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

 

1 
 

  .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  انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایيد محتوای آن نيست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای رسانه

 .شود بازنشر می

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

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

 عناوین اخبار :

 ها ارانهی یهدفمند دوم فاز یاجرا یراستا در (1

 تومان 3۷۷۷ آزاد ، تومان ۰۷۷ یتريل یا هيسهم نیبنز/ شد نييتع  نیبنز دیجد متيق

 کند یم مذاکره رانیا با صادرات  تعرفه موانع رفع یبرا پاکستان (2

 موانع حذف یبرا رانیا با یتجار مذاکره دنبال به کشور نیا: گفت پاکستان ارشد مقام كی

 .است کشور دو نيب یتجار یا تعرفه

 کند یم صادر رانیا به غالت تن ونيليم 3.1 قزاقستان (3

 .کند یم صادر غالت تن ونيليم 3.1 رانیا به( ريت 3)ژوئن 1۷ تا قزاقستان: کرد اعالم ترزیرو

 است مناسب مازندران گندم رهيذخ: کشور 2 منطقه غله شرکت رعاملیمد (4

 مازندران گندم رهيذخ نکهیا اعالم با کشور دو منطقه یبازرگان خدمات و غله شرکت رعاملیمد

 .است مناسب مازندران گندم رهيذخ: گفت دارد، وجود گرید ماه سه یبرا

 دينرس فروش به مازندران مرکبات تن هزار 31: مازندران تجارت و معدن صنعت، سازمان سيرئ (5

 قابل مازندران مرکبات یموجود نکهیا اعالم با مازندران تجارت و معدن صنعت، سازمان سيرئ

 .دينرس فروش به و دارد قرار انبار در مازندران مرکبات تن هزار 31: گفت است، توجه

 یهدفمند دوم فاز یاجرا با  ها متيق کنترل یبرا بازار ميتنظ ستاد ینيب شيپ (6

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
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 ميتنظ ستاد: گفت یکشاورز تجارت توسعه و ینیکارآفر و یگذار هیسرما از تیحما دفتر سرپرست

 .کرد نييتع متيق کنترل یبرا را کاالها واردات و ریذخا زانيم بازار

 شد ارزان یکم وهيم/ یهدفمند دوم فاز آستانه در مردم به یاساس یکاالها خوش یرو (7

 آستانه در امروز یاساس یکاالها و بار تره و  وهيم بازار که است آن از یحاک یدانيم یها گزارش

 و وهيم بخش در بلکه نداشته یمتيق شیافزا تنها نه ها ارانهی یهدفمندساز قانون دوم فاز یاجرا

 .است بوده مواجه ها متيق یدرصد 31 تا 3۷ کاهش با بار تره

 یچا ینيتضم دیخر به تومان ارديليم 3۷۷/ الیر ارديليم 11۷ ارزش به گندم تن هزاران 1۷ ینيتضم دیخر (8

 افتی اختصاص

 کشور استان 1 در گندم تن هزار 1۷: گفت کشور یچا و برنج گندم، ینيتضم دیخر ریمد و سخنگو

 .است شده پرداخت الیر ارديليم 11۷ زانيم به کاران گندم همه پول و شده یداریخر

 کرد عنوان فارس با وگو گفت در زعفران صادرکنندگان هیاتحاد سيرئ (9

 قرمز یطال صادرات یتن 2 کاهش/ یافغان برند با افغانستان در یرانیا زعفران فروش

 کاال دوم سبد در قرمز گوشت نيتام یبرا یکشاورز جهاد وزارت یآمادگ (11

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

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

 دهد؛ یم انجام ریعشا و انيروستائ کشاورزان، یاجتماع مهيب صندوق (11

 مهيب حق پرداخت سال 31 از بعد ایمزا از استفاده و کشاورزان مهيب

 کرد حیتشر کشاورزان یاجتماع مهيب صندوق رعاملیمد (12

 اند شده مهيب کشاورزان ششم كی فقط/ کشاورزان یاجتماع مهيب صندوق خدمات و ایمزا اتيجزئ

 افتی کاهش تهران بازار در حبوبات متيق (13

 نیا متيق کاهش به رو روند از تیحکا یمرکز بانك آمار نیآخر با بازار در حبوبات متيق سهیمقا

 .دارد را محصوالت

 :فارس با گو و گفت در باغداران هیاتحاد سيرئ (14
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 مصرف بازار ميتنظ به ازين/ است شده برداشته یکشاورز داتيتول شیافزا یبرا یخوب یها گام

 یاساس محصول ۰ شده یگواه بذر دیخر یبرا التيتسه الیر ارديليم ۰۰۷۷ پرداخت (15

 بذر دیخر یبرا الیر ارديليم ۰۰۷۷ التيتسه پرداخت اعتبار: گفت یکشاورز بانك رعاملیمد

 .شد ابالغ یاساس محصول ۰ شده یگواه

 بانك به اطالعات رهنگامید ارسال با گندمکاران پول پرداخت یا هفته كی ريتاخ (16

 شرکت و ییروستا تعاون سازمان گندم دیخر انيمتول: گفت مجلس یکشاورز ونيسيکم عضو

 .کنند یم ارائه بانك به یا هفته كی فاصله با و رترید را دیخر اطالعات یدولت یبازرگان

 یجار سال در گندم تن ونيليم ۰ دیخر ینيب شيپ (17

 ینيتضم دیخر روند به توجه با: گفت سپه بانك یچا و برنج گندم، ینيتضم دیخر یسخنگو و ریمد

 .برسد تن ونيليم ۰ تا ۰ به گندم ینيتضم دیخر شود یم ینيب شيپ ،یجار سال یابتدا از گندم

 ابدی یم کاهش باز مصرف سرانه/ اتيلبن و گوشت یگران بهانه دام خوراک متيق شیافزا (18

  متيق شنهاديپ یبرا یا بهانه ها ارانهی یهدفمند یاجرا آستانه در وريط و دام خوراک متيق شیافزا

 داده را یگران با مقابله قول دولت آنکه حال است، شده ینيپروتئ و یلبن محصوالت یبرا شتريب

 .ندارند را شتريب پرداخت توان هم مردم و است

  مصرف به ارانهی اختصاص ضرورت/ کند یگذار متيق را یکشاورز محصوالت دینبا دولت (19

 به اقدام یکشاورز بخش از تیحما یبرا دینبا دولت نکهیا انيب با مجلس یکشاورز ونيسيکم عضو

 ديتول به را ارانهی آنکه یجا به توانند یم مسئوالن: گفت کند، بخش نیا محصوالت یگذار متيق

 خود تيفعال به بتواند یکشاورز بخش تا دهند قرار کننده مصرف ارياخت در را مبالغ نيهم بدهند،

 .دهد ادامه یاقتصاد سالم یفضا كی در

 کند یم ها  واسطه به محصول فروش به وادار را کشاورزان یمال مشکالت (21

 ینگینقد کمبود ليدل به کشاورزان: گفت یعيطب منابع و یکشاورز نيمهندس جيبس سازمان سيرئ

 جز یا چاره مواقع اکثر در کارساز یاعتبار و یتیحما ستميس نبود و یزندگ امور گذران در یناتوان و

 .ندارند ها واسطه به خود یديتول محصوالت فروش
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 یرانیا پسته صادرات یدرصد 3۰ کاهش/ پسته صادرات کاهش لیدال از ارز نرخ یثبات یب (21

 کاهش درصد 3۷ گذشته سال مهين در پسته ديتول نکهیا به اشاره با رانیا پسته انجمن رکليدب

 ینامرغوب و یبند بسته مشکل اما داشته، کاهش درصد 3۰ محصول نیا صادرات: گفت داشته

 .است یخارج طرف با قرارداد انعقاد یبرا ارز نرخ یثبات یب مشکل بلکه ستين محصول

 تن هزار ۰۷ از شيب مرغ گوشت ریذخا/ کند ینم رييتغ یهدفمند دوم فاز به ورود با قرمز و مرغ گوشت متيق (22

 است

 به را قرمز و مرغ گوشت بازار کنترل بازار، ميتنظ ستاد: گفت دام امور یبانيپشت شرکت رعاملیمد

 دوم فاز در را محصوالت نیا متيق شیافزا عدم یبرا الزم ريتداب ستاد نیا و دارد دست در یخوب

 .است دهيشیاند یهدفمند

 ها گاهیجا به یانرژ یها حامل دیجد یها نرخ ابالغ (23

 یها گاهیجا همه به یانرژ یها حامل دیجد یها نرخ: گفت یج ان یس داران گاهیجا هیاتحاد سيرئ

 .شود یم اعمال ها متيق نیا 22 ساعت از و شد ابالغ سوخت عرضه

 دينرس یرضو خراسان دامداران به ريش یتومان ارديليم 1۷۷ ارانهی (24

 ريش ارانهی اعتبار یتومان ارديليم 1۷۷ نيتأم از شيپ یچند یکشاورز جهاد ریوز معاون که یحال در

 یرضو خراسان ريش دکنندگانيتول بود، داده خبر دامداران همه به روز چند ظرف آن پرداخت و

 .اند نکرده افتیدر را ارانهی نیا هنوز ندیگو یم

 31 سال در یلبن محصوالت متيق تيتثب یبرا یعامل یتومان ارديليم 21۷۷ ارانهی (25

 از مانع که است 31 سال در یلبن محصوالت متيق تيتثب یبرا یعامل یتومان ارديليم 21۷۷ ارانهی

 .شود یم مصرف سرانه کاهش

 افتی شیافزا ذرت متيق/ یجهان یبازارها در یکشاورز محصوالت انواع متيق (26

 گندم، مانند یمحصوالت اما داشت شیافزا ایسو یروغن دانه و ذرت متيق یجهان یبازارها در امروز

 .کردند تجربه را یکاهش روند ایسو یروغن دانه و برنج

 ها رسانه در یکشاورز گاهیجا نييتب یبرا ارشاد و یکشاورز جهاد وزارت تفاهمنامه (27
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 وزارت نيب یا تفاهمنامه: گفت یکشاورز جهاد وزارت یرسان اطالع و یعموم روابط مرکز سيرئ

 ینهادها در یکشاورز گاهیجا نييتب یبرا یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت و یکشاورز جهاد

 .شود یم امضا یا رسانه

 گويم دهندگان پرورش به التيتسه الیر ارديليم ۰1۷ پرداخت (28

 2 در گويم دهندگان پرورش به التيتسه الیر ارديليم ۰1۷ امسال: گفت یکشاورز بانك رعاملیمد

 .شود یم پرداخت کشور استان

 کند نيتام را ايدن مردم یغذا تواند یم هم كيارگان یکشاورز (29

 یکشاورز درباره ايدن محققان افتهی نیدتریجد: گفت یکشاورز محصوالت یمل هیاتحاد سيرئ

 نيتام را ايدن یغذا تواند ینم محصوالت گونه نیا نکهیا بر یمبن یقبل یها هيفرض تمام ك،يارگان

 .کند یم نقض کند،

 ميکن عرضه دیبا ستهیشا خدمات/میبدهکار ریعشا به هنوز (31

 ریعشا امور سازمان سيرئ معارفه مراسم در یکشاورز جهاد ریوز یاقتصاد و یزیر برنامه معاون

 و ميهست ریعشا بدهکار همچنان ما ینوع به و دارد وجود ریعشا جامعه در تيمحروم هنوز: گفت

 كی به فرمودند یرهبر معظم مقام که طور همان را آنان یزندگ که است ما گردن بر فهيوظ نیا

 .ميکن لیتبد کرامت با و آبرومند یزندگ

 شد منصوب رانیا ریعشا امور سازمان دیجد سيرئ (31

 رانیا ریعشا امور سازمان دیجد سيرئ عنوان به را یقندال یکرمعل یحکم در یکشاورز جهاد ریوز

 .کرد منصوب

 شود یم برگزار غنا و رانیا یها یهمکار مشترک ونيسيکم اجالس نيپنجم (32

 ماه بهشتیارد 3۰ تا 31 یروزها غنا و رانیا یدائم یها یهمکار مشترک ونيسيکم اجالس نيپنجم

 .شود یم برگزار تهران در امسال

 شد منصوب یغرب جانیآذربا یجهادکشاورز سازمان دیجد سيرئ (33
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 دیجد سيرئ عنوان به زاده میکر لياسمع ،یجهادکشاورز ریوز یحجت محمود یسو از یحکم یط

 .شد منصوب یغرب جانیآذربا استان یکشاورز جهاد سازمان

 ؟!میشو آن آور سود تجارت و برند تقلب مانع چگونه (34

 زاده ینور ایمار (35

 ندهیآ نسل دگاهید دیبا کشاورز شبکه/ شود یم یانداز راه یکشاورز بخش تیهو یاياح یبرا کشاورز شبکه (36

 کند اصالح را روستا درباره

 انتقال فهيوظ کرد، خواهد کار به آغاز ندهیآ هفته از مايصداوس سيرئ تعهد با که کشاورز شبکه

 .دارد خود کار دستور در را یکشاورز و کشاورز گاهیجا و تیهو بر تمرکز و یقاتيتحق یها افتهی

 یکشاورز محصوالت هَدَررَفت کاهش و ديتول در صحيح ریزی برنامه یایمزا یبررس (37

 یسلطانخان فهیطا مسعود ريام -زیتبر- انایا

 بازگشت بهپاک به یفیشر/یروغنکش و ینبات روغن عیصنا در راتييتغ (38

 به یفیشر دکتر بازگشت ضرورت و بهشهر عیصنا توسعه شرکت توسط نیمارگار شرکت دیخر

 و ینبات روغن عیصنا نام خوش ریمد نیا ورود یاصل علت ، ینبات روغن هيتصف و یروغنکش صنعت

 .است بوده بهپاک و نیمارگار یشرکتها رهیمد اتيه به ،یروغنکش

 نمونه کارگران از ليتجل نیيآ در ران،یا ريش عیصنا زنان فروغ (39

 نام ها آن جمع در که شد ریتقد کارگر و کار هفته در نیکارآفر و کارگر زنان از ریتقد شیهما در

 اصحاب یبرا یستادمرکز شده شناخته یها چهره از انیناظر بهيط ها آن از یکی که زن کارگر سه

 .شود یم دهید است، رسانه

 کنند یم امضاء یهمکار نامه تفاهم ،یاسالم ارشاد و فرهنگ و یجهادکشاورز یها وزارتخانه (41

 با یکشاورز گاهیجا ،یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت با یجهادکشاورز وزارت هياول توافق اساس بر

 .شود یم نييتب جامعه کل در هنر و رسانه یها تيظرف تمام از استفاده

 بورس در بیغر و بيعج یکاالها نگیر (41
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 از ها بورس نیا یکشاورز نگیر که اند یمختلف یها نگیر شامل ايدن سراسر در ییکاال یها بورس

 است برخوردار ها نگیر ریسا انيم در یخاص تيجذاب و تنوع

 کار دستور در ۰۰ ماده یقانون تيظرف از استفاده/ شد اعالم ریعشا سازمان دیجد سيرئ یها تیاولو اهم (42

 یقندال

 ،یریعشا یها تشکل یتوانمند و یکشاورز بخش یور بهره شیافزا قانون شدن ییاجرا به توجه

 .است ریعشا امور سازمان دیجد استيس

 31 بهشتیارد در یمل توسعه صندوق التيتسه اختصاص زميمکان نييتع/ شود یم اياح ریعشا یعال یشورا (43

 نظر در یستیبهز و امداد تهيکم عضو بضاعت کم اقشار یبرا کاال سبد شش 31 سال یبرا که آنجا از

 .باشند اقشار نیا از یکی جزء زين ریعشا دیبا است، شده گرفته

 یکشاورز یاراض از هکتار هزار 1۷۷ و ونيليم كی از شيب در فشار تحت یاريآب یاجرا (44

 تحت یاريآب طرح کشور یکشاورز یاراض از هکتار ۰21 و هزار 11۰ و ونيليم كی در تاکنون

 .است شده اجرا فشار

 ها جنگل احيای و زدایی بيابان مراتع، سازی غنی در چين و ایران همکاری سند امضای (45

 دو روابط توسعه بر کشور آبخيزداری و ها،مراتع جنگل سازمان ریيس و جهادکشاورزی وزیر معاون

 .کرد تاکيد زدایی بيابان و مراتع داری، جنگل زمينه در ایران و چين کشور

 ستين یکشاورز وزارت دیيتا مورد ینيزم بيس متيق (46

 به تومان 2۷۷۷ از شيب ییلويک و کرده حفظ را خود یشیافزا روند ینيزم بيس متيق که یحال در

 :کرد اعالم یکشاورز جهاد ریوز معاون رسد، یم کننده مصرف دست

 ندهیآ هفته ون،ازیزیتلو در "کشاورز شبکه" یانداز راه: کرد اعالم یضرغام (47

 یکاالها غيتبل حذف کودک، یها برنامه خالل در غاتيتبل توقف از مايس و صدا سازمان سيرئ

 .داد خبر کشاورز شبکه و مدرسه یونیزیتلو شبکه یانداز راه زين و رمجازيغ

 یکشاورز یديتول خام مواد سوم كی یفرآور تيقابل (48

 .کرد یفرآور توان یم را استان یکشاورز بخش یديتول خام مواد سوم كی
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 پرنده یشکارچ كی تيمحکوم در ستیز طيمح دوستدار یقاض ابتکار (49

 شد منجر که بود یاسد متفاوت حکم و اقدام ،(پام) ستیز طيمح یرسان اطالع گاهیپا گزارش به

 همچون؛ ییترهايت

 زیتبر دانشگاه در «یکشاورز و ییغذا عیصنا در یا هسته یفناور کاربرد» شیهما (51

 امسال ماه بهشتیارد 3۷ ،«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 یپژوهش و یعلم یها یهمکار توسعه

 بوشهر در بار نينخست یبرا کدو با هندوانه ینشا ونديپ (51

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

 .شد زده ونديپ منطقه نیدرا کدو به هندوانه یهزارنشا2۷ کرج یکشاورز دانشکده

 انيروستائ مرگ شیافزا و ها تیپاراز بودن خطرناک دیيتا (52

 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

 "آرد" فروش توقف خبر بیتکذ (53

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

 کنند تشیحما دیبا ها رسانه که است یمل تيامن یها مؤلفه از یکشاورز: رنایا از دیبازد در نژاد رمضان (54

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

 .دارد یا رسانه تیحما به

 پلنگ حمله خسارت چك با ست،یز طيمح به یلرستان چوپان ناباورانه کمك (55

 یلرستان چوپان كی به متعلق یاهل بز راس 22 شدن تلف خبر انتشار از ماه ۰ حدود گذشت از پس

 طيمح سازمان گذشته روز پلنگ، به رساندن بيآس از جوان چوپان یخوددار و پلنگ توسط
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 مسئوالن از و رفتینپذ را خسارت او اما کرد، اقدام چوپان نیا خسارت پرداخت به نسبت ستیز

 .کنند زادگاهش در یبان طيمح پاسگاه احداث صرف را خسارت نیا خواست

 کشور یدامپزشک سازمان در یتیریمد رييتغ سه (56

 ،یستیز تيامن و نهيقرنط دفتر رکلیمد جداگانه یاحکام در کشور یدامپزشک سازمان سيرئ

 را سازمان نیا رعامليغ پدافند ریمد و ییغذا مواد و یعموم بهداشت بر نظارت دفتر رکلیمد

 .کرد منصوب

 «ییغذا تيامن بسته» به کاال سبد نام رييتغ (57

 نیا: گفت و داد خبر «ییغذا تيامن بسته» به کاال سبد نام رييتغ از یاجتماع رفاه و کار تعاون، ریوز

 .رديگ یم بر در را اقشار یبرخ تنها و شد نخواهد عیتوز سابق شکل به بسته

 یمصرف یها روغن در ترانس چرب دياس کاهش و مدارس در "زهيلیاستر ريش" عیتوز شیافزا بیتصو (58

 تيامن و سالمت یعال یشورا جلسه امروز مصوبات اتيکل سالمت یاستگذاريس رخانهيدب سیير

 .کرد اعالم را ییغذا

 حادثه ه،یفشافو سد در یماه ونيليم دو مرگ/ کار دستور در لهستان از آال قزل زده چشم تخم واردات (59

 است یطيمح ستیز

 اخذ و شود یم انجام اياسپان و فرانسه یکشورها از آال قزل زده چشم تخم واردات حاضر، حال در

 .است یبررس دست در لهستان کشور از مجوز

 !دينرس سرانجام به بازهم کشور، یکشاورز یمهندس نظام انتخابات پرغصه قصه چهارم فصل (61

 گذشته، دوره سه همچون کشور، یکشاورز یمهندس نظام انتخابات و یعموم مجمع دوره نيچهارم

 .دينرس تيرسم به کشور نقاط اغلب در بازهم

 ماند یم ثابت یکشاورز یاساس محصوالت قلم 32 متيق (61

 شیافزا یکشاورز یاساس محصول قلم 32 متيق ها، ارانهی یهدفمندساز دوم مرحله آغاز از پس

 .افتی نخواهد

 دولت یکاال سبد در خرما ارائه یبرا یجهادکشاورز وزارت شنهاديپ (62
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 خرما کنندگان ديتول و ديتول از تیحما یبرا دهد اجازه طیشرا که ییآنجا تا یکشاورز 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 (63

 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 32 متيق (64

 شیافزا یکشاورز یاساس محصول قلم 32 متيق ها، ارانهی یهدفمندساز دوم مرحله آغاز از پس

 .افتی نخواهد

 شد بسته زبان یماه ونيليم دو مرگ عامل ه،یفشافو پروژه بردار بهره یخواه ادهیز (65

 کشته یماه قطعه ونيليم دو که شد باعث پروژه نیا بردار بهره یخواه ادهیز کنار در فاضالب ورود

 .شوند

 شود یم یقانون یکشاورز بخش در یدار اجاره نظام (66

 نیتدو دست در ییروستا تعاون یمرکز سازمان یسو از یکشاورز بخش یدار اجاره نظام قانون

 .است

 گرفتند سالمت و یمنیا نشان ییغذا محصول ۰۰ (67

 ماست ،D1 نيتامیو با شده یغن گاز بدون دهیگرماد دوغ شامل دیجد ییغذا محصول چند

 دياس با صبحانه شده یساز یغن غالت و كيبالزام سرکه  ك،ياُرگان انار آب  چرب، مين كيوتيپروب

 .کردند افتیدر سالمت و یمنیا نشان بهداشت وزارت از امروز ن،يتامیو و كيفول

 !شد نصف رانیا زعفران صادرات ارزش (68

 .ديرس دالر ونيليم 2۷۷ از شيب به 3132 سال در رانیا زعفران پودر و زعفران صادرات ارزش

 شد نيچ عازم ها جنگل سازمان سيرئ (69
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 در یهمکار توسعه منظور به کشور یزداريآبخ و مراتع ها، جنگل سازمان سيرئ یجالل خداکرم

 کشور عازم یئتيه رأس در ییزا ابانيب دهیپد با مقابله و یزداريآبخ ،یجنگلدار یها طرح نهيزم

 .شد نيچ

 !خورد سنگ به یاضی قره ريت/ بازار به ختهیترار محصوالت ورود یبرا ستیز طيمح مخالفت (71

 و ختهیترار محصوالت ديتول از ممانعت یبرا خود موضع بر همچنان ستیز طيمح حفاظت سازمان

 .است مخالف مردم ییغذا سبد به آنها ورود

 کاال بورس کار دستور در کشاورزان؛ انتفاع: کرد اعالم رانیا یکاال بورس شرکت رعاملیمد (71

 بورس یصادرات نگیر قیطر از مرغ تخم صادرات بستر حاضر، حال در است معتقد انيپناه نيحس

 قادر انه،يخاورم در محصول نیا ديتول در رانیا یباال رتبه وجود با رسد یم نظر به و است فراهم کاال

 نگیر بر عالوه ادامه در بحث. میآور دست به را هیهمسا یکشورها بازار حداقل بود ميخواه

 بهبود ها، ارانهی یهدفمند دوم فاز در کاال بورس نقش جمله از تر کالن یها حوزه به یکشاورز

 زين یخارج یها هیسرما جذب و یریپذ رقابت توسعه و کاال بورس کانال از کار و کسب یفضا

 رونق و کاال بورس تابلو به مرغ تخم محصول ورود. است آمده آن شرح لیذ در که شد دهيکش

 شرکت رعاملیمد با "فردا تجارت" یبرا تا داشت آن بر را ما یکشاورز نگیر معامالت گرفتن

 .ميخوان یم اتفاق به که ميباش داشته ییگفتگو رانیا یکاال بورس

 رانیا یکاال بورس در مرغ تخم عرضه (72

 عرضه شاهد رانیا یکاال بورس یکشاورز محصوالت تاالر ماه، بهشتیارد هفتم شنبه كی روز

 .است مرغ تخم

 افتی کاهش کاال بورس در مرغ تخم عرضه متيق (73

 به 11۷ و چهارهزار از کاال بورس در مرغ تخم عرضه نرخ یکشاورز جهاد وزارت نظر اعمال با

 .افتی کاهش تومان ۰۷۷ و دوهزار

 مرغ تخم متيق کاهش از مرغداران یتومان ارديليم چهار روزانه ضرر (74
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 چهار روز هر در مرغداران مصوب، نرخ از مرغ تخم لوگرميک هر یتومان ۰۷۷ و هزار كی کاهش با

 .دهند یم ضرر تومان ارديليم

 "ییغذا تيامن بسته" و بورس در عرضه با مرغ تخم نجات (75

 بورس و "ییغذا تيامن بسته"عیتوز دوم مرحله در گانیرا صورت به مرغ تخم وعده شش عرضه با

 .شدند ندهیآ یبرا محصول نیا ديتول به دواريام مرغداران

 شد ارزان درصد 2۷ نیاديم در ینيزم بيس متيق (76

 به کاهش درصد 2۷ کاهش با یشهردار بار تره و وهيم یبازارها و نیاديم در ینيزم بيس مصوب نرخ

 .افتی کاهش تومان 1۷۷ و هزار كی

 کشاورزان یا مهيب تيمعاف یاجرا در ريتأخ سال چهار (77

 از کمتر یها کارگاه ان،یکارفرما مهيب تيمعاف قانون شدن گنجانده از سال چهار گذشت از بعد

 .است دهينرس اجرا مرحله به مهم نیا هنوز بودجه، در نفره پنج

 یور بهره یمل جشنواره به مقاله ارسال مهلت نیآخر ماه بهشتیارد مهين (78

 یبرا یکشاورز بخش پژوهشگران و متخصصان مقاالت ارسال فرصت نیآخر ماه، بهشتیارد مهين

 .است یور بهره یمل جشنواره در شرکت

 ها استان ریسا از تر ارزان تومان 3۷۷۷ یرضو خراسان در گرم مرغ متيق (79

 گرم مرغ  متيق متوسط مصرف، زانيم بودن نامشخص ليدل به شده، انجام یآمار مطالعه اساس بر

 .است ها استان ریسا از تر نیيپا تومان هزار كی تا ۰۷۷ سال یط یرضو خراسان استان در

 !بار تره و وهيم حمل یها هیکرا یصد در 1۷ شیافزا با ییسودجو (81

 محصوالت نقل و حمل یها هیکرا انیسودجو از یبرخ ،یانرژ یها حامل متيق شیافزا یها زمزمه با

 .اند داده شیافزا درصد 1۷ تا را یکشاورز

 یشورا جلسه نينخست ليتشک/ كيارگان استاندارد یمل نشان یینها بیتصو در سالمت یشورا یناکام (81

 ندهیآ هفته در ديام و ريتدب دولت سالمت
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 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 توسعه کنفرانس نينخست (82

 ماه آبان 3۰ در ییغذا

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

 .شد برگزار یدولت مسئوالن کمرنگ 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 (83

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

 .هستند یتر نیيپا مراتب به سالمت و تيفيک

 داخل ديتول به یتوجه یب هیسا در کشور به غذا واردات یبرابر 2 شیافزا (84

 واردات یبرابر 2 شیافزا به اشاره با کشور ییروستا تعاون یمرکز سازمان سیير

 دام خوراک متيق یبرابر 2 شیافزا (85

 شود؟ یم گران ینيپروتئ محصوالت (86

 گذشته سال به نسبت دام خوراک متيق یبرابر دو شیافزا از دامداران یمرکز هیاتحاد عامل ریمد

 نشود گران گوشت و ريش جمله از ینيپروتئ محصوالت متيق بخواهد دولت اگر  :گفت و داد خبر

 .دهد قرار دامداران ارياخت در متيق ارزان علوفه مانند ینقد ريغ ارانهی دیبا

 :ییغذا عیصنا یها انجمن کانون سیير (87

 بپردازد را ییغذا محصوالت متيق تيتثب نهیهز دولت (88

 در رانیوز که است نیا ما شنهاديپ: گفت ییغذا عیصنا یها انجمن کانون رهیمد اتيه سیير

 یها انجمن و ها تشکل با خود همراه یاقتصاد اتيه یاعضا انتخاب یبرا خود یخارج یسفرها

 .کنند مشورت مرتبط

 :کرد شنهاديپ ییغذا عیصنا یها انجمن کانون رکليدب (89

 ییغذا عیصنا بزرگ یواحدها یبده با یصادرات زیجوا تهاتر (91
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 زیجوا تهاتر جمله از ییراهکارها با تواند یم دولت: گفت ییغذا عیصنا یانجمنها کانون رکليدب

 .کند هیتسو نمونه صادرکنندگان با را خود حساب ییغذا عیصنا بزرگ یواحدها یبده با یصادرات

 ست؟يچ یصنعت نان یها کارخانه یليتعط ليدل (91

 صنعت از تیحما جهت در خانواده كی سرپرست همانند دولت است ستهیشا

 شد تومان 3۰۰۰ رخاميش شده تمام متيق (92

 شیافزا به اشاره با گاوداران یصنف انجمن رهیمد اتيه سیير

 بورس در بهشتیارد 13 از گلستان یکلزا عرضه نيتأم شنهاديپ (93

 در شده کشف متيق تفاوت که آنجا از

 "یچا سبز برگ" دیخر نرخ درصد 11 یال 1۷شیافزا (94

 درصد 11 یال 1۷ حداقل انهيسال دیبا یچا سبز برگ دیخر نرخ:  گفت مجلس ندهینما كی

 . ابدی شیافزا کارانیچا از تیحما یدرراستا

 اند گرفته قرار "روسیو "درمعرض زاگرس یاراض از ونيليم كی (95

 در زاگرس یاراض از هکتار ونيليم 3: گفت مجلس یعيطب ومنابع آب ،یکشاورز ونيسيکم عضو

 .اند گرفته قرار یدگيخشک و روسیو معرض

 کند می زنده را شهر تنفس ریه ،"ها باغ "احيای (96

 انتظار من: گفت و داد خبر کرج مهر سيب باغ احيای علمی و تخصصی کارگروه تشکيل از ایرانی

 پيمانکار با احساسی سخنان از پرهيز ضمن شهری و منطقه های سازمان و مسووالن که دارم

 فراهم را باغ نگهداری و آبياری برای نياز مورد برق و آب تامين مشکل و کنند همکاری باغ احيای

 . کنند

 یکشاورز یاراض از هکتار هزار 1۷۷ و ونيليم 3 از شيب در فشار تحت یاريآب یاجرا (97

 یاراض از هکتار ۰21 و هزار 11۰ و ونيليم كی در کنون، تا فشار تحت یاريآب طرح یاجرا آغاز از

 .است شده اجرا نیا کشور یکشاورز

 است کشاورزان نفع به "ینيتضم متيق" استيس یاجرا (98
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 در تضمينی قيمت سياست شدن اجرایی: کرد تاکيد روستایی تعاون سازمان فروش و خرید معاون

 .است کشاورزان منافع افزایش و دولت زیان کاهش جهت

 شمالغرب  منطقه مرکز در یدام مختلف ینژادها از اسپرم دز هزار 3۰۷ از شيب رهيذخ (99

 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 هزار3۰۷ 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 2۷۷ به ساالنه را خود ديتول تواند یم اعتبار نيتام

ن ........................................................................................................................................ (111

 :کرد مطرح یتذکر در رفتيج مردم ندهیما

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

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

 کرد حیتشر را انتزاع یها تيمسئول یکشاورز ریوز مقام ائم

 ستين یفروش گران با برخورد مسئول یکشاورز وزارت

د ........................................................................................................................................ (112

 مختلف یها استان در ملخ انيطغ یپ ر

ع ........................................................................................................................................ (113

 شد آغاز کشور در ملخ با مبارزه اتيمل

 و گلستان و یرضو خراسان ن،یقزو زنجان، الن،يگ یها استان در یمراکش ملخ با مبارزه اتيعمل

 .است شده آغاز جاسك در ییصحرا ملخ با مبارزه

ا ........................................................................................................................................ (114

 اروپا در ایسو واردات شیفزا

 .ديرس خواهد گذشته سال شش در رکورد نیباالتر به امسال اروپا هیاتحاد به ایسو واردات
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ا ........................................................................................................................................ (115

 رانیا به قزاقستان غله و گندم صادرات شیفزا

 غله صادرات ،ینیاوکرا و یروس بنادر به اتکا کاهش و شیبازارها کردن متنوع منظور به قزاقستان

 .داد خواهد شیافزا 2۷31-2۷32 یابیبازار سال در را نيچ و رانیا به

ک ........................................................................................................................................ (116

 دکنندهيتول کشور نیتر بزرگ در شکر ديتول اهش

 ليدل به است جهان دکنندهيتول منطقه نیتر بزرگ که لیبرز ساوت سنتر منطقه در شکر ديتول

 .افتی خواهد کاهش درصد 1.2 حدود یجار یزراع فصل در یخشکسال

ت ........................................................................................................................................ (117

 انیآبز ديتول نهیهز شیافزا احتمال/ نداشت یسهم  یهدفمند اول فاز در ديول

 یبرا یسهم ها ارانهی  یهدفمند قانون نخست فاز یاجرا در گرچه: گفت التيش سازمان سیير

 است درصدد قانون نیا یاجرا دوم فاز در دولت اما نشد گرفته نظر در پروران یآبز ژهیو به ديتول

 نهیهز در ییبسزا ريتاث یانرژ یها حامل متيق شیافزا چراکه رديبگ نظر در را ديتول یواقع سهم

 .دارد محصوالت شده

و ........................................................................................................................................ (118

 32 سال در یخوراک گوشت تن هزار 3۷1 از شيب اردات

 .گذشت تن هزار 3۷1 مرز از 3132 سال در کشور به یخوراک گوشت انواع واردات

ق ........................................................................................................................................ (119

 رانیا با یکشاورز یها یهمکار توسعه خواستار زاقستان

 .شد رانیا با یکشاورز یها یهمکار توسعه خواستار قزاقستان

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

 رديگ یم صورت بار نياول یرا

 یدامپزشک یبهداشت اهداف یبرا ییروستا یمجاز یفضاها از استفاده
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چ ........................................................................................................................................ (111

 ندارند؟ یماندگار و بو گرید ها گل را

 نيهم به ندارد یمطلوب تيوضع صادرات و د،فروشيتول نظر از رانیا اهيگ و گل بازار حاضر حال در

 ريس رياس ها گل دوام و بو گفت توان یم که یطور به ست؛ين باشد دیبا که آنگونه ها گل تيفيک ليدل

 .است شده یا گلخانه ديتول

پ ........................................................................................................................................ (112

 بابلسر باغات در یفرنگ توت تن 2۷۷۷ ديتول ینيب شی

 باغات از یفرنگ توت وهيم تن 2۷۷۷ از شيب برداشت ینيب شيپ از بابلسر یکشاورز جهاد ریمد

 .داد خبر یجار سال در شهرستان

و ........................................................................................................................................ (113

 ها وزارتخانه ادغام از بعد یجهادسازندگ کارکنان یقرارداد تيضع

 به یسازندگ جهاد یقرارداد کارکنان تيوضع لیتبد درباره یادار عدالت وانید یعموم اتيه

 .کرد صادر یا هیرو وحدت یرا یکشاورز و جهاد یها وزارتخانه ادغام زمان در یمانيپ

114) ........................................................................................................................................ "

 2۷32 در یدامپزشک یجهان روز شعار ،"وانيح شیآسا

 .است شده انتخاب "وانيح شیآسا" 2۷32 سال در یدامپزشک یجهان روز شعار

ق ........................................................................................................................................ (115

 افتی شیافزا گندم متيق/ یجهان یبازارها در یکشاورز محصوالت انواع متی

 را شیافزا نیشتريب یروغن یها دانه و گندم افت،ی شیافزا یجهان یبازارها در غالت انواع متيق

 .دارند

ص ........................................................................................................................................ (116

 شود یم دوبرابر امسال هيروس ذرت ادرات

 .شود یم دوبرابر امسال هيروس ذرت صادرات زانيم یجهان متيق رفتن باال ليدل به

ش ........................................................................................................................................ (117

 زانيم نیکمتر به کایآمر اشتغال نرخ سقوط/ افتی کاهش کایآمر خدمات بخش توسعه اخص
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 نیکمتر به کشور نیا اشتغال نرخ سقوط ليدل به کایآمر خدمات توسعه شاخص: کرد اعالم ترزیرو

 .افتی کاهش گذشته دوسال یط زانيم

ن ........................................................................................................................................ (118

 ايآس منطقه اقتصاد درباره جهان اقتصاددان 2۷۷ ظر

 رشد منطقه نیا کل در اما بود خواهد موثر ايآس یاقتصاد رشد نييتع در نيچ یاقتصاد تيوضع

 را یچالش پر سال نيالت یکایآمر ژهیبو نوظهور یبازارها گرید یسو از داشت خواهد یفروغ کم

 .کرد خواهند تجربه

پ ........................................................................................................................................ (119

 تنامیو فلفل یدالر ارديليم كی صادرات ینيب شی

 در فلفل صادرات حجم شود یم ینيب شيپ تنام،یو صنعت و تجارت اطالعات مرکز اعالم به بنا

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

 
 اقتصاد کالن

 - 93/12/14فارس

 ها فاز دوم هدفمندی یارانهدر راستای اجرای 
 تومان 3۷۷۷تومان ، آزاد  ۰۷۷ای ليتری  بنزین سهميه/ تعيين شد  قيمت جدید بنزین

تومان و هر  077ای  های انرژی، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ها و آزادسازی نرخ حامل در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه

 .تعیین شد تومان از سوی دولت 0777لیتر بنزین آزاد 

ها در لحظاتی پیش، نرخ جدید  سازی یارانه گام دوم هدفمند دولت با اجرای رسمی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .های انرژی را تعیین کرد حامل

 .تومان تعیین شد 0777آزاد  تومان و هر لیتر بنزین 077ای  در این راستا قیمت هر لیتر بنزین سهمیه

ای هر  و بنزین سوپر سهمیه تومان 057تومان، هر متر مکعب سی ان جی  0077 تومان، بنزین سوپر آزاد 057همچنین گازوئیل 

 .شود تومان محاسبه می 0777تومان و هر لیتر بنزین خودروهای دولتی با نرخ آزاد و معادل  077لیتر 

که قرار است افزایش قیمت بنزین در گام دوم قانون هدفمند کردن  جمهور اعالم کرده بود جاری رئیسبنابراین گزارش، اوایل هفته 

 .ها، از اواخر هفته عملیاتی شود یارانه

 .های انرژی بود، کلید خورد ها که محوریت اصلی آن آزادسازی نرخ حامل با این اقدام فاز دوم هدفمندسازی یارانه

ها و درآمدهای ناشی از افزایش صادرات نفت و  اده از منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهدولت مصمم است تا با استف

 .محصوالت پتروشیمی، چرخ تولید را به عنوان محرک اصلی اقتصاد به حرکت در آورد

 .سوزد ، نمی های سوخت  تومانی موجود در کارت 077های بنزین  براساس تصمیم دولت، سهمیه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00807070777000. 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930204000874
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 "الاب هب تشگزاب"
 صادرات و واردات

 - 93/12/14فارس

 کند صادرات با ایران مذاکره می  پاکستان برای رفع موانع تعرفه
ای تجاری بين دو  مذاکره تجاری با ایران برای حذف موانع تعرفهاین کشور به دنبال : یك مقام ارشد پاکستان گفت

 .کشور است

گفته است پاکستان به  این کشور یک مقام ارشد ، به نقل از پاکستان آبزرور،خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین  

 .های صادراتی است حذف تعرفه پیگیری با هدف راندنبال باز کردن مذاکره تجاری با ای

 .کند به گفته این مقام ارشد، پاکستان برای استفاده حداکثری از ظرفیت دو کشور برای افزایش تبادالت تجاری اقدام به این کار می

با مسئوالن ایرانی برطرف  ای با ایران را در مذاکره تجاری پیش روی خواهد تمام مسائل تعرفه براساس این گزارش، پاکستان می

 .کند

 .شود انجام می 0772ترجیحی از سال  در حال حاضر تجارت بین دو کشور براساس توافق تجاری تعرفه 

های اعمال  میانگین تعرفه. دهد ها را بر روی محصوالت پاکستانی به صورت فصلی تغییر می ایران تعرفه :این گزارش افزوده است

درصد ایستاده است که دوبرابر تعرفه ترجیحی است و زمانی که فصل پرتقال در ایران  00ترین سح  و شده از سوی ایران در باال

 .کند درصدی بر روی واردات پرتقال پاکستان اعمال می 077شود، تهران تعرفه  شروع می

 .اهش داده استها از سوی ایران میزان صادرات این کشور را ک به گفته مقامات پاکستانی اعمال این گونه تعرفه

های گوشتی  میلون دالر، گوشت و فراورده 05برنج به ارزش  براساس این گزارش،کاالهای عمده صادراتی به ایران از سوی پاکستان،

 .میلیون دالر است 0به غیر از برنج و میوه به ارزش حدود   میلیون دالر، محصوالت کشاورزی 00به ارزش 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00807070777000 

 "الاب هب تشگزاب"

 صادرات و واردات
 - 93/12/14فارس

 کند میلیون تن غالت به ایران صادر می 5.1قزاقستان 
 .کند ميليون تن غالت صادر می 3.1 به ایران( تير 3)ژوئن 1۷قزاقستان تا : رویترز اعالم کرد

قزاقستان اعالم کردند این کشور به تاجران غالت کشور رویترز، ، به نقل از خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین  

 .کند غالت صادر می  0700 -0700ایران و چین در سال 

ها در این  تنوع بخشی به مقاصد صادراتی و کاهش وابستگی به بنادر اوکراین و روسیه در پی تنش به گفته آنها این صادرات با هدف

 .شود منحقه انجام می

این کشور بزرگترین تولید کننده . کند آهن صادر می گندم و آرد گندم است از طریق راه قزاقستان غالت مازاد خود را که اساساً

 .درصد غالت تولیدی ساالنه این کشور را صادر کند 2تواند کمتر از  تنها بندر موجود دردریای خزر می. غالت در آسیا است

ی که توسط راه آهن به اوکراین و روسیه ارسال حجم محصوالت: براساس این گزارش، رئیس تاجران غالت کشور قزاقستان گفت

 .های این دو کشور کاهش یافته است شود در سال جاری به دلیل تنش می

میزان صادرات   هستند و برای تنوع بخشی به مقاصد صادراتی  وارد کننده قزاقستان به دنبال کشف کشورهای جدید: وی افزود

 .کشورهای دیگر کمتر شده است به کشورهای اتحادیه اروپا، ترکیه و نها آ

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930204000384
http://www.farsnews.com/
http://www.reuters.com/article/2014/04/23/grains-kazakhstan-idUSL6N0NF1E120140423
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این در . کند ژوئن به ایران غالت صادر می 07تا  0700و  0700براساس این گزارش، قزاقستان حدود یک و نیم میلیون تن در سال 

بندر دریای خزر در غرب قزاقستان می . تن گندم به ایران صادر کرده بود 277هزار و  005حالیست که سال گذشته قزاقستان 

 .هزار تن غالت این کشو را جابجا کند 277تا  577ند توا

کند و به دنبال این است که صادرات به  خود را به چین درسال جاری دو برابر می همچنین کشور قزاقستان میزان صادرات غالت

 .کشورهای آسیایی را از طریق کشور چین انجام دهد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00807070777007 

 "الاب هب تشگزاب"

 گندم

 - 93/12/13فارس

 ذخیره گندم مازندران مناسب است :کشور 2مدیرعامل شرکت غله منطقه 
دیگر مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور با اعالم اینکه ذخيره گندم مازندران برای سه ماه 

 .ذخيره گندم مازندران مناسب است: وجود دارد، گفت

هزار تن  2در ایام نوروز حدود : از ساری، رضا افرازه امشب در جلسه تنظیم بازار مازندران، اظهار داشت خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .آرد مازاد در مازندران توزیع شد

 .ر ایام نوروز مشکلی از بابت کمبود آرد در مازندران اعالم نشدد: وی تصری  کرد

تن اعالم کرد و  005هزار و  000مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منحقه دو کشور، میزان گندم توزیع شده در مازندران را 

 .شدهزار تن گندم مورد نیاز مازندران از بنادر این استان وارد  077سال گذشته : متذکر شد

هزار تن اعالم کرد و دلیل این موضوع را تفاوت قیمت بازار و نرخ مصوب  00وی، میزان گندم خریداری شده در مازندران را حدود 

 .دولت بود

یک ماه دیگر فصل تولید گندم در مازندران : افرازه، میزان ذخیره گندم مازندران را تا سه ماه دیگر اعالم کرد و ابراز داشت

 .مشکلی از بابت توزیع این محصول در استان وجود ندارد رسد و فرامی

 .ها در استان شد ریزی استاندار مازندران نیز خواستار نظارت بیشتر متولیان در زمان اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه معاون برنامه

باید همه مسئوالن تالش کنند تا ها مصوبه مجلس شورای اسالمی است و  اجرای قانون هدفمندی یارانه: علی احسانی بیان داشت

 اجرای این طرح به خوبی در استان اجرایی شود
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 تولیدات باغی
 - 93/12/13فارس

 هزار تن مرکبات مازندران به فروش نرسید 51 :مازندرانرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
 31: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعالم اینکه موجودی مرکبات مازندران قابل توجه است، گفت

 .هزار تن مرکبات مازندران در انبار قرار دارد و به فروش نرسيد

هزار واحد  057: از ساری، محمد محمدپور عمران امشب در کارگروه تنظیم بازار مازندران اظهار داشت خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .خرده فروشی در استان مشغول فعالیت هستند

 .شود میبا ایجاد مراکز بزرگ عرضه زمینه نظارت بیشتر کاالها فراهم : وی تصری  کرد
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: ویژه محصول برنج، خاطرنشان کرد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعالم حمایت از مراکز عرضه مستقیم کاال به

 .توانند نقش اثرگذارتری در استان داشته باشند ها می با حمایت از بازارهای بزرگ و موثر تشکل

مقدمات خرید برنج ایران آماده : ن برنج تولید داخل در سبد کاالی مرحله دوم، گفتریزی دولت برای قرار داد وی با اشاره به برنامه

 .شد

برای تامین برنج سبد کاال، مشکل تهیه برنج وجود ندارد ولی قیمت محالبه شده کشاورزان بیشتر از : محمدپور عمران بیان داشت

 .قیمت مصوب دولت است

 .نتیجه محلوب هستیم این موضوع نیز در حال پیگیری است در حال رایزنی برای رسیدن به: وی ادامه داد

هزار تن  00مازندران آمادگی بییش از : ریزی مازندران برای تامین مرکبات پایان سال کشور گفت این مسئول با اشاره به برنامه

 .مرکبات کشور را داشت

ازاد مشکالتی را برای مباشران خرید مازندران به تن بود که وجود مرکبات م 077هزار و  00میزان مصرف کشور : وی بیان داشت

در حال حاضر با موجودی قابل توجه مرکبات در مازندران : رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تصری  کرد.وجود آورد

همکاران : در کشور گفتها  محمدپور عمران با اشاره به برنامه دولت برای اجرای کردن فاز قانون هدفمند کردن یارانه.مواجه هستیم

 .این سازمان مانند سال قبل برای تنظیم بازار را در دستور کار خویش قرار دادند

کنندگان ایجاد  ها التهابی در بین تولیدکنندگان و مصرف با شروع فاز دوم قانون هدفمندی یارانه: وی در پایان خاطرنشان کرد

 .اد شودشود و باید تالش کنیم تا آرامش در بازار ایج می
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 بازار و قیمت ها
 - 93/12/13فارس

 با اجرای فاز دوم هدفمندی  ها بینی ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت پیش
ستاد تنظيم بازار ميزان ذخایر : گذاری و کارآفرینی و توسعه تجارت کشاورزی گفت سرمایه سرپرست دفتر حمایت از

 .و واردات کاالها را برای کنترل قيمت تعيين کرد

در پاسخ به اینکه با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت اسماعیل عباس پور

ستاد : اید؟ گفت ها از ستاد تنظیم بازار گرفته ها و تاکید به عدم افزایش قیمت، آیا مجوزی برای جلوگیری از افزایش قیمت یارانه

 .است کرده اعمال جلوگیری از افزایش قیمت را تنظیم بازار پیش بینی و تدابیر

ستاد تنظیم بازار، میزان ذخایر  :گذاری و کارآفرینی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی افزود حمایت از سرمایهسرپرست دفتر  

 .را انجام داده است و نیاز به واردات همه محصوالت

به خوبی  اجرای این قانون وضعیت تولید های حمایتی برای بخش تولید در نظر گرفته است، تا با دولت هم بسته: وی ادامه داد

 .پیش رود
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 اقتصاد کالن

 - 93/12/13فارس

 میوه کمی ارزان شد/ روی خوش کاالهای اساسی به مردم در آستانه فاز دوم هدفمندی
بار و کاالهای اساسی امروز در آستانه اجرای فاز دوم قانون  و تره  های ميدانی حاکی از آن است که بازار ميوه گزارش

ها  درصدی قيمت 31تا  3۷بار با کاهش  ها نه تنها افزایش قيمتی نداشته بلکه در بخش ميوه و تره هدفمندسازی یارانه

 .مواجه بوده است

ها تغییری نداشته چرا  زار قیمت کاالهای اساسی حاکی از آن است که در بخش خرده فروشی فعالً قیمتگزارش خبرنگار فارس از با

فعال اقالم اساسی بر اساس موجودی انبار از سال گذشته عرضه  ای های زنجیره  ها و فروشگاه که بنا به گفته فروشندگان مغازه

 .شود می

 .برنج دم سیاه اعال متغیر است تومان 0077تا  تومان نوع شیرودی 0277 ه آن ازقیمت یک کیلو برنج ایرانی بسته به نوع و درج

 .هزار تومان متغیر است 00هزار تومان تا  00کیلویی از  07های  همچنین برنج هندی در کیسه

 .شود تومان در بازار عرضه می 0077تومان و یک کیلو شکر  577هزار و 0یک کیلو قند 

گرمی  0077تومان، روغن جامد  0877هزار تومان و روغن مایع مخصوص پخت و پز  0757کردنی  روغن مایع یک لیتری سرخ

 .رسد تومان به فروش می 527هزار و  00کیلویی  5هزار تومان و روغن جامد در قوطی  00

 درصدی قیمت میوه و تره بار در بازار امروز 07کاهش 

قیمت اغلب میوه ها و صیفی جات را تغییر فصل و تامین بخشی از میوه و تره  در بهنام یکی فروشندگان میوه و تره بار علت کاهش

آمد باید یک ونیم  ای که از خوزستان به تهران می پیش از این برای هر بار میوه: گوید کند و می عنوان می بار از اطراف پایتخت

هزار تومان کاهش یافته  057شود این رقم به ن تهیه میکه بار از اطراف تهرا دادیم ولی اکنون میلیون تومان کرایه حمل و نقل می

 .است

و نوع درجه دو آن  قیمت داشته تومان کاهش 277که در هر کیلو  تومان 077هزار و  0امروز قیمت یک کیلو سیب زرد درجه یک 

 تومان نیز عرضه می شود 0577تا 

 0077هزار تومان و پرتقال تامسون کیلویی  0شیرین لیمو تومان، 0577، کیوی 0877تومان، موز  5077یک کیلو سیب قرمز 

 .شود  یک هزار تومان کمتر محاسبه می 0است که قیمت هر یک از این اقالم در نوع درجه  تومان

هزار تومان، خیار  0، گوجه فرنگی  0877فلفل دلمه ای  تومان، 0577هزار تومان، هویج  0تومان، کدو  0077یک کیلو بادمجان 

شود که البته به  تومان در بازار فروخته می 0077تومان و لیموترش  0057پیاز  تومان، 0277تومان، سیب زمینی  0077بوته ای 

 .تومان در هر کیلو ارزان تر است 277 نوع درهم و درجه دو گفته فروشندگان این صنف

 قیمت گوشت و مرغ طی یک هفته اخیر افزایش نداشته است

 077هزار و  02هر کیلو گوشت سردست  تومان، 077هزار و  08گرد ران گوسفندی کشتار روز تهران امروز قیمت هر کیلو گوشت 

 .هزار تومان اعالم شد 00تومان و قیمت یک کیلو مغز ران گوساله 

تومان و سینه  5877یک کیلو ران مرغ   تومان، 2577همچنین قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته و یک کیلو مرغ 

 .رسد تومان به فروش می 277هزار و  00مرغ به تنهایی 
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 زراعی و باغی خدمات
 - 93/12/13فارس

میلیارد تومان به خرید تضمینی  5۵۵/ میلیارد لایر ۰۳۵هزاران تن گندم به ارزش  ۰۵خرید تضمینی 

 چای اختصاص یافت
استان کشور خریداری شده و  1هزار تن گندم در  1۷: سخنگو و مدیر خرید تضمينی گندم، برنج و چای کشور گفت

 .ميليارد ریال پرداخت شده است 11۷کاران به ميزان  پول همه گندم

با اعالم  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ینی گندم، برنج و چای کشور در گفتمحسن دارایی سخنگو و مدیر خرید تضم

استان بوشهر، خوزستان، فارس، کرمان، هرمزگان، ایالم و سیستان و بلوچستان اطالعات  0از مجموع : این خبر اظهار داشت

  .شده و قابلیت پرداخت وجه به کشاورزان را پیدا کرده است استان وارد سامانه بانک سپه 5

مرکز تحویل شده که  00در  محموله 00هزار و  2و به عبارتی  هزار تن گندم 57تا امروز : افزود سخنگوی خرید تضمینی گندم

 .استان وارد شده است 5میلیارد ریال به حساب کشاورزان این  507به ازای آن حدود  مجموعا

هفته  0شوند که نسبت به سال گذشته حدود  هایی محسوب می های هرمزگان و کرمان از جمله استان استان: تصری  کرددارایی 

 05ها  این استان بینی انجام شده است، به طوری که سال گذشته کشاورزان برداشت محصول به خاطر گرمای هوا زودتر از پیش

 .ودنداردیبهشت محصولشان را به سیلوها تحویل داده ب

تضمینی گندم بالفاصله پس از وصول اطالعات به شعبات  پول خرید: سخنگو و مدیر خرید تضمینی گندم، برنج و چای کشور افزود

 .شود کاران واریز می بانک سپه به حساب گندم

بر عهده دارد و  بانک سپه امسال برای چهارمین سال پیاپی، مسئولیت خرید چای کشور را مانند گندم و برنج: وی همچنین گفت

 .اند میلیارد تومان برای خرید چای مصوب کرده 077مبلغ  مجلس شورای اسالمی نمایندگان در

اکنون شروع برداشت برگ سبز چای بهاره آغاز  شود و هم عملیات خرید چای از اواسط اردیبهشت ماه آغاز می: دارایی تصری  کرد

کرده و به  را تأمین اعتبار منابع خرید چای سبز وری و سازمان چای کشورو امیدواریم که معاونت راهبردی ریاست جمه شده

 .حساب بانک سپه واریز کنند

هر کیلو هزار تومان است که در مقایسه با سال قبل  0تومان و چای درجه  0077قیمت خرید جای درجه هر کیلوگرم : وی افزود

 .درصد قیمت خرید تضمینی افزایش یافته است 077
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 زعفران

 - 93/12/13فارس

 وگو با فارس عنوان کرد رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفت
 تنی صادرات طالی قرمز 2کاهش / فروش زعفران ایرانی در افغانستان با برند افغانی

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران با بیان این که زعفران تولید ایران در افغانستان با برند افغانی به مشتریانی که قبال از 

 .تن کاهش یافت 0.0سال قبل  صادرات زعفران: شود، گفت کردند، فروخته می ایران خریداری می

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

شده است،  درصدی به لحاظ ارزش روبه رو 20با کاهش  80نسبت به سال  80پرسش که چرا میزان صادرات زعفران در سال 
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به  و کیلوگرم بوده است 207تن و  002 ، معادل 80در سال  و کیلوگرم 000تن و  008معادل  80میزان صادرات در سال : گفت

 .با کاهش مواجه شده است 80نسبت به سال  80 کیلو از نظر وزنی میزان صادرات سال 277تن و  0معادل  عبارتی

  میزان پایه صادراتی هر کیلو 80در سال  میزان صادرات را باال اعالم کند بنابراین در نظر داشت از آنجایی که دولت: وی افزود

 .برابر میزان واقعی پایه صادراتی بود دالر اعالم شد که در حقیقت این مبلغ دو 077هزار و  0زعفران حداقل 

مقرر شد که صادرکنندگان بابت صادرات تعهد سپاری  80بعد از اینکه در سال  :رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تصری  کرد

نسبت به  شوند صادرکنندگان 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  0277به میزان  بنابراین قیمت واقعی پایه صادراتی با کار کارشناسی :میری گفت

دالر اعالم  0277قیمت پایه صادراتی  80به نظر برسد، زیرا در سال  کمتر 80دهد میزان صادرات نسبت به سال  است که نشان می

  .شد

شد این بود که دولت از صادرکننده  80نسبت به سال  80مورد دیگری که باعث کاهش صادرات زعفران در سال : وی افزود

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

 .های مستقیم صادرکننده از کشاورز بگیرد و آن را در اختیار دولت قرار دهد مکرر مالیات 028العمل ماده 

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

دهد و برای اینکه با این قبیل مسائل مواجه نشود،  خود را به صادر کننده نمی ت به هیچ عنوان کد ملییارانه و عدم پرداخت مالیا

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

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

 .شود و همین مسائل باعث شده که کاهش صادرات داشته باشیم کردند، فروخته می می

مذکور  اگر موانع: ، چقدر است، گفت80بینی شما از میزان صادرات سال  وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه پیش

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

 .رود می

زعفران در بازار ایران که عامل مهمی در کاهش صادرات زعفران است  قیمت رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران به نوسان شدید

توان  زایش قیمت داشته و با چنین شرایط نمیدرصد اف 00تا  07زعفران از اول فروردین تا کنون حدود : اشاره کرد و اظهار داشت

 .دهیم کار کرد و مشتریان خود را از دست می

درصد  07نوسان قیمت در بازار نباشد، حداقل  همچنین  شود و اگر موانع از سر راه برداشته و شرایط عادی: میری تصری  کرد

 .بینی است قابل پیش 80نسبت به سال  افزایش صادرات

مشخص نبودن قیمت  :دانست و گفت مشخص نبودن قیمت زعفران در فصل برداشت شکل زعفران کاران راترین م اصلی وی

ترین مشکل زعفران کاران است که اگر دولت با  ها در فصل برداشت یکی از اساسی محصول برداشته شده و کاهش ناگهانی قیمت

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

  .کند و در زمان برداشت هم نگرانی از بابت کاهش قیمت ندارد 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 ا سلب میرقابت با کشورهای دیگر را از م
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ایرالین برای حمل و نقل زعفران یکی از  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=00807070770572 
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 گوشت قرمز
 - 93/12/13فارس

 آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای تامین گوشت قرمز در سبد دوم کاال
اگر مسئوالن تصميم بگيرند، گوشت قرمز در سبد کاالیی مرحله دوم عرضه : توليدات دامی گفتمعاون بهبود امور 

 .شود، وزارت جهاد کشاورزی آمادگی تامين گوشت دارد

توزیع سبد کاال گوشت قرمز  ، در پاسخ به اینکه آیا در مرحله دومخبرگزاری فارسوگو 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

وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین گوشت در سبد کاالی مرحله دوم، اعالم آمادگی کرده است، اما تصمیم نهایی توزیع یا عدم 

 .با مسئوالن مربوطه استتوزیع 

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  مه پیدا میمرغ در این فصل به شکل خحی ادا تولید تخم: مرغ گفت 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 0577صادرات *

جه به تعحیلی مرغ انجام شده است که با تو تن صادرات تخم 0577روز پیش، در سال جاری  07براساس 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 صادرات تخم: رکنی گفت

 .امکان صادرات مناسب هست

 هزار تن تخم مرغ مازاد نیاز 07تولید ماهانه بیش از *

سازی مناسب در  مرغ مازاد در کشور وجود دارد که با برنامه ذخیره هزار تن تخم 07در شرایط کنونی ماهانه بیش از : وی گفت

 .به تنظیم عرضه و تقاضا کمک خواهیم کردداخل و صادرات، 

 دلیل باال رفتن قیمت خوراک دام و طیور*

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  بت سفارشطیور شاید به دلیل وقفه در توزیع این نهاده در بخش خصوصی بود که با ث

 .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=00807070770000 
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 نابع مالیم
 - 93/12/12فارس

 دهد؛ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر انجام می
 سال پرداخت حق بيمه 31بيمه کشاورزان و استفاده از مزایا بعد از 

کشاورزان، توانند به عضویت صندوق بیمه اجتماعی  کشاورزان، روستائیان و عشایر با پرداخت هر ساله مبلغی به عنوان حق بیمه می

 .مند شوند روستائیان و عشایر در آیند و از مزایای بازنشستگی، مستمری بگیری و از کارافتادگی این صندوق بهره

و  کشاورزان، روستائیان 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

: در این نشست کالنتری به مزایای عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اشاره کرد و اظهار داشت

 .، مستمری بازماندگان و از کار افتادگی کلی است(مستمری پیری)مزایای بازنشتگی  صندوق شامل

ایجاد امنیت خاطر و ایجاد ماندگاری جمعیت در روستا یکی دیگر از اهداف مهم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، : وی افزود

ی در سنین سالخوردگی مجبور به مهاجرت به روستائیان و عشایر است تا کشاورز به خاطر نداشتن امنیت شغلی و نیاز معیشت

 .شهرها و پرداختن به مشاغل کاذب نشوند

اگرچه الزمه دریافت مستمری برای اعضای این صندوق : مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گفت

کشاورز و یا خانواده آنها  هزار 00به  اکنون هم سال سابقه پرداخت حق بیمه است اما این صندوق 05داشتن حداقل 

 .کند پرداخت می( فوت ناشی از کار و فوت غیر ناشی از کار)بازماندگی  مستمری

هزار تومان  077هزار تومان و سقف آن  007اکنون  هم بگیران صندوق میزان کف مستمری پرداختی به مستمری :وی افزود

    .است

کارت عضویت، عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر است  هر فرد پس از دریافت: 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  0577از  توانند برای عضویت در صندوق به یکی 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 کونت خود را برای انجام امور بیمهدفتر نمایندگی استانی، نزدیکترین کارگزاری به محل س

های صنفی و یا ادارات جهاد کشاورزی برسد همچنین سکونت  کشاورزان غیر ساکن روستا باید کشاورز بودنشان به تایید نظام

 .ایر هر منحقه برسدمتقاضی در روستا باید به تایید شورای اسالمی محل برسد و عشایر بودن هر فرد باید به تایید دفتر امور عش

سح   0از آنجایی که کشاورزان دارای حقوق مشخصی ندارند و فاقد فیش حقوقی هستند صندوق برای آنها : به گزارش فارس

توانند اقدام به بیمه شدن  هزار تومان در نظر گرفته که کشاورز با انتخاب یکی از سحوح می 577هزار تومان تا  077درآمدی بین 

 .کند مبلغی را هم دولت به صندوق پرداخت می کند و در مقابل

 0080جدول سحوح درآمدی مبنای پرداخت حق بیمه در سال 

 (ریال)درصد سهم بیمه شده بابت یکسال  5 سح  درآمدی کد

00 0.777.777 0.077.777 

00 0.077.777 0.007.777 

http://www.farsnews.com/
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00 0.077.777 0.207.777 

00 0.077.777 0.807.777 

05 0.277.777 0.027.777 

00 0.577.777 0.077.777 

00 5.777.777 0.777.777 

متقاضیان بیمه کشاورزان با ارائه اصل کارت ملی، اصل شناسنامه و دو قحعه عکس و انتخاب یکی از سحوح : به گزارش فارس

کارت عضویت در صندوق بیمه ها، انعقاد قرارداد و واریز فیش حق بیمه به حساب بانک کشاورزی و دریافت  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=00807070777875 

 

 "الاب هب تشگزاب"
 منابع مالی

 - 93/12/12فارس

 مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان تشریح کرد
 اند ششم کشاورزان بيمه شده فقط یك/ جزئيات مزایا و خدمات صندوق بيمه اجتماعی کشاورزان

میلیون  2،5از : مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان جزئیات مزایا و خدمات بیمه اجتماعی کشاورزان را تشری  کرد و گفت

 .اند هزار نفر تا کنون تحت پوشش بیمه صندوق قرار گرفته 077کشاورز کشور فقط یک میلیون و 

، در دومین نشست خبری روستائیان و عشایر، سید حمید کالنتری خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ها،  در کشور چند صندوق بیمه مشغول فعالیت است که یکی از این صندوق: اورزان گفتصندوق بیمه اجتماعی کش مدیرعامل

ها مشغول به فعالیت است و جامعه هدف آن، کارگران و  تری نسبت به سایر صندوق صندوق تأمین اجتماعی با سابقه طوالنی

 .کند را دولت پرداخت میمشاغل آزاد هستند که سهمی از حق بیمه را کارفرما، سهمی را بیمه شده و سهمی 

صندوق دیگر، صندوق بیمه کارکنان دولت است که هرکس جزو کارکنان دولت باشد تحت پوشش صندوق بازنشستگی : وی افزود

 .گیرد کشوری قرار می

ورزان، ساله، صندوق بیمه کشا 8صندوق سوم با سابقه : مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اظهارداشت

روستائیان و عشایر است که این صندوق با تصویب مجلس، کشاورزان ساکن روستا و غیر روستا و ساکن در شهرها را تحت پوشش 

 .دهد قرار می

جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، مشاغلی مانند کشاورزی، باغداری، زنبورداری، : کالنتری گفت

 .شود ماهی و غیره و هر شغلی که مجمع امور صنفی جامعه کشاورزان آن را تائید کند شامل این صندوق می دهندگان پرورش

سال و زنان بین  55تا  00قبالً برای این صندوق براساس مصوبه دولت سقف سنی معین شده بود و مردان بین سنین : وی افزود

مند شوند و بیمه شوند اما با تصویب مجلس مبنی بر اینکه بیمه باید  توانستند از مزایای صندوق بهره سال می 57تا  00سنین 

 .فراگیر باشد، این بیمه را برای کل جامعه روستایی در نظر گرفتیم و سقف سنی را از آن برداشتیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930202000905
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دف ما قبل از برداشته شدن سقف سنی، جامعه ه: مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اظهارداشت

هزار نفر به عنوان بیمه شده اصلی رسیده و با خانواده کشاورزان،  577میلیون و  2هزار نفر بود اما االن به  277میلیون و  0حدود 

 .تواند تحت پوشش قرار دهد و از مزایای بیمه استفاده کند میلیون نفر را می 07این صندوق بالغ بر 

کشاورزان، روستائیان و عشایر با صندوق بیمه تأمین اجتماعی متفاوت است و فرق آن  صندوق بیمه اجتماعی: کالنتری اظهارداشت

توانند تحت پوشش بیمه  در این است که صندوق بیمه تأمین اجتماعی اجباری است ولی بیمه ما اجباری نیست و مشاغلی که می

 .ند برای بیمه شدن اقدام کنندتوان اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایرقرار گیرند به صورت اختیاری می

هزار تومان  577الی  077گروه درآمدی بین  0کشاورزان فیش حقوقی ندارند و بنابراین ما برای بیمه شدن آنها : وی تصری  کرد

 .تواند خود را بیمه کند ایم که کشاورز با انتخاب یک گروه می در نظر گرفته

هزار تومانی را  077به عنوان مثال اگر یک کشاورز، گروه : ائیان و عشایر گفتمدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روست

درصد است و در مقابل دولت  5هزار تومان بابت بیمه شدن به صندوق پرداخت کند که معادل  007انتخاب کند به ازای آن باید 

 .هزار تومان باید به عنوان حق بیمه آن کشاورز به صندوق پرداخت کند 027

خواهیم که در  فرهنگ بیمه و استفاده از بیمه در جامعه روستایی و عشایر تروج نشده و ما از صدا و سیما می: تری بیان داشتکالن

هزار نفر کشاورز، روستایی و عشایر تنها یک میلیون نفر  577میلیون و  2تبلیغات این موضوع به ما کمک کند زیرا اکنون از حدود 

 .اید کشاورزان را تشویق کنیم که برای آینده خود اقدام به این کار کننداند و ب خود را بیمه کرده

کنیم و دولت هم حتماً سهم خودش را پرداخت  االن هر کشاورزی به کارگزاری ما مراجعه کند ما آن را بیمه می: وی تصری  کرد

 .اند لباً بیمه خودشان را تمدید کردهاند و بقیه غا هزار نفر بیمه شده 87سال گذشته کمتر از  0کند به طوری که در  می

ریزی مناسب و حمایت  کنیم با یک برنامه ما تالش می: مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بیان داشت

را به دولت و مجلس و ایجاد فرهنگ سازی به کمک اصحاب رسانه، ائمه جمعه و جماعات و مبلغین، کشاورزان را تشویق و آنها 

 .سمت بیمه شدن سوق دهیم و کل جامعه هدف را تحت پوشش قرار دهیم

این : کالنتری در ادامه این نشست به مزایای عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اشاره کرد و گفت

 .رافتادگی کلی است، مستمری بازماندگان، از کا(مستمری پیری)صندوق دارای مزایایی از قبیل بازنشستگی 

 05سال سن و حداقل  25بازنشستگی این صندوق به این شکل است که هر زن و مرد روستایی و عشایری که حداقل : وی افزود

تواند از مزایای مستمری پیری استفاده نماید و حقوق حداقل معادل دو سوم سح   سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، می

 .که در همان سال حق بیمه مربوطه به آن را پرداخت نموده است، دریافت نماید ای درآمد انتخاب شده

مستمری بازماندگان شامل فوت ناشی از کار و فوت : مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر تصری  کرد

ای که دز اثر حادثه ناشی از  ط تحت تکفل بیمه شدهغیر ناشی از کار است به این ترتیب که فوت ناشی از کار یعنی افراد واجد شرای

 .کار فوت نماید، با هر میزان سابقه پرداخت حق بیمه، مشمول برخورداری از مستمری بازماندگان خواهند شد

فوت غیرناشی از کار به این صورت است که بازماندگان واجد شرایط تحت تکفل بیمه شده متوفی در اثر بیمه یا : کالنتری گفت

روز طی سال آخر مشمول دریافت  87حادثه غیر ناشی از کار، طبق مقررات صندوق با دارا بودن حداقل یک سال سابقه بیمه و 

 .شوند مستمری می

از کار افتادگی کلی در اثر حادثه ناشی از کار به این صورت است که وقتی بیمه شده صندوق در اثر حوادث : کالنتری اظهارداشت

های پزشکی صندوق از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه  ط کمیسیونناشی از کار توس

 .تواند تا پایان عمر و پس از آن، افراد تحت تکفل وی از مزایای مستمری ماهانه استفاده کنند می
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ضی که پس از بیمه شدن در اثر حادثه غیر ناشی از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار نیز به این صورت است که هر متقا: وی افزود

های پزشکی صندوق، از کار افتادگی کلی شناخته شود با داشتن حداقل یک سال سابقه  از کار یا بیماری، به تشخیص کمیسیون

وز را پرداخت ر 87بیمه و به شرط آنکه ظرف سال آخر منتهی به شروع بیماری، وقوع حادثه و یا تاریخ از کار افتادگی، حق بیمه 

 .تواند از مزایای مستمری استفاده کند کرده باشد می

بگیر بر اثر فوت یا  هزار نفر مستمری 00االن صندوق : مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر تصری  کرد

 .کنیم اورز فوت شده پرداخت میاز کار افتادگی دارد که این مستمری را به کشاورزان از کار افتاده و یا خانواده کش

ترین حق بیمه پرداختی صندوق اکنون چقدر است،  وی در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه باالترین و پایین

باشد که این افراد در اصل مستمری از  هزار تومان می 007ترین آن  هزار تومان و پایین 077باالترین سقف پرداختی : اظهارداشت

سال پرداختی این  05سال قدمت نرسیده و بنابراین این افراد با کمتر از  05گیرند زیرا هنوز صندوق به  افتادگی و یا فوت را میکار 

 .کند مبالغ را دریافت می

کند و ما پیشنهادی که به دولت دادیم مبنی بر اینکه برای  دولت اکنون در جهت فراگیر شدن بیمه تالش زیادی می: وی افزود

 0الی  0ها و انصراف از دریافت یارانه در صورت امکان به مدت  ویق جامعه روستای و کشاورزان، از محل درآمد حاصل از یارانهتش

کردن خود شوند و بعد از آن  سال حق بیمه کشاورزان را به صورت کامل پرداخت کند تا بدین ترتیب کشاورزان ترغیب به بیمه

 .بیمه را پرداخت کنند که البته این موضوع هنوز در حد یک پیشنهاد است کشاورزان و روستائیان خودشان حق

در : ماه گذشته صندوق در دولت یازدهم چگونه بوده است، گفت 0کالنتری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه عملکرد 

ماه اخیر سعی کردیم تحول در کار  0-0 هزار نفر را بیمه کردیم ولی در این 07که ادامه روال گذشته بود، حدود  80طول سال 

 .ها بازسازی صورت گیرد صندوق رخ دهد و سعی شد در کارها و روش

دهند که  هزار نفر را عشایر تشکیل می 57هزار نفر بیمه شده کنونی صندوق حدود  077از یک میلیون و : کالنتری تصری  کرد

هزار نفر است که با خانواده عشایر به حدود یک میلیون نفر  057الی  077البته باید بگویم کل جمعیت عشایر کشور حدود 

 .رسد می

شود،  کالنتری در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه منابع صندوق چقدر است و این منابع چگونه و از چه طریق تأمین می

دولت و ارزش افزوده ناشی از  شود، بخش دیگر سهم یک بخش از منابع صندوق مربوط به آورده روستائیان می: اظهارداشت

های ما از محل  کنیم منابع را به سمت ارزش افزوده سوق دهیم و میزان دارایی گذاری است که ما در صندوق سعی می سرمایه

 .های صندوق باشیم شود تا اینکه وابسته به منابع و ورودی گذاری و ارزش افزوده تأمین می  سرمایه

تر در  اگر بخواهم به صورت دقیق: عضو هیأت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، اظهارداشت در ادامه این نشست رضا کاظمی

نفر هستند که از این تعداد  000هزار و  000مورد تعداد عشایر عضو صندوق حرف بزنم باید اعالم کنم که تحت پوشش صندوق 

دهند که با تمهیدات و  ت پوشش صندوق را تشکیل میدرصد عشایر تح 07اند و حدود  کرده نویسی نفر نام 000هزار و  00

 .درصد عشایر را تحت پوشش قرار دهیم 077ها ما قصد داریم  بینی پیش

ما در جهت بیمه کشاورزان تکلیف بسیار بزرگی را بر عهده داریم و به همین دلیل برای پوشش کامل بیمه : کاظمی افزود

از کمک بهزیستی و کمیته امداد بهره بگیریم به طوریکه روستائیان که تحت پوشش  ایم کشاورزان، روستائیان و عشایر سعی کرده

درصد سهمی را که قرار است کشاورز به صندوق پرداخت کند را  5بهزیستی و کمیته امداد هستند، خود کمیته بهزیستی و امداد 

 .به ما پرداخت کند
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سهمش را پرداخت کرده و از  00ت کرده ولی کمیته امداد فقط در سال البته تاکنون بهزیستی سهم خود را پرداخ:وی یادآور شد

 .آن به بعد سهمی را پرداخت نکرده است

ایم و در صدد جلسات مشترک با آنها هستیم و  نامه داشته ما با سازمان بهزیستی و کمیته امداد در این خصوص تفاهم: وی افزود

 .ر این خصوص پرداخت کندامیدواری که که امداد سهم گذشته و آینده را د

یکی از اهداف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ایجاد امنیت خاطر و : در ادامه این نشست کالنتری تصری  کرد

ایجاد ماندگاری جمعیت در روستاها است و اینکه افراد به خاطر نداشتن امنیت شغلی و نیاز معیشتی به شهرها مهاجرت نکنند و به 

 .مشاغل کاذب مانند دستفروشی نپردازند

ما به عنوان یک نظام اسالمی نباید قبول کنیم که کشاورزان و روستائیان ما در دوره پیری دست نیاز به سمت دیگران : وی افزود

راهم کنیم خواهیم تا با کمک دولت در جهت حفظ زندگی روستائیان شرایط مناسبی را برای آنان ف دراز کنند و به همین دلیل می

 .و احساس دلگرمی به شغل کشاورزی را برای آنان فراهم کنیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00807070777208 

 "الاب هب تشگزاب"

 بازار و قیمت ها
 - 93/12/17فارس

 یافتقیمت حبوبات در بازار تهران کاهش 
 .مقایسه قيمت حبوبات در بازار با آخرین آمار بانك مرکزی حکایت از روند رو به کاهش قيمت این محصوالت را دارد

در هفته منتهی به  و براساس آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسالمی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

این گروه  درصد و بهای سایر اقالم 7.0درصد و لوبیا چیتی  7.5درصد، عدس  7.0در گروه حبوبات قیمت نخود معادل  08/0/80

 .بدون تغییر بود

و براساس آخرین آمار بانک مرکزی  08/0/80براساس این گزارش میزان تغییر قیمت حبوبات نسبت به هفته قبل منتهی به 

 .شته استدرصد کاهش دا 7.0جمهوری اسالمی 

 :و هفته قبل آن به شرح زیر است 08/0/80قیمت خرده فروشی حبوبات در تهران در هفته منتهی به 

 (ریال)هفته قبل  (ریال) 08/0/80هفته منتهی به  حبوبات

 57007 57027 نخود

 27007 27007 لپه نخود

 50227 50007 عدس

 80007 80007 لوبیا چیتی

 22007 22007 بلبلی لوبیا چشم

 00087 00087 لوبیا سفید

 08087 08087 لوبیا قرمز

 :به این شرح است( ع)براساس این گزارش قیمت حبوبات، امروز در خیابان شهید منتظری واقع در میدان امام حسین

 (به تومان)قیمت  حبوبات

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930202000629
http://www.farsnews.com/
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 0577 لپه باقال

 0777 لپه

 0777 لوبیا سفید

 0777 لوبیا قرمز

 0577 لوبیا چیتی

 0577 عدس

 0777 نخود

 5777 ماش

 0577 سویا فله

 0777 جو پوست کنده

 .براساس آخرین آمار و اطالعات بانک مرکزی و آخرین قیمت بازار قیمت حبوبات روند کاهشی دارد: افزاید این گزارش می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00807070777508 

 "الاب هب تشگزاب"

 بازار و قیمت ها
 - 93/12/17فارس

 :گو با فارس و رئیس اتحادیه باغداران در گفت
 نياز به تنظيم بازار مصرف/ های خوبی برای افزایش توليدات کشاورزی برداشته شده است گام

های خوبی برداشته شده است اما برای تنظیم بازار مصرف  تولید محصوالت کشاورزی گامبرای افزایش : رئیس اتحادیه باغداران گفت

 .شود برنامه خاصی وجود ندارد و همین عدم تنظیم بازار باعث رکود در این بخش می

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  رئیس اتحادیه باغداران در گفت مجتبی شادلو خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در : ای برای تنظیم قیمت میوه وجود دارد، گفت  ها چه برنامه و در پاسخ به این سؤال که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه فارس

 .کند محصوالت را تعیین میبخش کشاورزی معموال عرضه و تقاضا، قیمت 

و اقلیمی مناسب برای تولید محصوالت کشاورزی دارد به   کننده بسیاری از محصوالت کشاورزی است تولید ایران :وی افزود

با قیمت مناسبی به آنها عرضه شود و ما تمام تالشمان را برای تحقق این  دلیل مردم انتظار دارند تا محصوالت کشاورزی همین

 .دهیم جام میان مسئله

باالست و گاهی اوقات قیمت خرید محصول از   ها متأسفانه در تولیدات کشاورزی هزینه: رئیس اتحادیه باغداران تصری  کرد

کند و ممکن است دیگر نتواند  کننده ضرر می بنابراین تولید کند، کننده، پایین است، به طوریکه هزینه تولید را هم تأمین نمی تولید

 .شاورزی ادامه دهدبه فعالیت ک

رود در  باال می... های انرژی مانند نفت، گاز، بنزین و  ها قیمت برخی از حامل با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه: بیان داشت شادلو

 .دهدای در اختیار کشاورز قرار  های انرژی را در بخش کشاورزی بصورت یارانه کننده حامل حالی که دولت باید برای حمایت از تولید

ها به بخش بهداشت و درمان است و به  دغدغه دولت و مسئولین اختصاص درآمد حاصل از یارانه: رئیس اتحادیه باغداران گفت

 .خورد گونه توجهی ندارد در حالیکه کشور همیشه بزرگترین لحمه را از عدم توجه به تولید می تولید و گویا به تولید هیچ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930207000529
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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تولید است و در مورد افزایش محصوالت کشاورزی هم  انداز افزایش سح  اساس سند چشمیکی از اهداف دولت بر: وی افزود

شود در حالیکه برای تنظیم بازار مصرف برنامه  های خوبی برداشته شده و روز به روز بر تولید محصوالت کشاورزی افزوده می گام

 .ودش خاصی وجود ندارد و همین عدم تنظیم بازار باعث رکود در این بخش می

شود در بازار فروش ترافیک  وقتی بدون ضابحه محصوالت کشاورزی به میزان زیادی تولید می: رئیس اتحادیه باغداران اظهار داشت

 .شود کننده و کشاورز می شود و باعث افزایش ضایعات و ضرر و زیان به تولید  ایجاد می

شود که هر ساله شاهد افزایش تولید یک محصول نسبت  میدر کشور مدیریت کشت جامع نداریم و همین موضوع باعث : وی گفت

 .به سایر محصوالت و کاهش قیمت آن محصول باشیم

در سال گذشته تا شهریور ماه وضعیت : شادلو در مورد وضعیت صادرات محصوالت کشاورزی در سال گذشته گفت

 .ناسب نبودخوب بود ولی بعد از آن، وضعیت صادرات میوه چندان م محصوالت باغی صادرات

های مختلف  های گروه نشست ها و و هر جا که الزم بود با رایزنی دولت همواره باید به بخش صادرات نظارت داشته باشد :وی افزود

  .جایزه صادراتی، صادرات را رونق دهد اقتصادی و حتی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00807070777022 

 "الاب هب تشگزاب"

 منابع مالی
 - 93/12/17فارس

 محصول اساسی ۰میلیارد لایر تسهیالت برای خرید بذر گواهی شده  ۰۰۵۵پرداخت 
محصول  ۰ميليارد ریال برای خرید بذر گواهی شده  ۰۰۷۷اعتبار پرداخت تسهيالت : مدیرعامل بانك کشاورزی گفت

 .ی ابالغ شداساس

این تسهیالت برای خرید بذر : با اعالم این خبر افزود خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت کشاورزی محمد طالبی

 .شود های روغنی، پنبه، ذرت و علوفه پرداخت می محصول اساسی گندم، جو،دانه 2 گواهی شده

 00این تسهیالت به تولید کنندگان اصلی بذر با نرخ : درباره شرایط پرداخت تسهیالت خرید بذر گفت بانک کشاورزیمدیر عامل 

 .شود درصد داده می 00دهند، با نرخ  درصد و به کسانی که خرید و فروش بذر انجام می

شود و به همین دلیل بانک  ز کشاورزان انجام میبا توجه به تأثیر مهم بذر در کیفیت و عملکرد محصوالت، خرید آن نیز ا: وی افزود

 .دهد میلیارد ریال برای خرید بذر تسهیالت به کشاورزان می 2077کشاورزی 

 .شود این تسهیالت یکساله است و با تضامین مناسبی پرداخت می  :مدیرعامل بانک کشاورزی گفت

شود که وزارت جهاد کشاورزی  حقیقی و حقوقی انجام میها توسط اشخاص  به گفته طالبی عاملیت خرید این بذرها در استان

 .فهرست آنها را تعیین کرده است

تضامین بانکی  در زمینه تسهیل بیشتری شود حساب و نحوه عملکرد آن در بانک باعث می های خوش البته مشتری: وی ادامه داد

 .انجام شود

گرمسیری کشور با توجه به فصل برداشت محصوالت اعتبار این تسهیالت در مناطق : مدیرعامل بانک کشاورزی گفت

 .شود ابالغ شده و در مناطق سردسیر هم به ترتیب زمانی ابالغ می کشاورزی

 .کند سقف تسهیالت پرداختی نسبت به اینکه فرد وام گیرنده حقیقی یا حقوقی است، تفاوت می: مدیرعامل بانک کشاورزی گفت
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 منابع مالی

 - 93/12/16فارس

 ای پرداخت پول گندمکاران با ارسال دیرهنگام اطالعات به بانک تاخیر یک هفته
روستایی و شرکت بازرگانی دولتی متوليان خرید گندم سازمان تعاون : عضو کميسيون کشاورزی مجلس گفت

 .کنند ای به بانك ارائه می اطالعات خرید را دیرتر و با فاصله یك هفته

با بیان اینکه ارائه اطالعات خرید گندم دیرتر و با فاصله یک  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  غالمرضا نوری در گفت

 .نگرانی از این است که با گذشت زمان و بیشتر شدن میزان خرید این فاصله افزایش یابد: شود، گفت ی به بانک ارائه میا هفته

اکنون شرکت بازرگانی دولتی و سازمان مرکزی تعاون روستایی  متولیان خرید گندم: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود

 .ات خرید بکنندهستند که باید فکری به ارائه دیرهنگام اطالع

اگرچه نسبت به سال گذشته افزایش مناسبی داشته است، اما همچنان با قیمت واقعی که : مورد قیمت گندم امسال گفت وی در

 .موجب رضایت کشاورزان شود، فاصله دارد

شاورزی مجلس این قیمت برای گندم که امنیت غذایی کشور با آن گره خورده است، کافی نیست و نظر کمیسیون ک: نوری گفت

 .این است که این قیمت افزایش یابد

هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده و مسئوالن بانک سپه پول  007به گفته عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکنون 

 .اند کاران را پرداخت کرده گندم
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 برنامه و سیاست ها
 - 93/12/16فارس

 میلیون تن گندم در سال جاری ۷بینی خرید  پیش
با توجه به روند خرید تضمينی گندم از ابتدای : مدیر و سخنگوی خرید تضمينی گندم، برنج و چای بانك سپه گفت

 .ميليون تن برسد ۰تا  ۰شود خرید تضمينی گندم به  بينی می سال جاری، پيش

امسال : ، در پاسخ به وضعیت خرید گندم در سال جاری، گفتی فارسخبرگزاروگو با خبرنگار اقتصادی  محسن دارایی در گفت

 .روز جلوتر است 05تا  0تقویم خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته 

استان گندم تولیدی خود را به  0تا پایان فروردین سال جاری : مدیر و سخنگوی خرید تضمینی گندم، برنج و چای بانک سپه افزود

 .استان بود 0تا  0دادند، اما سال گذشته مراکز خرید تحویل 

های بیشتری نسبت به سال گذشته گندم  آل باعث شده است، تا استان مناسب بودن شرایط آب و هوایی و گرمای ایده: وی گفت

 .تحویل دهند

دهد میزان  یبررسی آمارها نشان م: گفت  دارایی در پاسخ به اینکه میزان گندم تحویلی نسبت به سال گذشته چگونه است،

 .های تحویلی در مقایسه با سال گذشته به مراتب بیشتر شده است گندم

بینی شما از کل خرید گندم امسال چیست،  مدیر و سخنگوی خرید تضمینی گندم، برنج و چای بانک سپه در پاسخ به اینکه پیش

میلیون تن گندم از  0تا  0شود امسال  ی میبین ها پیش های کارشناسی در کارگروه بندی صحبت با بررسی آمارها و جمع: گفت

 .کشاورزان خریداری شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00807072777852 
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 "الاب هب تشگزاب"

 بازار و قیمت ها
 - 93/12/16فارس

 یابد سرانه مصرف باز کاهش می/ و لبنیات افزایش قیمت خوراک دام بهانه گرانی گوشت
بيشتر برای   ای برای پيشنهاد قيمت ها بهانه افزایش قيمت خوراک دام و طيور در آستانه اجرای هدفمندی یارانه

محصوالت لبنی و پروتئينی شده است، حال آنکه دولت قول مقابله با گرانی را داده است و مردم هم توان پرداخت 

 .دبيشتر را ندارن

اگرچه سیر افزایشی خوراک دام و طیور از ابتدای سال جاری آغاز شد اما مسئوالن   ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .دهند های آتی خبر می وزارت جهاد از تعدیل قیمت در هفته

تومان  855اردیبهشت به کیلویی  0تومان بود در  877  اسفند کیلویی 00هر کیلوگرم جو تحویلی بندرامیرآباد در حالی که 

 .رسیده است

هر کیلوگرم جو هندی تحویل . تغییر قیمتی به شرح زیر داشته است (اردیبهشت 0اسفند و  00)های دامی در بازه زمانی سایر نهاده

تومان، ذرت  885به  007تومان ذرت اوکراینی از  87زار و تومان به ه 807تومان، ذرت برزیل از  877تومان به  007 بندر امام از

 0857به  0007تومان،کنجاله سویای برزیلی از  0007به  0027تومان، کنجاله سویای هندی از  27به هزار و  827روسی از 

 807بندر شمال از تومان و گندم دامی تحویلی  0707تومان به  0757تومان، کنجاله آفتاب از  0007به  0077تومان، کلزا از 

 .تومان افزایش داشته است 0705تومان به 

به دلیل مشکلی که در توزیع  قیمتها: است معتقد در همین حال حسن رکنی معاون بهبود امور تولید دامی وزارت کشاورزی

 .ایجاد شد افزایش یافت ها توسط بخش خصوصی نهاده

های آتی تعدیل  در هفته خوراک دام و طیور  های کافی صورت گرفته قیمت وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که با ثبت سفارش

 .شود

ها بهانه برای افزایش قیمت محصوالت پروتئینی و لبنی را بیشتر  در آستانه مرحله دوم هدفمندی یارانه افزایش قیمت این نهاده

 .کرده است

اند این در حالی است که قیمت شیر خام سال  محرح کرده تومان را برای شیرخام  0277اخیرا دامداران قیمت پیشنهادی کیلویی 

 .تومان رسید 0077میلیاردی دولت به کیلویی  077تومان تصویب شد و بعد از آن با یارانه  0007گذشته 

در حال حاضر سرانه . سرانه مصرف خواهد شد عث کاهش بیش از حدافزایش قیمت محصوالت پروتئینی و لبنی بیش از این، با

شیر نه تنها به عنوان غذا بلکه به . لیتر است که نصف میانگین جهانی و یک چهارم کشورهای پیشرفته است 07مصرف شیر کشور 

 .همتاست گفته کارشناسان بهداشت دارویی بی

 .اند رف شیر هشدار دادهبارها کارشناسان بهداشتی در خصوص کم شدن سرانه مص
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 برنامه و سیاستها
 - 93/12/16فارس

  ضرورت اختصاص یارانه به مصرف/ گذاری کند دولت نباید محصوالت کشاورزی را قیمت
گذاری  عضو کميسيون کشاورزی مجلس با بيان اینکه دولت نباید برای حمایت از بخش کشاورزی اقدام به قيمت

توانند به جای آنکه یارانه را به توليد بدهند، همين مبالغ را در اختيار  مسئوالن می: محصوالت این بخش کند، گفت

 .ود در یك فضای سالم اقتصادی ادامه دهدمصرف کننده قرار دهند تا بخش کشاورزی بتواند به فعاليت خ

مبنی بر اینکه دولت چگونه از  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  بهرام بیراوند عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت

برای حمایت از بخش کشاورزی دولت نباید  :گفتحمایت کند،  ها باید از این بخش بخش کشاورزی در فاز دوم هدفمندی یارانه

در صورت پرداخت یارانه دولت آن را به مصرف کننده بدهد و این  بنابراین: وی افزود  .گذاری کند قیمت محصوالت کشاورزی را

کنترل کشاورزان با توجه به تنظیم بازار و : بیراوند تصری  کرد.صورت گیرد پرداخت هم بعد از خرید محصول از کشاورز

از این حرفه کنار بکشند و به سمت  اند بحوریکه ممکن است به دلیل مشکالت شده دچار صدمات و لحمات جبران ناپذیری قیمت

با نرخ ... هایش را از قبیل کود، سم، قحعات تراکتور و  کشاورز همه نهاده :عضو کمیسیون کشاورزی تصری  کرد.مشاغل دیگر بروند

 .کند بفروشند معین می ین نباید از آنها انتظار داشته باشیم که محصوالتشان را با قیمتی که دولتکند،بنابرا آزاد تهیه می

و  توانش را از دست بدهد ها ندارد ممکن است ها را به دلیل افزایش روز افزون قیمت وقتی کشاورز دیگر توان تهیه نهاده: وی افزود

 .کی در انتظار بخش کشاورزی باشدبا رها کردن و تغییر کاربری زمین اتفاقات خحرنا

االن کشور به دلیل عدم تولید برخی داروها در داخل کشور با مشکالت زیادی : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت

مواجه است و اگر کشاورزی هم دچار صدمه شود ممکن است به مشکل بخش دارو مبتال شویم بنابراین برای پیشگیری از این اتفاق 

 .دا در تأمین محصوالت کشاورزی به غرب وابسته شویم باید از بخش کشاورزی حمایت کردکه مبا

کننده، تولید  هیچ کجا برای حمایت از مصرف شود و در همه جای دنیا از تأمین کنندگان مواد غذایی حمایت می :وی اظهار داشت

هایی مثل سوخت را با قیمتی به کشاورز  ها باید نهاده انهبا اجرای فاز دوم هدفمندی یار: بیراوند گفت .کنند کننده را حذف نمی

 .قدرت رقابت را از دست ندهد رساند که کشاورز
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 منابع مالی
 - 93/12/15فارس

 کند ها می  مالی کشاورزان را وادار به فروش محصول به واسطهمشکالت 
کشاورزان به دليل کمبود نقدینگی و ناتوانی در گذران : رئيس سازمان بسيج مهندسين کشاورزی و منابع طبيعی گفت

به ای جز فروش محصوالت توليدی خود  امور زندگی و نبود سيستم حمایتی و اعتباری کارساز در اکثر مواقع چاره

 .ها ندارند واسطه

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  محمدرضا جهانسوز رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفت

قیمت، محصول  ابربر 5 تا که گاهی های میوه ها و واسحه  دالل حذف و در پاسخ به این سؤال که چه راهکاری برای فارس

آوری و توزیع مناسب  باید یک سیستم جمع: رسانند؛ وجود دارد، گفت کننده می مصرف کشاورزی را گرانتر از قیمت واقعی به دست

 .برای محصوالت کشاورزی ایجاد شود

 .جاد شودمناسب وجود ای  سیستم نگهداری و حمل و نقل ضروری است که در مناطقی که تولید، انبوه است،: وی افزود
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ها الزم  ها و دالل همچنین برای مبارزه با حضور واسحه: رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور تصری  کرد

 .است که حجم و میزان تولید مشخص باشد

: اشاره کرد و گفتفروشند،  ها می ها و واسحه فروش کشاورزان محصوالتشان را به سلف ای که جهانسوز به یکی از دالیل عمده

ای  کشاورزان به دلیل کمبود نقدینگی و ناتوانی در گذران امور زندگی و نبود سیستم حمایتی و اعتباری کارساز در اکثر مواقع چاره

 .ها ندارند جز فروش محصوالت تولیدی خود به واسحه

ها جزئی از بازار  که دالل یقت را پذیرفتاین حق ها قابل اجرا نیست و باید درصدی واسحه 077به طور کلی حذف : وی افزود

  .نسبی کنترل کرد توان این مسئله را به طور کشورمان هستند، ولی می

های مجازی  ایجاد شبکه و  ITCو   ITاستفاده از تکنولوژی  :رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت

 .محصوالت مجازی برای کشاورزان فعال شود اده شود و در واقع بازارهای عرضهرسانی برای میزان و قیمت محصوالت استف اطالع

رسانی میزان و قیمت محصوالت استفاده شود و در واقع  های مجازی اطالع برای ایجاد شبکه ITCو  ITهمچنین از تکنولوژی 

 .توانیم کمک کنیم می بازارهای عرضه محصوالت مجازی را برای کشاورزان فعال کنیم، اگر این اتفاقات بیفتد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00807070770000 

 "الاب هب تشگزاب"

 پسته
 - 93/12/15فارس

 درصدی صادرات پسته ایرانی 5۰کاهش / ثباتی نرخ ارز از دالیل کاهش صادرات پسته بی
صادرات : درصد کاهش داشته گفت 3۷دبيرکل انجمن پسته ایران با اشاره به اینکه توليد پسته در نيمه سال گذشته 

ثباتی نرخ ارز  بندی و نامرغوبی محصول نيست بلکه مشکل بی درصد کاهش داشته، اما مشکل بسته 3۰این محصول 

 .برای انعقاد قرارداد با طرف خارجی است

آماری که گمرک : گفت 80گو با خبرنگار اقتصادی فارس در مورد علت کاهش صادرات پسته در سال و حمید فیضی در گفت

دهد معموال بر اساس سال محصولی نیست، بلکه بر اساس سال تقویمی است و ما این نحوه آماردهی را در صنعت پسته مورد  می

که از مهرماه هر سال شروع شده و به پایان شهریور سال بعد  دانیم و باید آمار صادرات را با آمار تولید بررسی کنیم اشکال می

 .یابد خاتمه می

هزار تن بوده  007میزان تولید پسته در کشور : وی با اشاره به اینکه مهرماه سال گذشته محصول پسته ایران برداشت شده افزود

 .درصد کاهش تولید داشته است 07که نسبت مدت مشابه سال محصولی قبل 

هزار تن پسته به کشورهای مختلف از جمله شرق دور مانند چین و  00چیزی حدود  80ماه پایانی سال  2طی : ادامه دادوی 

 .درصد کاهش داشته است 02کنگ، امارات، ترکیه، روسیه، هند و پاکستان صادر شده که نسبت به سال قبل آن  هنگ

حتی : دانست که بر روند صادرات تجار ایرانی تاثیر داشته و افزود دبیرکل انجمن پسته ایران تحریم را یکی از جمله مسائلی

 .سبب ایجاد تاخیر در ارسال کاالهای صادراتی است امر کشتیرانی ما برای حمل و نقل با مشکالتی مواجه است و

داند که باید  ار هم نمیحتی باغد: و گفت  وی به ورود تدریجی پسته تولیدی به بازار برای مصرف داخلی و حتی صادرات اشاره کرد

کاالیش را االن بفروشد یا نه و از آنجا که در کشور انتظارات تورمی وجود داشته برخی فکر می کردند پسته باید گران شود و 

هزار تن از تولیدات پسته سال گذشته به مصرف داخلی و صنایع  007دهد که تاکنون  تحلیل ما بر اساس اطالعات بازار نشان می

 .شود هزار تن باقی مانده است که به مرور وارد بازار می 57مثل گز و سوهان رسیده و حدود جانبی 
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مشکل صادرات پسته ایران در  :سازی چقدر در صادرات پسته موثر است گفت بندی مناسب و برند فیضی در پاسخ به اینکه بسته

تا بر اساس سلیقه گيرد  ای صورت می خام و فلهسازی نيست و اصوال تجارت پسته در دنيا به صورت  بندی و برند بسته

 .کننده هر منحقه فرآوری شود و در مورد کشورهای رقیب هم همین طور است مصرف

دبیرکل انجمن پسته ایران در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر اینکه آیا با مشکالتی مانند تائید سالمت پسته تولید ایران برای 

کنند، این  هر بازار مصرفی در دنیا قوانین و مقررات خاص خود را دارد که تجار ایرانی هم سعی می: فتاید گ صادرات مواجه نشده

. سال پیش است و اکنون چنین چیزی وجود ندارد 00مقررات را رعایت کنند و حتی بحث آفالتوکسین موجود در پسته مربوط به 

 .این موضوع مشکل پسته ایران نیست

بینی  توان نرخ ارز را پیش ی که اکنون به عنوان مشکل صادرات از جمله پسته وجود دارد این است که نمیآن روز: وی تصری  کرد

مدت  از طرفی خریدار خارجی برای خود استراتژی طوالنی. داند بر سر چه عددی با خریدار به توافق برسد کننده نمی کرد و صادر

ها امکان بستن قرارداد  و با چه قیمتی باید بخرد در صورتی که در مورد ایرانیدارد که باید بداند چه کاالیی در چه بازه زمانی 

 .مدت نیست طوالنی

آورترین محصوالت صادراتی برای کشور محسوب  همه این مشکالت در حالی است که پسته به عنوان یکی از ارز: تاکید کرد فیضی

 .ای قائل شد شود که باید برای آن اهمیت ویژه می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00807070770000 

 "الاب هب تشگزاب"

 بازار و قیمت ها
 - 93/12/15فارس

 ۷۵ذخایر گوشت مرغ بیش از / کند قیمت گوشت مرغ و قرمز با ورود به فاز دوم هدفمندی تغییر نمی

 هزار تن است
ستاد تنظيم بازار، کنترل بازار گوشت مرغ و قرمز را به خوبی در دست : یرعامل شرکت پشتيبانی امور دام گفتمد

 .دارد و این ستاد تدابير الزم برای عدم افزایش قيمت این محصوالت را در فاز دوم هدفمندی اندیشيده است

فارس در خصوص وضعیت ذخایر مرغ و گوشت قرمز و کنترل  وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری  عبدالرحمن چراغعلی در گفت

امسال از نظر تولید مرغ هیچ مشکلی وجود ندارد و : ها گفت قیمت این محصوالت در آستانه ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه

 .وضعیت تولید بسیار مناسب است

شود که عرضه مرغ تا پایان سال به انداز کافی باشد  نی میبی شود و پیش ها خریداری می روزانه هزار تن مرغ از مرغداری: وی افزود

 .نگرانی در این مورد وجود ندارد و

هزار تن بیشتر است و برای عرضه آن هیچ گونه مشکلی  07ذخایر مرغ از  میزان: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصری  کرد

 .وجود ندارد

مقدار  از استان سیستان و بلوچستان است و در بیشترین خرید گوشت قرمز: ردوی با اشاره به وضعیت ذخایر گوشت قرمز تصری  ک

 .شود کنندگان عرضه کنند خریداری می نداریم، بحوریکه هر چقدر تولید خرید هیچگونه محدودیتی

قرمز و  زار گوشتکند و برای کنترل با تعیین می قیمت محصوالت را ستاد تنظیم بازار: رئیس امور پشتیبانی امور دام اظهار داشت

دهد و هر جا هم که قیمت کاهش یابد با حمایت از تولید  شود و اجازه افزایش قیمت را نمی مرغ این ستاد همواره وارد عمل می

  .شود کننده مانع ضرر تولید کنندگان می التفاوت قیمت توسط دولت به تولید کننده و پرداخت مابه 
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با توجه به میزان : ها گفت گوشت مرغ و قرمز با توجه به ورود به فاز دوم هدفمندی یارانهوی به تدابیر دولت برای کنترل بازار 

در این حوزه هیچ گونه افزایش قیمتی با ورود به فاز دوم  ذخایر و سرعت عمل که در ذخایر گوشت مرغ و قرمز وجود دارد

  .هدفمندی نخواهیم داشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00807070770000 

 "الاب هب تشگزاب"

 برنامه و سیاستها
 - 93/12/14فارس

 ها های انرژی به جایگاه های جدید حامل ابالغ نرخ
سوخت ابالغ های عرضه  های انرژی به همه جایگاه های جدید حامل نرخ: داران سی ان جی گفت رئيس اتحادیه جایگاه

 .شود ها اعمال می این قيمت 22شد و از ساعت 

: داران سی ان جی، اظهارداشت ، با اشاره به ابالغیه دولت به جایگاهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اردشیر دادرس در گفت

 .یابد وئیل و سی ان جی افزایش میحامل انرژی بنزین، گاز 0قیمت جدید   00از ساعت 

 .تومان عرضه شود 0777تومان و آزاد  077ای  قرار است بنزین با دو نرخ سهمیه: داران سی ان جی افزود رئیس اتحادیه جایگاه

تومان عرضه  057امشب هر متر مکعب سی ان جی به قیمت  00از ساعت : وی با اشاره به قیمت هر متر مکعب سی ان جی گفت

 .ودش می
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 "الاب هب تشگزاب"

 منابع مالی
 - 93/12/19فارس

 میلیارد تومانی شیر به دامداران خراسان رضوی نرسید ۳۵۵یارانه 
ميليارد تومانی اعتبار یارانه شير و پرداخت آن  1۷۷در حالی که معاون وزیر جهاد کشاورزی چندی پيش از تأمين 

گویند هنوز این یارانه را دریافت  ظرف چند روز به همه دامداران خبر داده بود، توليدکنندگان شير خراسان رضوی می

 .اند نکرده

اصغر اخالقی عضو هیئت مدیره تعاونی گاوداران صنعتی استان خراسان رضوی  علی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کنندگان شیر استان خراسان رضوی تاکنون پرداخت نشده و واحدهای  یارانه تولید: گفت فارس  وگو با خبرنگار اقتصادی در گفت

 .کننده در انتظار دریافت این یارانه هستند تولید

دستخوش موانع اداری شده و علیرغم ( تومان 087به ازای هر کیلوگرم )ای دولت به واحدهای تولید شیر  کمک یارانه: وی افزود

 .تولیدکنندگان شیر استان خراسان نرسیده است  ز به دستهنو ها مکرر پیگیری

تومان است،  0277قیمت تمام شده هر کیلوگرم شیر حدود : عضو هیئت مدیره تعاونی گاوداران صنعتی استان خراسان تصری  کرد

 .شود تومان از گاودار خریداری می 0007در حالی که هر کیلو شیر در بازار با قیمت 

زیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه به حسن رکنی معاون و

بودجه مورد نظر برای پرداخت یارانه شیر هنوز تأمین : چه دلیل هنوز یارانه برخی واحدهای تولیدی شیر پرداخت نشده است، گفت

 مل پرداخت نشده استنشده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور کا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930203001431
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توانند یارانه خود را  و همه طلبکاران می شود مابقی اعتبار یارانه شیر به زودی و ظرف چند روز آینده تکمیل می: رکنی تصری  کرد

 .فروشند، دریافت کنند هایی که شیر را به آن می پیگیری و آن را از کارخانه

پرداخت شده و تا چند روز آینده یک سوم یارانه باقی مانده هم تأمین و به تاکنون دو سوم از یارانه شیر تأمین و : وی افزود

 .شود کنندگان پرداخت می تولید

میلیارد تومان به دامداران  077دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت لبنیات مصوب کرد،  80در نیمه دوم سال : به گزارش فارس

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

تومان هم یارانه به آنها پرداخت  087تومان مبلغ  007همچنین 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 077شود و در مجموع قیمت شیر خام به هزار و 

میلیارد تومانی در نظر گرفته که هنوز جزئیات و چگونگی پرداخت آن  0577یارانه  80دولت برای سال : کند این گزارش اضافه می

 .مشخص نشده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00807078777805 

 "الاب هب تشگزاب"

 منابع مالی
 - 93/12/19فارس

 ۳۳میلیارد تومانی عاملی برای تثبیت قیمت محصوالت لبنی در سال  2۰۵۵یارانه 
است که مانع از کاهش سرانه مصرف  31ميليارد تومانی عاملی برای تثبيت قيمت محصوالت لبنی در سال  21۷۷یارانه 

 .شود می

به  یارانه  ، دو روز پیش در جلسه شورای عالی سالمت، رئیس جمهور از اختصاصخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .محصوالت لبنی برای جلوگیری از افزایش قیمت خبر داد

کنندگان محصوالت لبنی هیاهویی   د کنندگان و فراوریمحرح شد که پیش از آن تولی این خبر در حالی از سوی رئیس جمهور

 .کردند ها محرح می برای افزایش قیمت این محصول به دالیل باال رفتن قیمت تمام شده با اجرای هدفمندی یارانه

محابقت داشت ها  های لبنی با محاسبات بر روی کاغذ با اجرای فازدوم هدفمندی یارانه های تولید کنندگان و کارخانه البته صحبت

 .اما خبری که رئیس جمهور محرح کردند مانعی برای افزایش محصوالت لبنی طی امسال خواهد بود

میلیارد تومان پرداخت شود، مانعی برای افزایش قیمت و عامل تثبیت قیمت محصوالت لبنی  0577یارانه اختصاصی به لبنیات  اگر

 .خواهد بود 80در سال 

میلیارد تومان یارانه  077ماهه آخر سال جاری  0گذشته نیز دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت در این در حالی است که سال 

 .پرداخت کرد و از این طریق قیمت این محصوالت را تثبیت کرد

خت تومان یارانه پردا 087میلیارد تومانی در سه ماه آخر سال به ازای یک کیلوگرم شیر خام  077یارانه  سال گذشته از محل

   شد

شود و کارشناسان بارها در خصوص  به هرحال با توجه به اینکه محصوالت لبنی عالوه بر ارزش غذایی به عنوان دارو نیز محسوب می

ها که بارها قول آن را  اند این اقدام از سوی دولت عالوه بر جلوگیری از افزایش قیمت پایین بودن سرانه مصرف در کشور هشدار داده

 .آید می در جهت افزایش سرانه مصرف نیز به حساب میداده است گا

برابر  0تا  0لیتر یعنی نصف میانگین جهانی است در بسیاری از کشورهای اروپایی این میزان حتی  07سرانه مصرف شیر در کشور 

 .رسد لیتر هم می 077تا  057نیز است و سرانه مصرف آنها به 
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های دیگر  ها و بسیاری بیماری ها، شکستگی استخوان از پوکی استخوان، خرابی دندان کنند بسیاری کارشناسان بهداشتی اعالم می

 .به دلیل استفاده کمتر محصوالت لبنی است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00807078777502 

 "الاب هب تشگزاب"

 - 93/12/19فارس

 قیمت ذرت افزایش یافت/ قیمت انواع محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی
امروز در بازارهای جهانی قيمت ذرت و دانه روغنی سویا افزایش داشت اما محصوالتی مانند گندم، برنج و دانه روغنی 

 .سویا روند کاهشی را تجربه کردند

 0، بر اساس سایت بلومبرگ در گروه محصوالت غالت امروز ذرت افزایش خبرگزاری فارسالمللی  به گزارش خبرنگار اقتصادی بین

سنتی داشت و سویای خوراکی  57همچنین یوالف نیز افزایش . سنت معامله شد 05دالر و  502دالری را تجربه کرد و به قیمت 

  .سنت رسید 07دالر و  005سنت افزایش به  07نیز با 

سنت معامله شد همچنین برنج نیز  57دالر و  05دالری را تجربه کرد و به قیمت  0در دیگر محصوالت گروه غالت، گندم کاهش  

درصدی به  07دانه روغنی کانوال نیز با کاهش . سنت به فروش رسید 00دالر و  05سنتی را تجربه کرد و به قیمت  0کاهش اندک 

 . دسنت به فروش رسی 07دالر و  002

سنت معامله شد اما سایر محصوالت مانند  00دالر و  80سنتی داشت و به  0در گروه محصوالت نرم کشاورزی کتان افزایش 

 . سنت را تجربه کردند 08سنت و  05دالر و  5دالر،  0هایی به ترتیب  کاکائو، قهوه و شکر کاهش

 افزایش قيمت دام در بازارهای جهانی*

های  سنت را تجربه کردند و به ترتیب به قیمت 00سنت و  00های  دام پرواری افزایش زنده و گروه دامبر اساس این گزارش، در 

 .دالر معامله شدند 002دالر و  000

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00807078777002 

 "الاب هب تشگزاب"

 و سیاست ها برنامه
 - 93/12/18فارس

 ها تفاهمنامه وزارت جهاد کشاورزی و ارشاد برای تبیین جایگاه کشاورزی در رسانه
ای بين وزارت جهاد کشاورزی و  تفاهمنامه: رئيس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .شود ای امضا می نهادهای رسانهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای تبيين جایگاه کشاورزی در 

خصوص "ها در  نژاد امروز در نشستی با خبرنگاران خبرگزاری ، شاهرخ رمضانخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ارشاد  ای با وزارت فرهنگ و اتبهمک: با اعالم این خبر اظهار داشت "ها چگونگی ارتقای نقش و اهمیت بخش کشاورزی در رسانه

ای و اهمیت دادن به این  رسانی بخش کشاورزی در نهادهای رسانه در خصوص تعریف دقیق اطالع ای اسالمی برای عقد تفاهمنامه

 .بخش به عنوان تأمین کننده امنیت غذایی کشور انجام شده است

های  از وزارت ارشاد تقاضا شده است که زمینه همکاری: وزارت جهاد کشاورزی افزود  رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی

کتاب  های مستند، عکس، شعر و های کشور و تبیین نقش و اهمیت کشاورزی در فیلم رسانی مناسب در رسانه مشترک برای اطالع

ورزی است درست شود از سوی دیگر از ظرفیت هایی که به نوعی نشان دهنده نقش و اهمیت کشا بازی ایجاد شود همچنین اسباب

 .هنرمندان نیز در ارائه وجهه مناسب و تأثیرگذار بخش کشاورزی در فرهنگ عمومی عرضه شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930209000576
http://www.farsnews.com/
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ها همچنان که این بخش در تأمین  رسانی بخش کشاورزی مناسب نبوده است و در رسانه طی سالهای گذشته اطالع: وی ادامه داد

 .رسانی مناسب صورت نگرفته است امنیت ملی نقش دارد اطالعامنیت غذایی کشور و حتی 

در سالهای گذشته رغبت به شغل کشاورزی به ویژه بین : وزارت جهاد کشاورزی افزود رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی

سازی و ارائه ارزش  فرهنگ توانند با ها می تواند در آینده خحری برای بخش تولید باشد و رسانه جوانان کمتر شده است و این می

های این بخش برای استفاده در تأمین امنیت غذایی  این بخش برای کشور و جامعه جذابیت این شغل را نشان دهند وتا از ظرفیت

 .بیشتر استفاده شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00807070777875 

 "الاب هب تشگزاب"

 منابع مالی
 - 93/12/18فارس

 میلیارد لایر تسهیالت به پرورش دهندگان میگو ۷۰۵پرداخت 
استان کشور  2دهندگان ميگو در  ميليارد ریال تسهيالت به پرورش ۰1۷امسال : مدیرعامل بانك کشاورزی گفت

 .شود پرداخت می

امسال : با اعالم این خبر اظهار داشت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت محمد طالبی مدیر عامل بانک کشاورزی

های بوشهر، هرمزگان، خوزستان و سیستان و  دهندگان میگوی استان میلیارد ریال تسهیالت سرمایه در گردش به پرورش 057

 .شود بلوچستان پرداخت می

ها ابالغ شده است و براساس فهرست  اعتبار این تسهیالت به شعبات بانک کشاورزی استان: ل بانک کشاورزی افزودمدیرعام

 .دهندگان میگو پرداخت خواهد شد های پرورش مشخص شده از سوی سازمان شیالت به سرحلقه

 00نرخ سود برای تولید کنندگان  است و به گفته طالبی شرایط تضمین و وثیقه برای دریافت کنندگان این گونه تسهیالت مناسب

 .درصد خواهد بود 00درصد و برای مشارکت کنندگان بخش بازرگانی 

های تولید را مشخص کرده است و تسهیالت قرار است  ای تعیین کرده و سرحلقه برنامه امسال سازمان شیالت ایران: طالبی گفت

 .پرداخت شود دههدفمند و با داشتن کمترین بار مالی برای تولید کنن

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00807070777027 

 "الاب هب تشگزاب"

 تکنولوژی ، نوآوریها، علمی
 - 93/12/17فارس

 تواند غذای مردم دنیا را تامین کند کشاورزی ارگانیک هم می
جدیدترین یافته محققان دنيا درباره کشاورزی ارگانيك، تمام : محصوالت کشاورزی گفترئيس اتحادیه ملی 

 .کند تواند غذای دنيا را تامين کند، نقض می های قبلی مبنی بر اینکه این گونه محصوالت نمی فرضيه

کردند  پیش از این همه تصور می: ، با اعالم این خبر اظهار داشتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید رضا نورانی در گفت

 .تواند غذای مردم دنیا را تامین کند که محصوالت ارگانیک نمی

استاد دانشگاه میشیگان، تولید « پرفکتو»بر اساس آخرین تحقیقات پروفسور : افزود رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی

 .کند با محصوالت سنتی برابری می تواند ارگانیک در کشورهای صنعتی میمحصوالت کشاورزی 

بر اساس محالعه این استاد دانشگاه، تولید محصوالت ارگانیک در کشورهای درحال : رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی افزود

 .تواند باشد توسعه و توسعه یافته حتی دو تا سه برابر محصوالت غیر ارگانیک می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930208000905
http://www.farsnews.com/
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تواند غذای کافی برای دنیا تأمین کند، را باطل  های قبلی مبنی بر اینکه کشاورزی اورگانیک نمی این محالعه تمام فرضیه :فتوی گ

 .کند می

شود  بر اساس محالعات این پروفسور از آنجایی که در کشاورزی اورگانیک از کودها و منابع طبیعی موجود استفاده می: نورانی گفت

 .کند رساند بنابراین تولید رشد قابل توجهی پیدا می به محیط می و کمترین آسیب را

منابع زیرزمینی آلوده شده، محیط زیست آسیب . یابد آفات افزایش می ای، تولید گازهای گلخانه در کشاورزی سنتی، :وی ادامه داد

 .افتد نسان به خحر میبینند و به همین دلیل سالمت دام و ا ها هم خسارت می بیند و میکرواورگانیسم جدی می

آب و  براساس محالعه این استاد دانشگاه کشت محصوالت ارگانیک منجر به حفظ محیط زیست، منابع طبیعی،: نورانی گفت

تواند کمیت و کیفیت محصول را از زمان تولید تا فرآوری  بنابراین مدیریت جامع می شود، حفظ اکوسیستم، تنوع زیستی می خاک،

 .دو مصرف افزایش ده

 .شود ها واکسینه می جامعه در برابر بسیاری از بیماری به گفته نورانی با تولید محصوالت اورگانیک،

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00807070777277 

 "الاب هب تشگزاب"

 متفرقه
 - 93/12/17فارس

 خدمات شایسته باید عرضه کنیم/بدهکاریم هنوز به عشایر
هنوز محروميت : ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم معارفه رئيس سازمان امور عشایر گفت معاون برنامه

در جامعه عشایر وجود دارد و به نوعی ما همچنان بدهکار عشایر هستيم و این وظيفه بر گردن ما است که زندگی آنان 

 .طور که مقام معظم رهبری فرمودند به یك زندگی آبرومند و با کرامت تبدیل کنيمرا همان 

به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، در مراسم تودیع جهانشاه صدیق و معارفه کرمعلی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

عبدالمهدی بخشنده در سخنانی با ابراز خرسندی از حضور در سازمان امور عشایر کشور،  ایران،قندالی رئیس سازمان امور عشایر 

 .اظهار امیدواری کرد تا در آینده فرصت بیشتری برای انجام مباحث کارشناسی در خصوص جامعه عشایری کشور فراهم شود

  
جامعه : ی و استانی سازمان امور عشایر ایران، بیان کردوی با ابالغ سالم وزیر جهاد کشاورزی به عشایر کشور و کارکنان ستاد

عشایری به عنوان جامعه سوم بعد از جامعه شهری و روستایی، با وجود نسبت جمعیتی اندک در مقایسه به کل کشور، یک جامعه 

با جوامع شهری و روستایی پویا، خالق و موثر در تولید است و در عین حال کمترین استفاده و بهره را از خدمات نظام در مقایسه 

 .داراست

  
البته نظام اسالمی و حکومت خدمات قابل توجهی را در مقایسه با : معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

همچنان رژیم گذشته در مناطق عشایری کشور انجام داده است، اما هنوز محرومیت هایی در این جامعه وجود دارد و به نوعی ما 

بدهکار عشایر عزیز هستیم و این وظیفه بر گردن ما است که زندگی آنان را همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند به یک 

 .زندگی آبرومند و با کرامت تبدیل کنیم

  
قحعا همیشه در عشایر هم باید اطمینان داشته باشند که ما وظیفه خدمات رسانی به آنان را برعهده داریم و : وی اضافه کرد

 .کنارشان هستیم و خواهیم بود

  

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930207000600
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اگر ما نتوانیم امکانات الزم را برای بخش کشاورزی و عشایری فراهم کنیم به طور حتم : بخشنده در بخش دیگری از سخنانش گفت

لخوردگی مواجه نسل جوان آنان رغبت چندانی برای ماندن در این حوزه از خود نشان نخواهند داد و در بخش کشاورزی با یک سا

 .خواهیم شد

  
در دولت آقای خاتمی خیلی تالش کردیم آیین نامه ساماندهی عشایر کشور را پیگیری و مصوب کنیم و در حال حاضر : وی افزود

 .هم عملیاتی شده است، اما هنوز ظرفیت هایی در این آیین نامه وجود دارد که باید از آن استفاده کنیم

  
قتصادی وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه شورای عالی عشایر هم یک ظرفیت است و باید مجددا فعال معاون برنامه ریزی و ا

ما وظایفی برای خدمت رسانی به جامعه عشایری و رفع نیازهایشان داریم که به هیچ وجه نباید در قبال حق و : شود، اظهار داشت

 .حقوق عشایر کوتاه بیاییم

  
نشاه صدیق رئیس پیشین سازمان امور عشایر به خاطر زحماتی که در طول دوران خدمت به جامعه عشایری وی با قدردانی از جها

همه کارکنان ستادی و استانی سازمان امور عشایر ایران کمک کنند، تا روند خدمات رسانی به جامعه : کشور انجام دادند، تاکید کرد

خاب آقای قندالی به عنوان رییس جدید سازمان امور عشایر ایران در برطرف عشایری با شتاب بیشتری انجام شود و امیدوارم انت

 .شدن مسائل و مشکالت عشایر موثر باشد

  
انشاء اهلل بتوانیم از همه ظرفیت ها، توانمندی ها و پتانسیل های موجود استفاده کنیم و مشی و سیاست : بخشنده خاطر نشان کرد

ان همین است و همه همت ما در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی این است که هر کاری الزم ما هم در وزارتخانه در انتخاب مدیر

 .باشد، در خدمت رسانی به جامعه عشایری کشور انجام دهیم تا همه با هم مشکالت عشایر را برطرف کنیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00807070770028 

 "الاب هب تشگزاب"

 متفرقه
 - 93/12/17فارس

 رئیس جدید سازمان امور عشایر ایران منصوب شد
 .وزیر جهاد کشاورزی در حکمی کرمعلی قندالی را به عنوان رئيس جدید سازمان امور عشایر ایران منصوب کرد

روابط عمومی سازمان امور عشایر ایران، مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید  به نقل از خبرگزاری فارس  به گزارش

اردیبهشت ماه در سالن فجر  0سازمان امور عشایر ایران با حضور معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی امروز یکشنبه 

 .سازمان برگزار شد

مراسم که رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی و مدیران ستادی سازمان امور عشایر نیز حضور در این 

داشتند، حکم کرمعلی قندالی توسط معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی به وی اعحا شد و از زحمات جهانشاه 

 .تقدیر شدصدیق رئیس پیشین سازمان امور عشایر ایران 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00807070770070 
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 متفرقه
 آیانا-1393اردیبهشت  19, سه شنبه

 شود  میهای ایران و غنا برگزار  پنجمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری
ماه امسال در تهران  اردیبهشت 3۰تا  31های دائمی ایران و غنا روزهای  پنجمين اجالس کميسيون مشترک همکاری

 . شود برگزار می

و به نقل از روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی، در این اجلسا محورهای همکاری دو ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

های کشاورزی، حمل و نقل، علمی، تجاری، بهداشتی، فرهنگی، انرژی، آموزشی و  اقتصادی ازجمله همکاریهای  کشور در زمینه

 .گیرد بانکی مورد بررسی قرار می

های ایرانی،  هیا کشاورزی قرار گرفته شامل کشت فراسرزمینی، توسط شرکت محورهایی که در دستور کار مذاکره برای همکاری

 .های زراعی، باغی و دامی است قاتی و فنی در زمینههای پژوهشی، تحقی همکاری

اردیبهشت افتتاحیه اصلی اجالس با حضور وزراء و  02اردیبهشت، افتتاحیه مقدماتی کارشناسی،  05بنا بر این گزارش، روز 

اسناد در  ماه مراسم اختتامیه اجالس برگزار و اردیبهشت 00های دو کشور و روز  مسئوالن اجالس کمیسیون مشترک همکاری

 .شود دستور کار، امضاء می

 ./در غنا برگزار شد 08های دائمی ایران و غنا در مردادماه سال  گفتنی است، چهارمین اجلسا کمیسیون مشترک همکاری

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00002-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  19, سه شنبه

 رئیس جدید سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی منصوب شد 
عنوان رئيس جدید سازمان جهاد  زاده به طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، اسمعيل کریم

 .کشاورزی استان آذربایجان غربی منصوب شد

امید : و به نقل از روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی، در بخشی از این حکم آمده( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران  به گزارش 

گیری از استعداد و توان نیروهای متخصص و متعهد آن سازمان، اعمال نظارت مستمر بر  است با استعانت از خداوند متعال و بهره

 ./های مؤثر بردارید ه در استان و نیل به اهداف بخش کشاورزی گامهای وزارتخان ها و برنامه اجرای سیاست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00005-0.html?tmpl=component&print=0 

 

 "الاب هب تشگزاب"
 
 
 
 
 
 
 
 

 متفرقه
 ناآیا- 1393اردیبهشت  19, سه شنبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17326-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17325-1.html?tmpl=component&print=1
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 ؟ !چگونه مانع تقلب برند و تجارت سود آور آن شویم

 ماریا نوری زاده 
در ایران نیز صنعت . رود  ها به شمار می های هدف یکی یکی از مظاهر توسعه یافتگی کشور بی شک نگاه صادراتی و توجه به بازار

های منحقه و در راس آنها عراق،  های بسیار برای صادرات به خصوص کشور ظرفیتهای پر شماری که دارد از  غذا با توجه به مزیت

 .های حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه دارد افغانستان، کشور

های هدف دو  های هدف و مسایل پیرامونی اش ضرورت ثبت برندهای ایرانی را در کشور های ایرانی در کشور اما متاسفانه تقلب برند

 .استچندان کرده 

هایی که همواره ذهن  گیرد، یکی از پرسش هایی که گاهی در این راه صورت می های ثبت برند و تقلب با توجه به گنگ بودن شیوه

های مختلف و ممانعت از هرگونه سوءاستفاده  های ثبت برند در کشور فعاالن بخش صنایع غذایی را به خود مشغول کرده است روش

 .باشد احتمالی آن می

استاد دانشگاه و عضو شورای علمی . های دکتر عظیم فضلی پور  های هدف پای صحبت اطالع از چگونگی ثبت برند در کشورجهت 

های مدیران صنعت غذا را  سازمان جهانی عالیم تجاری و عضو کمیته علمی برند سازمان توسعه تجارت نشسته ایم تا پاسخ پرسش

 .جویا شویم 

  
 :خوانیم  این گفت و گوی ماهنامه اقتصادسبز است که با هم میآید ماحصل  آنچه در پی می

  
های  وضعيت برند. سال گذشته دو کشور عراق و افغانستان از جمله بازارهای مهم صادراتی کاالهای ایرانی بوده اند

 کنيد؟ ایرانی در بازار افغانستان را چگونه ارزیابی می

کسب و کار در جهان را داشته است  020براساس گزارش بانک جهانی، افغانستان رتبه . بازار افغانستان یک بازار در حال رشد است

تنزل کند که پیشرفت مناسبی برای اقتصاد این کشور  057این رتبه به رقمی پایین تر از  0700شود در سال  و پیش بینی می

حبیق شرایط داخلی اش بر مقررات تریپس عضو از سوی دیگر افغانستان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است و بزودی با ت. است

شد اما متاسفانه به دالیلی امروزه  بازار افغانستان در ابتدای امر بازار خوبی برای کاالهای ایرانی محسوب می. فعال این سازمان شود

از دالیل اصلی ورود کاالهای  یکی. این بازار همانند سابق نیست و بسیاری از برندهای خوب ایرانی دیگر در این بازار حضور ندارند

مساله دیگر تقلب برندهای ایرانی در . تقلبی با برندهای مشهور ایرانی در این بازار بوده که اطمینان را از مشتری سلب کرده است

 .بازار افغانستان بوده که در حاالت مختلفی رخ داده است

  
 برندهای ایرانی چگونه مورد تقلب قرار گرفته اند؟

کند که از نام آن برند سوءاستفاده  کند زمینه را برای سودجویی افراد متقلب فراهم می ه یک برند سهمی در بازار پیدا میزمانی ک

های الزم از  کند که صاحب برند اصلی مراقبت این مساله زمانی اهمیت دوچندان پیدا می. کنند و اجناس تقلبی وارد بازار نمایند

موارد متعددی در سال گذشته محرح شد که برندهای . روشنتر اینکه برند خود را ثبت ننموده باشد. برند را به عمل نیاورده باشد

یکی از برندهای مشهور ایرانی . خوب ایرانی مورد تقلب قرار گرفتند و سهم بازار خود را برای همیشه در افغانستان از دست دادند

 .بازار افغانستان خداحافظی کرد چرا که برندش مورد تقلب قرار گرفت سال حضور در بازار این کشور برای همیشه با 00پس از 

  
 .مساله ثبت برند را شما بارها گوشزد کرده اید این بار مایلم بطور شفاف فرآیند را در افغانستان شرح دهيد
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انی که مورد سوءاستفاده قرار اکثر برندهای ایر. بازار خوب و پرمصرف افغانستان زمینه سودجویی افراد متقلب را فراهم کرده است

ها یا  برندهای ایرانی یا توسط نمایندگان افغانی شرکت. گرفته اند آنهایی بوده اند که برند خود را در این کشور ثبت نکرده بودند

به عمل آمده  ها و یا برخی افراد ایرانی دیگر ثبت محلی شده اند و در نتیجه از ورود کاالی اصلی با برند اصلی جلوگیری پاکستانی

 .برای این منظور باید برند ایرانی به صورت محلی در افغانستان ثبت شود تا جلوی تقلب گرفته شود. است

کنيد؟ و آیا ثبت برند در این کشور مستلزم ثبت شرکت یا ایجاد  چه روشی را برای ثبت برند در افغانستان توصيه می

 نمایندگی در افغانستان است؟

توانند از طریق دفاتر معتبر برند خود را در افغانستان ثبت کنند و به هیچ وجه  که به افغانستان صادرات دارند میهای ایرانی  شرکت

توصیه من این است که فرآیند ثبت برند در افغانستان را به نماینده خود واگذار نکنند . نیاز به ثبت شرکت یا ایجاد نمایندگی نیست

در این راستا کلینیک برند بسیاری از برندهای ایرانی . ماینده برند را به نام خود ثبت نموده استچرا که مواردی مشاهده شده که ن

 .را در افغانستان به ثبت رسانیده است

  
 درمورد عراق وضعيت چطور است؟

نیز بر پیچیدگی کار مساله اقلیم شمال و کردستان . عراق بازار بزرگتر و پرمصرفی است و خحر بیشتری متوجه برندهای ایرانی است

 .افزوده است

  
 آیا برای ثبت برند در عراق باید شرکت تاسيس نمود یا ایجاد نمایندگی کرد؟

اما همین قدر . دانم ریشه در کجا دارد های صادراتی قرار گرفته که من نمی متاسفانه اطالعات نادرستی در اختیار شرکت. هیچکدام

. تلزم داشتن شرکت در این کشور نیست و حتی نیاز به ایجاد نمایندگی هم وجود نداردکنم که ثبت برند در عراق مس اعالم می

 .تواند برند خود را در این کشور ثبت نماید شرکتی که به عراق صادرات دارد مستقیما می

  
و نقطه ثبت های صادراتی باید برند خود را در هر د آیا ثبت در کردستان عراق با ثبت در بغداد متفاوت است؟آیا شرکت

 کنند؟

اگر برند . شود و در مسائل مهم همویتی تابع سرزمین اصلی است کردستان عراق بخشی از سرزمین اصلی عراق محسوب می. خیر

در کردستان عراق ثبت شود صرفا در همان محدوده دارای اعتبار است و در سرزمین اصلی یعنی بغداد و سایر مناطق عراق دارای 

 .اگر برند در بغداد و وزارت صنایع ثبت گردد در تمام مناطق از جمله کردستان عراق دارای اعتبار استاما . اعتبار نیست

  
 .مسایل هویتی را متوجه نشدم لطفا قدری توضيح دهيد

این هر کانتون در . مثال کشور سوئیس را درنظر بگیرید. شوند مسایلی مثل گذرنامه یا شناسنامه از جمله مسایل هویتی محسوب می

اما همه آنها دارای گذرنامه سوئیس . کشور دارای مقررات مالیاتی خاص خودش است و درصد مالیات در هر کانتون متفاوت است

. در عراق هم وضعیت همین گونه است. مثال سند ثبت زوریخ با ژنو متفاوت نیست. هستند و یا سند ثبت برند سوئیس را دارند

کنم اگر حتی به منحقه  لذا در مسایل هویتی تابع سرزمین اصلی است و اکیدا توصیه می کردستان بخشی از خاک عراق است و

شمال عراق صادرات دارید حتما برند خود را در سرزمین اصلی یعنی بغداد ثبت کنید و این کار را توسط وکالی معتبر مثل 

 .کلینیک برند انجام دهید
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 ؟وضعيت عراق در سازمان تجارت جهانی چگونه است

. بوده که یک رتبه از ایران سبقت گرفته است 050رتبه  0700رتبه عراق از نظر کسب و کار براساس گزارش بانک جهانی در سال 

لذا توصیه من این است که همچنین از . عراق عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است و در حال تحبیق قوانین خود با تریپس است

 .دجهانی سازی برند خود غغافل نشوی

  
های متفاوتی داشته  مساله جهانی سازی برند را شما برای نخستين بار در ادبيات حقوقی ایران بکار برده اید و بازتاب

 .مایلم در اینجا این مساله را قدری بيشتر توضيح دهيد. است

ر ادبیات سازمان تجارت جهانی های مترادفی هستند که ریشه د جهانی سازی برند یا تجاری سازی برند و یا ثبت جهانی برند واژه

این امر امروزه . دهد را می ®گیرد و پس از ثبت به دارنده برند اجازه استفاده از اسکوپ  این فرآیند در سوئیس انجام می. دارند

فعال برای کاالهای ایرانی یک مزیت رقابتی است چرا که عضو ناظر سازمان تجارت جهانی هستیم و در زمان الحاق به عنوان عضو 

  .باشد از طرف دیگر در فرآیند ارزش گذاری برند مساله اول ثبت جهانی برند در سوئیس می. رود یک الزام به شمار می

 آیا جهانی سازی برند در سوئيس در حمایت از برند در عراق و افغانستان و سایر کشورها تاثير دارد؟

لذا توصیه من . باشد نماید و در زمان تعارض بسیار کارگشا می می ثبت سوئیس برای صاحب برند حق تقدم ثبت ایجاد. صد در صد

  .های صادراتی آن است که از جهانی سازی برند خود در سوئیس غافل نشوند به شرکت

 .کنيد های ایرانی را در بازارهای جهانی چگونه ارزیابی می آینده برند

ل برند اپل در کشور چین مورد تقلب واقع شد و اپل مجبور شد مبلغ بحور مثا. تقلب برند و تجارت آن امروزه بسیار سودآور است

توصیه من این . تقلب برندهای ایرانی در بازارهای صادراتی بسیار حائز اهمیت است. میلیون دالر بابت برگشت آن هزینه کند 07

ساس شرایط بازار هدف برند خود را ثبت است که از برند خود همانند فرزند خود مراقبت کنید و در هر بازاری که حضور دارید برا

 .کنید و البته ثبت جهانی برند در سوئیس را مقدم بر هر ثبتی بدانید

 های مختلفی وجود دارد؟ آیا برای ثبت برند روش

ه کشور جهان آن را پذیرفته اند و بسیاری از کشورها از جمل 80های ثبت برند سیستم مادرید است که صرفا  یکی از سیستم. بله

پس خاطرمان باشد که سیستم مادرید در . این سیستم را نپذیرفته اند... عراق، افغنستان، امارات، عربستان، قحر، کویت، کانادا و 

. دهد ای است که هر بیماری را شفا می زاده برخی چنان به سیستم مادرید ایمان آورده اند که گویی امام. همه جا کاربرد ندارد

کنم ثبت جهانی  اما بازهم تاکید می. کنید سیستم مناسب با آن را انتخاب کنید به هر کشوری ورود می توصیه من این است که

  .برند در سوئیس را مقدم بر هر سیستم دیگر بدانید چرا که منحبق با قوانین سازمان تجارت جهانی و تریپس است

 امتياز داشته است؟ 11ی امسال گویا ثبت جهانی برند در سوئيس در امتياز دهی جایزه صادرات

بزرگواران در سازمان توسعه تجارت پس از بحث و تبادل نظر در کمیته علمی برند و کمیسیون برند برای ثبت جهانی برند در . بله

 .رود امتیاز درنظر گرفتند که به نظرم آغاز خوبی در این روند به شمار می 05سوئیس 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00008-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 
 ها برنامه و سیاست

 آیانا- 1393اردیبهشت  19, سه شنبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17319-1.html
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باید دیدگاه نسل شبکه کشاورز / شود اندازی می شبکه کشاورز برای احیای هویت بخش کشاورزی راه

 آینده درباره روستا را اصالح کند 
های تحقيقاتی و  شبکه کشاورز که با تعهد رئيس صداوسيما از هفته آینده آغاز به کار خواهد کرد، وظيفه انتقال یافته

 .تمرکز بر هویت و جایگاه کشاورز و کشاورزی را در دستور کار خود دارد

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)جهادکشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران تلویزیونی -مدیر گروه رادیو 

 .شده توسط رئیس سازمان صداوسیما، هفته آینده آغاز به کار خواهد کرد های اعالم ریزی شبکه کشاورز طبق برنامه

ای دو ساعت و پس از آن با افزایش ساعات  صورت هفته ابتدا بهگرفته،  های صورت این شبکه بر اساس توافق: مهران ابوالحسنی افزود

 .پردازد فعالیت، به پوشش اخبار حوزه کشاورزی و فعالیت روستاییان می

رود  اندازی خواهد شد و انتظار می وری، راه این شبکه بر اساس تکلیف قانونی صداوسیما در قانون افزایش بهره: وی خاطرنشان کرد

 .شده افزایش پیدا کند های ساخته اسب با حجم برنامهساعات فعالیت متن

اندازی این شبکه در مراحل اولیه قرار دارد،  رئیس این شبکه از مدیران صداوسیما خواهد بود، اما از آنجا که راه: ابوالحسنی ادامه داد

 .گذاری و نوع اسپانسرهای آن مشخص نشده است هنوز شورای سیاست

های کشور برای توسعه و ترویج تحقیقات و اطالعات آکادمیکی  تواند یکی از اثرگذارترین رسانه رز میشبکه کشاو: وی تصری  کرد

 .حوزه کشاورزی به داخل مزارع باشد

 "شبکه کشاورز"های  افزایش کرامت کشاورزان با برنامه

با اشاره به تأسیس شبکه کشاورز  عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار ایانا

اندازی شبکه کشاورز جزء تکالیف قانونی صداوسیما بوده است که با تأخیر انجام شده و باید به سرعت مانند سایر  راه: گفت

 .ساعته داشته باشد 00های  های سراسری، برنامه شبکه

های تحقیقاتی به مزارع  عات کشاورزی و انتقال یافتهای در ترویج اطال این شبکه نقش عمده: محمدرضا امیری کهنوج یادآور شد

های گذشته  هایی باشد که طی سال شده آینده در این شبکه متفاوت با برنامه های ساخته رود سبک و سیاق برنامه دارد و انتظار می

 .از صداوسیما پخش شده است

هویت کشاورز و جامعه روستایی باید در قالب : تأکید کرد "مستقیم آبادی"های تلویزیونی نظیر  وی با انتقاد به برخی از برنامه

های  های شاد نظیر مسابقه و طنز به کرامت جایگاه روستا و روستایی بپردازد و از تخریب شده، ولو برنامه های ساخته برنامه

 .غیرمستقیم جلوگیری شود

رود و باید  شمار می ن کانون فعالیت در حوزه تولید بهروستا با عنوا: نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت

 .های اقتصادی اثرگذار پیدا کند ترین بخش عنوان یکی از مهم شأن و جایگاه خود را در رسانه ملی به

  وجود آورد که کشاورزی یکی از مشاغل دارای سح رود این شبکه در نسل جدید این دیدگاه را به انتظار می: امیری کهنوج افزود

تواند رفاه اقتصادی را برای شاغالن  اجتماعی قابل مقایسه با اساتید دانشگاه، پزشکی و کارمندی است و درآمد باالیی دارد که می

 .خود به همراه آورد

علت  عالقگی جوانان روستایی نسبت به ماندن در روستا به وی مقوله مهاجرت و باال رفتن میانگین سنی روستاییان را نتیجه بی

اگر جوانان روستایی احساس کنند که از : یین بودن درآمد شغل کشاورزی و جایگاه آن در اذهان عمومی دانست و خاطرنشان کردپا

های  توانند از تسهیالت اقتصادی قابل توجهی برخوردار باشند و شاخص عنوان یک تولیدکننده می منزلت اجتماعی برخوردارند و به

 ./اند، خواهند داشت ستا ببینند، عالقه بیشتری به ماندن در روستاهایی که به دنیا آمدهرفاه را در زندگی خود و در رو

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00078-0.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17309-1.html
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 "الاب هب تشگزاب"

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1393اردیبهشت  18, دوشنبه

 بررسی مزایای برنامه ریزي صحیح در تولید و کاهش َهَدرَرفت محصوالت کشاورزی 
 امير مسعود طایفه سلطانخانی  -تبریز-ایانا 

 .در ایران میزان ضایعات و هَدَررَفت محصوالت کشاورزی در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت زیاد است

مراحل کاشت، آبیاری و کوددهی صحی  در مراحل داشت، دقت کافی در چیدن تامین بستر خاک و بذرافشانی مناسب در 

 .محصوالت، حمل و نقل صحی ، فرآوری و الگوی مصرف صحی  از جمله عوامل کاهش هَدَررَفت محصوالت کشاورزی هستند

 05ی در کشور، ساالنه ضایعات محصوالت کشاورزی آفت بزرگی در راستای امنیت غذایی است و با وجود امنیت قابل قبول غذای

تواند غذای  شوند که این حجم می های مختلف به ضایعات تبدیل می درصد از محصوالت کشاورزی در فرآیند تولید و عرضه به شکل

 .میلیون نفر جمعیت را تامین کند 05بیش از 

را ( درصد07حدود )یی از تولید ضایعات درصد باال: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت

شامل می شود و تأثیر بسیاری که بر روی تولید ناخالص داخلی و میزان خودکفایی محصوالت کشاورزی به ویژه محصوالت اساسی 

 .داراد

رد میزان علیرغم فقدان اطالعات دقیق در مو: ، افزود(ایانا)ایوب ایرانی فام در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

ضایعات محصوالت کشاورزی الزم است به دنبال راهکارهای مؤثر و اساسی در جهت کاهش آن باشیم که در این مورد توجه به 

 .تکنولوژی و به کارگیری الگوی مصرف صحی ، ضروری است

به موادی با قابلیت نگهداری و عمر از مرحله تولید می توان با تبدیل مواد غذایی : وی با اشاره ای به تبدیل مواد غذایی تشری  کرد

 .مفید بیشتر، ضایعات محصوالت را کاهش داد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نحوه مصرف را با ضایعات محصوالت اساسی مرتبط دانست و 

به نحوه مصرف بوده که با اصالح در شیوه بخشی از ضایعات محصوالت کشاورزی به ویژه محصوالت اساسی مربوط : اظهار داشت

 .مصرف این محصوالت اساسی، گامی مؤثر در زمینه کاهش ضایعات برداشته شود

 .تحقق آن نیازمند عزم ملی و راهنمایی کارشناسان متخصص در این بخش است: ایرانی فام ادامه داد

روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالش : یادآور شدمعاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی 

 .های جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه محسوب می شود

باال بردن سح  آگاهی عمومی در کاهش ضایعات از طریق : ایرانی فام از باال بردن سح  آگاهی های عمومی گفت و تاکید کرد

ا باید راهکاری بنیادین در کاهش ضایعات قلمداد نماییم و بپذیریم این راه حل در روند درازمدت روش های جلوگیری از ضایعات ر

 .ثمردهی خواهد داشت

بسته بندی محصوالت غذایی از : مدیر صنایع کشاورزی و روستایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به خبرنگار ایانا گفت

 .و جلب رضایت مشتری به شمار می آید روش هایی است که برای جلوگیری ضایعات

افزایش قیمت محصول به دلیل کیفیت باال چه در سح  داخلی و خارجی موجب کاهش موجودی محصول در انبار، : ایاز برنو افزود

 .سردخانه و مزرعه شده و در نهایت کاهش ضایعات می شود

 .افزوده ایفا می کنددر حقیقت بسته بندی نقش اصلی را در ایجاد ارزش : وی تشری  کرد
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در بسته بندی محصوالت غذایی اگر به مسایلی از قبیل نور، حرارت، مواد : برنو از ضرورت کیفیت بسته بندی گفت و ادامه داد

افزودنی ضد فسادپذیری و آفات و باکتریها و کیفیت بسته به اندازه کافی توجه شود بازاریاب می تواند محصول را با قیمت مناسب 

 .ش برساندبه فرو

تمام آنچه را که در : مدیر صنایع کشاورزی و روستایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تعریفی از ضایعات یادآور شد

طبیعت به هر شکل، کمیت و کیفیت وجود دارد اعم از زنده یا غیرزنده به صورت انرژی یا زمان که بشر می تواند از آنها استفاده 

لیلی نتواند یا نخواهد حداکثر بهره برداری را از آنها به عمل آورد یا از آنها به طور ناقص و نابجا استفاده کند کند ولی به هر د

 .ضایعات گویند

در فرآیند توسعه هر کشوری به دو دلیل، افزایش جمعیت : وی با اشاره ای به باال بودن کشش تقاضا در فرآیند توسعه اظهار داشت

 .ضا نیاز مُبرم به مواد غذایی داردو باال بودن کشش تقا

برای افزایش سهم محصوالت غذایی در ترکیب صادرات غیرنفتی الزم است اقداماتی در جهت بهبود کیفیت : برنو تاکید کرد

 .محصوالت غذایی صورت گیرد و همزمان با آن، اعمال روش های پیشرفته بازاریابی باید مدنظر باشد

فرهنگ مصرف، دانش : جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار ایانا اذعان داشتمدیر هماهنگی ترویج سازمان 

تولید، دانش تبدیل و فرآوری محصوالت کشاورزی، دانش بهره گیری صحی  از ماشین آالت و امکانات کشاورزی همه و همه به 

تواند  ها می د، بنابراین آموزش تولیدکنندگان در این زمینهنوعی مستقیم و غیرمستقیم با کاهش ضایعات کشاورزی در ارتباط هستن

 .نقش مهمی در کاهش ضایعات کشاورزی داشته باشد

های مناسب آموزشی با توجه به نیازها و شرایط ویژه تولیدکنندگان و سرمایه گذاری  استفاده از روش: علی اکبر نژادرضا تشری  کرد

ولیدکنندگان بخش کشاورزی نقش بسیار مهم و بزرگی را در کاهش ضایعات کشاورزی در زمینه ترویج و آموزش کشاورزی برای ت

 .خواهد داشت

آموزش تولیدکنندگان بخش کشاورزی باید به عنوان راهکاری برای : وری افزود وی با عنوان نمودن راهکاری برای افزایش بهره

د تا زمینه تغییرات محلوب افکار، عقاید و فرهنگ افزایش بهره وری و کاهش ضایعات در راس امور و اقدامات قرار گیر

 .تولیدکنندگان بیشتر فراهم شود

های تولید در اثر افزایش دانش و آگاهی تولیدکنندگان، ضایعات رو به  با افزایش بهره وری در هر یک از بخش: نژادرضا یادآور شد

 .کاهش گذاشته و گامی بزرگ در جهت خودکفایی برداشته خواهد شد

ر ادامه افزایش بهره وری و کاهش ضایعات کشاورزی را عامل مهمی در خودکفایی بسیاری از محصوالت دانست و اظهار وی د

 .کیفیّت کار نیروی انسانی بیشترین تاثیر را در افزایش بهره وری این بخش دارد: داشت

ایعات کشاورزی می توان دریافت که با برنامه بر اساس این گزارش، با شناختن عوامل محدود کننده و بهبود دهنده بهره وری و ض

 .ریزی صحی  و توجه به این عوامل می توان گام های موثری در جهت بهبود وضعیت بهره وری و ضایعات کشاورزی برداشت

http://www.iana.ir/archive/item/00070-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 

 
 های روغنی دانه

 آیانا- 1393اردیبهشت  18, دوشنبه

http://www.iana.ir/archive/item/17303-1.html
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 شریفی به بهپاک بازگشت /تغییرات در صنایع روغن نباتی و روغنکشی
خرید شرکت مارگارین توسط شرکت توسعه صنایع بهشهر و ضرورت بازگشت دکتر شریفی به صنعت روغنکشی و 

مدیر خوش نام صنایع روغن نباتی و روغنکشی، به هيات مدیره شرکتهای تصفيه روغن نباتی ، علت اصلی ورود این 

 . مارگارین و بهپاک بوده است

درصد سهام شرکت مارگارین را از 07، درهفته های آغازین سال نو، شرکت توسعه صنایع بهشهر، «فود پرس»به گزارش خبرنگار 

عربستان، ( صافوال)ر شرکت صافوال بهشهر را به شرکت عافیه درصد از سهام خود د07شرکت صافوال بهشهر خرید؛ ضمن این که 

 .درصد بالغ شد 87واگذارکرد که بدین ترتیب، سهام شریک عربستانی در سهام صافوالبهشهر، به 

از سبدکاالیی آن و ورود روغن های جدید  "الدن "شرکت به پخش در طول دو سه سال گذشته و بخصوص با خارج شدن روغن 

به سبد کاالیی اش، همواره کانون توجه دست اندرکاران صنعت روغن نباتی و  "آفتاب"و اخیراً  "غنچه"و  "چینچین "همچون 

 .صنعت پخش بوده است

به دنبال جدا شدن صافوال بهشهر از به پخش، بسیاری از دست اندرکاران صنعت، انتظار وخامت اوضاع شرکت را داشتند ولی 

در به پخش را تجربه می کرد، موفق شد با کاهش هزینه ها، کوچک سازی شرکت و انحالل  شریفی که دومین دور مدیریت خود

میلیارد ریال،  007بخش های غیر مولد، به پخش را نجات دهد به گونه ای که سود سال مالی گذشته شرکت، به رقم بی سابقه 

نفر نیروی انسانی شد، همواره مورد اعتراض  0077بالغ گردید اما چابک سازی های صورت گرفته از این حیث که منجر به کاهش 

 .برخی کارکنان شرکت بوده است

شریفی که عضو هیأت مدیره انجمن صنایع روغن نباتی ایران نیز هست، در دوره اول مدیریت خود در بهپاک نیز، موفق شد شرکت 

میلیارد ریال  0777زیان انباشته را مرتفع و  میلیارد ریال 577قانون تجارت خارج و  000مزبور را از ورشکستگی و شمول ماده 

 .بدهی معوق شرکت مذکور را پرداخت نماید

بود، عهده دار مدیریت شرکت مذکور  "به پخش"بنا به گزارش خبرنگار فودپرس، جواد ظهیری که تاکنون، قائم مقام مدیرعامل 

 .شده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00088-0.html 
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 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  18, دوشنبه

 فروغ زنان صنایع شیر ایران، در آیین تجلیل از کارگران نمونه 
کارگر و کارآفرین در هفته کار و کارگر تقدیر شد که در جمع آن ها نام سه کارگر زن که یکی در همایش تقدیر از زنان 

 .از آن ها طيبه ناظریان از چهره های شناخته شده ستادمرکزی برای اصحاب رسانه است، دیده می شود

  
کارآفرین در هفته کار و کارگر علی ربیعی  ، در همایش تقدیر از زنان کارگر و(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .های مختلف اجتماع است حضور زنان در مراسم امروز بیانگر فعالیت آنان در عرصه: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت

سر کشور هزار زن کارگر در سرا 077درحال حاضر دو میلیون و : وی در آیین تقدیر از زنان کارگر و سرپرست خانوار همچنین گفت

کنیم مشکالت آنها را در قالب چند محور  هزار زن بازنشسته داریم که تالش می 077تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و 

 .به دولت ارائه کنیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17299-1.html
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: افزود آفرینی زنان در تولید ثروت ربیعی در ادامه حضور زنان در عرصه فعالیتهای اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و با تاکید بر نقش

 .اند زنان ایرانی هیچگاه از عرصه تولید و مشارکت دور نبوده

ها فعالیت داشتند و در دنیای جدید و مدرن وارد  ها و قالیبافی های دور در شالیزارها، دامداری زنان ایرانی از گذشته: ربیعی ادامه داد

 .اند فضای کار نشده

دانم  های گذشته از نزدیک با مشکالت زنان کارگر آشنایی داشته و دارم و میبه عنوان فردی از جنس کارگر طی سال : وی افزود

 .که کارگران زن مشکالتی بیش از مردان دارند

در عین حال زنان به : تر از مردان هستند، تصری  کرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با بیان اینکه کارگران زن سختکوش

 .شواری های کاری بیشتری روبرو هستندعلت مدیریت امور منزل با د

این نامگذاری تنها : ربیعی در ادامه با اشاره به نام گذاری روز سوم هفته کارگر با عنوان روز کارگر، جوانان، زنان و خانواده گفت

 .نان شنیده شودمساله صوری و یک یادکرد کوتاه نیست، بلکه نشانگر احترام به فعالیت های زنان زحمتکش کارگر است تا صدای آ

 .زن نمونه کارگر و سرپرست خانوار با اهدای لوح سپاس تقدیر شد 00آیین تقدیر از زنان کارگر و سرپرست خانوار از   در

شهریور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور هاشمی  00الزم به ذکر است در این آیین که عصر روز یکشنبه در سالن 

تشخیص مصلحت نظام، شهیندخت موالوردی معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری، علی ربیعی،  رفسنجانی، رییس مجمع

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سهیال جلودارزاده مشاور امور بانوان وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، از زنان کارگر و 

پور از شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران، خوشه میرزا عسگری ازشرکت کارآفرین نمونه تقدیر شد که در جمع آن ها پریسا پزشک 

شیر پاستوریزه پگاه تهران و طیبه ناظریان از دفتر مرکزی شرکت صنایع شیر ایران به عنوان کارگران نمونه زن کشور از سوی 

 .وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تقدیر و لوح سپاس دریافت کردند

-http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00085-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  18, دوشنبه

 کنند  نامه همکاری امضاء می وزارتخانه های جهادکشاورزی و فرهنگ و ارشاد اسالمی، تفاهم
وزارت جهادکشاورزی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، جایگاه کشاورزی با استفاده از تمام  بر اساس توافق اوليه

 .های رسانه و هنر در کل جامعه تبيين می شود ظرفيت

رسانی وزارت جهادکشاورزی ساعتی  ، مدیرکل مرکز روابط عمومی و اطالع(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

در راستای تبیین : های کشور و بررسی مشکالت فعلی طرفین گفت اندیشی با خبرنگاران خبرگزاری صمیمی و همپیش در نشست 

 .دنبال ایجاد فضای مناسب در افکار عمومی هستیم جایگاه کشاورزی بین اذهان عمومی، به

بین وزارت  "ای کشاورزی در نهادهای رسانهتبیین جایگاه "نامه همکاری با عنوان  نویس اولیه تفاهم پیش: نژاد افزود شاهرخ رمضان

شود که  بینی می جهادکشاورزی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آماده شده و در این راستا، تفاهم اولیه نیز انجام شده است و پیش

 .در نخستین فرصت مناسب، به امضاء طرفین برسد

گونه که باید، به  شود تا بخش کشاورزی آن رسانه و هنر فراهم می نامه، فضایی در حوزه وی با بیان این که با امضای این تفاهم

دنبال این  بینی شده و از طریق آن به بر اساس این تفاهم نامه زمینه همکاری مشترک پیش: همگان شناسانده شود، ادامه داد

ای که از ظرفیت هنرمندان شاخص  نهگو ای و هنری کشور استفاده کنیم، به های نهادهای رسانه هستیم که بتوانیم از تمام ظرفیت

 .های کشاورزی استفاده گردد کشور در برجسته کردن فعالیت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17295-1.html
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 کشاورزی باید همچون پزشکی، مورد توجه همه مردم قرار گيرد

رسانی وزارت جهادکشاورزی با بیان این که کشاورزی با امنیت غذایی گره خورده و باید مردم  مدیرکل مرکز روابط عمومی و اطالع

به رغم این که کشاورزی، موضوع غذاست، اما هیچ وقت به مردم جامعه : نگرش خود را نسبت به این پیشه عوض کنند، یادآور شد

های دیگر همچون پزشکی،  انعکاس روشنی داده نشده که مراحل تولید یک محصول چگونه است؛ در صورتی که فرایند پیشه

 .تبین مردم جا افتاده اس... مهندسی، معلمی و

تر از گذشته ظاهر  کند؛ بنابراین باید این بخش پررنگ از آنجا که تأمین امنیت غذایی به امنیت ملی ربط پیدا می: وی اظهار داشت

ای که بگنجد، از کشاورزی  شود و در این راستا تالش خواهیم کرد که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در هر مکان و مقوله

 ./بیشتر صحبت شود

الزم به ذکر است در این هم اندیشی صمیمی اصحاب رسانه خبرگزاری های ایرنا، فارس، ایسنا، ایلنا و ایانا حضور داشتند و آن ها 

نیز پیشنهادات خود را پیرامون لزوم تسهیل تعامل و همکاری روابط عمومی های تمام معاونت ها،سازمان ها و موسسه های 

ها در میان گذاشتند که با اعالم همکاری و استقبال مدیر مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی  زیرمجموعه جهادکشاورزی با رسانه

 .جهادکشاورزی مواجه شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00080-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  17, یکشنبه

 رینگ کاالهای عجیب و غریب در بورس 
ها از تنوع و جذابيت  اند که رینگ کشاورزی این بورس های مختلفی های کاالیی در سراسر دنيا شامل رینگ بورس 

 .ها برخوردار است خاصی در ميان سایر رینگ

کنندگان آنها  زیرگروه را برای متقاضیان و عرضه 20گروه اصلی و  00رینگ کشاورزی بورس کاالی ایران نیز تاکنون توانسته است  

با نگاهی به . فرد نیست در مقایسه با بازار جهانی اما در رینگ کشاورزی کشور نشانی از کاالهای خاص و منحصربه. گردهم آورد

ها، گوشت انواع  ها شامل غالت، میوه این گروه. توان چندین گروه برای معامالت کشاورزی متصور شد یمعامالت بازارهای جهانی م

ها در  تمامی این گروه. جانوران اهلی، گوشت انواع جانوران آبزی، سبزیجات و مواد پروتئینی، مواد خام کشاورزی و لبنیات است

بررسی . لحظه برای فعاالن بازار قابل دسترسی است به ات این معامالت لحظهالمللی دارای شاخص قیمت بوده و نوسان بازارهای بین

. ها است درصدی قیمت گروه محصوالت نوشیدنی و پیشی گرفتن این گروه از سایر گروه 07های قیمتی حاکی از رشد  این شاخص

ها ربوده  رقابت را از سایر زیرگروهماهه گوی  درصدی در بازه یک 00ها، قیمت گوشت خوک با رشد  همچنین در میان زیر گروه

های اصلی، گروه غالت از اقبال بیشتری از نظر حجم معامالت برخوردار بوده که در این مجموعه محصوالتی  در میان گروه. است

تازگی به  مرغ که به شاید ذکر این نکته خالی از لحف نباشد که کاالیی چون تخم. ترند چون برنج، گندم، ذرت و سویا از همه معروف

حال آنکه خود گوشت . المللی ندارد جمع دیگر اقالم بورس کاالی کشور اضافه شده است در مقایسه با سایر محصوالت معامالت بین

های جذاب و منحصربه فرد معامالت  حال با نگاهی به زیرگروه. های کاالیی دنیاست مرغ از اقالم اصلی و استراتژیک تمامی بورس

  .دنیا، آنها را کمی زیر ذره بین قرار خواهیم دادرینگ کشاورزی در 

 گوشت پخته شده 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17294-1.html
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هزار تن  00کشور ایاالت متحده با تولیدی معادل . المللی نهاد میالدی پا به عرصه رقابت در معامالت بین 27این محصول از دهه 

میلیارد تن از این  055ن نیز با خرید کشور ژاپ. شود ترین تولیدکننده این محصول در بازار جهانی شناخته می در سال بزرگ

 .رود شمار می ترین وارد کننده دنیا به محصول در سال، در حال حاضر بزرگ

 روغن و مشتقات نارگيل 

ترین تولیدکننده آن در دنیا کشور  بزرگ. میالدی به بازار جهانی پیوست 27از دیگر محصوالت منحصربه فرد است که از دهه 

 .هزار تن در سال است و سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا از رقبای سرسخت این کشور هستند یکفیلیپین با حدود 

 شير خشك 

شود شیر خشک هم از کاالهای مهم بازار جهانی باشد؟  مان نرسد که آیا می شاید با شنیدن نام شیر خشک هرگز این فکر به ذهن

هزار تن شیر خشک در سال حرف  0.0نیوزیلند با تولید حدود  طوری که کشورهای بزرگی همچون چین و به. پاسخ مثبت است

های بدون چربی یا با درصد  همچنین انواع شیر با سحوح کیفیتی مختلف در حالت. زنند اول را در تولید این محصول استراتژیک می

، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، رقبای اصلی بازار لبنیات. ترین کاالهای منحصربه فرد بازار جهانی است های خاص از مهم چربی

 .آمریکا و هند هستند که کشورهای اروپایی در حال حاضر از مزیت رقابتی بسیاری در تولید این محصول برخوردارند

 آب پرتقال 

تقال رسیم که شاید وجودشان در این بازارها از عجایب باشد که یکی از آنها آب پر از این اقالم که فراتر برویم به محصوالتی می

 .است

کنندگان رینگ کشاورزی از  ترین تولیدکنندگان و عرضه عنوان یکی از بزرگ فرد با حمایت کشور برزیل به این محصول منحصربه

ترین تولیدکننده و کشورهای  عنوان بزرگ هزار تن در سال به 0.0کشور برزیل با تولید حدود . پا به عرصه رقابت نهاد 0800سال 

همچنین بخش اعظمی از این تولیدات در . شوند ترین واردکننده این محصول در بازار جهانی شناخته می بزرگعضو اتحادیه اروپا 

 .رسد کشورهای اروپایی به مصرف می

 انواع گيالس در دو نوع شيرین و ترش 

درصد آن به  07د و حدود هزار تن در سال تولی 020های اتحادیه اروپا در ابعاد  این محصول که به نسبت تازه وارد است در کشور

 .شود کشور روسیه صادر می

 روغن بادام زمينی 

طوری که تولیدات ساالنه آن در کشور اندونزی  این محصول نیز جزو معدود کاالهایی است که در صنعت خود بسیار فعال است، به

در همین صنعت روغن . ن آن هستندترین متقاضیا رسد و کشورهایی چون چین و هند از بزرگ هزار تن در سال می 00به حدود 

رود و  شمار می هزار تن در سال از بزرگان این محصول به 0.0بادام زمینی از جذابیت باالیی برخوردار است و چین با تولید 

 .ترین خریداران آن هستند کشورهای اروپایی از بزرگ

 ميگو و گوشت بوقلمون 

در این گروه به طور کلی کشور پرو با تولید حدود . سیار مورد توجه استاز آن دست محصوالتی که در گروه جانوران آبزی ب

در همین صنعت و در گروه گوشت جانوران . کننده آن است ترین مصرف هزار میلیارد تن محصول در رده نخست و چین بزرگ یک

معامله قرار بگیرد و از سویی بسیار اهلی، گوشت بوقلمون از مواردی است که شاید کمتر از انواع گوشت مانند مرغ یا گاو مورد 

ترین تولیدکننده و کشور مکزیک  هزار تن از این محصول بزرگ 0.0ایاالت متحده آمریکا با تولید ساالنه . فرد است منحصربه
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ف شایان ذکر است که کشور ایاالت متحده در مصرف داخلی این محصول از سایر کشورها با اختال. ترین واردکننده آن است بزرگ

  محسوسی پیشی گرفته است

 پودر هسته خرما 

 0800هسته خرما در سال . این محصول یک افزودنی خوراکی بسیار مهم برای خوراک دام و از محصوالت جانبی روغن خرما است

شور رقمی تولید ساالنه این ک. المللی حضور یافت کننده خود یعنی کشور اندونزی در معامالت بین ترین عرضه میالدی توسط بزرگ

اتحادیه اروپا و . هزار تن در جایگاه بعدی صادرکنندگان ایستاده است 0.5پس از آن مالزی با . هزار تن در سال است 0.0در حدود 

  .روند شمار می ترین متقاضیان این محصول به نیوزیلند بزرگ

 پسته 

در . ه بدون شک یکی از کاالهای استراتژیک ایران استکاالیی ک. رویم در گام پایانی به سراغ معامالت پسته در بازار جهانی می

هزار تن  08هزار تن تولید در سال در رده نخست و ایران با اختالف  008رقابت تولید این محصول ارزنده ایاالت متحده با حدود 

ای از اقالم  قسمت عمده. ستترین واردکننده این محصول در بازار جهانی ا در این میان چین بزرگ. در سال در رده دوم قرار دارد

این دست از اقالم کمتر در قالب ابزارهای مشتقه . ویژه در بورس شیکاگو قابلیت معامله دارند های کاالیی دنیا و به ذکرشده در بورس

امر در  شاید دلیل اصلی این. صورت نقدی قابل معامله هستند گیرند و عموماً به بازارهای مالی همچون قراردادهای آتی قرار می

ها و نهادهای متقاضی آنها را در زمره کاالهایی چون گندم و سایر غالت و مواد  اولویت قرار نداشتن این محصوالت باشد که دولت

 ./کنند بندی نمی مصرفی ضروری دسته

http://www.iana.ir/archive/item/00000-0.html 

 

 "الاب هب تشگزاب"

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1393اردیبهشت  17, یکشنبه

در دستور کار  8۰استفاده از ظرفیت قانونی ماده / های رئیس جدید سازمان عشایر اعالم شد اهم اولویت

 قندالی 
عشایری، سياست جدید های  وری بخش کشاورزی و توانمندی تشکل توجه به اجرایی شدن قانون افزایش بهره

 .سازمان امور عشایر است

، رئیس جدید سازمان امور عشایر کشور امروز در آیین معارفه خود به بیان (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ربوط به عشایر، باید های م برای اجرایی کردن برنامه: های پیش روی خود در سازمان امور عشایر پرداخت و گفت ها و سیاست اولویت

برای استفاده از  20های قانونی مثل ماده  رود در کنار ظرفیت نیروی انسانی کافی در این بخش وجود داشته باشد که امید می

 .های موجود فراهم شود نیروهای سازمانی یا حتی حمایت خاص رئیس جمهوری از جامعه عشایری، فرصتی برای رفع چالش

وری بخش  برای اجرایی کردن قانون افزایش بهره: بیان اینکه ظرفیت خوبی در جامعه عشایری وجود دارد، افزودکرمعلی قندالی با 

 .ای شود های مؤثر دولت نگاه ویژه عنوان یکی از ظرفیت کشاورزی و منابع طبیعی، الزم است به عشایر به

محیحی توجه  ت، اگر بخواهیم به بحث مسائل زیستدرصد سح  کشور در قلمرو عشایر اس 58از آنجا که : وی خاطرنشان کرد

های عشایر بیش از  کنیم، باز هم باید توجه کافی را در اختصاص منابع مالی الزم به این قشر داشته باشیم که استدعا دارم توانمندی

 .پیش در حوزه محیط زیست و منابع پایه دیده شود

 کشور ریزی رنگی سهم جامعه عشایر، در سيستم برنامه کم 

http://www.iana.ir/archive/item/17273-1.html
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رغم  به: های بخش عشایری را بازوی قوی برای سازمان امور عشایر برشمرد و ادامه داد رئیس جدید سازمان امور عشایر کشور، تشکل

های  ها صندوق های آنها استفاده نشده و از آنجا که در کنار این تشکل های باسابقه در بخش، اما هنوز از ظرفیت وجود تشکل

 .ای برای فعالیت بیشتر آنها شود الزم است توجه ویژهای وجود دارد،  توسعه

ریزی است  رنگ بودن این جامعه در سیستم برنامه های جدی جامعه عشایری، کم ترین چالش یکی دیگر از مهم: قندالی تصری  کرد

 .رود با توجه ویژه دولت، بتوانیم این معضل را در برنامه ششم توسعه مرتفع کنیم که امید می

اختصاص یک درصد از درآمد صندوق توسعه ملی به بخش عشایری، مبلغ قابل توجهی است که اگر مکانیزم مؤثری : ور شدوی یادآ

 .تواند بسیاری از تهدیدهای این جامعه را مرتفع کند برای آن تعریف شود، این فرصت می

کنند، برای اجرایی  مختلف دولت فعالیت میهای  آمادگی داریم که از همه دوستان و همکارانی که در بخش: قندالی تأکید کرد

 .های مربوط به عشایر کمک بگیریم کردن برنامه

 آبی رودررویی عشایر شمال شرق کشور با مشکل کم 

مقام رئیس سازمان امور عشایر به نمایندگی از همکاران این سازمان به قدردانی از خدمات جهانشاه  در این برنامه همچنین، قائم

ای که در حال حاضر در شمال شرق کشور  گونه های اخیر افزایش یافته، به مشکل خشکسالی طی سال: و گفتصدیق پرداخت 

 .شماری وجود دارد مشکالت بی

های راهبردی  دنبال جذب منابع برای اجرای برنامه درصدی بارندگی در سال جاری باعث شده که به 00افت : میرولی صفرزاده افزود

 .باشیم

 .رود در دوره ریاست جدید پیگیری شود احیای شورای عالی عشایر از مواردی است که توقع می: ردوی خاطرنشان ک

روزی وی در کمک و رفع مشکالت این  ساله جهانشاه صدیق در این سازمان قدردانی و از زحمات شبانه صفرزاده از زحمات هشت

 .جامعه تشکر کرد

ریزی و امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی و مدیران ستادی سازمان امور  برنامه گفتنی است، امروز در مراسمی که با حضور معاون

 ./عشایر در محل این سازمان برگزار شد، از زحمات جهانشاه صدیق تشکر و کرمعلی قندالی معارفه شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00020-0.html 

 

 "الاب هب تشگزاب"

 منابع مالی
 آیانا- 1393اردیبهشت  17, یکشنبه

تعیین مکانیزم اختصاص تسهیالت صندوق توسعه ملی در اردیبهشت / شود شورای عالی عشایر احیا می

۳۳  
در نظر گرفته شده است، بضاعت عضو کميته امداد و بهزیستی  شش سبد کاال برای اقشار کم 31از آنجا که برای سال 

 .باید عشایر نيز جزء یکی از این اقشار باشند

  
ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی امروز در آیین تودیع و  ، معاون برنامه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شهر و روستا از لحاظ پوشش جمعیتی دارا  عشایر، جامعه سوم کشور را بعد از: معارفه رؤسای سازمان امور عشایر کشور گفت

 .هستند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17267-1.html
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درصد دام  00درصد گوشت کشور و مدیریت  07تولید : ای مولد، پویا و خالق برشمرد و افزود عبدالمهدی بخشنده عشایر را جامعه

 .خورد های آنها به چشم می توقع است، در حالی که هنوز محرومیت ی کم سبک کشور از آن این جامعه

درصد درآمد  27یادآوری اینکه محابق آنچه که بانک مرکزی اعالم کرده است، درآمد سرانه جامعه تولیدکننده و کشاورز وی با 

تر عملیاتی  شده مربوط به عشایر نیز هرچه سریع های تصویب نامه در این راستا باید تالش کنیم آیین: کشور است، خاطرنشان کرد

 .، پر شودهای خالی موجود در آن شود تا ظرفیت

شورای عالی عشایر ظرفیت مناسبی است که در چند سال اخیر مغفول مانده است و باید در دولت تدبیر و امید : بخشنده ادامه داد

 .همچون شورای عالی آب احیاء شود

شماری برای  بی های ای برای عشایر دیده نشده بود، اما وزارت جهادکشاورزی تالش متأسفانه سبد کاال در مرحله: وی تصری  کرد

 .گنجاندن آن انجام داد که خوشبختانه با همکاری ریاست جمهوری مشمول آنها نیز شد

خورشیدی مقرر شده است که شش سبد کاال  0080ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه برای سال  معاون برنامه

به اعتقاد وزارت جهادکشاورزی، : کمیته امداد تعلق گیرد، یادآور شدهای نیازمند و تحت پوشش بهزیستی و  برای اقشار و خانواده

 .باید جامعه عشایری نیز یکی از این اقشار محسوب شود

یابد و  های وزارت جهادکشاورزی ادامه می بخشنده اظهار امیدواری کرد که رشد جامعه عشایری با شتاب بیشتری در کنار کمک

های آنها تالش  دهد در کنار این جامعه برای اجرایی شدن برنامه ی جهادکشاورزی نیز قول میریزی و امور اقتصاد معاونت برنامه

 .کند

در راستای اختصاص یک درصد از صندوق توسعه ملی به عشایر، تمامی تالش خود را خواهیم کرد تا از آنجا که : وی تأکید کرد

 00تا  07شده برای عشایر، حداقل سود  های انجام ر اساس رایزنیها برای سال جاری رو به افزایش است، ب سود تسهیالت در بانک

 .درصدی مشمول حال آنها شود

های مربوط به تسهیالت در  ماه سال جاری، مکانیزم باید در اردیبهشت: وی خحاب به مدیران سازمان امور عشایر اظهار داشت

 ./های مختلف نهایی و به صندوق توسعه ملی ارائه شود بخش

  
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00022-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 تکنولوژی، نوآوریها، علمی
 آیانا- 1393اردیبهشت  17, یکشنبه

 کشاورزی هزار هکتار از اراضی  ۳۵۵اجرای آبیاری تحت فشار در بیش از یک میلیون و 
 .هکتار از اراضی کشاورزی کشور طرح آبياری تحت فشار اجرا شده است ۰21هزار و  11۰تاکنون در یك ميليون و 

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

با اجرای این میزان . تار از اراضی کشاورزی کشور آبیاری تحت فشار اجرا شده استهک 570هزار و  ماه امسال در یک فروردین

 .میلیون مترمکعب افزایش راندمان و کارآیی مصرف آب صورت گرفته است 2.2آبیاری نوین، 

نوسازی اراضی اجرا هکتار از اراضی مدرن کشاورزی کشور طرح تجهیز و  500ماه سال جاری، در  بر اساس این گزارش، در فروردین

هزار و  80هکتار از اراضی سنتی و  500هزار و  202هکتار از اراضی مدرن،  058هزار و  200در مجموع تاکنون در . شده است

ماه  همچنین در فروردین: این گزارش در ادامه افزوده است.هکتار از اراضی شالیزاری طرح تجهیز و نوسازی صورت گرفته است 270

هکتار  070هزار و  088در مجموع تا کنون در . های آب و خاک اجرا شده است هکتار در عرصه تشکلها طرح 270و  امسال دوهزار

 .های آب و خاک به اجرا درآمده است ها طرح از اراضی تحت پوشش تشکل

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17266-1.html
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لیون مترمکعب آب می 00های آب و خاک در اراضی کشاورزی کشور در مجموع  ماه سال جاری با اجرای طرح همچنین در فروردین

واحد در زمینه صنایع کشاورزی در کشور  07ماه امسال  در فروردین: این گزارش در ادامه یادآور شده است.جویی شده است صرفه

 .نفر نیز اشتغال ایجاد شده است 027برداری رسیده است و برای  به بهره

 02برداری رسیده و در مجموع برای  اورزی در کشور به بهرهواحد در زمینه صنایع کش 08هزار و  بر اساس این گزارش، تاکنون شش

هزار تن و در  075ماه امسال میزان ظرفیت جذب مواد خام  گفتنی است، در فروردین.نفر اشتغال ایجاد شده است 000هزار و 

 ./تهزار تن بوده اس 000میلیون  00مجموع تاکنون میزان ظرفیت جذب مواد خام در صنایع کشاورزی در کشور 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00025-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1393اردیبهشت  17, یکشنبه

 احیاي جنگل ها امضاي سند همكاري ایران و چین در غني سازي مراتع، بیابان زدایي و 
معاون وزیر جهادکشاورزی و ریيس سازمان جنگل ها،مراتع و آبخيزداری کشور بر توسعه روابط دو کشور چين و ایران 

 .در زمينه جنگل داری، مراتع و بيابان زدایی تاکيد کرد

ه، در دیدار با وزیر جنگل داری چین به نقل از اگنا، خداکرم جاللی که به پکن سفر کرد( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

مسایل مربوط به جنگل ها، مراتع و منابع طبیعی را یکی از موضوعات همکاری دو کشور دانست و خواستار گسترش این همکاری 

 .ها شد

تبادل کمک به بهبود محیط زیست نیازمند : جاللی با بیان این که یکی از چالش های مهم جهان حفظ محیط زیست است، افزود

 .تجربیات میان کشورهاست

میلیون هکتار  00میلیون هکتار مرتع و  05میلیون هکتار جنگل،  00معاون وزیر جهاد کشاورزی کشور با اشاره به وجود بیش از 

 .مشابهت های مختلف مربوط به اقلیم های دو کشور می تواند زمینه مناسبی برای همکاری فراهم کند: بیابان در ایرانف گفت

هفت میلیون هکتار از بیابان ها تحت : لی با اشاره به این که بخش قابل توجهی از کشور ما را بیابان تشکیل داده است، افزودجال

 .برنامه بیابان زدایی و تثبیت شن های روان قرار گرفته است که می تواند یکی از محورهای همکاری دو کشور باشد

امیدوارم امضای : ی مراتع را از دیگر موارد همکاری و تبادل تجربیات دانست و گفتوی احیای جنگل های تخریب شده و غنی ساز

 .یادداشت تفاهم و تشکیل کمیته مشترک ، نتایج خوبی برای مردم دو کشور داشته باشد

کمبود آب از مسایلی مانند خشک سالی و : وزیر جنگل داری چین هم در این دیدار با اشاره به همکاری های خوب دو کشور گفت

 .موارد مشترک میان دو کشور است که می تواند زمینه همکاری باشد

بعد از امضای یادداشت تفاهم بتوانیم به طور عملی در زمینه آموزش نیروی انسانی، تبادالت : جاو شو چونگ ابراز امیدواری کرد

 .همات گام هایی برداریمعلمی، انتقال تجربیات به ویژه در زمینه بیابان زدایی و اجرایی کردن تفا

محمئنم اگر به طور عملی و قدم به قدم کار ها را پی گیری : وی با بیان این که زمینه های خوبی برای همکاری وجود دارد، افزود

 .کنیم به نتایج خوبی دست خواهیم یافت

بحث بیابان : و کاهش توفان شن، گفت  وزیر جنگل داری چین با اشاره به تالش های صورت گرفته در این کشور برای بیابان زدایی

زدایی می تواند یکی از موضوعات همکاری باشد و امیدوارم از طریق این همکاری ها دوستی میان دو کشور افزایش یابد و نتایج 

جنگل پس از این دیدار، رییس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشورمان با معاون وزیر . خوبی در جنگل داری حاصل شود

 .داری چین ، تفاهم نامه همکاری در زمینه مراتع ، بیابان زدایی و جنگل ها و تشکیل کمیته مشترک در این زمینه امضا کردند
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 "الاب هب تشگزاب"

 بازار و قیمت ها
 آیانا- 1393اردیبهشت  17, یکشنبه

 زمینی مورد تایید وزارت کشاورزی نیست  قیمت سیب
کننده  تومان به دست مصرف 2۷۷۷زمينی روند افزایشی خود را حفظ کرده و کيلویی بيش از  در حالی که قيمت سيب

  :رسد، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد می

 .تایید این وزارتخانه نیست و تعرفه واردات این محصول به همین دلیل کاهش یافته استزمینی مورد  قیمت سیب

  
های بانک مرکزی در  به گزارش خبرنگار ایسنا، سیب زمینی که روند افزایش قیمت آن از فروردین پارسال آغاز شد طبق گزارش

درصد افزایش یافت و در حال حاضر هم قیمت  070 معادل 80تومان رسید که نسبت به اسفند  0577اسفند پارسال به کیلویی 

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور  -شود که خلیل آقایی  تومان عرضه می 0777فروشی حدود  این محصول در بازار خرده

ن محصول را زمینی مورد تایید این وزارتخانه نیست لذا تعرفه واردات ای قیمت فعلی سیب: در این باره به ایسنا گفت -مجلس 

 .ایم کاهش داده

  
زمینی جدید به بازار باید این  زمینی به هر دلیلی در سال گذشته کاهش پیدا کرد و تا زمان عرضه سیب تولید سیب: وی اظهار کرد

 .شود  محصول را وارد کنیم یا درصد تعرفه آن را به صفر نزدیک کنیم که واردات تسهیل و قیمت متعادل

  
های تولید داخل،  زمینی زمینی در اسفند پارسال به چهار درصد کاهش پیدا کرد که البته با ورود سیب تعرفه سیب: آقایی افزود

امسال قیمت این محصول تحت تاثیر قرار خواهد گرفت چراکه اگر عرضه هر محصولی در بازار به اندازه کافی باشد قیمت آن نیز 

 .منحقی خواهد بود

دولت نباید واردکننده و صادرکننده محصوالت کشاورزی باشد؛ این   :ورزی در امور مجلس تاکید کردقائم مقام وزیر جهاد کشا 

 .سازی دولت باید انجام دهد بخش خصوصی است که این کار را با بسترسازی و زمینه

س از وزیر سوال زمینی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان مجل پس از کاهش تعرفه واردات سیب: وی خاطر نشان کرد 

اما در همان  "در حال برداشت است... زمینی خوزستان، اصفهان و  چرا این اقدام انجام شده است؟ در حالی که سیب "کردند که 

شد که به هیچ عنوان مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی  تومان فروخته می 0077زمینی کیلویی  زمان که این سوال محرح شد سیب

 .نبود

فروختند اگر یک سال هم  گرچه کشاورزانی که هر ساله محصولشان را با حاشیه سود بسیار کم یا بعضا ضرر می: تآقایی گف 

کنندگان و شهروندان این قیمت منصفانه  محصولشان با قیمتی مناسب بفروشند مشکلی به وجود نخواهد آمد اما با نگاه مصرف

 .کاهش پیدا کردزمینی  نیست و به همین دلیل هم تعرفه واردات سیب

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00050-0.html 
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 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  16, شنبه
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 در تلویزیون،از هفته آینده " شبکه کشاورز"اندازی  راه: ضرغامی اعالم کرد
اندازی  های کودک، حذف تبليغ کاالهای غيرمجاز و نيز راه رئيس سازمان صدا و سيما از توقف تبليغات در خالل برنامه

 .شبکه تلویزیونی مدرسه و شبکه کشاورز خبر داد

صدا و های کاالهای مضر در  های رازی در مورد پخش آگهی عزت اهلل ضرغامی در حاشیه مراسم هفته سالمت در سالن همایش  

شود اگر مورد تأیید هم نباشد، اما چون مجوز  های سینمایی پخش می های تلویزیون، زمانی که در حین فیلم در آگهی: سیما گفت

 .توانیم به نظر خود عمل کنیم و جلوی پخش آن را بگیریم دارد نمی

  
اند اما از تلویزیون پخش  برای قراردادها داده هایی که مجوز دارند هم با وجود پولی که هر چند برخی از برنامه: وی ادامه داد

 .شوند، بنابراین تلویزیون به مسائل مختلف توجه دارد نمی

  
ها  شوند مجوزهای رسمی دارند، ممکن است اختالفی در دستگاه اما در حوزه سالمت تمام کاالهایی که تبلیغ می: ضرغامی گفت

کند، به همین منظور تبلیغ  کند، اما صدا و سیما همیشه به وظیفه قانونی عمل می صدا و سیما برای رفع این اختالفات تبلیغ. باشد

رغم مجوزهایی که دارد، محدود شده و برخی از آنها نیز  هرکدام از خدمات و کاالهایی که احساس شود جز ضرر چیزی ندارد، علی

 .اند متوقف شده

  
پخش این تبلیغات از سرناچاری و : های کودک گفت گانی در حین برنامههای بازر رئیس سازمان صدا و سیما در مورد پخش برنامه

 .مشکالت اعتباری بوده اما در دو سه هفته گذشته دستور لغو آن صادر شده است

  
 .های کودکان دیگر وجود ندارد مجوز تبلیغ در حین برنامه: وی گفت

  
جلساتی با وزیر آموزش و پرورش با مخاطب قرار دادن : و گفت ماه آینده خبر داد 2اندازی شبکه مدرسه تا  وی همچنین از راه

های این شبکه آماده شده و وزارت آموزش و پرورش باید اعالم آمادگی کند تا  آموزان، معلمان و اولیاء برگزاری شده، برنامه دانش

 .این برنامه ها عملیاتی شوند

  
این شبکه با پخش دو ساعت برنامه در هفته کار خود : ده خبر داد و گفتاندازی شبکه کشاورز در هفته آین ضرغامی همچنین از راه

 .کند را آغاز می

  
های اجرایی دارد تا بتوانیم در این رابحه مردم را به درستی هدایت  های بخش ها نیاز به همکاری اندازی این شبکه راه: وی گفت

 .کنیم
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 تکنولوژی، نوآوریها ، علمی
 آیانا- 1393اردیبهشت  16, شنبه

 سوم مواد خام تولیدی کشاورزی  قابلیت فرآوری یک
 . توان فرآوری کرد سوم مواد خام توليدی بخش کشاورزی استان را می یك

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17238-1.html


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

 

61 
 

و به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل، رئیس این سازمان با ( ایانا)گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به 

شک در دنیای امروز دستیابی به توسعه پایدار در امنیت غذایی بدون در نظر گرفتن توسعه روستاها  بی: اعالم این خبر گفت

توسعه پایدار روستاها تمام مسائل و مشکالت مربوط به مهاجرت به شهرها و خالی از سکنه  پذیر نیست، بنابراین در جهت امکان

 .شدن روستاها باید مرتفع شود

ترین عامل در جهت افزایش درآمد و ارتقای سح  زندگی روستاییان گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی  بزرگ: عدیل سروی افزود

 .های اندک محلی را جذب کند تواند سرمایه گذاری چندان نیاز ندارند و می یهگونه صنایع به سرما کشاورزی است که این

یابد و متعاقب آن درآمد سرانه روستاییان نیز افزایش  با توسعه صنایع تبدیلی، تولید سرانه روستاها ارتقا می: وی خاطرنشان کرد

 .افزاید توسعه اقتصادی روستا میرود که این روند بر  یافته و در نتیجه سح  اشتغال در روستاها باال می

عنوان مکمل چرخه تولیدات  صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد

کنند که وظیفه تبدیل مواد خام کشاورزی مازاد بر نیاز مصرف را بر عهده دارند که محصوالت مرغوب  محصوالت کشاورزی عمل می

 .اورزی که ارزش افزوده صادراتی باالیی دارند از این امر مستثنی هستندکش

کنی،  خشک واحد کارخانه صنایع تبدیلی و تکمیلی در زمینه صنایع تبدیلی، ذرت 005در حال حاضر تعداد : سروی تصری  کرد

ت درختی در استان فعال است که های گوشتی، خوراک دام و طیور و محصوال بندی فرآورده کوبی، بسته بندی عسل، برنج بسته

سوم مواد خام تولیدی بخش کشاورزی را دارد؛ این در حالی است که در  هزار تن یعنی یک 027ساالنه توانایی جذب یک میلیون و 

 .شود هزار تن مواد خام کشاورزی اعم از دامی، باغی، زراعی و شیالتی تولید می 077استان اردبیل، ساالنه سه میلیون و 

درصد است که این میزان هشت درصد باالتر از  00میزان تبدیل مواد خام کشاورزی در زمینه فرآوری در استان : یادآور شدوی 

شود  های صنایع تبدیلی و متقاضیان احداث این صنعت می هایی که از کارخانه استاندارد کشوری است و ما امیدواریم که با حمایت

 .درصد است، برسانیم 57جهانی که  این میزان را به سح  استاندارهای

هزار تن بود که صنایع تبدیلی توانستند یک  077میلیون و  میزان تولید مواد خام کشاورزی در سال گذشته سه: سروی تأکید کرد

 ./درصد مواد خام تولیدی است، جذب کرده و فرآوری کنند 00هزار تن آن را که  027میلیون و 
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 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  13, چهارشنبه

 ابتکار قاضی دوستدار محیط زیست در محکومیت یک شکارچی پرنده 
 ، اقدام و حکم متفاوت اسدی بود که منجر شد تيترهایی همچون؛(پام)ی محيط زیست به گزارش پایگاه اطالع رسان

قاضی دوستدار محیط زیست، تهیه پژوهش زیست محیحی جایگزین کیفر حبس، شکارچی پرنده به پژوهشگری محکوم شد، رویه  

قضایی زیست محیحی در فارس رقم خورد؛ پس از ابالغ حکم قاضی جوان کازرونی بر تلکس خبری ایران نقش ببندد و یکبار دیگر 

 د در حفظ محیط زیست کشور چیست؟این پرسش را در اذهان حک کند که نقش هر فر
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نیز مردی که یک رأس االغ زنده را به دلیل خسارت به  0000اگرچه چنین حکمی، نخستین حکم این چنینی نبود و در سال  

با مضامین ( ع)حدیث از معصومین  07مزرعه کاهوی خود به عمد آتش زده بود با حکم قاضی در استان فارس محکوم به فراگیری 

با حیوانات و رفتار شایسته با حیوانات شد، ضمن آنکه به مدت یکسال از کاشتن کاهو در مزرعه خود محروم و مکلف شد مهربانی 

یک رأس االغ بالصاحب را به مدت سه ماه نگهداری و تغذیه وی را به عهده گیرد یا پیشتر نیز در احکامی مشابه چنین اقداماتی از 

گویا به مدد توجه بیشتر اصحاب رسانه و مردم به محیط زیست، حکم قاضی اسدی با استقبالی  قضات مشاهده شده بود، اما این بار

 .خوشایند مواجه شد و سرآغاز بحث استفاده بیشتر و بهتر از ظرفیت های قانونی جدید در این حوزه شد

  
 00به سن کم جوان خاطی که در با توجه : قاضی جوان کازرونی در تشری  اقدام خود و هدف از صدور چنین حکمی، می گوید

پرداخت جریمه نقدی در "قحعه دراج از پرندگان منحقه پریشان کرد و با در نظر گرفتن این موضوع که  00سالگی اقدام به شکار 

این سن در اکثر مواقع بر عهده پدر متهم است و لذا نمی تواند تنبیهی برای شخص خاطی باشد و حتی اگر جرم در حدی باشد که 

نجر به صدور حکم زندان شود، با در نظر گرفتن شرایط سنی متهم و فقدان آموزشی که منجر به وارد شدن چنین خسارتی بر م

 .، تصمیم به انشاء حکمی اصالحی برای وی می گیرد"بدنه حیات وحش منحقه شده است، حکم جایگزین اقدام موثرتری است
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 تکنولوژی، نوآوریها، علمی
 آیانا- 1393اردیبهشت  13, چهارشنبه

 در دانشگاه تبریز « ای در صنایع غذایی و کشاورزی کاربرد فناوری هسته»همایش 
اردیبهشت ماه امسال به منظور تبيين  3۷، «ای در صنایع غذایی و کشاورزی هستهکاربرد فناوری »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  اربرد پرتودهی هستهبه گزارش سرویس علمی ایسنا منحقه آذربایجان شرقی، ک

ای و افزایش کیفیت محصوالت غذایی، نقش پرتودهی  ای در کاهش ترکیبات ضد تغذیه های غذایی، کاربرد پرتودهی هسته فرآورده

لبنی، دستاوردهای جدید  های گوشتی و 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 کاربرد پرتودهی هسته

ای در تولید محصوالت نوترکیب بیولوژیک، تحقیقات  اصالح ژنتیک و بهبود عملکرد محصوالت زراعی و دامی، کاربرد فناوری هسته

های غذایی و محصوالت  ای در صنایع غذایی و کشاورزی و نقش پرتودهی فرآورده نوین در زمینه کاربردهای فناوری هسته

حاصل از آن در راستای اقتصاد مقاومتی از دیگر محورهای این همایش بیان شده  کشاورزی در امنیت غذایی و کاهش ضایعات

 .است

 .مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است 077بر اساس این گزارش، تا کنون 

غذایی توسط انجمن علمی دانشجویان گروه علوم و صنایع « ای در صنایع غذایی و کشاورزی کاربرد فناوری هسته»اولین همایش 

و با مشارکت استانداری آذربایجان شرقی، ( بناب)دانشگاه تبریز و با همکاری مجتمع پژوهشی کاربرد پرتوهای شمال غرب کشور 
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سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره کل استاندارد استان، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، شهرداری تبریز، انجمن 

 .شود های ذیربط در سالن شهید شفایی دانشگاه تبریز برگزار می و سایر ادارات و ارگانصنایع غذایی استان 
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 "الاب هب تشگزاب"

 تکنولوژی ، نوآوریها، علمی
  آیانا- 1393اردیبهشت  13, چهارشنبه

 پیوند نشای هندوانه با کدو برای نخستین 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 شد2۷کرج 

پیوند به عنوان یکی از راهکارهای نوین و موثر برای افزایش تحمل گیاهان : چهارشنبه درگفت وگو با ایرنا افزودمحسن پرجود روز  

 .و از جمله سبزی و صیفی برای مقابل با بیماری ها وآفات است

کی از استادان این دراین ارتباط این مرکزتحقیقاتی با مشارکت دانشکده کشاورزی کرج و همکاری دکتر صالحی ی: وی اضافه کرد 

  .رشته برای نخستین بار درکشور اقدام به پیوند نشای هندوانه با کدو کرد

روز در  00در این روش با توجه مقاوم بودن کدو ساقه هندوانه به آن پیونده زده می شود و نشای پیوندی به مدت : پرجود ادامه داد

  .تقال می یابداتاقک مخصوص نگهداری وسپس به زمین اصلی برای کاشت ان

  .روز کاشت در زمین اصلی به بار می نشیند 07تا  27نشاهای پیوندی پس از : وی بیان کرد

هم اکنون نشاهای پیوندی دراین مرکز برای انتقال به استان قم و کشت در زمین : مدیر تحقیقات وتوسعه گلخانه کوثر کاکی گفت

  .اصلی در آنجا آماده است

 .گزارش شده است که با پیوند هندوانه روی کدوی قلیانی آغاز شد 0807سابقه پیوند درخانواده کدوئیان درسال : پرجود یادآورشد

طرح پیوند هندوانه با کدو با مشارکت بخش خصوصی وشرکت گلخانه ای : مدیرمرکز خدمات وترویج کشاورزی بخش کاکی گفت 

 .ت گلخانه ای دربخش کاکی است، اجرا شدکوثر که از شرکت های فعال درزمینه تولید نشا ومحصوال

  
از جمله اهداف این طرح با توجه با باال بودن مقاومت کدو در برابر بیماری ها باال بردن مقاومت هندوانه دربرابر : حیدردهقانی افزود

 .مله کدو استبیماری ها، تحمل به خشکی، مقاوم به دمای پایین خاک، تحمل شوری توسط پیوند با گونه های مقاوم از ج

پیوند در این خانواده باعث افزایش عملکرد، تولید خارج از فصل، پایین آوردن هزینه خرید کود و آب آبیاری به علت : دهقانی افزود

  .سیستم ریشه ای قوی و گسترده پایه ها، پرورش سبزی ها به صورت ارگانیک و کاهش هزینه مانند ضدعفونی خاک می شود

هکتارفضای گلخان های درسح  استان بوشهرمقام اول تولید محصول گلخانه ومقام 00بخش کاکی با بیش از :دهقانی تاکید کرد

  .اول تولید نشای درکشور را دارد

  .اجرای این طرح های تحقیقاتی نقش بسیارموثری دررونق وتوسعه کشاورزی در سح  منحقه خواهدداشت : وی اضافه کرد

 .تی در جنوب استان بوشهر واقع استبخش کاکی از توابع شهرسنان دش
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 تکنولوژی، نوآوریها، علمی
 آیانا- 1393اردیبهشت  13, چهارشنبه
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 افزایش مرگ روستائیان ها و  تایید خطرناک بودن پارازیت
ها و افزایش مرگ روستائيان به دليل تشخيص  رئيس جامعه متخصصان داخلی ایران با تایيد خطرناک بودن پارازیت

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

  
به گزارش خبرنگار سالمت خبرگزاری تسنیم، ایرج خسرونیا در نشست خبری بیست و پنجمین کنگره ساالنه متخصصان داخلی 

ها تا اعالم افزایش مرگ در روستائیان ایران به دلیل تشخیص دیرهنگام بیماری سرطان اظهار  ایران با تایید خحرناکی پارازیت

ها مبتال بودند  افراد کمی به سرطان 20سال . در کشور یکی از موضوعات اصلی این کنگره استها به دلیل شیوع باال  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 57سنین 

  ا ناشناخته انده هنوز برخی سرطان

ها در کشور ما از  ها ناشناخته هستند به همین دلیل تعداد مرگ و میرهای ناشی از سرطان 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

  .افته استبیماران روستایی افزایش ی

  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  درمانی کار را پیش می های خانگی و خود 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  2کنند این در حالی است که باید هر  بررسی به پزشک مراجعه نمی

 درصد دستگاه 00ها مربوط به پوست،  درصد سرطان 00براین اساس . مبتال یا مستعد آن هستند اقدامات درمانی صورت پذیرد

  .ها نیز مربوط به پستان است درصد سرطان 00تا  07گوارش و بین 

 افزایش سرطان مری به دليل استفاده از ناس در مناطق شمالی کشور

  
استفاده از ناس در مناطق شمالی . های دستگاه گوارش به دلیل تغییر رژیم غذایی در کشور در حال افزایش است سرطان: وی افزود

های گوارش در کشور ما  رطان مری شده است به کار بردن داروهای زیاد و خود درمانی عامل ایجاد سرطانکشور موجب افزایش س

  .شود شود که موجب زخم معده و در نهایت سرطان معده می ها موجب تحریف سیستم گوارش می همچنین خوردن مسکن. است

  ن معدههای ایرانيان و رشد سرطا های هليکوباکتر در معده افزایش عفونت

رعایت اصول . شود عشر می های هلیکوباکتر موجب سرطان معده و اثنی 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

 .ست دادن و استفاده از وسایل مشترک انتقال می یابدها با د برخی از این بیماری

  شود آمار دقيقی از سوی وزارت بهداشت مبنی بر تأثير منفی امواج بر جسم منتشر نمی

. ها وجود دارد  متأسفانه یکی از عوامل ایجاد سرطان در آشپزخانه: ها و امواج رادیویی بر بدن عنوان کرد خسرونیا درباره تأثیر پارازیت

این نکته را نیز باید . توانند موجب ابتال به سرطان شود اند می بام زده های همراه روی پشت هایی که تلفن تفاده از مایکروویو و آنتناس

کند و به فاصله شخص با امواج نیز بستگی دارد، ولی هنوز  مدنظر قرار داد که تأثیر امواج برای یک نوزاد با یک ورزشکار فرق می

  .سوی مراکز بهداشتی و درمانی و وزارت بهداشت مبنی بر تأثیر منفی امواج بر جسم منتشر نشده است آمار دقیقی از
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همچنین کسانی که نسبت به . اثر مخرب امواج به طول موج بستگی دارد و هر چه کوتاه تر باشد بدتر است: خسرونیا ادامه داد

  .دانند که خحر استفاده از آن به دلیل طول موج باال کمتر استاستفاده از اینترنت وایرلس در خانه نگران هستند باید ب

اند تا مشکالت سالمت جامعه  ایشان از مسئوالن خواسته: وی با اشاره به ابالغیه دستورات رهبر معظم انقالب در زمینه سالمت گفت

  .های ایشان به مسئوالن است  ها یکی از توصیه را حل کنند که بررسی وضع بیمه

  باید نگاهش به جيب بيمار باشدپزشك ن

پزشک نباید . تواند طبیب باشد و برای ارضای مسائل مادی خود به طبابت روی آورد در این راستا هر کس نمی: خسرونیا عنوان کرد

  .نگاهش به جیب بیمار باشد، پزشکان باید مانند حکیمان قدیم باشند

  ای به علت زخم معده نيست عدههر درد م/اسيدها ها و آنتی پرهيز از مصرف جوشانده

های خانگی و خود  اسیدها به عنوان درمان ها و آنتی رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران با انتقاد نسبت به استفاده از جوشانده

. کنند ه میاسیدها مانند راینیتدین استفاد ها و آنتی متأسفانه برخی افراد به جای مراجعه به پزشک از جوشانده: درمانی اذعان داشت

ها باید در خصوص آگاهی مردم نسبت به عفونت معده و سیستم گوارش به عموم  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   :رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران استعمال دخانیات را مهمترین عامل ابتال به سرطان پانکراس عنوان کرد و افزود

  .دخانیات مهمترین عامل ابتال به سرطان پانکراس است که بدترین نوع سرطان در ایران است

  وشندفر های روزنامه فروشی کشور سيگار می ها و باجه تمام دستفروش

های ما سیگار  متأسفانه تمام دستفروش. شود همچنین سرطان مثانه در افراد سیگاری بیشتر از سایر افراد دیده می: 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  دود قلیان حاوی مواد سرطان. رد، استعمال قلیان یکی دیگر از عوامل ایجاد سرطان استفروش سیگار وجود دا

 .شود موجود در آن موجب عفونت سیستم تنفسی می

  
  هزار مبتال به سرطان در کشور 2۷۷

نشان  00وزارت بهداشت در سال آمار : هزار نفر مبتال به سرطان خبر داد و افزود 077رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران از 

هزار مورد مثبت و حدود  87شود، ساالنه  بینی می هزار فرد مبتال به سرطان در کشور شناسایی شده و پیش 80دهد که حدود  می

  .هزار نفر مبتال به سرطان داشته باشیم 077

، استعمال دخانیات، ژنتیک و  به موقعرژیم غذایی نامناسب، عدم تشخیص : ها گفت خسرونیا در خصوص علل ابتال به سرطان

نفر در هر صد هزار  000نفر در هر صد هزار نفر از مردان و  000به طور کلی . ها هستند افزایش سن مهمترین علل ابتال به سرطان

داریم تا با عزم  ها و مجلس در خواست براین اساس از وزارت بهداشت، سایر وزارتخانه. شوند نفر از زنان ایرانی به سرطان مبتال می

  .ها بپردازند راسخ و اختصاص بودجه کافی به تشخیص و درمان بیماری

 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 00متأسفانه . اختیار تمام افراد جامعه در سراسر کشور نیز قرار گیرد شود به راحتی در مصرف می

بسیاری از . درصد است 07شود، اما در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و ژاپن به دلیل تشخیص به موقع این میزان زیر  ختم می
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 07رژیم غذایی مناسب، میوه، سبزی و لبنیات استفاده کنند می توانند جلوی ها قابل پیشگیری است در صورتی که افراد از  سرطان

 .ها را بگیرند درصد سرطان

 برگزاری بيست و پنجمين کنگره ساليانه متخصصان داخلی ایران

  
کننده در هزار شرکت  0تا  0577بین : خسرونیا درباره برگزاری بیست و پنجمین کنگره سالیانه متخصصان داخلی ایران نیز گفت

این کنگره نیمه . کنند های علوم پزشکی در این کنگره حضور پیدا می 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 

  
مقاله انتخاب شده  007نتیجه آخرین تحقیقات است به دبیرخانه کنگره ارسال شده که حدود مقاله که  027بیش از : وی افزود

امتیاز  00.5همچنین، از سوی وزارت بهداشت . مقاله در قالب سخنرانی و مابقی به صورت پوستر ارائه خواهد شد 27. است

 .کنندگان اعحا خواهد شد بازآموزی به شرکت

  
سمپوزیوم در قالب پرسش و  0سخنران اصلی از استادان برجسته علوم پزشکی و  0: ایران ادامه دادرئیس جامعه متخصصان داخلی 

ها با آخرین دستاوردهای پزشکی  کارگاه آندوسکوپی و کولونوسکوپی در جهت آشنایی پزشکان شهرستان 0پاسخ خواهیم داشت و 

 .شود در این زمینه برگزار می

اردیبهشت سال جاری  07بعدازظهر و از  00صب  تا  0روزه که هر روز از ساعت  0این کنگره  افتتاحیه: 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 فتهجای هفته سالمت سال سالمت انتخاب شود زیرا هفته سالمت مانند ه

ساالری که وجود دارد و با  در وزارتخانه با توجه به شایسته. در زمینه سالمت جامعه داریم بهتر است سال سالمت داشته باشیم

 .ت را کمتر کنیمرسد که بتوانیم مشکالت سالم های مختلف درمانی تخصیص یافته به نظر می هایی که برای بخش بودجه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00007-0.html 

 

 "الاب هب تشگزاب"

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  13, چهارشنبه

 " آرد"تکذیب خبر توقف فروش 
 . های آرد قزوین از فروش این محصول را رد کرد سيلودبير انجمن صنفی آردسازان کشور امتناع 

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 ای که نانوایان صادر می حوالهاز سوی دیگر نیز به ازای هر : وی افزود 

 .مگر اینکه اداره غله قزوین فروش گندم را متوقف کند که چنین اتفاقی نیز رخ نداده است: مرتضوی اضافه کرد 

 .یمی در این رابحه گرفته نشده استتا به این لحظه هیچ صحبتی در مورد افزایش قمیت آرد، گندم یا نان نشده و تصم: وی افزود

به اعتقاد ما این کار درستی نیست و به : دهد گفت تومان به نان سوبسید می 077مرتضوی با بیان اینکه در حال حاضر دولت مبلغ  

 .این شکل قیمت واقعی نان مشخص نخواهد شد

  .ب افت کیفیت آن میشودوی، سیاست ثابت نگه داشتن قیمت نان اقدام نادرستی است که سب  به گفته 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17180-1.html
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 .ممکن است مسئله ایجاد شده در قزوین به دلیل قصور و کم کاری یک کارخانه باشد: دبیر انجمن صنفی آردسازان کشور ادامه داد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00000-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  12, سه شنبه

 ها باید حمایتش کنند  های امنیت ملی است که رسانه کشاورزی از مؤلفه: نژاد در بازدید از ایرنا رمضان
ای  شود که توسعه آن نياز به حمایت رسانه های امنيت غذایی و ملی کشور محسوب می بخش کشاورزی یکی از مؤلفه

 .دارد

رسانی وزارت جهادکشاورزی که از هنگام  ، رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها را در دستور کار قرار داده است، در اقدام  ورودش به مجموعه جهادکشاورزی بازدید معاونان وزارت جهادکشاورزی از خبرگزاری

های تابعه وزارت جهادکشاورزی از  های سازمان شنبه به اتفاق جمعی از مدیران روابط عمومی سهابتکاری دیگری عصر امروز 

ها در برابر  کننده ملت بخش کشاورزی، مقاوم: بازدید کرد و ضمن اعالم این محلب گفت( ایرنا)خبرگزاری جمهوری اسالمی 

 .دشمنان است

عنوان یک ابزار سیاسی  امر علمی، فنی و مهندسی است که در دنیا از آن بهنژاد با بیان اینکه امروزه کشاورزی یک  شاهرخ رمضان

اگر قرار باشد دولتی در بین صنایع خود صنعتی را برای پشتیبانی از کشورش انتخاب کند، به طور قحع : شود، افزود استفاده می

 .بخش کشاورزی در اولویت خواهد بود

بر : تواند برای هر کشوری امنیت ایجاد کند، خاطرنشان کرد نند کاالهای نظامی میوی با اشاره به اینکه محصوالت کشاورزی هما

 .ای برخوردار هستند، در این زمینه کمتر به محصوالت کشاورزی توجه شده است ژه خالف کاالهای نظامی که از جایگاه وی

های مختلف  شود، چرا که در بازدید از بخش یامروزه کشاورزی موضوع سیاسی، اجتماعی و علمی محسوب نم: نژاد ادامه داد رمضان

های علمی، اجتماعی و فرهنگی نبود و تنها بخش اقتصادی به آن بهاء داده  های کشور، کشاورزی موضوع خبری بخش خبرگزاری

 .است که این برای توسعه بخش کشاورزی کافی نیست

دنیا تبدیل شده است، چرا که نسل جدید گرایشی به  ها در اکنون بخش کشاورزی به یکی از دغدغه دولت هم: وی تصری  کرد

 .رسانی ضعیف در این بخش است دلیل اطالع کشاورزی ندارند و این موضوع به

رسانی وزارت جهادکشاورزی نگاه ترجیحی به بخش کشاورزی را مورد تأکید قرار داد و یادآور  رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع

های  پذیری باال نسبت به سایر بخش دلیل ارزش افزوده پایین و ریسک ادی است، اما بهبخش کشاورزی یک حوزه اقتص: شد

 .اقتصادی متفاوت است، بنابراین باید نگاه ترجیحی به این بخش داشته باشیم

فانه در مند شویم و متأس رسانی بهره معتقدم برای توسعه و پیشرفت کشاورزی باید از ظرفیت نظام اطالع: نژاد تأکید کرد رمضان

 .بخش کشاورزی این نگاه ضعیف است

توانیم به اتکای نظام فنی و اجرایی برطرف  به گفته وی، تصور عمومی این است که تمامی مشکالت و مسائل بخش کشاورزی را می

پیشروی را تواند فضای پیشرفت و  های زرهی ارتش می رسانی در عصر کنونی مثل یگان کنیم، در حالی که نظام ارتباطات و اطالع

 .دنبال این نظام در بخش کشاورزی هستیم برای نظام فنی و اجرایی ما فراهم کند و ما به

توانند مرکز گفتمان توسعه کشاورزی باشند و در این  رسانی می ها و مراکز اطالع معتقدیم روابط عمومی: نژاد اظهار داشت رمضان

تواند به این گفتمان و توسعه کشاورزی  دهی می رسانی و ارتباط ان اطالععنوان ابزار سازم راستا خبرگزاری جمهوری اسالمی به

 .های بخش کشاورزی فراهم کند کمک کند و پشتیبان خوبی برای برنامه
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 شود  ترین نيازهای مردم تعریف می فعاليت جهادکشاورزی از ضروری: مدیرعامل ایرنا

 
فعالیت جهادکشاورزی : رسانی و انتشار اخبار وزارت جهادکشاورزی گفت اطالع گفتنی است در این دیدار، مدیرعامل ایرنا نیز درباره

های این  ها و برنامه رسانی و ارائه اخبار، سیاست شود و ایرنا آمادگی دارد در تقویت اطالع ترین نیاز مردم تعریف می از ضروری

 .وزارتخانه اقدام کند

ها و  صورت مشخص و جدی با ایرنا وارد کار شود و این مهم در مأموریت ی بهرود، وزارت جهادکشاورز انتظار می: خدادادی افزود

 ./های اجرایی و دولت است های اصلی این وزارتخانه قرار گیرد، چرا که ایرنا آرشیو خوبی برای اطالعات و آمار دستگاه سیاست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00002-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 

 

 
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  19, سه شنبه

 کمک ناباورانه چوپان لرستانی به محیط زیست، با چک خسارت حمله پلنگ 
لرستانی توسط پلنگ و راس بز اهلی متعلق به یك چوپان  22ماه از انتشار خبر تلف شدن  ۰پس از گذشت حدود 

خودداری چوپان جوان از آسيب رساندن به پلنگ، روز گذشته سازمان محيط زیست نسبت به پرداخت خسارت این 

چوپان اقدام کرد، اما او خسارت را نپذیرفت و از مسئوالن خواست این خسارت را صرف احداث پاسگاه محيط بانی در 

 . زادگاهش کنند

میلیون  007بر اساس نظریه کارشناسان خسارت وارده به مبلغ : ا خبرنگار مهر با بیان این محلب افزودکیوان هوشمند در گفتگو ب

 .ریال تعیین و این مبلغ به منظور پرداخت به چوپان زیان دیده در اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان قرار گرفت

دریافت مبلغ فوق به اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان  نوروز حیدری جهت( 0080/0/0)به گفته وی، در مورخ  

دعوت شد، اما در کمال ناباوری پس از حضور در این اداره از دریافت چک مربوطه خودداری و این مبلغ را با هدف کمک به احداث 

 .پاسگاه محیط بانی در منحقه هشتادپهلو به سازمان محیط زیست بازگرداند

نوروز حیدری اعالم کرد هیچ خسارتی از دولت نخواهد گرفت و : یط زیست و حیات وحش ایران اظهار داشتمدیر دیده بان مح

 .تنها خواسته وی از مسئوالن ایجاد امکانات حفاظتی و احداث یک پاسگاه محیط بانی جهت حفاظت از طبیعت زادگاهش است

قه زندگی ما حیوانات کمیابی از جمله سمندر لرستانی، ماهی در طبیعت منح: نوروز حیدری، چوپان فداکار لرستانی گفته است 

 .کور، پلنگ و کاراکال زندگی می کنند، ولی حتی یک پاسگاه محیط بانی هم نداشته و این منحقه به خوبی حفاظت نمی شود
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ازده میلیون تومان سازمان محیط زیست با تاییدکارشناس مبلغ ی: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان در این باره گفت 

 .بابت خسارت وارده به نوروز حیدری را تامین و به اداره کل محیط زیست لرستان ابالغ کرد

روز گذشته نیز با نوروز حیدری تماس گرفتیم تا جهت دریافت مبلغ مذکور در ادره کل محیط زیست : محمدحسین بازگیر افزود 

 .حاضر شده و مبلغ مربوطه را دریافت کند

ته وی، درحالی که سند پرداخت و چک مربوطه آماده شده بود نوروز حیدری اعالم کرد که من هیچ خسارتی از دولت به گف 

 .نخواهم گرفت

نوروز حیدری خواست پیامش به گوش رئیس جمهوری و خانم ابتکار برسانیم و گفت من فقط درخواست می : بازگیر تصری  کرد 

 .حفاظتی ایجاد کنید تا طبیعت زادگاه ما حفظ شود کنم در هشتاد پهلو پاسگاه و امکانات

من به عنوان مدیرکل محیط زیست لرستان، دغدغه های نوروز را با جدیت پیگیری : مدیرکل محیط زیست لرستان اظهار داشت 

 .احداث کنیم 0080خواهم کرد و امیدوارم با حمایت دولت اولین پاسگاه محیط بانی منحقه هشتادپهلو را در سال 

از مدتی قبل برای ارتقا سح  منحقه شکار ممنوع هشتادپهلو به منحقه حفاظت : مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت 

شده تمام مقدمات الزم انجام و پرونده مربوطه پس از تکمیل جهت بررسی در شورای عالی محیط زیست به سازمان ارسال شده 

ت اعضا شورای عالی محیط زیست ارتقاء سح  این منحقه در نخستین جلسه این امیدواریم با مساعد: بازگیر اظهار داشت .است

هشتادپهلو منحقه ای بکر، کامال بالمعارض و دارای تنوع گیاهی و جانوری کم نظیری است و : وی افزود .شورا محرح و تصویب شود

 .یکی از ذخایر ارزشمند طبیعی در استان لرستان به شمار می رود

پاسگاه محیط بانی نوروز  "نهاد نامگذاری نخستین پاسگاه محیط بانی منحقه هشتادپهلو پس از احداث به نام بازگیر از پیش 

نوروز حیدری نماد عشق به طبیعت در عین سادگی و بی ریایی است و در صورت موافقت سازمان : استقبال کرد و گفت "حیدری

 .نوروز نامگذاری خواهد شد محیط زیست نخستین پاسگاه این منحقه به نام محیط بانی

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00000-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  19, سه شنبه

 سه تغییر مدیریتی در سازمان دامپزشکی کشور 
دامپزشکی کشور در احکامی جداگانه مدیرکل دفتر قرنطينه و امنيت زیستی، مدیرکل دفتر نظارت بر  رئيس سازمان

 .بهداشت عمومی و مواد غذایی و مدیر پدافند غيرعامل این سازمان را منصوب کرد

لج در حکمی دکتر حسن مهدی خ  و به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور،( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .عنوان مدیرکل دفتر قرنحینه و امنیت زیستی منصوب کرد ویشته را به

در حکم ویشته که دارای سوابق مدیریتی از قبیل مسئول کلینیک طیور و آزمایشگاه دامپزشکی شهرستان گرمسار، رئیس اداره 

دامی، معاون دفتر نظارت بر بهداشت عمومی، رئیس های  دامپزشکی شهرستان گرمسار، رئیس گروه نظارت بر بهداشت فرآورده

های طیور در  ها، رئیس گروه بررسی بیماری ها و آزمایشگاه ، رئیس گروه درمانگاه(دفتر دارو و درمان)گروه واردات دارو و واکسن 

حفظ سمت رئیس گروه بررسی  های دامی با های دامی، مدیر آموزش و ترویج دفتر بررسی و مبارزه با بیماری دفتر مبارزه با بیماری

: ها، معاون تشخیص و درمان بوده، آمده است دفتر مبارزه و بررسی و آموزش سازمان، مدیرکل دفتر دارو، درمان و آزمایشگاه

زای بومی و اگزوتیک و حفظ سرمایه  های کنترلی، پیشگیری علیه عوامل متعدد بیماری ای، از ارکان برنامه اعمال ضوابط قرنحینه"

ها  استقرار کشور در یکی از پُرخحرترین مناطق شیوع و بروز بیماری. شود یم دامی اعم از دام، طیور و آبزیان کشور محسوب میعظ
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های طیور،  آور در تببین بیماری عنوان تنها معیار الزام همچنین رعایت مقررات بهداشتی به. سازد نیز این اهمیت را مضاعف می

نزد مراجع  "دار و نهاد مورد اعتماد مرجع صالحیت"عنوان  مندی سازمان دامپزشکی کشور به و وظیفهتبادالت تجاری بین کشورها 

رود جنابعالی با همکاری و همدلی همکاران  انتظار می. سازد المللی، اهمیت وظایف آن دفتر را بیش از پیش آشکار می ربط بین ذی

الملل در روانی و تسهیل امور  ریزی مناسب و منحبق با تجارت بین رنامههای موجود و با ب ها و ظرفیت آن دفتر و دیگر قابلیت

 ".عمل آورید گذاران و تجار مرتبط اقدامی مؤثر به سرمایه

 .عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی منصوب کرد خلج همچنین در حکمی دیگر، عباس عباسی را به

عنوان مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر، مدیرکل آبزیان سازمان دامپزشکی کشور، مدیرکل استان  بهدر حکم عباسی که قبل از این 

ها و  های سازمان دامپزشکی کشور، مدیر درمانگاه کرمانشاه، معاون اداری مالی سازمان نظام دامپزشکی، مدیر امور استان

اهمیت بارز ": امپزشکی کشور مشغول فعالیت بوده، آمده استهای سازمان، مدیر گروه اماکن دامی و عمومی سازمان د آزمایشگاه

عنوان رکن سالمتی انسان  های خام دامی سالم که یکی از اجزاء غذای سالم به های سازمان، یعنی تولید فرآورده این بخش از فعالیت

ربط در تدوین  المللی ذی مراجع بین های کشور و ضوابط کند که جنابعالی با تدبیر الزم و استفاده از همه ظرفیت است، ایجاب می

های  پایش مستمر مخاطرات بهداشتی در فرآورده. جانبه معمول دارید ها و آیین کار منحبق با واقعیات کشور تالش همه دستورالعمل

رعه تا عرضه ها از مز های مورد مصرف و مداخله مؤثر در اصالح و تکامل روند و اعمال نظارت بهداشتی بر همه حلقه دامی و نهاده

 ".نیز از وظایف مهمی است که امید است مورد توجه جدی و مستمر خواهد بود

ای، صمد یگانه را که پیش از این تصدی پست مدیرکل دفتر قرنحینه و امور  رئیس سازمان دامپزشکی کشور در حکم جداگانه

ت سازمان و رئیس هسته تدوین و مقررات را در کارنامه عنوان مدیرکل حوزه ریاس الملل سازمان را به عهده داشته و فعالیت به بین

 .عنوان مدیر پدافند غیرعامل منصوب کرد کاری خود دارد را به

امید است با الحاف الهی در انجام وظایف قانونی آن مدیریت ازجمله آمادگی و مقابله با تهدیدات زیستی ": در حکم یگانه آمده است

ش دام، طیور و آبزیان در برابر مخاطرات و تهدیدات بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی با پذیری زیربخ منظور کاهش آسیب به

گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید  مندی از ظرفیت و توانمندی همکاران و انجام سایر امور محوله و رعایت اصل اعتدال بهره

 ".ددر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و مؤید باشی

مهدی خلج و مدیران ستادی سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد و   مراسم تودیع و معارفه مدیران سابق و جدید با حضور

 ./حاجی عبدالوهاب به خاطر زحماتشان در دوران مسئولیت تشکر و قدردانی شد  هادی تبرایی و  همچنین از صمد یگانه،

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00000-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  17, یکشنبه

 « بسته امنیت غذایی»تغییر نام سبد کاال به 
این بسته به شکل : داد و گفت خبر« بسته امنيت غذایی»وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تغيير نام سبد کاال به 

 . گيرد سابق توزیع نخواهد شد و تنها برخی اقشار را در بر می

به « سبد کاال»عنوان : علی ربیعی در حاشیه همایش هفته سالمت، در پاسخ به پرسشی پیرامون ارائه سبد کاال به مردم اظهار کرد 

ها  ضر محالعاتی پیرامون میزان کالری الزم برای تامین سالمت خانوادهدر حال حا. تغییر نام پیدا کرده است« بسته امنیت غذایی»

 .انجام شده است این محالعات مختص نیازمندان خواهد بود و بسته امنیت غذایی به شکل سابق توزیع نخواهد شد
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امنیت غذایی را توزیع کنیم که های  کنیم تا چهار مرحله بتوانیم بسته پیش بینی می: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد 

های امنیت غذایی کامال هدفمند  همچنین الزم به ذکر است جهت گیری بسته. البته این موضوع بستگی به منابع تخصیصی دارد

دچار کودکان و زنان بارداری که . رسد هایشان نمی شود که مواد پروتئینی الزم به سفره هایی ارائه می خواهد بود و تنها به خانواده

همچنین افراد تحت پوشش . های امنیت غذایی خواهند شد سوء تغذیه هستند از جمله افرادی خواهند بود که مشمول بسته

 .بهزیستی، کمیته امداد و آن دسته که پشت نوبت دریافت ارائه خدمات از این دو نهاد هستند نیز در فهرست ما قرار دارند

 نيت غذایی در دست اقشار آسيب پذیر اواخر اردیبهشت ماه، نخستين بسته ام 

ربیعی با بیان اینکه اگر شناسایی افراد نیازمند به درستی انجام شود، اواخر اردیبهشت ماه اولین بسته امنیت غذایی به دست اقشار  

 .پذیرد اجرای این برنامه در راستای مبارزه با فقر محلق صورت می: آسیب پذیر خواهد رسید، تاکید کرد
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 "الاب هب تشگزاب"

 

 

 

 
 شیر

 آیانا- 1393اردیبهشت  17, یکشنبه

 های مصرفی  در مدارس و کاهش اسید چرب ترانس در روغن" شیر استریلیزه"تصویب افزایش توزیع 
 . سالمت کليات مصوبات امروز جلسه شورای عالی سالمت و امنيت غذایی را اعالم کرد سياستگذاریریيس دبيرخانه 

 

، درباره (ایسنا)وگو با خبرنگار سرویس سالمت خبرگزاری دانشجویان ایران  دکتر علیرضا دالوری، مشاور وزیر بهداشت در گفت 

و امنیت غذایی که پس از سه سال وقفه امروز با حضور رییس جمهور تشکیل  کلیات مصوبات اولین جلسه شورای عالی سالمت

ترین موارد دستور جلسه امروز  ها و سموم در محصوالت غذایی مهم بررسی سالمت مواد غذایی پرمصرف و کاهش آالینده: شد، گفت

و آموزش پزشکی و همچنین صنعت، در این جلسه مقرر شد که سه وزارتخانه جهادکشاورزی، بهداشت، درمان : وی گفت .بود

های  همچنین مقرر شد که میزان اسید چرب ترانس در روغن. معدن و تجارت در مورد ترکیبات روغن وارداتی به اتفاق نظر برسند

 .ها کاهش یابد مصرفی به حدود دو درصد کاهش یافته و میزان اسید چرب اشباع نیز در این روغن

  
مصرفی نیز از دیگر مواردی بود که در جلسه امروز شورای عالی سالمت و امنیت غذایی به بحث و  "شیر"به گفته دالوری سالمت 

 .بررسی گذاشته شد

  
 .در این جلسه همچنین مقرر شد که میزان شیر استریلیزه توزیعی در مدارس بیشتر شود: وی در این باره ادامه داد

  
ها و سموم در محصوالت کشاورزی  درباره مصوبات مربوط به کاهش آالیندهرییس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت همچنین 

قانون برنامه پنجم توسعه مورد تاکید  00ماده « و»این موضوع در بند : در جلسه امروز شورای عالی سالمت و امنیت غذایی گفت

 .محرح در قانون را پیگیری کند ها و موارد قرار گرفته است و مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی موضوع مربوط به آالینده

  

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17275-1.html
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، امروز نخستین جلسه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی در (دا وب)گفتنی است بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت 

 .دولت یازدهم با حضور رییس جمهوری برگزار شد

-http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00000-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 صادرات و واردات
 آیانا- 1393اردیبهشت  16, شنبه

مرگ دو میلیون ماهی در سد فشافویه، حادثه / آال از لهستان در دستور کار زده قزل واردات تخم چشم

 زیست محیطی است 
شود و اخذ مجوز از کشور  آال از کشورهای فرانسه و اسپانيا انجام می قزل زده در حال حاضر، واردات تخم چشم

 .لهستان در دست بررسی است

با اعالم این خبر ( ایانا)های آبزیان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری 

 .شود آال، واردات آن از کشورهایی چون فرانسه و اسپانیا انجام می زده قزل ه تخم چشمدر راستای تأمین نیاز داخلی کشور ب: گفت

 .های دیگری در حال انجام است تا واردات از کشورهای دیگری همچون لهستان نیز انجام شود بررسی: کاظم عبدی افزود

ها ادامه دارد تا ثابت شود که هیچ  شده، اما بررسی های اولیه برای واردات از کشور لهستان انجام نامه موافقت: وی خاطرنشان کرد

 .های تولیدشده آنها وجود ندارد بیماری خاصی در بین آبزیان این کشور و تخم

 .آال توسط سازمان دامپزشکی صادر شد زده قزل میلیون تخم چشم 007در سال گذشته مجوز برای واردات : عبدی ادامه داد

 .شود و برای سایر آبزیان، وارداتی محرح نیست آال وارد می زده برای ماهی قزل ا تخم چشمدر حال حاضر تنه: وی تصری  کرد

واردات از کشور ایتالیا و چین انجام نشده و اگر هم روزی مجوزی بخواهد صادر شود، باید شرایط بهداشتی این : عبدی یادآور شد

 .کشورها لحاظ شود

 از ابهامای  سالمت آب شرب مردم اسالمشهر در هاله 

محیحی و مرگ حدود دو میلیون ماهی در سح  فشافویه  های آبزیان درباره حادثه زیست مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری

محیحی است، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری مسئولیت بازرسی و انجام  از آنجا که این حادثه زیست: نیز تأکید کرد

 .عهده داردهای مربوطه را بر  آزمایش

سازمان دامپزشکی کشور در زمینه علت مرگ ماهیان این سد به این نتیجه رسیده است که فاضالب خام یک : وی اظهار داشت

 .شهرک مسکونی عامل این حادثه شده است

ان فشافویه ای را مأمور پیگیری و برخورد با عامالن حادثه مرگ ماهی گفتنی است، مدیرکل محیط زیست استان تهران، تیم ویژه

کرده است و در این راستا در جلساتی که با فرمانداران اسالمشهر و شهر ری و مسئوالن آب و فاضالب و سایر مسئوالن محلی در 

شود، مقرر است که ضمن بررسی موضوع و حل مشکل، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود و عالوه بر  هفته جاری برگزار می

 .پرورش ماهیان این سد، برخورد قانونی با عامالن این حادثه انجام خواهد شد آن، بر اساس شکایت مجری

ربط انجام شده، در حال حاضر  هایی که توسط مراجع ذی الزم به ذکر است، سد فشافویه شهرستان اسالمشهر بر اساس بررسی

اندیشی  تر مسئوالن چاره رود هرچه سریع میامید . وجود آید شدت آلوده بوده و برای آب شرب مردم نیز ممکن است مشکالتی به به

 ./مناسبی در این موضوع داشته باشند

 http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00007-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17271-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17230-1.html
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 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  15, جمعه

 ! چهارم قصه پرغصه انتخابات نظام مهندسی کشاورزی کشور، بازهم به سرانجام نرسیدفصل 
چهارمين دوره مجمع عمومی و انتخابات نظام مهندسی کشاورزی کشور، همچون سه دوره گذشته، بازهم در اغلب 

 .نقاط کشور به رسميت نرسيد

دوره انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور که ، چهارمین (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ها تدارک دیده شده بود، از آنجا که همچنان قانون رسمیت مجمع عمومی و انتخابات مرحله اول به یکدیگر  در مراکز استان

یا صدها عضو سازمان در سراسر  ها به این ترتیب ده. دلیل به تعداد نرسیدن واجدان شرایط، رسمیت نیافت خورده مانده است، به گره

ترین نظام صنفی مهندسان  کشور نیز که با این تجربه غریبه بودند و برای انجام مسئولیت مشارکت در تعیین اعضای بزرگ

کشاورزی احساس مسئولیت کردند، مغموم از سرگردانی ناشی از قصه چندباره به رسمیت نرسیدن واجدان شرایط، خودشان و 

بدون آغشته شدن انگشت دست خود به جوهر استامپ پای حوزه اخذ -ز راهی که در یک روز تعحیل طی کرده بودند هوادارانشان ا

 !دست خالی بازگشتند -آراء

ی امروز، مقدمات فرایند اجرایی  بنا بر این گزارش، برگزارکنندگان این انتخابات در سراسر کشور در حالی از هشت صب  آدینه

بینی مهندسان مجرب سازمان نظام مهندسی کشاورزی به واقعیت  ت را فراهم کرده بودند که سرانجام پیشبرگزاری این انتخابا

ها  شده عضو سازمان نظام مهندسی در تهران و مراکز استان های شناخته تنها مهندسان کشاورزی عضو سازمان و چهره پیوست و نه

ها به مراکز  های شخصی خود دست نکشند و از شهرستان تا از پای برنامهاعضای جوان یا تازه عضو شده این سازمان ترجی  دادند 

کما این که غایبان فارغ از ! ها آفتابی شوند های شاخص عضو سازمان هم حاضر نشدند در پای صندوق استان نیایند که حتی چهره

های محل  وضعیت تعداد حاضران پای صندوقهای همراه خود در جریان  از طریق تلفن -و نه قحعاً-هرگونه گرایش صنفی، احتماالً 

 .گرفتند اخذ رأی قرار می

های قبل، ایراد قانونی منوط  به گزارش ایانا، در این راستا آنچه هویداست این است که بر اساس امری موجه و اثبات شده از دوره

رکود در انتخابات مرحله اول نظام ترین عامل ایجاد  شدن برگزاری انتخابات در مرحله اول به رسمیت مجمع عمومی، اصلی

گذاری و جنب و جوش نکردن نامزدها برای  مهندسی در سراسر کشور است، کمااینکه بر اساس این باور، معضل عدم سرمایه

فراخوان هواداران خودشان در سازمان و کنار آمدن نامزدها با این معضل قانونی جهت زحمت ندادن غیرمؤثر به هواداران و اعضای 

 .انجامد زمان، به پرشور نشدن فضای انتخاباتی مرحله اول میسا

رود  الزم به ذکر است، دومین و آخرین مرحله انتخابات با هر تعداد رأی واجدان شرایط عضو سازمان برگزار خواهد شد و انتظار می

 02از ششم تا )های خالق و عملیاتی  های نامزدها و اعضای مشتاق به حضور در انتخابات مرحله دوم برای گزینش چهره که رایزنی

 .که روز قحعی و نهایی برگزاری انتخابات مرحله دوم دوره چهارم است، حال و هوای دیگری بگیرد( ماه اردیبهشت

گذاری ضعیف و  رسانی مرهون سیاست های دریافتی غیررسمی که البته بخش عمده این نوع اطالع بنا بر آخرین گزارش

رسانی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور است، تاکنون به رسمیت رسیدن این انتخابات در هیچ استانی  کارانه اطالع محافظه

 .قحعی و رسمی تأیید نشده است

 ./اخبار تکميلی متعاقباً اعالم خواهد شد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00000-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 بازار و قیمت ها
 آیانا- 1393اردیبهشت  12, سه شنبه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17217-1.html
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 قلم محصوالت اساسی کشاورزی ثابت می ماند  51قیمت 
 . قلم محصول اساسی کشاورزی افزایش نخواهد یافت 32پس از آغاز مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها، قيمت 

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی عصر دوشنبه در گردهمایی مشترک معاونین برنامه ریزی عبدالمهدی بخشنده   

با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه : و اشتغال و مدیران کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری های سراسر کشور، افزود

 .محصول کشاورزی تا اول تیرماه سال جاری افزایش نخواهد یافت 00ها و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قیمت 

  
درصد از منابع مالی صندوق  07با اجرای این مرحله : وی بر ضرورت تامین منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت

 .بخش کشاورزی قرار می گیردتوسعه ملی پس از تبدیل به ریال به صورت تسهیالت از طریق بانک های عامل در اختیار 

درصد  25درصد و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته که  05سود این تسهیالت در مناطق برخوردار : بخشنده تصری  کرد

 .درصدی در اختیار بخش کشاورزی قرار می گیرد 05درصد خواهد بود که در ازای آورده  00کشور را شامل می شود، 

عالوه بر تسهیالت صندوق توسعه ملی، در بودجه سال جاری تکلیف شده که : در عین حال تاکید کرد معاون وزیر جهادکشاورزی

  .درصد تسهیالت خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند 05بانک های دولتی 

به بخش  درصد تسهیالت خود را 05علیرغم اینکه در قانون بودجه سال گذشته مقرر شده بود بانک های دولتی : وی یادآورشد

  .درصد تسهیالت پرداخت شده است 8کشاورزی اختصاص دهند، اما آمارها نشان می دهد سال گذشته در این بخش کمتر از 

بخشنده با بیان اینکه علیرغم اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها، تعیین نرخ های ترجیحی در بخش کشاورزی ادامه خواهد 

میلیارد تومان اعتبار با هدف تجهیز اراضی کشاورزی به  077زمینه پرداخت یکهزار و  80 دولت در بودجه سال: داشت، گفت

  .هزار هکتار از زمین های کشاورزی تحت پوشش این سیستم قرار گیرند 077آبیاری تحت فشار را فراهم آورده تا 

میلیون دالر از صندوق  577داخت یک میلیارد و عالوه بر منابع یادشده پر: معاون برنامه ریزی وزیر جهادکشاورزی، خاطرنشان کرد

توسعه ملی به مدت سه سال در اختیار بخش کشاورزی قرار می گیرد تا بتدریج سیستم های آبیاری مکانیزه در برخی از استانهای 

  .کشور افزایش یابد

دکتر روحانی به این استان مصوب شده که در سفر : 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 002

درصد کاهش پیدا کرده  57سال گذشته همواره در بودجه استانی، اعتبارات بخش کشاورزی  07وی با بیان اینکه طی هفت تا 

درصد  5/0درصد بود، اما در سال گذشته این میزان به  00اعتبارات استانی بخش کشاورزی  00در حالی که در سال : است، گفت

 .کاهش یافت

  
بخش : بخشنده بر ضرورت افزایش تولید محصوالت کشاورزی برای تامین مواد غذایی پایدار در کشور تاکید کرد و اظهار داشت

باید با برنامه ریزی های دقیق و حمایت استانداری ها بتوانیم به  کشاورزی از ظرفیت های زیادی در کشورمان برخوردار است و

  .تولید پایدار محصوالت غذایی در کشور کمک کنیم

میلیارد دالر محصوالت  00علیرغم وجود این ظرفیت ها، طی دو سال گذشته بیش از : معاون وزیر جهادکشاورزی تصری  کرد

 .کشاورزی وارد کشور شده است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00050-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  12, سه شنبه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17151-1.html
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 پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی برای ارائه خرما در سبد کاالی دولت 
شرایط اجازه دهد برای حمایت از توليد و توليد کنندگان خرما قدم هایی خوبی وزارت جهاد کشاورزی تا آنجایی که 

 . خواهد برداشت و طرح تصویب گنجاندن خرما در سبد کاالیی دولت بجد در دستور کار است

بازدید از به گزارش ایرنا، اسکندر زند، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشوردر  

یکی از مشکالت کشاورزان این : مراکز تحقیقاتی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و پژوهشکده خرما در دشتستان بوشهر افزود

 .منحقه که با خرما و نخیالت سروکار دارند موضوع بازار و بازاریابی پس از برداشت محصول است

 .شده است و در وزارتخانه نیز محرح خواهد شدمشکالت خرما درشهرستان دشتستان رصد : وی اضافه کرد 

در وزارت جهاد کشاورزی دغدغه خرما و مشکالت آن وجود دارد و درجلسه هفته قبل شورای مدیران وزارتخانه : زند ادامه داد 

می دهد خرما  موضوع سبد کاالیی خرما محرح و مقرر شد تا آنجایی که امکان دارد حداقل سبدهایی که دولت در اختیار مردم قرار

تالش خواهیم کرد فرهنگ استفاده از خرما : وی اضافه کرد .را نیز به عنوان یکی از اقالم خود در سبد کاال مورد استفاده قرار دهد

حمایت از تولید محصول و : معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد .را به نحوی ترویج دهیم که کمکی به نفع کشاورزان باشد

این مرکز : زند در باره مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان دشتستان گفت.داف ای این وزاتخانه استکشاورزان از اه

وی اظهار  .یکی از بهترین مراکز تحقیقاتی کشاورزی در سح  کشور است که طرح توسعه و ساماندهی آن از برنامه های ماست

رد مجموعه آموزشی و تحقیقاتی و کشاروزی در شهرستان دشتستان هدف از این بازدید بررسی زیرساخت ها و عملک: کرد

سازمان تحقیقات و آموزش های کشاورزی سرمایه گذاری های خوبی در زمینه کشاروزی بویژه خرما و سایر : زند بیان کرد .است

شده ولی باید جهت گیری و  در زمینه آموزش نیز سرمایه گذاری های خوبی: وی افزود .محصوالت دراستان بوشهر انجام داده است

کشاورزی در این منحقه باید بر اساس نیازهای منحقه 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/00027-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 شیالت
 آیانا- 1393اردیبهشت  12, سه شنبه

 شوند؟  ای صادر می چرا محصوالت شیالتی ایران فله
دیگر بندی به کشورهای  توانيم توليدات خود را در قالب بسته های نادرست شيالت نمی 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 با بیان این( 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 0077در کشور ما : ، اظهار کردمیلیون تن قابل ارتقا است

 .شود هزار تن فعلی بیشتر می 057مختلف از این بخش حمایت کند قحعا میزان تولید از 

ماهی گرمابی بدون کمک نقدی دولت هزار تن  057گذاری زیرساختی برای تولید  هزار میلیارد تومان سرمایه 00که  وی با بیان این

ای را به این بخش داشته  های ویژه رود دولت به بخش خصوصی بهای بیشتری دهد و حمایت انتظار می: صورت گرفته است، افزود

 .باشد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17160-1.html
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اشتغال یک برای : هزار نفر شده است، گفت 08که تولید ماهی گرمابی موجب اشتغال مستقیم و غیر مستقیم  آقازاده با بیان این 

میلیون تومان هزینه الزم است که بخش خصوصی بدون دریافت هیچ گونه کمک نقدی از دولت  57فرد در کار دولتی معادل 

 .توانسته است این بخش را اداره کند

ی که های شیالت کشور است به طور ها و مانع شدن از کارشکنی دهندگان ماهی حمایت از تشکل 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 

رهای دیگر صادر کنیم که همین امر بندی به کشو توانیم تولیدات خود را در قالب بسته های شیالت ایران نمی 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 ری و سیاستگذاری بر عهده بخش خصوصی است اما تصمیم گی درصد سرمایه 077: 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 تر اهمیت دهد و سیاستدولت باید به بخش خصوصی بیش: گذاری بیشتر شود، گفت گذار در سیاست سرمایه

 .بخش و با نظارت دولت صورت گیرد

گذاری به بخش خصوصی واگذار شود  اگر سیاست: هزار تن عنوان و اظهار کرد 00وی صادرات ماهیان گرمابی را در سال گذشته  

 .هزار تن افزایش داد 05توان این میزان را به  می

های دولت در سال جاری  ها و برنامه اگر سیاست: های صادر شده سه تا پنج کیلوگرم است، گفت ماهیکه وزن  آقازاده با بیان این 

 .توان میزان صادرات محصوالت را افزایش داد خوب پیش رود می

ل سابق های خود را بیشتر کند و بارندگی به روا های تولید به موقع دست ما برسد، دولت نیز حمایت به گفته وی اگر امسال نهاده 

 .یابد درصد افزایش می 00تا  07باشد تولید ماهیان گرمابی 

متر در  0.5هزار هکتار و راندمان تولید را بین چهار تا  02آقازاده سح  زیر کشت استخرهای پرورش ماهی گرمابی در کشور را  

 .هکتار عنوان کرد

-http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00058-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 بازار و قیمت ها
 آیانا- 1393اردیبهشت  12, سه شنبه

 قلم محصوالت اساسی کشاورزی ثابت می ماند  51قیمت 
 . نخواهد یافتقلم محصول اساسی کشاورزی افزایش  32پس 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 : و اشتغال و مدیران کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری های سراسر کشور، افزود

 .محصول کشاورزی تا اول تیرماه سال جاری افزایش نخواهد یافت 00برنامه ریزی های صورت گرفته قیمت ها و براساس 

درصد از منابع مالی  07با اجرای این مرحله : وی بر ضرورت تامین منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت 

 .طریق بانک های عامل در اختیار بخش کشاورزی قرار می گیرد صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال به صورت تسهیالت از

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17159-1.html
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درصد  25درصد و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته که  05سود این تسهیالت در مناطق برخوردار : بخشنده تصری  کرد 

 .می گیرددرصدی در اختیار بخش کشاورزی قرار  05درصد خواهد بود که در ازای آورده  00کشور 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 

 .درصد تسهیالت خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند 05بانک های دولتی 

درصد تسهیالت خود را به بخش  05های دولتی علیرغم اینکه در قانون بودجه سال گذشته مقرر شده بود بانک : وی یادآورشد 

 .درصد تسهیالت پرداخت شده است 8کشاورزی اختصاص دهند، اما آمارها نشان می دهد سال گذشته در این بخش کمتر از 

بخشنده با بیان اینکه علیرغم اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها، تعیین نرخ های ترجیحی در بخش کشاورزی ادامه  

میلیارد تومان اعتبار با هدف تجهیز اراضی کشاورزی به  077زمینه پرداخت یکهزار و  80دولت در بودجه سال : اهد داشت، گفتخو

 .هزار هکتار از زمین های کشاورزی تحت پوشش این سیستم قرار گیرند 077آبیاری تحت فشار را فراهم آورده تا 

میلیون دالر از  577عالوه بر منابع یادشده پرداخت یک میلیارد و : خاطرنشان کردمعاون برنامه ریزی وزیر جهادکشاورزی،  

صندوق توسعه ملی به مدت سه سال در اختیار بخش کشاورزی قرار می گیرد تا بتدریج سیستم های آبیاری مکانیزه در برخی از 

 .استانهای کشور افزایش یابد

در سفر دکتر روحانی به این استان مصوب شده که : ن سیستان و بلوچستان، افزودوی با اشاره به سفر اخیر رییس جمهور به استا 

 .هزار هکتار از زمین های کشاورزی این استان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شود 002

کرده درصد کاهش پیدا  57سال گذشته همواره در بودجه استانی، اعتبارات بخش کشاورزی  07وی با بیان اینکه طی هفت تا  

درصد  5/0درصد بود، اما در سال گذشته این میزان به  00اعتبارات استانی بخش کشاورزی  00در حالی که در سال : است، گفت

 .کاهش یافت

بخش : بخشنده بر ضرورت افزایش تولید محصوالت کشاورزی برای تامین مواد غذایی پایدار در کشور تاکید کرد و اظهار داشت 

ای زیادی در کشورمان برخوردار است و باید با برنامه ریزی های دقیق و حمایت استانداری ها بتوانیم به کشاورزی از ظرفیت ه

 .تولید پایدار محصوالت غذایی در کشور کمک کنیم

میلیارد دالر محصوالت  00علیرغم وجود این ظرفیت ها، طی دو سال گذشته بیش از : معاون وزیر جهادکشاورزی تصری  کرد 

 .وارد کشور شده است کشاورزی

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00050-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 شیالت
 آیانا- 1393اردیبهشت  18, دوشنبه

 بسته شد  زبان بردار پروژه فشافویه، عامل مرگ دو میلیون ماهی خواهی بهره زیاده
 .بردار این پروژه باعث شد که دو ميليون قطعه ماهی کشته شوند خواهی بهره ورود فاضالب در کنار زیاده

با اعالم این ( ایانا)مدیرکل تولید آبزیان آب شیرین سازمان شیالت ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

فاضالب شهرک واوان که باعث آلودگی آب شده است، در کنار کاهش منابع آبی و تراکم باالی عواملی همچون ورود : خبر گفت

 .آبی موجب مرگ و میر این ماهیان شده است ماهیان گرم رهاسازی بچه

د هکتار قابلیت کشت دار 077آل است، حدود  ترین حالت که آب این سد خاکی در حد ایده در خوشبینانه: مرتضی افراسیابی افزود

تواند رهاسازی شود؛ بنابراین باید  ماهی می قحعه بچه 577هزار و  هزار تا یک که محابق موازین موجود، به ازای هر هکتار، بین یک

 .شد ماهی در کنار این سد رهاسازی می حدود دوهزار قحعه بچه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17151-1.html
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بردار  یافت، اما بهره فته نیز کاهش مییا ماهیان پرورش درصدی سح  آب این سد باید تعداد بچه 07با کاهش : وی خاطرنشان کرد

 .محیحی حادث شود این پروژه با ممانعت از این امر باعث شد که این اتفاق زیست

ای آب را  ورود فاضالب نیز مزید بر علت شده است که البته عده: مدیرکل تولید آبزیان آب شیرین سازمان شیالت ایران ادامه داد

 .کنند سالم تلقی می

ها  تواند پاسخ بسیاری از ابهام زودی جواب آن می آب این سد خاکی برای آزمایش فرستاده شده است که به: تصری  کردافراسیابی 

 .باشد

 ./هایی نبودیم گاه شاهد چنین اتفاق شد، هیچ شده انجام می صورت مدیریت اگر پرورش ماهی در این منحقه به: وی یادآور شد

 http://www.iana.ir/shilaat/item/00080-0.html 

 

 "الاب هب تشگزاب"
 برنامه و سیاستها

 آیانا- 1393اردیبهشت  16, شنبه

 شود  داری در بخش کشاورزی قانونی می نظام اجاره
 .سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی در دست تدوین استداری بخش کشاورزی از  قانون نظام اجاره

  
، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در همایش تجلیل از (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ال گذشته بخش های روستایی استان تهران، برگزار شد با بیان اینکه در چند س گرا که در یکی از تعاونی پیشکسوتان تعاون

متعاقب این رفتارها در حالی که در : ای با تعرفه محصوالت آسیب دیده است، گفت های نادرست بازی غیرحرفه کشاورزی از سیاست

میلیون تن و از نظر دالر صرف  8میزان واردات کاالهای کشاورزی و محصوالت غذایی به کشور حدود هشت تا  00و  00های  سال

میلیون تن و به لحاظ ارزی حدود  00میزان این واردات به لحاظ وزنی  80میلیارد دالر بود که در سال  0.5ه شده ساالنه نزدیک ب

 !میلیارد دالر در هر سال شد 00

: ها قانونی بسیار مهم و جراحی بزرگی بر پیکر اقتصاد کشور بوده است، افزود حسین صفایی با بیان اینکه قانون هدفمندسازی یارانه

دلیل اجرای بد و ناقص،  کشور منتظر بود تا کسانی پیشگام اجرای این قانون شوند و اقتصاد را شکوفا کنند، اما متأسفانه بهها  سال

بینی کرده بود پدیدار نشد، بلکه نتایج نامحلوبی نیز برای کشور و بخش کشاورزی  گذار برای اجرای آن پیش تنها آثاری که قانون نه

 .به جا گذاشت

گذاری در حوزه تولید  درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون صرف سرمایه 07عنوان مثال قرار بود  به: ان کردوی خاطرنش

دهد، بلکه مناسبات تولید در حوزه کشاورزی نیز به هم خورده و در خیلی از  تنها این اتفاق رخ نمی کشاورزی و صنعت شود، اما نه

 .شود رزی غیراقتصادی میهای کشاو های بخش، فعالیت زیرحوزه

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با بیان اینکه در ایران بعد از فروپاشی نظام ارباب رعیتی، مجموعه قوانینی وضع 

 های ما در مورد دوران گذار از بر اساس بررسی: های مورد نیاز کشاورزان بر مبنای آن قوانین شکل بگیرد، ادامه داد شد تا تشکل

داری بالتکلیف مانده است، در حالی که به لحاظ عرفی این نظام مورد توجه  کشاورزی سنتی به تجاری مشخص شد که نظام اجاره

 .است و با تصویب قانونی جامع می توان به اتفاق های خوبی در این امر نائل شد

سرانجام : در آینده نزدیک خبر داد و تصری  کرد داری بخش کشاورزی صفایی از تدارک این سازمان برای تصویب قانون نظام اجاره

 .باید یک راه متقن و مؤثر را در دستور کار قرار داد تا همیشه در موضع بیان مشکل باقی نمانیم

http://www.iana.ir/shilaat/item/17298-1.html
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وی یکی از محورهای کلیدی گذر از کشاورزی سنتی به تجاری را نیز فراگیر کردن پوشش استاندارد برای کاال و خدماتی که در 

یکی از مشکالت حوزه تولید کشاورزی را این دانست که کمتر به استانداردسازی بها : شود، برشمرد و یادآور شد می کشور تولید

 .عنوان یک افق و تعهد برای خود تعریف کنند اند این را به های پیشرو نیز نتوانسته شود و حتی تشکل داده می

این امر در بازار منحقه نیز شرایط پذیرش و صادرات کاالی ما را : د کردصفایی استانداردسازی را ضرورت بازارسازی دانست و تأکی

 .کند فراهم می

شکل نگرفتن این : های مفقوده برشمرد و اظهار داشت های مختلف یکی دیگر از حلقه های تامین را در حوزه وی تکمیل زنجیره

 .ای مانند واسحه گری در کشور بیداد کند ها باعث شده تا پدیده زنجیره

در : توانند جذب این بخش شوند، گفت آموختگان کشاورزی نمی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با بیان اینکه دانش

 .کننده است ای نگران طور متوسط هفت سال به سن نیروی کار کشاورزی کشور اضافه شده که این مسئله سال گذشته به 05طول 

به این شکل   فناوری و تکنولوژی است زیرا ساختار بخش  ناتوانی آن در جذب دانش نوین، مشکل بعدی این بخش: صفایی افزود

 .است

ما برای اینکه از این ساختار و مشکالت عبور کنیم راهی جز اینکه کشاورزی و کشاورزان را به سمت عضویت : وی خاطرنشان کرد

 .های سهامی زراعی سوق دهیم نداریم شرکت های تولید و های تعاون روستایی، تعاونی مؤثر در یکی از تشکل

پذیر و  ها سازماندهی کنیم هم کشاورزی را سرمایه ها و شرکت به همان نسبت که ما کشاورزان را در این تشکل: صفایی ادامه داد

 .کنیم هم شرایط پذیرش تکنولوژی و نیروی کار جوان را برای بخش ایجاد می

امروز ما بیش از : ترین شرایط را داشته است، تصری  کرد ده نهاد تعاون در حوزه کشاورزی موفقوی با اشاره به اینکه به اعتقاد بن

 ./واحد تعاونی و تشکل کشاورزی در کشور داریم 077هزار و  شش

http://www.iana.ir/shilaat/item/00002-0.html 

 

 "الاب هب تشگزاب"
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  13, چهارشنبه

 محصول غذایی نشان ایمنی و سالمت گرفتند  ۷۰
آب  ، ماست پروبيوتيك نيم چرب، D1شده با ویتامين  چند محصول غذایی جدید شامل دوغ گرمادیده بدون گاز غنی

با اسيد فوليك و ویتامين، امروز از وزارت بهداشت نشان شده صبحانه  سازی سرکه بالزاميك و غالت غنی  انار اُرگانيك،

 .ایمنی و سالمت دریافت کردند

های غذایی وزارت بهداشت امروز در  به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، هدایت حسینی،مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده  

تأمین غذای سالم و کافی برای مردم از : ، گفتمراسم اعحای نشان ایمنی سالمت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 .شود ریزی و پیگیری می هاست و امروز در کشور ما امنیت غذا و سالم بودن آن برنامه های دولت دغدغه

ها در این حوزه که در حال اجراست مصوبه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی است که در  یکی از مهم ترین برنامه: وی ادامه داد 

 .به اعحای نشان ایمنی به محصوالتی که در تامین غذای سالم مؤثر هستند، پرداخته استآن 

کنندگان  مصوبه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی در رابحه با تأمین غذایی سالم و کافی طراحی شده تا تولید 5: حسینی گفت 

 .را برای تولید این غذاها تشویق کنند و غذاهای سالم شناسایی شود

http://www.iana.ir/shilaat/item/17236-1.html
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امنیت غذا با محوریت : های غذایی وزارت بهداشت با اشاره به برنامه پنجم توسعه تصری  کرد مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده 

 .تر است شود برخورداری مردم از غذای سالم اصالح الگوی تغذیه و بهبود ترکیب آن محرح است و هدفی که دنبال می

معیارهای اعحای نشان ایمنی و سالمت شامل  :، عرضه و مصرف آن تأکید کرد و گفتسازی برای تولید غذای سالم وی در فرهنگ 

 .آمیز است  عدم استفاده از مواد افزودنی شیمیایی، به حداقل رساندن کالری، کاهش چربی، نمک و قند، کاهش عوامل مخاطره

زا،  ده از داروهای دامپزشکی، عوامل آلودگیکاهش سموم و قارچ باقیمانده و سموم دفع آفات نباتی، کاهش استفا: حسینی گفت 

های سنتی و استفاده از مواد افزودنی طبیعی از اهدافی است که این  ها و عوامل آلرژن و تولید بهداشتی و صنعتی فرآورده هورمون

 .محصوالت باید داشته باشند

فرآورده نشان ایمنی و سالمت  00گیرند و تاکنون  یبار مورد پایش قرار م 0گیرند، ساالنه  محصوالتی که نشان ایمنی می :وی گفت 

های سالم، زعفران و غیره قرار دارند و  را دریافت کرده اند، بیشترین گروه مواد لبنی بوده و پس از آن ماکارونی، نوشیدنی

 .های علوم پزشکی فارس، ایران و خراسان رضوی بوده است های فعال، دانشگاه دانشگاه

  
گیرند،  هایی که امروز نشان ایمنی و سالمت می فرآورده: های غذایی وزارت بهداشت تصری  کرد رزیابی فرآوردهمدیرکل نظارت و ا

  آب انار اورگانیک، ، شیر پاستوریزه غنی شده، ماست پروبیوتیک نیم چرب،D0شامل دوغ گرما دیده بدون گاز غنی شده با ویتامین 

اند، با اسید فولیک، ویتامین، از جمله  ازی غالت صبحانه که تاکنون وارداتی بودهس نخستین بار سرکه بالزامیک و غنی  تولید

 .اند هایی است که موفق به دریافت نشان ایمنی شده فرآورده

http://www.iana.ir/shilaat/item/00000-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 زعفران 
 آیانا- 1393اردیبهشت  16, شنبه

 ! ارزش صادرات زعفران ایران نصف شد
 . ميليون دالر رسيد 2۷۷به بيش از  3132ارزش صادرات زعفران و پودر زعفران ایران در سال 

 077.0ودر زعفران به ارزش تن زعفران و پ 002.2به گزارش ایسنا، آمار گمرک ایران حاکی از آن است در سال گذشته بیش از 

 .میلیون دالر از کشور صادر شد

 
میلیون  008گرم آماده برای خرده فروشی به ارزش  07تا  07در این بین بیشترین حجم صادرات به انواع زعفران در بسته بندی 

 .میلیون دالر اختصاص یافت 27.2گرم به ارزش  07دالر و زعفران در بسته بندی بیش از 

 
 .میلیون دالر آن مربوط به پودر زعفران بوده است 0صادرات زعفران و پودر زعفران کشور در سال قبل تنها حدود از کل 

نکته جالب در خصوص صادرات زعفران و پودر زعفران کشور این است که در سال گذشته ارزش صادرات زعفران و پودر زعفران 

درصد  0.0دی مواجه شد در حالی که وزن صادرات این محصول تنها حدود درص 50با افت شدید  0080ایران در مقایسه با سال 

 .کاهش را تجربه کرد

میلیون  000.0تن و از نظر ارزشی به بیش از  008.0صادرات زعفران و پودر زعفران از کشور از نظر وزنی به حدود  0080در سال 

 .دالر رسیده بود

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/00000-0.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1393اردیبهشت  13, چهارشنبه

 ها عازم چین شد  رئیس سازمان جنگل
 های ها، مراتع و آبخيزداری کشور به منظور توسعه همکاری در زمينه طرح خداکرم جاللی رئيس سازمان جنگل

 . زایی در رأس هيئتی عازم کشور چين شد جنگلداری، آبخيزداری و مقابله با پدیده بيابان

، بنا بر اعالم وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و در راستای برگزاری (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

وافقاتی بین دو طرف درباره انعقاد یک یادداشت چهاردهمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری خلق چین ت

 .ها و سازمان دولتی جنگلداری کشور چین به عمل آمد تفاهم اختصاصی بین سازمان جنگل

ها و  های بین تهیه شده و مقرر شد رئیس سازمان جنگل نویس پروتکل همکاری بر اساس این توافق، پیش: افزاید این گزارش می

 .رسمی از کشور چین این پروتکل را به امضا برسانندهیئت همراه طی بازدیدی 

ای برای  زمینه گیرد، پیش فروردین به مدت یک هفته از کشور چین صورت می 00گفتنی است، این بازدید که از تاریخ 

 ./ای نزدیک خواهد بود های گسترده منابع طبیعی در آینده همکاری

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/00007-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"
 متفرقه

 آیانا- 1393اردیبهشت  13, چهارشنبه

 ! یاضی به سنگ خورد تیر قره/ مخالفت محیط زیست برای ورود محصوالت تراریخته به بازار
خود برای ممانعت از توليد محصوالت تراریخته و ورود آنها به سبد سازمان حفاظت محيط زیست همچنان بر موضع 

 .غذایی مردم مخالف است

در واکنش به اعالم نظر ( ایانا)مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ای است که طعم و  محصوالت کشاورزی تولیدشده در کشور به اندازهکیفیت : رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی با اعالم این خبر گفت

 .مزه میوه ایرانی در تمامی کشورهای اروپایی و آمریکایی زبانزد است

 .رسد ترین شلیل اروپا و آمریکا نمی گاه مزه شلیل ایرانی به پای شیک هیچ: اسماعیل کهرم افزود

کشاورزی تولیدشده در کشور ما خاص است و تحت تأثیر دستکاری ژنتیکی  های محصوالت دلیل آنکه ژن به: وی خاطرنشان کرد

 .قرار نگرفته، از اصالت خاصی برخوردار است

سازمان حفاظت محیط زیست با ورود و تولید هرگونه محصوالت تراریخته در کشور مخالف است، زیرا این امر باعث : کهرم ادامه داد

 .کمیت شود، بر محیط زیست نیز اثرات سوئی داشته باشد شود که عالوه بر آن که کیفیت فدای می

های محصوالت کشاورزی و جانداران آن، باعث تغییراتی در طبیعت و محیط زیست نیز خواهدشد  دستکاری در ژن: وی تصری  کرد

 .های دراز اثرات خود را به جای بگذارد و بدین ترتیب این مسئله ممکن است در سال

 ای دیگر عمل کنيم گونه ردات محصوالت تراریخته بهبرای جلوگيری از وا 

توان با دستکاری ژنتیکی، تمام خصوصیات را ارتقاء داد و بدین ترتیب  نمی: مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد

 .شود و سازمان حفاظت محیط زیست با این مقوله مخالف است برخی از خصوصیات فدای دیگری می

ای  گونه توان به درست است که تولید برخی از محصوالت کشاورزی ازجمله برنج در حد نیاز داخل نیست، اما می: دکهرم تأکید کر

 .عمل کرد که نیازی به واردات محصوالت تراریخته نداشته باشیم

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/17210-1.html
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در کشور استرالیا، ورود ای که  گونه شدت مخالف هستند؛ به کشورهای اتحادیه اروپا با ورود محصوالت تراریخته به: وی اظهار داشت

 .هر نوع میوه پیگرد قانونی و مجازات دارد

سازمان حفاظت محیط زیست همچنان بر موضع خود استوار است و از ورود محصوالت تراریخته به سبد : کهرم در پایان گفت

 .کند غذایی مردم جلوگیری می

ای در سال جاری  صورت مزرعه د محصوالت تراریخته بهگفتنی است، چندی پیش رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از ورو

های مختلف برای این محصوالت  رسد تا آزمایش خبر داده و گفته است که امسال تحقیقات جامعی در این پژوهشکده به انجام می

ذایی خانوار وارد دستکاری ژنتیکی شده انجام شود و در صورتی که مشکل خاصی نداشته باشد، برای ورود به مزرعه و سپس سبد غ

 .عمل شویم

از عزم  دو روز پيش در گفت وگو با ایانایاضی رئيس پژوهشکده بيوتکنولوژی کشاورزی  الزم به ذکر است، بهزاد قره

 /.ه مزرعه و بازار خبر داده بودجدی این پژوهشکده برای ورود محصوالت تراریخته جدید در سال جاری ب

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/00087-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  17, یکشنبه

 انتفاع کشاورزان؛ در دستور کار بورس کاال : مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران اعالم کرد
مرغ از طریق رینگ صادراتی بورس کاال فراهم است و  حسين پناهيان معتقد است در حال حاضر، بستر صادرات تخم

رسد با وجود رتبه باالی ایران در توليد این محصول در خاورميانه، قادر خواهيم بود حداقل بازار کشورهای  نظر می به

های کالن تر از جمله نقش بورس کاال در فاز  بحث در ادامه عالوه بر رینگ کشاورزی به حوزه. دست آوریم ا بههمسایه ر

های  ها، بهبود فضای کسب و کار از کانال بورس کاال و توسعه رقابت پذیری و جذب سرمایه دوم هدفمندی یارانه

مرغ به تابلو بورس کاال و رونق گرفتن  تخم ورود محصول. خارجی نيز کشيده شد که در ذیل شرح آن آمده است

با مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران گفتگویی  "تجارت فردا"معامالت رینگ کشاورزی ما را بر آن داشت تا برای 

 .خوانيم داشته باشيم که به اتفاق می

 گفتگو از علی طهماسبی

ول شده است؟ اثرات ناشی از اجرای فاز دوم بر ها چه وظایفی به بورس کاال مح برای فاز دوم هدفمندی یارانه  

 های مختلف چيست؟  مکانيسم معامالت رینگ

ها از نظر اداری وظیفه ای به بورس کاال محول نشده است و این موضوع تأثیر خاصی بر  در زمینه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، آن است که هدف اصلی اجرای فاز . های کاالیی در بورس کاال ندارد مکانیسم معامالت گروه

عنوان نهاد ملی، از لحاظ  های نسبی در اقتصاد است و این در حالی است که بورس کاال به ح قیمتها اصال دوم هدفمندی یارانه

کارکردی با فراهم آوردن یک محیط شفاف و نظام مند، به کشف قیمت بهتر و کاراتر کاالها کمک کرده و در نتیجه تأثیر 

به عبارت دیگر، از آنجا که در بورس کاال . یان خواهد شدصورت آشکار نما ها به های مالی شرکت ها در صورت هدفمندی یارانه

شود، در صورت بروز هرگونه تغییری در  صورت رقابتی و عادالنه و با توجه به مکانیسم عرضه و تقاضای بازار تعیین می ها به قیمت

ها آشکار شده و بدین ترتیب به  یمتها، تأثیرات مربوطه بالفاصله در ق عوامل بنیادی بازار نظیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه

های نسبی در  این موضوع خود به خود به اصالح قیمت. گیران اقتصادی در اتخاذ تصمیمات بهینه کمک خواهد کرد فعاالن و تصمیم

نی بازار تنها اطالعات به روز و دقیقی از وضعیت کنو عالوه بر این بورس کاال، نه. اقتصاد که هدف اصلی طرح است منجر خواهد شد
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http://www.iana.ir/jangalomarate/item/17190-1.html
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ترین زمان  تواند مشکالت موجود را در کوتاه کند، بلکه با پایش کارآمد بازار، می های بازار در آینده منتشر می گیری و همچنین جهت

با توجه به اینکه کاالهایی که در بورس . گذاران جهت انجام اقدامات مقتضی منتقل کند ربط و سیاست ممکن به اطالع مراجع ذی

گیرند از جمله کاالهای اساسی و استراتژیک اقتصاد است که تغییر قیمت آنها سایر کاالهای دیگر را نیز  بادله قرار میکاال مورد م

گذاران جهت کاهش اثرات تورمی اجرای این  دهد، ارائه چنین اطالعاتی از بازار کمک بسیار زیادی به سیاست تحت تأثیر قرار می

  .طرح خواهد کرد

بورس کاال برای بهبود فضای کسب وکار کشور است، در این باره و با توجه به دوره رکود عميقی  بحث بعدی پتانسيل

 کنيد؟  که اقتصاد ایران دچار آن بوده، نقش بورس کاال را چگونه ارزیابی می

گذشته نقش  ، این بورس در سال80هزار میلیارد ریالی واحدهای تولیدی در بورس کاالی ایران در سال  070با تأمین مالی 

 .بسزایی را در بهبود فضای کسب و کار کشور ایفا کرده است

های تولیدی، استفاده از  بدین صورت که یکی از ابزارهای بسیار مهم بورس کاال برای به حرکت درآوردن منابع مالی به سمت بخش

مدت و بلندمدت را  ریزی کوتاه امکان برنامهاین نوع قراردادها ضمن کمک به تأمین مالی واحدهای تولیدی، . قراردادهای سلف است

 020هزار و  070حدود  0080سازد و بر این مبنا، واحدهای تولیدی کشور در قالب قرارداد سلف در سال  برای آنها فراهم می

 .تدرصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل اس 00اند که حاکی از رشد  میلیارد ریال در بورس کاالی ایران تأمین مالی شده

میلیارد ریال منابع مالی بیشتری برای بخش  208هزار و  00، بورس کاال در مقایسه با سال ماقبل حدود 80در واقع طی سال 

درصد ارزش کل معامالت بورس کاال از  00ضمن آنکه در این سال، حدود . درصدی داشته است 00تولید تأمین کرده که رشد 

 .تطریق قراردادهای سلف صورت پذیرفته اس

کننده نیاز به تأمین مالی برای سه ماه آینده  ایم که بر اساس آن اگر عرضه شود در بورس کاال ساختاری را مهیا کرده لذا مشاهده می

شوند باید این  هایی که تازه به بورس کاال وارد می داشته باشد بتواند منابع را دریافت کند، البته بورس هم ضوابحی دارد که شرکت

تر  پذیری، این شرایط برای آنها سهل ها و انعحاف اشته باشند و پس از جلب اعتماد در روند معامالت، افزایش فعالیتضوابط را د

 .خواهد شد

های نفتی و کشاورزی،  های فلزی، معدنی، پتروشیمی، فرآورده این در شرایحی است که واحدهای تولیدی فعال در کشور در بخش

وپاگیر و ضوابط خودش را دارد،  ها و قوانین دست ش داشته در حالی که سیستم بانکی محدودیتهمواره نیاز به سرمایه در گرد

 .شود لیکن این تأمین مالی از طریق ابزارهای ارزان، راحت و محمئن از سوی بورس کاال انجام می

چيست؟ آیا وزارت  برنامه بورس کاالی ایران در باره ورود محصوالت کشاورزی به بورس کاال و خرید تضمينی آنها

 اند؟  های فعلی راضی گران از شيوه کشاورزی، بورس کاال و در نهایت معامله

های منتخب شامل گلستان، همدان، تهران، مازندران، فارس،  بورس کاالی ایران با همکاری وزارت جهادکشاورزی در برخی استان

وری بخش کشاورزی و  قانون افزایش بهره 00برای اجرای ماده  خوزستان، اصفهان و کرمانشاه در حال آماده سازی بسترهای الزم

منابع طبیعی است؛ که بر اساس این ماده قانونی، وزارت جهادکشاورزی باید به تدریج سیاست قیمت تضمینی را جایگزین سیاست 

التفاوت قیمت تابلوی  مابهبه این صورت که محصوالت کشاورزان در بورس کاال عرضه و معامله خواهند شد و . خرید تضمینی کند

بر این اساس برای سال . شده از سوی دولت، توسط وزارت جهادکشاورزی به آنها پرداخت خواهد شد بورس و قیمت تضمینی اعالم

اند که وارد این فرآیند شوند و در این راستا بورس کاال در حال پذیرش انبارهای  جدید، شش محصول در هشت استان انتخاب شده

این محصوالت در انبارهای پذیرش شده توسط بورس وارد شده و با صدور قبوض انبار از طریق . ها است رایط در این استانحائز ش

در صورتی که قیمت کشف شده در بورس کمتر . سامانه الکترونیکی بورس کاال، در بورس کاال عرضه و در نهایت معامله خواهند شد
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خریداران نیز با دریافت قبض انبار و . التفاوت را از وزارت جهادکشاورزی دریافت خواهند کرد از قیمت تضمینی باشد، کشاورزان مابه

 .مراجعه به انبار مورد نظر و ارائه قبض انبار، محصول مورد نظر را تحویل خواهند گرفت

 .رود مشورت طرفین پیش میالبته تعامالت بورس کاال و وزارت جهادکشاورزی تداوم دارد و امور مربوط به توسعه این بخش با 

کارایی معامالت محصوالت کشاورزی چگونه بوده است؟ بدین مفهوم که بورس کاال تا چه ميزان در کوتاه کردن دست 

 دالالن حوزه کشاورزی مؤثر بوده است؟ 

مت، فراهم کردن بازار ها از جمله فرآیند شفاف کشف قی های ذاتی این بورس دلیل ویژگی های کاالیی به اساساً معامالت در بورس

های غیرضرور تا چه حد مؤثر بوده است، باید گفت  اما در پاسخ به اینکه بورس کاالی ایران در حذف واسحه. کارا هستند... رقابتی و

معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاال تاکنون سهم چندانی از کل معامالت محصوالت کشاورزی کشور را به خود اختصاص 

توان به خوبی اظهار نظر کرد، اما آنچه مسلم است رویارویی مستقیم خریداران و  ت؛ از این رو در این خصوص نمینداده اس

وقفه بورس کاالی ایران بر این بوده  های بی تالش. های غیرضرور خواهد شد فروشندگان در بورس کاالی ایران، سبب حذف واسحه

سترش معامالت محصوالت کشاورزی و انتفاع هرچه بیشتر کشاورزان را در دستور عنوان یک مسئولیت ملی، توسعه و گ است که به

رشد  080نسبت به سال  0080شاهد این موضوع اینکه ارزش معامالت محصوالت کشاورزی بورس کاال در سال . کار خود قرار دهد

بازار فیزیکی بورس کاال در سال  درصدی محصوالت کشاورزی از مقدار معامالت 7.0درصدی را تجربه کرده است و سهم  077

  افزایش یافته است 0080درصد در سال  0.0، به 0080

وری بخش کشاورزی چه  قانون افزایش بهره 11مرغ به تابلوی بورس کاال در چارچوب الزامات ماده  ورود محصول تخم

 تأثيری در بازار این محصول برای توليدکنندگان و خریداران خواهد داشت؟ 

دلیل تغییر الگوی مصرف آن طی فصول مختلف و سایر عوامل همچون  یکی از کاالهای اساسی سبد خانوار است و به مرغ تخم

مرغ با آن  ها و تولیدکنندگان تخم مشکلی که اکنون اتحادیه. های تولید، شاهد نوسان قیمت آن هستیم ها و نهاده نوسان هزینه

مرغ به بورس کاال سبب کشف  ورود تخم. مرغ بسیار باالتر از قیمت آن در بازار است مرو هستند این است که بهای تمام شده تخ روبه

مرغ از کاالهای مشمول قانون خرید تضمینی است، در صورتی که این محصول مشمول  صحی  قیمت آن شده و از آنجا که تخم

بخش کشاورزی، تولیدکنندگان قادر خواهند بود وری  قانون افزایش بهره 00سیاست قیمت تضمینی شود و نیز اجرای الزامات ماده 

التفاوت قیمت تابلوی بورس و قیمت تضمینی اعالمی از سوی دولت را، به عنوان ضرر و زیان خود، از وزارت جهادکشاورزی  مابه

  .مرغ باشد تواند مجرایی برای صادرات تخم از طرفی رینگ صادراتی بورس کاال نیز می. دریافت کنند

تا چه حد با این . انجامد مرغ در بازار می مرغ به بورس کاال در نهایت به افزایش قيمت تخم ند ورود تخمبرخی معتقد

 برداشت موافقيد؟ 

مرغ در بورس کاال به افزایش قیمت منجر خواهد شد، این اظهار نظر دقیقی نیست و عوامل  اگر منظورتان این است که ورود تخم

مرغ تأثیرگذار هستند و  در نوسان قیمت تخم... های طیور، الگوی مصرفی جامعه و و قیمت نهاده های تولید متعددی ازجمله هزینه

دهد عرضه متوالی  بورس صرفاً محل کشف نرخ بر اساس میزان عرضه و تقاضا است و اتفاقاً تجربه بورس در سایر کاالها نشان می

توان از ابزارهای مالی همچون  البته برای پوشش ریسک می. شود کاال در بورس کاال باعث ثبات نسبی قیمت آنها در بازار می

اندازی این قراردادها  ریزی برای راه های طیور استفاده کرد که بورس کاالی ایران در حال برنامه قراردادهای آتی خوراک و نهاده

داشت، آمار و اطالعات دقیقی از مقدار  مرغ به بورس کاال عالوه بر اینکه کشف صحی  قیمت آن را به دنبال خواهد ورود تخم. است

نقش ... های مسئوالن ازجمله تعیین نرخ تعرفه صادرات و عرضه و تقاضای بازار را ارائه خواهد کرد که این امر در تصمیم گیری

  .مهمی خواهد داشت
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 مرغ چگونه خواهد بود؟  مکانيسم معامالت تخم

ذیرش شده در بورس کاال بر مبنای عرضه و تقاضا خواهد بود و تفاوتی وجود مرغ همچون سایر محصوالت پ مکانیسم معامالت تخم

  .ندارد

مرغ در تاالر صادراتی هست؟ اگر تاکنون بوده حجم معامالت در  آیا امکان قرار گيری محصوالت کشاورزی ازجمله تخم

گيری بازار  شود و بازپس ساز صادرات آن تواند زمينه مرغ در بورس کاال می چه ميزان است؟ آغاز معامالت تخم

 کشورهای همسایه را فراهم آورد؟ 

عنوان متولی بازار محصوالت کشاورزی مجوز آن  در صورتی که تولید کشور مازاد بر تقاضای داخلی باشد و وزارت جهادکشاورزی به

انعی در این مسیر وجود ندارد را صادر کند، امکان صادرات این محصول از طریق رینگ صادراتی بورس کاال وجود خواهد داشت و م

و خوشبختانه در سال جاری طی روزهای اخیر این امکان فراهم شده است، اما تاکنون صادراتی از این طریق انجام نشده است؛ لذا 

ران رسد با وجود رتبه باالی ای نظر می در حال حاضر، بستر صادرات این محصول از طریق رینگ صادراتی بورس کاال فراهم است و به

مرغ در خاورمیانه، قادر خواهیم بود حداقل بازار کشورهای همسایه ازجمله عراق، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان،  در تولید تخم

  .را به دست آوریم... آذربایجان و

ویژه در  هدرباره محصول زعفران و زیره چه اقداماتی در پيش دارید؟ برنامه ورود چه کاالهای دیگری را به بورس کاال ب

 حوزه کشاورزی دارید؟ 

اندازی قراردادهای آتی محصوالت کشاورزی پذیرش شده و نیز پذیرش قرارداد  های سال جاری جایگاه ویژه ای برای راه در برنامه

قرارداد آینده زیره سبز در هیئت پذیرش مورد پذیرش قرار گرفته است و . آینده محصوالت جدید در نظر گرفته شده است

همچنین در بین سایر محصوالت کشاورزی نیز قرارداد آتی کنجاله . در دستور کار بورس کاال است 80اندازی این قرارداد در بهار  راه

  .سویا مورد پذیرش قرار گرفته و قرارداد آینده ذرت نیز در نوبت پذیرش است

 چيست؟  31های دیگر بورس کاال برای سال  برنامه

گیر و  الملل و تعامل با نهادهای تصمیم اقتصاد ملی، افزایش ظرفیت بورس کاال در تعامل اقتصاد بینتعمیق کارکردهای بورس در 

اندازی معامالت برخط قراردادهای آینده، ارتقای  همچنین راه. رود شمار می به 80ساز ازجمله رویکردهای بورس کاال در سال  تصمیم

ما . شود سترش سامانه پذیرش انبارها و صدور قبض انبار در این راستا عملیاتی میهای بازارهای فیزیکی و مشتقه به همراه گ سامانه

اندازی معامالت اختیار و  های پایه جدید، گسترش بازارگردانی در قراردادهای مشتقه، راه اندازی قراردادهای آینده روی دارایی راه

  .معامالت سلف موازی را هم در دستور کار خود داریم

 های خارجی چيست؟  پذیری و جذب سرمایه بورس کاال برای توسعه رقابتهای  برنامه

ترین آنها بحث مزیت  ها احتیاج دارد که یکی از مهم سری الزامات اولیه و زیرساخت گذاری خارجی به یک های سرمایه توسعه ظرفیت

سازی و  گرفته است، اما در زمینه فرهنگگیری بر پایه رقابت پذیری شکل  رقابتی است، هرچند بورس کاال از همان ابتدای شکل

. های ما بیشتر آشنا شوند آشنایی با کارکردهای این نهاد مالی باید بیشتر کار کنیم تا بازیگران صحنه اقتصاد نیز با وظایف و برنامه

ای طراحی شده  گونه های ما این است که ما صرفاً یک شرکت سهامی عام صرف نیستیم، زیرا ساختار سهامداری ما به یکی از بحث

درصد از سهام این شرکت را در  0.5تواند بیش از  که هیچ سهامداری قدرت نفوذ در عملکرد بورس کاال را به این دلیل که نمی

مالکیت خود داشته باشد، ندارد و این به خاطر استقالل نقشی است که برای بورس کاال از قبل در نظر گرفته شده است، پس در 

های اقتصادی را افزایش داده و  وری هر یک از بخش توانیم بهره گویم با فرهنگ سازی کارکردهای این نهاد مالی ما میمجموع باید ب
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گذاری خارجی در هر  ترین فاکتورهای اثرگذار بر سرمایه پذیری را در عرصه اقتصاد ملی بهبود ببخشیم زیرا یکی از مهم رقابت

 .های رقابتی خود به خوبی عمل کند یا خیر خاص توانسته در جهت پرورش مزیتکشوری این مسئله است که آیا آن کشور 

اندرکاران آن  های رقابتی هر بخش را به دست وری، کارایی و مزیت توانیم بهره گیری بورس کاال می ما معتقدیم بر اساس ذات شکل

 ./های خارجی هم موفق عمل کنیم بخش نشان دهیم تا پس از آن در جهت جذب سرمایه

http://www.iana.ir/bazargani/item/00000-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  17, یکشنبه

 مرغ در بورس کاالی ایران  عرضه تخم
 . مرغ است کشاورزی بورس کاالی ایران شاهد عرضه تخمماه، تاالر محصوالت  شنبه هفتم اردیبهشت روز یك

الملل شرکت بورس کاالی ایران، اتحادیه مرکزی  و به نقل از روابط عمومی و امور بین( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .کند کشاورزی می ریال راهی تاالر معامالت محصوالت 577هزار و  00مرغ را به قیمت پایه  تن تخم 00مرغداران میهن 

 .ریال است 087هزار و  07ای برزیل به قیمت پایه  تن ذرت دانه 025هزار و  این تاالر همچنین شاهد عرضه یک

تن دانه کلزای فارس  577هزار تن دانه کلزای خوزستان،  توان به یک شده در تاالر محصوالت کشاورزی می از دیگر محصوالت عرضه

 .اشاره کرد تن دانه کلزای ایالم 577و 

 ./شود هزار تن انواع کاال در بورس کاالی ایران عرضه می 000شنبه حدود  گفتنی است، در مجموع، در روز یک

http://www.iana.ir/bazargani/item/00000-0.html 

 

 "الاب هب تشگزاب"
 بازار و قیمت ها

 آیانا- 1393 اردیبهشت 19, سه شنبه

 مرغ در بورس کاال کاهش یافت  قیمت عرضه تخم
تومان  ۰۷۷به دوهزار و  11۷مرغ در بورس کاال از چهارهزار و  با اعمال نظر وزارت جهاد کشاورزی نرخ عرضه تخم

 .کاهش یافت

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران گذار میهن امروز در گفتگو با  مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغ تخم 

 .تن با موفقیت آغاز شد 57مرغ در بورس کاالی ایران با عرضه پایه  چهارمین روز عرضه تخم

و از  مرغ به شفافیت الزم رسیده رود که خرید و فروش و بازار تخم مرغ در بورس، امید می با عرضه تخم: اصغری افزود... ا هدایت

 .های بازار کاسته شود تعداد واسحه

شده روی تابلوی بورس کاال رفت، اما بر اساس نظر  مرغ در سه روز ابتدای عرضه، بر اساس هزینه تمام نرخ تخم: وی خاطرنشان کرد

 .مرغ بر اساس قیمت کف بازار عرضه شد جهادکشاورزی از امروز نرخ تخم

 077مرغ بر روی تابلوی بورس کاال دوهزار و  قیمت امروز هر کیلوگرم تخم: میهن ادامه دادگذار  مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغ تخم

 .تومان بود 057تومان اعالم بود، در حالی که قیمت روزهای ابتدایی این محصول چهارهزار و 

وری است تا دولت  ایش بهرهقانون افز 00مرغ در بورس کاال فراهم آمدن بستر اجرای ماده  هدف از عرضه تخم: اصغری تصری  کرد

 .از قیمت تمام شده و مبلغ خرید و فروش، میزان سود و ضرر و زیان تولیدکننده محلع شود

http://www.iana.ir/bazargani/item/17272-1.html
http://www.iana.ir/bazargani/item/17241-1.html


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

 

87 
 

های آینده خواهد  گیری ها و آمار در صحیحی از وضعیت تولید برای تصمیم بر این اساس، وزارت جهادکشاورزی داده: وی یادآور شد

 .داشت

 ./شود روز قبل، به عالوه کمی افزایش، عرضه می( فروش)مرغ در بورس بر اساس خروجی  تخممیزان عرضه : اصغری تأکید کرد

 http://www.iana.ir/tashakkol/item/00000-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 بازار و قیمت ها
 آیانا- 1393اردیبهشت  18, دوشنبه

 مرغ  ضرر روزانه چهار میلیارد تومانی مرغداران از کاهش قیمت تخم
مرغ از نرخ مصوب، مرغداران در هر روز چهار ميليارد تومان ضرر  تومانی هر کيلوگرم تخم ۰۷۷هزار و  با کاهش یك

 .دهند می

( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران گذار امروز در گفتگو با  دهندگان مرغ تخم دبیرکل کانون سراسری انجمن صنفی پرورش 

تومان زیان به همراه دارد که با احتساب تولید  277هزار و  مرغ برای مرغدار یک فروش هر کیلوگرم تخم: با اعالم این خبر گفت

 .شود مرغ در هر روز چهار میلیارد تومان خسارت وارد می تن در کشور، به صنعت تخم 577روزانه دوهزار و 

تومان اعالم شد که  077مرغ چهارهزار و  بر اساس نرخ مصوب سال گذشته، هزینه تولید هر کیلوگرم تخم: طالکش افزود فرزاد

 .کنند تومان کاهش یافته است، در حالی که مرغداران با هزینه احمالی تورم نیز دست و پنجه نرم می 277امروز به دوهزار و 

های زیادی برای حل مشکل مرغداران از قبیل  اورزی در دولت یازدهم همکاریمسئوالن وزارت جهادکش: وی خاطرنشان کرد

اند، اما در مقحع فعلی بازار صادراتی کشش جذب  مرغ مازاد به بسته امنیت غذایی انجام داده تسهیل شرایط صادرات و انتقال تخم

 .مرغ تولیدشده را ندارد این حجم از تخم

طور متوسط روزانه شش کانتینر  در سال گذشته به: گذار ادامه داد دهندگان مرغ تخم ورشدبیرکل کانون سراسری انجمن صنفی پر

خاطر  دلیل تغییرات فصلی و کاهش میزان صادرات به شود که در مقحع اخیر به مرغ به کشورهای افغانستان و عراق صادر می تخم

 .ا کرده است، این میزان به شش کانتینر کاهش پید"بسته امنیت غذایی"تأمین نیاز 

با : مرغ ایران، تصری  کرد مرغ در کشور و سایر کشورهای واردکننده تخم طالکش با اشاره به ورود فصل گرما و کاهش مصرف تخم

توان تولید مازاد مصرف را به صنایع تبدیلی برد و با ماندگاری یک  مرغ می سازی تخم کمک به افزایش نقدینگی واحدهای پاستوریزه

 .دسال ذخیره کر

ماند، اما با فرآوری این محصول، ماندگاری و ارزش  های با پوست حداکثر سه ماه در سردخانه باقی می مرغ تخم: وی یادآور شد

 .افزوده آن بیشترشده و برای صادرات شرایط بهتری خواهد داشت

دلیل مشکالت  وجود دارند که به تن در کشور 077مرغ پاستوریزه با ظرفیت روزانه  کارخانه تبدیلی تخم 8: طالکش تأکید کرد

 ./کنند نقدینگی با حداقل ظرفیت کار می

http://www.iana.ir/tashakkol/item/00077-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 

 
 تخم مرغ

 آیانا- 1393اردیبهشت  18, دوشنبه

http://www.iana.ir/tashakkol/item/17324-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/17300-1.html
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 " بسته امنیت غذایی"عرضه در بورس و مرغ با  نجات تخم
و بورس مرغداران اميدوار  "بسته امنيت غذایی"صورت رایگان در مرحله دوم توزیع مرغ به با عرضه شش وعده تخم

 .به توليد این محصول برای آینده شدند

با اعالم این خبر ( ایانا)ی ایران عضو هیئت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورز 

مرغ در روزهای اخیر باعث شده تولید این محصول برای مرغداران با زیان زیادی همراه باشد به طوری که  کاهش قیمت تخم: گفت

 .در صورت عدم ایجاد گشایش در بلندمدت، این صنعت را با مشکالت جدی تری روبه رو می کند

مرغ حاکم بر بازار در شرایط فعلی تأثیری در میزان تولید این  اهش مصرف و قیمت پایین تخمشرایط ک: محمدتقی محمدی افزود

 .شود محصول پروتئینی نخواهد داشت، زیرا روند تولید بر اساس یک سیکل ثابت انجام می

امنیت غذایی باعث مرغ رایگان در مرحله دوم بسته  مرغ در بورس و توزیع شش وعده تخم با عرضه تخم: وی خاطرنشان کرد

 .قرارگیری این محصول در دسترس عموم و تنظیم بازار خواهیم شد

مرغ در سال  بر اساس نرخ مصوب، هزینه تولید هر کیلوگرم تخم: عضو هیئت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن ادامه داد

شده ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی  ی تحمیلها گذاری شد، اما امروزه با افزایش هزینه تومان قیمت 077گذشته چهارهزار و 

 .تومان کاهش یافته است 077هزار و  طور متوسط به سه ها و افزایش نرخ سوخت، قیمت این محصول درب مرغداری به یارانه

رو  روبه... د وهای تولید مانند باال رفتن نرخ خوراک طیور، انرژی، دستمز مرغ با افزایش هزینه صنعت تولید تخم: محمدی تصری  کرد

 .رسانند شده به فروش می است، اما مرغداران اکنون محصول خود را کمتر از قیمت تمام

 ./مرغ و صادرات این محصول، گشایشی در روند تولید ایجاد شود وی اظهار امیدواری کرد که با افزایش سرانه مصرف تخم

 http://www.iana.ir/tashakkol/item/00005-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 بازار و قیمت ها
 آیانا- 1393اردیبهشت  17, یکشنبه

 درصد ارزان شد  1۵زمینی در میادین  قیمت سیب
 1۷۷هزار و  درصد کاهش به یك 2۷بار شهرداری با کاهش  بازارهای ميوه و ترهزمينی در ميادین و  نرخ مصوب سيب

 .تومان کاهش یافت

دلیل برداشت همزمان محصول  و به نقل از روابط عمومی سازمان میادین، به( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

زمینی در  قیمت مصوب انواع سیب... دزفول و کرمان،  بندرعباس،  زمینی در مناطق مختلف جنوب کشور ازجمله جیرفت،  سیب

ریال در هر  577هزار و  00هزار تا  05درصد کاهش یافته و این محصول بین  07روز گذشته نزدیک به  00سازمان میادین طی 

 .شود کیلوگرم عرضه می

دلیل افزایش دوبرابری سح  زیر  اورزی بهبا توجه به اعالم کارشناسان دفتر امور سبزی، گیاهان زینتی و دارویی وزارت جهادکش

بینی  های آینده پیش زمینی در مناطق مذکور و عرضه انبوه آن و ورود محصوالت سایر مناطق ازجمله گرگان در هفته کشت سیب

 ./های آتی تداوم یابد شود این روند کاهشی در هفته می

http://www.iana.ir/tashakkol/item/00008-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 منابع مالی
 آیانا- 1393اردیبهشت  17, یکشنبه

http://www.iana.ir/tashakkol/item/17285-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/17249-1.html
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 ای کشاورزان  چهار سال تأخیر در اجرای معافیت بیمه
نفره در بودجه، هنوز  پنجهای کمتر از  بعد از گذشت چهار سال از گنجانده شدن قانون معافيت بيمه کارفرمایان، کارگاه

 .این مهم به مرحله اجرا نرسيده است

با : با اعالم این خبر گفت( ایانا)نظام صنفی کشاورزی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران   رئیس 

ای  ر سال جاری معافیت بیمهرود که د های دولت تدبیر و امید در ارتباط با موضوع بهداشت و بیمه افراد انتظار می پیگیری

 .نفره که از چهار سال گذشته در قانون نیز گنجانده شده بود، عملیاتی شود های پنج کارفرمایان کارگاه

، 87قانون بودجه سال  077های تا پنج نفر در بند  ای کارفرمایان کارگاه در چهار سال گذشته معافیت بیمه: موسی رهنمایی افزود

بودجه آورده شده تا کارفرمایان کوچک بخش  05تبصره ( و)و امسال در بند  80و قانون بودجه سال  80سال  قانون بودجه 20بند 

 .طور رایگان بیمه کنند کشاورزی بتوانند کارگران خود را به

خود مزرعه عنوان کارگر در  ترین عملیات کشاورزی در مزارعی است که خود کشاورز به وی با اشاره به اینکه اقتصادی و پربهره

مندی از بیمه تأمین اجتماعی است تا به امید بیشتری به کار  ترین حقوق کشاورزان، بهره از ابتدایی: حضور دارد، خاطرنشان کرد

 .ای کارفرمایان کارگاهی تا پنج نفر قابل انجام است خود در این بخش ادامه دهند که این امر با معافیت بیمه

یروهای جوانان و پیر شدن هرروزه کشاورزان، بخش کشاورزی کشور دچار مرگ خاموش شده و با خروج ن: رهنمایی ادامه داد

 .نیازمند ایجاد مواهب اجتماعی بیشتری است

عدم همخوانی : رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با اشاره به دالیل گرایش پایین جوانان به بخش کشاورزی در کشور تصری  کرد

و مسائل اقتصادی و عدم برخورداری کشاورزان از مواهب اجتماعی مانند بیمه ازجمله مواردی بوده که  های تولید ها با هزینه قیمت

 .های گذشته زمینه خروج افراد و عدم گرایش جوانان به کشاورزی را فراهم آورده است در سال

شود که در عملیاتی  اورزی دعوت میاز همه مدیران، رؤسا، نمایندگان مجلس، مسئوالن دولتی و فعاالن بخش کش: وی یادآور شد

 .شدن بیمه کشاورزان و جلب توجه افکار عمومی به این موضوع مهم تالش کنند

 http://www.iana.ir/tashakkol/item/00000-0.html 

 

 "الاب هب تشگزاب"
 متفرقه
  آیانا- 1393اردیبهشت  17, یکشنبه

 وری  ماه آخرین مهلت ارسال مقاله به جشنواره ملی بهره نیمه اردیبهشت
ماه، آخرین فرصت ارسال مقاالت متخصصان و پژوهشگران بخش کشاورزی برای شرکت در جشنواره  نيمه اردیبهشت

 .وری است ملی بهره

با : با اعالم این خبر گفت( ایانا)با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران وری وزارت جهادکشاورزی امروز در گفتگو  دبیر کمیته بهره 

وری و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی  وری وزارت جهادکشاورزی، برگزارکننده جشنواره ملی بهره جانبه کمیته بهره همکاری سه

وری در  ی مرحله دوم جشنواره ملی بهرهصنایع معادن و کشاورزی ایران در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهاد

 .شود برگزار می 80اردیبهشت تا یکم خردادماه  00طی روزهای  "وری بخش کشاورزی ارزیابی تجارب موفق ارتقای بهره"بخش 

ترین ور وری و قدردانی از بهره ساله با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره همه "وری جشنواره ملی بهره": الدینی افزود محمد شجاع

شود که امسال بخش  های ایرانی با حمایت ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می مدیران ارشد شرکت

 .بار در این جشنواره ایجاد شد نیز برای نخستین "وری بخش کشاورزی ارزیابی تجارب موفق ارتقای بهره"

http://www.iana.ir/tashakkol/item/17247-1.html
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 موضوع مقاالت 

های مختلف کشاورزی شامل آب، خاک و صنایع،  های اقتصادی زیربخش بنگاه: اطرنشان کردمشاور معاون وزیر جهادکشاورزی خ

توانند حداکثر سه پروژه  تولیدات گیاهی، دام، طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم، جنگل، مرتع و منابع طبیعی و شیالت و آبزیان، می

 .ه جشنواره ارسال کنندوری به دبیرخان موفق خود را با دستاوردهای مشخص در زمینه بهره

طور  ها به کمیته داوری جشنواره مشتمل بر متخصصان علمی، نخبگان اقتصادی و اعضای هیئت علمی دانشگاه: وی ادامه داد

 .تخصصی تجارب دریافت شده را داوری خواهند کرد

ارشد وزارت جهاد کشاورزی، سازمان  وری در حضور مقامات ها در مراسم روز ملی بهره از برترین پروژه: الدینی تصری  کرد شجاع

 .شود وری و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تقدیر می ملی بهره

 کنندگان در جشنواره تخفيف ویژه برای مشارکت 

( سابا)وری انرژی ایران  وری، امکان استفاده از تسهیالت سازمان بهره ازجمله مزایای مشارکت در نهضت ملی بهره: وی یادآور شد

های  گیری شاخص وری سامانه ملی اندازه های بهره های برتر در زمینه انرژی، تخفیف ویژه تجزیه و تحلیل شاخص برای پروژه

های برتر، کسب امتیاز در طرح ملی  شده شرکت بیمه البرز برای شرکت ها و تخفیف ارائه وری، امکان استفاده از ویژگی بهره

های  گیری شاخص وری از سامانه ملی اندازه های بهره های برتر، دسترسی آنالین به شاخص شرکت بندی اعضای اتاق ایران برای رتبه

وری با حضور مقامات ارشد نهاد ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی،  وری و تقدیر از برگزیدگان در آیین بزرگداشت روز ملی بهره بهره

 .وری است وری انرژی و سازمان ملی بهره زمان بهرهصنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سا

 ./مراجعه شود www.ipcel.irوری به آدرس  برای کسب اطالعات بیشتر به وبگاه جشنواره ملی بهره

 http://www.iana.ir/tashakkol/item/00000-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 ها بازار و قیمت
 آیانا- 1393اردیبهشت  16, شنبه

 ها  تر از سایر استان تومان ارزان 5۵۵۵قیمت مرغ گرم در خراسان رضوی 
مرغ گرم در استان خراسان   دليل نامشخص بودن ميزان مصرف، متوسط قيمت شده، به بر اساس مطالعه آماری انجام

 .ها است تر از سایر استان ایينهزار تومان پ تا یك ۰۷۷رضوی طی سال 

با اعالم این خبر ( ایانا)رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی خراسان رضوی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

شده دولت جلوتر است، اما قیمت پایین این محصول در استان  وضعیت تولید مرغ در خراسان مناسب و از برنامه تعیین: گفت

 .های تولید نیست پاسخگوی هزینه

طوری که در اوج قیمتی  های کشور، خراسان دارای کمترین نرخ مرغ زنده در کشور است، به در میان استان: علی مظفری افزود

 .تومان خرید و فروش شد 077هزار و  تومان مرغ گرم در تعحیالت نوروزی این محصول در خراسان، شش 257هزار و  شش

دلیل اینکه خراسان دارای زائران و مسافران غیرمشخص است، میزان تولید بر اساس مصرف در زمان  به: کردوی خاطرنشان 

 .رو است مصرف سال با مشکل فروش و کاهش قیمت روبه های کم شود و در زمان حداکثری در نظرگرفته می

دارت مرغ تولیدی کشور به آسیای میانه و استان خراسان محل صا: رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی خراسان رضوی ادامه داد

 .رسد شود، در خود خراسان به فروش می منظور صادرات وارد استان می افغانستان است که در برخی موارد بخش زیاد مرغی که به

تومان  هزار تا یک 277ها در استان خراسان رضوی طی سال  شده، متوسط قیمت بر اساس مقایسه آماری انجام: مظفری تصری  کرد

 .ها است تر از سایر استان پایین

http://www.iana.ir/tashakkol/item/17242-1.html
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های حمل دوبرابری در مقایسه  دارند، دارای هزینه( جنوب کشور)دلیل بعد مسافتی که تا بندر  مرغداران خراسانی به: وی یادآور شد

تولید بیشتری های  تومان پرداخت کرده و دارای هزینه 007تا  077طوری که برای حمل هر کیلوگرم ذرت،  با تهران هستند، به

 ./هستند

 http://www.iana.ir/tashakkol/item/00000-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  13, چهارشنبه

 ! بار های حمل میوه و تره در صدی کرایه ۳۵سودجویی با افزایش 
 1۷های حمل و نقل محصوالت کشاورزی را تا  های انرژی، برخی از سودجویان کرایه های افزایش قيمت حامل زمزمهبا 

 .اند درصد افزایش داده

ترین لحظات  ها از ابتدایی ، تب و تاب حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های  طوری که افراد خود را برای نوسان شود، به واریز نشدن بنزین برای خودروهای شخصی در بین مردم مشاهده میروز گذشته با 

 .اند دیگری در سال جدید آماده کرده

دهندگان خدمات از شرایط تورمی سوءاستفاده کرده و کاالی خود  ها، برخی تولیدکنندگان و ارائه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه

 .ا به قیمتی باالتر از ارزش واقعی خود به فروش رسانندر

شده  بعد از گذشت سه سال از زمان اجرای فاز نخست، با آغاز فاز دوم نیز شاهد سوءاستفاده برخی سودجویان از شرایط حاصل

 .هستیم

روستای دژگاه شیراز مبنی بر های انرژی تماسی از کشاورز  های افزایش قیمت حامل در نخستین ساعت روز گذشته و ایجاد زمزمه

 .های حمل و نقل گرفته شد باال رفتن قیمت کرایه

طوری  ای یافته، به های حمل و نقل افزایش قابل مالحظه هزینه( شنبه سه)از امروز : کشاورز دژگاهی در گفتگو با خبرنگار ایانا گفت

هزار تومان افزایش  077هزار و  هزار تومان به یک 077ش از هزار تومان افزای 077که کرایه حمل بار خاور از شیراز به تهران با 

 .یافته است

های تولید و حمل و نقل را در حالی شاهد هستیم که عمده محصوالت تولیدی دژگاه با کاهش  افزایش هزینه: افزاید علی حسنی می

 !رو هستند قیمت فروش روبه

صوالت تولیدی این روستا هستند که نرخ فروش آنها در سر مزرعه به فرنگی از عمده مح خربزه محلی و گوجه: وی خاطرنشان کرد

 .تومان کاهش یافته است 577تومان و  077ترتیب به 

های حمل و نقل، نرخ  با توجه به باال رفتن قیمت پالستیک برای پوشش مزارع، کود و سم و کرایه: این کشاورز دژگاهی ادامه داد

 .صرفه نبوده و محصوالت کشاورزی بر روی زمین مانده است فروش محصوالت تولیدی این روستا به

کاهش بارش و پراکنش آن در سال گذشته نیز بر وضعیت تولید این منحقه اثر داشته و وضعیت تولید و : حسنی تصری  کرد

 .معیشت کشاورزان دژگاهی را در وضعیت نامحلوبی قرار داده است

شده محصوالت تولیدی خواهد داشت، اما با افزایش  شک تأثیراتی بر قیمت تمامهای انرژی بئون  گفتنی است، تغییرات حامل

 ./ها جلوگیری کرد ها باید از سوءاستفاده نظارت

 http://www.iana.ir/tashakkol/item/00070-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

http://www.iana.ir/tashakkol/item/17237-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/17203-1.html
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 تکنولوژی، نوآوریها ،علمی
 آیانا- 1393اردیبهشت  12, شنبهسه 

تشکیل نخستین جلسه شورای / ناکامی شورای سالمت در تصویب نهایی نشان ملی استاندارد ارگانیک

 سالمت دولت تدبیر و امید در هفته آینده 
ارگانيك محصوالت کشاورزی پنج جلسه در شورای سالمت و امنيت غذایی برای تصویب نهایی نشان ملی استاندارد 

 .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 

: جمهوری به موضوع امنیت غذایی و سالمت جامعه گفتخبری توسعه کیفیت راهبردی سالمت غذا با اشاره به تأکید رئس 

های بسیاری در موضوع تأمین امنیت و سالمت محصوالت غذایی نقش دارند، اما محور اصلی، خود بدنه خود صنعت غذای  وزارتخانه

 .کشور است که باید توجه بیشتری به این امر داشته باشند

های گذشته برای ارتقایی کیفی صنعت غذا صورت گرفته، کیفیت محصوالت  لهایی که در سا با تالش: فرجی افزود مجید حاجی

 .غذایی افزایش یافته و تولیدات صنایع غذایی بر اساس استانداردهای موجود در دنیا، مورد پایش قرار گرفته است

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  انستیتو تحقیقات تغذیه: دهد، خاطرنشان کرد مسئوالن کشوری قرار می

  .کند کنندگان، به موانع و مشکالت فعاالن این بخش برای ارتقاء سالمت غذایی نیز توجه می مصرف

 ندارد  نامه شورای سالمت اهرم اجرایی سياست

گیری در صنعت غذا  شورای سالمت و امنیت غذا که باالترین مرجع برای تصمیم: 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 در هفته آینده، نخستین جلسه شورای سالمت در دولت تدبیر و امید تشکیل می: جی تصری  کردفر 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

ه بر حفظ ذائقه مردم، محصوالتی با کیفیت و قابل پیگیری در های صنعتی به شکل سنتی هستیم تا عالو دنبال تولید نان کشور، به

 .کنندگان قرار گیرد اختیار مصرف

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 ات قبل از کنکاش در مراجع علمی بهاخبار منتشرشده در حوزه سالمت غذا گاهی اوق: کرد

 .شود کنندگان می در بین مصرف

شود،  درصد آن در داخل کشور تولید می 07فرجی با اشاره به اینکه بیشترین روغن مصرفی از طریق واردات تأمین و کمتر از  حاجی

اوقات این واردات از مسیرهای اصلی  گیرد، اما گاهی دات پالم روغن، صورت میهای مشخصی برای کنترل بر وار نظارت: اظهار داشت

 .شود هایی بین مردم و مسئوالن می صورت نگرفته که و باعث ایجاد نگرانی

وی با خرسندی از برگزاری نخستین کنفرانس توسعه کیفیت در صنعت غذا اظهار امیدواری کرد که با پایان این همایش، مسیر 

 .ای توسعه کیفیت و سالمت محصوالت غذایی در کشور باز شودمشخصی بر

با توجه به : های تولید در کیفیت محصوالت غذایی گفت فرجی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اثرات افزایش هزینه حاجی

تولیدی وجود دارد که  های تولید به صنایع غذایی، امکان تغییر در کیفیت محصوالت فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش هزینه

 .ها کمک کند های حاصل از واقعی کردن قیمت یارانه دولت در این باره با تزریق بخشی از یارانه
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 ناکامی شورای سالمت بعد از پنج جلسه در نهایی کردن نشان ملی استاندارد ارگانيك 

خبرنگار ایانا مبنی بر سرنوشت اعحای نشان ملی ای و صنایع غذایی کشور در پاسخ به پرسش  رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه

مواردی که درباره باقیمانده سموم دفع آفات، کودهای شیمیایی در محصوالت : استاندارد ارگانیک پس از چند سال توقف، افزود

الت نقش دارد، توان تأیید یا تکذیب کرد، اما باید گفت عوامل بسیار زیادی در ایجاد این مشک شود را نمی کشاورزی محرح می

دلیل گستردگی ابعاد آن هنوز نتیجه خاصی  بار در شورای سالمت و امنیت غذایی محرح شده، اما به 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، 

تر از محصوالت عادی بوده و قابل تعمیم برای مصرف همه  های تولید محصول ارگانیک به مراتب گران هزینه: طرنشان کردخا

 .طبقات جامعه حتی در کشورهای پیشرفته نیست

حتی ضعیف تنها قشر مرفه بلکه خانوار متوسط و  در تولید محصوالت ارگانیک باید شرایحی ایجاد شود که نه: فرجی ادامه داد حاجی

 .نیز این محصوالت را خریداری کنند

رغم عدم تصویب نهایی نشان ملی  وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایانا درباره اعحای نشان ارگانیک به برخی مواد غذایی به

ت به سوی و تولید در این باره باید انجمن ارگانیک پاسخگو باشد، اما ایجاد شرایحی برای حرک: توسط انجمن ارگانیک تصری  کرد

  .محصوالت ارگانیک امری پسندیده است

 !ميزان دریافت انرژی ایرانيان بيشتر از استاندارد جهانی

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 صرفی است، بهطبقه زیر خط فقر بیشتر از نیاز م

 .ناشی از آن است

محصوالت که )طبق قوانین کدکس، محصوالت آنالوگ : فرجی در پاسخ به نحوه استفاده از پالم روغن در صنایع لبنی، گفت حاجی

های گیاهی را دارند، اما این موضوع با نصب برچسب بر روی محصول مشخص  حق استفاده از چربی( شوند با روغن گیاهی تولید می

 ./شود

http://www.iana.ir/tashakkol/item/00020-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  12, سه شنبه

معرفی برندهای برتر صنایع / توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در صنعت غذا برگزار شد نخستین کنفرانس

 ماه  آبان 5۰غذایی در 
ای و صنایع غذایی کشور با حضور  نخستين کنفرانس توسعه کيفيت از صبح امروز در محل انستيتو تحقيقات تغذیه

 .فعاالن بخش صنایع غذایی و حضور کمرنگ مسئوالن دولتی برگزار شد

، نخستین کنفرانس توسعه کیفیت، صب  امروز در محل انستیتو تحقیقات (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد تغذیه

این باره در ابتدای این نشست، دبیرکل کنفرانس توسعه کیفیت با اشاره به هفته سالمت و فرمایش های مقام معظم رهبری در  

مندی همه مردم از غذای سالم ازجمله  کننده، ارتقای کیفیت سالمت، تأمین امنیت غذایی و بهره کاهش مخاطرات آلوده: گفت

 .شود مواردی است که در بخش سالمت دنبال می

http://www.iana.ir/tashakkol/item/17167-1.html
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 "یری مقدم بر درمانپیشگ"سالمت غذا، پیشگیری را در پی خواهد داشت که با شعار هفته سالمت مبنی بر : شهریار دبیریان افزود

  .نیز هماهنگ است

 ماه آبان 3۰معرفی برندهای برتر صنایع غذایی در 

تر از  رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به اینکه استانداردهای غذایی موجود در ایران سختگیرانه در ادامه، نایب 

شده بین محصوالت کنسروی ایران با بعضی از کشورها،  انجام بر اساس مقایسه: 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 00انجمن مدیریت کیفیت ایران در : فرشید شکرخدایی خاطرنشان کرد

 .کنند را از لحاظ کیفیت انتخاب و معرفی میبخش صنایع غذایی 

 !نفری 3۷۷نفره 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  "رمز کیفیت"کردم و فقط از یک دریچه کوچک با  سال پیش، فعالیت خود را از آشپزخانه کوچکی در منزل شروع 07: 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 0020دومین کنگره صنایع غذایی در سال : ر خود تصری  کردهای دو ای از سال وی با اشاره به خاطره

هایی در مقایسه با  نفری برگزار شد، اما امروزه تعامل افراد برای حضور در چنین کنفرانس 877حضور تنها سه نفر در یک سالن 

 .های گذشته تغییر کرده است سال

فی صنایع غذایی، با مقایسه وضعیت تولید محصوالت کشاورزی ایران با مالزی، یادآور های صن مشاور عالی دبیرکل کانون انجمن

هفتمی  ای که در سال گذشته بین سح  زیر کشت ایران با کشور مالزی انجام شد، نشان داد که سح  زیر کشت یک مقایسه: شد

 .برابر صادرات دارند 0.5مالزی در مقایسه با ما، آنها 

 .های جهانی را نیز فت  کرد توان عالوه بر تأمین غذای داخل، دروازه ا تولید با کیفیت میب: فروتن تأکید کرد

نمک  چرب و کم نیاز به کنترل بر محصوالت غذایی کم: وی خحاب به مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود

 .نایع غذایی قرار گیرد که نیاز به توجه بیشتر داردازجمله مواردی است که باید برای حفظ سالمت مردم در دستور کار ص

 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 کنند، در اذهان مردم باقی می اکیفیت تولید میمدیران صنایع غذایی مانند بهروز فروتن که محصول ب

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  05م و غالت افزایش ویژه گند باید تولید غذا به 0757های این سازمان برای تأمین امنیت غذایی، تا سال  بینی اساس پیش

 .داشته باشد

آید ریشه کردن فقر و محرومیت، تأمین نیاز خوراک  قانون اساسی که قانونی مترقی نیز به حساب می 00در اصل : وی ادامه داد

 .افراد و تأکید و تولید محصوالت کشاورزی ازجمله مواردی است که باید به آن توجه بیشتری کرد

پذیر  برخورداری از امنیت غذایی به دور از تعامل با جهان امکان: ی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصری  کردمدیرکل صنایع غیرفلز

 .نیست که صنایع غذایی ایران نیز این موارد را در دستور کار خود قرار داده است
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کشور را با مشکل  80و  80های  لخودکفایی در تولید کاالهای اساسی ازجمله مشکالتی بود که در سا: صادقی نیارکی یادآور شد

  .مشکلی در این باره نداشته باشیم 80رود که در سال  شده، امید می های انجام ریزی رو کرد، اما برنامه روبه

 !ها در صدی مصرف مواد غذایی دور از چشم مسئوالن و رسانه 3۰کاهش 

های مناسبی برای بخش دارو و  گذاری دولت سرمایه: گفت( اهپگ)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

 .توجه بیشتری نیاز دارد

طوری که بر اساس آمارهای  های پیشگیری است، به ر از هزینهمنابعی هزینه شده برای درمان، بسیار بیشت: حسین چمنی تأکید کرد

 .های درمان در جهان است جهانی عوارض ناشی از کمبود غذا، بسیار بیشتر از هزینه

 .شود های کشور باعث طول عمر و کارآمدی افراد می نتایجی حاصله از پیشگیری عالوه بر کاهش هزینه: وی همچنین افزود

بر اساس اعالم بانک مرکزی مصرف مواد غذایی بعد از اجرای قانون : ادامه داد( پگاه)صنایع شیر ایران  مشاور مدیرعامل شرکت

رود که در فاز  ها است؛ لذا امید می درصد کاهش پیدا کرده که این موضوع بر خالف اهداف هدفمندی یارانه 00ها  هدفمندی یارانه

 .سالمت و امنیت غذایی افراد وجود داشته باشد ها، تأکید بیشتری بر وضعیت دوم هدفمندی یارانه

های الزم را به خود جلب نکرده و از دید  این موضوع که مستقیم با سالمت مردم سروکار دارد، حساسیت: چمنی تصری  کرد

 .طوری محسوس مخفی مانده است ها به رسانه

درصد کاهش و محصوالتی مانند شکر، قند،  00ها  هبر اساس اطالعات موجود، مصرف شیر پس از هدفمندی یاران: وی یادآور شد

 .اند گوشت و مرغ کاهش محسوسی داشته

شود و سخنرانان و مدعو پیرامون  گفتنی است، این کنفرانس دوروزه امروز و فردا در انستیتو تغذیه واقع در شهرک غرب برگزار می

 ./ند کرداتخاذ راهکارهای راهبردی فراگیر برای سالمت غذا تبادل نظر خواه

http://www.iana.ir/tashakkol/item/00025-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"

 

 
 گوشت مرغ

 آیانا- 1393اردیبهشت  12, سه شنبه

 حال فروپاشی  مالک در های خرده مرغداری/ تر از استانداردهای جهانی گوشتی ایرانی سنگین  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: رئیس جمهوری در جمع بخش کشاورزی با اعالم این خبر گفت

وجود دارد، از سوددهی تولیدکنندگان کاسته شده و تولیدکنندگان خرد در حال  ها  های تولید مانند دستمزدها و نهاده هزینه

هزار و  تا یک 057هزار و  مرغ برای هر کیلوگرم یک ن اینکه مرغداران در بخش تولید تخمحسین مهربانی با بیا.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 577

 .لید برنخواهند آمدهای تو مالکی اداره شود، تولیدکنندگان ما از پس هزینه صورت خرده به

http://www.iana.ir/tashakkol/item/17165-1.html
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های بزرگ تسریع شود که این  سازی تولید و توسعه شرکت برای توسعه صنعت طیور کشور باید روند یکپارچه: وی خاطرنشان کرد

 .امر تنها با کمک دولت میسر است

طور متوسط سه کیلوگرم  های کشور، به های زنده روانه شده به کشتارگاه مرغ: روزه تصری  کرد دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک

رسد، در حالی که بهترین وضعیت ارائه مرغ الشه برای  کننده می کیلوگرم وزن به دست مصرف 0.0وزن دارد و با الشه 

 ./کیلوگرم است 0.5کننده،  مصرف

http://www.iana.ir/tashakkol/item/00005-0.html 

 "الاب هب تشگزاب"
 صادرات و واردات

 فودپرس-1393اردیبهشت ماه  6شنبه 

 توجهی به تولید داخل  غذا به کشور در سایه بی وارداتبرابری  ۴افزایش 
سال گذشته  ۰به کشور طی غذا برابری واردات  2ریيس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با اشاره به افزایش 

های کشاورزی کشور اختصاص پيدا کند هر سال صرف واردات  ميليارد دالر ارزی که باید به توسعه زیرساخت 32: گفت

  .می شود

حسین صفایی در همایش تجلیل از پیشکسوتان تعاون گرا در یکی از تعاون های  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، 

طی چند سال گذشته بخش کشاورزی کشور آسیب هایی جدی دیده که یکی از این آسیب ها : روستایی استان تهران افزود

 .سیاست گذاری های نادرست بوده است

غیر حرفه ای با تعرفه محصوالتی بوده که کشاورزان و مردم ایران تا  های نادرست بازی شاید یکی از این سیاست: وی اضافه کرد

 .حدودی به آنها نیاز داشتند و بسیار بیش از این نیاز، فضا برای ورود کاالهای خارجی به کشور باز شده است

 .این امر تولیدکنندگان کشور در حوزه کشاورزی را با آسیب مواجه کرده است: صفایی افزود

و نیم  0به کشور ساالنه نزدیک به  محصوالت غذاییمیزان واردات کاالهای کشاورزی و  00و  00طی سالهای : ادوی ادامه د

 .میلیارد دالر بوده است

 .میلیارد دالر در هر سال بوده است 00نیز میزان این واردات حدود  80و  80همچنین در سالهای : فایی افزودص

 .های کشاورزی کشور اختصاص پیدا می کرد صرف واردات شده است یعنی ارزی که باید به توسعه زیرساخت: وی ادامه داد

کشور سالها منتظر : قانون هدفمند سازی یارانه ها جراحی بزرگی بر پیکر اقتصاد کشور بوده است ، اضافه کرد  صفایی با بیان اینکه

بوده تا کسانی پیشگام اجرای این قانون شوند و اقتصاد را شکوفا کنند اما متاسفانه به دلیل اجرای بد و ناقص آن، نه تنها آثاری که 

 .کرده بود پدیدار نشد بلکه نتایج نامحلوبی نیز برای کشور و بخش کشاورزی بجا گذاشت قانون گذار برای اجرای آن پیش بینی

درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون صرف سرمایه گذاری در حوزه تولید کشاورزی  07به عنوان مثال قرار بود : وی افزود

ید در حوزه کشاورزی نیز بهم خورده و در خیلی از زیر حوزه های و صنعت شود اما نه تنها این اتفاق رخ نمی داد بلکه مناسبات تول

 .بخش، فعالیت های کشاورزی غیر اقتصادی شد

خشکسالی نیز مدتی طوالنی : در کنار این مسایل تحریم نیز تاثیر خود را بر بخش گذاشته است، اضافه کرد  صفایی با بیان اینکه

ه اکثر مناطق کشور گرفتار خشکسالی هستند که طبیعتا این نیز به حوزه سال است ک 05کشور ما را درگیر کرده و حدود 

 .کشاورزی آسیب رسانده است

هایی را که به بخش وارد شده جبران  رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی دولت باید این نقصان

هایی که در طول سالیان گذشته ایجاد شده  دولت است این است که کاستیمسئولیتی که در حال حاضر متوجه : نماید، تصری  کرد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/17145-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%BA%D8%B0%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 .را جبران کند

تیمی که در دولت یازدهم عهده دار مسئولیت های وزارت جهاد کشاورزی شده است چنین نگاهی به حوزه : صفایی ادامه داد

 .مسئولیتی خود دارند

ها اجرا نشده یا بد اجرا شده  که سال  رید تضمینی محصوالت کشاورزیقانون خ 80به عنوان مثال در شهریورماه : وی اضافه کرد

 .بود توسط دولت جدید اعالم شد و دولت پای این قانون ایستاد

( اواخر شهریور ماه) این دولت عالوه بر اینکه قیمت ها را با شیب قابل قبولی تغییر می دهد ، در زمان مناسب و بجا  :صفایی افزود

 .ند تا بتواند این سیاستهای حمایتی را در جهت منفعت کشاورزان اجرا کنداعالم قیمت می ک

متاسفانه ما در حوزه کشاورزی به دلیل مساله بحران آب فرصت کم و استعدادهای محدودی در زمینه گسترش : وی اضافه کرد

 . سح  زمین های کشاورزی داریم

در واقع ما بیش : ب زیرزمینی مان را با شیبی تند تخلیه کرده ایم، گفتدهه های گذشته سفره های آ  صفایی با بیان اینکه ما طی

 .از آنچه قانون اجازه می داد و مجاز بودیم از این منابع استفاده کرده ایم

میلیارد مترمکعب ظرفیت سفره های زیرزمینی استفاده شده  577میلیارد مترمکعب از حدود  007در شرایط حاضر : صفایی افزود

 .مورد استفاده قرار گرفته است کشاورزیابع به شکل کارآمد یا ناکارآمد در تولید محصوالت و این من

 .رشد راندمان تولید باشدکشور ما باید برای ارتقا تولید متکی به افزایش بهره وری و : وی تصری  کرد

هاست سدها و  چراکه سال: صفایی با بیان اینکه تنها منحقه ای که در آن امکان توسعه وجود دارد استان خوزستان است، اضافه کرد

 .های تحت االرضی کشور در این منحقه است های اصلی انتقال آب این استان ساخته شده و یک سوم آب شبکه

سال است که مقامات کشور  02حدود  :اجرا نشده بود، گفت  شبکه های درون مزرعه و آبیاری در خوزستان  وی با اشاره به اینکه

هزار هکتار زمینی که زیر شبکه های سد خوزستان وجود  557به ویژه مقام معظم رهبری اصرار داشتند بحث زهکشی و آبیاری 

 .ددارد انجام گیرد اما پروژه مزبور همچنان ناتمام مانده بو

که بزرگترین پروژه کشاورزی ایران بعد از پیروزی )رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با بیان اینکه آغاز اجرای این پروژه 

منابع مالی و ارزی این پروژه با مجوز مقام معظم رهبری از محل صندوق : از سال جاری کلید خورده است،اضافه کرد( انقالب است

 .است  توسعه ملی تامین شده

هکتار زمین تجدید و نوسازی و تحویل  570باید از ابتدای فروردین ماه تا پایان سه سال آینده بحور میانگین روزانه : صفایی افزود

 .کشاورزان خوزستانی شود

 .درصد به تولیدات کشاورزی کشور اضافه می شود 07تا  8ژه بین  با اجرای این پرو: وی ادامه داد

 .ین باقی فعالیت ها باید مبتنی بر افزایش بهره وری عوامل تولید و سازمان دهی درست کشاورزان باشدهمچن: صفایی افزود

های مورد نیاز کشاورزان بر مبنای  در ایران بعد از فروپاشی نظام ارباب رعیتی ، مجموعه قوانینی وضع شد تا تشکل: وی اضافه کرد

 .آن قوانین شکل بگیرد

مفهوم کلی این سیاستها آن است که کشور : افزود  های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری سیاست صفایی با اشاره به ابالغ

 .در شرایط سخت اقتصادی بتواند در حوزه اقتصاد مسیر رشد و بالندگی را طی کند

بندی شده ای برای اجرای آنها ها بایستیم و برنامه زمان  به اعتقاد بنده اگر ما روی برخی از محورهای این سیاست: وی تصری  کرد

 .طرح کنیم به موفقیت های زیادی دست می یابیم

 .از جمله آنها محوری است برای فراگیر کردن پوشش استاندارد برای کاال و خدماتی که در کشور تولید می شود: صفایی اضافه کرد

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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های پیشرو ما نیز  سازی بها داده ایم و حتی تشکلیکی از مشکالت ما در حوزه تولید این است که کمتر به استاندارد: وی افزود

 .نتوانسته اند این را به عنوان یک افق و تعهد برای خود تعریف کنند

استانداردسازی ضمن اینکه ضرورتی برای بازارسازی است، در بازارهای منحقه نیز شرایط پذیرش و صادرات : صفایی تاکید کرد

 .کاالی ما را فراهم می کند

سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با بیان اینکه ما به ندرت توانسته ایم زنجیره های تامین را در حوزه های مختلف مدیرعامل 

 .شکل نگرفتن این زنجیره ها باعث شده تا پدیده ای مانند واسحه گری در کشور بیداد کند: تکمیل کنیم، گفت

واگذار شد از جمله مسئولیت  جهاد کشاورزیرای اسالمی به وزارت اختیاراتی که سال گذشته توسط مجلس شو: صفایی ادمه داد

های کاری خود  ها است تا بتوانند در حوزه شکلبهترین فرصت برای ت... تنظیم بازار، خرید و فروش کلیه محصوالت کشاورزی و 

 .های تأمین را تشکیل دهند زنجیره

خواهند این  هایی است که می های ما همراهی با تشکل از جمله سیاست: رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور افزود

و این مسئله جزء محالبات آنها از ما قرار ةای پیشرو اتفاق بیفتد  ها را شکل دهند و امیدواریم چنین حرکتی در تشکل زنجیره

 .بگیرد

یعنی  .متأسفانه کشاورزی ما سرمایه پذیر نیست: صفایی در ادامه با اشاره به برخی مشکالت ساختاری شده کشاورزی ایران گفت

چه ریالی چه )ها  مایهتواند جاذب این سر های کشاورزی نمی خواهد فضایی در این زمینه باز کند بستر فعالیت که دولت می  زمانی

 (ارزی باشد

سالهاست بنا بوده درصدی از ارز صندوق توسعه ملی صرف بخش کشاورزی شود ولی ما تاکنون نتوانستیم چنین فرصتی : وی افزود

 .را در حوزه کشاورزی فراهم کنیم

انسازی نیروی کار در این بخش اتفاق عالوه بر این کشاورزی نیروی کار کشاورزی ایران رو به پیری بوده و جو :صفایی اضافه کرد

 .افتد می

سال گذشته به طور متوسط  05در طول : توانند جذب این بخش شوند تصری  کرد التحصیالن کشاورزی نمی وی با بیان اینکه فارغ

 .ای نگران کننده است سال به سن نیروی کار کشاورزی کشور اضافه شده و این مسئله 0

فناوری و تکنولوژی   مشکل بعدی این بخش ناتوانی آن در جذب دانش نوین،: روستایی کشور افزودرئیس سازمان مرکزی تعاون 

 .به این شکل است  است زیرا ساختار بخش

ما برای اینکه از این ساختار و مشکالت عبور کنیم راهی جز اینکه کشاورزی و کشاورزان را به سمت عضویت مؤثر : صفایی ادامه داد

 .های سهامی زراعی سوق دهیم نداریم های تولید و شرکت های تعاون روستایی، تعاونی در یکی از تشکل

ها سازماندهی کنیم هم کشاورزی را سرمایه پذیر  ها و شرکت به همان نسبت که ما کشاورزان را در این تشکل: وی تصری  کرد

 .نماییم می جوان را برای بخش ایجاد  کنیم و هم شرایط پذیرش تکنولوژی و نیروی کار می

 2امروز ما بیش از : ترین شرایط را داشته است،ادامه داد به اعتقاد بنده نهاد تعاون در حوزه کشاورزی موفق  وی با اشاره به اینکه

  . واحد تعاونی و تشکل کشاورزی در کشور داریم 077هزار و 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D0% 
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 برابری قیمت خوراک دام 2افزایش 
 شود؟ گران می پروتئینیمحصوالت 

اگر   :مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران از افزایش دو برابری قيمت خوراک دام نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت

قيمت محصوالت پروتئينی از جمله شير و گوشت گران نشود باید یارانه غير نقدی مانند علوفه ارزان دولت بخواهد 

 .قيمت در اختيار دامداران قرار دهد

های پیش از سال نو شاهد  از هفته: اظهار کرد( ایسنا)وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران  سعید سلحانی در گفت

ای که قیمت سه قلم از خوراک اصلی دام با افزایش دو برابری و قیمت سبوس  های دامی بودیم؛ به گونه قیمت نهادهرویه  افزایش بی

 .با افزایش سه برابری مواجه شد

 
تومان است و هر  0777تومان و کنجاله سویا حدود  0077، ذرت  به گفته وی در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم جو هزار تومان

 .رسد تومان به دست دامدار می 877تا  057نیز کیلویی کیلوگرم سبوس 

های خوراک دام نیز با افزایش نسبی مواجه  های تولید از جمله کنسانتره و دیگر افزودنی که قیمت دیگر نهاده سلحانی با بیان این

از ( مت مصوب سال گذشتهقی)تومان  0077های محصوالت لبنی شیر را کیلویی  این درحالی است که کارخانه: شده است، افزود

 .خرند و گوشت هم افزایش قیمت چندانی نداشته است دامداران می

 تومانی دامداران برای هر کیلوگرم شیر خام 0277پیشنهاد 

های تولید و  های کنونی نهاده ای به تولید اختصاص ندهد با قیمت اگر دولت یارانه: مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران تاکید کرد

 .تومان است 0277ها، قیمت منحقی برای خرید هر کیلوگرم شیر خام حدود  نههزی

خواهد ضمن اختصاص یارانه برای جلوگیری از افزایش قیمت شیر خام و دیگر محصوالت لبنی بازار  دولت اگر می: سلحانی ادامه داد

در ( به قیمت سال گذشته)آن علوفه ارزان قیمت  را کنترل کند باید از ادامه یارانه نقدی در سال جدید خودداری کرده و به جای

از . در راستای تقویت تولید و اشتغال گام بردارند  اختیار دامداران قرار دهد تا تولیدکنندگان بتوانند از این یارانه نقدی هدفمند

 .سوی دیگر بازار با افزایش نقدینگی دامداران دچار التهاب نشود

 !کند تعیین تکلیف می چرا وزارت صنعت برای قیمت گوشت

در حالی که براساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی تولید تا بازار محصوالت کشاورزی در اختیار وزارت جهاد : وی گفت

کشاورزی قرار دارد مشخص نیست رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در چه مقام و جایگاهی و از طرف چه 

 دهد؟ ت قرمز در سال جاری را به مردم میکسانی قول گران نشدن گوش

توان وعده جلوگیری از افزایش قیمت شیر یا گوشت قرمز را به  در صورتی می  :مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران تصری  کرد

ن وزارت جهاد مردم داد که خوراک دام به قیمت سال گذشته در اختیار دامداران قرار گیرد که البته این وعده باید از سوی مسئوال

 .کشاورزی با اندیشیدن تمهیدات الزم داده شود

خواهند وضعیت  گرچه سالمت و ارتقای آن در جامعه از اهمیت باالیی برخوردار است اما اگر مسئوالن می: سلحانی تاکید کرد

وری، تغذیه را سالم و قابل های هنگفت در بخش سالمت آن هم با نگاه بیمار مح بهداشت در جامعه ارتقا پیدا کند به جای هزینه

ها جلوگیری شود که به این نوع نگاه سالمت محور اطالق  دسترس برای مردم تامین کنند تا خود به خود از بروز بسیاری از بیماری

 شود می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%07 
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 "الاب هب تشگزاب"
 متفرقه
 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه  6شنبه 

 :های صنایع غذایی رییس کانون انجمن
 محصوالت غذایی را بپردازد قیمتدولت هزینه تثبیت 

پيشنهاد ما این است که وزیران در سفرهای خارجی خود : های صنایع غذایی گفت ریيس هيات مدیره کانون انجمن

 .های مرتبط مشورت کنند ها و انجمن تشکلبرای انتخاب اعضای هيات اقتصادی همراه خود با 

های صنایع غذایی با  ، محمدرضا مرتضوی در نشست اعضای کانون انجمن(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

صنایعی  های مختلف و فراکسیون توسعه صادرات مجلس با اشاره به اینکه باید از ارائه تسهیالت به جمعی از نمایندگان کمیسیون

میلیون تن ظرفیت تولید ایجاد  07مثال در صنعت آردسازی : که در آنها با مشکل اضافه ظرفیت مواجهیم خودداری شود، گفت

های جدید  میلیون تن آن اضافی است و بنابراین دیگر نباید به چنین صنعتی تسهیالت بانکی برای ایجاد ظرفیت 00شده که حدود 

 .های مربوطه را نیز بپرسند ها و انجمن ها در فرایند تخصیص اعتبارات نظر تشکل بهتر است بانک. ارائه شود

هایی روی صادرات محصوالت غذایی و  او با بیان اینکه در زمان تغییر نرخ ارز در دولت گذشته در بسیاری از موارد به غلط ممنوعیت

های صنایع غذایی را مجبور به ثابت نگه داشتن  شرکت های خود ها اگر در راستای سیاست دولت: کشاورزی کشور اعمال شد، گفت

حدود دو سال است که قیمت آرد ثابت مانده و این در حالی است که در . های خود می کنند باید هزینه آن را نیز بپردازند قیمت

 .درصد داشته است 07این مدت هزینه های تولید رشد چشمگیری در حدود 

ای صنایع غذایی با اشاره به اینکه فشار برای تثبیت قیمت محصوالت غذایی و کشاورزی به ه رییس هیات مدیره کانون انجمن

فشار زیاد به واحدهای تولیدی باعث : حدی است که دولت دیگر نظرات کارشناسی سازمان حمایت را نیز چندان قبول ندارد، گفت

شود؛  ده و بعد از مدتی تبدیل به ورشکستگی واحدها میها پنهان نگه داشته ش ده شدن واحدها می شود که بعضا این زیان زیان

 .نظیر اتفاقی که در مورد برخی از اقتصادهای اروپایی مانند ایتالیا رخ داد

روش فعلی : های اقتصاد مقاومتی گفت مرتضوی همچنین با تاکید بر ضرورت تامین امنیت غذایی مردم در راستای اجرای سیاست

  .رزی ایران بسیار ضعیف بوده و باید تالش شود مصرف آب در کشاورزی بهینه شوداستفاده از آب در بخش کشاو

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D0% 

 

 "الاب هب تشگزاب"

 متفرقه
 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه  6شنبه 

 :د کردهای صنایع غذایی پیشنها دبیرکل کانون انجمن
 واحدهای بزرگ صنایع غذایی بدهیتهاتر جوایز صادراتی با 

دولت می تواند با راهکارهایی از جمله تهاتر جوایز صادراتی با بدهی : دبيرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی گفت

 .واحدهای بزرگ صنایع غذایی حساب خود را با صادرکنندگان نمونه تسویه کند

، کاوه زرگران در نشستی با اشاره به اینکه صنعت غذا راهی برای استقالل از (ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران به گزارش خبرنگار 

میلیارد دالر رسید و واردات  5.0سال قبل صادرات صنایع غذایی و محصوالت کشاورزی کشور به : درآمدهای نفتی است، اظهار کرد

 .میلیارد دالر شد 00.0این محصول بالغ بر 

سال گذشته تراز بازرگانی کشور در حوزه محصوالت غذایی و کشاورزی منفی بود و باید تالش کنیم با افزایش تولید : او ادامه داد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%25
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 .داخل و رشد صادرات این تراز را در سال جاری بهبود بخشیم

گان یکی از راهکارهای توسعه صادرات وی با اشاره به اینکه پرداخت یارانه حمل و نقل و ارائه تسهیالت حمل و نقلی به صادرکنند

 .ترکیه این کار را انجام داده و همین باعث رشد قابل مالحظه صادرات غذایی و کشاورزی این کشور شده است: کشور است، گفت

 507های الزم را ارائه کند به عنوان مثال صنعت لبنیات قادر است صادرات  اگر در بخش حمل و نقل دولت کمک :وی افزود

 .های آینده برساند کم یک میلیارد دالر در سال جاری یا سال به دست 0080لیون دالری خود را در سال می

دولت می تواند با : های صنایع غذایی با بیان اینکه مدتهاست که دیگر از جوایز صادراتی خبری نیست، گفت دبیرکل کانون انجمن

 .احدهای بزرگ صنایع غذایی حساب خود را با صادرکنندگان نمونه تسویه کندراهکارهایی از جمله تهاتر جوایز صادراتی با بدهی و

او با اشاره به اینکه ایران بعد از ایجاد هاب صادراتی به کشورهای روسیه، عراق و افغانستان می تواند نسبت به ایجاد هاب صادراتی 

ر آفریقا برای صادرات محصوالت غذایی و کشاورزی ایران بازار متاسفانه در حالی بازا: برای بازارهای اروپا و آفریقا اقدام کند، گفت

 .بکری محسوب می شود که ما حتی یک رایزن بازرگانی هم در این کشور نداریم

سال قبل صنعت خودروسازی کشور که : زرگران با ارائه یک آمار جالب در حوزه صادرات صنایع غذایی و کشاورزی توضی  داد

میلیون دالر صادرات داشت در حالی که صادرات تنها یک قلم از محصوالت  07ن می شود تنها حدود حمایتهای بی شماری از آ

 .میلیون دالر رسید 007صنایع غذایی یعنی رب گوجه فرنگی به حدود 

های مختلف و فراکسیون توسعه صادرات  های صنایع غذایی با جمعی از نمایندگان کمیسیون وی در نشست اعضای کانون انجمن

میلیارد دالری بازار محصوالت غذایی و کشاورزی روسیه سهم ایران در این بازار در بسیاری از  07با وجود ارزش چند : مجلس افزود

  .محصوالت صفر بوده و تنها در برخی از محصوالت سهم مناسبی داریم

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%DA%A 
 

 "الاب هب تشگزاب"
 

 متفرقه
 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه  9سه شنبه 

 های نان صنعتی چیست؟ کارخانهدلیل تعطیلی 
و سرمایه گذارانش اقدام  نان صنعتیشایسته است دولت همانند سرپرست یك خانواده در جهت حمایت از صنعت 

  .کند و تدابير الزم را در جهت رشد و شکوفایی آن انجام دهد

دولت مانند سرپرست خانواده باید حمایت الزم را از این : گفترییس اتحادیه سراسری تولید کنندگان و صادر کنندگان نان ایران 

بخش تولید داشته و آنرا به حال خود رها نکند ، افرادی در این امر سرمایه گذاری کرده و نیاز به حمایت دولت و نهادهای مربوطه 

 . هستیمدولت به سرمایه گذاران و تولید کنندگان   دارند ، متاسفانه شاهد کم لحفی و کم توجهی

در گفتگو با خبرنگار ترازدر خصوص صرف سرمایه های ملی در احداث واحدها و واردات ماشین آالت برای تولید  محسن لزومیان

علیرغم صرف هزینه های بسیار برای واردات تجهیزات و ماشین آالت تولید : عتی و بدون استفاده بودن آنها تصری  کردنان های صن

نان های صنعتی ، متاسفانه شاهد آن هستیم که بسیاری از کارخانجات تعحیل و نیمه تعحیل گردیده و به جای تولید و خدمت به 

 . نگهداری ماشین آالت صنعتی بدون استفاده شده اند عرصه صنعت کشور ، تبدیل به انباری برای

برای نمونه   برخی ماشین آالت وارد شده ، ماشین آالتی قدیمی و از رده خارج بوده و تنوع تولید ندارند:لزومیان اظهار داشت

 . ان های دیگر را نداردتن تنها یک یا دو نوع نان تولید می نماید و قابلیت تولید ن 07کارخانه ای با ظرفیت تولید روزانه 

ای کاش هنگام واردات ماشین آالت با مدیریتی کارشناسانه بر حسب نیاز جغرافیایی هر منحقه اقدام به این امر میکردند : وی افزود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%DA%25A
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 .، تاحداقل استفاده ای بهینه از آنها شود نه اینکه در گوشه ای به عنوان غولهایی آهنی در انبارها نگهداری شوند

مسلماً هزینه ای که در واردات این ماشین آالت صرف شد اگر با برنامه ریزی : ادیه نان های صنعتی کشور عنوان کردرییس اتح

 .درست در جهت حمایت از این صنعت صرف می شد امروز نتایج مثبت آن را شاهد بودیم 

با دو نرخی شدن قیمت آرد مشکالت عدیده ای در سال قبل تولید کنندگان از آرد آزاد استفاده می کردند ولی حال : وی بیان کرد

وقتی به کارخانه   تومان رسیده است 0577تومان و آزاد آن به  277برای این صنف ایجاد شده است برای مثال قیمت آرد دولتی 

با قیمت آزاد باقیمانده آرد  %57ظرفیت آرد دولتی تخصیص داده می شود ، کارخانه دار مجبور به خریداری  %57ای روزانه تنها 

 .است

با توجه به موارد فوق سوالی که محرح می شود این است که با توجه : رییس اتحادیه تولید و صادرکنندگان نان در ادامه بیان کرد

به تورم ایجاد شده ، افزایش حامل های انرژی و دستمزد و بخش نامه اخیر معاونت محترم ریاست جمهوری مبنی بر عدم هرگونه 

 !، چه بالیی بر سر تولید کنندگان و سرمایه گذاران این صنعت خواهد آمد ؟ کاالهای اساسیمت افزایش قی

 
و حمایت از تولید کنندگان و سرمایه گذاران بخش تولید، دولت  اقتصاد مقاومتیبه اجرای  با توجه: لزومیان از دولت خواستار شد 

  .ش صنعت به عمل آوردمساعدت های الزم را جهت احیای این بخ

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D0%AF% 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه  9سه شنبه 

 تومان شد  5۰۷۷ شیرخامشده  قیمت تمام
بهای : تومان،گفت 3۰۰۰تمام شده شيرخام به  قيمتاشاره به افزایش ریيس هيات مدیره انجمن صنفی گاوداران با 

  .شود درصد بخاطر شيرخام گران می 11لبنيات تنها 

های انرژی  ا بیان اینکه در حال حاضر تنها قیمت حاملسید احمد مقدسی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ب 

 .درصد باال برده است 07های حمل و نقل تولید را  ژی کرایه های انر افزایش بهای حامل: مشخص شده است، اظهار داشت

 .تومان قیمت تولید را افزایش داده است 0این موضوع : وی افزود

سال گذشته قیمت شیرخام : زود است، ادامه دادشیر ر مورد میزان قحعی افزایش بهای مقدسی با بیان اینکه هنوز برای اظهار نظر د

ی آن را به دامداران تومان 087تومان تغییر یافت اما بهای لبنیات ثابت ماند و قرار شد دولت مابه التفاوت  0077تومان به  0007از 

 .پرداخت کند

 0007قیمت تمام شده شیر : تومان رسیده است،اضافه کرد 0200وی با اشاره به اینکه درحال حاضر قیمت تمام شده تولید شیر به 

 .تومان رسیده است 0200درصدی به  57تومانی با افزایش 

 .قیمت فعلی رسیده استدرصدی به  00تومانی نیز با افزایش  0077شیر : مقدسی ادامه داد

درصد به میزان  00در سال جاری باید : سوبسید داده است، گفتشیرخام درصد به  00وی با بیان اینکه دولت سال گذشته 

 .درصد یارانه به دامداران اختصاص دهد 02اید در مجموع سوبسید قبلی اضافه شود یعنی دولت ب

ماه پایانی سال نیز محصول  0ماه ضرر کردند و در  0دامداران سال گذشته : رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ادامه داد

 .خود را به قیمت تمام شده و بدون هیچگونه سودی عرضه کردند

این در حالیست که . شود درصد بخاطر شیرخام گران می 05تنها  لبنیاتبهای : صری  کردمقدسی در مورد رشد بهای لبنیات نیزت

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%AF%25
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1
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%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA


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

 

113 
 

 . هنوز قیمت گازو برق مشخص نیست

 .درصد گران شده است 05تاکنون قیمت نهاده ها نیز از ابتدای سال : وی ادامه داد

میلیارد از این یارانه را  077تا آنجا که بنده اطالع دارم گاوداران : میلیارد تومانی دامداران نیز گفت 077مقدسی در مورد یارانه 

  .شود دریافت کرده اند و به احتمال زیاد توزیع باقی آن نیز تا هفته آینده آغاز می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=% 

 "الاب هب تشگزاب"

 دانه های روغنی
 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه  8دو شنبه 

 اردیبهشت در بورس ۳5از  گلستانپیشنهاد تأمین عرضه کلزای 
های  با خریدهای تضمينی مبلغی است که باید دولت به سازمان بورس کاالشده در  از آنجا که تفاوت قيمت کشف

 .جهادکشاورزی برای پرداخت کشاورزان در نظر بگيرد، الزم است این منابع تأمين شود

با همکاری : با اعالم این خبر گفت( ایانا)محالعات اقتصادی بورس کاال امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیر 

های سراسری آن، مقرر شد تا کاالهای کشاورزی که از طریق تضمینی خریداری  سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور و تمام شبکه

 .شود، در بورس عرضه شود می

شده از طریق خرید تضمینی به فروش  هایی که به امضاء رسیده، باید بورس کاال محصول عرضه نامه بر اساس آیین: پناهی افزود علی

 .ساعت وجه نقد خود را دریافت کنند 00برساند و کشاورزان بعد از 

بورس کاال در قیمت تضمینی وجود  شده در ای که تفاوت قیمت کشف گونه اگر کاالیی تفاوت قیمتی داشت، به: وی خاطرنشان کرد

 .ورز پرداخت کندالتفاوت را از سازمان مدیریت دریافت کرده و طی دو هفته به کشا باید مابه جهادکشاورزیداشته باشد، وزارت 

 .شود در استان گلستان که دارای قیمت تضمینی است، آغاز میکلزا ماه خرید  اردیبهشت 00از : پناهی ادامه داد

 .ها فکری اساسی کند التفاوت هوری برای این مابهوی اظهار امیدواری کرد که سازمان مدیریت راهبردی ریاست جم

 درصدی روش جدید خرید تضمینی برای دولت 07بار مالی 

های تضمینی از دوش دولت برداشته شده  درصد بار مالی قیمت 07در حال حاضر : مدیر محالعات اقتصادی بورس کاال تصری  کرد

رود منابع کافی برای این امر در نظر  توسط دولت پرداخت شود که امید میالتفاوت است، باید  درصد که مربوط به مابه 07و تنها 

 .گرفته شود

های خرید  اند که محصولشان را در بورس عرضه کنند، اما گر در پرداخت کشاورزان در حال حاضر ترغیب شده :پناهی یادآور شد

برداران را در پی خواهد داشت و برای بورس کاال نیز مناسب  وجود آید، این امر دلسردی بهره ای به ها وقفه التفاوت تضمینی و مابه

 .نیست

رو  برداران برای ورود محصوالتشان به بورس روبه میلی بهره وزارت جهادکشاورزی در این زمینه کارسازی کند تا با بی: وی تأکید کرد

 .نشویم

رود منابع الزم برای  لحاظ قیمتی است که امید میدر حال حاضر محصول کلزا در بازار دارای مشکالتی از : پناهی اظهار داشت

  .های این محصوالت تأمین شود التفاوت مابه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8 
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 منابع مالی
 خبرنگاران جوان – 1393اردیبهشت  19: تاریخ

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%25
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%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%D9%84%D8%B2%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D9
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 "برگ سبز چای"نرخ خرید  درصد ۳1الی  ۳۵افزایش
درصد درراستای حمایت از  11الی  1۷نرخ خرید برگ سبز چای باید ساليانه حداقل : یك نماینده مجلس گفت 

 .چایکاران افزایش یابد 

افزایش : تصری  کرد ار اقتصادی باشگاه خبرنگاران خبرنگ علی ایرانپورعضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با

قیمت برگ سبز چای باید متناسب با افزایش هزینه ها اعمال شود و در حال حاضر هزینه های تمام شده کاشت ،برداشت 

  .درصد است  05الی  05محصوالت کشاورزی به ویژه برگ سبز چای طبق آمار تورمی دولت به طور رسمی و غیر رسمی از 

درصد  05الی  07چنانچه بخواهیم از چایکاران داخلی حمایت کنیم باید حداقل : نماینده مردم اصفهان و مبارکه خاطر نشان کرد 

 .سالیانه افزایش نرخ خرید برگ سبزچای را داشته باشیم

 .ت جدی نداشته ایم با احتساب به این مبلغ تنها از متضرر شدن چایکاران جلوگیری کرده و هنوزحمای: وی در ادامه گفت 

این اقدام از :وی اقدام کنونی دولت را در مشخص کردن نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری مثبت دانست وافزود 

 .سوی دولت حرکتی روبه رشد در زمینه حمایت از چایکاران داخلی خواهد بود 

http://www.yjc.ir/fa/news/0007800 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  18: تاریخ

 قرار گرفته اند" ویروس" یک میلیون از اراضی زاگرس درمعرض
ميليون هکتار از اراضی زاگرس در معرض ویروس و  3: عضو کميسيون کشاورزی، آب ومنابع طبيعی مجلس گفت

 .خشکيدگی قرار گرفته اند

میلیون هکتار از اراضی زاگرس در معرض ویروس و  0: محمد تقی توکلی افزود گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

 . خشکیدگی قرار گرفته اند

این ویروس را شناسایی کرده ودر حال  ها و منابع طبیعی با همکاری یک دیگر سازمان تحقیقات جنگل: این نماینده اظهار داشت

 . کنترل این بیماری هستند

های مخزنی را در  های بلند مدت و میان مدت سازمان محیط زیست پیش تر در پشت سده در حال حاضر برنامه: وی تاکید کرد

 . اولویت خویش قرار داده است

ازمان حفاظت و آبخیز داری براساس طرح های محالعاتی و براساس قوانین سازمان محیط زیست و س: توکلی در پایان یادآور شد

 .قوانین مصوب بهره برداری داشته باشند

http://www.yjc.ir/fa/news/0007750 
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 خدمات زراعی و باغی
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  18: تاریخ

 شهر را زنده مي كند، ریه تنفس "باغ ها" احیاي
من انتظار دارم که مسووالن و : ایرانی از تشکيل کارگروه تخصصی و علمی احيای باغ سيب مهر کرج خبر داد و گفت

سازمان های منطقه و شهری ضمن پرهيز از سخنان احساسی با پيمانکار احيای باغ همکاری کنند و مشکل تامين آب 

 .ری باغ را فراهم کنند و برق مورد نياز برای آبياری و نگهدا

https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4820928
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4820057
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اصل 0277حین بازدید از ضلع جنوبی باغ که با   فرماندار کرج  محمد تقی ایرانی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش  

سال است که نگهداری می شود و باغی با  57این باغ بیش از : گفت   نهال سیب باز کشت شده است ، ضمن تشکر از مردم کرج

هر از چند گاهی کسانی که حیات این باغ را متضاد   و آیش دارد ضمن اینکه برای من سوال است که چرا  این قدمت نیاز به احیا

 . ار رو به جلو استفاده می کنند با منافع خود می دانند جنجال درست کرده و از راهبرد فر

هزار هکتار 057فرماندار کرج در ادامه با اشاره به سابقه شرکت کشت و صنعت شهید محهری در احیای بیش از بنا بر این گزارش   

من انتظار دارم که مسووالن و : از اراضی کشور به عنوان یکی از منحصر به فرد ترین برند های احیای باغات و اراضی کشور گفت 

احساسی با پیمانکار احیای باغ همکاری کنند و مشکل تامین آب و برق مورد  ضمن پرهیز از سخنان  سازمان های منحقه و شهری

 .نیاز برای آبیاری و نگهداری باغ را فراهم کنند 

برخی این باغ را ریه تنفسی کرج معرفی می کنند در حالی که : ایرانی با اشاره به اهمیت کار کارشناسی در حوزه احیای باغ گفت  

تن سموم در باغ مورد 07ن کشاورزی به جهت قدمت درختان و جلوگیری از هجوم آفات ساالنه بیش از بر اساس گزارش کارشناسا

 . استفاده قرار می گیرد که از نظر زیست محیحی برای مردم پیرامون باغ اثرات نامناسبی در برخواهد داشت 

لمی احیای باغ سیب مهر شهر کرج برای فرماندار کرج در پایان سخنان خود ضمن موافقت با تشکیل کارگروه تخصصی و ع 

بازبینی طرح ارائه شده شرکت کشت و صنعت شهید محهری از همه کارشناسان و صاحبنظران استان برای ارائه راهکاری های 

 علمی در همین رابحه دعوت به عمل اورد 

 طرح احيای باغ سيب مهر شهر کرج در سه مرحله اجرا می شود  

ساله 05با اشاره به عمر اقتصادی   خدایی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت محهری پیمانکار احیای باغ... ادر ادامه گزارش فضل  

و با توجه به حساسیت مردم الزم بود که یک کار علمی   احداث شده است 0000در سال   باغ مهر شهر کرج: باغات میوه گفت 

بر عهده شرکت کشت و صنعت شهید محهری با سابقه فعالیت بیش   صورت پذیرد که این ماموریت سال گذشته  برای احیای باغ

 . سال در حوزه احیای باغات و اراضی واگذار شد 05از 

خدایی با اشاره به طرح جامع احیای باغ مهر شهر کرج که از سوی گروهی از اساتید و کارشناسان فن در سه مرحله تهیه شده  

فرمانداری ، دادستان ، شهرداری ، جهاد : ابه تمام سازمان های ذیربط از جمله طرح جامع احیای باغ مهر شهر ر: است گفت 

آفت  -آیش  -برای احیا  برای اظهار نظر کارشناسی ارسال کردیم که در طرح مذکور سه مرحله... کشاورزی ، محیط زیست و 

 . سیب پیش بینی شده است  زدایی خاک و حتی احداث یک گلخانه منحصر به فرد برای تولید بذر هیبریدی در باغ

مدیر عامل شرکت کشت و صنعت شهید محهری با اشاره به آفت کرم سفید ریشه و آفت آتشک در باغ سیب مهر شهر کرج افزود  

گونه های خاصی پیش بینی شده که با پایه هاو پیوندک های مناسب ضمن حداقل   در طرح پیش بینی شده برای احیای باغ،: 

حیحی نسبت به آفات فعلی منحقه مقاوم باشند و اجرای این طرح نیازمند همکاری و همراهی و حمایت همه آثار سوء زیست م

 . مسوالن منحقه و شهر و مردم است 

پیمانکار احیای باغ مهر شهر کرج مهمترین مشکالت فعلی اجرای طرح را عدم همکاری برخی از مسوالن برای بازسازی و ترمیم و  

آب باغ مهر سیب مهر شهر از رودخانه کرج   سنگی00  متاسفانه سهم  :چاه تامین آب باغ عنوان کرد و گفت  حلقه 5برقی کردن 

طرح تعریض تخریب   شهرداری به جهت اعالم  مدتی است بدون هیچ دلیل قحع شده و ضمن اینکه دیوار جنوبی باغ نیز توسط

طرح تا کنون بخشی از مسووالن شهری در این زمینه با مدیرریت شده است و با وجود مکاتبات پی درپی برای درخواست نقشه 

احیای باغ همکاری نداشته اند که امیدوارم با موافقت فرماندار محترم در ایجاد کارگروه احیای باغ سیب مهر شهر کرج و همدلی و 

 .همکاری هر چه بیشتر شاهد اجرای فاز اجرایی احیای باغ سیب مهر شهر کرج باشیم 

http://www.yjc.ir/fa/services/6
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http://www.yjc.ir/fa/news/0007220 

 "الاب هب تشگزاب"

 تکنولوژی، نوآوریها، علمی
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  18: تاریخ

 هزار هکتار از اراضی کشاورزی ۳۵۵میلیون و  5اجرای آبیاری تحت فشار در بیش از 
هکتار از اراضی کشاورزی کشور  ۰21هزار و  11۰کنون، در یك ميليون و از آغاز اجرای طرح آبياری تحت فشار تا 

 .این اجرا شده است

روابط عمومی معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی ، در   به نقل از خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

هکتار از اراضی کشاورزی کشور آبیاری تحت فشار اجرا شده با اجرای این میزان آبیاری نوین  570ال در یکهزار و فروردین ماه امس

 . میلیون متر مکعب افزایش راندمان و کارآیی مصرف آب صورت گرفته است 2/ 2، 

ر طرح تجهیز و نوسازی اراضی اجرا هکتار از اراضی مدرن کشاورزی کشو 500براساس این گزارش، در فروردین ماه سالجاری ، در 

 . شده است 

هکتار  270هزار و  80هکتار از اراضی سنتی و  500هزار و  202،   هکتار از اراضی مدرن 058هزار و  200در مجموع تاکنون در  

 . از اراضی شالیزاری طرح تجهیز و نوسازی صورت گرفته است 

. هکتار در عرصه تشکلها طرحهای آب و خاک اجرا شده است  270هزار و  0 گزارش همچنین در فروردین ماه امسال  طبق این 

   .هکتار از اراضی تحت پوشش تشکلها طرحهای آب و خاک به اجرا در آمده است  070هزار و  088در مجموع تا کنون در 

و خاک در اراضی کشاورزی  معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در فروردین ماه سالجاری با اجرای طرحهای آب

 . میلیون متر مکعب آب صرفه جویی شده است  00کشور در مجموع 

واحد در زمینه صنایع کشاورزی در کشور به بهره برداری رسیده  07در فروردین ماه امسال : این گزارش در ادامه یادآور شده است 

 . نفر نیز اشتغال ایجاد شده است  027است و برای 

واحد در زمینه صنایع کشاورزی در کشور به بهره برداری رسیده و در مجموع   08  و  هزار  2  تا کنون  گزارش ،  نای  بر اساس

 . نفر اشتغال ایجاد شده است  000هزار و  02برای 

هزار تن و در مجموع تا کنون میزان ظرفیت جذب مواد  075الزم بذکر است در فروردین ماه امسال میزان ظرفیت جذب مواد خام 

 . هزار تن بوده است  000میلیون  00خام در صنایع کشاورزی در کشور 

http://www.yjc.ir/fa/news/0007008 

 "الاب هب تشگزاب"

 خدمات زراعی و باغی
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  18: تاریخ

 به نفع کشاورزان است" قیمت تضمینی"اجرای سیاست 
اجرایی شدن سياست قيمت تضمينی در جهت کاهش زیان : معاون خرید و فروش سازمان تعاون روستایی تاکيد کرد

 .دولت و افزایش منافع کشاورزان است

؛ عباس حیدری در جلسه هم اندیشی که با حضور مدیران وزارت جهاد کشاورزی و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 قانون افزایش بهره وری و منابع طبیعی برگزار شد، 00سازمان های جهاد کشاورزی استان ها و در جهت نهایی کردن اجرای ماده 

 .سازمان تعاون روستایی آمادگی خود را برای همکاری کامل با بورس کاالی ایران اعالم می کند: اعالم کرد

هر جایی که نیاز به همیاری و همکاری باشد با امکاناتی که در سازمان وجود دارد، برای موفقیت این سیاست : حیدری تاکید کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/4820661
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4820139
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 .حضور خواهیم یافت

قانون افزایش بهره و منابع طبیعی، و معرفی  00جلسه هم اندیشی که با محوریت عملیاتی شدن ماده  بر اساس گزارش سنا، در این

 .انبارها و تضمین های آن صورت گرفت، مدیران ارشد جهاد کشاورزی استان های تهران، اصفهان، گلستان و همدان حضور داشتند

http://www.yjc.ir/fa/news/0000705 

 "الاب هب تشگزاب"

 تکنولوژی، نوآوریها، علمی
 ایسنا - 1393اردیبهشت  2شنبه  سه

  شمالغرب  هزار دز اسپرم از نژادهای مختلف دامی در مرکز منطقه 5۰۵ذخیره بیش 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 اسپرم3۰۷بيش از  تانك ذخيره اسپرم این مرکز

  .دز برساند هزار 2۷۷تواند توليد خود را ساالنه به  اعتبار می سرابی موجود است که در صورت تامين

نیمی از : وگو با خبرنگاران افزود انوری در گفت منحقه آذربایجان شرقی، رضا( ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

  .گیرد مرکز انجام می های تولید شده در این آذربایجان شرقی با اسپرم تلقیحات انجام پذیرفته در استان

تولید اسپرم از نژاد برتر با استانداردهای جهانی  که مرکز اصالح نژاد دام منحقه شمالغرب و غرب کشور، توانایی وی با اشاره به این

که برای  تهای اصالح نژاد اس المللی موجود، انجام برنامه نژادهای بومی در شرایط فشارهای بین تنها راه حفظ ذخایر: را دارد، گفت

گاوهای بومی و گاوهای وارداتی یا آمیخته را به نفع گاوهای  توان رقابت میان های گاوبومی می این کار با ایجاد رشد ژنتیکی در توده

  .بومی تخفیف داد

پروری های نوین دام با هدف آموزش شیوه 0000ی شمالغرب وغرب کشور در سال  که مرکز اصالح نژاد دام منحقه وی با بیان این

که کشور در آن مقحع از نظر  پس از پایان دوران دفاع مقدس باتوجه به این: افزود برداری رسید، به بهره 0000تاسیس و در سال 

با هدف باالبردن توان تولید شیر  های اساسی در این مورد برداشته شد و قدم 0007و شیر با کمبود روبرو بود، لذا در سال  گوشت

  .اساسی انجام داد های خود تغییرات ر در فعالیتو گوشت گاوهای کشو

هم اینک در : های این مرکز برشمرد و افزود فعالیت ها و گسترش شبکه تلقی  مصنوعی را از جمله انوری بهبود و اصالح ژنتیکی دام

شرایط فعلی  پذیرد و در م میهای مجهز و به روز با یک تیم مجرب کارشناسی انجا اسپرم با سیستم این مرکز تولید، انجماد و توزیع

آمیخته سرابی در مرکز جهت تولید اسپرم نگهداری  راس گاو نر از چهار نژاد هلشتاین، بروان سوئیس، سمینتال و 00تعداد 

  .شود می

توان با  می: پذیرد، ادامه داد مصنوعی انجام می درصد از تلقیحات انجامی در کشور از طریق تلقی  07که 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 تلقی  مصنوعی این

  .کمی و کیفی تولیدات و در نهایت اقتصادی کردن این صنعت شد

تفاده از تلقی  مصنوعی توانسته است اس در چند سال اخیر: ی شمالغرب وغرب کشور گفت رئیس مرکز اصالح نژاد دام منحقه

های  کیلوگرم افزایش و نیز متوسط افزایش وزن روزانه گوساله 05کیلوگرم به  میزان تولید شیر گاوهای بومی را از حدود پنج

  .گرم برساند 0077گرم در روز به  277از  پرواری را

http://www.isna.ir/fa/news/80707070577 
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http://www.yjc.ir/fa/news/4817075
http://www.isna.ir/fa/news/93020201500
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 متفرقه
 ایسنا - - 1393اردیبهشت  2شنبه  سه

  :نماینده مردم جیرفت در تذکری مطرح کرد
  کردن زمينه صادرات محصوالت در سال آینده تشکيل شود کارگروهی برای فراهم

استاندار و سفرای کشورهای مقصد صادرات را  نماینده مردم جیرفت خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی،

  .آینده فراهم شود شد تا زمینه صادرات محصوالت برای سال

تذکر شفاهی در پایان جلسه علنی  اهلل عارفی در ، فرج(ایسنا)به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران

در جنوب کرمان به : به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی گفت خحاب با تبریک سالگرد تاسیس سپاه پاسداران( شنبه سه)امروز

 با وجود چنین  شود اما میلیون تن محصول تولید می 2درصد یعنی حدود  57جیرفت و انور آباد، ساالنه  های ویژه شهرستان

  .صادرات ندارند ای برای عرضه این محصوالت در بازار داخلی و رفیتی مسئوالن هیچ برنامه

شود ولی هیچ درآمدی برای آنها ایجاد  می در این منحقه آب و خاک، نیروی انسانی و سرمایه ملی مردم هزینه: مه دادوی ادا

ریزی برای  گذاری در امر تولید، برنامه جهاد کشاورزی موظف است ضمن سیاست شود این در حالی است که طبق قانون وزارت 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  سال گذشته با حمایت مسئوالن و ایجاد زمینه

  .گرفتند مهری قرار توجهی و بی زحمتکش در سال زراعی امسال مورد بیاما متاسفانه این قشر  دست یافتند

سال گذشته در چنین . اعتماد شوند دولت بی های آقای رئیس جمهور و وزیر جهاد، کاری نکنید که مردم به سیاست: وی ادامه داد

تومان  077و امسال  0577وجه فرهنگی تومان و گ 057و امسال  0077تومان، پیاز  077تومان اما امسال  0277زمانی خیار سبز 

  .شده است 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 زمینه صادرات محصوالت برای سالصادرات را داد تا 

  .گیرد جنوب را درنظر

وزارت جهاد : جات شد و گفت و سیفی پیاز  زمینی، عارفی همچنین خواستار خرید تضمینی محصوالت کشاورزی مانند خرما، سیب

  .همچنین صنایع الزم را برای فرآوری مازاد محصوالت ایجاد کنند. کند در جنوب کشور اجراییکشاورزی برنامه الگوی کشت را 

با برگزاری نمایشگاه محصوالت کشاورزی  دولت: وی با تاکید بر لزوم پشتیبانی از صادرات صادرکنندگان محصوالت کشاروزی گفت

  .بازارهای جهانی دارد را معرفی کندکشت باالیی در  در کشورهای مختلف محصوالت ارگانیک جنوب را که

های  صادراتی و برداشته شدن تعرفه 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  ی پرداخت حقوقنماینده مردم جیرفت از استاندار کرمان خواست تا با افرادی که جلو

  .اند، برخورد کند گرفته

http://www.isna.ir/fa/news/80707070075 

 "الاب هب تشگزاب"

 متفرقه
 ایسنا - - 1393اردیبهشت  2شنبه  سه

http://www.isna.ir/fa/news/93020201205
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  کردهای انتزاع را تشریح  مقام وزیر کشاورزی مسئولیت قائم
  فروشی نيست وزارت کشاورزی مسئول برخورد با گران

نامه اجرایی آن  کشاورزی مصوب مجلس و آیین آنچه در قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش: قائم مقام وزیرجهاد کشاورزی گفت

  .های اجرایی باشد و در برابر آن پاسخگو باشند دستگاه آمده است باید مورد پذیرش همه مسئوالن و

حضور یافته ( ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران  خلیل آقایی که به همراه مسئوالن اداره روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در

بخش  که بعدها به نام قانون تمرکز وظایف بازرگانی -بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت  بود، درباره قانون انتزاع وظایف

و متولیان مختلفی وجود دارد که هر یک  های در سیستم بازار دستگاه: نحوه اجرای آن اظهار کرد و –کشاورزی تغییر نام داد 

نامه اجرایی  مانند تعزیرات دارند که براساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی و آیین وظایف مختلفی از کنترل قیمت، برخورد با گرانی

  .حه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نیستبرخی از این وظایف مانند وظایف تعزیراتی در حی آن،

... پروری و باغبانی، دامپروری، مرغداری، آبزی های مختلف زراعت، وزارت جهاد کشاورزی از همه تولیدکنندگان در بخش: وی افزود

رضه کند و هر وضعیت تولید را در بازار سامان دهد، محصوالت کشاورزی را در بازار ع کند و در این زمینه موظف است حمایت می

  .نقص، کمبود و مشکلی به وجود آید، پاسخگوی باشد جا

 فروشی با گران وزارت کشاورزی متولی تولید و تامین بازار است نه توزیع و برخورد

راستای اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی  وزارت جهاد کشاورزی در: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس ادامه داد

گذاری برای محصوالت کشاورزی است اما در زمینه توزیع و  واردات و صادرات و تعرفه کشاورزی متولی تولید، تجارت اعم از بخش

  .کند توزیع دخالت چندانی نمی نحوه

خودش را دارد قبول و قانونی نباشد، متولی خاص  اگر محصولی به بازار عرضه شد و در بازار اتفاقی افتاد که مورد: آقایی تاکید کرد

 وزارت  گیرد اما وظیفه فروشی صورت  کند و در بخشی از بازار گران را در بازار عرضه  ای محصولش چرا که ممکن است تولیدکننده

  .جهاد کشاورزی مقابله و برخورد با گرانی نیست

داخلی داریم یا به دلیل مازاد تولید بر نیاز  اعالم این نکته که در کدام محصوالت کشاورزی نیاز به واردات برای تامین: وی گفت

 ها از تولید داخلی حمایت شود، گذاری ها و تعرفه گذاری مشخص صادر کنیم تا با سیاست ای مصرف باید کدام محصول را به اندازه

 !واگذاری وظایف بازار کشاورزی، قانونی که در گذشته اجرا نشد .وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است

های  تصویب مجلس شورای اسالمی در سال قانون انتزاع که مورد: جهاد کشاورزی در امور مجلس خاطرنشان کرد قائم مقام وزیر

با آغاز به کار دولت یازدهم و پیگیری کمیسیون کشاورزی . قبلی اجرا نشد گذشته صورت گرفته بود اما به هر دلیلی در دولت

را دنبال می کردند و  که نمایندگان مجلس با حساسیت اجرای این قانون این قانون به مورد اجرا گذاشته شد چرا مجلس اجرای

وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش تولید باشد که در  معتقد بودند که تجارت و تنظیم بازار بخش کشاورزی باید بر عهده

  .محصوالت با نارسایی و نوسان مواجه خواهد شد غیر این صورت بازار این

کشاورزی و تجارت و کمیسیون کشاورزی صورت  ای بین وزاری جهاد بندی اجرای این قانون صورت جلسه برای زمان: ودآقایی افز

نامه اجرایی قانون انتزاع را تهیه کند و نهایتا با تشکیل جلسات مختلف بین  آیین 80گرفت و مقرر شد تا دولت پایان سال 

نامه اجرایی تهیه شده با  سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت و آیینوزارت جهادکشاورزی، وزارت تجارت،  کارشناسان

آیین نامه ابالغ شده قانون تمرکز وظایف : وی ادامه داد .ابالغ شد مالحظاتی به امضای دو وزیر رسید و در دولت نیز مصوب و

چیزی فراتر یا  زارت تجارت مفاد روشنی دارد وهمان قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از و بازرگانی بخش کشاورزی یا

مسئوالن باشد چرا که دولتی که ادعا و دغدغه اجرای قانون  رود و نباید مورد قبول هیچ یک از کمتر از آن خالف قانون به شمار می
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های  دستگاه همهکند؛ بنابراین ابالغیه دولت و قانون مصوب مجلس شورای اسالمی مالک عمل  را دارد باید خود به آن عمل

  .اجرایی است

http://www.isna.ir/fa/news/80707077080 

 "الاب هب تشگزاب"

 خدمات زراعی و باغی
 ایسنا - - 1393اردیبهشت  3چهارشنبه 

  های مختلف در پی طغیان ملخ در استان
  عملیات مبارزه با ملخ در کشور آغاز شد

گلستان و مبارزه با ملخ  مبارزه با ملخ مراکشی در استان های گيالن، زنجان، قزوین، خراسان رضوی وعمليات 

  .صحرایی در جاسك آغاز شده است

  .های گنبد، کرند و مراوه تپه است شهرستان ها در مناطق مختلف به گزارش ایسنا، تراکم باالی ملخ مراکشی در این استان

گرفته و عملیات مبارزه با این آفت هر  شهرستانها وضعیت ملخ مراکشی در مراتع حالت طغیانی به خودچند سالی است که در این 

از طرف دیگر بدلیل همجوار بودن این استان با کشور ترکمنستان در برخی مواقع  .ساله در مناطق کانونی و آلوده صورت می گیرد

اتفاق بعد از عملیات مبارزه  ع و باغات این استان می شود که اینپروازی ملخ مراکش از سمت ترکمنستان وارد مزرا دستجات

  .را دو چندان کرده است استان صورت می گیرد و این موضوع نیز مشکالت این استان

بازدید از وضعیت آفت و انجام نظارت بر عملیات  برای کنترل بهینه آفت، کارشناسان سازمان حفظ نباتات نیز به نوبه خود مراحل

  .قرار داده است و مبارزه را در دستور کار خود پایش

کرند اعزام شده تا در امر مبارزه به  همچنین یک دستگاه سمپاش پشت وانتی یو ال وی پاش از سازمان حفظ نباتات به شهرستان

رسال خواهد شد دستگاه دیگر برای شهرستان مراوه تپه کرده که به زودی ا همچنین استان درخواست اعزام یک. استان کمک کند

  .مبارزه به موقع و به نحو احسن صورت گیرد تا از بروز خسارت جلوگیری شود تا عملیات

این سح  مربوط به کانون است که . است هکتار مبارزه شیمیایی صورت گرفته 0777تا پایان فروردین در استان گلستان حدود 

است و اگر آفت در این مناطق کنترل نشود و با رشد یافتن و  متر مربع در 0777-0777تراکم ملخ در این مناطق در حدود 

  .برابر افزایش خواهد یافت 07صورت پراکنده درآمده و این سح  تا  حرکت کردن به

  عمليات مبارزه با ملخ مراکشی در دیگر استانها

اطق کانونی به صورت پراکنده و لکه من های ملخ مراکشی در استانهای زنجان، گیالن و قزوین در مراتع و در حال حاضر آلودگی

منحقه مستقر هستند و با انجام عملیات ردیابی و دیده بانی در مناطق آلوده  است و اکیپ های ردیابی و پایش در( تجمعی)ای

ی سمپاشی کرده و پرچم ها کنند و به دنبال آن تیم مبارزه این مناطق را آبی رنگ را به نشانه آلوده بودن نصب می پرچم های

عملیات مبارزه و اعالم هشدار به دامداران و کشاورزان برای وارد  کنند که نشانه انجام شدن قرمز را جایگزین پرچم های آبی می

 البته اطالع رسانی نیز از طریق شوراها مساجد و صدا و سیما به موقع نیز صورت می .در این مناطق است نکردن دام برای چرا

روی هم تجمع یافته  0و  0، 0ملخ در سنین از مناطق کانونی بسیار باال است و چنانچه چند الیه پورهتراکم آفت در برخی . گیرد

گرفته و در استانهای دیگراز جمله  عملیات پایش و مبارزه صورت( هکتار 0777)، گیالن (هکتار 0777)در استانهای زنجان  .اند

هکتار در  07777و تا اول اردیبهشت ماه در حدود . نجام می باشدا خراسان رضوی و قزوین توسط حفظ نباتات استان در حال

در شهرستان جاسک از توابع استان هرمزگان عملیات مبارزه و  .پوره های ملخ مراکشی صورت گرفته است مناطق کانونی علیه

المللی و  ن آفت در زمره آفات بینبه گزارش ایسنا، با توجه به اینکه ای .ای ادامه دارد شده و بصورت لکه کنترل ملخ صحرایی شروع

http://www.isna.ir/fa/news/93020200797
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ها  تا از مهاجرت آفت به استان خحرناک قرار گرفته باید کنترل آن در مناطق مستعد این آفت به موقع و اصولی صورت گیرد بسیار

و  انفرادی های رسیده از منحقه جازموریان حاکی از این است که ملخ صحرایی بصورت گزارش .و کشورهای همجوار جلوگیری شود

اند و در مرحله پوره احتماال در این منحقه نیز  داده پراکنده در منحقه حضور داشته و مراحل جفت گیری و تحم ریزی را انجام

  .مبارزه خواهیم داشت

http://www.isna.ir/fa/news/80707070000 

 

 "الاب هب تشگزاب"

 ایسنا - - 1393اردیبهشت  3چهارشنبه 

  افزایش واردات سویا در اروپا
  .رسيد واردات سویا به اتحادیه اروپا امسال به باالترین رکورد در شش سال گذشته خواهد

پیش بینی کرد که واردات سویا به اتحادیه اروپا  ، موسسه تحقیقاتی آلمانی اویل ورلد(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

  .میلیون تن در سال پیش از آن افزایش خواهد یافت 00.00میلیون تن در مقایسه با  00.8 بازاریابی منتهی به اوت بهدر سال 

کند که  میلیون تن افزایش پیدا می 0.2به  طبق پیش بینی این موسسه میزان واردات به این بلوک در نیمه اول سال جاری میالدی

  .خواهد بود گذشته هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال 577

در حالیکه واردات از آمریکا، کانادا و اوکراین  بر اساس گزارش بلومبرگ، افزایش واردات به طور عمده از آمریکای جنوبی خواهد بود

  .کاهش پیدا خواهد کرد

http://www.isna.ir/fa/news/80707070800 

 
 تادرات و وارداص

 ایسنا - - 1393اردیبهشت  ۴پنجشنبه 

  افزایش صادرات گندم و غله قزاقستان به ایران
صادرات غله به ایران و چين را  قزاقستان به منظور متنوع کردن بازارهایش و کاهش اتکا به بنادر روسی و اوکراینی،

  .افزایش خواهد داد 2۷31-2۷32در سال بازاریابی 

غله در آسیای مرکزی است، بیشتر تولید خود  ترین تولیدکننده ، قزاقستان که بزرگ(ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران به گزارش 

تنها بندر این کشور در دریای خزر ظرفیت جابجایی کمتر از . کند ریلی صادر می را که عمدتا گندم و آرد گندم است، از طریق

  .از صادرات ساالنه غله را دارد شش درصد

این کشور که از طریق ریلی به بنادر روسیه و  به گفته نوربک داییربکوف، مدیر سازمان بازرگانی غله دولتی قزاقستان حجم صادرات

 07که  0700-0700قزاقستان صادرات گندم به ایران در سال بازاریابی .خواهد کرد شود، امسال کاهش پیدا اوکراین حمل می

تن گندم به ایران  277 هزار و 005این کشور در سال گذشته . میلیون تن افزایش خواهد داد 0.0 رسد را به می ژوئن به پایان

همچنین راه اندازی بخشی  این افزایش ناشی از تخفیفی که قزاقستان برای حمل صادراتش از ترکمنستان گرفته و .صادر کرده بود

مدیر سازمان بازرگانی غله قزاقستان اشاره نکرد تاکنون چه  با این وجود. از یک خط آهن به ترکمنستان در سال گذشته است

 بر اساس گزارش رویترز، این سازمان همچنین صادرات غله به چین در سال جاری میالدی .شده است میزان گندم به ایران صادر

د را از طریق چین به کشورهای بتواند غله خو هزار تن خواهد رساند و امیدوار است در آینده 007را بیش از دو برابر کرده و به 

فاصله اول ژوییه سال  بنا بر اعالم وزارت کشاورزی قزاقستان، صادرات غله این کشور از طریق ریلی در .آسیای جنوب شرقی برساند

  .میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت 5.0میلیون تن در مقایسه با  0.0به  0700آوریل سال  07تا  0700

http://www.isna.ir/fa/news/93020302112
http://www.isna.ir/fa/news/93020301984
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باالتر از دو میلیون تن صادر شده در مدت مشابه  میلیون تن آرد بوده که 0.0ات غله این کشور در سال بازاریابی جاری شامل صادر

میلیون تن برآورد قبلی،  8 میلیون تن از 8.5به  0700-0700مازاد غله قابل صادرات قزاقستان در سال بازاریابی  .سال قبل است

  .افزایش داده شده است

http://www.isna.ir/fa/news/80707070507 

 "الاب هب تشگزاب"

 شکر
 ایسنا - - 1393اردیبهشت  ۵جمعه 

  ترین کشور تولیدکننده کاهش تولید شکر در بزرگ
سالی در فصل دليل خشک ترین منطقه توليدکننده جهان است به توليد شکر در منطقه سنتر ساوت برزیل که بزرگ

  .درصد کاهش خواهد یافت 1.2زراعی جاری حدود 

میلیون تن شکر در  00.5ها  کارخانه: کرد گروه صنعت شکر برزیل، یونیکا، اعالم( ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

  .میلیون تن در فصل زراعی گذشته است 00.0کمتر از  تولید خواهند کرد که 0700-0705فصل زراعی 

شکر خام برای تحویل . گذشته صعود کند انتشار این خبر موجب شد بهای معامالت آتی شکر خام به باالترین سح  در چهار هفته

بهای معامالت ماه آتی نیز . سنت در هر پوند رسید 00.80درصد افزایش یافت و به  در ژوییه در بازار آی سی ای فیوچرز آمریکا دو

  .سنت در هر پوند رسید 00.00ه درصد افزایش یافت و ب 0.5

سال گذشته  07ترین تابستان در  و داغ ترین شود، با خشک محصول سنتر ساوت که بیشترین شکر و اتانول برزیل در آن تولید می

میلیون تن در فصل زراعی جاری کاهش پیدا خواهد  507در فصل گذشته به  میلیون تن 502.8تولید نیشکر از . روبرو شده است

  .کرد

  .تر جبران شده است برداشت در منحقه وسیع با این همه بنا بر بیانیه یونیکا، صدمات حاصل از شرایط جوی تا اندازه ای با

درصد صعود در فصل  0.0سنتر ساوت با  بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت برزیل اوایل ماه جاری اعالم کرده بود تولید شکر در

  .رسد میلیون تن می 02.0درصد افزایش، به  0.0تولید اتانول نیز با  خواهد رسید و میلیون تن 05.8زراعی جاری، به 

http://www.isna.ir/fa/news/80707570007 

 "الاب هب تشگزاب"

 اقتصاد کالن
 ایسنا - - 1393اردیبهشت  ۵جمعه 

  احتمال افزایش هزینه تولید آبزیان/ سهمی نداشت  تولید در فاز اول هدفمندی
برای توليد به ویژه  ها سهمی یارانه  گرچه در اجرای فاز نخست قانون هدفمندی: ریيس سازمان شيالت گفت

قانون درصدد است سهم واقعی توليد را در نظر بگيرد  پروران در نظر گرفته نشد اما دولت در فاز دوم اجرای این آبزی

  .تاثير بسزایی در هزینه شده محصوالت دارد های انرژی ملچراکه افزایش قيمت حا

های این سازمان در  درباره برنامه( ایسنا) با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران -معاون وزیر جهاد کشاورزی  -حسن صالحی 

از . شود آن باقیمانده و باید اجراییبرنامه پنجم توسعه که دو سال از : ها اظهار کرد یارانه  سال جاری برای اجرای قانون هدفمندی

  .مقاومتی دستور کار قرار داد های ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد سوی دیگر سیاست

های دو سال آینده سازمان  کالن، بازنگری در برنامه های در دو سال باقیمانده برنامه پنجم توسعه با توجه به ابالغ سیاست: وی افزود

 های جدیدی را گذاری های الزم بتوانیم سیاست منابع مالی موجود با اخذ مجوزها و مصوبه گیرد تا در چارچوب ت صورت میشیال

http://www.isna.ir/fa/news/93020402510
http://www.isna.ir/fa/news/93020502810
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های خود در این  شیالت آماده ارائه برنامه اعمال کنیم که البته امسال در آستانه تنظیم برنامه ششم نیز قرار داریم که سازمان

  .راستاست

  ها سهمی نداشت یارانه  اول هدفمندی توليد در اجرای فاز

اجرا نشد و سهمی که قرار بود به تولید داده شود در  ها، قانون یارانه  در مرحله اول قانون هدفمندی: رییس سازمان شیالت ادامه داد

 80 و 80در سال  سهمی از خزانه دولت نیز برداشته و در جامعه توزیع شد که آثار تورمی آن اختیار این بخش قرار نگرفت حتی

  .قابل مشاهده بود

کشور مورد تاکید قرار گرفته تا  80بودجه سال  ها در فاز دوم در یارانه  همان گونه که اجرای قانون هدفمندی: صالحی تاکید کرد

 ایی و تاکیدرسد با توجه به اهمیت مساله امنیت غذ به تولید اختصاص یابد به نظر می سهمی از درآمد حاصل از اجرای این قانون

  .اجرای صحی  این قانون توجه جدی داشت مسئوالن عالی رتبه نظام برای افزایش تولید و ذخیره کاالهای اساسی در کشور باید بر

غذایی کشور دارد جزو کاالهای اساسی به شمار  که محصوالت شیالتی با توجه به نقش بسزایی که در تامین امنیت وی با بیان این

شده تا  ها قرار داریم که البته دولت موظف یارانه  اجرایی مقدماتی فاز دوم قانون هدفمندی در حال حاضر در مراحل :گفت  رود، می

  .ها به افراد نیازمند اختصاص دهد این یارانه

از دوم در سال ها در ف یارانه  قانون هدفمندی معاون وزیر جهاد کشاورزی با ابراز امیدواری نسبت به پرداخت سهم تولید از اجرای

ای به تولید به ویژه بخش شیالت داده نشد  ها هیچ سهمیه یارانه  قانون هدفمندی در فاز نخست اجرای  :جاری خاطرنشان کرد

  .ادعاست ها خود نشان از این یارانه  تفاوت مبلغ پرداختی به مردم و درآمدهای حاصل از هدفمندی چراکه

  شود ها داده می نهیارا  سهم توليد در فاز دوم هدفمندی

سازمان شیالت در اجرای فاز : اظهار کرد که دولت و همه مسئوالن اجرایی موظف به اجرای قانون هستند، صالحی با تاکید بر این

های انرژی تاثیر  ای که افزایش قیمت حامل چند راهکار را مدنظر قرار دهد؛ به گونه ها درصدد است تا یارانه  دوم قانون هدفمندی

تواند تاثیر بسزایی در  آبزیان می های صیادی و پرورش های انرژی در بخش بر تولید داشته باشد چرا که افزایش قیمت حامل کمی

های آینده این افزایش قیمت تاثیر  گذاری ها و سیاست براساس برنامه شود قیمت تمام شده محصوالت داشته باشد که تالش می

  .الت شیالتی داشته باشدتمام شده انواع محصو کمتری بر قیمت

  های انرژی با شيب مالیم افزایش قيمت حامل

 : ها گفت یارانه  فاز دوم اجرای هدفمندی ها برای تقویت تولید در وی با اشاره به در نظر گرفتن تسهیالت و تامین زیرساخت

 ری صورت بگیرد که اگر دولت بتواند برنامههای انرژی با شیب کمت افزایش قیمت حامل ای است که ها در دولت به گونه ریزی رنامه

 05به  80گذشته را در پایان سال  درصدی پایان سال 00های خود را همان گونه که اعالم کرده انجام دهد و تورم حدود  ریزی

 نیز می تواند بر تولید اثرگذار باشد، کاهش این نرخ خود برای درصدی 05درصد برساند علیرغم این که همچنان تورم 

  .رود نوعی یارانه به شمار می تولیدکنندگان و جامعه

جاری نیز در صورت تحقق بر قیمت تمام  درصدی برآورد شده از سوی دولت در سال 05گرچه تورم : رییس سازمان شیالت افزود

مت تمام شده این وری تولید قی شیالتی موثر است اما درصددیم با افزایش بهره شده محصوالت تولیدی از جمله انواع محصوالت

 .را تا حدودی کاهش دهیم یا حداقل آن را در قیمتی مشخص تثبیت کنیم محصوالت

http://www.isna.ir/fa/news/80707570070 

 "الاب هب تشگزاب"

 صادرات و واردات
 ایسنا - 1393اردیبهشت  ۶شنبه 

http://www.isna.ir/fa/news/93020502804
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  ۳2خوراکی در سال هزار تن گوشت  5۵1واردات بیش از 
  .هزار تن گذشت 3۷1از مرز  3132واردات انواع گوشت خوراکی به کشور در سال 

هزار  075.5ایران در سال گذشته بالغ بر  ، براساس تازه ترین آمار گمرک(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

میلیون دالر وارد کشور  087.0سفند و مرغ و خروس به ارزش تقریبی گاو، بره، گو تن انواع گوشت خوراکی شامل گوشت گوساله،

  .شد

استخوان یخ زده از نوع گاو به ارزش  بیشترین سهم در واردات گوشت خوراکی به کشور در سال قبل مربوط به قحعات گوشت بی

از نوع گاو بی استخوان یخ زده میلیون دالر و گوشت سردست و سینه  05.5 میلیون دالر، گوشت مرغ و خروس به ارزش 000.2

  .میلیون دالر بوده است 07.8به ارزش 

  .گوساله بوده است درصد از کل واردات گوشت خوراکی کشور مربوط به گوشت گاو و 07سال قبل بیش از 

رقی، چین، عمان، روسیه، پاکستان، ترکیه، تیمورش ارمنستان، استرالیا، امارات متحده عربی، ایرلند، آلمان، برزیل، بلژیک، بوتسوانا،

  .هند کشورهایی هستند که ایران در سال قبل از آنها واردات انواع گوشت داشته است گرجستان، لبنان، مغولستان، هلند و

البته . لبنان، پاکستان و استرالیا بوده است اگرچه عمده واردات گوشت ایران در سال گذشته مربوط به امارات، برزیل، هند، ترکیه،

  .مربوط به تولیدات کشورهای دیگری از جمله برزیل بوده است تی نیز که از امارات وارد ایران شده،گوش

http://www.isna.ir/fa/news/80707270000 

 "الاب هب تشگزاب"

 متفرقه
 ایسنا - 1393اردیبهشت  8دوشنبه 

  کشاورزی با ایران های قزاقستان خواستار توسعه همکاری
  .قزاقستان خواستار توسعه همکاری های کشاورزی با ایران شد

در دیدار  -های نوین قزاقستان  آوری صنعت و فن معاون وزیر -، آتامکولوف باکیرویج (ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

بین دو  های کشاورزی وزارتخانه انجام شد، بر توسعه همکاریریزی و اقتصادی که در محل  برنامه با دکتر عبدالمهدی معاون امور

  .کشور تأکید کرد

در قزاقستان، اراضی زیادی : نام برد و گفت های همکاری میان دو کشور وی کشت گندم در اراضی قزاقستان توسط ایران را از زمینه

  .اراضی برای ایران وجود دارد برای کشاورزی است و امکان کشت گندم در این

ایران محصوالت باغی با طعم و مزه : گفت باکیرویج، قزاقستان را بازار خوبی برای صادرات محصوالت کشاورزی ایران دانست و

محصوالت کشاورزی دیگر کشور ها است و این در حالی است که سایر کشورها از  کند که قابل رقابت با بسیار محلوب تولید می

های ایران در زمینه تولید گوشت و تولید محصوالت حالل را  تجربه: وی افزود .اند دست گرفتهبازار قزاقستان را در  جمله چین

زیادی برای همکاری های  بنابراین گزارش، بخشنده با بیان این که دو کشور ایران و قزاقستان ظرفیت های .می کنیم بررسی

زند ودر سال میالدی گذشته  یون، حرف اول را در منحقه میمکانیزاس ایران به لحاظ دانش فنی، تکنولوژی و: مشترک دارند، گفت

وی در مورد انتقال و آموزش دانش  .دالر، صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی داشته است ایران شش میلیارد

ای آموزشی برگزار ه توانیم برای کارشناسان شما دوره ما می: آمادگی کرد و گفت بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی به قزاقستان اعالم

و نانوتکنولوژی به خصوص در  های بیوتکنولوژی بخشنده همچنین در زمینه توانمندسازی قزاقستان در ساخت آزمایشگاه .کنیم

های  ما در سح  دکتری برای کشورهای همسایه، دوره: ابراز داشت ای و کشت بافت، اعالم آمادگی کرد و های گلخانه زمینه کشت

http://www.isna.ir/fa/news/93020603144
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ساالنه نزدیک به یک  کشورما: های ایران عنوان کرد و اعالم داشت وی دامپروری را یکی دیگر از توانمندی .کنیم آموزشی برگزار می

  .کند میلیون تن ماهی تولید می میلیون تن گوشت گوسفند و گوساله، دو میلیون تن گوشت مرغ و یک

  .شده است، فعال شود سال پیش تشکیلکار گروه همکاری های مشترک کشاورزی دو کشور که دو : بخشنده خواست

http://www.isna.ir/fa/news/80707075200 

 

 "الاب هب تشگزاب"
 متفرقه

 ایسنا - 1393اردیبهشت  8دوشنبه 

  گیرد برای اولین بار صورت می
  استفاده از فضاهای مجازی روستایی برای اهداف بهداشتی دامپزشکی

برای اهداف دامپزشکی در حوزه سالمت  های روستایی سایت ها و وب برای اولین بار در کشور طرح پایلوت استفاده از وبالگ

  .عملیاتی شد

کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران  وگو با خبرنگار در گفت -رییس شبکه دامپزشکی شهرستان خوی  –زاده  سید حسین حسن

الکترونیک، فراگیر شدن استفاده از محیط های مجازی حتی در سح  روستاها و  راستای ارائه خدماتدر : اعالم کرد( ایسنا)

های بهداشتی و مرتبط با  پیام افزون مردم این مناطق از اینترنت، این ایده شکل گرفت که با استفاده از این امکانات، استفاده روز

  .سالمت دامپزشکی در اختیار اهالی قرار گیرد

 www.iranvillage.ir روستایی از سایت های سایت ها و وب آوری اطالعات مربوط به وبالگ فته وی برای این کار با جمعبه گ

  .شهرستان خوی طراحی شد روستای 02طرح پایلوت استفاده از این فضاها در 

های  های عملیاتی و برنامه اخبار، برنامه ها وبالگ ها و در این طرح با هماهنگی صورت گرفته با مدیران سایت: زاده اظهار کرد حسن

 های مشترک انسان و دام جهت آگاهی روستاییان و سالمت به ویژه در رابحه با بیماری آموزشی و ترویجی دامپزشکی در حوزه

  .گیرد دامداران در اختیار آنها قرار می

سراسر کشور با استفاده بهینه از این  طرح در رییس شبکه دامپزشکی شهرستان خوی اظهار امیداری کرد با عملیاتی شدن این

مندی روستاییان و دامداران از جدیدترین اخبار و خدمات  امکان بهره فضاها با صرف حداقل هزینه و کمترین زمان ممکن،

  .سالمت بیش از پیش فراهم شود دامپزشکی در حوزه

http://www.isna.ir/fa/news/80707075070 
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 گل و گیاهان زینتی
 ایسنا - 1393اردیبهشت  8دوشنبه 

  ها دیگر بو و ماندگاری ندارند؟ چرا گل
ها  ندارد به همين دليل کيفيت گل در حال حاضر بازار گل و گياه ایران از نظر توليد،فروش و صادرات وضعيت مطلوبی

  .ای شده است ها اسير سير توليد گلخانه بو و دوام گل توان گفت طوری که می بهآنگونه که باید باشد نيست؛ 

وگو با خبرنگار کشاورزی  گفت در –کنندگان گل و گیاه استان تهران  رییس اتحادیه تولید –غالمحسین سلحان محمدی 

شود به موارد جانبی آن توجه  تولید میایران تنها گل به منظور فروش  زمانی که در: گفت( ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران 

  .کنند کنندگان گل در ایران تنها به زیبایی و ظاهر گل توجه می که تولید طوری شود؛ به نمی

http://www.isna.ir/fa/news/93020805611
http://www.isna.ir/fa/news/93020805407
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شود  زمانی که گل در گلخانه پرورش داده می: کرد ها را پرورش آنها در گلخانه عنوان و اظهار دیگر از عوامل بی بوشدن گل وی یکی

  .یابد و بوی گل کاهش می ی گلخانه میزان دوامبه علت شرایط جو

به منظور ... به آن انرژی، کود شیمیایی و  ای ها مانند مریم هنگامی که در شرایط گلخانه برخی از گل: سلحان محمدی ادامه داد

  .کاهد می شود از عحر و بوی آن رشد سریع داده می

نرگس شیراز که در فضای باز و در فضای  هایی مانند که گل با بیان این کنندگان گل و گیاه استان تهران رییس اتحادیه تولید

گیاهی که در فصل مناسب خود و در هوای سرد رشد پیدا کند نه تنها بوی  هر: کند بوی خوبی دارد، گفت مناسب خودش رشد می

  .از دوام و ماندگاری بیشتری برخوردار است خوبی دارد بلکه

 مل افت کیفیت و ماندگارینصف شدن دوره پرورش گل عا

توان در گلخانه نیز شرایحی  می: اظهار کرد های زیاد عنوان و ها را پرورش آنها در گلخانه و گل سلحان محمدی عامل بی بوشدن گل

 ها بوی بیشتری را داشته باشند اما چون گرمای زیاد و کودهای شیمیایی موجب رشد گل را فراهم کرد که گرما کاهش پیدا کند و

  .دهد کنندگان چنین کاری را انجام نمی شوند تولید تر گل می سریع

کنندگان گل در گلخانه تعداد این  تولید وی یک گل رز در شرایط طبیعی بیش از یک ماه زمان برای رشد نیاز دارد که  به گفته

  .شود موجب کاهش کیفیت گل می دهند و همین امر روز کاهش می 05روزها را به 

کننده دخالت  گل و گیاه از سوی تولید زمانی که در کاشت: کنندگان گل و گیاه استان تهران تصری  کرد اتحادیه تولیدرییس 

تری برای پرورش آن مهیا شود  برای رشد گل زمان داده شود و شرایط طبیعی یابد اما اگر گیرد، کیفیت گل کاهش می صورت می

  .تواند در افزایش صادرات گل موثر باشد امر نیز می کیفیت بیشتری را دارند و این ها قحعا گل

توان در جهت بهبود خاک و  می: گفت ها دانست و بو شدن گل دیگر از عوامل بی سلحان محمدی کاهش مواد آلی خاک را یکی

  .کود جذب و آبدهی به موقع استفاده کرد شرایط زیستی گل و گیاه اقداماتی نظیر استفاده از

کنندگان باید عالوه بر افزایش تولید به  تولید :ات گل و گیاه را در گرو افزایش کیفیت تولید دانست و اظهار کردوی افزایش صادر

  .افزایش کیفیت نیز توجه کنند

http://www.isna.ir/fa/news/80707075000 

 "الاب هب تشگزاب"

 تولیدات زراعی و باغی
 ایسنا - 1393اردیبهشت  9شنبه  سه

  فرنگی در باغات بابلسر تن توت 1۵۵۵بینی تولید  پیش
جاری  باغات شهرستان در سال تن ميوه توت فرنگی از 2۷۷۷بينی برداشت بيش از  مدیر جهاد کشاورزی بابلسر از پيش

  .خبر داد

نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی  مازندران، به، منحقه (ایسنا)به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران

 بینی هکتار از باغات شهرستان، پیش 077آغاز عملیات برداشت توت فرنگی در سح  بالغ بر  با: پور اظهار کرد مازندران، امیر خیراله

  .تن توت فرنگی از باغات برداشت شود 0777جاری بیش از  شود در سال می

  .سلوا است ام محصول توت فرنگی این شهرستان شامل دلندی، گیالس، کاماراسو وارق: وی تصری  کرد

http://www.isna.ir/fa/news/80707875880 

 "الاب هب تشگزاب"

 متفرقه
 ایسنا - 1393اردیبهشت  9شنبه  سه

http://www.isna.ir/fa/news/93020805187
http://www.isna.ir/fa/news/93020905993
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  ها وزارتخانهوضعیت قراردادی کارکنان جهادسازندگی بعد از ادغام 
به پيمانی در زمان ادغام  هيات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعيت کارکنان قراردادی جهاد سازندگی

  .ای صادر کرد های جهاد و کشاورزی رای وحدت رویه وزارتخانه

  :زیر استقرار  ها و مشروح آراء به ، گردش کار پرونده(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

به « س»موضوع دادخواست آقای  با 0878807877700000شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره : الف

خواسته الزام به استخدام پیمانی به موجب دادنامه شماره  ها، مراتع و آبخیزداری کشور و به طرفیت سازمان جنگل

  :به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است ، مفادا0008ً /0/ 08 - 0878807870777022

عنه است هر چند  فعالیت در سازمان مشتکی با توجه به محتوای پرونده از آنجا که شاکی در اجرای قرارداد موقت طرحی مشغول

مقررات  02صره است که با تغییر وضع وی به همکاران قراردادی موضوع بند ب تب ای ارسالی سازمان مذکور اعالم کرده طی الیحه

های سازمان مشتکی عنه  طرح وزارت جهاد کشاورزی موافقت شده است، ولی از آنجا که بکارگیری افراد در اجرای استخدامی

مقررات خاص استخدامی وزارت جهاد کشاورزی و استخدام یا  موجب الزام به تبدیل وضعیت استخدام نخواهد شد با توجه به

که  شاغل در آن وزارتخانه نیازمند به وجود پست سازمانی و موافقت وزارت جهاد کشاورزی است تبدیل وضعیت استخدامی افراد

را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر  شکایت وی. عنه موافقتی در این خصوص اعالم نکرده است فیه سازمان مشتکی در مانحن

  .رأی دیوان قحعی است. شود می

به طرفیت اداره کل « ج»دادخواست آقای  با موضوع 0/00/000در رسیدگی به پرونده شماره  شعبه هفتم دیوان عدالت اداری: ب

 ریزی استانداری، به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به معاونت برنامه منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری و

  :کرده است به صدور رأی مبادرت، مفاداً به شرح آینده 0000/ 00/ 07 -0800موجب دادنامه شماره 

اند، نهایتاً به لحاظ کسر  معمول داشته نظر به این که هر دو اداره طرف شکایت در مسیر اجابت خواسته شاکی اقدامات الزم را

ت، اجابت خواسته شاکی به طور قحع یعنی تبدیل از قراردادی به پیمانی نشده اس بودجه و عدم تأمین اعتبار تاکنون اقدامی در

دانستن شکایت شاکی به تبدیل  لذا با وارد. نظر به این که کسر بودجه و عدم تأمین اعتبار موجب تضییع حق شاکی نیست هذا علی

  .رأی دیوان قحعی است. شود می وضع شاکی از قراردادی به پیمانی حکم صادر و اعالم

  :هيات عمومی دیوان عدالت اداری 23۰رای شماره 

  .آراء محرز استتعارض در : اوال

جهاد سازندگی سابق با ادغام  قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان 000و  000، 5هر چند مستنبط از مواد : ثانیا

اند و مقررات مالی اداری و استخدامی جهاد سازندگی منسوخ  گرفته های جهاد و کشاورزی مشمول قانون مذکور قرار خانه وزارت

استخدامی جهاد  ن که به کارگیری و استخدام شکات در زمان حاکمیت قانون مقررات مالی اداری وبه ای است، لیکن با عنایت

اعضای جهاد سازندگی که برای مدت معین به خدمت  قانون یاد شده آن دسته از 02سازندگی بوده است و به داللت بند ب ماده 

های  لحاظ پست تحت تصدی شکات، نامبردگان در پستشوند و با  قراردادی محسوب می شوند مستخدمان در جهاد مشغول می

بوده است، بنابراین با لحاظ حاکمیت  اند؛ لذا استخدام ایشان به صورت قراردادی فاقد توجیه قانونی مشغول به خدمت بوده مستمر

دی به پیمانی رأی سازندگی در زمان استحقاق اشخاص به تبدیل وضعیت از قراردا قانون مقررات مالی، اداری واستخدامی جهاد

است در حدی که  که بر پذیرش شکایت صادر شده 0000/ 00/ 07-0800دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه  شعبه هفتم

قانون تشکیالت و آیین  08و ماده  00ماده  0 این رأی به استناد بند. متضمن این معنی است صحی  و موافق مقررات است

  .االتباع است برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم 0080ب سال دادرسی دیوان عدالت اداری مصو

http://www.isna.ir/fa/news/80707875005 

http://www.isna.ir/fa/news/93020905735
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 "الاب هب تشگزاب"

 
 

************************************************************ 

 گزارشات جهانی کشاورزی و غذا

 آیانا- 1393اردیبهشت  19, سه شنبه

  2۵51، شعار روز جهانی دامپزشکی در "آسایش حیوان"
 .انتخاب شده است "آسایش حيوان" 2۷32شعار روز جهانی دامپزشکی در سال 

  
های تخصصی،  سازمان دامپزشکی کشور، مدیرکل سازمانو به نقل از روابط عمومی ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

آوریل  02ماه سال جاری مصادف با  ششم اردیبهشت: الملل سازمان دامپزشکی کشور در این باره گفت روابط عمومی و امور بین

 .انتخاب شده است "آسایش حیوان"میالدی، روز جهانی دامپزشکی است و شعار این روز،  0700

تنهایی و یا با همکاری سازمان جهانی  ساله توسط جامعه جهانی دامپزشکی به روز جهانی دامپزشکی همه: فزودحسن اختیارزاده ا

به عنوان شعار اصلی آن  "آسایش حیوان"شود و امسال برای توجه جامعه جهانی بحث مهم  نامگذاری می( OIE)بهداشت دام 

 .انتخاب شده است

سال فعالیت، نقش مهمی در حمایت از بهداشت دام و بهداشت  87در مدت نزدیک به  به گفته وی، سازمان جهانی بهداشت دام

 .های دامی داشته است عمومی و افزایش ارتباط بین کشورهای عضو برای تسهیل و افزایش تجارت دام و فرآورده

های بین  ار در دوره زمانی سالب سازمان جهانی بهداشت دام موضوع آسایش حیوانات را برای نخستین: اختیارزاده خاطرنشان کرد

به عنوان یک اولویت در برنامه استراتژیک خود گنجاند و در حال حاضر چندین فصل در ارتباط با ضوابط و  0775تا  0770

استانداردهای آسایش دام تدوین کرده است که در این بین فصولی در رابحه با آسایش در حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، 

ام در هنگام ذب  و کشتار حیوانات، آسایش حیوانات آزمایشگاهی برای تحقیقات و محالعات آموزشی، آزمایش ماهیان آسایش د

 .پرورشی و چند مورد دیگر قابل ذکر است

با هدف باال بردن سح  آگاهی : الملل سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد های تخصصی، روابط عمومی و امور بین مدیرکل سازمان

های دامپزشکی در بهبود آسایش حیوانات سازمان جهانی بهداشت دام، کارگروهی از متخصصان  می و حمایت از نقش سازمانعمو

 .روز کند این امر ایجاد کرده است تا بتواند استانداردهای آسایش حیوانات را به

اهی آن اهمیت آسایش دام از بعد مذهبی و سازمان دامپزشکی کشور بر اساس وظایف قانونی خود و با آگ: اختیارزاده تصری  کرد

اخالقی در تالش است که در سال جاری با برگزاری نخستین دوره آموزشی در این باره با استفاده از اساتید سازمان جهانی بهداشت 

 ./دام در ارتقاء دانش همکاران هرچه بیشتر تالش کند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00005-0.html 
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 - 93/12/18فارس

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17315-1.html
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 قیمت گندم افزایش یافت/ قیمت انواع محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی
 .های روغنی بيشترین افزایش را دارند دانهقيمت انواع غالت در بازارهای جهانی افزایش یافت، گندم و 

، به نقل از بلومبرگ قیمت محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی امروز افزایشی خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه بین  

است، در گروه محصوالت دامی نیز، قیمت دام  اجه بودهقیمت مو در گروه غالت به غیر از برنج سخت بقیه کاالها با افزایش. است

 .زنده و پرواری افزایش داشت

 5دالر رسیده است، در این میان قیمت گندم نیز افزایش  505سنت به  05دالر و  0براساس این گزارش، قیمت ذرت با افزایش 

 .سنت را تجربه کرده است 05دالر و  000دالری داشته و قیمت 

سنتی داشته و به قیمت  0سنت و قیمت برنج سخت دامی کاهش  05دالر و  020سنت به  05دالر و  0والف با همچنین قیمت ی

 .سنت عرضه شده است 08دالر و  05

 های روغنی قيمت دانه*

دالر و  5سنت،  00نیز افزایش قیمتی به ترتیب   های روغنی، سویای روغن کشی، سویای خوراکی و کانوال همچنین در گروه دانه

 57دالر و  005سنت و  07دالر و  002سنت،  08دالر و  00های  اند و به ترتیب به قیمت سنت داشته 07سنت و یک دالر و  07

 .معامله شدند سنت

سنت عرضه شد ؛کتان  05ر و دال 00سنتی داشت و به قیمت  00براساس این گزارش، قیمت شکر نیز در بازارهای جهانی افزایش 

 .سنت معامله شد 0دالر و  80به قیمت  (پنبه)

 قيمت دام زنده در بازارهای جهانی*

سنت معامله شد، دام پرواری نیز افزایش  00دالر و  002سنتی داشت و به قیمت  80همچنین در گروه دام نیز، دام زنده افزایش 

 .سنت رسید 20 دالر و 000سنتی را تجربه کرد و به قیمت  50

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00807070777000 
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 شود صادرات ذرت روسیه امسال دوبرابر می
 .شود دوبرابر میبه دليل باال رفتن قيمت جهانی ميزان صادرات ذرت روسيه امسال 

میزان صادرات ذرت روسیه  0700، 0700  در سال"اباوت فید"، به نقل از خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .بدیا میلیون تن افزایش می 0.05میلیون تن به  0.80میزان آن از   شود و دوبرابر می نسبت به فصل گذشته

های آماری پروزرون روسیه این افزایش صادرات شاید با افزایش میزان  مدیرعامل مرکز داده بر اساس گزارش والدیمیر پتریتنکو

 .اند، قابل توجیه باشد میلیون تن تولید کرده 00که کشاورزان بیش از  0700برداشت این محصول در سال 

جهانی نسبتا باال بود و به همین دلیل انگیزه کشاورزان روسیه را برای صادرات  افزایش قیمت ذرت در بازارهای: وی همچنین افزود

 .بیشتر کرد

کار به صادرات بوده اما عامل کلیدی بدون شک باال رفتن سح  تولید  باال بودن قیمت عاملی برای افزایش انگیزه کشاورزان ذرت

 .کشاورزان بوده است

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930208000177
http://www.farsnews.com/
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 0700-0700میلیون تن در سال زراعی  00.5غالت روسیه احتمال دارد به  صادرات بر اساس اطالعات آماری این مرکز، میزان

 00برسد اما در این میان مقامات رسمی وزارت کشاورزی روسیه میزان صادرات ذرت، میزان صادرات غالت روسیه امسال به 

 .رسد میلیون تن می

 .در اواسط ماه آوریل صادر کرده است لیون تن غالتمی 00.5همچنین بر اساس آمارهای خدمات مشتری فدرال کشور روسیه 

 .واردکنندگان اصلی ذرت از روسیه، ترکیه، کره، ایران، آلمان، اسرائیل و هلند است

 .شود درصد قیمت محصوالت پروتئینی را شامل می 07شود، خوراک دام  ذرت دامی به عنوان خوراک دام و طیور استفاده می
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 سقوط نرخ اشتغال آمریکا به کمترین میزان/ شاخص توسعه بخش خدمات آمریکا کاهش یافت
اشتغال این کشور به کمترین ميزان طی دوسال شاخص توسعه خدمات آمریکا به دليل سقوط نرخ : رویترز اعالم کرد

 .گذشته کاهش یافت

دهد که توسعه بخش  نشان می به نقل از رویترز، گزارش بخش صنعت آمریکا خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .کمتر شده استدر ماه آوریل نسبت به ماه پیش از آن  این کشور خدمات

 .بر اساس این گزارش، کاهش توسعه یافتگی بخش خدمات در آمریکا به دلیل پایین آمدن میزان اشتغال در آمریکا است

  
قبل از آن  رسید که در مقایسه با ماه مارس 50.0به  آوریل شاخص خرید خدمات در ماه: آمارهای مالی این کشور حاکی است

 .یافته است واحدی 0.0بود کاهش کاهش  55.0 که

 .که نرخ اشتغال در کشور آمریکا به کمترین میزان طی دو سال گذشته رسیده است این آمارها حاکی است

را که وضعیت بد  آمریکا سازان برخی تصمیم این آمارها نگرش": کریس ویلیامسون رئیس اقتصاددانان موسسه مارکیت گفت

 ".کشد دادند به چالش می ی نسبت میآب و هوای اقتصادی این کشور را به شرایط بد
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 اقتصاددان جهان درباره اقتصاد منطقه آسیا 2۵۵نظر 
فروغی خواهد  ادی آسيا موثر خواهد بود اما در کل این منطقه رشد کموضعيت اقتصادی چين در تعيين رشد اقتص

 .داشت از سوی دیگر بازارهای نوظهور بویژه آمریکای التين سال پر چالشی را تجربه خواهند کرد

اقتصاددان را در باره وضعیت اقتصادی منحقه آسیا در  077، رویترز نتیجه نظرخواهی خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه بین  

 .سال جاری منتشر کرد

رشد اقتصادی در کشورهای نوظهور آسیا در سال جاری کم فروغ خواهد بود و سهم اندکی از اقتصاد  بر اساس نظر این اقتصاددانان،

 .شود ء تجاری اصلی غرب دیده میاین در حالی است که عالئم بهبود اقتصادی در بین شرکا. جهانی را خواهد داشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930208001167
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براساس این گزارش وضعیت اقتصادی منحقه آسیا بیشتر بستگی به شرایط چین یعنی بزرگترین اقتصاد دنیا دارد، بعد از اینکه 

چین نرخ رشد اقتصادی دو رقمی را در سه دهه گذشته تجربه کرد اقتصاد چین به دلیل تکیه بیش از حد به تقاضای داخلی آهنگ 

 .اش کندتر شد د اقتصادیرش

آوریل که درباره اقتصاد کشورهای چین، هندوستان، اندونزی،  00تا  05اقتصاد دان در فاصله زمانی  077نتیجه نظرخواهی بیش از 

 .سنگاپور و تایلند اجرا شد نشان داد که اقتصاد این کشورها یا ثابت و یا نزدیک به سح  اقتصادی دو سال گذشته خواهد بود

اس این گزارش سهم اقتصاد دنیا از منحقه آسیا ممکن است پایین بیاید و در صورت برگشت به مسیر رشد اقتصادی آهنگی براس

 .کردند کند و طوالنی خواهد داشت این در حالست که کشورهای آسیایی برای سالها رشد اقتصادی جهان را هدایت می

ته رویترز است نشان داد که اقتصاد جهان تنها در نرخ متعادلی توسعه براساس آخرین نتیجه که مشابه به نظرخواهی هفته گذش

 .یابد در حالیکه سایر بازارهای نوظهور بویژه آمریکای التین سال پر چالشی را تجربه خواهند کرد می

خواهند کرد و  منحقه آسیا نرخ رشد اقتصادی اندکی را تجربه: اس نوشت بی دیوید کاربن رئیس پژوهش ارزی و اقتصادی بانک دی

مفهوم آن این است که این رشد بزرگ نخواهد بود البته شاید وضعیت بدی هم نباشد اما صرفاً آنچه که طی دو سال گذشته رشد 

 .داشته از این سح  فراتر نخواهد رفت

ی از تضعیف های ماه گذشته به کمترین رشد خود رسیده است نشانه 00براساس این گزارش، رشد اقتصادی کشور چین که در 

بنابراین کاهش رشد نرخ اقتصادی چین بیشتر خواهد شد؛ اقتصاددانان میانگین رشد . شود بیشتر رشد اقتصادی در آن دیده می

خواهد بود و این  0887کنند که این کمترین افزایش رشد از زمان سال  بینی می در سال جاری پیش  درصدی را 0.0اقتصادی 

 .درصد خواهد رسید 0.0به  0705میزان در سال 

کند تا اعتبار  بینی وضعیت اقتصاد آسیا مهم است این است که چین چگونه اقتصاد خود را مدیریت می آنچه که در پیش

 .گذاری بیشتری کسب کند سرمایه

نیز رشد  0705کند و برای سال  تجربه می 0700درصدی را در سال  0.0دهد که اقتصاد استرالیا رشد  آخرین نظرخواهی نشان می

درصدی است که پیش از این بعنوان یک رشد اقتصادی  0.5تا  0.05تر از سح   بینی شده است و این پایین درصدی پیش 0

 .بیان شده بود نرمال

های خود را از این منحقه بیرون کشیده و در  در کشورهای دیگر منحقه آسیا رشد اقتصادی به دلیل اینکه سرمایه گذاران سرمایه

 .توسعه یافته سرمایه گذاری کنند رشدی نخواهد داشتکشورهای 

رسد و این شک و  درصد می 5.5به  0705و  0700اقتصاد کشور هندوستان رشد آنچنانی را تجربه نخواهد کرد و در سال مالی 

در  یاست جمهوریهواخواه تجارت در انتخابات ر  اپوزیسیون ماند که آیا اصالحات کلیدی که در صورت برنده شدن تردید باقی می

 .ماه می به این رشد کمک خواهد کرد

وقتی ما شرایط جدید را با دولت جدید تجربه ": گوید هندوستان می "بانک استاندارد چارتد"ساحی اقتصاددان ارشد  "آنوبوتی"

ای هندوستان های مناسب در کشور وجود ندارد و این مخاطره بزرگی بر کنیم به دلیل تشتت سیاسی امکان اجرای سیاست می

 ".شود محسوب می
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 بینی صادرات یک میلیارد دالری فلفل ویتنام پیش
بينی می شود حجم صادرات فلفل در ویتنام طی سال جاری به  ویتنام، پيشبنا به اعالم مرکز اطالعات تجارت و صنعت 

 .بيش از یك ميليارد دالر افزایش یابد

تن  08577در 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 002.00فلفل با ارزش 

درصدی در ارزش مالی روبرو بوده  00.50درصدی در حجم و  07.8این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 

 .است

هزار  057هزار تنی نسبت به سال گذشته به  07انجمن تولید فلفل ویتنام اعالم کرده است میزان تولید فلفل در ویتنام با افزایشی 

 .تن در سال جاری افزایش خواهد یافت

رهای بین المللی درصد از فلفل های موجود در بازا 57درصد از فلفل جهان در ویتنام و صادرات  07این 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 .الر رسیده استد 2000درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  0طی ماه های گذشته قیمت هر تن فلفل ویتنام با افزایش 

 .درصد از تولید فلفل خود را به روانه بازارهای جهانی کرده است 07سه 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
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