بوشهر واقع است 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32322-3.html 

 "بازگشت به باال"
 ها و بازدیدها سخنرانی

 آیانا- 1393اردیبهشت  12, سه شنبه

کشاورزی از مولفه های امنيت ملی است که رسانه ها باید حمایتش : رمضان نژاد در بازدید از ایرنا
 کنند 

رسانه ای  بخش کشاورزی یکی از مولفه های امنيت غذایی و ملی کشور محسوب می شود که توسعه آن نياز به حمایت

 . دارد

، شاهرخ رمضان نژاد رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

جهادکشاورزی که از هنگام ورودش به مجموعه جهادکشاورزی بازدید معاونان وزارت جهادکشاورزی از خبرگزاری ها را در دسنور 

جمعی از مدیران روابط عمومی های سازمان های تابعه  عصر امروز سه شنبه به اتفاق  در اقدام ابنکاری دیگریکار قرار داده است، 

بخش کشاورزی، مقاوم : بازدید کرد و ضمن اعالم این مطلب افزود( ایرنا)وزارت جهادکشاورزی از خبرگزاری جمهوری اسالمی 

 .کننده ملت ها در برابر دشمنان است

  
این که، امروزه کشاورزی یک امر علمی، فنی و مهندسی است که در دنیا از آن به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می وی با بیان 

اگر قرار باشد دولتی در بین صنایع خود صنعتی را برای پشتیبانی از کشورش انتخاب کند، به طور قطع بخش : شود، اضافه کرد

 .کشاورزی در اولویت خواهد بود

  
ژاد با اشاره به این که، محصوالت کشاورزی همانند کاالهای نظامی می تواند برای هر کشوری امنیت ایجاد کند تصریح  رمضان ن

 .ژه ای برخوردار هستند، در این زمینه کمتر به محصوالت کشاورزی توجه شده است بر خالف کاالهای نظامی که از جایگاه وی: کرد

  

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17177-1.html
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سی، اجتماعی و علمی محسوب نمی شود، چرا که در بازدید از بخش های مختلف امروزه کشاورزی موضوع سیا: وی گفت

خبرگزاری های کشور، کشاورزی موضوع خبری بخش های علمی، اجتماعی و فرهنگی نبود و تنها بخش اقتصادی به آن بهاء داده 

 .است که این برای توسعه بخش کشاورزی کافی نیست

  
زی به یکی از دغدغه دولت ها در دنیا تبدیل شده است، چرا که نسل جدید گرایشی به هم اکنون بخش کشاور: وی اضافه کرد

 .کشاورزی ندارند و این موضوع به دلیل اطالع رسانی ضعیف در این بخش است

  
یل بخش کشاورزی یک حوزه اقتصادی است، اما به دل: رمضان نژاد نگاه ترجیحی به بخش کشاورزی را مورد تاکید قرار داد و گفت

ارزش افزوده پایین و ریسک پذیری باال نسبت به سایر بخش های اقتصادی متفاوت است، بنابراین باید نگاه ترجیحی به این بخش 

 .داشته باشیم

  
معتقدم برای توسعه و پیشرفت کشاورزی باید از ظرفیت نظام اطالع رسانی بهره مند شویم و متاسفانه در بخش : وی افزود

 .ضعیف است کشاورزی این نگاه

 

به گفته رمضان نژاد، تصور عمومی این است که تمامی مشکالت و مسائل بخش کشاورزی را می توانیم به اتکای نظام فنی و اجرایی 

برطرف کنیم، در حالی که نظام ارتباطات و اطالع رسانی در عصر کنونی مثل یگان های زرهی ارتش می تواند فضای پیشرفت و 

  .فنی و اجرایی ما فراهم کند و ما به دنبال این نظام در بخش کشاورزی هستیم پیشروی را برای نظام

معتقدیم روابط عمومی ها و مراکز اطالع رسانی می توانند مرکز گفتمان توسعه کشاورزی باشند و در این راستا : وی تصریح کرد

می تواند به این گفتمان و توسعه کشاورزی کمک  خبرگزاری جمهوری اسالمی به عنوان ابزار سازمان اطالع رسانی و ارتباط دهی

  .کند و پشتیبان خوبی برای برنامه های بخش کشاورزی فراهم نماید

 فعاليت جهادکشاورزی از ضروری ترین نيازهای مردم تعریف می شود :مدیرعامل ایرنا

: نی و انتشار اخبار وزارت جهادکشاورزی گفتخدادادی، مدیر عامل ایرنا نیز در خصوص اطالع رسا الزم به ذکر است در این دیدار 

فعالیت جهادکشاورزی از ضروری ترین نیاز مردم تعریف می شود و ایرنا آمادگی دارد در تقویت اطالع رسانی و ارایه اخبار، سیاست 

 .ها و برنامه های این وزارتخانه اقدام کند

مشخص و جدی با ایرنا وارد کار شود و این مهم در ماموریت ها و انتظار می رود، وزارت جهادکشاورزی به صورت : وی تاکید کرد 

 ./سیاست های اصلی این وزارتخانه قرار گیرد، چرا که ایرنا آرشیو خوبی برای اطالعات و آمار دستگاه های اجرایی و دولت است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32324-3.html 

 "بازگشت به باال"
 

 

 
 بازار و قیمت ها

 آیانا- 1393اردیبهشت  12, سه شنبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17176-1.html
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 فروشی نيست  وزارت جهادکشاورزی مسئول برخورد با گران: قائم مقام حجتی
همراه مسئوالن اداره روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی در قائم مقام وزیرجهادکشاورزی که به  خليل آقایی،

 ، حضور یافته بود( ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران 

که بعدها به نام قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش  -درباره قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت 

های و متولیان مختلفی وجود دارد که هر یک  در سیستم بازار دستگاه: هار کردو نحوه اجرای آن اظ –کشاورزی تغییر نام داد 

نامه اجرایی  وظایف مختلفی از کنترل قیمت، برخورد با گرانی مانند تعزیرات دارند که براساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی و آیین

 .جهاد کشاورزی نیست آن، برخی از این وظایف مانند وظایف تعزیراتی در حیطه اختیارات وزارت

  
... پروری و های مختلف زراعت، باغبانی، دامپروری، مرغداری، آبزی وزارت جهادکشاورزی از همه تولیدکنندگان در بخش: وی افزود

کند و در این زمینه موظف است وضعیت تولید را در بازار سامان دهد، محصوالت کشاورزی را در بازار عرضه کند و هر  حمایت می

 .قص، کمبود و مشکلی به وجود آید، پاسخگوی باشدجا ن

  
 فروشی کشاورزی متولی توليد و تامين بازار است نه توزیع و برخورد با گران( جهاد)وزارت 

وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس ادامه داد

گذاری برای محصوالت کشاورزی است اما در زمینه توزیع و  متولی تولید، تجارت اعم از واردات و صادرات و تعرفهبخش کشاورزی 

 .کند نحوه توزیع دخالت چندانی نمی

  
د اگر محصولی به بازار عرضه شد و در بازار اتفاقی افتاد که مورد قبول و قانونی نباشد، متولی خاص خودش را دار: آقایی تاکید کرد

وزارت   گیرد اما وظیفه فروشی صورت  کند و در بخشی از بازار گران ای محصولش را در بازار عرضه  چرا که ممکن است تولیدکننده

 .جهاد کشاورزی مقابله و برخورد با گرانی نیست

  
م یا به دلیل مازاد تولید بر اعالم این نکته که در کدام محصوالت کشاورزی نیاز به واردات برای تامین نیاز داخلی داری: وی گفت

ها از تولید داخلی حمایت شود،  گذاری ها و تعرفه گذاری ای مشخص صادر کنیم تا با سیاست مصرف باید کدام محصول را به اندازه

 .وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است

  
 !واگذاری وظایف بازار کشاورزی، قانونی که در گذشته اجرا نشد

های  قانون انتزاع که مورد تصویب مجلس شورای اسالمی در سال: اورزی در امور مجلس خاطرنشان کردقائم مقام وزیر جهاد کش

با آغاز به کار دولت یازدهم و پیگیری کمیسیون کشاورزی . گذشته صورت گرفته بود اما به هر دلیلی در دولت قبلی اجرا نشد

ندگان مجلس با حساسیت اجرای این قانون را دنبال می کردند و مجلس اجرای این قانون به مورد اجرا گذاشته شد چرا که نمای

معتقد بودند که تجارت و تنظیم بازار بخش کشاورزی باید بر عهده وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش تولید باشد که در 

 .غیر این صورت بازار این محصوالت با نارسایی و نوسان مواجه خواهد شد

  
ای بین وزاری جهاد کشاورزی و تجارت و کمیسیون کشاورزی صورت  بندی اجرای این قانون صورت جلسه ی زمانبرا: آقایی افزود

آیین نامه اجرایی قانون انتزاع را تهیه کند و نهایتا با تشکیل جلسات مختلف بین  17گرفت و مقرر شد تا دولت پایان سال 
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مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت و آیین نامه اجرایی تهیه شده با کارشناسان وزارت جهادکشاورزی، وزارت تجارت، سازمان 

 .مالحظاتی به امضای دو وزیر رسید و در دولت نیز مصوب و ابالغ شد

  
آیین نامه ابالغ شده قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یا همان قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش : وی ادامه داد

رود و نباید مورد قبول هیچ یک  تجارت مفاد روشنی دارد و چیزی فراتر یا کمتر از آن خالف قانون به شمار میکشاورزی از وزارت 

از مسئوالن باشد چرا که دولتی که ادعا و دغدغه اجرای قانون را دارد باید خود به آن عمل کند؛ بنابراین ابالغیه دولت و قانون 

 .های اجرایی است ستگاهمصوب مجلس شورای اسالمی مالک عمل همه د

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32327 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  12, سه شنبه

 ! اورزان باشيم، زمين های کشاورزی را می فروشيمما هم جای کش: عضو کميسيون کشاورزی
عضو کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس با بيان اینکه حمایت نکردن دولت ها از کشاورزی وتوليد 

درکشور کار و توليدحامی ندارد و بحث حمایت در حد : مشوقی برای فروش زمين های کشاورزی شده است، گفت

 . است حرف و شعار باقی مانده

در خصوص رواج فروش زمین های کشاورزی در  "خانه ملت"نژاد درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری  اهلل شریعت شمس

بین کشاورزان با بیان اینکه بی توجهی دولت ها و حمایت نکردن از کشاورزی و تولید، عامل اصلی فروش زمین های کشاورزی 

ی ها وکوتاهی ها، بحث خسارت های اخیر وارد شده به کشاورزان به علت برف و سرما است که نمونه بارز این بی توجه: است، گفت

 .تا به امروز دولت ریالی به کشاورزان خسارت دیده پرداخت نکرده است

  
ن آباد و رامسر در مجلس شورای اسالمی با یادآوری اینکه حتی وعده حمایت و کمک به کشاورزا نماینده مردم تنکابن، عباس

وقتی وضعیت به این صورت باشد کشاورزان و باغداران ناچار هستند برای : خسارت دیده شنیده و دیده نشده است، تصریح کرد

جبران خسارت ها و تامین هزینه های زندگی زمین های کشاورزی خود را فروخته و به سمت فعالیت های غیرتولیدی حرکت 

 .کنند

طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه تاوقتی که شرایط به این صورت باشد و از کشاورز حمایت عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع  

با ادامه بی توجهی ها، کشاورزان به کارزار دالالن و واسطه گری و فروش زمین : نشود، فروش زمین های کشاورزی ادامه دارد، گفت

 .در حد حرف است و حامی نداردروی می آورند، چرا که ظاهرا در کشور حمایت از تولید وکار فقط 

هم لطمه سنگینی از برف و سرما دیدند، اما تا امروز یک ریال از  24این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری اینکه مردم سال  

درصد  20سه ماه از زمستان و سرما و برف سنگینی سال گذشته که به بیش از : کمک های دولتی برخوردار نشدند، افزود

رزان خسارت زد می گذرد، اما هنوز هیچ اقدامی از سوی دولت برای جبران خسارت ها و حمایت از کشاورزان برداشته نشده کشاو

 .است

مرتب به مردم می گوییم : شریعت نژاد با بیان اینکه ما نمایندگان مسئول توجیه کردن کم کاری های دولت شده ایم، تصریح کرد 

اقعیت این است که این گونه عملکردها باعث رویگردانی مردم از تولید و کشاورزی و به خطر دولت درحال پیگیری است، اما و

 .افتادن منافع ملی که تولید است خواهد شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17172
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کشاورزان به دلیل تامین نیاز خود زمین آباو اجدادی خود را به قمیت بسیار پایین می فروشند و دالالن زمین های : وی ادامه داد 

 .ویالهایی تبدیل می کنند که کاربری ندارند و تمام سال به غیر از ایام خاص خالی هستندکشاورزی را به 

در حالی که توجه به تولید محوری منویات رهبری : عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی افزود 

کشاورزان باشیم و راه دیگری جلوی پای ما نگذارند، است، متاسفانه در عمل کاری انجام نمی شود و اگر هر کدام از ما هم جای 

 .مجبور می شویم همین کار را کنیم و زمین های کشاورزی را بفروشیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32320-3.html 

 "باالبازگشت به "
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1393اردیبهشت  12, سه شنبه

 های روغنی تصویب شد  بند طرح تشکيل صندوق حمایت از توسعه و کشت دانه 36امروز 
 36های روغنی، زیتون و پنبه را بررسی و  امروز نمایندگان مجلس طرح تشکيل صندوق حمایت از توسعه و کشت دانه

 . بند آن را تصویب کردند

درصد روغن مورد استفاده کشور وارداتی  10، از آنجا که هم اکنون حدود (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

است و این امر باعث شده تا کشور با مشکل تولید دانه های روغنی و روغن مواجه باشد، از این رو طرحی در راستای حمایت از 

به زعم موافقانبا تصویب این طرح به طور قطع می توان  به ویژه در جهت تولید مواد غذایی از سوی نمایندگان تهیه شد که  تولید

 .از ظرفیت های داخلی برای تامین روغن مورد نیاز استفاده کرد

یات و مفادی از آن توسط بنابراین گزارش، به همین منظور طرح ذکر شده در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و امروز هم کل

 .نمایندگان تصویب شد

بر اساس این گزارش، در جلسه آینده نیز سایر بندها مورد بررسی قرار می گیرد تا پس از تصویب نهایی به صحن علنی مجلس  

 ./ارسال شود

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32341-3.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  12, سه شنبه

 مهلت سه هفته ای به وزیر نيرو / رژیم حقوقی زاینده رود بعد از سال ها تعریف شد
شد مهلت سه هفته ای به وزیر نيرو داده شود تا در زمينه در جلسه ای که با وزیر نيرو و نمایندگان برگزار شد مقرر 

 . تونل بهشت آباد تصميم گيری شود

در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به جلسه اخیر نمایندگان استان اصفهان با وزیر ( سه شنبه)امروز ˈحمید رضا فوالدگر̍ 

دی رسیدیم و قرار شد فعال مصوبه تغییر تونل بهشت آباد به خط لوله را ابالغ در این جلسه در اغلب موارد به جمع بن: نیرو گفت

 .نکنند تا در این زمینه تصمیم کارشناسی گرفته شود

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی دو طرف در این نشست نظرات خود را ارائه کردند و در نهایت قرار  

 .فرصت داده شود تا بحث های کارشناسی انجام شودشد دو سه هفته به وزیر 

در این جلسه ازاقدامات وزارت :وی بحث حقابه داران از زاینده رود را از دیگر موارد مورد بحث در این جلسه عنوان کرد و گفت 

 .نیرو و شورای عالی آب درزمینه یکپارچه کردن مدیریت منابع آب در این حوضه تشکر کردیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17170-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17169-1.html
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بعد از سالها رژیم حقوقی زاینده رود تعریف شد و اقدامات قابل : اصفهان در مجلس شورای اسالمی همچنین گفت نماینده مردم 

توجهی در مدیریت یکپارچه منابع آب،جلوگیری از برداشتهای بی رویه،تخصیص،حفاظت و بهره برداری از سوی دولت انجام شده 

 .است 

قی نظر ما این است که ابتدا باید سهم حقابه داران و سهمابه داران باالدست بر بر اساس یک بحث فقهی و حقو: وی اضافه کرد 

 .اساس ترتب مکانی و زمانی تخصیص یابد 

تصمیمات شورای عالی آب تصمیمات حاکمیتی است که این موارد نباید دستمایه اختالفات شود و : نماینده مردم اصفهان افزود 

 .را طی کند مسائل باید از طریق قانون مسیر خود

طی روزهای اخیر و در  7به گزارش ایرنا طرح انتقال آب از سرشاخه های کارون به اصفهان از طریق تونل بهشت آباد و گالب  

 .آستانه فرا رسیدن تابستان زمینه ساز شکل گیری دو طرح استیضاح وزیر نیرو در مجلس شده است

دگان مجلس شورای اسالمی این است که انتقال آب از طریق تونل اجرا در حال حاضر عمده ترین محل اختالف دو طیف نماین 

 .شود تا خط لوله که هر دو طیف بر یکی از این موارد تاکید می کنند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32342-3.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه

 آیانا-ساعت  1393اردیبهشت  12, سه شنبه

 بانوان بازنشسته وزارت جهادکشاورزی تقدیرشدند 
وزیر جهادکشاورزی در مراسم بزرگداشت روز زن و پاسداشت مقام مادر، از بانوان بازنشسته وزارت جهادکشاورزی با 

 .اهدای لوح و جوایز تقدیر کرد

وابط عمومی وزارت جهادکشاورزی، حجتی در این مراسم که در محل سینما فلسطین برگزارشد،ضمن شادباش روز به گزارش ر  

های  های فضیلت را در همه عرصه ما باید این اسوه: زن و گرامی داشت میالد دخت گرانقدر نبی مکرم اسالم حضرت فاطمه گفت

 ..زندگی الگو قرار دهیم

ها  رو این اسوه خداپرستی و ستایش پروردگار، عرصه خدمت به مردم و عرصه ایثار و فداکاری، دنباله های باید در عرصه: وی افزود 

 .باشیم

لیاقت مردم کشور ما، خدمت صادقانه به آنان است که امیدواریم با تالش و کوشش همه همکاران : وزیرجهادکشاورزی اظهار داشت 

 .اندرکاران بخش، این امر محقق شود و دست

هاشم مشاور وزیر در امور زنان، با تاکید بر شناخت ابعاد شخصیت فاطمه  السادات بنی نین در این مراسم، سرکار خانم فروغهمچ 

های  های مختلف زندگی و در نقش توان از این الگوی عملی و عینی در بخش با رسیدن به این شناخت، می: ، گفت(س)زهرا 

 .خانوادگی و اجتماعی بهره برد

توان در جهت رفع  با شناخت این حقوق، می: های زنان در جامعه دانست و افزود م، شناخت حقوق زن را یکی از رسالتهاش بنی 

 .مسائل و مشکالت مربوط به زنان گام برداشت

مسووالنی ها، قوانین و مقررات توسط  نامه بسیاری از مشکالت زنان با بازنگری در آئین: مشاور وزیر در امور زنان خاطرنشان ساخت 

 .که در سیاستگذاری جامعه موثرند، قابل حل است که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد

مداحی   های مفرحی همچون برنامه گفتنی است؛ در این مراسم که به همت دفتر امور زنان وزارت جهادکشاورزی برگزار شد، برنامه 

 .یان و مسابقات مختلف اجرا شدزنی توسط گروه بانوان، سرود گروه دستان توسط ناشنوا و دف

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17168-1.html
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http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32346-3.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  12, سه شنبه

ایانا به چرایی دیدارهای بهاری رئيس جمهوری و معاون اول وی از مجموعه ستادی و نگاه تحليلی 
 توليدی بخش کشاورزی 

خورشیدی که در آغاز دومین ماه آن هم هستیم، حاوی  3919دو رویداد مهم ابتدای سال  (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

ام ارشد اجرایی کشور یعنی معاون اول رییس جمهوری و شخص ریاست حال و هوایی بهاری به لحاظ خبری بود و آن بازدید دو مق

و همچنین حضور ( 19در نخستین روزهای نوروز )جمهوری به ترتیب از پروژه های نمونه کشاورزی و دامداری در پیشوای ورامین

رای بخش کشاورزی اعالم دیروز حسن روحانی در ساختمان طالقانی وزارت جهادکشاورزی بود که اگرچه در آن ها خبر خاصی ب

نشد، اما به لحاظ محتوایی حاوی تعابیری است که نوید رویکرد ویژه سکانداران بخش کشاورزی نسبت به بخش کشاورزی را می 

رویکردی که نشان می دهد چرا رییس جمهور روحانی به شکل بی سابقه ای در دو برنامه ی روزهای رای اعتماد در مجلس و . دهد

شاورز، علنی بگوید وزیرجهادکشاورزی برای پذیرش سمت وزارت ناز کرد و به سختی و با کلی اصرار رئیس جمهوری کنگره خانه ک

. درصد را بپذیرد 27متقاعد شد تا ماموریت مهم افزایش ضریب خود اتکایی کشور به درصد مطلوب پایان برنامه سوم یعنی 

مهر و رفاقت؛ نه به رسم رایج سرشکستن برای نشستن پشت میز  ماموریتی که در آن شخص وزیرجهادکشاورزی نیز به لطف

ریاست و کیاست، از دوستان نزدیکش مانند بصیری، بخشنده،شریعتمدار و مانند آن ها بخواهد تا به خوی جهادی کارشناسی خود 

 .د، به گرمی بفشارندوفا کنند و دست او را در نیل به هدف مقام های عالی رتبه نظام و مطالبات رنج دیدگان بخش تولی

به هر حال؛ بر اساس آن چه از پندار، گفتار وکردار حسن روحانی، ریاست جمهوری اسالمی ایران و معاون اول او هویداست عزم 

کما این که با مروری بر . جدی این مدیران مدافع تولید در ارتقای فنی کمیت و کیفیت تولیدات غذایی و تحقق امنیت غذایی است

رییس جمهوری در نشست با معاونان و مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی که متولی حامکیتی تولید غذاست، دست کم اظهارات 

 :می توان به طور کلی دو برداشت از دیدگاه های کنونی وی داشت

 رضایت ریيس جمهوری از سطح تالش های شبانه روزی نيروهای ستادی جهادکشاورزی: نخست

راهی و تعاون همه ارگان های متولی امنيت غذایی و ایمنی غذایی، اعم از وزارت بهداشت، تاکيد بر لزوم هم: دوم

برای افزایش ضریب خوداتکایی در محصوالت کشاورزی و دستيابی ... سازمان استاندارد، وزارت جهادکشاورزی و

 ساله 2تا  6درصد خوداتکایی در تامين کالری مورد نياز جامعه طی برنامه  ۶3مجدد به 

البته همان طور که وزیرجهادکشاورزی در جمع بندی نشست دیروز اظهار کرد رئیس جمهوری هم به لحاظ کارشناسی و هم به 

لحاظ ارتباط عاطفی، همراهی خوبی با جامعه تولیدی بخش کشاورزی و صنایع غذایی دارد و تمام هم و غم او، تسهیل شرایط 

با نگاهی به برخی سرفصل های اظهارات رییس جمهوری . ئین مورد نیاز مردم استتحقق هدف خوداتکایی کشور به کالری و پروت

 :خیلی روشن می توان تصدیق کرد که چنین اراده ای بسیار جدی است

  
های اقتصاد مقاومتی حمایت می  های خدمتگزاران وزارت جهادکشاورزی در افزایش خوداتکایی و پیشبرد سیاست دولت از تالش •

  کند

درصد از کالری مورد نیاز در تولیدات داخلی ضروری  27ش ضریب خوداتکایی در محصوالت کشاورزی و دستیابی مجدد به افزای •

 است و وزارت جهادکشاورزی باید برنامه دقیق عملیاتی تولید محصوالت مختلف را ارائه و پیگیری کند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17164-1.html
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ید و صادرات محصوالت کشاورزی است و حراست و وری در آب و خاک راه اصلی افزایش تول توجه جدی به افزایش بهره •

 های اصلی دولت تدبیر و امید است های کشور از سیاست استحصال آب

های جدید در این حوزه باید در دستور کار باشد و حاصل این تحقیقات هم باید به طور  حمایت و استفاده از تحقیقات و فناوری •

 این یکی از مصادیق کار هماهنگ در حوزه فرهنگ و اقتصاد استگسترده در اختیار کشاورزان قرار گیرد و 

 باید در مسیر توسعه بخش کشاورزی به نیروی انسانی، تحقیقات و تکنولوژی خود اعتماد کرد •

  ...و •

م نشان لذا انتظار می رود تا با چنین سرآغازی بهاری از سوی مدیران ارشد قوه مجریه که خوشبختانه رویکرد نمایندگان مجلس ه

می دهد مجلسی که روزی از قانون گریزی دو دولت گذشته عاصی شده بود، امروز به شکل هوشمندانه ای قدر حضور 

وزیرجهادکشاورزی دولت تدبیر و امید را خوب می داند به رغم تفاوت سلیقه هیا سیاسی نه تنها به حجتی کارت زرد نشان نمی 

او و عملکرد همکارانش با مالحظات روز اقتصادی کشور، کارت سبز هم نشان می  دهد، بلکه به صورت تلویحی و غیر رسمی به

 !/دهد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32343-3.html 

 
 "بازگشت به باال"

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1393اردیبهشت  12, بهسه شن

 زمين بيمار است، بيایيد دینمان را ادا کنيم 
 .در سراسر جهان برگزار می شود( اردیبهشت 3)آوریل 33روز زمين یك رویداد جهانی است که هر ساله در 

  
مارس  73و اولین جشن بزرگداشت زمین در  یونسکو، یک روز برای بزرگداشت زمین درنظر گرفته شد 3141در کنفرانس سال 

اعالمیه این روز توسط جان مک کانل نوشته شد و .این روز مصادف با اولین روز بهار در نیمکره شمالی بود.برگزار شد 3120سال 

 .دبیر وقت سازمان ملل آن را امضا کرد

این روز به آموزش های زیست محیطی . زمین نامید آوریل را روز 77یک ماه بعد یک سناتور آمریکایی به نام گیلورد نلسون،  

 .اختصاص داده شده است

تا قبل از این روز تمام کارخانه ها مجاز بودند که زباله ها و آالینده های خود را وارد محیط زیست کنند بدون اینکه هیچ دادگاهی  

 .آنان را مجازات کند

 .ن را بر آن داشت تا قوانین محکمی را برای حفظ آن وضع کنندروز زمین آغازی برای آشتی با زمین بود و ساکنان آ 

 .این روز فرصتی برای بسیج میلیون ها نیروی انسانی در جهت ایجاد محیطی سالم و سبز است 

 آلودگی زمين*** 

. تم شوندآلودگی هنگامی بوجود می آید که آالینده های مختلف در یک محیط طبیعی، باعث بی ثباتی و اختالل در اکو سیس 

 .درصد از مرگ و میر در سراسر جهان را می توان ناشی از انواع آلودگی اعم از آلودگی آب، هوا و خاک دانست 60حدود 

دیگر منابع آلودگی هوا، . دود حاصل از احتراق سوخت خودرو ها مهمترین عامل آلودگی هوا محسوب می شود: آلودگی هوا** 

و دیگر صنایع سنگین،  PVCپاالیشگاه های نفت و پتروشیمی، کارخانه های تولید پالستیک، نیروگاه هایی با سوخت زغال سنگ، 

 .گیاهان شیمیایی و زباله های هسته ای هستند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17161-1.html
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آلودگی آب بر اثر تخلیه فاضالب ها و وارد شدن زباله های بیمارستانی و صنعتی به داخل رود ها و سدها بوجود : آلودگی آب** 

 .می آید

استخراج ذخایر گاز طبیعی و نفت یکی از مهم ترین دالیل . یمیای و آفت کش ها به راحتی وارد منابع آبی می شوندکود های ش 

 .آلودگی آب است

 .بسیاری از بیماری های کشنده عفونی و ویروسی از طریق آب آلوده وارد بدن انسان می شوند 

 .جلوگیری از آلودگی آب است احداث فاضالب های استاندار شهری یکی از مهمترین روش های 

 .این نوع آلودگی معموال ناشی از فرآیندهای صنعتی و دفع زباله هاست: آلودگی بو** 

هیدروکربن ها، علف کش ها، آفت . این آلودگی ناشی از نشت مواد شیمیایی یا مواد دیگر به داخل زمین است: آلودگی خاک**  

آلودگی خاک به معنی آلودگی . مانند کروم و کادمیم باعث آلودگی خاک می شوند کش ها، هیدروکربن های کلر و فلزات سنگینی

 .منابع آب زیرزمینی و محصوالت کشاورزی است

 .این آلودگی عالوه بر گرم شدن منابع آبی، گرم شدن دمای کره زمین را نیز به دنبال دارد: آلودگی گرمایی** 

 .مل و نقل و به ویژه ماشین های سنگین و هواپیما بوجود می آیدآلودگی صوتی بر اثر صنایع ح: آلودگی صوتی** 

این آلودگی مربوط به گسترش خطوط برق در شهرها، تابلوهای تبلیغاتی در کنار جاده ها، ویرانه های حاصل از : آلودگی بصری** 

ی چشم و ظاهر شلوغ شهر می زلزله یا سیل، ذخیره سازی آهن آالت در شهر و ساخت و ساز های بی رویه است که باعث خستگ

 .شود

. انسان همیشه عامل آلودگی محیط زیست نیست و گاهی آلودگی ها بر اثر باالی طبیعی مانند زلزله و سونامی بوجود می آیند 

محققان تخمین می زنند که دفع این زباله ها . ژاپن باعث شد که زباله های هسته ای وارد محیط زیست شود 7033سونامی سال 

 .دهه طول می کشد چند

 مين های مدفون در کره زمين*** 

داستان های هولناک و . تعداد قربانیان مین های باقی مانده در زمین از زمان جنگ، افزایش چشمگیری یافت 3110در طول دهه  

 .تصاویر دلخراشی از شهروندانی که در سراسر جهان قربانی مین های زمینی شدند، منتشر شد

نوز هم در نقاط مختلف کره زمین به وقوع می پیوند و حتی با وجود امکانات امروزی، پاکسازی میدان های مین چنین وقایعی ه 

 .کاری بسیار خطرناک و زمانگیر است

از طرف دیگر توانبخشی افرادی که در جریان پاکسازی این میدان های مین قدیمی دچار آسیب های جسمی می شوند، مستلزم  

 .ی زیادی استصرف هزینه و انرژ

وجود میدان مین در یک منطقه در عمل قابلیت استفاده از زمین کشاورزی و مسکونی را در آن منطقه منتفی می کند و در نتیجه  

 .افرادی که برای ادامه حیات خود به محیط اطراف وابسته هستند، مجبور به مهاجرت یا تغییر شیوه زندگی می شوند

معموال این کودکان به دلیل آسیب های جسمی وارده و . قربانیان میدان های مین، کودکان هستند در اغلب کشورها، بسیاری از 

 .هزینه های سنگین درمان و توانبخشی، مجبور به ترک تحصیل می شوند و زندگی سطح پایینی را تجربه می کنند

می شوند، تعداد زیادی از حیوانات و جانوران نیز در با وجود این که توجه اصلی ما به انسان هایی است که قربانی میدان های مین  

برای مثال می توان به فیل های سریالنکا اشاره کرد که هرروز بر شمار تلفات آن ها در اثر . ردیف قربانیان این مین ها قرار دارند

 .انفجار مین های زمینی افزوده می شود
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وانسیون منع استفاده از مین های زمینی پیوسته اند، ولی هنوز هم به دلیل وجود چنین مشکالتی، بسیاری از کشورها به کن 

 .کشورهایی وجود دارند که از پیوستن به چنین پیمان هایی امتناء می کنند

  
در حال حاضر شبکه های مختلفی برای کشف و انهدام مین های زیرزمینی وجود دارد که بزرگترین آن، کمپین بین المللی برای 

کشور فعالیت دارد و شعار آن  300این کمپین یک شبکه جهانی است که در بیش از . است( ICBL)ی زمینی ممنوعیت مین ها

 .موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد 3112این کمپین در سال . است ˈجهانی عاری از مین زمینیˈ

  
 گرم شدن کره زمين***

  
گرم شدن هوای . ل شیوه زندگی و سالمتی انسان ها شده استتغییرات آب و هوا و گرم شدن زمین به طرق مختلف موجب تحو

 .با افزایش دمای میانگین زمین آغاز شد و تا کنون ادامه دارد 3123کره زمین فرآیندی است از سال 

  
نرژی، صرفنظر از نقش تعیین کننده اقیانوس ها در ذخیره ا. درصد این افزایش دما در سطح اقیانوس ها اتفاق می افتد 10بیش از 

 .گرم شدن زمین به معنای افزایش متوسط دمای هوا و دریا در سطح زمین است

  
این در حالی است که دو سوم این افزایش . درجه سانتیگراد افزایش داشته است 2/0از اوایل قرن بیستم، متوسط دمای هوا و دریا 

 .تاکنون بوده است 3120از سال 

  
مایش زمین به دلیل افزایش گازهای گلخانه ای در جو کره زمین در اثر فعالیت های درصد گر 10متخصصان معتقدند بیش از 

 .انسان به وقوع پیوسته است

  
اعالم کرد بزرگترین عامل گرم شدن هوای زمین، افزایش میزان گاز دی  7039ال اجالس بین المللی تغییرات آب و هوا در س

 .اکسید کربن حاصل از سوخت های فسیلی، تولید سیمان و تغییر کاربری زمین است

  
از  7030و  7002تحقیقاتی که در انستیتوی تحقیقات فضایی ناسا انجام پذیرفته است، گویای این واقعیت است که سال های 

 .یان قرن نوزدهم تا کنون، گرمترین سال های کره زمین هستندپا

  
این نیروها می توانند مسیر گرمایش و . سامانه آب و هوایی کره زمین، ممکن است در برابر نیروهای خارجی عکس العمل نشان دهد

 .سرمایش کره زمین را تغییر دهند

  
، تغییرات نوری و (مثل افزایش حجم گازهای گلخانه ای)ییر ترکیبات جوی به عنوان نمونه هایی از نیروهای خارجی می توان به تغ

 .طوفان های خورشیدی، فوران های آتشفشانی و تغییر شکل در مدار زمین به دور خورشید، اشاره کرد

  
آن دامنگیر تمام  گذشته از این که عامل تغییرات آب و هوای زمین، عوامل خارجی یا گاز های گلخانه ای باشند، پیامد های منفی

این حیوانات شامل پرنده . برخی از حیوانات نیز به دلیل گرمایش زمین در معرض خطر انقراض قرار دارند. موجودات زنده است
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، خرس خاکستری، سمندر خال زرد و Leatherback، گربه های کانادایی، الک پشت Bull، ماهی Elkhornآکیکی، مرجان 

 .استBogالک پشت 

  
 به محيط زیست در اسالم توجه***

  
نشان می دهد که هیچ مکتبی مانند اسالم به طبیعت و محیط زیست اهمیت نداده ( ع)بررسی آیات و روایات و سیره اهل بیت 

  .است

 .خداوند در قرآن کریم انسان را به مطالعه طبیعت و عناصر آن دعوت کرده است

ه عنوان تجاوز نام برده شده است و بر این اساس افرادی که نسبت به محیط در قرآن کریم از نابودکردن و تخریب محیط زیست ب

 .زیست رفتار ناشایست داشته باشند، از رحمت و محبت خداوند محروم خواهد بود

 .دن زمین گماشتخداوند شما را در زمین خلق کرد و شما را به عمارت و آباد کر...( هُوَ أَنشَأکُم مِِّنَ األًرضِ وَ استَعمَرکُم فِیهَا)... 

 (سوره هود 43آیه ) 

دولت های مختلف راهکارهای های متفاوتی را برای حفظ . وظیفه تمام ساکنان زمین، حفظ و تحویل آن به نسل های بعدی است 

ایه برنامه هایی مانند استفاده از انرژی های تجدید پذیر، سرم .محیط زیست و کاهش خسارات وارده به آن برنامه ریزی کرده اند

گذاری در انرژی پاک، ایجاد شبکه های هوشمند برای جلوگیری از آلودگی هوا و بازسازی شهرها، در دستورکار سازمان های 

صرفه جویی در مصرف برق و انرژی، عدم دخالت در محیط سایر جانداران، صرفه جویی در مصرف  .مربوطه در سراسر دنیا قرار دارد

ه بجای استفاده از وسایل نقلیه، احداث فضای سبز در محل زندگی شخصی، کاشتن گیاه و آب، پیاده روی در مسیرهای کوتا

 .درخت، جلوگیری از تولید زباله و عدم استفاده از آفت کش ها، اقداماتی هستند که برگردن همه ماست

 .زمین بیمار است؛ وظیفه همه ماست که در سالمتی این نعمت بی بازگشت بکوشیم 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32327-3.html 

 
 "بازگشت به باال"
 

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  11, دوشنبه

 جنوبی کشور  های شرقی و های قارچی در مزارع استان احتمال شيوع بيماری
های قارچی سرخه، سفيدک دروغين،  های شرقی و جنوبی کشور، برای جلوگيری از شيوع بيماری کشاورزان استان

های  فرنگی در اولين فرصت به کلينيك زمينی و گوجه ، استروتينيا و سفيدک داخلی در مزارع سيب(کپك)بوتيریس 

 .پزشکی مراجعه کنند گياه

 

به : با اعالم این خبر گفت( ایانا)اورزی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس اداره هواشناسی کش

شود که  های غربی و شرقی، اردبیل و زنجان، توصیه می های آذربایجان های واقع در شمال غرب کشور شامل استان کشاورزان استان

 .ای را آغاز کنند ویژه در مناطق کوهپایه بارزه و پایش آفت سن غالت بهدر ساعات اولیه روز با سرخرطومی برگ مزارع یونجه م

ویژه یونجه و  های هرز مزارع غالت در ساعات اولیه روز انجام و در کشت علوفه به در این مناطق مبارزه با علف: مسعود حقیقت افزود

 .شبدر تسریع شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17152-1.html
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یدک سطحی مزارع گندم و جو ، بازبینی مرتب انجام و پیش از در این مناطق برای کاهش زنگ زرد و سف: وی خاطرنشان کرد

 .های تکمیلی انجام شود شنبه از کودهای ازته در مزارع غالت استفاده و در صورت نیاز انجام آبیاری روزهای دوشنبه و سه

های  برابر وزش باد از روش ها در های گلخانه برای تنظیم دما و استحکام سازه: رئیس اداره هواشناسی کشاورزی کشور ادامه داد

 .زمینی انجام شود سازی بستر بذر و کاشت پیاز و سیب مرسوم استفاده و عملیات آماده

صورت مکانیکی انجام  های هرز مزارع چغندرقند را تریجیحاً به های واقع در غرب کشور، مبارزه با علف در استان: حقیقت تصریح کرد

 .به مبارزه با آفت کک مزارع چغندرقند شودداده، همچنین در صورت لزوم، اقدام 

های شمال کشور شامل گیالن و مازندران عملیات هوادهی و کنار زدن نایلون روی خزانه برنج را  کشاورزان استان: وی یادآور شد

ط برای کشت تخت کردن اراضی شالیزاری، شرای طور تدریجی انجام و با اجرای عملیات شخم و شیار و آب طی روز بااحتیاط و به

 .فراهم شود

ای  فرنگی و فلفل دلمه شود که کشت محصوالت جالیزی بادمجان، گوجه در این مناطق به کشاورزان توصیه می: حقیقت تأکید کرد

 .اند، را برای مبارزه با فعالیت آفت پسیل زیتون انجام دهند های زیتونی که وارد مرحله گلدهی نشده پاشی باغ را آغاز و روغن

  
 

 های قارچی ها برای جلوگيری از بيماری ادهی خزانههو

منظور جلوگیری و مبارزه با بیماری فوزاریوم  در استان گلستان، کشاورزان به: رئیس اداره هواشناسی کشاورزی کشور اظهار داشت

 .منظور جلوگیری از طغیان آفات انجام دهند پاشی مزارع را به خوشه گندم عملیات سم

زمینی برای جلوگیری از دسترسی آفت بید  دهی پای کودهای سیب ر این مناطق عملیات وجین و خاکد: وی همچنین گفت

 .ها انجام شود زمینی به غده سیب

های میوه که شکوفه  پاشی در باغ پاشی و سم های شمالی و رضوی، کشاورزان از آبیاری، محلول در خراسان: حقیقت در ادامه افزود

 .ری کنندآنها باز شده است، خوددا

ها طی روز به مدت چهار تا پنج ساعت، از توسعه  در این مناطق، کشاورزان با کنار زدن پوشش خزانه: وی خاطرنشان کرد

 .های قارچی در مزارع جلوگیری کنند بیماری

 
روغین، های قارچی سرخه، سفیدک د های شرقی و جنوبی کشور، شرایط جوی برای شیوع بیماری در استان: حقیقت تصریح کرد

داران و جالیزداران  فرنگی زیاد است؛ لذا به گلخانه زمینی و گوجه ، استروتینیا و سفیدک داخلی در مزارع سیب(کپک)بوتیریس 

 ./پزشکی مراجعه کنند های گیاه شود برای جلوگیری، کنترل و کاهش خسارت در اولین فرصت به کلینیک توصیه می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32363-3.html 

 
 "بازگشت به باال"
 

 منابع مالی
 آیانا- 1393اردیبهشت  11, دوشنبه

 خواهد  ميليارد تومان اعتبار می 222های پایاب استان کردستان  سدها و شبکه
ميليارد  222برداری رسيدن، به  های پایاب اراضی کشاورزی استان کردستان برای تکميل و به بهره سدها و شبکه

 .تومان اعتبار نياز است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17141-1.html
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ای کردستان با اشاره به اعتبار مورد نیاز جهت  ، مدیرعامل شرکت آب منطقه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .میلیارد تومان ذکر کرد 200های پایاب سدهای استان، رقم مورد نیاز را  های اجرایی سدسازی و شبکه طرح ها و تکمیل پروژه

های آبیاری و زهکشی پایاب سیازاخ، گاران، زیویه، چراغ ویس،  این میزان اعتبار، صرف ساخت سدها و شبکه: اقبال شانظری افزود

( فرعی)و زریوار ( فرعی)سورال، سنگ سیاه، خورخوره، بخشی از شبکه گاوشان های پایاب  آباد، امیرآباد، رمشت و شبکه عباس

 .شود می

ای کردستان  شبکه پایاب اراضی با کارفرمایی شرکت آب منطقه 37اکنون در استان کردستان هفت سد و  هم: وی خاطرنشان کرد

 ./در دست احداث است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32371-3.html 

 
 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393فروردین  31, شنبه

 کتر اسکندر زند قائم مقام سازمان تات را منصوب کرد د
 .ن وزیر و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی معرفی شدعنوان قائم مقام معاو دکتر عبدالرضا باقری به

، در نخستین جلسه شورای تحقیقات سازمان تات با حضور دکتر اسکندر زند معاون (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

و مراکز تحقیقاتی، دکتر عبدالرضا  ها وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونان سازمان و رؤسای مؤسسه

 .عنوان قائم مقام سازمان معرفی شد باقری به

های کاربردی و اعتالی جایگاه سازمان و واحدهای پژوهشی تابعه  زند در بخشی از حکم دکتر باقری بر تعمیق کیفیت پژوهشگاه

پژوهشگران در ترویج کشاورزی و تبادل مفاهیم علمی را ها و ارتقاء جایگاه ترویج، مشارکت جدی  تأکید کرده و همگرائی با دانشگاه

 .بسیار ضروری دانسته و خواستار انسجام بخشی و ایجاد هماهنگی در بین واحدهای تابعه شد

های نو و استفاده تجاری از آنها حائز اهمیت است، آموزش برای تأمین نیازهای  وی با اشاره به اینکه رفع موانع پیشرو در فناوری

 .وری درکشاورزی را از مسائل مهم دانسته و خواستار تعمیق ارتباطات تحقیقاتی با بخش خصوصی شد و ارتقاء بهره آموزش

در ادامه، دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام جدید سازمان ضمن تشکر از مسووالن سازمان تحقیقات، همکاری خود را با سازمان 

ها و  راکز تحقیقاتی دانست و با اشاره به اینکه الزم است ارتباطات میان دانشگاهفرصتی برای نزدیک کردن مراکز دانشگاهی با م

المللی  مراکز تحقیقاتی از حالت ضعف خارج شود، برطرف کردن موانع را شدنی دانست و توسعه ارتباطات را در سطح ملی و بین

 .های علمی برشمرد عامل تقویت فعالیت

ها و مراکز تحقیقاتی دانست و خواستار  تر دانشگاه های گسترده لمللی را عاملی برای فعالیتا وی تنوع نیازها در سطح ملی و بین

 ./بازنگری و توسعه هرچه بیشتر در این ارتباطات شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32304-3.html 

 "بازگشت به باال"
 گندم
 آیانا- 1393فروردین  31, شنبه

 هزار تن رسيد  31ميزان خرید گندم به 
 .تن گندم خریداری و مبلغ آن به حساب گندمکاران واریز شده است 322هزار و  33از ابتدای فصل برداشت تاکنون، 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17129-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17106-1.html
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از : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک سپ 

های فارس، خوزستان، بوشهر، سیستان و هرمزگان به هر مقدار که گندم خریداری شده  آغاز فصل خرید تضمینی گندم از استان

 .نداشته است ای وجود است، مبلغ آن به حساب کشاورزان واریز شده است و هیچ وقفه

رود که اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت وجه گندمکاران تأمین شود و مشکلی  با ادامه روند برداشت، امید می: محسن دارایی افزود

 .وجود نیاید به

مرکز برای خرید گندم در سراسر کشور فعال هستند و عملیات خرید گندم در قالب  200در حال حاضر : وی خاطرنشان کرد

 .محموله به شش مرکز عملیات خرید تحویل شده است 232زار و ه یک

های دیگر نیز در حال آغاز است، اما اطالعات  برداشت و خرید گندم در استان: سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک سپه ادامه داد

 .آنها هنوز به سیستم مرکزی بانک سپه ارسال نشده است

های جنوبی کشور سرعت بیشتری خواهد گرفت و  دم با افزایش دمای هوا در استاناز این پس برداشت گن: دارایی تصریح کرد

 ./شود پرداخت وجوه نیز تسریع می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32302-3.html 

 "بازگشت به باال"
 ندمگ

 آیانا- 1393فروردین  31, شنبه

 ميليون تن گندم در سال جاری  32بينی توليد  پيش
 .ميليون تن گندم در مناطق مختلف کشور توليد شود 32شود که حدود  بينی می امسال پيش

برداشت گندم از پنج استان : عالم این خبر گفتبا ا( ایانا)مجری طرح گندم امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

گرمسیری خوزستان، هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و جنوب استان فارس آغاز شده است و محصول تولیدی نیز از کیفیت 

 .و کمیت مناسبی برخوردار است

های فوق ادامه خواهد داشت و گندم  از استانماه سال جاری نیز روند برداشت گندم  در اردیبهشت: پور افزود اسماعیل اسفندیاری

 .زودی به جمع پنج استان فوق خواهد پیوست دیم استان ایالم نیز به

رود  میلیون تن گندم برداشت شود و با توجه به وضعیت خریدهای امسال، امید می 30بینی کرد که در سال جاری حدود  وی پیش

 .شودکه بیشتر این محصول توسط بخش دولتی خریداری 

شود، در صورتی که از لحاظ تأمین آب مشکلی وجود نداشته  در مناطقی که برداشت گندم انجام می: پور خاطرنشان کرد اسفندیاری

 .شود باشد، کشت دوم توصیه می

 .شود توصیه می  از محصوالتی است که برای کشت دوم... جات و ای، برنج، صیفی ذرت علوفه: وی ادامه داد

 شناسان حفظ نباتات درباره گندم مناطق سرد جدی گرفته شودهای کار توصيه 

نوع محصول در بخش کشاورزی وجود دارد که با توجه به مناطق و میزان آب، قابل  10حدود : مجری طرح گندم تصریح کرد

 .های مختلف است توصیه در کشت

دلیل مسائل آبی باید پس از  شود، به دوم توصیه نمی بردارانی که کشت انجام عملیات زراعی برای بهره: پور یادآور شد اسفندیاری

 .برداشت انجام شود

ها به مزارع را افزایش  برداران گندمکار در مناطق سردسیر باید مراقب زنگ زرد و سن گندم باشند و نظارت بهره: وی تأکید کرد

 .دهند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17107-1.html
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ن مربوط به آن باید بیشتر توجه کنند تا محصول های سازمان حفظ نباتات و کارشناسا به توصیه: پور اظهار داشت اسفندیاری

 .ها در امان بمانند تولیدی آنها از گزند آفات و بیماری

درباره کمیت و کیفیت گندم تولیدی در سال جای، تاکنون گزارشی از وجود مشکل و همچنین نوع خرید اعالم : وی در پایان گفت

 ./نشده است

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/32300-3.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  12, سه شنبه

 پيشنهاد وزارت جهادکشاورزی برای ارائه خرما در سبد کاالی دولت 
رزی تا آنجایی که شرایط اجازه دهد برای حمایت از توليد و توليد کنندگان خرما قدم هایی خوبی وزارت جهاد کشاو

 . خواهد برداشت و طرح تصویب گنجاندن خرما در سبد کاالیی دولت بجد در دستور کار است

ج کشاورزی کشوردر بازدید از به گزارش ایرنا، اسکندر زند، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و تروی 

یکی از مشکالت کشاورزان این : مراکز تحقیقاتی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و پژوهشکده خرما در دشتستان بوشهر افزود

 .منطقه که با خرما و نخیالت سروکار دارند موضوع بازار و بازاریابی پس از برداشت محصول است

 .ستان دشتستان رصد شده است و در وزارتخانه نیز مطرح خواهد شدمشکالت خرما درشهر: وی اضافه کرد 

در وزارت جهاد کشاورزی دغدغه خرما و مشکالت آن وجود دارد و درجلسه هفته قبل شورای مدیران وزارتخانه : زند ادامه داد 

اختیار مردم قرار می دهد خرما  موضوع سبد کاالیی خرما مطرح و مقرر شد تا آنجایی که امکان دارد حداقل سبدهایی که دولت در

 .را نیز به عنوان یکی از اقالم خود در سبد کاال مورد استفاده قرار دهد

 .تالش خواهیم کرد فرهنگ استفاده از خرما را به نحوی ترویج دهیم که کمکی به نفع کشاورزان باشد: وی اضافه کرد 

 .ول و کشاورزان از اهداف ای این وزاتخانه استحمایت از تولید محص: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد 

این مرکز یکی از بهترین مراکز تحقیقاتی : زند در باره مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان دشتستان گفت 

 .کشاورزی در سطح کشور است که طرح توسعه و ساماندهی آن از برنامه های ماست

ررسی زیرساخت ها و عملکرد مجموعه آموزشی و تحقیقاتی و کشاروزی در شهرستان هدف از این بازدید ب: وی اظهار کرد 

 .دشتستان است

سازمان تحقیقات و آموزش های کشاورزی سرمایه گذاری های خوبی در زمینه کشاروزی بویژه خرما و سایر : زند بیان کرد 

ز سرمایه گذاری های خوبی شده ولی باید جهت گیری و در زمینه آموزش نی: وی افزود .محصوالت دراستان بوشهر انجام داده است

کشاورزی در این منطقه باید بر اساس نیازهای منطقه و : زند گفت .سامان دهی ما در آینده به سمت آموزش بهره برداران باشد

 .حتی نیازهای ملی برای آینده برنامه ریزی و ساماندهی شود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/32340-3.html 

 "بازگشت به باال"
 شیالت

 آیانا- 1393اردیبهشت  12, سه شنبه

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17100-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17160-1.html
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 شوند؟  ای صادر می چرا محصوالت شيالتی ایران فله
بندی به کشورهای دیگر  توانيم توليدات خود را در قالب بسته ست شيالت نمیهای نادر به علت کم کاری و سياست

هایی به این بخش شده  شوند که موجب تحميل ضرر و زیان ای صادر می صادر کنيم و ماهيان گرمابی به صورت فله

 . است

پروری تا سه  که میزان تولیدات آبزی ن اینبا بیا( ایسنا)وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران  حسن آقازاده در گفت 

های  آبزی پروری وجود دارد که اگر دولت در قالب  کیلومتر ساحل قابل 7200در کشور ما : میلیون تن قابل ارتقا است، اظهار کرد

 .شود هزار تن فعلی بیشتر می 220مختلف از این بخش حمایت کند قطعا میزان تولید از 

هزار تن ماهی گرمابی بدون کمک نقدی  220گذاری زیرساختی برای تولید  هزار میلیارد تومان سرمایه 32که  وی با بیان این 

ای را به این بخش  های ویژه رود دولت به بخش خصوصی بهای بیشتری دهد و حمایت انتظار می: دولت صورت گرفته است، افزود

 .داشته باشد

برای اشتغال یک : هزار نفر شده است، گفت 31وجب اشتغال مستقیم و غیر مستقیم که تولید ماهی گرمابی م آقازاده با بیان این 

میلیون تومان هزینه الزم است که بخش خصوصی بدون دریافت هیچ گونه کمک نقدی از دولت  20فرد در کار دولتی معادل 

 .توانسته است این بخش را اداره کند

های شیالت کشور است به طوری که  ها و مانع شدن از کارشکنی ایت از تشکلدهندگان ماهی حم به گفته وی تنها خواسته پرورش 

 .تولیدکننده بتواند برای تولید خود سیاست گذاری کند

به علت : شوند، گفت ای صادر می که ماهیان گرمابی به صورت فله دهندگان ماهیان گرمابی با بیان این مدیر عامل اتحادیه پرورش 

بندی به کشورهای دیگر صادر کنیم که همین امر  توانیم تولیدات خود را در قالب بسته شیالت ایران نمیهای  کم کاری و کارشکنی

 .هایی به این بخش شده است موجب تحمیل ضرر و زیان

 کنند، اظهار تر صادر می دار و حتی قیمت پایین که تمام رقبا محصوالت خود را به صورت بسته بندی، شناسنامه وی با بیان این 

هایی توسط شیالت صورت  گذاری گذاری بر عهده بخش خصوصی است اما تصمیم گیری و سیاست درصد سرمایه 300: کرد

 .گیرد که موجب افزایش ضرر و زیان شده است می

که تمهیداتی اندیشیده شود که دخالت بخش خصوصی و  مدیر عامل اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان گرمابی با بیان این 

توسط این   گذاری دولت باید به بخش خصوصی بیشتر اهمیت دهد و سیاست: گذاری بیشتر شود، گفت ذار در سیاستگ سرمایه

 .بخش و با نظارت دولت صورت گیرد

گذاری به بخش خصوصی واگذار شود  اگر سیاست: هزار تن عنوان و اظهار کرد 32وی صادرات ماهیان گرمابی را در سال گذشته  

: های صادر شده سه تا پنج کیلوگرم است، گفت که وزن ماهی آقازاده با بیان این .هزار تن افزایش داد 92ن را به توان این میزا می

به گفته وی اگر  .توان میزان صادرات محصوالت را افزایش داد های دولت در سال جاری خوب پیش رود می ها و برنامه اگر سیاست

های خود را بیشتر کند و بارندگی به روال سابق باشد تولید ماهیان  رسد، دولت نیز حمایتهای تولید به موقع دست ما ب امسال نهاده

هزار هکتار و  64آقازاده سطح زیر کشت استخرهای پرورش ماهی گرمابی در کشور را  .یابد درصد افزایش می 32تا  30گرمابی 

 .متر در هکتار عنوان کرد 6۱2راندمان تولید را بین چهار تا 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/32321-3.html 

 "بازگشت به باال"
 بازار و قیمت ها

 آیانا- 1393اردیبهشت  12, سه شنبه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17159-1.html
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 ثابت می ماند قلم محصوالت اساسی کشاورزی  36قيمت 
 . قلم محصول اساسی کشاورزی افزایش نخواهد یافت 36پس از آغاز مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها، قيمت 

عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی عصر دوشنبه در گردهمایی مشترک معاونین برنامه ریزی   

با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه : امور اقتصادی استانداری های سراسر کشور، افزود و اشتغال و مدیران کل دفتر هماهنگی

 .محصول کشاورزی تا اول تیرماه سال جاری افزایش نخواهد یافت 36ها و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قیمت 

درصد از منابع مالی  30با اجرای این مرحله  :وی بر ضرورت تامین منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت 

 .صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال به صورت تسهیالت از طریق بانک های عامل در اختیار بخش کشاورزی قرار می گیرد

رصد د 42درصد و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته که  32سود این تسهیالت در مناطق برخوردار : بخشنده تصریح کرد 

 .درصدی در اختیار بخش کشاورزی قرار می گیرد 32درصد خواهد بود که در ازای آورده  33کشور را شامل می شود، 

عالوه بر تسهیالت صندوق توسعه ملی، در بودجه سال جاری تکلیف شده که : معاون وزیر جهادکشاورزی در عین حال تاکید کرد 

 .بخش کشاورزی اختصاص دهند درصد تسهیالت خود را به 72بانک های دولتی 

درصد تسهیالت خود را به بخش  72علیرغم اینکه در قانون بودجه سال گذشته مقرر شده بود بانک های دولتی : وی یادآورشد 

 .درصد تسهیالت پرداخت شده است 1کشاورزی اختصاص دهند، اما آمارها نشان می دهد سال گذشته در این بخش کمتر از 

اینکه علیرغم اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها، تعیین نرخ های ترجیحی در بخش کشاورزی ادامه بخشنده با بیان  

میلیارد تومان اعتبار با هدف تجهیز اراضی کشاورزی به  900زمینه پرداخت یکهزار و  19دولت در بودجه سال : خواهد داشت، گفت

 .ر از زمین های کشاورزی تحت پوشش این سیستم قرار گیرندهزار هکتا 700آبیاری تحت فشار را فراهم آورده تا 

میلیون دالر از  200عالوه بر منابع یادشده پرداخت یک میلیارد و : معاون برنامه ریزی وزیر جهادکشاورزی، خاطرنشان کرد 

مکانیزه در برخی از  صندوق توسعه ملی به مدت سه سال در اختیار بخش کشاورزی قرار می گیرد تا بتدریج سیستم های آبیاری

 .استانهای کشور افزایش یابد

در سفر دکتر روحانی به این استان مصوب شده که : وی با اشاره به سفر اخیر رییس جمهور به استان سیستان و بلوچستان، افزود 

 .هزار هکتار از زمین های کشاورزی این استان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شود 364

 
درصد کاهش پیدا کرده  20سال گذشته همواره در بودجه استانی، اعتبارات بخش کشاورزی  30ینکه طی هفت تا وی با بیان ا 

درصد  2/2درصد بود، اما در سال گذشته این میزان به  32اعتبارات استانی بخش کشاورزی  29در حالی که در سال : است، گفت

 .کاهش یافت

بخش : کشاورزی برای تامین مواد غذایی پایدار در کشور تاکید کرد و اظهار داشتبخشنده بر ضرورت افزایش تولید محصوالت  

کشاورزی از ظرفیت های زیادی در کشورمان برخوردار است و باید با برنامه ریزی های دقیق و حمایت استانداری ها بتوانیم به 

 .تولید پایدار محصوالت غذایی در کشور کمک کنیم

میلیارد دالر محصوالت  36علیرغم وجود این ظرفیت ها، طی دو سال گذشته بیش از : تصریح کردمعاون وزیر جهادکشاورزی  

 .کشاورزی وارد کشور شده است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/32323-3.html 

 "ت به باالبازگش"
 خدمات دام

 آیانا- 1393فروردین  31, یکشنبه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17151-1.html
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 های خام دامی  هزار کيلوگرم انواع فرآورده 641توقيف 
مرکز توليد، کشتار، فرآوری و  1۶2هزار و  33در اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی ویژه ایام نوروز از 

های خام  هزار کيلوگرم انواع فرآورده 641مورد بازدید و حدود  222هزار و  3۶6يش از های خام دامی، ب عرضه فرآورده

 .دامی غيرقابل مصرف و ناسالم توقيف شد

  
و به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، رئیس این سازمان با اعالم این خبر ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

های خام دامی غیرقابل مصرف و ناسالم توقیف و از چرخه مصرف خارج  هزار کیلوگرم انواع فرآورده 649ود در این طرح، حد: گفت

 .شد

 372واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی و نسبت به تعطیلی  933با اجرای این طرح، در ایام نوروز دوهزار و : مهدی خلج افزود

 .های خام دامی در ایام نوروز برخورد قانونی شد و غیرمجاز حمل فرآوردهدستگاه خودر 16هزار و  واحد اقدام شد و با یک

این سازمان هرساله در ایام نوروز طرحی با عنوان طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی ویژه ایام نوروز در کل : وی خاطرنشان کرد

روز  212هزار و  27بسیج کل نیروهای کارشناسی  ریزی و کند و در سال جدید نیز سازمان دامپزشکی کشور با برنامه کشور اجرا می

اکیپ روز بازرسی ویژه کنترل و نظارت بهداشتی  736هزار و  72اکیپ روز نظارتی و  440هزار و  کارشناس در قالب یک

ضه ماه سال جاری بر تولید، کشتار، فرآوری و عر فروردین 32اسفندماه سال گذشته تا  76های خام دامی از تاریخ  فرآورده

 ./های خام دامی نظارت کرد فرآورده

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/32332-3.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  11, دوشنبه

 شعری از یك فعال کشاورزی به مناسبت روز مادر  عهقط
، (ص)رئيس کميسيون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان، به مناسبت والدت حضرت فاطمه نایب

 .شعری در وصف مقام مادر سرود قطعه

های اقتصادی، ابعاد زندگی فعاالن را در  رصهزعم بسیاری، فعالیت افراد در ع ، به(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های الهی  گیری از نعمت دهد، اما باید به این موضوع توجه داشت که فعالیت در عرصه کشاورزی که با بهره مسیر دیگری قرار می

 .شود خود عامل ظرافت طبع افرد است باعث رویش نعمتی دیگر می

ت و فرآوری که با تأمین امنیت غذایی مردم سر کار امری جهادی و در راستای فعالیت در هر عرصه کشاورزی شامل تولید، تجار

 .اقتصاد مقاومتی و اعتالی شخصیت فرد است

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان ازجمله افرادی بوده که از این قریحه خود استفاده کرده و قطعه شعری از آثار خود به  نایب

 .کنم گزاری ایانا ارسال کرد که در ذیل توجه شما را به آن جلب میمناسبت روز مادر را به دفتر خبر

زودی کتابی از مجموعه آثار این فعال اقتصادی به  های اجتماعی قابل مشاهده بوده و به گفتنی است، آثار حمیدرضا مؤمنی در شبکه

 .رسد چاپ می

http://www.iana.ir/shilaat/item/32391-3.html 

 "بازگشت به باال"
 سخنرانی ها و بازدیدها

 آیانا- 1393اردیبهشت  11, دوشنبه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17115-1.html
http://www.iana.ir/shilaat/item/17139-1.html
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 جلسه کميسيون کشاورزی اتاق ایران برگزار شد 
ها و اعضای کميسيون مختلف برگزار و به  ندگان استانروز گذشته جلسه کميسيون کشاورزی اتاق ایران با حضور نمای

 .شرح عملکرد این کميسيون در سال پرداخته شد

، جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، عصر روز گذشته در ساختمان (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .های مختلف برگزار شد ز استاناتاق ایران در خیابان طالقانی با حضور نمایندگان ا

زاده معلم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران ضمن تشکر از زحمات اعضای اتاق در سال گذشته،  در ابتدای این جلسه هادی

 .مسائل و مشکالت استان مختلف را مورد بررسی قرار داد

 .ه استان خوزستان و مشکالت این استان پرداختیوسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز به شرح سفر کمیسیون ب

ساله  ماه هرسال به بررسی عملکرد یک صورت ماهانه تشکیل و در فروردین گفتنی است، جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به

 .پردازد های سال آینده می خود در سال گذشته و برنامه

 .../شود اخبار تکميلی در این باره متعاقباً ارسال می

 /item/shilaat/ir.iana.www://http32392-3html. 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 آیانا- 1393فروردین  31, یکشنبه

 اد کشاورزی ایران وزیر جهاد کشاورزی در نهمين کنفرانس دوساالنه اقتص
ماه سال جاری در محل هتل المپيك  اردیبهشت 32نهمين کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران که در تاریخ 

شود حضور یافته و درباره مسائل و مشکالت پيش روی اقتصاد کشاورزی با فعاالن بخش تعامل  تهران برگزار می

 .کند می

ماه جاری با  ، نهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران اردیبهشت(ایانا)ی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورز 

 .شود حضور جمعی از مسئوالن دولتی، اساتید دانشگاه و فعاالن این بخش در محل هتل المپیک تهران به مدت دو روز برگزار می

با اعالم ( ایانا)ز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران دبیر برگزاری نهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران امرو

مدت دو روز از تاریخ  نهمین دوره کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران با حمایت و حضور دولت تدبیر و امید به: این خبر گفت

محور  37این کنفرانس دارای : نژاد افزود یمولی بر.شود ماه سال جاری در محل هتل المپیک تهران برگزار می اردیبهشت 34تا  32

آوری،  وری، تحقیقات آموزش و فن ها و کارکردها، تولید و بهره گذاری و تأمین مالی نهاده های کالن و بخشی، سرمایه سیاست

ت پایدار منابع های انرژی، سالمت غذا، مدیری ها و محصوالت، مدیریت ریسک، بازار حامل بازاریابی و زنجیره عرضه، تجارت نهاده

در این همایش مسائل و مشکالت پیش : وی خاطرنشان کرد.طبیعی، آثار زیست محیطی توسعه کشاورزی و تغییرات اقلیمی است

با : دبیر برگزاری نهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران تصریح کرد.شود یابی می روی اقتصاد کشاورزی پررنگ و ریشه

که در عرصه بخش دولتی و ارتباط با بخش خصوصی ایجادشده، محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی و هایی  توجه به گشایش

 ./معاونان و صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی ایران در این مراسم حاضر و سخنرانی خواهند کرد

http://www.iana.ir/shilaat/item/32379-3.html 

 
 "بازگشت به باال"

 شیالت
 آیانا- 1393فروردین  31, یکشنبه

http://www.iana.ir/shilaat/item/17137-1.html
http://www.iana.ir/shilaat/item/17123-1.html
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 خرند  دار می آالی شناسنامه اواخر خردادماه سرانجام مردم قزل
، به خرداماه سال جدید محول دار که قرار بود در روزهای پایانی سال گذشته محقق شود آالی شناسنامه عرضه قزل

 .شد

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ی چینی شده و در این راستا برای واحدهای تولیدکننده، کارت شناسای دار محصوالت شیالتی چندی است زمینه عرضه شناسنامه

 .معتبر صادر شده است

ها  برداری دریافت کنند و باقیمانده های کشور موفق شدند مجوز شناسه بهره تولیدکنندگان بسیاری از استان: عیسی گلشاهی افزود

 .شوند نیز به سرعت صاحب مجوز می

کنندگان محصوالت شیالتی  زیعگیرندگان و تو پس از تحت پوشش قرار دادن کل مزارع آبزیان، نوبت به تحویل: وی خاطرنشان کرد

 .رسد می

ماه  این طرح قرار بود در اسفندماه سال گذشته اجرایی شود، اما با به تعویق افتادن آن، فروردین و اردیبهشت: گلشاهی ادامه داد

 .دار به بازار وارد شوند زمانی است که باید محصوالت شناسنامه

گیرد و واحدهای تولیدکننده،  پروری کشور تحت پوشش قرار می ی، کل مزارع آبزیماه سال جار تا پایان اردیبهشت: وی تصریح کرد

 .شوند دار می شناسنامه

  
 دار شدن تمامی آبزیان در برنامه است شناسنامه

شده در بازار نیز صاحب  با فرصت یک ماه و نیمه سرانجام محصوالت عرضه: مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت یادآور شد

 .سنامه خواهند شدشنا

 .دار در بازار باشیم آالی شناسنامه بینی کرد که اواخر خردادماه زمان مناسبی برای حضور ماهیان قزل گلشاهی پیش

شود که به مرور سایر محصوالت شیالتی نیز صاحب کد  بینی می دار در کشور، پیش با عرضه موفق میگوی شناسنامه: وی تأکید کرد

های مختلف و ازجمله شناسایی مزارع  این طرح با وقفه همراه بود، زیرا مشکالتی در بخش: اظهار داشتگلشاهی .شناسایی شوند

 .وجود داشت که با اتمام مزارع کل کشور، ادامه روند فوق سرعت خواهد گرفت

با قدرت دنبال خواهیم  دار شدن را با اجرایی شدن طرح فوق، برای سایر محصوالت شیالتی نیز برنامه شناسنامه: وی در پایان گفت

 ./کرد

http://www.iana.ir/shilaat/item/32377-3.html 

 "بازگشت به باال"
 غالت

 آیانا- 1393فروردین  31, یکشنبه

 ج کشور خارجی در بورس کاالی ایران عرضه محصوالت کشاورزی پن
ماه، تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران شاهد عرضه محصوالت کشاورزی وارداتی از  در آخرین روز فروردین

ضمن آنکه دانه کلزای خوزستان، فارس و ایالم روی . کشورهای روسيه، برزیل، اوکراین، قزاقستان و ترکمنستان است

 .درو تابلوی عرضه می

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

تن  672عالوه بر این، . شود ریال عرضه می 620هزار و  30تن گندم دامی روسیه به قیمت پایه  700تاالر محصوالت کشاورزی، 

http://www.iana.ir/shilaat/item/17122-1.html
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تن کنجاله پنبه دانه پیلت ترکمنستان عرضه  20تن کنجاله سویای برزیل و  62ای اوکراین،  تن ذرت دانه 310جو دامی قزاقستان، 

 .کنند را در تاالر معامالت بورس کاالی ایران تجربه می

هزار تن  کدر این روز ی. کنند کنندگان داخلی نیز با دانه کلزا و کنجاله سویا پرک در تاالر معامالت شرکت می گفتنی است، عرضه

ریال برای هر سه محموله راهی تاالر  600هزار و  31تن کلزای ایالم به قیمت پایه  200تن کلزای فارس و  200کلزای خوزستان، 

تن کنجاله سویا پرک  320تن کنجاله سویا پرک شرکت پنبه دانه نیشابور و  320عالوه بر این، . شود محصوالت کشاورزی می

 ./شود بلوی عرضه میکارخانه اکسدانه روی تا

http://www.iana.ir/bazargani/item/32334-3.html 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  12, سه شنبه

تشکيل نخستين جلسه / ویب نهایی نشان ملی استاندارد ارگانيكناکامی شورای سالمت در تص
 شورای سالمت دولت تدبير و اميد در هفته آینده 

پنج جلسه در شورای سالمت و امنيت غذایی برای تصویب نهایی نشان ملی استاندارد ارگانيك محصوالت کشاورزی 

 .دليل گستردگی ابعاد به نتيجه خاصی نرسيد برگزار شد، اما به

ای و صنایع غذایی کشور امروز در کنفرانس  ، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

: خبری توسعه کیفیت راهبردی سالمت غذا با اشاره به تأکید رئس جمهوری به موضوع امنیت غذایی و سالمت جامعه گفت

امنیت و سالمت محصوالت غذایی نقش دارند، اما محور اصلی، خود بدنه خود صنعت غذای  های بسیاری در موضوع تأمین وزارتخانه

 .کشور است که باید توجه بیشتری به این امر داشته باشند

های گذشته برای ارتقایی کیفی صنعت غذا صورت گرفته، کیفیت محصوالت  هایی که در سال با تالش: فرجی افزود مجید حاجی

 .ه و تولیدات صنایع غذایی بر اساس استانداردهای موجود در دنیا، مورد پایش قرار گرفته استغذایی افزایش یافت

های علمی را در اختیار  گیری ها و تصمیم ای و صنایع غذایی کشور، خوراک سیاست وی با اشاره به اینکه انستیتو تحقیقات تغذیه

ای و صنایع غذایی کشور عالوه بر رعایت حقوق  ات تغذیهانستیتو تحقیق: دهد، خاطرنشان کرد مسئوالن کشوری قرار می

 .کند کنندگان، به موانع و مشکالت فعاالن این بخش برای ارتقاء سالمت غذایی نیز توجه می مصرف

  
 نامه شورای سالمت اهرم اجرایی ندارد  سياست

گیری در صنعت غذا  رین مرجع برای تصمیمشورای سالمت و امنیت غذا که باالت: درمانی ادامه داد این متخصص تغذیه و رژیم

های مصوب، اهرم اجرایی  نامه امنیت غذایی کند عمل کرده و برای سیاست های گذشته پیرامون سیاست آید، در سال حساب می به

 .در نظر نگرفته است

 .شود یدر هفته آینده، نخستین جلسه شورای سالمت در دولت تدبیر و امید تشکیل م: فرجی تصریح کرد حاجی

های صنعتی در  برای گسترش مصرف نان: هایی که برای بخش نان در نظر گرفته شده است، یادآور شد وی با اشاره به سیاست

های صنعتی به شکل سنتی هستیم تا عالوه بر حفظ ذائقه مردم، محصوالتی با کیفیت و قابل پیگیری در  دنبال تولید نان کشور، به

 .گیردکنندگان قرار  اختیار مصرف

http://www.iana.ir/bazargani/item/17116-1.html
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کننده در حوزه سالمت غذا، تأکید  ها در نحوه انتشار اخبار نگران دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با انتقاد از رسانه

زده منعکس و باعث نگرانی  صورت شتاب اخبار منتشرشده در حوزه سالمت غذا گاهی اوقات قبل از کنکاش در مراجع علمی به: کرد

 .شود ندگان میکن در بین مصرف

شود،  درصد آن در داخل کشور تولید می 30فرجی با اشاره به اینکه بیشترین روغن مصرفی از طریق واردات تأمین و کمتر از  حاجی

اوقات این واردات از مسیرهای اصلی  گیرد، اما گاهی های مشخصی برای کنترل بر واردات پالم روغن، صورت می نظارت: اظهار داشت

 .شود هایی بین مردم و مسئوالن می ه که و باعث ایجاد نگرانیصورت نگرفت

وی با خرسندی از برگزاری نخستین کنفرانس توسعه کیفیت در صنعت غذا اظهار امیدواری کرد که با پایان این همایش، مسیر 

 .مشخصی برای توسعه کیفیت و سالمت محصوالت غذایی در کشور باز شود

با توجه به : های تولید در کیفیت محصوالت غذایی گفت برنگاران درباره اثرات افزایش هزینهفرجی در پاسخ به پرسش خ حاجی

های تولید به صنایع غذایی، امکان تغییر در کیفیت محصوالت تولیدی وجود دارد که  فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش هزینه

 .ها کمک کند ردن قیمت یارانههای حاصل از واقعی ک دولت در این باره با تزریق بخشی از یارانه

  
 ناکامی شورای سالمت بعد از پنج جلسه در نهایی کردن نشان ملی استاندارد ارگانيك 

ای و صنایع غذایی کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا مبنی بر سرنوشت اعطای نشان ملی  رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه

مواردی که درباره باقیمانده سموم دفع آفات، کودهای شیمیایی در محصوالت : زوداستاندارد ارگانیک پس از چند سال توقف، اف

توان تأیید یا تکذیب کرد، اما باید گفت عوامل بسیار زیادی در ایجاد این مشکالت نقش دارد،  شود را نمی کشاورزی مطرح می

دلیل گستردگی ابعاد آن هنوز نتیجه خاصی  ا بهبار در شورای سالمت و امنیت غذایی مطرح شده، ام طوری که این موضوع پنج به

 .نرسیده است

وی با اشاره به اینکه تولید و مصرف محصوالت ارگانیک در تمام کشورهای پیشرفته دنیا مورد توجه است، اما قابل تعمیم نیست، 

بل تعمیم برای مصرف همه تر از محصوالت عادی بوده و قا های تولید محصول ارگانیک به مراتب گران هزینه: خاطرنشان کرد

 .طبقات جامعه حتی در کشورهای پیشرفته نیست

تنها قشر مرفه بلکه خانوار متوسط و حتی ضعیف  در تولید محصوالت ارگانیک باید شرایطی ایجاد شود که نه: فرجی ادامه داد حاجی

 .نیز این محصوالت را خریداری کنند

رغم عدم تصویب نهایی نشان ملی  ره اعطای نشان ارگانیک به برخی مواد غذایی بهوی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایانا دربا

در این باره باید انجمن ارگانیک پاسخگو باشد، اما ایجاد شرایطی برای حرکت به سوی و تولید : توسط انجمن ارگانیک تصریح کرد

 .محصوالت ارگانیک امری پسندیده است

 !ر از استاندارد جهانیميزان دریافت انرژی ایرانيان بيشت 

میزان دریافت انرژی برخی ایرانیان حتی در : درمانی با اشاره به خودمراقبتی افراد در جامعه یادآور شد این متخصص تغذیه و رژیم

های  تحرکی و بیماری های کشور حاصل کم سوم مرگ و میر طوری که بیش از یک طبقه زیر خط فقر بیشتر از نیاز مصرفی است، به

طبق قوانین کدکس، محصوالت آنالوگ : فرجی در پاسخ به نحوه استفاده از پالم روغن در صنایع لبنی، گفت حاجی.ی از آن استناش

های گیاهی را دارند، اما این موضوع با نصب برچسب بر روی  حق استفاده از چربی( شوند محصوالت که با روغن گیاهی تولید می)

 ./محصول مشخص شود

http://www.iana.ir/tashakkol/item/32342-3.html 

 "بازگشت به باال"

http://www.iana.ir/tashakkol/item/17167-1.html
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 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  12, سه شنبه

معرفی برندهای برتر / زار شدخستين کنفرانس توسعه کيفيت راهبردی فراگير در صنعت غذا برگن
 ماه  آبان 3۶صنایع غذایی در 

ای و صنایع غذایی کشور با حضور  فرانس توسعه کيفيت از صبح امروز در محل انستيتو تحقيقات تغذیهننخستين ک

 .فعاالن بخش صنایع غذایی و حضور کمرنگ مسئوالن دولتی برگزار شد

، نخستین کنفرانس توسعه کیفیت، صبح امروز در محل انستیتو تحقیقات (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد تغذیه

  
در ابتدای این نشست، دبیرکل کنفرانس توسعه کیفیت با اشاره به هفته سالمت و فرمایش های مقام معظم رهبری در این باره 

مندی همه مردم از غذای سالم ازجمله  قای کیفیت سالمت، تأمین امنیت غذایی و بهرهکننده، ارت کاهش مخاطرات آلوده: گفت

 .شود مواردی است که در بخش سالمت دنبال می

 "پیشگیری مقدم بر درمان"سالمت غذا، پیشگیری را در پی خواهد داشت که با شعار هفته سالمت مبنی بر : شهریار دبیریان افزود

 .نیز هماهنگ است

 ماه آبان 3۶رندهای برتر صنایع غذایی در معرفی ب 

تر از  رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به اینکه استانداردهای غذایی موجود در ایران سختگیرانه در ادامه، نایب 

از کشورها،  شده بین محصوالت کنسروی ایران با بعضی بر اساس مقایسه انجام: استانداردهای کشورهای اروپایی است، اظهار داشت

 .مشخص شد که کیفیت تولیدات ایرانی به مراتب باالتر از استانداردهای جهانی است

های برتر  ماه سال جاری در روز ملی کیفیت، شرکت آبان 32انجمن مدیریت کیفیت ایران در : فرشید شکرخدایی خاطرنشان کرد

 .کنند بخش صنایع غذایی را از لحاظ کیفیت انتخاب و معرفی می

  
 !نفری 322نفره بهروز فروتن در سالن  کنفرانس سه

های صنفی صنایع غذایی نیز همچنین با اشاره خاطرات خود در عرصه صنایع غذایی کشور  مشاور عالی دبیرکل کانون انجمن 

موفق  "ترمز کیفی"سال پیش، فعالیت خود را از آشپزخانه کوچکی در منزل شروع کردم و فقط از یک دریچه کوچک با  60: گفت

 .به تولیداتی با کیفیت شدم

کنندگان  ترین عاملی است که در پیشرفت یک صنایع غذایی و جلب اعتماد مصرف کیفیت و ماندگاری مهم: بهروز فروتن ادامه داد

 .در تمامی کشورها مورد توجه است

، با حضور دکتر واعضی و 3943در سال دومین کنگره صنایع غذایی : های دور خود تصریح کرد ای از سال وی با اشاره به خاطره

هایی در مقایسه با  نفری برگزار شد، اما امروزه تعامل افراد برای حضور در چنین کنفرانس 100حضور تنها سه نفر در یک سالن 

 .های گذشته تغییر کرده است سال
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والت کشاورزی ایران با مالزی، یادآور های صنفی صنایع غذایی، با مقایسه وضعیت تولید محص مشاور عالی دبیرکل کانون انجمن

هفتمی  ای که در سال گذشته بین سطح زیر کشت ایران با کشور مالزی انجام شد، نشان داد که سطح زیر کشت یک مقایسه: شد

 .برابر صادرات دارند 2۱2مالزی در مقایسه با ما، آنها 

 .های جهانی را نیز فتح کرد ذای داخل، دروازهتوان عالوه بر تأمین غ با تولید با کیفیت می: فروتن تأکید کرد

نمک  چرب و کم نیاز به کنترل بر محصوالت غذایی کم: وی خطاب به مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود

 .ر داردازجمله مواردی است که باید برای حفظ سالمت مردم در دستور کار صنایع غذایی قرار گیرد که نیاز به توجه بیشت

 ماندگاری مدیران نمونه صنعت غذا در اذهان مردم 

روند، اما  آیند و می مدیران دولتی می: مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در ادامه برنامه اظهار داشت 

 .ماند می کنند، در اذهان مردم باقی مدیران صنایع غذایی مانند بهروز فروتن که محصول باکیفیت تولید می

بر اساس آمار فائو، یک میلیارد نفر در دنیا درآمدی کمتر از یک دالر در روز دارند و بر : مهدی صادقی نیارکی خاطرنشان کرد

درصدی  22ویژه گندم و غالت افزایش  باید تولید غذا به 7020های این سازمان برای تأمین امنیت غذایی، تا سال  بینی اساس پیش

آید ریشه کردن فقر و محرومیت، تأمین نیاز  قانون اساسی که قانونی مترقی نیز به حساب می 69در اصل : دامه دادوی ا.داشته باشد

 .خوراک افراد و تأکید و تولید محصوالت کشاورزی ازجمله مواردی است که باید به آن توجه بیشتری کرد

پذیر  ورداری از امنیت غذایی به دور از تعامل با جهان امکانبرخ: مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد

 .نیست که صنایع غذایی ایران نیز این موارد را در دستور کار خود قرار داده است

کشور را با مشکل  17و  13های  خودکفایی در تولید کاالهای اساسی ازجمله مشکالتی بود که در سال: صادقی نیارکی یادآور شد

 .مشکلی در این باره نداشته باشیم 19رود که در سال  شده، امید می های انجام ریزی ، اما برنامهرو کرد روبه

 !ها در صدی مصرف مواد غذایی دور از چشم مسئوالن و رسانه 3۶کاهش  

ی بخش دارو و های مناسبی برا گذاری دولت سرمایه: گفت( پگاه)در پایان این کنفرانس، مشاور مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران  

ها و  گذاری درمان در نظر گرفته است که نشان از اهتمام دولت تدبیر و امید به بحث سالمت دارد، اما بخش پیشگیری نیز به سرمایه

های پیشگیری است،  منابعی هزینه شده برای درمان، بسیار بیشتر از هزینه: حسین چمنی تأکید کرد.توجه بیشتری نیاز دارد

 .های درمان در جهان است اساس آمارهای جهانی عوارض ناشی از کمبود غذا، بسیار بیشتر از هزینهطوری که بر  به

 .شود های کشور باعث طول عمر و کارآمدی افراد می نتایجی حاصله از پیشگیری عالوه بر کاهش هزینه: وی همچنین افزود

اعالم بانک مرکزی مصرف مواد غذایی بعد از اجرای قانون  بر اساس: ادامه داد( پگاه)مشاور مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران 

رود که در فاز  ها است؛ لذا امید می درصد کاهش پیدا کرده که این موضوع بر خالف اهداف هدفمندی یارانه 32ها  هدفمندی یارانه

این موضوع : چمنی تصریح کرد.ها، تأکید بیشتری بر وضعیت سالمت و امنیت غذایی افراد وجود داشته باشد دوم هدفمندی یارانه

طوری محسوس مخفی  ها به های الزم را به خود جلب نکرده و از دید رسانه که مستقیم با سالمت مردم سروکار دارد، حساسیت

درصد کاهش و محصوالتی مانند  67ها  بر اساس اطالعات موجود، مصرف شیر پس از هدفمندی یارانه: وی یادآور شد.مانده است

گفتنی است، این کنفرانس دوروزه امروز و فردا در انستیتو تغذیه واقع در .اند گوشت و مرغ کاهش محسوسی داشته شکر، قند،

شود و سخنرانان و مدعو پیرامون اتخاذ راهکارهای راهبردی فراگیر برای سالمت غذا تبادل نظر خواهند  شهرک غرب برگزار می

 ./کرد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/32342-3.html 

 "بازگشت به باال"
 غگوشت مر

http://www.iana.ir/tashakkol/item/17165-1.html
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 آیانا- 1393اردیبهشت  12, سه شنبه

 ل فروپاشی مالك در حا های خرده مرغداری/ تر از استانداردهای جهانی گوشتی ایرانی سنگين  مرغ
دليل داشتن وزن بيشتر از استانداردهای جهانی، دارای کيفيت و سالمت به  های گوشتی توليدی در کشور به مرغ

 .تری هستند مراتب پایين

، در واکنش به خبر حضور (ایانا)روزه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک 

دلیل مشکالتی که در بخش تولید طیور کشور ناشی از افزایش  به: مهوری در جمع بخش کشاورزی با اعالم این خبر گفترئیس ج

وجود دارد، از سوددهی تولیدکنندگان کاسته شده و تولیدکنندگان خرد در حال  ها  های تولید مانند دستمزدها و نهاده هزینه

هزار و  تا یک 620هزار و  مرغ برای هر کیلوگرم یک ه مرغداران در بخش تولید تخمحسین مهربانی با بیان اینک.فروپاشی هستند

تا زمانی که صنعت طیور کشور : رو است، افزود دهند و بخش تولید مرغ گوشتی نیز با مشکلالت جدی روبه تومان زیان می 200

 .نخواهند آمدهای تولید بر مالکی اداره شود، تولیدکنندگان ما از پس هزینه صورت خرده به

های بزرگ تسریع شود که این  سازی تولید و توسعه شرکت برای توسعه صنعت طیور کشور باید روند یکپارچه: وی خاطرنشان کرد

های  های زنده روانه شده به کشتارگاه مرغ: روزه تصریح کرد دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک.امر تنها با کمک دولت میسر است

رسد، در حالی که بهترین  کننده می کیلوگرم وزن به دست مصرف 7۱7وسط سه کیلوگرم وزن دارد و با الشه طور مت کشور، به

 ./کیلوگرم است 3۱2کننده،  وضعیت ارائه مرغ الشه برای مصرف

http://www.iana.ir/tashakkol/item/32362-3.html 

 "بازگشت به باال"
 سایر میوه ها

 آیانا- 1393فروردین  31, یکشنبه

 بار طيب افتتاح شد  بازار ميوه و تره
شهرداری تهران را احداث و  32بار طيب در منطقه  معاونت طرح و توسعه و امور فنی سازمان ميادین ميوه و تره

 .ی کردانداز راه

منظور رفاه حال و  بار تهران، به و به نقل از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

شهرداری تهران، معاونت طرح و توسعه و امور فنی سازمان میادین اقدام به  32ارائه خدمات هرچه بهتر به شهروندان منطقه 

این بازار در زمینی به مساحت دوهزار مترمربع و زیربنای .بار واقع در این منطقه شهرداری تهران کرده است و ترهاحداث بازار میوه 

همچنین این بازار دارای .فرنگی احداث شده است متر مربع در یک طبقه که شامل چهار زون پروتئینی، میوه، لبنیات و سبزی 120

برای رفاه حال کارگران و سرویس بهداشتی عمومی و نمازخانه ( سالن غذاخوریسرویس بهداشتی، خوابگاه و )فضای کارگری 

ای برای پارکینگ  این بازار دارای محوطه.منظور تکریم ارباب رجوع و مشتریان، سکوی بارانداز، دفتر سرپرستی و انباری دارد به

 ./شود زار احداث میدر این با 32خودروها بوده و در آینده پارکینگ طبقاتی توسط شهرداری منطقه 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/32339-3.html 

 
 "بازگشت به باال"
 
 
 

 متفرقه
 فودپرس- 1393فروردین ماه  28پنج شنبه 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/17145-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/17113-1.html
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سازمان نظام مهندسی پاسخ برخی شبهات / رزیچهارمين اطالعيه انتخابات نظام مهندسی کشاو
 انتخاباتی راداد

سازمان نظام چهارمین اطالعیه مشترک کمیته اجرایی مرکزی و هیات مرکزی نظارت بر چهارمین دوره انتخابات  -فود پرس 

 .و منابع طبیعی منتشر شد مهندسی کشاورزی

 :، متن کامل این اطالعیه به شرح زیر است«فود پرس»به گزارش خبرنگار 

شورای استان پس از سپری شدن مهلت اعتراض به تایید شرایط توسط داوطلبان  در ارتباط با تایید شرایط داوطلبان عضویت در-3

آیین نامه اجرایی قانون تاسیس، یک هفته می باشد اسامی نهایی داوطلبان که مدارک آنان کامل می باشد  22که بر اساس ماده 

مام مختصری از رزومه کاری هر فرد حداکثر در رنگی بانض 9×6اعالم و کتبا به آنان ابالغ گردد و نسبت به دریافت یک قطعه عکس 

 .کلمه در ده سطر اقدام شود 370

قرار  72/3/19اسامی داوطلبان تایید شرایط شده به ترتیب حروف الفبا طبق بند یک اطالعیه در سایت سازمان استان در تاریخ -7

 (SMS) رسال گردد، همچنین از طریق سامانهداده شود و فایل آن از طریق ایمیل برای سازمان مرکزی برای بهره برداری ا

 .سازمان استان اطالع رسانی الزم به اعضای سازمان انجام پذیرد

آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و تبصره  27الزم است مفاد ماده  2/7/19در تشکیل مجمع عمومی سازمان استان در تاریخ   -9

 .های آن مورد توجه و اقدام قرار گیرد

شوراهای مرکزی و استان سازمان، مصوب شورای مرکزی تشکیل  انتخابات دستورالعمل چهارمین دوره 7ماده  4بند  بر اساس -6

صبح  33صبح لغایت  2از ساعت  2/7/19ر در اولین جمعه اردیبهشت مجمع عمومی سازمان استان بطور همزمان در سراسر کشو

 33و در صورت عدم رسمیت بعد از ساعت  34در صورت حضور اعضا و به رسمیت رسیدن مجمع عمومی ادامه جلسه تا ساعت 

 .صبح تشکیل مجمع انجام انتخابات به مجمع عمومی مرحله دوم موکول می گردد

برگزار می گردد  74/7/19و مرحله دوم  2/7/19ی سازمان استان که در مجمع عمومی مرحله اول دستور جلسه مجمع عموم   -2

 :بشرح و ترتیب زیر تعیین می گردد که الزم است در دعوت نامه ای که برای اعضای سازمان استان ارسال میگردد قید گردد

 انجام انتخابات چهارمین دوره شورای استان -3-2

 سازمان استان و تصمیم گیری در مورد آن 17ملکرد اداری و مالی سال ارائه گزارش ع -7-2

 توسط حسابرس رسمی سازمان استان و تصمیم گیری در مورد آن 17ارائه گزارش حسابرسی سال  -9-2

 انتخاب بازرس -6-2

 .بررسی و تصویب سایر مواردی که در مجمع عمومی مطرح می گردد -2-2

. ادامه می یابد 34انجام انتخابات تا ساعت  2/7/19لسه مجمع عمومی در مرحله اول در تاریخ در صورت به رسمیت رسیدن ج -4

پس از اتمام زمان انتخابات همزمان با شمارش آرا در صورت امکان ادامه مجمع عمومی دستورات بعدی مجمع عمومی اجرایی می 

ترجیحا )ع عمومی برای اجرای دستورات بعدی در تاریخی گردد در غیر اینصورت مجمع عمومی بعنوان تنفس تعطیل و ادامه مجم

که توسط هیئت رییسه در همان مجمع عمومی تعیین میشود و اطالع رسانی الزم به اعضا جهت حضور در ادامه مجمع ( هفته بعد

 .عمومی انجام می گردد برگزار می گردد

و  2مشابه بند های  74/7/19می مرحله دوم در تاریخ مجمع عمو 2/7/19در صورت عدم رسمیت مجمع عمومی در مرحله اول  -2

 .این اطالعیه برگزار میگردد 4

دستورالعمل چهارمین دوره انتخابات مصوب شورای مرکزی برگ تعرفه اخذ رای الزم است پس از ممهور  39به استناد ماده  -2

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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رفه رای جهت درج اسامی داوطلبان در اختیار کردن و ثبت شماره نظام مهندسی عضو سازمان استان در قسمت انتهایی برگه تع

عضو سازمان قرار گیرد و نام و مشخصات عضو که تعرفه دریافت می نماید در لیست حضور در مجمع عمومی ثبت و توسط عضو 

 .امضاء گردد

وی اسامی کامال در صورتیکه در بین داوطلبان عضویت در شورای آن استان اسامی کامال مشابهی وجود دارد نام پدر در جل -1

با توجه به اینکه اسامی داوطلبان بر اساس حروف الفبا تنظیم می گردد و در جلوی نام شماره ردیف قید می . مشابه اضافه گردد

گردد توصیه الزم به داوطلبان و رای دهندگان انجام پذیرد که در این شرایط هنگام ثبت نام داوطلبان نام و نام خانوادگی و شماره 

 .ا قید کنند که در شمارش آرا مشکلی ایجاد نگرددردیف ر

درصورت فرد بودن   رعایت نگردد آرای مربوطه بطور مساوی تقسیم و 1در شمارش آرا اسامی داوطلبان همنام که موارد بند  -30

 .قرعه کشی میشود

تایید صالحیت شده برای شورای آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان فهرست اسامی داوطلبان  21بر اساس مفاد ماده -33

 استان با لحاظ نمودن موارد زیر

 نام و نام خانوادگی داوطلب -الف

 شماره ردیف -ب

 رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی و سال فارغ التحصیلی -ج

 دانشکده محل تحصیل -د

 سوابق شغلی داوطلب -ه

 تنظیم لیست بر اساس حروف الفبا -و

آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان به نحو مقتضی به اطالع اعضای سازمان رسانده  40اده تهیه و تنظیم و بر اساس مفاد م

 .شود و در محل های مناسب مجمع عمومی نصب گردد

برگ تعرفه انتخابات در بدو ورود اعضای سازمان و رویت کارت معتبر عضو در اختیار اعضا گذاشته می شود و هر عضو فقط می -37

 .تعرفه دریافت کند تواند یک برگه

با توجه به ضرورت توزیع برگه های تعرفه انتخابات در بدو ورود اعضا به جلسه مجمع عمومی هیئت اجرایی انتخابات استان می -39

 .تواند برای کمک به تکمیل ته برگ تعرفه های انتخاباتی از افرادی که داوطلب انتخابات نیستند به تعداد مورد نیاز استفاده کند

به دلیل ممنوعیت تبلیغات داوطلبان در روز انتخابات هیچیک از داوطلبان عضویت در شورای استان نمی توانند بعنوان هیئت  -36

 .رییسه مجمع عمومی انتخاب شوند

ذا حضور با توجه به اینکه ارائه گزارش عملکرد اداری و مالی سازمان بعد از اتمام رای گیری و در پایان انتخابات خواهد بود ل -32

داوطلبی آنان برای   رییس و اعضای فعلی شورای استان برای اجرای دستورات بعدی مجمع عمومی و ارائه گزارشات علیرغم

 .چهارمین دوره بالمانع می باشد

پایان  تا 19هرگونه نقل و انتقال از استانی به استان دیگر و ثبت نام و تمدید کارت عضویت اعضا از اول اردیبهشت ماه سال  -34

 .روز انتخابات ممنوع می باشد و هیات نظارت بر انتخابات استان ملزم به کنترل دقیق این موضوع در سازمان استان می باشد

الزم است از  19هرگونه تمدید اعتبار عضویت، نقل و انتقال و ثبت نام در سازمان استان تا قبل از اول اردیبهشت ماه سال  -32

هیات نظارت بر انتخابات استان ملزم به کنترل دقیق این موضوع در سازمان استان . سازمان انجام پذیرد طریق سامانه الکترونیک

 .می باشد
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یک نفر را جهت دریافت تعرفه های انتخابات و مهر چهارمین دوره انتخابات آن استان  93/3/19کمیته اجرایی استان در تاریخ -32

 .مرکزی اعزام نمایدهمراه با معرفی نامه به کمیته اجرایی 

رییس سازمان استان به همراه کمیته اجرایی انتخابات و هیات نظارت بر انتخابات استان الزم است نسبت به تعیین محل  -31

  تشکیل می گردد اقدام و به نحو مقتضی مکان جلسه را به اطالع 74/7/19یا  2/7/19مناسب مجمع عمومی که در تاریخ های 

 .داکثری آنان در مجمع عمومی برسانداعضاء برای حضور ح

کمیته اجرایی انتخابات استان ملزم است داوطلبان عضویت در شورای استان که در سامانه الکترونیک اقدام به ثبت نام نموده  -70

ه اعالم اسامی این اند را از سازمان استان استعالم و درصورت انجام ثبت نام علیرغم اینکه ثبت نام تایید شده باشد یا نباشد نسبت ب

 .قانون تاسیس اقدام نماید 33داوطلبان در لیست داوطلبان واجد شرایط ماده 

با توجه به پاسخ صریح مجلس شورای اسالمی درخصوص برگزاری مجمع عمومی  9اطالعیه مشترک شماره  6موضوع بند   -73

ت رییس سازمان استان که با همکاری کمیته اجرایی در محل واحد و زمان واحد از اهمیت ویژه ای برخوردار است که الزم اس

آیین نامه اجرایی قانون تاسیس مسئولیت حسن اجرای انتخابات را بعهده  62انتخابات و هیات نظارت بر انتخابات بر اساس ماده 

 .دارد دقت الزم را در این زمینه مبذول کنند

مربوط به تعداد اعضایی که دارای کارت معتبر هستند متعاقبا حد نصاب مجمع عمومی استان پس از جمع آوری اطالعات   -77

 .اعالم خواهد شد

 

                                                                                                          حسين یوسفی          

 جهانشاه صدیق              

  باترئيس هيات مرکزی نظارت بر انتخا

 رئيس کميته اجرایی مرکزی انتخابات

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=72220 

 
 "بازگشت به باال"

 منابع مالی
 فودپرس- 1393فروردین ماه  27چهار شنبه 

 تخصيصی آرد و نان کافی نيست تومان اعتبار ميليارد ۶۶22
رسد با چنين  نظر می دیده شده است، به 31ميليارد تومان برای آرد و نان در بودجه  ۶22هزار و  در حالی که هشت

 .اهد بودناپذیر خو اجتنابنان  ای امکان افزایش قيمت بودجه

با اعالم این خبر ( ایانا)عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران 

در فاز دوم هدفمندی در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفته  آرد و نانهرچند هنوز سناریویی از سوی دولت برای وضعیت : گفت

 .قطعی باشد قیمت نانرسد افزایش  نظر می است، اما به

 

برای بخش آرد و نان در نظر گرفته شده که با  19میلیارد تومان اعتبار در بودجه  200هزار و  هشت :زاده پالنگان افزود عباس پاپی

تواند  تومان، این مبلغ نمی 20هزار و  میلیون تنی گندم در صورت خودکفایی با قیمت خرید تضمینی یک 37توجه به تولید 

 .واقعی در اختیار مردم قرار گیرد قیمتپاسخگوی نیاز بخش باشد و باید نان به 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28570
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A2%D8%B1%D8%AF+%D9%88+%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
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، قیمت ها هدفمندی یارانهرسد همزمان با  نظر می بینی است که به افزایش قیمت نان در حالی قابل پیش :وی خاطرنشان کرد

 .رو شود های انرژی شود و عمالً چند عنصر از عناصر اصلی سبد غذایی مردم با رشد قیمت روبه ی حاملها نیز مشمول گرانی لبنیات

 
و وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش  جهادکشاورزیمقرر شده است وزیر : نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی ادامه داد

گذاری سخن  های قیمت از اجرای فاز دوم هدفمندی با حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس از سناریوهای مختلف خود در حوزه

 .بگویند

 
ای باشد که از قدرت خرید مردم  گونه های لبنی و نان باید به نظیر فرآورده کاالهای اساسیافزایش قیمت : زاده تصریح کرد پاپی

 .نباشدهای لبنی از سبد غذایی یا کاهش حداقلی آن  خارج نشود و منجر به حذف فرآورده

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=72221 

 
 گوشت قرمز
 فودپرس- 1393فروردین ماه  27چهار شنبه 

 سال آرام است پایانتا  "گوشت قرمز"بازار 
 .گوشت گوسفندی تغییر نکندقیمت گوسفندی پیش بینی کرد تا پایان سال جاری  گوشترییس اتحادیه فروشندگان 

پیش بینی  :در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفتعلی اصغر ملکی، رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی 

کنیم چنانچه مسئله خروج دام زنده از کشور به شکل فعلی کنترل و محدود شده ادامه یابد، تا پایان سال جاری قیمت گوشت  می

 .گوسفندی تغییری نکند

  
تیم که این امر موجب تولید دام زنده و به تبع آن تأمین صد امسال به لحاظ میزان بارندگی سال خوبی را پشت سر گذاش: وی افزود

 .در صدی نیاز بازار داخلی به گوشت گوسفندی خواهد بود

  
: هزار تومان است، اظهار داشت 72الی  76۱200ملکی با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت یک الشه بدون دنبه گوشت گوسفندی 

شود  هزار تومان است که پیش بینی می 72الی   هزار 72ی عرضه به مشتری بین نرخ یک شقه بدون دنبه گوشت گوسفندی برا

 .این رقم حداقل تا پایان فصل تابستان تغییری نداشته باشد

  
شود  رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با بیان اینکه قیمت این کاال در بازار کشور بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می

از کشور و نیز رفع خشکسالی امسال، بازار گوشت گوسفندی  دام زندهکنترل مرزها جهت جلوگیری از خروج  خوشبختانه با: گفت

 .در کشور بازار آرام و به دور از تنش خواهد بود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=72222 

 
 "بازگشت به باال"
 
 
 
 

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
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%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%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28559
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28558
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 بازار و قیمتها

 فودپرس- 1393فروردین ماه  27چهار شنبه 

 قيمت موز و سيب زمينی کاهش یافت
 .خبر داد سيب زمينیو  موزز کاهش قيمت ریيس اتحادیه فروشندگان ميوه و سبزی ا 

 
تومان و  3700تا  200هر کیلو موز قیمت  :، اظهار کرد(ایسنا)گار خبرگزاری دانشجویان ایران وگو با خبرن حسین مهاجران در گفت

 .تومان کاهش یافته است 400هر کیلو سیب زمینی 

 .رسد تومان به فروش می 7600تومان و سیب زمینی  6700تا  9200سطح میدان در حال حاضر هر کیلو موز در : وی ادامه داد

تومان در میدان  6000در حال حاضر هر کیلو سیب درجه یک   :بیان کرد میوهوی با اشاره به کیفیت خوب و مورد قبول انواع 

 .تومان کمتر از قیمت هفته گذشته است 3000شود که  عرضه می

 6000تومانی  200تومان و هر کیلو کیوی درجه یک با کاهش  3200هر کیلو پرتقال   :ها افزود مهاجران درباره قیمت سایر میوه

 .رسد تومان در میدان به فروش می

تومان، پیاز شیرین  200تا  600ای  تومان، خیار بوته 3200تا  200خیار گلخانه : رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی افزود

 .رسد تومان در میدان به فروش می 200تا  400تومان و پیاز کهنه  3700تا  200تازه کیلویی 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=72222 

 
 "بازگشت به باال"

 برنامه و سیاستها
 فودپرس- 1393فروردین ماه  27چهار شنبه 

 ساله کاهش واردات اثبات شد جهادکشاورزی در تدوین طرح پنج وزیرریزی دقيق  برنامه
رسد که علت  های پایتخت به گوش می فروشی هزار تومان در خرده تا مرز پنج زمينی قيمت سيبدر حالی خبر افزایش 

 .آن را فقط و فقط باید در عدم اجرای الگوی کشت بررسی کرد

یعی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طب

ها  هزار تومان که در روزهای اخیر در رسانه به پنج 200هزار و  زمینی از سه افزایش قیمت سیب :با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

ا وجود تسلسل در تکرار، هنوز راه حلی برای آن اندیشیده مورد توجه قرار گرفت، از معضالت عدم اجرای الگوی کشت است که ب

 .شود نمی

 

شده در سراسر  صورت تدوین ا ارائه الگوی کشت بهمکلف است ب جهادکشاورزیبر اساس قانون، وزارت  :نیا افزود محمد اسماعیل

 .ریزی کند که از ایجاد تنش در بازار جلوگیری شود ای برنامه گونه کشور میزان تولید محصوالت مورد نیاز و اساسی مردم را به

 
کند و  قی پیروی نمیبا وجود تأکیدات اقتصاددانان به وزارتخانه متولی، همچنان الگوی کشت از الگوی دقی: وی خاطرنشان کرد

زمینی  کنند که افزایش تولید سیب صورت خودسر و با در نظر گرفتن مصالح و منافع اقتصادی خود اقدام به کشت می کشاورزان به

هزار تومان  تا پنج قیمتای که  گونه در یک سال به حدی که کشاورز رغبتی به برداشت آن ندارند و سال بعد کاهش تولید به

 .اندیشی کند، از نتایج عدم اجرای الگوی کشت است ی چارهداخلتنظیم بازار افزایش پیدا کند و به هر دلیلی دولت نتواند برای 

 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D9%88%D8%B2
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=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28557
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
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
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فرنگی و برخی از محصوالت  زمینی، گوجه سیب: آباد در مجلس شورای اسالمی ادامه داد نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل

ارتخانه متولی انتظار سبزی و صیفی ازجمله مواردی هستند که در الگوی کشت باید مورد توجه ویژه دولت قرار گیرند و از وز

 .های آینده تکرار نشود زمینی افتاد، در سال رود اتفاقی که امسال برای کشت سیب می

 
برای افزایش تولید و رسیدن به تولید انبوه، تدوین نقشه راه برای حوزه کشاورزی ضروری است و رسیدن : نیا تصریح کرد اسماعیل

 .ریزی دقیق و کارشناسانه کرد اقتصاد مقاومتی است، باید برای الگوی کشت برنامه به خوداتکایی که اکنون مورد توجه رهبری در

 
وزیر جهادکشاورزی با حضور در مجلس شورای اسالمی از تدوین پنج برنامه خبر داده است که میزان واردات : وی یادآور شد

صورت کلی در صحن علنی مجلس  این برنامه هرچند به. ساله به حداقل خواهد رساند را طی فرآیندی پنج کشاورزی محصوالت

ریزی دقیقی دارد و مجلس امیدوار است  رسد وزیر با تکیه بر تجارب قبلی خود برای خوداتکایی، برنامه نظر می مطرح شد، اما به

 .وزه کشاورزی وارد رشد اقتصادی و تولید نقدینگی شودح

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=72222 

 "بازگشت به باال"
 شیر

 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه  2سه شنبه 

 یارانه شير سال گذشته پرداخت کرد برایميليارد تومان  322دولت 
در سال  شيرميليارد تومانی  122ریيس بودجه توليدی معاونت برنامه ریزی ریيس جمهور از پرداخت دو سوم یارانه 

ی نحوه تعيين اعتبار برای حمایت از شير در سال جاری اتخاذ نشده هنوز تصميم مشخصی برا: خبر داد و گفت 33

 .است اما اعتبار الزم وجود دارد

 
میلیارد تومانی شیر که در  900وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد پرداخت یارانه  محمود ملکوتی خواه در گفت 

میلیارد تومان از این رقم تا پایان سال گذشته به وزارت صنعت  700ون تا کن: اواخرسال گذشته به تصویب رسید، اظهار داشت

 .پیگیری و انجام خواهد شد 19معدن و تجارت پرداخت شده و مابقی آن نیز در سال 

 

هایی که در  از این بخش، ردیف  برای حمایت 19در سال : نیز گفت 19ای در سال  وی در مورد وضعیت پرداخت چنین یارانه

ال گذشته بود، وجود دارد ولی در مورد شیر آنچه مطرح است حمایت از تولید، توزیع و عرضه با قیمت مناسب به مصرف س  بودجه

کننده است، اما اینکه دولت بخواهد همین سیاست سال گذشته یعنی پرداخت اعتبار به نهاده، کشاورز و دامدار را انجام دهد،هنوز 

 .مشخص نشده است

 
لیدی و بازرگانی معاونت راهبردی با بیان اینکه اگر دولت بخواهد از تولید کننده و یا مصرف کننده حمایت رییس بودجه امور تو

ای به نام یارانه گلوبال  در بودجه سال جاری، ردیف یارانه  :کند ردیف و اعتبارات الزم در بودجه دیده شده است، خاطر نشان کرد

رت جامعه از این ردیف برای حمایت بخش های مختلف از جمله، شیر، میوه شب وجود دارد و دولت ها بر اساس شرایط و ضرو

 .کنند و غیره استفاده میسبد کاالعید، 

 

با آسیب  :که وجود شیر در سبد هر خانوار باشد شکی ندارد، تصریح کرد خواه با تأکید بر اینکه دولت در ضرورت این ملکوتی

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=28555
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1+
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A8%D8%AF+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
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ای توزیع شود که شیر ارزان به دست مصرف کننده برسد، تولید کنندگان همانند گذشته  شناسی که انجام شده، اگر بخواهیم یارانه

 .امل حل کردتوان آن را به طور ک در کیفیت شیر کم خواهند گذاشت و با کنترل و نظارت نیز نمی

 
های دامی ارزان قیمت شیر را  اگر قرار باشد دولت به تولید کننده همانند سال گذشته، یارانه پرداخت کند تا با نهاده: وی افزود

های  های پرواربندی می رسد یا دامداری مشخص نیست این نهاده به دست دامداری  کنترل کند، باز مشکالتی وجود دارد زیرا

تضمین قطعی   ون کشش بازار و تقاضای مردم به حدی است که حاضرند شیر را با قیمت باال خریداری کنند،شیری؟ همچنین چ

 .کنند بفروشند،وجود ندارد های فروش شیر را با قیمتی که نهاده ارزان دریافت می نسبت به اینکه واحد

راهکار نخست فرهنگ سازی است زیرا آنقدر که : این مقام مسئول در مورد راهکاری که برای توزیع شیر پیش بینی شده، گفت

می کنیم،   ها را در این موارد نگاه کنند و تولیدات مختلف کارخانه مردم به راحتی برای چیپس و پفک و نوشابه هزینه پرداخت می

تی صحبت از قیمت شیر کنند، اما وق دهد تقاضا برای این کاالها وجود دارد و با هر قیمتی که باشد هزینه را پرداخت می نشان می

دهد مشکلی در  کنند نشان می وقتی مردم برای پفک و چیپس هزینه پرداخت می. گویند باید یارانه پرداخت شود شود، می می

های خود  پرداخت هزینه ندارند، بلکه باید استفاده از شیر با فرهنگ سازی و تبلیغ نهادینه شود و مردم هزینه شیر را در هزینه

 .ببینند

هایی از جمله اصالح نژاد دام  هایی که باید در مسئله شیر انجام شود،توسعه زیر ساخت یکی از راهکار: خواه در پایان گفت کوتیمل

 .های صنعتی بزرگ تولیدی است برای افزایش تولید شیر و توسعه واحد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=72446 

 
 "بازگشت به باال"

 سخنرانی ها و بازدیدها 
 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه  1دو شنبه 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28664
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 ها و اعضای محترم انجمن های عضو کانون اتحادیهدعوت از دبيران و روسای 

 
رهبری و مصوبات شورای عالی سالمت و امنیت غذایی در  در راستای اجرای سیاست های کلی سالمت ابالغی از سوی مقام معظم 

های ارتقای ایمنی و سالمت جامعه در زمینه مواد غذایی ،آشامیدنی، متقارن  سازمان غذا ودارو و سیاست جهت اهداف سالمت محور

 با هفته سالمت،سازمان غذا و دارو در نظردارد

شرایط، با حضور مقامات ارشد کشوری، نمایندگان محترم مجلس شورای مراسم اعطای نشان ایمنی و سالمت به شرکت های واجد 

اسالمی ، معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ، مدیران ارشد صنایع غذایی کشور، در تاریخ دوم 

 .اردیبهشت ماه برگزار نماید

 

ها دعوت به عمل می آید با شرکت در این مراسم  ی و اعضاء محترم آنلذا از کلیه انجمن ها،اتحادیه ها و سندیکاهای صنایع غذای 

 .،عالقه مندان به ارتقاء سالمت و ایمنی جامعه را مفتخر به حضور خویش فرمایید

 
 37لغایت  1ساعت  7/7/3919:زمان

 
 ،دانشکده پزشکی،تاالر ابن سینابزرگراه چمران ،ولنجک، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  :مکان

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=72427 

 
 "بازگشت به باال"

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28652
http://cdn.foodpress.ir/BlogPic/foodpress/3kxjkdo0em.jpg
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه  1دو شنبه 

 ای دامداران گشای مطالبات یارانه کليد دولت تدبير و اميد راه
هزار  و یك ۶12ماه به نرخ هر کيلوگرم  آبان 12تا  33تيرماه سال  32از تاریخ شير خام دامداران با وجود توليد و عرضه 

اند و راهکاری نيز برای حل مشکل آنها  تومان را دریافت نکرده 122هزار و  التفاوت با نرخ یك ز مابهتومان، هنو 332و 

 .نشده است

ی در ییس جمهوردر واکنش به حضور ر( ایانا)رییس انجمن صنفی دامداران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  نایب

وزارتخانه : ساختمان وزارت جهادکشاورزی و دیدار و بررسی مشکالت با معاونان و مدیران این وزارتخانه با اعالم این خبر گفت

دلیل مشکالت  ها و بخش خصوصی داشته، اما به دولت تدبیر و امید رویکرد مثبتی به بخش کشاورزی و تعامل با اتحادیه کشاورزی

 .اند، حل مشکالت این صنف نیاز به طی زمان بیشتری دارد که دامداران طی هشت سال گذشته داشته

و معاونت امور دام در مسیر حل مشکالت دامداران در حرکت هستند و مجلس نیز در  جهادکشاورزیوزارت : فزودفرد ا علیرضا ترابی

 .کنند مقاومتی و خودکفایی در این بخش تالش میاین میان برای تحقیق اهداف اقتصاد 

التفاوت یارانه  ماه سال گذشته درباره پرداخت مابه مطالباتی از آبان: وی با اشاره به مسائل مربوط به نرخ شیر خام، خاطرنشان کرد

 .حساب است های مختلف شروع و در حال تسویه نرخ شیر خام مطرح بود در استان

هزار  التفاوت نرخ شیر خام یک ماه مابه آبان 90تا  17تیرماه سال  30از تاریخ  دامداران :دامداران ادامه داد رییس انجمن صنفی نایب

 .ولید و عرضه این مبلغ به حساب آنها واریز نشده استتومانی را از دولت طلبکارند و با وجود ت 900و 

 
میلیارد تومان بوده که هنوز راهکاری درباره نحوه  900التفاوت نرخ شیر خام در این چهار ماه بیشتر از  مابه: وی تصریح کرد

 .پرداخت آن ارائه نشده است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=72462 

 "بازگشت به باال"
 بازار و قیمت ها

 فودپرس- 1393فروردین ماه  31یک شنبه 

 لبنياتاحتمال تغيير قيمت 
درصدی قيمت محصوالت لبنی 32های لبنی از احتمال افزایش دست کم  کنندگان فرآورده دبير انجمن صنفی توليد 

 .ر دادخب

ی تغییر قیمت  که گزارش جدیدی درباره ، با اشاره به این(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  در گفت رضا باکری

در این گزارش بدون احتساب نوسان در قیمت شیر خام و : از سوی انجمن صنایع لبنی به دولت ارائه شده است، گفت شیر خام

ت محصوالت لبنی در صورت اجرای فاز دوم های انرژی میزان افزایش قیم تغییر قیمت حامل  براساس شایعات مطرح شده درباره

 .درصد برآورد شده است 32ها دست کم  هدفمندی یارانه

را مشخص کند تا طی دو تا سه روز  ها هدفمندی یارانههای انرژی در فاز دوم  دقیق حامل قیمتالبته ابتدا دولت باید : وی افزود

 .بازار ارائه شودبعد از آن تغییرات مربوط به قیمت تمام شده لبنیات به کارگروه تنظیم 

بینی قیمت محصوالت لبنی دو درصد افزایش بابت افزایش نرخ مالیات برارزش افزوده، یک  در گزارش مربوط به پیش: باکری افزود

های انرژی، چهار درصد بابت  درصد بابت افزایش احتمالی حامل 3۱2درصد بابت تغییر نرخ ارز، سه درصد بابت تغییر نرخ دستمزد، 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%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%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28648
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
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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 .اعالم شدندلبنیات گذار در افزایش قیمت  بندی به عنوان عوامل تاثیر ونقل و پنج درصد بابت تغییر در نرخ بسته حمل تغییر نرخ

های فوق قیمت محصوالت لبنی با در نظر گرفتن ثبات  با احتساب قیمت: دهای لبنی افزو کنندگان فرآورده دبیر انجمن صنفی تولید

 .درصد افزایش خواهد یافت 32در قیمت شیر خام دست کم 

 .درصدی نرخ دستمزد تاثیری سه درصدی در افزایش قیمت تمام شده محصوالت لبنی داشته است 72افزایش : باکری گفت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=72476 

 
 "بازگشت به باال"

 ماشین آالت 
 فودپرس- 1393فروردین ماه  31شنبه 

ایران را از واردات برنج بی نياز می « بولر»تکنولوژی جدید / می شوند بومیماشين آالت بولر در ایران 
 کند

تر و  آالت چينی استفاده کنند، چراکه ایرانی ها بسيار تکنيکال صنعتگران ایرانی نيست که از ماشين در شان»

 «.ها هستند دلسوزتر از چينی

 
سزایی  ایران است، شرکتی که نقش به« بولر»های مهندس شریف نظام مافی، مدیرعامل شرکت  آنچه خواندید فرازهایی از صحبت

و اگر امروز این بخش از صنعت غذا سر به برندهای برتر بازارهای جهانی سائیده و جای قابل اعتنایی  کند در صنایع آردی ایفا می

جهت یافتن راز و رمز موفقیت در . است« بولر»همتای  شک مرهون کیفیت و اعتبار بی در این بازار برای خود دست و پا کرده، بی

همانطور که از فراز آغازین این مقاله متوجه شدید، نظام مافی، در . ان رفتیمدر ایر« بولر»به دفتر  17یک روز از آخرین ماه سال 

سازد اعتماد به نفس و قدرت  تنها به عنوان یک مدیر صنعتی صحبت می کرد، بلکه با جمالتی که از زبان خارج می نگاه نخست نه

های تولیدکنندگان  قاد زایدالوصف او به تواناییدوستی او بسیار ستودنی بود، اعت کشد و عرق وطن را به رخ می« بولر»مجموعه 

های یک  کردیم پای صحبت کند که گمان می ای اظهار نظر می در مباحث اقتصادی به گونه. هایش است زمین شامکله صحبت ایران

به « بولر« های  هدهد برنام هایش است که نشان می آالت فراز دیگری از صحبت ساز ساخت ماشین بومی. ایم اقتصاد دان خبره نشسته

محصولی را  زمین و عبور از اقتصاد تک اتمام نرسیده، بلکه هرازگاهی فصلی نوین رقم خواهد خورد که در نهایت اعتالی صنعت ایران

 .به ارمغان خواهد آورد

 : باهم ماحصل این گفت وگو را می خوانیم

 .تاریخچه فعاليت آن توضيح دهيد و« بولر»آالت  به عنوان نخستين پرسش لطفا کمی در رابطه با ماشين

های صنعت غذا مرهون  ریزی کنند بسیاری از نوآوری شود تا مدیران صنایع غذایی با فکری باز برای آینده برنامه تکنولوژی باعث می

قاد دارم آوریم بنده اعت مان به ارمغان می است چراکه ما آسایش را برای مشتریان« بولر»روزی شرکت  خدمات پس از فروش شبانه

ما در مجموعه . مواد اولیه مناسب-9مدیریت -7تکنولوژی مدرن -3: اصل مهم باید حکمفرما باشد 9برای دوام در صنعت غذا 

دهیم که راجع به تکنولوژی هیچ نگرانی نداشته باشیم و با فکری باز به مدیریت تامین مواد  به شما اجازه و اطمینان را می« بولر»

آالت رقبایش است که به  با سایر ماشین« بولر»وقت در حال فعالیت هستند و این تفاوت  تمام« بولر»های  تگاهدس .اولیه بپردازید

سال است که در حال فعالیت است و در اکثر کشورهای دنیا نیز  392سوییس نزدیک به « بولر». حق هم تفاوتی مثال زدنی است

 .سال است که در حال فعالیت است 62به  ایران نیز نزدیک« بولر»کارخانجات مستقلی دارد و 

 اند در این رابطه چه نظری دارید؟ آالت چينی شده متاسفانه کارخانجات ایران تبدیل به قبرستان ماشين

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28624
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بنده از لحاظ صنعتی، ایران و ایرانی را خیلی . آالت چینی استفاده کنند به نظر من در شان صنعتگران ایرانی نیست که از ماشین

کنم البته درست است که چین در حال حاضر پیشرفت چشمگیری کرده است، ولی این  ها تصور می تر و دلسوزتر از چینی تکنیکال

تر  گذاری طرز فکری به مراتب پایین کنم از نظر صنعتی و سرمایه های کالن است تا خود صنعتگران و من فکر می به خاطر سیاست

ها کار کنند و هر کسی هم که  بینم که بخواهند با چینی ال در شان صنعتگران ایرانی نمیدر این صورت بنده اص. ها دارند از ایرانی

تکنولوژی چین دردی از صنعت ایران دوا . کند و به اصطالح بساز و بفروش است مدت فکر می دهد خیلی کوتاه این کار را انجام می

تنها در صنعت غذا، بلکه در  سنجیم تا بتوانیم پیشرفت کنیم، نههای دنیا ب کند به نظر من باید همیشه خودمان را با بهترین نمی

آالت دنیاست و باید وجود  کننده بهترین ماشین ها، مالک همین است البته صنعت غذا یکی از صنایع پیشگام و مصرف تمامی صنف

« بولر»ی که در ایران از تکنولوژی آالت صنایع غذایی در ایران را به فال نیک گرفت تعداد کارخانجات صنایع غذای بهترین ماشین

کند تکنولوژی  ها نیست و هر شخصی که فکر می تکنولوژی چینی در حد و اندازه ایرانی. سابقه است کنند در منطقه بی استفاده می

 .مدت را دارد ریزی کوتاه چینی جوابگوی نیاز ماشین است قطعا مطمئن باشید که برنامه

 

ریزی متحمل شده که نمونه بازر آن  ء مدیریت و برنامه های سنگينی را از بابت سو ضربه سال گذشته ۶اقتصاد ایران در 

ها را اقتصاد ایران تجربه کرد که شيوه اجرای آن امری حساب  در بعد داخلی نيز هدفمندی یارانه. نوسان نرخ ارز بود

خونریزی افتاده است در این باره باتوجه  شده نبود و امروز هم شاهد این هستيم که بزرگترین جراحی اقتصادی دنيا به

 به اینکه یك توليدکننده هستيد چه نظری دارید؟

ای برای تامین  اتفاقی که بعد از تغییر قیمت ارز رخ داد این بود که ثبات زنجیره تولید به یکباره از هم پاشیده شده، هر کارخانه

هم تامین قطعات « بولر»ت به بازارهای خارجی نیازمند است در مجموعه مواد اولیه خود با توجه به اینکه هیچ کشوری خودکفا نیس

های ارز و بازارهای جهانی دارد چراکه وارداتی هستند اتفاقی که در این بین افتاد و برای من به  آالت بستگی به قیمت اولیه ماشین

کرد، یعنی اینکه اگر از یک تولیدکننده  ییر میها ساعتی تغ قیمت« بولر»شخصه جالب بود این بود که در کارخانه آستارا شرکت 

تنها مجموعه  شدیم و در این وادی نه مواجه می« اعتبار اطالعات تا یک ساعت»فوالد تقاضای لیست قیمت داشتیم حتما با جمله 

راهکار این بود که  در این شرایط تنها .ریزی و زمانبندی کند ، بلکه هیچ صنعتگر دیگری نمی تواند برای یک ساعت برنامه«بولر»

متاسفانه یا خوشبختانه اقتصاد ایران هر سازی را که زده است . نحوه مدیریت را تغییر بدهیم تا بتوانیم جوابگوی مشتریانمان باشیم

اند و این شاید در بعد ملی خوشایند به نظر برسد، ولی صنعت هم تا جایی کشش مبارزه با  صنعتگران ایرانی با آن هماهنگ شده

البته اشاره به این نکته هم خالی از لطف نیست که در حال . خواهد کرد STOP کالت را دارد و قطعا با این همه مشکل روزیمش

حاضر نسبت به مدت مشابه سال قبل وضعیت کمی بهتر است و آن هم فقط به دلیل ثبات نسبی قیمت ارز است البته به شخصه 

ریزی و زمانبندی کارخانجات  قعی خود نرسیده است، ولی همین ثبات نیز برای برنامهاعتقاد دارم قیمت ارز همچنان به قیمت وا

مقوله را اگر نداشته باشیم قطعا موجب نارضایتی مشتریان  7ریزی است و این  خوب است چراکه اساس و بنیان هر حرکتی برنامه

 .بازار خواهد شد که تبعات این نارضایتی از دست دادن بازار خواهد بود

های زیادی را متحمل شدیم اما همیشه تا سر حد توان خود جوابگوی مشتریان بودیم و  سال سختی 2ا با وجود اینکه در این م

 .تنها تعدیل نیرو نداشتیم بلکه اشتغالزایی هم داشتیم های بحرانی اقتصاد ایران بود نه سال گذشته که سال 2کنم در  افتخار می

سال به 32خيلی از کارشناسان اعتقاد دارند ارز در ایران . ایران قيمت واقعی نيستاشاره داشتيد که قيمت ارز در 

صورت مجازی پایين نگه داشته شد که این قدرت را در بازارهای جهانی از صادرکنندگان و تجار ایرانی گرفته بود به 

 نظر شما قيمت واقعی ارز چقدر است؟
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دهد تا قیمت  هزار تومان است، ولی درحال حاضر دولت یارانه می 4تا  200هزار و  2به نظر من قیمت واقعی ارز در ایران در حدود 

شود روی صنعت  بینید چون وقتی ارز با یارانه پایین نگه داشته می ها و عواقب این امر را در اقتصاد می ارز را پایین نگه دارد و نشانه

بیماری اقتصاد ما مساله نفت است نفت  .وی یک زخم عمیق استبسیار تاثیرگذار است و این به منزله گذاشتن چسب زخم به ر

تواند کارایی خود را نشان  کنم اقتصاد و صنعت ایران به مراتب بهتر می واقعا بالی اقتصاد ایران است و اگر نفت نباشد من فکر می

که اشتباه کند و اشتباه را چندین بار  دهد دهد و چرخه اقتصاد ایران بهتر می چرخد ولی نفت این قابلیت را به اقتصاد ایران می

شود که هیچ وقت قیمت واقعی را تجربه نکنیم  و در نهایت بر روی تمامی اشتباهات سرپوش بگذارند و این هم باعث می  تکرار کند

و هیچ فردی هم این  دانم که دولتی بر سر کار بیاید و قیمت واقعی ارز یا ارز شناور را در اقتصاد ایران حاکم کند به شخصه بعید می

پذیر  ریسک را قبول نخواهد کرد ولی این را هم باید پذیرفت تا روزی که در روی این پاشنه بچرخد اقتصاد ایران همچنان ضربه

 .خواهد ماند

م تومانی تور 222هزار و 1زا باشد وقتی ما با دالر  کنيد تورم هزار تومان فکر نمی 4تا  2کنيد قيمت ارز  اینکه اشاره می

 هزار تومانی چه خواهد کرد؟ 4درصد را تجربه کردیم دالر  62

 های آنها و تورم در ایران نهایتا از بعد اقتصادی نیست و گاهی مواقع موارد دیگری هم در آن دخیل است مثل ذهنیت مردم، نگرانی

... 
و میالدی را جشن گرفتیم و هیچ افزایش ماه پیش سال ن 9مثال واضح آن این است، در آستانه سال نو خورشیدی هستیم و دقیقا 

یابد را  ها در ایران یکباره افزایش می ولی من دلیل اینکه با نو شدن سال چرا قیمت. ماه گذشته تجربه نکردیم 9قیمتی را در این 

باید دید مردم نسبت  .این طرز فکر برای اقتصاد ایران مضر است. دانم هیچ اتفاقی نیافتاده فقط یک تغییر فصل را تجربه کردیم نمی

به اقتصاد و امنیت سرمایه آنها تغییر کند اینکه بخواهم به شخصه نظریه و تئوری در مورد اینکه اگر قیمت ارز شناور بشود تورم 

 .یابد شدنی نیست افزایش یا کاهش می

الی دستخوش تغيير که با کوچکترین سيگن( اقتصاد خاکستری)جناب نظام مافی اقتصاد ایران یك اقتصاد بيمار است 

سال پيش سبب شد تا صادرات رونق بگيرد و تجار ایرانی  3گيری حباب ارز در بهمن ماه  شود شکل و تحوالت می

و این در ارازمدت به بدنه اقتصادی کشور ضربه وارد   بدون توجه به بازار داخلی هرچه در توان داشتند صادر کردند

 .اردکننده تبدیل نخواهد کردکرد ارز شناور ایران را به بزرگترین و

پس نتیجه  .ما در حال حاضر هم بزرگترین واردکننده هستم هیچ صنفی در ایران نیست که ماده اولیه صنعتش را وارد نکند

رود  صحبت شما درست است وقتی که ارز باال می .گیریم که اقتصاد ایران یک اقتصاد مونتاژی است و یک اقتصاد تولیدی نیست می

دگان باید خوشحال باشند چون بازارهای بیشتر و بهتری را می توانند در خارج از ایران به دست بیاورند ولی درست صادرکنن

شان از خارج کشور بود  برعکس این شد و تمامی صادرکنندگان کارشان مختل شد چراکه زنجیره تامین قطعات و موارد اولیه

چون تحت استاندارد بولر سوییس « بولر»ما در مجموعه . گذاری نمی کند ایهمتاسفانه هیچ فردی بر روی بدنه این زنجیره سرم

کنیم و ما مجبور به واردات قطعات  آالت ایران پیاده می کند و جزء به جزء استانداردهای سوییس بر روی ماشین فعالیت می

رول انتهایی جزو  7رول ابتدایی و  7شود  رول فوالدی که استفاده می« بولر»برای مثال در شرکت . باکیفیت درجه یک هستیم

کنیم و فکر  هایمان را رنگ می بار دستگاه 4گیرد و یا اینکه  شود و فقط مغز آن است که مورد استفاده قرار می ضایعات محسوب می

آالت  ز سایر ماشیناگر قیمت ماشین آالت بولر بیشتر ا. کنم هیچ کدام یک از رقبای ترک و ایتالیایی ما این کار را انجام بدهند نمی

آالت بولر  دهد تمامی استانداردهای بولر سوییس را در ماشین مشابه است یه خاطر کیفیت در تولید و خدماتی است که ارایه می

 .واردات موتور محرک یک اقتصاد پویا است اما باید حساب شده و سنجیده عمل کرد. توان مشاهد کرد ایران هم می
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قد از صنعت و صنعتگرانش  کنيد یعنی اینکه دولت این کشور تمام به استاندارد سویيس می آقای مهندس اینکه اشاره

حمایت می کند و همچنين از مصرف کنندگان این صنعت نيز حمایت می کند تا زنجيره توليد از هم نپاشد اما در ایران 

استفاده کرده در « بولر»لوژی روز دنيا یعنی آالت و بهترین تکنو ای مثل آرد مانا با وجود اینکه از ماشين وقتی کارخانه

داند یا اینکه فرق بين  کننده نهایی ارزش تکنولوژی را نمی تعطيل است و آن هم به دليل اینکه مصرف حال حاضر نيمه

 !کند پس نباید توقعی آن چنانی داشت بهترین و بهتر را درک نمی

های بسیاری پیدا  سال گذشته تفاوت 90یا  70ببینید صنعت غذای ایران با ای از این مساله برمی گردد به قیمت بازار  بخش عمده

برند بیشتر وجود نداشت ولی در حال حاضر  7کننده حق انتخاب نداشت و از هر کاالیی شاید یک یا  کرده است در قدیم مصرف

شود کیفیت  کننده داده می فبرندهای مختلفی وجود دارد که طبیعتا حق انتخاب هم بیشتر شده وقتی حق انتخاب به مصر

زند شما مطمئن باشید که در بحث آزادسازی قیمت آرد و  کننده حرف اول و آخر را می کند اینجاست که مصرف خودنمایی می

ها خودش را  کننده را بدهد این تکنولوژی روز خواهد شد یعنی زمانی که بازار اجازه حق انتخاب به مصرف به گندم مساله کیفیت

کنند به مراتب محصول  استفاده می« بولر»بله گفته شما صحیح است که کارخانجاتی که از تکنولوژی  .اهد دادنشان خو

ها  کننده به نوبه خود حق انتخاب این محصول را ندارد چرا چون قیمت تری را در اختیار جامعه قرار می دهند اما مصرف مرغوب

الیی را مصرف کنند ولی زمانی که این اجازه به مردم داده شود تا انتخاب کند که مردم چه کا دستوری است و دولت تعیین می

 .دهد ها خودش را نشان می ها و کیفیت کنند آن زمان است که تفاوت

 

آالت غذای دام و  آالت آرد و نان شناختند اما اشاره داشتيد که در بحث ماشين برگردیم همه بولر را با ماشين« بولر»به 

 دهيد؟ در یان رابطه هم توضيح می. الت هم دستی بر آتش داریدطيور، اسنك و شک

کارخانه آردسازی در کشور وجود دارد  392توانم بگویم که  شناسند می آالت آرد و نان می را ماشین« بولر»اینکه اشاره دارید همه 

« بولر»های  شکالت در ایران از دستگاههای سازنده  همچنین تقریبا تمامی شرکت .کنند آالت بولر استفاده می که همگی از ماشین

های باال مشغول فعالیت است همچنین در زیمنه ماکارونی و پاستا  کنند دستگاه استروژن بولر در زمینه اسنک با کیفیت استفاده می

کنند در بحث غذای  استفاده می« بولر»آالت  آالت داشته است و تمامی بزرگان صنعت ماکارونی ایران از ماشین نیز بولر ارایه ماشین

های مدرن را  همچنین در زمنیه شالیکوبی نیز بولر با بهترین کیفیت شالیکوبی. زنند حرف اول را می« بولر»دام و طیور کارخانجات 

همچنین نخستین شالیکوبی با پاربورلینگ در یاران هستیم که در حال حاضر در استان مازندران در حال . اندازی کرده است راه

ها زمان  ورود پیدا کردیم که شاید ساعت... در خیلی از صنایع غذایی ایران مثل روغن، کورن فلکس، آرد غنی شده و . است فعالیت

توانم به جرات  سازی هم می دهیم در بحث شکالت بخواهد تا بتوانم توضیح بدهم و قسمت اعظم صنعت غذای ایران را پوشش می

شود و جالب است بدانید که بولر با نستله هم  تولید می« بولر»آالت  های دنیا با ماشین درصد شکالت 22اشاره کنم که نزدیک به 

اندازی کرده  آالت آینده نستله راه همکاری تنگاتنگی دارد و حتی نستله در دفتر بولر سوییس بخشی را برای تحقیق بر روی ماشین

 .است

 

 رید؟برنامه آینده بولر چيست و قصد ورود به چه صنعتی را دا

های متفاوت را در ایران با ساختار همان منطقه بسازیم خیلی  های صنف آالت و اینکه بتوانیم دستگاه سازی ماشین ما در مورد بومی

گیر و  ما در حال حاضر بر روی دستگاه پوست. ایم و در حال حاضر بخش عمده تمرکز ما بر روی شالیکوبی است تمرکز کرده

که برای اولین بار در ایران این مهم اتفاق خواهد افتاد و این تحول شگرفی را ایجاد خواهد کرد به سفیدکن شالی تمرکز کردیم 

های سنتی و یا چینی که بیشتر آنها چینی است نزدیک  دلیل اینکه دانه شکسته را کم خواهد کرد ما در حال حاضر در شالیکوبی
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 2به زیر « بولر»های  شود که این حجم با دستگاه به دانه مرغ تبدیل میشکنند که  درصد شالی را در زمان پوستگیری می 92تا  90

دیگر نیازی به واردات برنج نخواهیم داشت چراکه حجم دانه « بولر»آالت شالیکوبی  با استفاده از ماشین. درصد خواهد رسید

گذاری  و این یک سرمایه رسد کم خواهد شد و یک تحول چشمگیر در این صنعت است شکسته که به مصرف دانه مرغی می

آالت  هزار شالیکوبی رد یاران داریم که اصال نیازی به این تعداد شالیکوبی فرسوده نیست با ماشین 9زیربنایی است ما نزدیک به 

کیفیت داشته  هزار شالیکوبی بی 9بزرگان قدرهای این عرصه در میدان رقابت باقی خواهند ماند به جای اینکه  «بولر»شالیکوبی 

کند بلکه ایران را از واردات برنج  تنها از تکنولوژی روز دنیا استفاده می شالیکوبی مدرن داشته باشیم که نه 700توانیم  باشیم می

 .نیاز خواهد کرد بی 

 

 ایران قابليت صادرات هم دارد؟« بولر»

ارمنستان را هم در اختیار دارد و ما ایران در اصل مدیریت جمهوری آذربایجان و « بولر»بله به نکته خوبی اشاره شد دفتر 

نگاهی هم به عراق  آالت صارد کردیم و نیم  حتی به پاکستان هم ماشین. ایم قراردادهای خیلی مهم و بزرگی را به امضا رسانده

 .خواهیم داشت و اگر نیاز باشد قطعا کشورهای همسایه و همجوار ایران را پوشش خواهیم داد

 

 کنيد؟ چگونه ارزیابی میآینده اقتصاد ایران را 

پای  7ما نیاز به تحول داریم و تحول باید بومی و خودی باشد نه خودی دستوری و مرکزی صنعت ایران قابلیت ایستادن روی 

خودش را دارد اینکه اشاره به خودکفایی دارید باید بگویم که در دنیای امروز هیچ کشوری خودکفا نیست و همه به هم زنجیروار 

هایی در زمینه کشاورزی و انرژی داریم اما اساس کار باید تغییر پیدا  ند و دیگر دنیا به یک روستا تبدیل شده، ما قابلیتمتصل هست

شود تا مقدار زیادی گندم وارد  ای از کشت گندم متکی به بارش باران است و همین امر سبب می کند، در حال حاضر بخش عمده

فصل ایران باید گندم وارد کنیم؟ و در اصل چه  6گونه دوام آورد؟ چرا با وجود کشاورزی شود این تا چه زمانی می. کشور شود

بفروشیم که بتوانیم گندم وارد کنیم؟ اینها تمام به هم متصل هستند، بنده به شخصه اعتقاد دارم که در رابطه با گندم بیراهه 

دست دولت باید از اقتصاد ایران . زند ژی هم بر مشکالت آن دامن میرویه آب و انر ویه گندم و عدم مدیریت بی ر ایم واردات بی رفته

 .کوتاه شود و به بخش خصوصی اعتماد کند و اجازه دهد تا بخش خصوصی برای آینده و صنعت ایران تصمیم بگیرد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=72400 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه
 فودپرس- 1393فروردین ماه  31شنبه 

 در انتظار تشکيل جلسه شورای عالی سالمت و امنيت غذایی "شير، روغن و نان سالم"
، روغن و نان خبر داد و لبنياتو  شيرریيس سازمان غذا و دارو از اقدامات انجام شده جهت تدوین سند سالمت  

 .این اسناد جهت ابالغ و اجرا آماده ارایه به شورای عالی و امنيت غذایی است: گفت

های کلی نظام  ، درباره سیاست(ایسنا)وگو با خبرنگار سرویس سالمت خبرگزاری دانشجویان ایران  دکتر رسول دیناروند در گفت

وزارت بهداشت و سازمان غذاو دارو همواره در راستای افزایش سالمت : سالمت و تاکید ویژه بر روی بحث امنیت غذایی، گفت

 .کند جامعه حرکت می

 
در این زمینه اسناد مختلفی با تفاهم : های مختلف غذایی اشاره کرد و گفت آماده شده در رابطه با سالمت فرآوردهوی به اسناد 

است تا پس از طرح در این شورا و  امنیت غذاییهای مربوطه تدوین شده و آماده ارایه به شورای عالی سالمت و  میان دستگاه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28600
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%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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 .تصویب آن، جهت اجرا ابالغ شوند

های شیر و لبنیات، روغن و نان از جمله اسنادی است که آماده ارایه به شورای  سند سالمت فرآورده: دیناروند در این باره افزود

به عنوان مثال در مورد روغن به سمت کاهش روغن جامد مصرفی و کاهش اسید چرب ترانس . ستعالی سالمت و امنیت غذایی ا

 .موجود در روغن جامد هستیم

در مورد شیر نیز به دنبال افزایش مصرف آن در کشور هستیم؛ چرا که سرانه مصرف شیر در : ادامه داد سازمان غذا و دارورییس 

به این ترتیب است که به . ایران بسیار پایین است و به عنوان مثال سرانه مصرف شیر در کشورهای اروپایی سه برابر ایران است

 .دنبال افزایش مصرف شیر هستیم

های مختلف  در زمینه سالمت فرآورده. قاعدتا وزارت بهداشت به دنبال افزایش سالمت آحاد جامعه است: وی در پایان تاکید کرد

کند  رود اما از بندهای مختلفی برخوردار است که هر بند آن تالش می غذایی، یک سند به شورای عالی سالمت و امنیت غذایی می

 .دهد هر یک از موارد مذکور را پوشش

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=72221 

 
 "بازگشت به باال"

 دانه های روغنی
 فودپرس- 1393فروردین ماه  28پنج شنبه 

 تضمينی برقرار است خریدکلزاکاران نگران نباشند،
 .شروع برداشت کلزا در صورت عدم فروش در بازار رقابتی ميان کارخانه ها، موظف به خریدتضمينی استدولت با 

امسال از سطح یکصد و هفت : امروز با اعالم این مطلب در گفتگو با خبرنگار ایانا گفت وغنیدانه های رمعاون اداره کل پنبه و 

 .هکتاری کلزا پیش بینی می شود که دویست هزار تن محصول برداشت شود

انجام شده و مشکل خاصی وجود ندارد،خاطر نشان  کلزاشاهپور شکاری با بیان این که در حال حاضر ده درصد برداشت محصول 

 .کلزا مشمول خرید تضمینی است و کشاورزان نگران نباشند: کرد

ر و اگر کارخانه ها در حوزه رقابت خرید نکنند، دولت حاضر است به هر مقدار کلزا را با قیمت هر کیلو یک هزا: شکاری ادامه داد

بی سابقه بوده  قیمت وی خاطر نشان ساخت قیمت سال گذشته کلزا یک هزار تومان بوده که این رشد. نهصد تومان خریداری کند

 .است

 ورود شش محصول در بورس به شرط تامين اعتبار

اگر مصوبه دولت در خصوص تامین :خبر داد و گفت بورس کااله کل پنبه و دانه های روغنی از ورود هفت محصول در معاون ادار

 .محصول دیگر در بورس انجام شده است 4ای ورود اعتبار مورد نیاز ابالغ شود هماهنگی های الزم بر

در مازندران توسط کارشناسان بورس مورد بازدید قرار سویا انبارهای دانه های روغنی کلزا در استان گلستان و : شکاری ادامه داد

 .ادگی الزم برای نگهداری محصول داردگرفته و آم

با وجود آن که امسال شاهد سرمازدگی در مزارع کلزا و سایر دانه های روغنی بودیم، اما تولید در حد سال گذشته : وی تاکید کرد

 .است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=72221 

 "بازگشت به باال"

 

 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%BA%D8%B0%D8%A7+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28589
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28579
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 متفرقه
 فودپرس- 1393فروردین ماه  28پنج شنبه 

 خورند و سبزی کم می ميوهها  درصد ایرانی۶۶
ها و سبزیجات در سالمت، خودمراقبتی  سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت با اشاره به نقش ميوه

درصد مردم در روز کمتر از پنج واحد ميوه و سبزی  ۶۶این درحاليست که متاسفانه : گفتها،  و پيشگيری از بيماری

 .کنند مصرف می

کنند، یعنی به طور  مصرف می میوه و سبزی درصد مردم روزانه کمتر از پنچ واحد 22: فر گفت به گزارش ایسنا دکتر شهرام رفیعی

 .شان یک و نیم واحد است میانگین میوه یا سبزی مصرفی

 30و سبزی دچار هستند؛ به طوری که از هر میوه هزار ایرانی به مشکالت ناشی از کمبود مصرف  200میلیون و 32: وی افزود

 .کند ایرانی تنها یک نفر در طول روز به اندازه کافی میوه و سبزی مصرف می

شان را جدی بگیرند و  یی روزانهعذاهای خام در سبد مصرف  فر به افراد توصیه کرد که لحاظ روزانه پنج نوبت میوه و سبزی رفیعی

به  آبمیوههای تازه یا  های غذایی، مصرف میوه های تازه برای مصرف، استفاده از سبزی در کنار وعده انتخاب سبزی و میوه: افزود

 .شود های بدون چربی و کمی آبغوره یا آبلیمو نیز توصیه می عنوان میان وعده، مصرف زیاد ساالد هنگام نهار و شام با سس

های خرد شده و قطعه قطعه شده را سریع مصرف یا  سعی کنید میوه: سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت گفت

در یخچال نگهداری کنید؛ زیرا پوست کندن، قطعه قطعه کردن و آسیب به بافت میوه، به مرور محتوای تا زمان مصرف 

 .های آن میوه را کم خواهد کرد ویتامین

شان میوه در نظر بگیرند و  به منظور تشویق کودکان به مصرف میوه، بهتر است والدین جهت میان وعده مدرسه فرزندان: وی افزود

 .گیرد ه ذائقه کودکان از دوران کودکی شکل میفراموش نکنند ک

ها با یکدیگر  ترکیب میوه: ها تاکید کرد و گفت سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت، بر تنوع در مصرف میوه

جنگند،  سرطان میگیالس، آلبالو و توت با . کند ها و ترکیبات مختلف را دریافت می بدین ترتیب بدن افراد ویتامین .متفاوت است

های  هستند و به همین ترتیب میوه C سیب دارای مقدار زیادی فیبر است، پرتقال و کیوی هم محتوی مقدار زیادی ویتامین

 .کنند و الزم است در مصرف آنها بحث تنوع نیز مد نظر قرار گیرد مختلف فواید خاص خود را به بدن منتقل می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=72222 

 
 "بازگشت به باال"

 منابع مالی
 خبرنگاران جوان – 1393فروردین  27: تاریخ

 "کشاورزی"های  اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل شده از یارانه به زیرساخت
های  بخشی از درآمدهای حاصل شده از یارانه به زیرساخت: نابع طبيعی مجلس گفتعضو کميسيون کشاورزی آب و م

 .اختصاص یابد... کشاورزی، شامل خریداری تجهيزات آبياری نوین، خریداری ماشين آالت کشاورزی و 

بخشی از درآمدهای حاصل شده از یاراه به : اظهار داشت ارانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگراضی نوری در گفتگو با 

است، باید اختصاص ... آالت کشاورزی و  های کشاورزی که شامل خریداری تجهیزات آماری نوین خریداری کردن ماشین زیرساخت

 . یابد

استفاده از آبیاری نوین، تحت فشار و توجه به اینکه استان خوزستان با میزان تبخیر آب زیاد رو به رو است : وی در ادامه افزود

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87+%D9%88+%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%BA%D8%B0%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A2%D8%A8%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=28577
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 . را با این کار انجام خواهیم داد  وری ای کمک قابل توجهی به بخش کشاورزی خواهد نمود و قانون بهره قطره

 

 ها را در اختیار تولید کنندگان بگذاریم و از تولید کننده و مصرف کننده هر دو حمایت کنیم با کاهش اگر یارانه: نوری اظهار داشت

 . قیمت ها رو به رو خواهیم شد

که کشورها در ناحیه نیمه خشک قرار دارد درآمدهای حاصل از یارانه به  با توجه به این: این نماینده مجلس در پایان یادآور شد

 . بخش آبیاری تحت فشار کشور کمک شایانی خواهد نمود

http://www.yjc.ir/fa/news/6202612 

 
 "بازگشت به باال"

 آب
 خبرنگاران جوان - - 1393فروردین  27: تاریخ

 "شبکه آبی و زهکشی"هزار هکتار  312احداث 
در سه سال نخست برنامه : های آبياری و زهکشی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت مدیرکل دفتر توسعه شبکه

هزار هکتار شبکه فرعی آبياری و زهکشی در کشور ساخته  13هزار هکتار شبکه اصلی و  33۶ه کشور، پنجم توسع

 .شده است

های  در سال: ، ابوالقاسم سلماسی افزود(پاون)رسانی وزارت نیرو  پایگاه اطالع  به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانگزارش   به

 .هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی در کشور ساخته شده است 792، در مجموع 3917تا پایان  3910

ای  برداری و نگهداری سازه  های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی با لحاظ مدیریت بهره وی هدف از این اقدام را توسعه احداث شبکه

 .ت مشارکتی آب بران دانستای سامانه به انضمام توسعه مدیری و غیرسازه

تا شبکه فرعی ورودی به مزرعه ( انتقال و توزیع)تکمیل سامانه آبیاری از شبکه اصلی : های این اقدام، گفت سلماسی درباره ضرورت

و های مهم و راهبردی  برای بهبود بازده آبیاری، جلوگیری از تلفات ناشی از نفوذ، تبخیر از سطح و خودکفایی در تولید محصول

 .های آبیاری و زهکشی در کشور است های ساخت شبکه ایجاد اشتغال، از ضرورت

: های آبیاری و زهکشی شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره دستاوردهای ملموس این اقدام، گفت مدیرکل دفتر توسعه شبکه

خاک، جلوگیری از مهاجرت روستاییان، ایجاد  برداری بهینه از منابع آب و ایجاد عمران و آبادانی، توسعه و رونق کشاورزی، بهره

هزار شغل به صورت غیرمستقیم و افزایش عملکرد محصول به میزان تقریبی دو  300هزار شغل به صورت مستقیم و  300حدود 

 .های آبیاری و زهکشی در کشور است برابر در هکتار، ازجمله دستاوردهای ساخت شبکه

: های آبیاری و زهکشی شرکت مدیریت منابع آب ایران در دو سال آینده، گفت فتر توسعه شبکهوی در ادامه درباره برنامه شاخص د

هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، برنامه شاخص این دفتر  396تحقق برنامه استفاده از اعتبار فاینانس در سطح 

 .است

شبکه اصلی و یک میلیون هکتار شبکه فرعی است و در  هزار هکتار 200هدف بلندمدت ما، ساخت حدود : سلماسی افزود

 .هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی از محل اعتبار فاینانس هستیم 396دنبال ساخت حدود  مدت نیز به کوتاه

هزار نفر دیگر به صورت غیرمستقیم،  20هزار نفر به صورت مستقیم و برای  20با اجرای این طرح، برای حدود : وی سپس گفت

 .شود غل ایجاد میش

http://www.yjc.ir/fa/news/4805498
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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درصد در مصرف آب شبکه در سال و افزایش عملکرد محصول به میزان تقریبی دو برابر در  30جویی حدود  صرفه: سلماسی افزود

 .هکتار، از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح خواهد بود

http://www.yjc.ir/fa/news/6202046 

 
 "بازگشت به باال"

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  31: تاریخ

 مرغ است افت صادرات عامل کاهش قيمت تخم "/بورس کاال"مرغ مهمان تازه  تخم
دولت باید برای : مرغ به بورس کاال، گفت مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران ميهن با اشاره به ورود تخم

 .صادرکنندگان مشوق صادراتی در نظر بگيرد تا ما توان رقابت با سایر کشورها را به دست آوریم

شده و  مرغ به بورس کاال فراهم مقدمات ورود تخم: ، اظهار داشتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانهدایت اصغری در گفتگو با 

 . رود این محصول تا یکی دو روز آینده روی تابلو می

 . سازد مرغ در بورس کاال وضعیت معامالت را شفاف می عرضه تخم: وی ادامه داد  

کاهش نرخ ارز و وجود کشورهای  : تومان است افزود 7400مرغ حدود  اصغری با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلو تخم  

مرغ  سبب افت صادرات تخم( شود درصد مشوق صادراتی پرداخت می 72تا  32در این کشورها به صادرکنندگان )د رقیب قدرتمن

تولید امری قطعی است اما متأسفانه   :وی با بیان اینکه حجم تولید این محصول در کشور بسیار باال است ادامه داد  . شده است

 . شود راه میمصرف قطعی نیست و در مواقعی با کاهش تقاضا هم

 . دولت باید برای صادرکنندگان مشوق صادراتی در نظر بگیرد تا ما با سایر کشورها قدرت رقابت پیدا کنیم: اصغری تأکید کرد   

 . شود ای عرضه می ای یا بسته مرغ به صورت شانه در مرحله دوم توزیع سبد کاال تخم: وی در پایان گفت  

 . مرغ است عدد تخم 76و هر بسته شامل  90به گفته اصغری، هر شانه شامل   

http://www.yjc.ir/fa/news/6201109 

 "بازگشت به باال"
 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  29: تاریخ

 های روغنی درصدی دانه 32 "واردات"
شود  های روغنی می توان گفت آمارهایی که اعالم می های تجاری در زمينه دانه های مختلف برند توجه به مجموعه با

 .های روغنی ها وارداتی هستند نزدیك به واقعيت است و عمده دانه

  با بیان اینکه بخش عمده ای از دانه های روغنی اقتصادی باشگاه خبرنگاران  خبرنگارایرج ندیمی نماینده الهیجان در گفتگو با 

در حوزه دانه های روغنی مشکالت زیادی داریم به گفته مسئولین : برای آن بود گفت  وارداتی هستند و باید به دنبال راه چاره ای

کند این رقم  ها ثابت می های مختلف برند مجموعهدرصد از دانه های روغنی وارداتی هستند البته وجود  10در این بخش حدود 

 . نزدیک به واقعیت است

علی رغم وعده های مختلف وزارت جهاد و کشاورزی اقدامات تعریف شده و نتیجه بخشی صورت نگرفت بنابر این : وی ادامه داد

 .د شودقابل توجهی باید صورت بپذیرد تا دانه های روغنی به اندازه کافی تولی  سرمایه گذاری

 

http://www.yjc.ir/fa/news/4805064
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4809903
https://www.yjc.ir/fa/services/6
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ها، کمبود ارز و با توجه برنامه های اقتصاد مقاومتی باید از واردات بیش از  با توجه به شرایط کشور، موضوع تحریم  :وی اشاره کرد

 . حد آن جلوگیری شود

 

  م ولیداری  ما از نظر منابع انسانی، آب و هوا و زمین شرایط مطلوب  :کشور گفت  های تولیدی وی در ادامه درباره ظرفیت

 .های داخلی قابل جبران است  کمبود  کنیم که با همیاری های الزم نمی متاسفانه استفاده

http://www.yjc.ir/fa/news/6202612 

 "بازگشت به باال"
 اقتصاد کالن

 اران جوانخبرنگ - 1393فروردین  29: تاریخ

 ای از بعد محلی و منطقه "های روستایی تعاونی"توجه به 
ای شروع شود تا بتواند تاثيرات مثبت در اقتصاد کالن  های روستایی باید از سطوح محلی و بعد منطقه توجه به تعاونی

 .کشور داشته باشد

ها در  با اشاره به اهمیت تعاونیخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران  زهره جوان بخت کارشناس برنامه ریز روستایی در گفتگو با

توسعه   ها از جمله ابعاد توسعه روستایی است که توجه به آن سبب اشتغال پایدار و تعاونی: توسعه اشتغال پایدار روستایی گفت

 . همه جانبه روستایی می شود

های می شود برای شروع نیاز به سرمایه های کالن  نگرش سبب تجمیع سرمایه های کوچک برای ایجاد فعالیت این: وی ادامه داد  

 . ندارد

هاست این  ها نمونه بارز تعاونی در روستا احداث گلخانه: ها را نمونه بارز تعاونی در روستا دانست گفت این کارشناس احداث گلخانه  

های اندک از جمله خدمات و نیروی کار سبب بهره کافی در  گیرد که تجمیع سرمایه دک شکل میفعالیت اقتصادی با یک سرمایه ان

 . دراز مدت می شود

تعاونی در روستا سبب مشارکت همیاری : کند ادامه داد ها ایجاد می انگیزه مشارکت در روستا  با تاکید بر اینکه تعاونی  جوانبخت  

روستایی بسترهای اشتغال پایدار و در سایه آن   قرار دادن وام به تعاونی ها تولید و  ر اختیارتوان با د شود به همین منظور می  می

 کار آفرینی را سبب شد 

های فراوانی برای  ها ظرفیت در روستا: ها دانست و اضافه کرد وی تعاونی گردشگری روستایی را نوع دیگری از تعاونی ها در روستا 

گردشگری روستایی سبب در اختیار   های ها با مشکل مواجه است ایجاد تعاونی ه تاثیر زیر ساختگردشگری وجود دارد اما همیش

های اقامتی، حمل و نقل گردشگران و استفاده از مردم روستا به ویژه زنان روستایی و در  ها مثل مکان قرار دادن امکانات بومی روستا

تعاونی گردشگری روستایی عالوه بر خدمات : جوانبخت تصریح کرد  . شود یک کالم ارائه خدمات بهینه به گردشگران روستایی می

. های صنعت گردشگری مثل صنایع دستی سبب سامان دهی مشاغل روستایی شود تواند با حمایت از زیر بخش گردشگری می

تا بتواند تاثیرات مثبت در های روستایی باید از سطوح محلی و بعد منطقه ای شروع شود  توجه به تعاونی: وی خاطر نشان کرد  

 .اقتصاد کالن کشور داشته باشد 

http://www.yjc.ir/fa/news/6202967 

 
 "بازگشت به باال"

 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/4808497
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4808342
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 محصوالت زراعی و باغی
 خبرنگاران جوان - 1393فروردین  29: تاریخ

 با توليد باال توجيه اقتصادی ندارد "باغات "رالگوی کشت د
الگوی کاشت در باغات با توليد باال توجيه اقتصادی ندارد و باید مازاد محصوالت توليد شده را با یافتن بازارهای جدید 

 .مدیریت کرد

باغداران تمامی محصوالت خود : فتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گمجتبی شادلو رئیس اتحادیه باغداران کشور در گفتگو با 

کنند و هیچگونه نهاد حمایتی در بخش باغبانی نداریم کمبود نیروی انسانی در این بخش،  را با استفاده از نهادهای آزاد تولید می

وی با اشاره به اینکه انسجام زنجیر تولید و  . داران استنبود کارگران دائمی، متفاوت بودن نرخ دستمزدها از جمله مشکالت باغ

الگوی کشت در باغاتی با تولید باال توجیه اقتصادی ندارد و باید مازاد : توزیع محصوالت کشاورزی ضروری است تصریح کرد

شادلو با . ف انجام شودمحصوالت تولید شده را با یافتن بازارهای جدید مدیریت کرد همچنین توزیع محصول نیز در بازارهای هد

بیان اینکه باغداران به خاطر سالمت، ماندگاری بهتر و بازارپسندی به دنبال راهکارهایی برای جایگزینی کودهای ارگانیک به جای 

کنند و  باغداران دیگر از کودهای ماکرو استفاده نمی: شیمایی بودند و مصرف کودهای ماکرو از گذشته منسوخ شده خاطرنشان کرد

 . اند یشتر به مصرف کودهای نانو میکرو روی آوردهب

http://www.yjc.ir/fa/news/6202992 

 
 "بازگشت به باال"

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  13: تاریخ

وری تنها چاره  افزایش بهره/ باید در برنامه قرار بگيرد "اسرزمينیهای فر کشت"توسعه صادرات و 
 کشاورزی در اجرای فاز دوم هدفمندی

ریزی و اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه حمایت جامع از تولید کننده بخش کشاورزی به  های برنامه پژوهشی موسسه پژوهش نمعاو

وری از طرفی موجب ارتقاء کیفیت محصوالت و از  افزایش بهره: ود، گفتش وری در این بخش می طور حتم منجر به افزایش بهره

 .شود سوی دیگر سبب کاهش هزینه می

ین بخش کشاورزی بخشی بسیار مهم در اقتصاد و تأم: ، اظهار داشتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانراد در گفتگو با  علی کیانی

 . کننده امنیت غذایی کشور است

دهد که در اکثر کشورهای دنیا حمایتی جامع و کامل از تولید کننده بخش کشاورزی و حمایتی  تجربه نیز نشان می: وی افزود 

 . هدفمند از مصرف کننده محصوالت غذایی به عمل آمده است

وری در بخش کشاورزی  رزی به طور حتم منجر به افزایش بهرهراد با بیان اینکه حمایت جامع از تولید کننده بخش کشاو کیانی 

   .شود افزایش بهره وری از طرفی موجب ارتقاء کیفیت محصوالت و از سوی دیگر سبب کاهش هزینه می: شود اضافه کرد می

 . ی کمتری بپردازدای را نیز سراغ نداریم که حاضر نباشد برای محصولی با کیفیت بیشتر بها هیچ مصرف کننده: وی ادامه داد

اما مسئله : شود اظهار داشت راد با بیان اینکه موارد فوق مسائلی است که در مبانی نظری و عملی در دنیا به آن پرداخت نمی  کیانی 

کنیم بالفاصله اذهان سیاست گذاران یا  این است که هنگامی که ما صحبت از حمایت جامع از تولید کننده بخش کشاورزی می

شود که به عنوان مثال ما کاری انجام دهیم تا از قیمت دریافتی توسط تولید کننده حمایت  یران به این مسئله جلب میتصمیم گ

 . شود

https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4808337
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 . رویم می... یا به سراغ ابزارهای سنتی مانند پرداخت یارانه، پرداخت ما به التفاوت و : وی افزود 

 . تواند به نتیجه برسد هایی نمی ین حمایتاین در حالی است که عمالً چن: راد تصریح کرد کیانی 

دهد زمانی  تجربه بیشتر کشورهای دنیا اعم از کشورهای توسعه یافته، کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه نشان می: وی ادامه داد 

را در جهت شود ابزارهایی  که شما متناسب با ساختار تولید و بازار هر محصول یا خدمتی که در بخش کشاورزی انجام می

ها منجر به افزایش کل حمایت از تولید کننده بخش کشاورزی  های قیمتی و غیر قیمتی انجام دهید برآیند این حمایت حمایت

 . دهد وری انتظار داریم رخ می شود و به طبع آن چیزی را که تحت عنوان افزایش بهره می

خواستیم به روال سابق  اگر ما می: ب نیست و یک اجبار است اظهار داشتها یک انتخا راد با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه کیانی 

 . توانستیم موفق باشیم نمی  ادامه دهیم قطعاً

نکته : در بخش کشاورزی را تضمین کند، افزود  ها تواند موفقیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه وی با بیان اینکه چند عامل می 

بر ( ها یا به عبارت بهتر منابع حاصل از افزایش قیمت)ها  از منابع حاصل از هدفمندی یارانه اول این است که سهم بخش کشاورزی

 . قانون بودجه ذکر شده، به عنوان یک بخش تولیدی مهم داده شود 73اساس آنچه در اصل آیین نامه اجرایی تبصره 

هایی که وزارت جهاد کشاورزی  ها و سیاست ه تدریج با طرحتوانیم ب در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد ما می: راد ادامه داد کیانی 

وری کاهش هزینه  مدنظر دارد به سمت حمایت جامع از تولید کننده بخش کشاورزی حرکت کنیم که در پی این امر ارتقای بهره

 . افتد تمام شده تولید و منتفع گشتن مصرف کننده اتفاق می

های حمایتی از تولید کننده بخش  به طور کلی سیاست: یزی و اقتصاد کشاورزی افزودر های برنامه معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش 

 . شود کشاورزی به دو دسته تقسیم می

کند  های حمایتی هستند که از قیمت دریافتی تولید کننده برای محصولش حمایت می دسته اول سیاست: راد اضافه کرد کیانی 

 . مانند خرید تضمینی

تری  بته نظر کارشناسی بنده این است که خرید تضمینی کارآیی الزم را ندارد و در حال حاضر ابزارهای پیشرفتهال: وی ادامه داد 

 . توان از آن استفاده کرد تحت عنوان قیمت تضمینی وجود دارد که می

دد مشخصی را به عنوان قیمت یعنی ما ع: وری ادامه داد های انجام گرفته در قانون افزایش بهره راد با اشاره به پیش بینی کیانی

که بهای بازار به زیر رقم تعیین شده رسید مبلغی را به عنوان ما به التفاوت به تولید کننده  و زمانی  تضمینی تعیین کنیم

 . پردازیم می

تدوین شده   امهکه طبق آیین ن: وی با بیان اینکه مکانیزم پرداخت ما به التفاوت نیز جایی جز بورس کاالی کشاورزی نیست افزود 

 . یابد در این زمینه امر مزکور برای برخی از محصوالت در حال اجراست و به تدریج به سایر آنها نیز گسترش می

یا به عنوان مثال در مورد برخی محصوالت که امکان نگهداری آنها در طول زمان توسط خود کشاورز وجود : راد اضافه کرد کیانی 

 . مت اعتباری برویمدارد ما به سراغ سیاست قی

به این صورت که ما قیمتی را تعیین کنیم و محصول را به آن قیمت از تولید کننده خریداری کنیم اما محصول نزد : وی ادامه داد 

 . تولید کننده بماند

و اگر موفق به دهد  در صورتی که تولید کننده موفق به فروش محصول شود پولی را که گرفته به دولت پس می: راد افزود کیانی 

 . فروش تولید خود نشد دولت قبالً محصول او را خریداری کرده است

های حمایتی قیمتی دیگر بحث تعرفه واردات است که هم اکنون در مورد برخی از محصوالت ما  از جمله سیاست: وی اضافه کرد 

 . ای اعالم نماییم توانیم این موضوع را به عنوان تعرفه سهمیه می
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از جمله سرمایه گذاری در امور زیربناها، تسهیالت : اد با بیان اینکه ابزارهای غیر قیمتی نیز کامالً مشخص هستند گفتر کیانی 

 . کند محصول خود را در زمان مناسب به بازارهای مصرف ارائه کند بازار و زیربناهایی که به تولید کننده کمک می

ها در مراحل چرخه بازار پیش آید نتواند باعث شود  یمتی به دلیل هدفمندی یارانهشود اگر افزایش ق این امر سبب می: وی افزود 

 . که مصرف کننده قیمت بسیار باالتری را برای محصوالت پرداخت کند

 وری در بخش کشاورزی نيست  ای جزافزایش بهره چاره*

ی یارانه ها به دنبال افزایش بهره وری در بخش ما چاره ای نداریم جز اینکه در اجرای فاز دوم هدفمند: کیانی راد تصریح کرد

 . کشاورزی باشیم

 . یعنی این بخش را به بخشی تبدیل کنیم که بتواند تا حدود زیادی در محصوالت اساسی به خودکفایی دست یابد   :وی افزود

 . این امر برویم  در مورد محصوالتی که مزیت های صادراتی داریم نیز باید به سوی توسعه: کیانی راد ادامه داد

به فکر کشت های فرا سرزمینی باشیم برای جبران مواردی که تولید داخل   همچنین ما باید از هم اکنون: وی اضافه کرد

 . قرار می گیریم  پاسخگوی نیاز ما نیست یا در شرایط تحریم

ابع مطلوب و الزم را دارند و به تولید محصول بدین معنا که ما باید برویم در کشورهای دیگر که امکانات و من: کیانی راد افزود

 . بپردازیم تا از این طریق امنیت غذایی کشور را تامین نماییم

به این ترتیب در مواقعی که با مشکل مواجه می شویم خلل و خطری در تامین امنیت غذایی کشورمان ایجاد نمی : وی ادامه داد

 . شود

این بخش برای هدف غایی قرار گیرد این است که ما یک تراز تجاری مثبت برای بخش  تواند برای آنچه می: راد افزود کیانی 

 . کشاورزی ایجاد کنیم

آنچه که در )غذایی را  این تراز تجاری مثبت به این مفهوم است که ما بتوانیم هم در محصوالت اساسی امنیت: وی اضافه کرد 

های رقابتی و  حاصل کنیم هم اینکه از مزیت( مقاومتی مطرح شده است های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد سیاست

 . مند شویم صادراتی محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی بهره

غذایی و حتی  در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد بطور قطع ما در شرایط تحریم نیز توانایی برقراری امنیت: راد ادامه داد کیانی 

 . ا در مورد محصوالت داخلی خواهیم داشتنیل به خودکفایی ر

  
شوم آنچه مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده خودکفایی در  های کلی اقتصاد مقاومتی متوجه می با مروری بر سیاست: وی افزود

 . ه محصوالت استمحصوالت اساسی و نه در هم

 خودکفا نيست   هيچ کشوری در همه محصوالت کشاورزی*

ما باید به سوی تراز . یابیم که همه محصوالت موردنیازش را خود تولید کند در هیچ کجای دنیا کشوری را نمی: داد راد ادامه کیانی

  . ببریم  مان بتوانیم بهره های صادراتی تجاری مثبت حرکت کنیم بدین معنا که از مزیت

شود، با استفاده  دهد و فشار زیادی به آنها وارد نمی میما باید تا آنجایی که منابع پایه کشور از جمله آب و خاک اجازه : وی افزود

 . های موجود به تولید محصوالت اساسی بپردازیم ها و پتانسیل حداکثری از ظرفیت

. برای محصوالتی که امکان تولید آنها از لحاظ فنی و فیزیکی در کشور وجود ندارد تا نیاز داخل را تأمین کنند: راد اضافه کرد کیانی 

  . با عرض حاصل از صادرات آنها را وارد کنیمباید 

کنیم به این مفهوم  غذایی در محصوالت اساسی و راهبردی صحبت می زمانی که ما از خودکفایی رعایت امنیت: وی اظهار داشت 

اصل باید به  ای است که در کنید که در همه محصوالت خودکفا باشد و این همان نکته است که شما قطعاً هیچ کشوری را پیدا نمی
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 . آن توجه کرد

ها به  نگر باشد یعنی از پتانسیل  و برون  زا های اقتصادی درون در اصل باید رشد ما در بخش کشاورزی و سایر بخش: راد افزود کیانی 

 . شکل بهینه استفاده نماییم

های سایر کشورها بویژه  نداشته باشیم و از مزیت ای اما ما به یک اقتصاد بسته نیز نیاز نداریم که با دنیا هیچ رابطه: وی تصریح کرد 

 . در حوزه کشاورزی نتوانیم استفاده کنیم

نظر کارشناسی بنده این است که تولید در بخش کشاورزی با تولید در بخش صنعتی کامالً متفاوت است و : راد اضافه کرد کیانی 

 . های اقتصادی داریم که ما به سایر بخش شود دقیقاً همان نگاهی است متأسفانه نگاهی که به کشاورزی می

تولید کننده خودرو به محض اینکه : راد افزود کیانی . چرا که در بخش کشاورزی ما با موجودات زنده سر و کار داریم: وی ادامه داد 

ها  توانیم بگوییم چون یارانه می، طیور ن ، دام تواند خط تولید خود را کند نماید اما ما به گیاه تغییری در شرایط بازار احساس کند می

ها در حال تدوین  هایی باید تدوین شود که در حال حاضر نیز این برنامه برنامه: وی تأکید کرد . هدفمند شده است شما رشد نکنید

در کشور به  کنیم اجازه ندهیم این مسئله غذایی را پایش می هستند تا بدین ترتیب ما به مرور زمان بتوانیم ضمن اینکه بحث امنیت

درصد تولید در بخش  12به عبارت بهتر : وری به تدریج باید صورت بگیرد گفت بهره  راد با بیان اینکه ارتقاء کیانی . خطر بیفتد

  . دهند کشاورزی خصوصی است و تولید کنندگان ما کامالً به عالئم بازار هشدار نشان می

اکنون عرضه  دهند چرا که تولیدی که هم که قیمت محصوالتشان را افزایش می در عین حال این تولید کنندگان نیستند: وی افزود

یعنی . اتفاق در حال وقوع ناشی از جو روانی ایجاد شده است: راد تأکید کرد کیانی . شود شش ماه پیش برایش هزینه شده است می

های  والت کشاورزی سامان یافته نیست و واسطههای بازار به دلیل اینکه بازار محص شود که در چرخه انتظارات تورمی باعث می

با انتقال وظایف وزارت صنعت، معدن و : وی اظهار امیدواری کرد. وار افزایش یابد ها اتوماتیک تزیادی در آنجا حضور دارند قیم

ولت به مجلس ارائه هایی که د  همچنین امیدواریم با برنامه: راد ادامه داد کیانی. تجارت به بخش کشاورزی این مسائل حل شود

هایی که وجود دارد بحث چرخه عرضه محصوالت از مزرعه تا سفره مردم تحت نظارت  کند، همکاری مجلس، پیگیری و نظارت می

کنندگان را   آوریم مصرف های جامعی را از تولید کننده به عمل می دقیقی قرار بگیرد و ما بتوانیم به مروز زمان ضمن اینکه حمایت

 . سازیمنیز منتفع 

http://www.yjc.ir/fa/news/6239206 

 
 "بازگشت به باال"

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  12: تاریخ

 در خوزستان آزاد است "ماهی شوریده"صيد 
 .مروز آزاد استصيد ماهی شوریده در استان خوزستان از ا

  صید ماهی شوریده در آبهای خوزستان که به علت: ؛ مدیر کل شیالت خوزستان گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .فصل تخم گذاری این گونه آبزی ماه گذشته ممنوع اعالم شده بود از امروز آزاد است

به منظور جلوگیری از وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر به ذخایر آبزیان خلیج فارس و تداوم اشتغال : م مغینمی افزودسید رحی

 . تخم ریزی به مدت یک ماه ممنوع شده بود  صیادان از اواسط اسفند ماه صید ماهی شوریده به علت

اشد و صیادان طبق روال عادی عملیات صید را انجام می هم اکنون صید همه گونه های آبزیان به جز میگو آزاد می ب: وی گفت

http://www.yjc.ir/fa/news/4813704
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 .دهند

 .قایق صیادی می باشد 3960لنج صیادی و  214ناوگان صیادی استان خوزستان دارای 

http://www.yjc.ir/fa/news/6239062 

 "بازگشت به باال"
 

 گل و گیاهان زینتی
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  12: تاریخ

 و گياه زینتی از عباس آباد "گل"هزار دالری  36صادرات 
 .هزار دالر از عباس آباد مازندران صادر شد 36تنی به ارزش  14هزار گلدان گل  2

شامل درختچه   این محموله: کشاورزی عباس آباد گفت   جهاد  مدیر  ،ابوالحسنیگاه خبرنگارانگروه اقتصادی باشبه گزارش 

   .و افغانستان صادر شد  بلوط تزئینی ، کاج ، سیکاس و گل های بنجامین بود که ماه گذشته به تاجیکستان  ،  شمشاد  های

کشورهای آسیای میانه صادر   به  شهر  باد ، کالر آباد و سلمانهزار دالر پارسال هم از عباس آ 200هزار گلدان گل به ارزش  62

 . شد

  
 . هکتار فضای گلخانه ای غرب مازندران تولید و روانه بازار می شود 62هزار گلدان گل بیرونی و آپارتمانی در 100ساالنه 

http://www.yjc.ir/fa/news/6233140 

 
 "بازگشت به باال"

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  12: تاریخ

 با روش جدید در بازیافت آب "ماهی"افزایش توليد
یك پـرورش دهنده ماهی در اروميه با بکارگيری روش جدید در بازیافت آب ضمن صرفه جویی در مصرف آب،ميزان 

 .ر حد چشمگيری افزایش دادتوليد ماهی را نيز د

و   ، رضا وهابلی که مزرعه خود را در روستای حلج واقع در نقطه صفر مرزی ارومیهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

به چرخه مصرف بر می   غنی سازی اکسیژنبا   ورودی مزرعه پرورش ماهی ، دوباره  در این روش آب: ترکیه ساخته است گفت

 . بار تکرار می شود  70گردد و بازیافت آب به تعداد 

 90می شود هزینه تولید کاهش و میزان تولید نیز از   عالوه بر اینکه در مصرف آب صرفه جویی اساسی   با این روش: وی گفت

 . تن افزایش یافته است 320تن در هر دوره پرورش به

 وتولید ماهی با بکارگیری   مراکز تکثیر:و شیالت آذربایجان غربی نیز گفت   اون آبزیانمع  قریشی 

روش بازیافت خروجی آب و افزایش تولید در واحد سطح که نمونه آن در مزرعه پرورش ماهی آقای وهابلی عملی شده است می  7

 . برابر افزایش داد 30لید را تا توان میزان تو

  میلیون بچه ماهی 7تن ماهی قزل آال  300عالوه بر تولید بیش از   در هر دوره پرورش ماهی  خوش ذوق وهابلی تولید کننده 

 . استان های دیگر کشور قرار می دهد  و در اختیار پرورش دهندگان  را نیز تولید  تخم چشم زده  میلیون 32و

http://www.yjc.ir/fa/news/6233191 

 "بازگشت به باال"

http://www.yjc.ir/fa/news/4813048
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4811960
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4811939
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  11: تاریخ

 گران شد "زعفران"
 .دبير شورای ملی زعفران از افزایش قيمت این محصول خبر داد

هزار تومان بسته به  920تا  720بهای طالی سرخ بین : ، گفتبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانخ فرشید منوچهری در گفتگو با

 . کیفیت محصول افزایش یافته است

 . میلیون تومان است 2در حال حاضر قیمت زعفران حدود : وی افزود 

دلیل افزایش تقاضا برای خرید این محصول  به  :منوچهری با بیان اینکه بهای این محصول بسته به عرضه و تقاضا است اضافه کرد 

 . در بازار داخل قیمت زعفران باال رفته است

 . بینی قیمت طالی سرخ در روزهای آینده ممکن نیست به گفته منوچهری پیش

http://www.yjc.ir/fa/news/6237607 

 "بازگشت به باال"
 

 بازار و قمیت ها
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  11: تاریخ

 تومان 43۶2مرغ کيلویی / در فرود  "مرغ"ها در فراز،قيمت  نهاده
قيمت مرغ نسبت به ایام عيد کاهش بسياری داشته و : رئيس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور گفت

 .رسد تومان به فروش می 122هزار و  4بار کمتر از  تره این کاال در ميادین ميوه و

قیمت مرغ نسبت به ایام عید کاهش بسیاری داشته و : ، اظهار داشتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانمحمد یوسفی در گفتگو با 

 . رسد به فروش می( تومان4720)تومان  900هزار و  4بار کمتر از  این کاال در میادین میوه و تره

البته این افزایش قیمت نیز تنها مربوط به : شد ادامه داد هزار تومان گزارش می 2تا  2وی با بیان اینکه بهای مرغ در ایام عید بین  

 . ها و تعطیلی کشتارگاهها اعالم شد چند روز بود که علت آن نیز عدم تردد کامیون

 . تولید زیاد عامل کاهش قیمت این کاال است: زودیوسفی اف 

قیمت تمام شده تولید این کاال در سال : تومان است اضافه کرد 600هزار و  6وی با اشاره به اینکه قیمت مرغ زنده در حال حاضر 

 . رسد میهزار تومان  2ها به حدود  و نرخ کرایه  ها تومان بوده که امسال با توجه به افزایش حقوق 6200،  17

تومان  3700و تحویل مرغداری  3300قیمت ذرت برزیل تحویل بنادر : های دامی، افزود یوسفی با اشاره به افزایش بهای نهاده

 . است

 . تومان است 7000و تحویل مرغداری  3100بهای سویا نیز تحویل بنادر حدود : وی اضافه کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/6237979 

 "بازگشت به باال"
 خدمات دام و طیور

 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  11: تاریخ

 ویژه ایام نوروز "نظارت بهداشتی"گزارش اجرای طرح تشدید کنترل و 
 1۶2هزار و  33بهداشتی ویژه ایام نوروز از در طرح تشدید کنترل و نظارت : رئيس سازمان دامپزشکی کشورگفت

 .مورد بازدید شد 222هزار و  3۶6مرکز توليد، کشتار، فرآوری و عرضه فرآورده های خام دامی، بيش از 

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4812402
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4812323
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کنترل و نظارت بهداشتی ویژه ایام نوروز  ، مهدی خلج در تشریح اجرای طرح تشدیدخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

مورد  200هزار و  326مرکز تولید، کشتار، فرآوری و عرضه فرآورده های خام دامی، بیش از  922هزار و  13در این طرح از : افزود

 .بازدید بعمل آمد

ای خام دامی غیر قابل مصرف و هزار کیلوگرم انواع فرآورده ه 649در این طرح، حدود : بر اساس این گزارش ،خلج اظهار کرد

 .ناسالم توقیف و از چرخه مصرف خارج شد

واحد  372واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی و نسبت به تعطیلی  933هزار و  7با اجرای این طرح، در ایام نوروز : وی ادامه داد

 .ر ایام نوروز برخورد قانونی شددستگاه خودرو غیرمجاز حمل فرآورده های خام دامی د 16اقدام شد و با یک هزار و 

این سازمان هر ساله در ایام نوروز طرحی با عنوان طرح تشدید کنترل و نظارت : رییس سازمان دامپزشکی کشور اضافه کرد

بهداشتی ویژه ایام نوروز در کل کشور اجرا می کند و در سال جدید نیز سازمان دامپزشکی کشور با برنامه ریزی و بسیج کل 

اکیپ روز بازرسی  736هزار و  72اکیپ روز نظارتی و  440روز کارشناس در قالب یک هزار و  212هزار و  27ی کارشناسی نیروها

فروردین سال جاری بر تولید ،  32اسفندماه سال گذشته تا  76ویژه کنترل و نظارت بهداشتی فرآورده های خام دامی از تاریخ 

 .دامی نظارت کرد کشتار، فرآوری و عرضه فرآورده های خام

http://www.yjc.ir/fa/news/6233223 

 
 
 "بازگشت به باال"

 خدمات دام و طیور
 ایسنا - 1393فروردین  27چهارشنبه 

  تن فرآورده دامی فاسد کشف و ضبط شد 641
مرکز نظارت  3222که به  های نظارتی داشتيم هزار نفر روز سيستم 21امسال : ور گفتریيس سازمان دامپزشکی کش

فرآورده غيرقابل مصرف و فاسد از این مراکز کشف و ضبط  تن انواع 641هزار بازدید صورت گرفته که  3۶2اند و  کرده

  .شد

مراسم تودیع و معارفه مدیران کل دامپزشکی  ج درمنطقه لرستان، مهدی خل( ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

 گرا و کیفیت گریزی نباید نگاه کمیت. ها در جهت مدیریت بهتر بهره ببریم شناسایی ضعف باید در طول زمان با: استان، اظهار کرد

  .به مسائل داشت

به صورت خاص نقش مهمی دارند،  های کالن سالمت، جهاد کشاورزی به صورت عام و دامپزشکی وی با بیان اینکه در سیاست

کند و باید با  المللی انجام وظیفه می شود که به صورت ملی و بین می هایی محسوب سازمان دامپزشکی جزو دستگاه: اضافه کرد

  .بیشتری با مسائل روبرو شود حساسیت و دقت

ها نقش آفرین  هداشت دام، توسعه و سالمت انسانب سازمان دامپزشکی با وظایفی که دارد از جمله در اقتصاد دام،: خلج اظهار کرد

بایست در همه حال مسئولیت خود را به نحو احسن  صالحیت دار است یعنی اینکه می بوده و در نهایت این دستگاه یک مرجع

  .دهد انجام

قررات بهداشتی عنوان کرده بین دو کشور را م سازمان تجارت جهانی تنها عامل مانع مبادله کاال: رئیس دامپزشکی کشور ادامه داد

  .دهد چرا که با جان مردم، دام و گیاهان منطقه سر و کار دارد می و این حساسیت کار این سازمان را نشان

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4811871
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فایده است و  دام کاری نکنیم این اقدامات بی ها صرف کنیم و برای سالمت اگر میلیاردها دالر برای سالمت انسان: خلج تصریح کرد

  .مایه را به دنبال داردتنها استهالک سر

  .ها شروع کرد ها از سالمت غذای دام باید برای سالمت غذای انسان: وی یادآور شد

هزار بازدید صورت  322اند و  نظارت کرده مرکز 7000های نظارتی داشتیم که به  هزار نفر روز سیستم 29به گفته خلج امسال 

  .فاسد از این مراکز کشف و ضبط شد و تن انواع فرآورده غیرقابل مصرف 649گرفته که 

کردند به مراجع قضایی  بهداشتی حمل می دستگاه که به صورت غیر 3300واحد متخلف و  7739: این مقام مسئول یادآور شد

  .معرفی شدند

http://www.isna.ir/fa/news/19037233972/649-%D2% 

 "بازگشت به باال"
 بذر

 ایسنا - 1393فروردین  27چهارشنبه 

  بذرهای عقيم را جایگزین بذرهای بومی نکنيد
اقدام شود چرا که بذرهای  باید برای بذرگيری از محصوالت کشاورزی بومی: ریيس اتحادیه بذرفروشان اروميه گفت

  .کرد توان از آنها بذرگيری دارند و نمیوارداتی اعتبار یك ساله 

جات مورد  متاسفانه بذر صیفی: غربی، افزود ، منطقه آذربایجان(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران تراشی در گفت

های آتی  سال اند به طوری که امکان بذرگیری از محصوالت آنها در بذرها عقیم شده استفاده در کشاورزی، وارداتی است و این

عقیم بودن بذرهای : وی اظهار کرد .ندارد، به این ترتیب ما باید همیشه وارد کننده بذر از کشورهایی مانند ترکیه باشیم وجود

مورد نیاز کشاورزی، طی سالهای آینده ضربه جبران ناپذیری به این بخش وارد  وارداتی و نداشتن خودکفایی در زمینه تامین بذر

رفتن بذر محصوالت بومی  ای برای از بین ان جهاد کشاورزی و حفظ نباتات باید در این امر وارد شده و چارهسازم .کند می

کیفیت باالیی دارند، تصریح  رییس اتحادیه بذرفروشان ارومیه با اشاره به اینکه بذر صیفی جات آذربایجان غربی .کشاورزی بکند

توان در بازار یافت چرا که بذر محصوالت  مخصوص ارومیه را نمی بذر خیار متاسفانه بذر محصوالت بومی استان مانند: کرد

در حال حاضر : تراشی افزود .شود شده و سپس بعد از بسته بندی و انجام تغییراتی دوباره وارد کشور می کشاورزی از کشور خارج

تراشی اضافه  .های سال گذشته است همان قیمت ها نیز وجود ندارد و قیمت مشکلی در زمینه تامین بذر مورد نیاز کشاورزی استان

  .آنها برای ایجاد طعم خوش ایجاد شده است بیشتر بذرهای وارداتی گوجه فرنگی هیبرید هستند و تغییراتی در: کرد

http://www.isna.ir/fa/news/19037233039 

 "بازگشت به باال"
 تکنولوژی ، نوآوری، علمی

 ایسنا - 1393فروردین  27چهارشنبه 

  هزار هکتار زمين کشاورزی به آبياری نوین 322اضافه شدن 
های آبياری تحت فشار  طرح ميليارد تومان اعتبار برای اجرای 3122در سال جاری : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

  .کند هزار هکتار از اراضی کشاورزی کفایت می 322صورت تخصيص کامل، این اعتبار برای اختصاص یافته که در

 900دولت در سال گذشته حدود : اظهار کرد (ایسنا)وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران  رحیم سجادی در گفت

 کردن شار اختصاص داده بود که نمایندگان مجلس با اضافهاجرای عملیات آبیاری تحت ف میلیارد تومان در ردیف اعتباری خود برای

  .هزار میلیارد تومان دیگر به این اعتبار، کمک قابل توجهی به بخش کشاورزی کردند

http://www.isna.ir/fa/news/93012711327/463-%D8%25
http://www.isna.ir/fa/news/93012711013
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درصد  20تا  60تواند حدود  که می جویی در مصرف آب است چرا های صرفه آبیاری تحت فشار یکی از بهترین روش: وی افزود

نیافتن   های گذشته که آبیاری تحت فشار به دلیل اختصاص سال های مختلف سبب شود اما برخالف کاهش مصرف را در بخش

  .بزند تواند پیشرفت قابل توجهی در اجرای این طرح را رقم اجرا نشد لذا تصویب این اعتبار می بودجه مناسب به درستی

یافته برای آبیاری   اعتبارات اختصاص انون بودجه امسالبراساس ق: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع گفت

 درصد 22ها تا  کشاورزان قرار بگیرد؛ بنابراین متقاضیان برای اجرای این طرح تواند به صورت بالعوض در اختیار تحت فشار می

  .نداستفاده کن توانند از این تسهیالت بالعوض از طریق بانک کشاورزی و صندوق توسعه بخش کشاورزی می

شود؛ به  وری و تولید می باعث افزایش بهره اگر آب را مناسب و راحت در اختیار محصوالت کشاورزی قرار دهیم: سجادی تاکید کرد

 تا 6۱2های بخش کشاورزی عملکرد حدود سه تنی گندم در واحد سطح را به حدود  زیرساخت سازی توانیم با بهینه ای که می گونه 

  .پنج تن افزایش دهیم

http://www.isna.ir/fa/news/19037230196 

 "بازگشت به باال"
 چای

 ایسنا - 1393فروردین  27چهارشنبه 

  شود تر می چای آسيایی گران
های چای  به افزایش قيمت ده و ممکن است منجرفصل خشك طوالنی، مناطق اصلی توليد چای در آسيا را از بين بر

  .شود

 7036سراسر سریالنکا در سه ماهه اول سال  ، به گفته منابع صنعتی، خشکسالی در(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

  .درصدی تولید چای شده است 20باعث کاهش 

  .چای استمیلیون تن، دومین صادرکننده بزرگ  900سریالنکا با صادرات 

قیمت چای  –چای رو به کاهش بوده است  های گوید در شرایطی که قیمت گر استاندارد چارترد می نیرگونان تیروچلوام، تحلیل

های چای رو  واضح است با این وضعیت، قیمت –در تاریخ این کاال بود  ترین کاهش درصد کاهش یافت که سریع 60سال گذشته 

  .گذاشت به صعود خواهند

های لندز این  در منطقه کامرون. اند دیده اساس گزارش ان بی سی نیوز، تولیدکنندگان چای در مالزی نیز از خشکسالی لطمهبر 

  .درصد کمتر بود 20کشور، محصول فوریه 

http://www.isna.ir/fa/news/19037230222 

 
 "بازگشت به باال"

 برنج
 ایسنا - 1393فروردین  27چهارشنبه 

  هزار تن برنج در مازندران 622بينی توليد یك ميليون و  پيش
 622شود یك ميليون و  می بينی پيش: سرپرست معاونت بهبود توليدات گياهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت

  .استان حاصل شود ن و نشاء مجدد در مزارعهزار تن برنج با کشت اول برنج، رتو

شود سطح زیر  بینی می پیش: مازندران، اظهار کرد ، منطقه(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران حسن عنایتی در گفت

 392محصول و هزار هکتار به کشت برنج پر 22شود  پیش بینی می. برسد 19سال زراعی  هکتار در 142هزار و  770کشت برنج به 

  .هکتار به ارقام محلی اختصاص یابد 142و  هزار

http://www.isna.ir/fa/news/93012710934
http://www.isna.ir/fa/news/93012710887
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هکتار از شالیزارهای  142هزار و  770 سال گذشته: سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد

هکتار نشاء  269زار و ه 97هکتار کشت رتون و در  6هزار و  22در سطح  استان زیر کشت برنج رفت که پس از برداشت برنج

  .تن شلتوک تولید شد 413هزار و  677که در نتیجه آن در مجموع یک میلیون و  مجدد صورت گرفت

 76و سود تولیدکننده در ارقام پرمحصول را  عنایتی، هزینه تولید هر کیلو برنج سفید با احتساب بیمه، اجاره زمین، سود مدیریت

  .ریال اعالم کرد 491و  هزار 92ریال و ارقام محلی را  240هزار و 

هاشمی، طارم دیلمانی، سنگ طارم و ارقام  ارقام محلی کشت شده در شالیزارهای استان شامل طارم محلی، طارم: وی بیان کرد

های  های استان انجام می شود که عمده برنجکاری کشت برنج در تمام شهرستان .پرمحصول شامل شیرودی، فجر، ندا و خزر است

  .شهرهای بابل، آمل، ساری، محمودآباد و بابلسر است ن دراستا

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مدیریت  هرساله از سوی: کار در استان گفت عنایتی با اشاره به معرفی کشاورزان برتر برنج

شوند که  بسته انتخاب و معرفی میمحلی، پرمحصول و ارگانیک برنج به همراه صنایع وا زراعت، کشاورزان برتر استان در تولید ارقام

  .چند سال گذشته برنجکار برتر ارقام پرمحصول کشور از مازندران انتخاب و معرفی شدند در

های انجام شده و ارایه تسهیالت برای  بینی پیش با: عنایتی درباره سطح مکانیزه کشت برنج امسال در شالیزارهای مازندران، افزود

 هزار هکتار از شالیزارهای استان صورت گرفته 22ریزی برای کشت مکانیزه در سطح  برنامه رنج،خرید ماشین آالت مخصوص ب

  .است

اولین توصیه و راه حل برای مبارزه با آفات و  :وی با اشاره به میزان مصرف سموم کشاورزی در هر هکتار از شالیزارهای استان گفت

 زمستانه و جمع آوری و انهدام علف های هرز برای کنترل مرحله زمستان شخم و شیار های برنج، مبارزه زراعی شامل بیماری

  .گذرانی کرم ساقه خوار برنج است

استفاده از زنبور تریکوگراما به عنوان گام  سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه بیولوژیک با

 هزار هکتار از شالیزارهای استان مبارزه بیولوژیک انجام 62امسال در سطح : گفت و دیگری در مبارزه با آفات برنج اشاره کرد

  .خواهد شد که در این بخش مازندران رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است

 32با مصرف شیمیایی علیه کرم ساقه خوار برنج  شود و مبارزه استفاده از سموم غیرشیمیایی در گام بعدی توصیه می: عنایتی افزود

 لیتر در هر هکتار و قارچ کش در 7۱2تا  7همچنین علفکش به میزان . شود هکتار انجام می کیلوگرم گرانول دیازینون در هر 70تا 

  .شود سی سی تا نیم کیلوگرم در هر هکتار استفاده می 720ارقام محلی از 

بهینه و به موقع سموم کشاورزی و  ره نظارت بر مصرفسرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران دربا

کارشناس ناظر بخش خصوصی، بیش از  312جهاد کشاورزی در سراسر استان،  همکاران مراکز: رویه سموم، افزود استفاده نشدن بی

  .دنظارت دارن ای بر مصرف بهینه سموم در شالیزارهای استان شرکت خدمات مشاوره 20پزشکی و  گیاه کلینیک 90

هزار  22در زمان برداشت در سال گذشته از  های استان قیمت انواع برنج سفید شامل ارقام محلی در شالیکوبی: عنایتی بیان کرد

 هزار 91هزار ریال تا  94هزار ریال و ندا و نعمت  66هزار ریال تا  92خزر و شیرودی  هزار ریال و ارقام پرمحصول فجر، 43ریال تا 

  .ریال بوده است

http://www.isna.ir/fa/news/19037230224 
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 زعفران
 ایسنا - 1393فروردین  27چهارشنبه 

  قوانين جدید برای صادرات زعفران و شدت گرفتن قاچاق
گذشته سبب کاهش صادرات و  شد مناسبی برخوردار است، وضع برخی قوانين از سالدر حاليکه توليد زعفران از ر

  .افزایش قاچاق این محصول شده است

وزارت اقتصاد و امور دارایی برای : اظهار کرد (ایسنا)وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران  علی حسینی در گفت

خواهند مالیات صادرات  کنندگان می گذشته قانون جدیدی وضع کرد که اگر صادر های پایانی سال صادرات زعفران از ماه

  .دهند اند را ارائه در نظر گرفته نشود باید کد ملی کشاورزی را که از آن زعفران خریده محصولشان

ولت محروم شوند، زعفران از گرفتن یارانه د که مبادا این کد ملی باعث شود این قانون باعث شد کشاورزان از ترس این: وی افزود

های  هایی که زعفران را به صورت قاچاق به کشور محصولشان را به دالالن و واسطه کنندگان نفروشند و بجای آن خود را به صادر

  .مواجه شویم کنند بفروشند و همین روند سبب شد تا سال گذشته با کاهش صادرات زعفران ارسال می دیگر

خود مانعی سر راه صادرات زعفران به  خواهیم علت وضع این قانون را که از مسئوالن دولت می: عضو شورای ملی زعفران گفت

کشاورزان شرح دهد تا آنها نگرانی نداشته باشند و اگر قرار نیست این کد ملی  عنوان یک محصول با ارزش اقتصادی است را برای

  .شفاف اعالم کنند آنها از دریافت یارانه شود این مساله را به صورت باعث حذف

 دولت برای تسهیل صادرات زعفران به هند و چین رایزنی کند

های  روند تعرفه شمار می زعفران ایرانی به  کننده عمده که مصرف رغم این هایی مانند هند و چین علی کشور: حسینی تصریح کرد

هایی مانند امارات که  این محصول از طریق کشور شود اند که همین سبب می گرفته سنگینی برای واردات زعفران ایرانی در نظر

  .کنند به هند و چین صادر شود ای خریداری می ایرانی را به صورت فله زعفران

ها بتواند راه صادرات زعفران به هند و  این کشور رود با رایزنی با از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و دولت انتظار می: وی ادامه داد

  .برای صادرات این محصول با ارزش کشاورزی به ارمغان بیاورند آوری بیشتری د و ارزچین را تسهیل کن

 تن زعفران در سال جاری 900تولید 

رسد  آن تاکنون به نظر می  گذشته و ادامه های مساعد در روزهای پایانی سال با توجه به بارندگی: عضو شورای ملی زعفران گفت

 900هزار هکتار زیرکشت این محصول به حدود  20باشد برداشت زعفران از سطح  شت مناسباگر شرایط جوی تا پایان فصل بردا

  .تن برسد

جاری برداشت شود، قابل انتظار است  تن زعفران در سال 600هکتاری زعفران اگر  20با سطح زیرکشت حدود : حسینی افزود

  .شود تن کمتر تولید کنیم به زیان بخش تمام می 600بوده و هرقدر از  وری در واحد سطح پنج کیلوگرم چراکه حداقل بهره

خارجی محصوالت کشاورزی به زعفران بیش  مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و بازار داخلی و: وی تاکید کرد

  .باشیمآوری بیشتری برای کشور داشته  صادرات این محصول ارز از پیش توجه کنند تا بتوانیم با رونق تولید و

http://www.isna.ir/fa/news/19037230261 

 
 "بازگشت به باال"

 

 

 

 

http://www.isna.ir/fa/news/93012710849


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

 

111 
 

 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 1393فروردین  27چهارشنبه 

  چگونه درآمد کشاورزان را افزایش دهيم؟
وری در  برای افزایش بهره وری است باید راهکارهایی بودن بهره مترین مشکل این بخش پایينبا توجه به اینکه مه

  .توليدکنندگان بيشتر شود دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگيرد درآمد

اورزی وگو با خبرنگار کش در گفت - ریزی و اقتصاد کشاورزی های برنامه پژوهش  عضو هیات علمی موسسه -راد  علی کیانی

باید اثر هر سیاستی را روی تولید و قیمت دریافتی تولیدکننده درنظر بگیرد،  گذار با بیان اینکه سیاست( ایسنا)خبرگزاری ایران 

  .قبول آن است توجه کرد که این حمایت به معنای افزایش دائمی درآمد نیست بلکه افزایش منطقی و قابل باید: گفت

داشته باشند اما زمانی که در کنار یکدیگر قرار  به تنهایی اهداف متفاوتی را به دنبال  ر یا سیاستممکن است این ابزا: وی افزود

  .گیرد صورت کاری مهم صورت می گیرند حمایت از درآمد تولیدکننده به

ل در نقاط مختلف تولید، اقدام به کشت محصو های نسبی راد با بیان اینکه در کشور ما کشاورزان بدون درنظر گرفتن مزیت کیانی

است   ای که بهتر است کشت برنج در شمال کشور انجام شود و این در حالی به گونه باید الگوی کشت تعیین شود؛: کنند، گفت می

شود به همین دلیل  می های دیگری همانند فارس و اصفهان نیز کشت محصول بدون در نظر گرفتن این مزیت در استان که این

  .های باالیی را متحمل شویم توجهی به این موضوع هزینه بی دلیل  عملکرد مواجه هستیم و باید به طور حتم با کاهش به

وری و عدم اتکا زیاد به منابع  افزایش بهره وزارت جهاد کشاورزی باید: وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در تمام جوامع گفت

  .ر دهدجاری قرا های خود در سال خارجی را جزو دیگر اولویت

اگر با ایجاد : عنوان و اظهار کرد وری این کارشناس کشاورزی مهمترین مشکل بخش کشاورزری را پایین بودن میزان بهره

  .ها باشیم توانیم منتظر افزایش تولید و کاهش قیمت شویم می وری های کارشناسی موجب افزایش بهره ریزی برنامه

وری سود الزم شامل  چراکه با افزایش بهره شود کننده و هم تولیدکننده می ایت مصرفراد این مساله هم موجب حم به گفته کیانی

وری باید در دستو کار وزارت جهاد کشاورزی قرار  راهکار هایی برای افزایش بهره شود به همین دلیل قرار دادن هر دو طرف می

  .بگیرد

ابزارهای نقدی و غیر نقدی گوناگونی برای  زی با بیان اینکهریزی و اقتصاد کشاور های برنامه پژوهش  عضو هیأت علمی موسسه

 کشورهای موفق در امر کشاورزی از ابزارهای نقدی مانند کنترل قیمت دریافتی، خدمات :وری وجود دارد، اظهار کرد افزایش بهره

  .گیرند می ارائه شده و بکار گیری حمایت دولت از جمله ارائه تسهیالت و سایر موارد بهره

: کشاورزی دارای اهمیت بسیاری است، گفت آوری شده از منظر سیاستگذاری در بخش راد با بیان اینکه اطالعات جمع یانیک

عنوان  که در تحقیقات به  کشاورزی نیازمند بانک اطالعاتی هستند چراکه مواردی گیری مناسب در بخش سیاستگذاران برای تصمیم

  .کند می گذاری را تامین بخشی از سوخت مورد نیاز برای سیاست توانند شوند می نظر گرفته می داده در

برای نمونه با وجود : برشمرد و افزود ها این کارشناس کشاورزی نبود بانک اطالعاتی را موجب از دست دادن بسیاری از سیاست

  قیمت تضمینی و این درحالیسیاست اجرایی در کشورما خرید تضمینی است نه  تمام ایراداتی که بر قیمت تضمینی وارد است،

را ... ها و  پرداختی نهاده  هزینه بانک اطالعاتی دقیق وجود داشته باشد تا اطالعاتی همانند قیمت دریافتی تولیدکننده، است که اگر

  .تولیدکنندگان نیست در خود ثبت کرده باشد دیگر نیازی به فشار از سوی

توان به این نتیجه  ای می میانگین منطقه براساس: زی و اقتصاد کشاورزی تصریح کردری های برنامه پژوهش  عضو هیأت علمی موسسه

التفاوت قیمت تضمینی  توان مابه جای خرید محصول این افراد می هستند؛ بنابراین به ای از تولیدکنندگان درحال زیان رسید که عده

  .قیمت دلخواه بفروشد د محصول خود را بهتوان ها پرداخت کنیم و تولیدکننده نیز می قیمت محصول را به آن و
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اطالعاتی خود را برطرف کنند و در نهایت  راد نبود بانک اطالعاتی منجر شده که سیاستگذاران نتوانند نیازهای به گفته کیانی

رفتار  ساختار تولید، بازار و  همچنین خأل اطالعاتی در زمینه. شده است های بخش کشاورزی با مشکل مواجه تدوین سیاست

درنهایت رفاه اقتصادی  منجر به آن شده که نتوانیم به درستی منافع و رفاه اقتصادی تولیدکننده، مصرف کننده و تولیدکنندگان

شویم چراکه  نگری خارج باید از بخشی: وی با اشاره به راهکار خود برای رسیدن وضعیت مطلوب گفت .جامعه را تامین کنیم

شود  که پیشنهاد یا طرح جدیدی ارائه می هنگامی .است  اقتصادی عدم یکپارچگی  ی کشور در حوزهها گذاری سیاست  مشکل عمده

  .هزینه دارد اما در مقابل ممکن است منفعت اجرای آن بیشتر باشد درست است که نیاز به بودجه و صرف

دخالت دولت   درباره: ورزی وجود دارد، گفتکشا این کارشناس کشاورزی با بیان این که دو دیدگاه در زمینه دخالت دولت در امور

راد با اشاره به دو دهه گذشته  کیانی .شود دخالت کامل شروع و به عدم دخالت کامل ختم می در اقتصاد دو نگرش وجود دارد که از

ست که بر اساس آن اند و نگرش بینابینی رشد پیدا کرده ا کامال با شکست مواجه شده گذشته این دو نگرش  در دو دهه: اظهار کرد

خصوصی نباید اجازه ورود داشته باشد  هایی که بخش هایی که بخش خصوصی توان ورود به آن را ندارد یا حوزه باید در حوزه دولت

 امنیت، بهداشت و آموزش عمومی و مواردی از این قبیل وارد شود و در: هایی مانند حوزه وارد شود؛ برای نمونه دولت قطعا باید در

های  پژوهش  عضو هیأت علمی موسسه .هایی که بخش خصوصی توان ورود به آن را دارد به هیچ عنوان نباید وارد شود حوزه

 ها را ارائه دهد که برای رسیدن به تدریج بتواند این حمایت  نیاز به زمان دارد تا به دولت: ریزی و اقتصاد کشاورزی اظهار کرد برنامه

یا بخش خصوصی توانست روی پای   ز یک حمایت صد درصدی شروع کند و زمانی که تولیدکنندهاین مرحله، دولت ابتدا باید ا

تواند به تدریج حمایت خود را کاهش  گاه دولت می دست آورد آن  به های خود را پوشش دهد و حاشیه سودی خود بایستد هزینه

کشورها با حمایت گسترده از  این: ال توسعه گفتراد با اشاره به کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای در ح کیانی .دهد

به گفته وی تجربه  .تبدیل کرده یا در حال تبدیل آن هستند تولیدکننده، کشاورزی معیشتی خود را به کشاورزی تجاری

ه های خود را ب کنند یا سطح حمایت صنعت یا حمایت نمی دهد که این کشورها از تولیدکنندگان بخش کشورهای دیگر نشان می

صورت  ممکن است که در مراحل اولیه توسعه و برای رشد آن از تولیدکنندگان صنایع حمایت هایی اند اگر چه تدریج کاهش داده

عضو هیأت علمی  .گیرد توجه قرار می گیرد اما حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی بیش از تولیدکنندگان صنایع مورد

وری و کارآیی در بخش  این کشور ها بر این بوده که تولید، بهره سعی: اد کشاورزی ادامه دادریزی و اقتص های برنامه پژوهش  موسسه

صنایع مادر تزریق  ای که در نهایت مازاد درآمد حاصل از بخش کشاورزی و صادرات آن به بخش دهند؛به گونه کشاورزی را افزایش

تجربیات جهانی و مطالعات مختلف  کثر کشورها و همانگونه کهاین راهکار در ا: نشان کرد این کارشناس کشاورزی خاطر .کردند

  .است که باید در اولویت وزارت جهاد کشاورزی مد نظر قرار گیرد دهد اساس و پایه سیاستگذاری در بخش کشاورزی نشان می

http://www.isna.ir/fa/news/19037230226 

 
 "بازگشت به باال"

 گل و گیاهان زینتی
 ایسنا - 1393فروردین  29جمعه 

  !ای ایران در توليد تا صادرات گل و گياه پله 32فاصله 
قرار  322زمينه صادرات در رتبه  در حاليکه کشورمان از نظر توليد گل و گياه در جایگه هفدهم در جهان قرار دارد در

  .ه استگرفت

وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری  گفت در -رییس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه استان تهران -غالمحسین سلطان محمدی 

 میلیون دالر صادرات گل و گیاه از کشور ایران به کشورهای همسایه انجام 300ساالنه  که با بیان این( ایسنا)دانشجویان ایران 

http://www.isna.ir/fa/news/93012710574
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باید راهکارهای کارشناسی در این زمینه در  برابر بیشتر از این عدد واردات گل و گیاه در کشور داریم که 30: شود، اظهار کرد می

  .نظر گرفته شود

موجب خروج ارز و صدمه به بدنه اقتصاد  این مساله: های بخش اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود وی این مساله را یکی از معضل

  .جهت افزایش صادرات و کاهش واردات در ایران اعمال شود ید راهکارهایی درشود به همین دلیل با کشور می

چراکه به دلیل شرایط اقلیمی و چهار  تولید در بخش گل و گیاه باید موجب افزایش صادرات شود: سلطان محمدی خاطرنشان کرد

  .تری کرد استفاده بهینه توان از گل و گیاه فصل بودن کشور ایران می

های کارشناسی و تخصصی و استفاده از  ریزی برنامه باید با: صادرات را به منزله ارزآوری به کشور دانست و گفتوی افزایش 

  .کیفیت و در نتیجه آن افزایش تولید صادرات گل و گیاه بود متخصصان این امر به فکر افزایش

و سودآور در کشور ایجاد فکر کارشناسی و  ات مطلوبلزوم صادر: رییس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه استان تهران تصریح کرد

 ای که اگر بخواهیم صادرات را افزایش دهیم در مرحله اول باید به فکر افزایش گونه های پرورش گل است ؛به اصولی در تمام جنبه

  .تولید با کیفیت بود

بندی شکیل و  و گیاه استفاده از بسته لوب گلبه گفته سلطان محمدی یکی از راهکارهای دیگر برای افزایش صادرات و تولید مط

  .اقدامات برای نگهداری آن انجام شود مناسب است چراکه عمر گل کوتاه است و باید

یکی دیگر از راهکارهای : است، اظهار کرد در میان سایر کشورها 32که بازار تولید گل و گیاه ایران در مرحله  وی با بیان این

  .علم سایر کشورهای در امر پرورش گل و گیاه است آشنایی با تجارب و افزایش تولید با کیفیت،

برای پرورش گل و گیاه برای تولیدکنندگان  که مشکالت بسیاری رییس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه استان تهران با بیان این

برای حل این مشکالت و معضالت دز  راهکارهای تخصصی و کارشناسی بسیاری باید: از گذشته تاکنون وجود داشته است، گفت

  .فرهنگ خرید گل میان مردم نهادینه شود نظر گرفته شود و

http://www.isna.ir/fa/news/19037133440 

 "بازگشت به باال"
 سایر میوه ها

 ایسنا - 1393فروردین  29جمعه 

  فروشی به نام جيرفت نوبرانه و گران فرنگی توت
هزار تومان فروخته  32تا  32 های فرنگی هم مانند دیگر محصوالت نوبرانه در بازار مصرف با قيمت در حالی که توت

  .تومان است 6222کيلویی   شود قيمت منطقی این محصول در اوج عرضه می

های جدید به بازار محصوالت  هر ماه نوبرانه ، با آغاز سال جدید،(ایسنا)انشجویان ایران به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری د

 بادام توان به چغاله شود که می های نجومی آغاز می ساله عرضه آنها ابتدا با قیمت شوند که البته مانند هر کشاورزی اضافه می

  .شاره کردهزار تومانی ا 72سبز کیلویی  هزار تومانی و گوجه 37کیلویی 

هزار تومان به بازار رسیده است که  72تا  32 های استان البرز با قیمت کیلویی فرنگی نوبرانه جیرفت یا گلخانه حاال هم که توت

 ای مناطق های گلخانه در حال حاضر حداقل برداشت: وضعیت این محصول اظهار کرد  درباره مجتبی شادلو، رییس اتحادیه باغداران

به جهت بعد مسافت تا رسیدن به بازار  فرنگی جیرفت شود که البته توت های برخی مناطق جیرفت به بازار عرضه می کرج یا عرصه

  .که افزایش قیمت این محصول را در پی دارد شود هایی می ها و آسیب پایتخت عمدتا دچار لطمه

http://www.isna.ir/fa/news/93012911660
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تر و طعم نه چندان مناسب به بازار  تر با رنگ روشن بزرگ زههای البرز به دلیل شرایط تولید از نظر اندا فرنگی گلخانه توت: وی افزود

را به نام  فروشی این محصول جات و غیره بهتر است اما در برخی از مراکز خرده صنعتی مانند شیرینی عرضه شده که برای مصارف

  .کنند های بسیار باالتر به بازار عرضه می فرنگی جیرفت با قیمت توت

محصول   عمده برداشت و عرضه: ادامه داد نوبرانه عمدتا از نظر کیفیت چندان مطلوب نیستند،  محصوالتکه  شادلو با بیان این

 های کردستان فرنگی استان های آینده توت شود و در ادامه در ماه مانند گرگان آغاز می و از مناطقی فرنگی در اردیبهشت کیفی توت

  .شود و کرمانشاه به بازار مصرف عرضه می

هزار  32تا  9000فروشی از حدود کیلویی  عمده فرنگی نوبرانه در مراکز در حال حاضر قیمت توت: اتحادیه باغداران گفترییس 

فرنگی درجه یک آن هم در اوج مقطع زمانی عرضه این محصول در  هر کیلوگرم توت تومان متفاوت است اما قیمت منطقی برای

  .تومان است 6000حدود  بازار

http://www.isna.ir/fa/news/19037133462 

 "بازگشت به باال"
 سخنرانی ها و بازدیدها

 ایسنا - 1393فروردین  31شنبه 

  قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی از ایسنا بازدید کرد
  .بازدید کرد( ایسنا)ایران  از خبرگزاری دانشجویان -شنبه  -ور مجلس امروز قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در ام

مدیرکل و مسئوالن روابط عمومی وزارت  مهندس خلیل آقایی و( ایسنا)به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران 

وگویی با  تلف این خبرگزاری، در گفتهای مخ ایران و بازدید از بخش جهاد کشاورزی ضمن حضور در خبرگزاری دانشجویان

 توجه به: ها عنوان و تاکید کرد رسانی را یکی از خطیرترین فعالیت وی رسالت اطالع .اقتصادی ایسنا شرکت کرد خبرنگاران گروه

تحلیل و  ابعاد مختلف بخش کشاورزی نیازمند: آقایی اظهار کرد .کشاورزی باید برای خبرگزراری دانشجویان ایران یک ارزش باشد

بوده قوانین  وزارت جهاد کشاورزی همواره مصمم: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت .است ای سازی رسانه جریان

به قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی اشاره کرد که از  توان بخش کشاورزی را که پیش از این بالتکلیف مانده بود اجرا کندکه می

برخالف دوران گذشته در اجرای قانون : وی اظهار کرد .کنون نهایی و اجرای آن نیز آغاز شده است ل گذشته تاهای پایانی سا ماه

 های تجارت و کشاورزی وجود دارد و های دولتی از جمله وزارتخانه ای بین دستگاه سازنده تمرکز وظایف بخش کشاورزی تعامل

 گوی ایسنا با قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی طی روزهای آینده منتشرو مشروح گفت .هیچ مشکلی در اجرای این قانون نیست

  .شود می

http://www.isna.ir/fa/news/19039037279 

 "بازگشت به باال"
 اقلیم و منابع طبیعی

 ایسنا - 1393فروردین  31شنبه 

  ها به ایسنا خبر داد ریيس سازمان جنگل
  شرایط واگذاری اسناد اراضی ملی/ ميليون دام مازاد در مراتع 61وجود 

و وضعیت پوشش گیاهی مراتع کشور،  میلیون هکتاری 6۱2با توجه به وسعت : ها، مراتع و آبخیزداری گفت رییس سازمان جنگل

  .های طبیعی است عرصه حضور دام در مراتع بیش از دو برابر ظرفیت این

http://www.isna.ir/fa/news/93012911645
http://www.isna.ir/fa/news/93013012523
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: اظهار کرد( ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران  وگو با خبرنگار کشاورزی در گفت -معاون وزیر جهاد کشاورزی  -خداکرم جاللی 

 درصد از این 30بودن و پوشش گیاهی ندارند چراکه   وضعیت مطلوبی از نظر میزان غنی میلیون هکتار از مراتع کشور 6۱2حدود 

  .ها جزو مراتع فقیر هستند درصد از آن 20درصد متوسط و  70غنی، مراتع 

توانند از مراتع کشور تغذیه کنند در  می میلیون واحد دامی 92های کارشناسی صورت گرفته ساالنه  بر اساس بررسی: وی افزود

  .دامی در مراتع حضور دارند میلیون واحد 20اکنون بیش از  حالی که هم

های طبیعی است،  از دو برابر ظرفیت این عرصه که حضور دام در مراتع بیش ها، مراتع و آبخیزداری با بیان این رییس سازمان جنگل

در  ای نیست تا بتوان با بخشنامه یا قانونی آن را محدود یا کنترل کرد اما ساده  پدیده حضور بیش از حد دام در مراتع: ادامه داد

هایی که در مرتع حضور  درصد دام 90آینده  سال 30ه تا دامداری صنعتی تقویت شود و طی ریزی شد وزارت جهاد کشاورزی برنامه

  .دارند، کاهش یابند

داری  های مرتع مراتع، اجرای طرح  و توسعه ها، مراتع و آبخیزداری برای احیاء های سازمان جنگل یکی از طرح: جاللی اظهار کرد

اقداماتی  خواهیم تا برای غنای مراتع دامدار گیرد و از او می در اختیار دامدار قرار می خاصی  ها محدوده است که در قالب این طرح

اند تا  های سازگار با هرمحیط را شناسایی و کاشته گونه اند هایی که دیده در این راستا برخی از دامداران با آموزش. را انجام دهد

  .غذیه کننداختیار دارد، دام خود را ت ای که در بتواند در محدوده

 تحویل بگیرند شان را توانند اسناد قطعی و استیجاری دهندگان میگو می پرورش

و تصویب قانون افزایش  10پیش از سال  تا: دهندگان میگو اظهارکرد های واگذار شده به پرورش وی درباره وضعیت اسناد زمین

گرفت یعنی اگر زمینی در اختیار اشخاص حقیقی و  صورت قطعی صورت می ها به وری در مجلس شورای اسالمی واگذاری بهره

خود را تحویل گرفته  اراضی 10دهندگان میگو که تا پیش از سال  دارای سند قطعی بود؛ بنابراین اگر پرورش گرفت حقوقی قرار می

  .اراضی خود را دریافت کنند توانند سند قطعی و طرح مصوب را به صورت کامل اجرا کرده باشند می

دهندگان میگو  استیجاری در اختیار پرورش اسناد به صورت 10پس از سال : ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد ازمان جنگلرییس س

 توانند برای دریافت تسهیالت بانکی از آن مانند اسناد قطعی اسناد استیجاری دارند می گیرد اما بر اساس قانون کسانی که قرار می

  .بپذیرند های بانکی نامه ند تا این اسناد را به عنوان ضمانتها موظف استفاده کنند و بانک

گیری درباره  کشاورزی و چگونگی تصمیم های کشاورزی و غیر روند واگذاری اراضی منابع طبیعی و ملی به طرح  جاللی درباره

ها،  فی بین سازمان جنگلاراضی ملی از هشت سال گذشته تاکنون تقسیم وظای براساس روند و چگونگی واگذاری: متخلفان گفت

ها صرف  مسئوالن سازمان جنگل ها عمده وقت و زمان آبخیزداری و سازمان امور اراضی صورت گرفت چرا که در آن سال مراتع و

  .توانی برای رسیدگی به مسائل مهم منابع طبیعی نداشت شد و دیگر این سازمان پتانسیل و ها می این واگذاری

ها انتخاب  آن زمان با نظر سازمان جنگل ، واگذاری این اراضی به سازمان امور اراضی که رییس آن دربراساس قانون: وی افزود

ها، مراتع و آبخیزداری و واگذاری  اراضی ملی قابل واگذاری برعهده سازمان جنگل شد، محول شد برهمین اساس استعدادیابی می

  .ی سازمان امور اراضی است ، وظیفهها و معرفی از سوی این سازمان اراضی براساس بررسی این

شده  های واگذار غیر کشاورزی روی زمین های کشاورزی و که نظارت بر روند اجرای طرح معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این

مشکل  های مصوب با ها و طرح بسیاری از پروژه: و آبخیزداری است، ادامه داد ها، مراتع اراضی منابع ملی برعهده سازمان جنگل

برای اجرا با مشکالت مالی مواجه  ها از ابتدا قصد اجرای آن را در منابع ملی نداشته یا دهنده طرح چراکه افراد ارائه مواجه شده

  .شود ها رسیدگی می برداری از جنگل و بهره قانون حفاظت 99شدند که این تخلفات در راستای ماده 

های  و نظارت  افزایش یافت و نیاز به بازرسی های مصوب بسیار از آنجا که طرح: ترییس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری گف

این قانون که در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت مقرر  99در اصالح ماده  شد مستمر بر روند اجرای آنها احساس می
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روند اجرای طرح در آن  د و در رابطه بادرصد در اراضی منابع طبیعی محقق شده واگذاری لغو شو 60طرحی کمتر از  شد تا هر

مصوب از کسانی که در اجرای آن روی اراضی منابع طبیعی  البته در صورتی که طرح. گیری جدیدی صورت گیرد محدوده تصمیم

  .هایی که متحمل شدن به آنها باز گردانده خواهد شد شود هزینه اند، گرفته و ملی تخلف کرده

های  حدود دو میلیون هکتار و به طرح های کشاورزی در کشور گذاری اراضی منابع طبیعی به طرحمیزان وا: جاللی ادامه داد

ها به  های دولتی و نظامی کل واگذاری البته با اراضی واگذار شده به ارگان غیرکشاورزی حدود یک میلیون هکتار بوده است که

جدیدی تصویب شده و  ر کاربری اراضی کشاورزی نیز قانونهمچنین برای جلوگیری از تغیی. رسد میلیون هکتار می حدود پنج

  .ها ممنوع است تغییر کاربری آن نظارت بر همه اراضی کشاورزی و باغی برعهده این سازمان بوده و

منابع طبیعی و ملی اجرا شده و چند درصد با  ها روی اراضی که چند درصد از این طرح این  آمار دقیقی درباره: وی تصریح کرد

 های دولتی از وزارت جهاد کشاورزی اراضی مورد نیاز برای های دستگاه انقالب تعاونی خلف مواجه شده است نداریم اما در ابتدایت

پس از ادغام هم چنان این وظیفه در  کردند و سپس این وظیفه به وزارت جهاد سازندگی واگذار شد که نهایتا خود را دریافت می

های  واگذاری اراضی منابع ملی و طبیعی برای ساخت مسکن تعاونی 20اند که البته از سال وزارت جهاد کشاورزی باقی م

  .ها به وزارت راه و شهرسازی محول شده است وزارتخانه های اجرایی و دستگاه

http://www.isna.ir/fa/news/19039037932 

 
 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 ایسنا - 1393فروردین  31یکشنبه 

  با تصویب هيأت وزیران
  شد دیده از حوادث غيرمترقبه اعالم شرایط بخشودگی جرایم تسهيالت بانکی کشاورزان آسيب

یمه اجتماعی و دیرکرد تسهیالت حق ب با موافقت دولت و به منظور جبران خسارات وارده به کشاورزان، شرایط بخشودگی جرایم

  .غیرمترقبه اعالم شد دیده از حوادث بانکی پرداختی به کشاورزان آسیب

ریزی و نظارت  پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ، هیأت وزیران به(ایسنا)به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران

نامه  کل کشور، آئین 3919قانون بودجه سال « 33»تبصره « ج»تناد بند و به اس جمهور و وزارت جهاد کشاورزی راهبردی رئیس

  .بند یاد شده را تصویب کرد اجرایی

تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار  3917سال  ها که از ها و یا مناطقی از استان بر اساس این مصوبه، در سطح ملی، فهرست استان

دبیر )ها و کارگروهی متشکل از اداره جهاد کشاورزی  عیین و به استانداریت اند، توسط سازمان مدیریت بحران کشور داشته

  .های عامل اعالم خواهد شد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک ،(کارگروه

عهده کارگروهی به مسئولیت فرمانداری  ای، تشخیص کشاورزان متأثر از حوادث غیرمترقبه، بر بر این اساس، در سطح منطقه

  .اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک عامل خواهد بود ،(دبیر کارگروه)تان، اداره جهاد کشاورزی شهرس

عامل و یا واحدهای اداری مربوط منعکس  های نامه را به بانک همچنین، دبیر کارگروه، فهرست اسامی کشاورزان مشمول این آئین

  .کند می

کشاورزان، روستائیان و عشایر، سازمان تأمین  صندوق بیمه اجتماعی)ار و رفاه اجتماعی نامه، وزارت تعاون، ک بر اساس این آئین

 اقدام الزم برای بخشودگی جرایم حق بیمه اجتماعی آن دسته از کشاورزانی که( شهرستانی اجتماعی و واحدهای تابع استانی یا

  .فهرست آنها توسط کارگروه مذکور اعالم شده است، به عمل خواهد آورد

http://www.isna.ir/fa/news/93013012315
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  .شود می تعیین 3917همچنین مدت معذوریت برای معافیت از پرداخت جریمه حق اجتماعی از سال 

  .پرداختی به کشاورزان اقدام کنند های عامل باید برای بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیالت بانکی بر این اساس، بانک

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی تأمین،  آنها از طریق آن دسته از کشاورزانی که به تشخیص کارگروه یاد شده، خسارت وارده به

  .شوند نمی پرداخت و یا تعهد شده است، مشمول حکم این ماده

 3917دیرکرد تسهیالت بانکی از سال  همچنین، دوره زمانی تأثیرپذیری کشاورزان از حوادث غیرمترقبه برای بخشودگی جرایم

  .شود تعیین می

به ابالغ آن به نمایندگان خود در شعب  نامه، برای موظفند ظرف دو هفته پس از ابالغ این آئینهای عامل  بر این اساس، بانک

  .استانی و شهرستانی اقدام کنند

نامه را در  موظفند گزارش عملکرد این آئین همچنین، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

  .جمهور ارائه کنند ریزی و نظارت راهبردی رئیس برنامه ونتمقاطع زمانی سه ماهه به معا

معاون اول  -از سوی اسحاق جهانگیری  3919۱3۱74 رسانی دولت، این مصوبه در تاریخ به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع

  .است برای اجرا ابالغ شده -جمهور  رئیس

  کل کشور 3131قانون بودجه سال « 33»تبصره « ج»بند 

پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر  اند و قادر به کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده

معاف هستند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیالت بانکی پرداختی به کشاورزان  اند از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت نشده

جمهور و وزارت جهاد کشاورزی  رئیس ریزی و نظارت راهبردی ین بند با پیشنهاد معاونت برنامهنامه اجرایی ا آئین. شود می بخشوده

 .هیأت وزیران خواهد رسید حداکثر طی دو ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب

http://www.isna.ir/fa/news/19039339939 

 
 "بازگشت به باال"

 خدمات دام و طیور
 ایسنا - 1393فروردین  31یکشنبه 

  مرکز توسعه نوغانداری کشور افتتاح شد
  .مرکز توسعه نوغانداری کشور با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در رشت افتتاح شد

کشاورزی با تاکید بر اهمیت نوغانداری به  ت دامی وزارت جهادبه گزارش ایسنا، در این مراسم حسن رکنی، معاون بهبود تولیدا

 که برخی از مراکز تحقیقات با توجه به این: اشتغال مستقیم ایجاد کرده است، گفت هزار خانوار 20عنوان یک صنعت که برای 

رکز نوغانداری کشور را به فال نیک فعالیت م کشاورزی از جمله مرکز تحقیقات چای، برنج و ابریشم در این استان استقرار دارد باید

 شود، واردات تخم گیالن تولید و فعالیت سایر استان ها نیز توسط گیالن پشتیبانی می درصد پیله ابریشم کشور در 40گرفت زیرا 

  .کند می درصد رسیده است که امیدآوری رشد این صنعت را دو چندان 30درصد به  10نوغان از 

شاهد تحولی در صنعت نوغانداری باشیم و حمایت  توانیم منشا اثر شویم و امیدواریم از امروز با هم می در این مسیر همه: وی گفت

  .ها داشته باشیم کننده جدی از تولید

نوغانداری و با یادآوری ظرفیت اشتغال و تولید  صنعت  سپس نجفی، استاندار گیالن طی سخنانی با قدردانی از تالشگران عرصه

یابد  ها نیز تسری می درصد در حال کاهش است که به سایر بخش 36تا  33ظرفیت ساالنه  متاسفانه این: استان گفت نوغان و پیله

http://www.isna.ir/fa/news/93013113313
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زیرا بخش نوغانداری در کشور ساالنه  با توجه به سال اقتصاد و فرهنگ امسال عزم جدی داریم که صنعت نوغانداری توسعه یابد، و

  .ردمیلیارد ریال گردش مالی دا 700بالغ بر 

های  پرورش کرم ابریشم یکی از رشته که نژاد، رییس جهاد کشاورزی استان گیالن نیز با اشاره به این در این مراسم شعبان

  .دهی دارد محصول ترین فرآیند را برای کشاورزی است که کوتاه

یجاد شده و مهاجرت روستاییان کاهش پایدار ا گذاری مورد نیاز به راحتی با این صنعت شغل با توجه به حجم کم سرمایه: وی گفت

  .یابد می

حفظ سمت، مسئولیت مرکز توسعه  پور رمضان، رییس هیات مدیره شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران که با  سپس فرزام

ی این وزیران مرکز توسعه نوغانداری کشور تشکیل و تمامی امور حاکمیت براساس مصوبه هیات: نوغانداری را پذیرفته است، گفت

  .ی نوغانداری منتقل شده است به مرکز توسعه 66 صنعت براساس اصل

جهاد کشاورزی و مدیران بهبود تولیدات  های در این مراسم استاندار گیالن، رییس سازمان جهاد کشاورزی گیالن، روسای سازمان

  .حضور داشتند استان و مقامات ارشد استان گیالن 30دامی حدود 

http://www.isna.ir/fa/news/19039339729 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه

 ایسنا - 1393فروردین  31یکشنبه 

  هشدار نسبت به کاهش جمعيت کشاورزان و توليد
جمعيت کشاورزان و از  ير این صورت موجب کاهشهای توليد شود در غ ها باید موجب کاهش هزینه هدفمندی یارنه

کشاورزی باید محور استقالل "معظم رهبری که  توان به آرمان مقام شود و نمی های کشاورزی می بين رفتن زمين

  .دست یافت "باشد

رگزاری با خبرنگار کشاورزی خب وگو در گفت -آوری طبرستان  مدیر امور پژوهشکده ژنتیک و زیست فن -نژاد  صادق بیگ

این مساله : را مهمترین اولویت بخش کشاورزی دانست و افزود ، تضمین سالمت محصوالت کشاورزی(ایسنا)دانشجویان ایران 

  .امر کشاورز و محیط زیست سالم باشد تا بتواند تولید سالمی نیز داشته باشد ضامن این است که درابتدای

احساس خطر کند به همین دلیل نظارت بر  شاورزی و وجود مواد سمی در آنمصرف کننده نباید از مصرف محصوالت ک: وی افزود

  .است این موضوع از سوی وزارت جهاد کشاورزی امری مهم

بخش کشاورزی : این بخش عنوان و اظهار کرد های ها را در بخش کشاورزی یکی دیگر از اولویت نژاد استفاده صحیح از یارانه بیگ

 توان به آرمان ها هدفمند نشوند نمی های تولید شود چراکه اگر یارانه کاهش هزینه که یارانه موجبای حرکت کند  باید به گونه

  .رهبری که کشاورز محور استقالل است دست یافت

ها باید درست و بهینه  یارانه :ها گفت یارانه  آوری طبرستان با اشاره به اهمیت هدفمندی مدیر امور پژوهشکده ژنتیک و زیست فن

ها شود چرا که در غیر این صورت موجب کاهش جمعیت کشاورزان و افزایش  هزینه ای که موجب کاهش ف شود به گونهمصر

  .شود های کشاورزی می مانند ویالسازان و از بین رفتن زمین افرادی

دولت به این بخش  باید توجه: کشورها گفت عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی ساری با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در همه

  .های خوبی در کل کشور بود توان شاهد پیشرفت کشاورزی می افزایش پیدا کند چرا که با ارتقای بخش

ها باید کارهای  عالوه بر کاهش هزینه: کرد های بخش کشاورزی را افزایش درآمد کشاورزان عنوان و اظهار وی یکی دیگر از اولویت

کشاورزان نیز صورت گیرد؛ به طوری که کشاورزان براساس آمایش سرزمین محصول  درآمد کارشناسی بسیاری در زمینه افزایش

http://www.isna.ir/fa/news/93013113283
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های  موجب ایجاد چالش این موضوع :شود، گفت که آمایش سرزمین به درستی اجرا نمی نژاد با بیان این بیگ .تولید کنند کشاورزی

با اشاره به اقتصاد مقاومتی و قرار دادن آن به عنوان  وی .است فراوانی در بخش کشاورزی و از بین رفتن بسیاری از اراضی شده

  تحریم اقتصاد مقاومتی به معنای تدبیر درست در زمان: های سال جاری خود اظهار کرد در برنامه دیگر اولویت بخش کشاورزی

آوری طبرستان اقتصاد  فن مدیر امور پژوهشکده ژنتیک و زیست .ها اثر منفی در اقتصاد کشور نگذارند ای که تحریم است؛ به گونه

کوتاه مدت، میان  های ریزی باید برنامه: مهمترین شاخص های مورد ارزیابی بخش کشاورزی بر شمرد گفت مقاومتی را یکی از

وی صادرات را یکی دیگر از مهمترین ارکان مورد توجه بخش  .مدت و بلند مدت کارشناسی در این زمینه اندیشیده و اجرا شود

است که  یکی از عوامل موثر در بهبود وضعیت کشاورزی کشور توجه به امر صادرات: دانست و گفت سال جدیدکشاورزی در 

های کالن و دخالت برخی افراد نه تنها  در برخی موارد واردات :بیگ نژاد افزود .تاکنون نیز توجه چندانی به این بخش نشده است

های  موجب بسته شدن کارخانه ها یز شده است به گونه ای که این دخالتایجاد ضررهایی در صادرات بلکه در واردات ن موجب

وی مهمترین اولویت بخش کشاورزی را در سال جدید  .شده است صنعت کشاورزی و ایجاد مشکل در صنعت تکمیلی کار کشاورز

تغییر  رشناسی فراوانی در جهتباید کارهای تخصصی و کا: مهارت کشاورز عنوان و اظهار کرد ایجاد تغییر در سطح دانش، بینش و

های تئوری در امر آموزش استفاده  جای روش و بهبود بینش و مهارت کشاورزان صورت بگیرد و تا حد امکان از روش های عملی به

فعالیت بیشتر وزارت جهاد کشاورزی و  آوری طبرستان این تغییر نگرش را در گرو مدیر امور پژوهشکده ژنتیک و زیست فن .شود

ای را به منظور آموزش در زمین  جهاد کشاورزی باید افراد کارشناس و خبره وزارت: یت دادن به این بخش دانست و افزوداهم

تا زمانی : عضو هیات علمی دانشکده ساری گفت .کند تا کشاورزان ضمن آموزش مهارت الزم را نیز کسب کنند کشاورزی حاضر

 به همین دلیل. های خودکفایی براساس اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم وانیم به گامت نمی که مهارت کشاورزان افزایش پیدا نکند

نژاد یکی دیگر از راهکارهای خود را برای ارتقای وضعیت  بیگ .باید تصمیمات کارشناسی گوناگونی در این زمینه اتخاذ شود

وسایل مربوط به  ها و م که با مکانیزه کردن دستگاهباید به سمتی پیش روی: کشاورزی عنوان و اظهار کرد کشاورزی، مکانیزه کردن

  .کشاورزی و ایجاد انگیزه به جذب جوانان در این رشته اقدام کرد

http://www.isna.ir/fa/news/19039339734 
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 کود
 ایسنا - 1393اردیبهشت  1دوشنبه 

  کمپوست در ميان کشاورزان ناشناخته بودن کود ورمی
اصلی استفاده نکردن از  ناشناخته بودن کود ورمی کمپوست عامل: کارشناس توليد کود ورمی کمپوست معتقد است

  .آن است

کشاورزان به دلیل اینکه : ن، اظهار کردزنجا ، منطقه(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران سعیده شریفی در گفت

  .از کودهای آلی ورمی کمپوست است، به مصرف این کود تمایل بیشتری دارند تر قیمت کودهای شیمیایی به مراتب پایین

دهد، باعث کشته شدن آفات گیاهی و  می این کود آبیاری گیاه را به نصف کاهش : وی درباره فواید کود ورمی کمپوست، افزود

  .کند می عنوان یک میکروب کش عمل های هرز شده و به فعل

در صورتی . نیاز به کوددهی وجود ندارد سال 9شود،  در زمین کشاورزی که از کود ورمی کمپوست استفاده می: شریفی عنوان کرد

  .ر مشکل خواهد کردبیش از حد در زمین کشاورزی استفاده شود زمین را دچا ، اگر(اوره و نیتریت)که کودهای سیاه و سفید 

http://www.isna.ir/fa/news/93013113216
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ورمی کمپوست در صورتی توجیه  تولید کود: کرد این کارشناس در خصوص توجیه اقتصادی تولید کود ورمی کمپوست، تصریح

کند، در این صورت تولید کود توجیه اقتصادی دارد و در غیر این صورت  اقتصادی دارد که مواد اولیه تولید کود را خود فرد تهیه

  .شود رو می شکل روبهم تولیدکننده با

http://www.isna.ir/fa/news/19070300992 

 "بازگشت به باال"
 تکنولوژی، نوآوریها، علمی

 ایسنا - 1393اردیبهشت  2شنبه  سه

  شمالغرب  ختلف دامی در مرکز منطقههزار دز اسپرم از نژادهای م 3۶2ذخيره بيش از 
شمالغرب وغرب   نژاد دام منطقه که مرکز اصالح ی شمالغرب وغرب کشور با بيان این رئيس مرکز اصالح نژاد دام منطقه

در : کند، گفت متوسط چهارهزار دز اسپرم در هفته توليد می طور گيری و انجماد به اکنون با سه نوبت اسپرم کشور هم

 هزار دز اسپرم از نژادهای مختلف دامی از جمله هلشتاین، سمينتال و اسپرم3۶2بيش از  اسپرم این مرکز تانك ذخيره

  .دز برساند هزار 322تواند توليد خود را ساالنه به  سرابی موجود است که در صورت تامين اعتبار می

نیمی از : وگو با خبرنگاران افزود انوری در گفت ی، رضامنطقه آذربایجان شرق( ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

  .گیرد های تولید شده در این مرکز انجام می آذربایجان شرقی با اسپرم تلقیحات انجام پذیرفته در استان

انداردهای جهانی تولید اسپرم از نژاد برتر با است که مرکز اصالح نژاد دام منطقه شمالغرب و غرب کشور، توانایی وی با اشاره به این

که برای  های اصالح نژاد است المللی موجود، انجام برنامه نژادهای بومی در شرایط فشارهای بین تنها راه حفظ ذخایر: را دارد، گفت

های گاوهای بومی و گاوهای وارداتی یا آمیخته را به نفع گاو توان رقابت میان های گاوبومی می این کار با ایجاد رشد ژنتیکی در توده

  .بومی تخفیف داد

های نوین دامپروری  با هدف آموزش شیوه 3967ی شمالغرب وغرب کشور در سال  که مرکز اصالح نژاد دام منطقه وی با بیان این

که کشور در آن مقطع از نظر  پس از پایان دوران دفاع مقدس باتوجه به این: افزود برداری رسید، به بهره 3966تاسیس و در سال 

با هدف باالبردن توان تولید شیر  های اساسی در این مورد برداشته شد و قدم 3920شیر با کمبود روبرو بود، لذا در سال و  گوشت

  .اساسی انجام داد های خود تغییرات و گوشت گاوهای کشور در فعالیت

هم اینک در : ین مرکز برشمرد و افزودهای ا فعالیت ها و گسترش شبکه تلقیح مصنوعی را از جمله انوری بهبود و اصالح ژنتیکی دام

شرایط فعلی  پذیرد و در های مجهز و به روز با یک تیم مجرب کارشناسی انجام می اسپرم با سیستم این مرکز تولید، انجماد و توزیع

نگهداری آمیخته سرابی در مرکز جهت تولید اسپرم  راس گاو نر از چهار نژاد هلشتاین، بروان سوئیس، سمینتال و 72تعداد 

  .شود می

توان با  می: پذیرد، ادامه داد مصنوعی انجام می درصد از تلقیحات انجامی در کشور از طریق تلقیح 60که حدود  انوری با بیان این

توسعه  ها را هرچه بیشتر افزایش داد و سبب آمار را افزایش داده و روند رشد ژنتیکی دام گسترش بهینه شبکه تلقیح مصنوعی این

  .و کیفی تولیدات و در نهایت اقتصادی کردن این صنعت شدکمی 

استفاده از تلقیح مصنوعی توانسته است  در چند سال اخیر: ی شمالغرب وغرب کشور گفت رئیس مرکز اصالح نژاد دام منطقه

های  روزانه گوسالهکیلوگرم افزایش و نیز متوسط افزایش وزن  32کیلوگرم به  میزان تولید شیر گاوهای بومی را از حدود پنج

 .گرم برساند 3900گرم در روز به  400از  پرواری را

http://www.isna.ir/fa/news/19070703200 

 "بازگشت به باال"
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 صادرات و واردات
 ایسنا - 1393اردیبهشت  2شنبه  سه

  ی برای فراهم کردن زمينه صادرات محصوالت در سال آینده تشکيل شودکارگروه
استاندار و سفرای کشورهای  نماینده مردم جيرفت خواستار تشکيل کارگروهی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی،

  .آینده فراهم شود مقصد صادرات را شد تا زمينه صادرات محصوالت برای سال

تذکر شفاهی در پایان جلسه علنی  اهلل عارفی در ، فرج(ایسنا)گزاری دانشجویان ایرانبه گزارش خبرنگار پارلمانی خبر

در جنوب کرمان به : خطاب به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی گفت با تبریک سالگرد تاسیس سپاه پاسداران( شنبه سه)امروز

با وجود چنین  شود اما یون تن محصول تولید میمیل 4درصد یعنی حدود  20جیرفت و انور آباد، ساالنه  های ویژه شهرستان

  .صادرات ندارند ای برای عرضه این محصوالت در بازار داخلی و ظرفیتی مسئوالن هیچ برنامه

شود ولی هیچ درآمدی برای آنها ایجاد  می در این منطقه آب و خاک، نیروی انسانی و سرمایه ملی مردم هزینه: وی ادامه داد

ریزی برای  گذاری در امر تولید، برنامه جهاد کشاورزی موظف است ضمن سیاست لی است که طبق قانون وزارتشود این در حا نمی

  .داخلی و صادرات داشته باشد تنظیم بازار

. توجه است فروش عادالنه محصوالت بی کنند اما دولت به خواست مردم یعنی مردم بنا به خواست دولت تولید می: عارفی گفت

صادرات به کشورهای خارجی شاهد بودیم که کشاروزان به حداقل دسترنج خود  ا حمایت مسئوالن و ایجاد زمینهسال گذشته ب

  .گرفتند مهری قرار توجهی و بی اما متاسفانه این قشر زحمتکش در سال زراعی امسال مورد بی دست یافتند

سال گذشته در چنین . اعتماد شوند دولت بی های ه سیاستآقای رئیس جمهور و وزیر جهاد، کاری نکنید که مردم ب: وی ادامه داد

تومان  700و امسال  3200تومان و گوجه فرهنگی  320و امسال  3600تومان، پیاز  300تومان اما امسال  3400زمانی خیار سبز 

  .تشده اس ها در کاالی دیگر پایین آمده که محصوالت کشاورزی ارزان سوال این است که مگر قیمت .شده است

استاندار و سفرای کشورهای مقصد  نماینده مردم جیرفت در ادامه پیشنهاد تشکیل کارگروهی با حضور وزیر جهاد کشاورزی،

و همچنین دولت یارانه صادراتی برای محصوالت کشاورزی . آینده فراهم شود صادرات را داد تا زمینه صادرات محصوالت برای سال

  .گیرد جنوب را درنظر

وزارت جهاد : جات شد و گفت و سیفی پیاز  زمینی، نین خواستار خرید تضمینی محصوالت کشاورزی مانند خرما، سیبعارفی همچ

  .همچنین صنایع الزم را برای فرآوری مازاد محصوالت ایجاد کنند. کند کشاورزی برنامه الگوی کشت را در جنوب کشور اجرایی

با برگزاری نمایشگاه محصوالت کشاورزی  دولت: رکنندگان محصوالت کشاروزی گفتوی با تاکید بر لزوم پشتیبانی از صادرات صاد

  .کشت باالیی در بازارهای جهانی دارد را معرفی کند در کشورهای مختلف محصوالت ارگانیک جنوب را که

های  ه شدن تعرفهصادراتی و برداشت برداری هرچه سریعتر فرودگاه جیرفت برای حمل محصوالت عارفی همچنین خواستار بهره

  .شد گمرکی و جلوگیری از ورود محصوالت خارجی به کشور

کارکنان تبدیل وضعیت شده جنوب را  نماینده مردم جیرفت از استاندار کرمان خواست تا با افرادی که جلوی پرداخت حقوق

  .اند، برخورد کند گرفته

http://www.isna.ir/fa/news/19070703702 
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******************************************** 

 گزارشات جهانی کشاورزی و غذا

 ایسنا - 1393فروردین  31یکشنبه 

  متهم شدن مکزیك به تهدید صنعت شکر آمریکا
آمریکا شکایت کرده اند که  المللی واردات شکر مکزیك به کميسيون تجارت بينتوليدکنندگان شکر آمریکایی عليه 

  .تالفی جویانه این کشور عليه صادرات آمریکا شود ممکن است منجر به وضع تعرفه عليه واردات مکزیك و اقدام

شکر آمریکا از طریق عرضه بسیار به صنعت  ، تولیدکنندگان مکزیکی اتهام ضربه زدن(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

  .ارزان شکر به بازار این کشور را رد کردند

 

اعالم کردند این کشور نباید برای سقوط  در نخستین واکنش رسمی مکزیک به این اتهام غیرمنتظره، نمایندگان دولت و صنعت

  .ها مقصر شناخته شود قیمت

 

اند و این امر در سراسر دنیا اتفاق افتاده  رسیده ها به رکورد پایینی قیمت: گفتخوان کورتینا، رییس اتاق شکر مکزیک در این باره 

مانع  در واقع مکزیک سعی کرده با کاهش صادرات شکر به آمریکا،. اند شکر با آن روبرو شده است و واقعیتی است که تولیدکنندگان

  .اشباع بازار شود

 

  .کند اعمال می جز واردات مکزیک که نامحدود است،صنعت شکر آمریکا محدودیت دقیقی روی واردات به 

  .شمالی بوده است دسترسی نامحدود و بدون تعرفه واردکنندگان مکزیکی تحت توافق تجارت آزاد آمریکای

شکر مکزیک برای صنعت داخلی این کشور  المللی آمریکا قرار است نهم مه در مورد تهدیدآمیز بودن واردات کمیسیون تجارت بین

  .یم گیری کندتصم

 

متوسل شدن تولیدکنندگان مکزیکی به  بر اساس گزارش رویترز، همچنین وزارت بازرگانی آمریکا قرار است تحقیقات در مورد

  .صنعت شکر یک میلیارد دالری این کشور خواهد بود، آغاز کند فروش شکر به قیمت پایین بازار را که تهدید برای

http://www.isna.ir/fa/news/19039337241 
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 ایسنا - 1393فروردین  31شنبه 

  کاهش شدید توليد پرتقال آمریکایی در پی شيوع آفت
بين برده و صعود قيمت  ریدا را ازیك آفت مرکبات که از طریق یك حشره کوچك گسترش یافته، محصول پرتقال فلو

  .آب پرتقال در بازارهای نيویورک را به دنبال داشته است

درختان پرتقال در سراسر ایالت فلوریدا را فرا  ، آفت پسیل یا آفت لکه سبز مرکبات،(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

  .ه استزودتر آن از درخت شد گرفته و موجب تلخی میوه و افتادن

خود از میزان برداشت محصول آینده را  این آفت در سال جاری به مشکل عمده ای تبدیل شده به طوریکه دولت آمریکا پیش بینی

  .چهار بار مورد تجدیدنظر قرار داد

  .یش بینی کردمیلیون تن را پ 6۱12حدود  میلیون جعبه میوه یا 330وزارت کشاورزی آمریکا ماه جاری در برآورد تازه ای تولید 

های مرکبات را از  یخبندان شدید باغ است که 3122ترین میزان از سال  درصد کمتر از محصول سال گذشته و پایین 32این رقم 

  .بین برد

قیمت کنسانتره آب پرتقال منجمد در بازار  بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، به دنبال انتشار جدیدترین آمار این وزارتخانه

  .رسید ک به باالترین سطح در یک سال گذشتهنیویور
http://www.isna.ir/fa/news/19039037931/ 

 

 "بازگشت به باال"
 

 - 93/12/12فارس

 بينی صادرات یك ميليارد دالری فلفل ویتنام پيش
بينی می شود حجم صادرات فلفل در ویتنام طی سال جاری به  ز اطالعات تجارت و صنعت ویتنام، پيشبنا به اعالم مرک

 .بيش از یك ميليارد دالر افزایش یابد

تن  61200در سه ماهه نخست سال جاری، ویتنام بالغ بر شینهوا، به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل 

 .میلیون دالر به کشورهای خارجی صادر کرده است 994۱73فلفل با ارزش 

ر ارزش مالی روبرو بوده درصدی د 97۱22درصدی در حجم و  90۱1این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 

 .است

هزار  320هزار تنی نسبت به سال گذشته به  90انجمن تولید فلفل ویتنام اعالم کرده است میزان تولید فلفل در ویتنام با افزایشی 

 .تن در سال جاری افزایش خواهد یافت

فلفل های موجود در بازارهای بین المللی  درصد از 20درصد از فلفل جهان در ویتنام و صادرات  90این انجمن با اعالم تولید 

توسط این کشور از تأثیر قابل توجه این کشور بر قیمت فلفل در جهان خبر داد و اعالم کرد قیمت این محصول کشاورزی طی ماه 

 .های آینده همچنان باال خواهد ماند

در .دالر رسیده است 4272مشابه سال قبل به درصدی نسبت به مدت  9طی ماه های گذشته قیمت هر تن فلفل ویتنام با افزایش 

 .درصد از تولید فلفل خود را به روانه بازارهای جهانی کرده است 90سه ماهه نخست سال جاری ویتنام بالغ بر 

 .ایاالت متحده، سنگاپور و هند بزرگترین وارد کنندگان فلفل ویتنام در ماه های ژانویه و مارس محسوب می شوند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=39190707000212 

http://www.isna.ir/fa/news/93013012319/
http://www.farsnews.com/
http://news.xinhuanet.com/english/business/2014-04/21/c_133279045.htm
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930202000597
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 "بازگشت به باال"
 – 93/11/27فارس

 کشت ذرت اصالح بذر شده در فرانسه ممنوع شد
هندسان ژنتيك از نظر نژادی تغيير یافته است را در این های ذرتی که توسط م مجلس فرانسه کشت و زراعت دانه

 .کشور ممنوع اعالم کرد

ها در اتحادیه اروپا مجاز  ین نوع دانهاگرچه استفاده از اراشاتودی، به نقل از  خبرگزاری فارسالملل  به گزارش خبرنگار اقتصاد بین

ها را برای تولید ذرت در این کشور برخالف اصول حفاظت از محیط زیست  اعالم شده است اما پارلمان فرانسه استفاده از این دانه

 .این کشور تشخیص داده است

شود و کشت آنها نیز  أیید شده است نیز میهای گیاهی دستکاری شده ژنتیکی که توسط اتحادیه اروپا ت این قانون شامل تمام دانه

 .در فرانسه ممنوع خواهد بود

های ذرت که با تغییرات ژنتیکی در برابر حشره مونسانتو مقاوم شده بودند از یک ماه پیش در فرانسه به حالت  استفاده از این دانه

 .تعلیق در آمده بود

ناکامی  از نوع تغییر یافته ژنتیکی است تا پایان سال جاری و پس از که 3202رسد استفاده از دانه گیاهی پایونیر  به نظر می

کشور اتحادیه اروپا برای جمع آوری رای  72کشور از  31تالش بالغ بر . مخالفان در ممنوع کردن آن، در اتحادیه اروپا آغاز شود

 .ستهای گذشته با شکست مواجه شده ا برای ممنوعیت استفاده از این دانه گیاهی طی ماه

های تغییر یافته ژنتیکی پیشتر در ماه فوریه سال جاری توسط مجلس سنای فرانسه مغایر با قانون اساسی  استفاده از این دانه

 .تشخیص داده شد و استفاده از آنها با مخالفت تمایندگان این کشور روبرو شده بود

های تغییر یافته  علت بدگمانی مردم به استفاده از دانهدولت سوسیالیست کنونی فرانسه نیز همانند دولت قبلی این کشور، به 

  .های گیاهی ندارد ژنتیکی و اعتراضات از سوی دوست داران محیط زیست، در حال حاضر عالقه ای به استفاده از این دانه
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