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

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

  .نمایيد ليكک "التين آبی رنگ ذیل هر خبر

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

 .شود بازنشر می

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

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

 الیو سالم ،یشال خداحافظ/ است السازانیو قدرت و نفوذ حاصل یکشاورز ینهايزم یکاربر رييتغ (1

 ،یکشاورز یاراض یکاربر رييتغ و ییروستا مناطق به السازانیو هجوم با: گفت آمل مردم ندهینما

 کشور شمال در برنج کشت و یکشاورز از دیبا روند نیا با و هستند  شکل رييتغ حال در روستاها

 .کرد یخداحافظ

 31 سال در یلبن محصوالت متيق تيتثب یبرا یعامل یتومان ارديليم ۰۰۲۲ ارانهی (2

 از مانع که است 31 سال در یلبن محصوالت متيق تيتثب یبرا یعامل یتومان ارديليم ۰۰۲۲ ارانهی

 .شود یم مصرف سرانه کاهش

 داد خبر یکشاورز جهاد وزارت یرسان اطالع و یعموم روابط مرکز سيرئ (3

 ها رسانه در یکشاورز گاهیجا نييتب یبرا ارشاد و یکشاورز جهاد وزارت تفاهمنامه

 افتی شیافزا گندم متيق/ یجهان یبازارها در یکشاورز محصوالت انواع متيق (4

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

 .دارند

 داد خبر فارس با وگو گفت در یکشاورز بانك رعاملیمد (5

 گويم دهندگان پرورش به التيتسه الیر ارديليم ۰۰۲ پرداخت

 :فارس با وگو گفت در یکشاورز جهاد ریوز یدام داتيتول معاون (6

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
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 یتومان ارديليم 1۲۲ ارانهی/است نشده یقطع یهدفمند۰ فاز در یلبن محصوالت به ارانهی اختصاص

 دامداران همه یبرا

 کرد عنوان فارس با وگو گفت در خراسان گاوداران یتعاون رهیمد أتيه عضو (7

 یدرصد 3۲۲ شیافزا/ کنندگان ديتول به ريش ارانهی پرداخت مانع نیتر یاصل یادار یوانساالرید

 یدام یها نهاده متيق

 ستين مناسب صادرات و یساز رهيذخ برنامه/ تقاضا از شيب مرغ تخم عرضه (8

 را یساز رهيذخ ای صادرات طیشرا دیبا دولت: گفت گذار تخم مرغ کنندگان ديتول هیاتحاد رعاملیمد

 تیحما کنندگان ديتول از و نگرفته صورت یاقدام موارد نیا در تاکنون کهيحال در کند فراهم

 .شود ینم

 مجلس به دولت یقتصادا یوزرا فراخوان/ کاال سبد یبرا ریوز ۰ حاتيتوض (9

 ونيسيکم به را خود حاتيتوض ندگانینما هيشکوائ براساس کاال سبد یمتول ریوز دو یجار هفته در

 .بود خواهند ها ونيسيکم همانيم یاقتصاد رانیوز نيهمچن و داد خواهند ارائه 3۲ اصل

 هستند کاريب کشور در یکشاورز مهندس هزار ۰1۲ (11

 هستند کاريب کشورمان در یکشاورز مهندس نفر هزار ۰1۲ از شيب: گفت رانیا کشاورز خانه ريدب

 .دارد وجود آنها اشتغال و ديتول یبرا منابع که یحال در

 التيتسه نرخ کاهش یرکود ضد اثر/ دهد یم شیافزا را یگذار هیماسر زهيانگ سود نرخ کاهش (11

 ديتول سمت به کمتر باشد باال یبانک التيتسه سود نرخ اگر: گفت یکشاورز بانك رعاملیمد

 .باشد داشته یرکود ضد اثر تواند یم شود کم التيتسه سود نرخ اگر و رود یم

 تومان هزار 31 ییلويک شمیابر تر لهيپ ینيتضم دیخر نرخ (12

 .کرد بیتصو تومان هزار 31 ییلويک را شمیابر تر لهيپ ینيتضم دیخر نرخ دولت أتيه

 ابدی یم بهبود دولت کمك با المیا یها جنگل یدگيخشک بحران (13

 .ميکاه یم المیا یها جنگل یدگيخشک بحران عمق از دولت کمك با: گفت یکشاورز جهاد ریوز

 ديتول یدرصد ۰۲ رشد ینيب شيپ با کشور در یچا ینيتضم دیخر آغاز (14
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 در یمورد صورت به یچا سبز برگ ینيتضم دیخر نکهیا انيب با کشور ارانکیچا هیاتحاد سيرئ

 .ابدی شیافزا درصد ۰۲ یچا سبز برگ ديتول امسال کرد ینيب شيپ است، شده آغاز شمال

 ريتاخ روز كی با تنها کشاورزان پول پرداخت/ هفته نیا تا گندم تن هزار ۰۲۲ ینيتضم دیخر (15

 از گندم تن هزار ۰۲۲ یجار هفته یابتدا تا: گفت کشور ییروستا تعاون یمرکز سازمان رعاملیمد

 .است شده پرداخت ريتاخ روز كی با تنها آنها همه پول و شده یداریخر کشاورزان

 کرد حیتشر فارس با وگو گفت در هند در رانیا یبازرگان زنیرا (16

 سودجوست تجار سفارش تيفيک یب برنج/ یهند آلوده یها برنج واردات پرده پشت

 افتی کاهش مکعب متر ارديليم ۰۲۲ ینيزم ریز آب/است شيپ سال ۰۲ یبرا کشور نهيقرنط قانون (17

 به یدسترس از را کشاورز حق کشور، شيپ سال ۰۲ نهيقرنط قانون: گفت کشاورز خانه رکليدب

 یبازارها با کشور یکشاورز دارند انتظار یبرخ حال نيع در است گرفته ها یتکنولوژ از یاريبس

 .کند رقابت یجهان

 یکشاورز بخش در یگذار هیسرما کاهش ليدل مهم تناقضات (18

 کنترل: گفت دارد وجود یکشاورز بخش در یمهم یها تناقض نکهیا انيب با یکشاورز جهاد ریوز

 .است کرده کمك بخش نیا در یگذار هیسرما کاهش به راتیتعز توسط بازار متيق

 ابدی یم اختصاص یکشاورز بخش به یحيترج منابع (19

 اختصاص یکشاورز بخش به یحيترج منابع ها ارانهی یهدفمند یاجرا با: گفت یکشاورز جهاد ریوز

 نيتام کشاورزان یسو از درصد ۰۰ و دولت یسو از مهيب منابع درصد۰۰ حاضر حال در و ابدی یم

 .شود یم

 کرد کار به آغاز رانیا یکشاورز اقتصاد ساالنه دو شیهما نينهم (21

 کار به آغاز تهران كيالمپ هتل در صبح امروز رانیا یکشاورز اقتصاد ساالنه دو شیهما نينهم

 .کرد

 :فارس با یليتفص یوگو تگف در جاهد یدام یها نهاده شرکت رعاملیمد (21
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 شیافزا گوشت ییخوداتکا بیضر/ دام كيژنت مواد ديتول در کایآمر ساله نیچند انحصار شکست

 ابدی یم

 داد خبر یکشاورز جهاد یاقتصاد و یزیر برنامه یها پژوهش مؤسسه سيرئ (22

 ديتول یجهان یها تیمحدود ليدل به یکشاور در یمقاومت یاقتصاد یها برنامه یاجرا

 شد قطع ارمنستان و اياسترال از گوشت واردات (23

 گوشت، واردات یابر یدولت ارز قطع با: گفت گوساله گوشت کنندگان ديتول هیاتحاد سيرئ

 .کنند ینم وارد گوشت ارمنستان و اياسترال از گرید کنندگان وارد

 شد شنهاديپ تومان 3۰۰1 خام ريش متيق (24

 یبرا را خام ريش لويک هر تومان 3۰۰1 دیجد نرخ امروز تهران، استان گاوداران یصنف انجمن

 .کرد شنهاديپ یکشاورز جهاد وزارت

 کرد ادعا یکشور نمونه دامدار كی (25

 فاسد واکسن قیتزر اثر بر دام راس 1۲۲ شدن تلف

 تهران کتاب شگاهینما در "یکشاورز عرصه در قلم رشد" بزرگ غرفه ییبرپا (26

 و دام از ییها ماکت با یسبز اهيگ و گل در غرق یا غرفه دیشو یم وارد که شگاهینما یاصل درب از

 یم رخ به را غذا و نان ديتول و یکشاورز عظمت یآموزش یجیترو ،یقيتحق کتاب ها ده و وريط

 .کشد

 ژهیو ییغذا عیصنا و یکشاورز بخش نمونه استاد چهار از یجمهور سيرئ ليتجل (27

 سيرئ حضور با روزید یحال در کشور نمونه یعلم ئتيه یاعضا از ليتجل دوره نيوسوم ستيب

 یجمع تعداد نیا از که شدند ليتجل نمونه یعلم ئتيه عضو عنوان به نفر 31 و برگزار یجمهور

 .هستند یجانور علوم و ییغذا عیصنا ،یکشاورز حوزه یعلم ريمشاه به متعلق

 ژهیو کارانه رمحافظهيغ شنهاداتيپ ارائه یبرا کشاورز خانه رکليدب دعوت (28

 شنهاداتيپ ازمندين موجود، یآب منابع خطرناک و نامناسب تيوضع از نجات یبرا یکشاورز بخش

 .است ها انجمن و ها تشکل پژوهشگران، کارانه رمحافظهيغ
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 ژهیو شد یکشاورز اقتصاددانان یمشورت نظرات نقطه با ها چالش رفع خواستار ،یجهادکشاورز ریوز (29

 را یکشاورز بخش در موجود یها چالش و مشکالت تا خواست اناقتصاددان از یجهادکشاورز ریوز

 .دهند ارائه یاتيعمل یراهکارها آنها رفع یبرا و کنند استحصال

 کشاورزان یتیحما مهيب تیتقو لزوم/ ميهست کشاورزان حقوق و یکشاورز محصوالت متيق مراقب: یحجت (31

 یکشاورز محصوالت متيق که است مراقب دولت ها، ارانهی یهدفمند دوم مرحله شدن ییاجرا با

 .نرسد فروش به شده تمام متيق ریز

 یکشاورز بخش در یمقاومت اقتصاد یراهبرد برنامه شش بیتصو (31

 یها دستگاه یهمکار با یجهادکشاورز وزارت یاقتصاد و یزیر امهبرن یها پژوهش مؤسسه

 و نیتدو را یکشاورز بخش در یمقاومت اقتصاد شدن ییاجرا یبرا یراهبرد برنامه شش ،یفرابخش

 .است کرده بیتصو

 شود یم سبز الیو برنج، یجا یوقت (32

 کنند یم امضا بلندمدت یهمکار نامه تفاهم ت،يميس یالملل نيب مؤسسه و رانیا (33

 گندم و ذرت قاتيتحق یالملل نيب مرکز سيرئ و رانیا یجهادکشاورز ریوز مذاکرات اساس بر

 ران،یا با ايدن شرفتهيپ یکشاورز یقاتيتحق مؤسسه نیا یها یهمکار از یا تازه فصل ،(تيميس)

 .شود یم آغاز ذرت و گندم ديتول در ییخوداتکا به کشورمان یابيدست عیتسر جهت

 ابدی اختصاص  بهشتیارد آخر تا ونيزاسيمکان اعتبارات (34

 بازار به رونق زه،حو نیا ونيزاسيمکان یبرا یکشاورز بانك در ژهیو یاعتبار خط اختصاص با

 .بازگشت کنندگان مصرف و واردکنندگان دکنندگان،يتول

 شد خواهد متحول نفت حوزه همانند یکشاورز (35

 رود یم ديام و است گذاشته سر پشت را یبزرگ تحول ازدهمی دولت ماه هشت در یکشاورز بخش

 .شود متحول گاز و نفت حوزه نهمچو که

 افتی شیگشا رازيش در یکشاورز آالت نيماش یالملل نيب شگاهینما (36

 عصر یخارج و یداخل شرکت ۰۰2 حضور با یکشاورز آالت نيماش یالملل نيب شگاهینما نيدهم

 .افتی شیگشا رازيش در شنبه سه



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

 

6 
 

 نشست بار به یحجت یها تالش/ شد یجهان ثبت رانیا نام به قنات آب بر یمبتن یکشاورز نظام (37

 .ديرس ثبت به یجهان یکشاورز راثيم عنوان به قنات آب بر یمبتن یکشاورز نظام

 شد منصوب یغرب جانیآذربا یجهادکشاورز سازمان دیدج سيرئ (38

 دیجد سيرئ عنوان به زاده میکر لياسمع ،یجهادکشاورز ریوز یحجت محمود یسو از یحکم یط

 .شد منصوب یغرب جانیآذربا استان یکشاورز جهاد سازمان

 بازگشت بهپاک به یفیشر/یروغنکش و ینبات روغن عیصنا در راتييتغ (39

 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 هریمد اتيه به ،یروغنکش

 نمونه کارگران از ليتجل نیيآ در ران،یا ريش عیصنا زنان فروغ (41

 سه نام آنها جمع در که شد ریتقد کارگر و کار هفته در نیکارآفر و کارگر زنان از ریتقد شیهما در

 رسانه اصحاب یبرا یمرکز ستاد شده شناخته یها چهره از انیناظر بهيط آنها از یکی که زن کارگر

 .شود یم دهید است،

 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

 یصادرات یها فرصت از استفاده به قرمز گوشت و مرغ تخم دکنندگانيتول فراخوان (42

 قرمز، گوشت و مرغ تخم همچون محصوالت یبرخ صادرات یبرا مجوزها شدن برداشته به توجه با

 .ببرند سود ها فرصت نیا از تر فعال یحضور با توانند یم بخش نیا یها هیاتحاد و دکنندگانيتول

 "نتهرا پگاه" تعامل از یصنعت دامداران ریتقد (43

 نیا تعامل از رعامل،یمد با دارید در و تهران پگاه شرکت در حضور با یصنعت دامداران از یتعداد

 آن موقع به پرداخت و ريش ارانهی التفاوت  به ما افتیدر مجددانه یريگيپ و دامداران با کارخانه

 .کردند ریتقد
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 است مقدس یا شهيپ گوسفند، پرورش: یرکن (44

 یینژادها دیجد ارقام یمعرف  با خزر یایدر هيحاش در گوسفند پرورش توسعه یمل شیهما در

 از است، داده دست به یخوب جینتا مازندران زل نژاد گوسفند با یگر ختهيآم در که رومانوف مانند

 یخصوص بخش یها تشکل و یقاتيتحق مؤسسات ها، دانشگاه ژهیو به ولمسئ یها ارگان همه

 .کنند مشارکت نهيزم نیا در توان تمام با شد درخواست

 دومنظوره یها دام گذاران هیسرما از دام امور معاونت تیحما (45

 اعالم دومنظوره یها دام بخش ديتول در یگذار هیسرما یبرا که یارانگذ هیسرما از دام امور معاونت

 .کند یم تیحما کنند، یآمادگ

 !»یفودخور فست» نام به یتیجنا (46

 آن یجا و میا کرده فراموش را ییغذا وعده نیتر مهم و نیتر سالم صبحانه، خوردن که هاست سال

 .میا داده فودها فست و مضر یها یخوراک به را

 ۰۲31 در یدامپزشک یجهان روز شعار ،"وانيح شیآسا" (47

 .است شده انتخاب "وانيح شیآسا" ۰۲31 سال در یدامپزشک یجهان روز شعار

 کشور یدامپزشک سازمان در یتیریمد رييتغ سه (48

 ،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

 شد بسته زبان یماه ونيليم دو مرگ عامل ه،یفشافو پروژه بردار بهره یخواه ادهیز (49

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

 .شوند

 یعيطب منابع نام به کشاورزان یاراض یپنهان خوردن سند (51

 .است گرفته قرار دیتهد معرض در آنها زاتيتجه و برق احشام، ،یاراض درباره کشاورزان تيامن
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 یخبرها اعالم و المیا مزارع در یحجت حمودم حضور بهانه به!/ مزارع در تیریمد تا ستاد در یريگ ميتصم از (51

 دبخشيام

 سکان در امروز البته که یحجت محمود وفادار و دل اهل دوستان :(انایا) رانیا یکشاورز یخبرگزار

 قبل دوره در یحجت کنند یم تیروا ستند،ين هم یکشاورز بخش از یسازمان چيه بر صدارت

 برود مزارع به هم سرراست که داده یم حيترج و کرده یم یسرکش ها استان به صدا و سر یب وزارت،

 .کند دیبازد یديتول یها فارم در ديتول تيفيک و تيکم از و

 !یکار هفته نينخست در مرغ تخم بنکداران از کاال بورس شکست (52

 ادیز یمتيق تفاوت ليدل به که کرد آغاز تن ۰۲ با را خود یکار روز نينخست کاال، بورس در رغم تخم

 .شد ها یبنکدار سطح تا ها متيق کاهش به مجبور و نبود موفق بازار، کف با

 ها ارانهی یهدفمند دوم فاز در مرغ تخم عیتوز ستميس اصالح (53

 ساختار اصالح یبرا یريمس ها، ارانهی یهدفمند دوم فاز یاجرا از حاصله منابع از یبخش قیتزر با

 .است فراهم مرغ تخم و مرغ عیتوز

 !شکست را کشاورزان کمر باربران ییسودجو (54

 ۰۲۲ تا 1۰۲ نيب بار تره و وهيم یمرکز نیاديم در هندوانه لوگرميک هر فروش متيق که یحال در

 پرداخت تومان 18۲ تهران به چابهار از هندوانه لوگرميک هر ییجا جابه یبرا کشاورز است، تومان

 .کند یم

 افتی کاهش کاال بورس در مرغ تخم عرضه متيق (55

 به 1۰۲ و چهارهزار از کاال بورس در مرغ تخم عرضه نرخ یکشاورز جهاد وزارت نظر اعمال با

 .افتی کاهش تومان ۰۲۲ و دوهزار

 ندارند متيق شیافزا اجازه فروشان وهيم (56

 نقل و حمل یها هیکرا شیافزا ای ها ارانهی یهدفمند دوم فاز یاجرا بهانه به فروشندگان از كی چيه

 .ندارند را بار تره و وهيم انواع متيق شیافزا اجازه

 مرغ تخم متيق کاهش از مرغداران یتومان ارديليم چهار روزانه ضرر (57
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 چهار روز هر در مرغداران مصوب، نرخ از مرغ تخم لوگرميک هر یتومان 2۲۲ و هزار كی کاهش با

 .دهند یم ضرر تومان ارديليم

 "ییغذا تيامن بسته" و بورس در عرضه با مرغ تخم نجات (58

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

 .شدند ندهیآ یبرا محصول نیا ديتول به دواريام مرغداران

 جدول+ شد اعالم یاجبار استاندارد یاجرا مشمول یصادرات یکاالها فهرست (59

 کامل جدول ران،یا استاندارد یمل سازمان یصادرات و یواردات یکاالها تيفيک یابیارز دفتر

 .کرد اعالم را یاجبار استاندارد یاجرا مشمول یصادرات یکاالها

 کرد وارد نيچ از «یقند ینیريش» تن ۰۰۰ رانیا (61

 صادر رانیا به یقند ینیريش تن ۰۰۰ امسال نخست ماه سه در کشور نیا کرد اعالم نيچ گمرک

 .است کرده

 ميکن یم برخورد نباشند، هماهنگ دولت با روغن واردکنندگان: یحجت (61

 هستند، کشور در یواردات یها روغن عیتوز و واردات کار در که یافراد به یکشاورز جهاد ریوز

 تیحما یبرا را الزم یهماهنگ و یهمکار و باشند داشته مدنظر را دولت یها امهبرن که داد هشدار

 .شد خواهد برخورد افراد نیا با قانون طبق وگرنه کنند، اعمال یداخل ديتول از

 اند کرده غفلت رانیا غالت بزرگ بازار از انه،يم یايآس یکشورها (62

 توسعه یرو شيپ وموانع مشکالت و انهيم یايآس یکشورها با ژهیو به رانیا غالت تجارت تيوضع

CI حوزه یکشورها با غالت تجارت S کانون رکليدب زرگران، کاوه یگو و گفت یمحورها جمله از 

 و ینبازرگا یخبرگزار نیتر بزرگ) APK یکشاورز یخبرگزار با رانیا ییغذا عیصنا یها انجمن

CI حوزه در غالت یکشاورز S بازنشر و ترجمه فودپرس  گاهیراپا آن کامل متن که است( كيبالت و 

 .ديخوان یم ادامه در کرده،

 یا ترانهیمد یبادها شروع با ،یشرق جانیآذربا در شن طوفان بروز احتمال تیتقو (63
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 مرگ ،یمال یتنگناها علت به هياروم اچهیدر نجات یبرا راهکار 1۰ با جامع طرح نیتدو غمر به

 نیا یدائم شدن خشك انتظار ،یفعل یدرصد 3۲ یخشک با و شده آغاز اچهیدر نیا یجیتدر

 .است یحتم ندهیآ سال شش تا پنج تا اچهیدر

 ليگازوئ دیجد نرخ اعالم با کشاورزان درآمد نيانگيم یدرصد 1۲ کاهش (64

 با آن یاجرا عمالً و خورد ديکل نیبنز متيق شیافزا با ها ارانهی یهدفمند دوم فاز که یحال در

 ديتول بخش از تیحما یچگونگ از یدرست به یکس هنوز شد، آغاز یانرژ یها حامل متيق شیافزا

 .ستين آگاه یزکشاور حوزه ژهیو به

 ستیز طيمح و ها جنگل یها سازمان ادغام ژهیو ونيسيکم یاعضا انتخاب (65

 سازمان با ستیز طيمح حفاظت سازمان ادغام یبررس ژهیو ونيسيکم یاعضا انتخاب امروز، عصر

 .شود یم انجام مجلس یشاورزک ونيسيکم در یعيطب منابع و ها، جنگل

 !سقوط در رودبار یفرنگ گوجه اوج، در کهنوج ینيزم بيس (66

 یداریخر تومان دوهزار از شيب یمتيق به را یفرنگ گوجه رندیناگز نانينش تختیپا که یحال در

 !شود ینم یداریخر هم تومان ۰۲۲ لوگرميک هر انکرم جنوب مردم از محصول نیا کنند،

 ستين رفتهیپذ دوم ییغذا تيامن بسته در یهند برنج گنجاندن (67

 مرحله شده عیتوز ییغذا تيامن بسته در یرانیا برنج گنجاندن عدم یبرا بهانه را وقت کمبود دولت

 .ستين شده رفتهیپذ دوم مرحله در بهانه نیا که است یحال در نیا کرد، نوانع نخست

 ندارد وجود یکشاورز حوزه در یبازنشستگ (68

 وجود یکشاورز حوزه در یمستمر افتیدر رينظ آن از پس التيتسه از استفاده و یبازنشستگ

 .رديگ قرار دولت و گذار قانون توجه مورد هماهنگ، یا مهيب نظام دیبا و ندارد

 است گرفته شدت هياروم اچهیدر یخشکسال (69

 عمالً بود، گرفته قرار کار دستور در هياروم اچهیدر نجات یبرا حل راه 1۰ از شيب که یحال در

 ظهور و شن طوفان که شده خشك هياروم اچهیدر آب درصد 3۲ از شيب و نشده ییاجرا دامک چيه

 .کند یم دیتهد را منطقه مردم یزندگ ،یعيطب یها دهیپد
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 یکشاورز یمهندس نظام دیجد منتخبان از مجلس شتريب توقع (71

 دیبا یکشاورز بخش یدولت مهين یها تشکل نیتر بزرگ از یکی عنوان به یندسمه نظام سازمان

 یها تيفعال در یمؤثر نقش و کند جبران را ريگ ميتصم یها حوزه در یخصوص بخش حضور خالء

 .باشد داشته یجهادکشاورز وزارت ییاجرا

 ديتول از دولت یرنقديغ یها تیحما ،یانرژ ارتک و یصادرات زیجوا ،یلیر یها تعرفه فيتخف (71

 نیتدو و یصادرات زیجوا یاياح و گندم و ییايميش کود حمل در یلیر یها تعرفه فيتخف با دولت

 خواهد یرنقديغ تیحما ديتول از نیيپا کارمزد با یبانک التيتسه پرداخت نيهمچن و یانرژ کارت

 .کرد

 :APK یکشاورز یخبرگزار با گو و گفت در ییغذا عیصنا یانجمنها کانون رکليدب (72

 اند کرده غفلت رانیا غالت بزرگ بازار از انهيم یايآس یکشورها

 کنند یم افتیدر ییغذا ارانهی نفر ونيليم 33: خبرداد جمهور سيرئ (73

 نام ثبت ای و هستند یستیبهز ای امداد تهيکم پوشش تحت که ییآنها همه به: گفت جمهور سیير

 ارانهی شوند یم نفر ونيليم33 که اند کرده

 است یمنطق زعفران نرخ/ زعفران یمل توسعه صندوق جادیا با دالالن حذف امکان (74

 ريدب

 است دولت ديتاک مورد ريش دکنندگانيتول از تیحما (75

 شیافزا به توجه با: گفت یجهادکشاورز ریوز معاون

 یقلب امراض خطر و بدن در قرمز وشتگ آهن شیافزا (76

 آهنِ مقدار شیافزا دادند هشدار دیجد مطالعه كی در پزشکان

 است نيتام انیآبز یداروها/ دارد را انیآبز یماريب کنترل یآمادگ یدامپزشک سازمان (77

 یها یماريب با مبارزه و بهداشت رکلیمد

 3۰ سال در رانیا یکشاورز و ییغذا یدالر ارديليم 3881 تجارت (78
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 در را کشور یکشاورز و ییغذا محصوالت تجارت ارزش ییغذا عیصنا یها انجمن کانون رکليدب

 :گفت و کرد اعالم دالر ونيليم 13۰ و ارديليم 38 بر بالغ 313۰ سال

 رانیا در بذر و نهال هيته و اصالح قاتيتحق مرکز از تيميس هیبلندپا اتيه دیبازد (79

 و ذرت قاتيتحق یالملل نيب مرکز هیبلندپا اتيه

 واردات تعرفه کاهش و تونیز روغن تن هزار 3۰ واردات به ازين (81

 عضو

 ميکن یم دايپ ورود رأسا ندهند گزارش/ شده انجام ییوروی ونيليم 2۰۲ رانت (81

 که بود گذشته سال ده ماه اواخر

 گرفت سالمت و یمنیا نشان یاپيپ سال نيپنجم یبرا زرماکارون (82

 دانشکده در یپزشک آموزش و درمان بهداشت، ریوز حضور با سالمت و یمنیا نشان یاعطا مراسم

 شرکت و برگزار یبهشت ديشه یپزشک علوم دانشگاه یپزشک

 یکشاورز ریوز هشدار به روغن واردکنندگان پاسخ (83

 شد بیتصو دولت در یکشاورز ديتول عوامل و ها نهاده ارانهی پرداخت (84

 داد جلسه ليتشک یورجمه سیير یروحان حسن دکتر استیر به( کشنبهی)ظهر از بعد دولت اتيه

 .گرفت قرار نظر تبادل و بحث مورد دولت یاعضا یسو از کشور مسائل نیتر مهم و

 شد یبررس مجلس یکشاورز ونيسيکم در ینيزم بيس هیرو یب واردات (85

 عضو

 اند گرفته قرار "روسیو "درمعرض زاگرس یاراض از ونيليم كی (86

 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 (87

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

 . کنند

 "گويم" پرورش یاياح یبرا یراه یصادرات بازار جادیا (88

 رديگ صورت مسئوالن قیطر از یاساس یها تیحما دیبا گويم صنعت دوباره یاياح یبرا: گفت ینور

 .آورد بدست کشور در را یاصل گاهیجا تا

 یدرصد۰۲ ییخودکفا و یروغن یها دانه کشت شیافزا در یکشاورز جهاد وزارت برنامه (89

 یکشاورز جهاد وزارت یها برنامه از یکی:گفت یاسالم یشورا مجلس یکشاورز ونيسيکم عضو

 مورد روغن درصد ۰۲ ميبتوان ندهیآ سال 3۲ مدت که است کشور در "کلزا" ديتول مدت بلند در

 .ميده کاهش را واردات و کرده نيتام را کشور ازين

 اخير های سرمازدگی در "ميوه باغات" تومانی هزارميليارد 1 از بيش خسارت (91

 ارديليم 2۲۲و هزار 1 حدود خسارت به اشاره با یکشاورز جهاد ریوز یاهيگ داتيلتو امور معاون

 به محصوالت برخی عرضه در ما است ممکن: گفت اخير، های سرمازدگی در ميوه باغات تومانی

 .میشو مواجه کمبود با بهار فصل طی دار هسته یها وهيم ژهیو

 آب افتیباز در دیجد روش با "یهما"ديتول شیافزا (91

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

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

 است آزاد زستانخو در "شوریده ماهی" صيد (92

 .است آزاد خوزستان استان در شوریده ماهی صيد

 یکشاورز یها یتعاون تیتقو یبرا مجلس و دولت ییهمسو (93

 مجلس و دولت کمك با نهاد نیا هک بود دواريام یکشاورز به ها یتعاون ورود به توان یم یزمان

 .کند فراهم را ییخودکفا یها نهيزم

 شد خواهد اءياح دوباره "ديسف یطال" (94
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 چندان نه یها سال در که پنبه مزارع: گفت مجلس یعيطب منابع و آب ،یکشاورز ونيسيکم عضو

  اءياح مزارع نیا دوباره بود، معروف ديسف یطال به ادیز ديتول و محصول کشت توسع خاطر به دور

 .شد خواهد

 تومان 3۲۲۲ ديتول شده تمام متيق/ رسد ینم تومان 2۲۲ به "ینيزم بيس" (95

 3۲۲۲ ینيزم بيس ديتول شده تمام متيق نکهیا به توجه با: گفت کاران ینيزم بيس هیاتحاد سيرئ

 .برسد تومان 2۲۲ ریز به آن یبها است ديبع شده اعالم تومان

 "اتيلبن" نرخ تيتثب در عنصر نیتر مهم تيفيک (96

 سالمت شامل که دارد وجود اتيلبن متيق ثبات یبرا یمختلف عوامل: گفت مجلس ندهینما كی

 باشد یم کاال نیا مناسب متيق و تيفيک

 شوند ینم "هيتصف" هنوز محروم مناطق "آب" (97

 محروم و ییروستا مناطق آب هنوز: گفت مجلس یعيطب منابع و آب ،یکشاورز ونيسيکم عضو

 ها خانه هيتصف و آب یبردار بهره خصوص در ۰1 و ۰3 ،33 و 3۰ اصل طبق که ندشو ینم هيتصف کشور

 .است مانده مغفول  خانه هيتصف جادیا خصوص در ها تبصره نیا

 نشد پرداخت ها"زگردیر" یبرا یدالر ونيليم كی اعتبار (98

 با مقابله یبرا که یدالر ونيليم كی اعتبار: گفت مجلس منابع و آب ،یکشاورز ونيسيکم عضو

 .نشد ییاجرا زين مصوبه نیا درصد 3۲ تيح شد بیتصو قبل مجلس در زگردهایر

 شود یم دکنندهيتول از تیحما باعث محصول مناسب یگذار متيق (99

 یها یگذار متيق دیبا کشاورزان از تیحما یبرا دولت: گفت مجلس یکشاورز ونيسيکم عضو

 .نشود دکنندهيتول متوجه انیز و ضرر تا دهد انجام بازار لیتعد جهت یمناسب

ح ........................................................................................................................................ (111

 است یکشاورز محصوالت "متيق کاهش "یراهگشا ديتول" از تیما
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 را یدام ینهادها و بذر ،یانرژ یها حامل دیبا ،دولت یهدفمند قانون فازدوم یاجرا یراستا در

 کاهش یراهگشا ديتول از تیحما چراکه دهد قرار یداخل دکنندگانيتول اريدراخت مناسب متيباق

 بود خواهد محصول متيق

و ........................................................................................................................................ (111

 " قرمز شتگو" یدرصد ۰۲ واردات به یابستگ

 درصد ۰۰ یال ۰۲ حدود قرمز گوشت هزارتن ۰۲۲ ونيليم3بر بالغ ساالنه کشورمان ازين به توجه با

 . رديگ یم صورت لیبرز کشور از واردات نیا عمده که ميهست واردات به وابسته

ن ........................................................................................................................................ (112

 است بوده مطلوب یجار سال در "گندم ینيتضم" دیخر رخ

 درنظر با یجار سال در تومان 3۲8۲ دوروم گندم و تومان 3۲۰۲ یمعمول گندم ینيتضم دیخر متيق

 برخوردار یتر مطلوب روند از گذشته سال به نسبت کننده مصرف و دکنندهيتول طیشرا داشتن

 است بوده

ق ........................................................................................................................................ (113

 شود یم دکنندهيتول از تیحما باعث "محصول" مناسب یگذار متی

 یها یگذار متيق دیبا کشاورزان از تیحما یبرا دولت: گفت مجلس یکشاورز ونيسيکم عضو

 .نشود دکنندهيتول متوجه انیز و ضرر تا دهد انجام بازار لیتعد جهت یمناسب

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

 است نشده گران "یواردات برنج

 یاقتصاد نگار خبر با گفتگو در یاسالم یشورا مجلس یکشاورز ونيسيکم عضو رانپوریا یعل

 . ندارد وجود یجهان متيق شیافزا و کمبود چگونهيه برنج عرضه در:  افزود خبرنگاران باشگاه

م ........................................................................................................................................ (115

 "برنج" واردات به "ایران" واقعی نياز تن ميليون یك/  است کيلوگرم 1۲ کشور در "برنج" سرانه صرف

 نزدیك کشور در برنج سرانه مصرف اینکه بيان با کشاورزی جهاد وزیر گياهی توليدات امور معاون

 .است تن ميليون یك حدود برنج واردات به ما نياز اقعیو عدد: گفت است، گرم کيلو 1۲ به
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چ ........................................................................................................................................ (116

 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 نگونهآ ها گل تيفيک ليدل

 .است شده یا گلخانه ديتول

ا ........................................................................................................................................ (117

 ميباش داشته ینگر ندهیآ آب بحران تیریمد در دیبا: رانپوری

 که کرد ديتاک کشور در آب بحران حل به توجه تياهم به اشاره با مجلس در مبارکه مردم ندهینما

 مساله نیا و شده عمل یرکارشناسيغ صورت به ها طرح ریسا و سدها نهيزم در گذشته یها سال در

 .است شده کشورمان از ییها بخش یخشکسال به منجر

ض ........................................................................................................................................ (118

 یکشاورز بخش به مناسب ارانهی اختصاص رورت

 عیصنا تمام محرک چرخ و است برخوردار ییباال تياهم از یکشاورز بخش نکهیا به توجه با

 نیا به یشتريب توجه ها ارانهی کردن هدفمند دوم گام در دولت رود یم انتظار شود یم محسوب

 .باشد داشته بخش

ن ........................................................................................................................................ (119

 دستمزد شیافزا و ینشاءکار یبرا یکاف یروين بود

 سخت کار نیا یبرا یکاف کار یروين هستند مشغول یکار نشاء به کشاورزان اکثر که روزها نیا

 یکار نشاء یبرا تومان هزار 3۲۲ روزانه یحت و رفته باال کارگران نرخ ليدل نيهم به ندارد وجود

 .کنند یم افتیدر

ع ........................................................................................................................................ (111

 داشتند یحيصح یآب  تیریمد اما بودند یابانيب هم فارس جيخل یکشورها: یکشاورز ونيسيکم ضو
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 در آب بحران رفع یبرا یآب منابع حيصح تیریمد بر ديتاک با مجلس یکشاورز ونيسيکم عضو كی

 یاريآب به را یکشاورز محصوالت یاريآب وهيش دیبا بآ مصرف در ییجو صرفه یبرا که گفت کشور

 .ميکن كینزد نینو

111) ........................................................................................................................................ 3

 یکشاورز دانان اقتصاد از یحجت سوال ۲

 را خود سوال 3۲ یکشاورز بخش یها سكیر و ها چالش مشکالت، برشمردن با یکشاورز جهاد ریوز

 .شندینديب مسئوالن یبرا یعمل راهکار بتوانند آنها تا کرد مطرح یکشاورز دانان اقتصاد از

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

 هیسور انتظار در گندم برداشت نیتر نیيا

 ینيب شيپ کارشناسان از یبرخ اکنون و کرده نابود را هیسور گندم محصول یخشکسال و جنگ

 یبرا احتماال و جنگ دوران از شيپ سوم كی حدود به یاساس ییغذا یکاال نیا ديتول کنند یم

 .برسد تن ونيليم كی از کمتر به گذشته سال 1۲ در بار نينخست

ق ........................................................................................................................................ (113

 رانیا با یکشاورز یها یهمکار توسعه خواستار زاقستان

 .شد رانیا با یکشاورز یها یهمکار توسعه خواستار قستانقزا

ت ........................................................................................................................................ (114

 شکست را گندم یجهان متيق رکورد ن،یاوکرا یها نش

 یجهان متيق

خ ........................................................................................................................................ (115

 !ساخت صابون خود ريش از استفاده با ینيچ یانم

 از استفاده با ینيچ خانم كی که است افتهی تيعموم نيچ کشور در صابون از یدیجد نوع راياخ

 .دینما یم بازار روانه و سازد یم صابون آن خود ريش

چ ........................................................................................................................................ (116

 فرستاد پس را کایآمر ذرت تن ونيليم كی از شيب نی



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

 

18 
 

 دیيتأ یکيژنت ختهیترار جزء وجود ليدل به را کایآمر از یواردات ذرت تن ونيليم كی از شيب نيچ

 .کرد مرجوع آنها، در نشده

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

 یجهان متيق رفتن باال ليدل ه

 شود یم دوبرابر امسال هيروس ذرت صادرات

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

 

 عناوین اخبار :

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 - 93/12/11فارس

 خداحافظ شالی، سالم ویال/ تغيير کاربری زمينهای کشاورزی حاصل نفوذ و قدرت ویالسازان است

با هجوم ویالسازان به مناطق روستایی و تغيير کاربری اراضی کشاورزی، روستاها در حال : گفت نماینده مردم آمل

 .هستند و با این روند باید از کشاورزی و کشت برنج در شمال کشور خداحافظی کرد  تغيير شکل

وگو با  یوسفیان مال نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی در گفت اهلل عزت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در مورد اینکه دولت و مجلس چه نظارتی بر روند تغییر کاربری اراضی بخش کشاورزی و تبدیل  خبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی 

شود، بسیار خطرناک  ای که به بخش کشاورزی وارد می زی و شالیزارها به دلیل لطمهتبدیل اراضی کشاور: آن به ویال دارند، گفت

 .تر است کند، بسیار جدی با تبدیل اراضی کشاورزی به ویال خطراتی که بخش کشاورزی را تهدید می قطعا و است

به همین دلیل  و سازی اشباع شدهسازی و ویال کیلومتر نوار ساحلی شمال کشور به لحاظ ساختمان 483در حال حاضر  :وی افزود

  .اند کیلومتر از ساحل فاصله دارند، هجوم آورده 02تا  51سمت روستاهایی که  ویالسازان به

عامل دیگری که باعث هجوم ویالسازان به روستاهای شمالی شده است، ارزان بودن : اظهار داشت نماینده مردم آمل در مجلس

  .تو امن بودن مناطق روستایی اس زمین

زمینهای کشاورزی به  آیا قانونی در مجلس برای مبارزه با تبدیل یوسفیان مال در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه

داریم و وزارت جهاد کشاورزی مسئول  ها قانون برای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ :های دیگر وجود دارد یا خیر، گفت کاربری

 .وجود ندارد بر روی اجرای این قوانین ها است، ولی نظارتی نامه اجرای این قوانین و آئین

  .دهند ویالسازان از نفوذ و قدرت برخوردارند و به راحتی اراضی کشاورزی را تغییر کاربری می: وی گفت

وند، کشاورزان ش کشاورزی با هیچ مانعی مواجه نمی ویالسازان برای تغییر کاربری اراضی در حالی که: یوسفیان مال تصریح کرد

 .ای مواجه هستند ای که فرزندشان در آن زندگی کند، با مشکالت عدیده به خانه قسمت از زمینشان برای تبدیل یک

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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باید یک سری تسهیالت در اختیار   آنها به ماندن در روستاها تشویق برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها و: وی افزود

 .د کشاورزان برای تبدیل بخشی از زمینشان به خانه برای خود یا فرزندانشان با مانعی مواجه نشوندکشاورزان قرار گیرد و بای

کشت برنج در شمال به زودی  به ویژه روستاها در حال تغییر شکل هستند و با این روند باید از کشاورزی و :یوسفیان بیان داشت

 .خداحافظی کرد

که در تولید برنج، کشور به خودکفایی  ورزی شمال کشور و تبدیل آن به ویال بعید استتغییر کاربری در اراضی کشا با: وی گفت

 .برسد

و برای همین میزان واردات اما و اگرهای زیادی  هزار تن برنج وارداتی نیاز دارد 122کشور ساالنه به  :نماینده مردم آمل تصریح کرد

و مسئوالن تبدیل شده، بنابراین اگر نیاز کشور به برنج وارداتی در اثر  های وارداتی به دغدغه مردم از قبیل آلودگی برخی برنج

 .شود بیشتر شود، حتما مشکالت مربوط به این مسئله هم بیشتر می کاربری اراضی کشاورزی تبدیل

 .دولت برای مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی اقدامی نکرده و در این قضیه مقصر است: یوسفیان مال گفت

ضمانت   مجلس: کرده است، گفت تغییر کاربری زمین کشاورزی ی در پاسخ به این سؤال که مجلس چه اقدامی برای مبارزه باو

  شود و اجرایی ندارند و حتی اگر وزیر جهاد کشاورزی را پیرامون این مسئله استیضاح کند، در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمی

 .گردد های کشاورزی برنمی زمین

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http54042020225331 

 "بازگشت به باال"

 اقتصاد کالن
 - 93/12/19فارس

 31 ميليارد تومانی عاملی برای تثبيت قيمت محصوالت لبنی در سال ۰۰۲۲یارانه 

است که مانع از کاهش سرانه مصرف  31ميليارد تومانی عاملی برای تثبيت قيمت محصوالت لبنی در سال  ۰۰۲۲یارانه 

 .شود می

به  نهیارا  ، 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   مطرح شد که پیش از آن تولید کنندگان و فراوری این خبر در حالی از سوی رئیس جمهور

 .کردند میها مطرح  برای افزایش قیمت این محصول به دالیل باال رفتن قیمت تمام شده با اجرای هدفمندی یارانه

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

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

مان پرداخت شود، مانعی برای افزایش قیمت و عامل تثبیت قیمت محصوالت لبنی میلیارد تو 0122یارانه اختصاصی به لبنیات  اگر

 .خواهد بود 04در سال 

میلیارد تومان یارانه  422ماهه آخر سال جاری  4این در حالی است که سال گذشته نیز دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت در 

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

   تومان یارانه پرداخت شد 502میلیارد تومانی در سه ماه آخر سال به ازای یک کیلوگرم شیر خام  422یارانه  سال گذشته از محل

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 صرف در کشور هشدار دادهپایین بودن سرانه م

 .آید داده است گامی در جهت افزایش سرانه مصرف نیز به حساب می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930209001475
http://www.farsnews.com/
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برابر  3تا  4ان حتی لیتر یعنی نصف میانگین جهانی است در بسیاری از کشورهای اروپایی این میز 82سرانه مصرف شیر در کشور 

 .رسد لیتر هم می 322تا  412نیز است و سرانه مصرف آنها به 

های دیگر  ها و بسیاری بیماری ها، شکستگی استخوان کنند بسیاری از پوکی استخوان، خرابی دندان کارشناسان بهداشتی اعالم می

 .به دلیل استفاده کمتر محصوالت لبنی است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http54042020222131 

 

 "بازگشت به باال"

 برنامه و سیاست ها
 - 93/12/18فارس

 رئيس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد

 ها اد کشاورزی و ارشاد برای تبيين جایگاه کشاورزی در رسانهتفاهمنامه وزارت جه

ای بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت فرهنگ و  تفاهمنامه: رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .شود ای امضا می ارشاد اسالمی برای تبیین جایگاه کشاورزی در نهادهای رسانه

خصوص "ها در  نژاد امروز در نشستی با خبرنگاران خبرگزاری ، شاهرخ رمضانخبرگزاری فارسر اقتصادی به گزارش خبرنگا

ارشاد  ای با وزارت فرهنگ و مکاتبه: 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 د تفاهمنامهاسالمی برای عق

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

های  همکاریاز وزارت ارشاد تقاضا شده است که زمینه : 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

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

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

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 غذایی کشور و حتی امنیت ملی نقش دارد اطالع

در سالهای گذشته رغبت به شغل کشاورزی به ویژه بین : وزارت جهاد کشاورزی افزود ابط عمومی و اطالع رسانیرئیس مرکز رو

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

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

 .بیشتر استفاده شود
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 قيمت گندم افزایش یافت/ قيمت انواع محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی

 .های روغنی بيشترین افزایش را دارند قيمت انواع غالت در بازارهای جهانی افزایش یافت، گندم و دانه
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، 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  قیمت مواجه بوده در گروه غالت به غیر از برنج سخت بقیه کاالها با افزایش. است

دالر رسیده است، در این میان  151سنت به  01ر و دال 0براساس این گزارش، قیمت ذرت با افزایش .زنده و پرواری افزایش داشت

 .سنت را تجربه کرده است 01دالر و  354دالری داشته و قیمت  1قیمت گندم نیز افزایش 

سنتی داشته و به قیمت  8سنت و قیمت برنج سخت دامی کاهش  31دالر و  415سنت به  31دالر و  4همچنین قیمت یوالف با 

 .ده استسنت عرضه ش 40دالر و  51

 های روغنی قيمت دانه*

دالر و  1سنت،  53نیز افزایش قیمتی به ترتیب   های روغنی، سویای روغن کشی، سویای خوراکی و کانوال همچنین در گروه دانه

 12دالر و  331سنت و  32دالر و  381سنت،  00دالر و  34های  اند و به ترتیب به قیمت سنت داشته 02سنت و یک دالر و  42

 31دالر و  53سنتی داشت و به قیمت  55براساس این گزارش، قیمت شکر نیز در بازارهای جهانی افزایش .معامله شدند سنت

 .سنت معامله شد 3دالر و  04به قیمت  (پنبه)سنت عرضه شد ؛کتان 

 قيمت دام زنده در بازارهای جهانی*

سنت معامله شد، دام پرواری نیز افزایش  38دالر و  541قیمت سنتی داشت و به  04همچنین در گروه دام نیز، دام زنده افزایش 

 .سنت رسید 14دالر و  583سنتی را تجربه کرد و به قیمت  18
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 وگو با فارس خبر داد مدیرعامل بانك کشاورزی در گفت

 ميليارد ریال تسهيالت به پرورش دهندگان ميگو ۰۰۲پرداخت 

 .شود استان کشور پرداخت می 3دهندگان میگو در  میلیارد ریال تسهیالت به پرورش 312امسال : مدیرعامل بانک کشاورزی گفت

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

سیستان و های بوشهر، هرمزگان، خوزستان و  دهندگان میگوی استان میلیارد ریال تسهیالت سرمایه در گردش به پرورش 312

 .شود بلوچستان پرداخت می

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

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

 53نرخ سود برای تولید کنندگان  ای دریافت کنندگان این گونه تسهیالت مناسب است وبه گفته طالبی شرایط تضمین و وثیقه بر

 .درصد خواهد بود 58درصد 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 با داشتن کمترین بار مالی برای تولید کننده هدفمند و
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 منابع مالی
 - 93/12/18فارس

 :وگو با فارس توليدات دامی وزیر جهاد کشاورزی در گفتمعاون 

 ميليارد تومانی برای همه دامداران 1۲۲یارانه /هدفمندی قطعی نشده است۰اختصاص یارانه به محصوالت لبنی در فاز 

طعی نشده اما هدفمندی هنوز ق اختصاص یارانه به محصوالت لبنی در فاز دوم : معاون امور تولید دامی وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .گیرند میلیارد تومانی را که تاکنون یک سوم آن تأمین اعتبار نشده، را می 422همه تولیدکنندگان شیر، باقیمانده یارانه 

در  جهاد کشاورزی حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

توسط  ها در فاز دوم هدفمندی یارانه لبنی مورد تخصیص یارانه به محصوالت در خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گفت

ت و خبر دقیقی درباره هنوز قطعی نشده اس در فاز دوم هدفمندی اختصاص یارانه به محصوالت لبنی: شورای عالی سالمت، گفت

 .این موضوع و زمان اجرای آن ندارم

همواره به این موضوع توجه دارد و تمام تالش خود را  شیر در سالمتی مردم جامعه نقش به سزایی دارد، بنابراین دولت: وی افزود

 .دهد تری به دست مردم برسد، را انجام می با قیمت مناسب برای اینکه این محصول

به دلیل نقش به سزای شیر در تغذیه مردم  :جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی جهاد کشاورزی اظهار داشتمعاون وزیر 

یارانه از محل خزانه به  میلیارد تومان 422مبلغ  ماه گذشته 3و جلوگیری از افزایش قیمت این محصول لبنی، در  جامعه

 .کنندگان این محصول لبنی اختصاص یافته است تولید

ر پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه به چه دلیل هنوز یارانه برخی واحدهای تولیدی شیر پرداخت نشده است، وی د

بودجه مورد نظر برای پرداخت یارانه شیر هنوز تأمین نشده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور کامل پرداخت نشده : گفت

 .است

توانند یارانه خود را پیگیری  انه شیر به زودی و ظرف چند روز آینده تکمیل و همه طلبکاران میمابقی اعتبار یار: رکنی تصریح کرد

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

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

 .شود کنندگان پرداخت می تولید

میلیارد تومان به دامداران  422دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت لبنیات مصوب کرد،  00در نیمه دوم سال : به گزارش فارس

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

تومان هم یارانه به آنها پرداخت  502تومان مبلغ  552ن مصوب شد، به ازای خرید یک کیلوگرم شیر خام به قیمت هزار و همچنی

 .کننده افزایشی نداشته باشد های لبنی برای مصرف تومان برسد، اما قیمت فرآورده 422شود و در مجموع قیمت شیر خام به هزار و 
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 شیر
 - 93/12/18فارس

 وگو با فارس عنوان کرد عضو هيأت مدیره تعاونی گاوداران خراسان در گفت

 های دامی درصدی قيمت نهاده 3۲۲افزایش / کنندگان رداخت یارانه شير به توليدترین مانع پ دیوانساالری اداری اصلی
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ای دولت به واحدهای تولید شیر دستخوش  کمک یارانه: عضو هیأت مدیره تعاونی گاوداران صنعتی استان خراسان رضوی گفت

کنندگان نرسیده  ه دست برخی از تولیدبروکراسی اداری شده و علیرغم اینکه بودجه مذکور توسط دولت فراهم شده، اما هنوز ب

 .است

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

در پاسخ به این سؤال که به عنوان یک تولید کننده در فاز دوم هدفمندی  برگزاری فارسخوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت رضوی

شیر در  ها مناسب نیست و قیمت تمام شده از قیمت وضعیت گاوداری: هایی را از دولت دارید، گفت انتظار چه حمایت یارانه

 .بیشتر است بازار

موانع اداری شده و علیرغم  دستخوش (تومان 502به ازای هر کیلوگرم ) دولت به واحدهای تولید شیر ای کمک یارانه: وی افزود

کنندگان  ها داده شده، اما هنوز به دست برخی از تولیدکنندگان از جمله تولید اینکه بودجه مذکور توسط دولت تأمین و به استان

 .شیر استان خراسان نرسیده است

تومان است،  5122حدود  هر کیلوگرم شیر قیمت تمام شده: سان تصریح کردعضو هیئت مدیره تعاونی گاوداران صنعتی استان خرا

 .رسد تومان به فروش می 5552در حالی که هر کیلو شیر در بازار با قیمت 

 های دامی  نهاده درصدی قيمت 3۲۲افزایش  *

ی از قبیل علوفه، سویا، یونجه های دام قیمت نهاده: عضو هئیت مدیره تعاونی گاوداران صنعتی استان خراسان رضوی تصریح کرد

 .است  دو برابر افزایش قیمت داشته اکثرا تا افزایش و نسبت به سال گذشته

دولت باید در مورد شیر کار کارشناسی انجام دهد و قیمت این محصول را به صورت کارشناسی تعیین و اعالم : اخالقی بیان داشت

 .کند

ندارد و به صرفه  توجیه برای دامداران فعالیت اقتصادی در حالی که اروپایی بهتر است های نژاد گاوهای ایرانی از گاو: وی افزود

 .نیست

ای برای  گذرانند، به طوری که هیچ انگیزه هستند و شرایط بسیار بدی را می ای عدیده دارای مشکالت دامداران: اخالقی بیان داشت

 .اند واحدشان کرده ادامه فعالیت ندارند و بسیاری از آنها اقدام به تعطیلی

کنندگان از صحنه  کند، در صورتی که اگر تولید کننده است و کمتر به تولید کننده توجه می دولت همیشه به فکر مصرف: وی افزود

 .آید تولید خارج شوند اثرات بدی در اقتصاد جامعه به بار می

توانند با  کنندگان چگونه می ه این سؤال که تولیددر پاسخ ب عضو هیئت مدیره تعاونی گاوداران صنعتی استان خراسان رضوی

درصد و  82ها قیمت علوفه حدود  ها و گاوداری در دامداری: کاهش مصرف انرژی به کاهش قیمت تمام شده کمک کنند، گفت

 .گذارد بیشترین تأثیر را بر روی قیمت تمام شده محصول می

 مام شده محصول نداردها تأثير چندانی بر روی قيمت ت هزینه برق دامداری *

درصد  02های انرژی هم بخشی از همین  درصد بر روی قیمت شیر تأٍثیرگذار است و حامل 02ها  سایر هزینه: وی افزود

 .بر روی قیمت تمام شده محصول ندارد تأثیر چندانی بنابراین حتی کاهش مصرف انرژی در واحد دامداری است،

گذارد و قیمت محصوالت  یابد، بر روی هزینه حمل و نقل اثر می ی انرژی افزایش میها وقتی قیمت حامل: اخالقی تصریح کرد

هاست افزایش قیمت  ترین و تأثیرگذارترین نهاده در گاوداری  یابد و به دنبال آن علوفه که اساسی کشاورزی و علوفه نیز افزایش می

  .شود ها نیز گران می محصول تولیدی دامداری به دنبال آن یابد و می

  روی قیمت  است و بدین ترتیب واحدهای دامداری روی قیمت تمام شده شیر دستمزد کارگر از جمله عوامل اثرگذار :وی افزود

  .یابد شود، قیمت محصول هم افزایش می ها گران می تمام شده محصول تأثیرگذار نیستند بلکه وقتی مایحتاج مورد نیاز گاوداری
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 .برابر افزایش قیمت داده است 52وی دام به شدت گران شده و در برخی اقالم به هزینه دار: بیان داشت اخالقی
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 تخم مرغ
 - 93/12/13فارس

 سازی و صادرات مناسب نيست برنامه ذخيره/ عرضه تخم مرغ بيش از تقاضا

سازی را فراهم کند در  دولت باید شرایط صادرات یا ذخيره: گذار گفت کنندگان مرغ تخم مدیرعامل اتحادیه توليد

 .شود کنندگان حمایت نمی حاليکه تاکنون در این موارد اقدامی صورت نگرفته و از توليد

در مورد شیوه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گذار در گفت کنندگان مرغ تخم ایت اصغری مدیرعامل اتحادیه تولیدهد

های  غمر تخم: شود؟ گفت فروش می ها و اینکه چه نظارتی بر روی این شیوه مرغ بر روی وانت در خیابان فروش غیربهداشتی تخم

شود نظارت کیفی و بهداشتی بر روی آن انجام شده و  عرضه شده کامال سالم و بهداشتی هستند، محصولی که از واحد خارج می

 .رسد جای نگرانی وجود ندارد ها به فروش می ها در خیابان هایی که توسط برخی وانتی مرغ کیفیت خوبی دارند و برای مصرف تخم

هزار تن  81تولید تخم مرغ خطی است، بدین معنی که ماهیانه حدود : ها اشاره کرد و گفت در خیابانمرغ  وی به دلیل توزیع تخم

کاهش  یابد، بنابراین هزار تن کاهش می 51تا  52شود ولی مصرف تخم مرغ خطی نیست و گاهی مصرف آن در ماه ، بین  تولید می

 .خورد عرضه و تقاضا به هم میشود و به این ترتیب تناسب بین  مصرف باعث مازاد تولید می

تومان خریداری  0122کنندگان با قیمت  هر کیلو تخم مرغ از تولید: گذار، بیان داشت کنندگان مرغ تخم مدیرعامل اتحادیه تولید

به   تومان است بنابراین در چنین مواقعی باید دولت 3122کنندگان  شود در حالیکه قیمت تمام شده آن برای تولید  می

 .سازی تخم مرغ را برای آنان فراهم کند کنندگان مشوق دهد و یا شرایط ذخیره تولید

همچنین دولت باید شرایط صادرات را برای تولید مازاد تخم مرغ فراهم کند در حالیکه تاکنون اقدامی در این خصوص : وی افزود

 .نکرده است و شرایط صادرات این محصول ایجاد نشده است

کند باید  سازی محصول تخم مرغ می وقتی دولت اقدام به ذخیره: گذار، بیان داشت کنندگان مرغ تخم لیدمدیرعامل اتحادیه تو

ماند و به این ترتیب  کننده راکد می کننده را فراهم کند زیرا با ذخیره سازی محصول، تمام نقدیندگی تولید مایحتاج نقدی تولید

 .شود وی گرفته می امکان فعالیت اقتصادی هم از

های مورد نیاز  سازی نهاده تواند تا پایان زمان ذخیره کنندگان می تولید  همچنین دولت به جای پرداخت پول نقد به :ی افزودو

 .کنندگان را فراهم کند تولید
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 برنامه و سیاست ها
 - 93/12/13فارس

 فراخوان وزرای اقتصادی دولت به مجلس/ وزیر برای سبد کاال ۰توضيحات 

ارائه  3۲در هفته جاری دو وزیر متولی سبد کاال براساس شکوائيه نمایندگان توضيحات خود را به کميسيون اصل 

 .ها خواهند بود ند داد و همچنين وزیران اقتصادی ميهمان کميسيونخواه
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شنبه وزرای  های مجلس در هفته جاری روز سه ، براساس دستور کار کمیسیونخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

رباره سبد کاال و اشکاالت وارده به آن که براساس شکوائیه جمعی از صنعت، معدن و تجارت و نیز تعاون، کار و رفاه اجتماعی د

 .قانون اساسی خواهند رفت 02نمایندگان مجلس است به کمیسیون اصل 

شنبه میزبان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پاسخگویی به سواالت آقایان نگهبان  همچنین کمیسیون اجتماعی روز سه

 .حمدی، ایرج ندیمی و جعفری خواهد بودمحمد ا سالمی، علی

بر این اساس روز یکشنبه نیز کمیسیون اقتصادی مجلس طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی 

 .و نیز الیحه منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه را بررسی خواهد کرد

رتباط با اقتصاد مقاومتی با حضور مسئوالن سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی بررسی روز دوشنبه راهکارهای الزم در ا

 .خواهد شد

 .پور است نژاد و قاضی شنبه در این کمیسیون پاسخگوی سواالت آقایان نجف وزیر جهاد کشاورزی نیز روز سه

لرضا عزیزی، بهروز نعمتی، محمدجواد نظری، موید حسینی همچنین در همین روز وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به سوال آقایان عبدا

پور، محمدرضا رضایی، قاسم عزیزی، ابراهیم کارخانه، سیدمسعود  صدر، قائد رحمت، سیدناصر موسوی، امیر خجسته، نادر قاضی

اقدامات به  ردی در موردریزی و نظارت راهب شنبه میزبان معاون برنامه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز روز سه.میرکاظمی است

 .شود بررسی می 05شنبه نیز گزارش تفریق بودجه سال  روز سه.عمل آمده پیرامون آمایش سرزمینی خواهد بود

 .نماینده پاسخ دهد 0شنبه در کمیسیون بهداشت و درمان حاضر خواهد شد، تا به سوال  همچنین وزیر کار روز سه

نماینده مجلس در کمیسیون  3اه و شهرسازی راهی مجلس خواهد شد، تا به سواالت شنبه نیز وزیر ر به گزارش فارس، روز سه

 .عمران پاسخ دهد

 .نماینده مجلس است 8شنبه در کمیسیون کشاورزی پاسخگوی سواالت  وزیر جهاد کشاورزی نیز روز سه
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 متفرقه
 - 93/12/12فارس

 هزار مهندس کشاورزی در کشور بيکار هستند ۰1۲

هزار نفر مهندس کشاورزی در کشورمان بيکار هستند در حالی که منابع  ۰1۲بيش از : دبير خانه کشاورز ایران گفت

 .ای توليد و اشتغال آنها وجود داردبر

بیش از : از اردبیل، عیسی کالنتری عصر امروز در همایش نقش زن در کشاورزی در اردبیل اظهار داشت خبرگزاری فارسبه گزارش 

ای کشاورزی هستند که ما باید منابع مورد ه های مختلف آماده فعالیت در عرصه کرده بخش کشاورزی در بخش هزار تحصیل 422

 .نیاز را در اختیار آنها قرار دهیم تا آنها بتوانند از آب، خاک، تجربه و علم خود استفاده کرده و در بخش تولید ورود پیدا کنند

ده نکردن صحیح از آبی تهدید جدی برای کشور است به طوریکه استفا بی: وی به وضعیت نامناسب آب در کشور اشاره کرد و افزود

 .ها بیش از گذشته ظهور و بروز پیدا کند این ماده حیاتی سبب شده تا نگرانی

توجهی به بخش کشاورزی  های اخیر به دلیل بی دبیر خانه کشاورز ایران با بیان اینکه بخش عظیمی از منابع آب در کشور در سال

های مختلفی از کشور به ویژه مناطق مستعد  آبی بخش بحران جدی بی :هدر رفته و کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد، تصریح کرد

 .شد امسال ما مشکلی از بابت تولیدات بخش کشاورزی نداشتیم ریزی می کند در حالی که اگر عاقالنه برنامه کشاورزی را تهدید می

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930213000195
http://www.farsnews.com/


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

 

26 
 

نیمی از : ست، خاطر نشان کردای و اساسی ا کالنتری با بیان اینکه نقش زنان در تولیدات بخش کشاورزی یک نقش پایه

های تحقیقی و  دهند که در این عرصه عالوه بر تولید، در بخش کردگان بخش کشاورزی را زنان مستعدی تشکیل می تحصیل

 .پژوهشی نیز حضوری فعال دارند

با داشتن دو کشت های مستعد کشاورزی است که  استان اردبیل نیز یکی از استان: وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد

 .و صنعت مغان و پارس قابلیت کشت و تنوع تولید محصوالت را دارد که باید این ظرفیت را قدر بدانیم

های نوین در بخش کشاورزی در هشت سال گذشته اختاللی جدی به وجود آمده در حالی  در استفاده از دانش  :کالنتری بیان کرد

های کشاورزی که  کردند اما توسعه نامناسب دانشکده وزیع از جدیدترین امکانات استفاده میکه باید کشاورزان ما در امر تولید و ت

 .بیش از نیمی از آنها مازاد هستند زمینه و فرصت توسعه پایدار را از این بخش گرفته است

بسیاری از واحدهای تولیدی و کشاورزی که قرار بود : ورزی یادآور شداز اردبیل، وزیر سابق جهاد کشا خبرگزاری فارسبه گزارش 

هایی تبدیل شدند که دولت یازدهم در  های آموزشی برای زارعان و عالقمندان این حوزه تبدیل شود هم اکنون به ویرانه به مکان

 .از دیگری برطرف کندها را برطرف کرده و مشکالت حاصل از آن را یکی پس  تالش است تا به نحوی این ویرانه

های جدید و علوم و فنون کارآمد در این بخش اعالم کرد  گیری از تکنولوژی وی احیای بخش کشاورزی را نیازمند تمرکز روی بهره

تالش بر این است تا ظرفیت بخش کشاورزی در سطح کشور با تالش و جدیت تمام احیا شده و دوران سیاه هشت سال : و ادامه داد

 .برطرف شود بر این بخش سایه افکنده بود، گذشته که 
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 برنامه سیاست ها
 - 93/12/12فارس

 اثر ضد رکودی کاهش نرخ تسهيالت/ دهد گذاری را افزایش می ه سرمایهکاهش نرخ سود انگيز

رود و اگر نرخ سود  اگر نرخ سود تسهيالت بانکی باال باشد کمتر به سمت توليد می: مدیرعامل بانك کشاورزی گفت

 .تواند اثر ضد رکودی داشته باشد تسهيالت کم شود می

ها برای  در مورد توافقنامه اخیر بانک خبرگزاری فارسگو با خبرنگار اقتصادی و در گفت محمد طالبی مدیر عامل بانک کشاورزی

ای  ها با هم تفاهم کردند که سودهای معین و محدوده بانک: گفت تعیین محدودیت نرخ سود بانکی و ابالغ آن توسط بانک مرکزی

ای از آن محدوده  و بانک مرکزی هم این توافقنامه را تائید کرده است که اگر بانک و یا موسسهها تعیین کنند  سپرده برای نرخ سود

 .شود های نظارتی توسط بانک مرکزی پیگیری می عدول کند، باز هم از طریق روش

ر بازار پولی امید است با تحقق این محدوده نرخ سود سپرده که در چارچوب و محدوده منطقی است نظم و انضباط د: وی افزود

هایی که برخی از موسسات مالی غیرمجاز ایجاد کرده بودند، از اعالم نرخ  نظمی جلوگیری از بی افزایش پیدا کند و همچنین با

 .شود های باال جلوگیری می سود

 .ترل شودهای مالی و اعتباری غیرمجاز کن خط مشی بانک مرکزی این است که فعالیت موسسه: مدیرعامل بانک کشاورزی افزود

بند باشند و بر اساس توافقی که همه به  های اعالمی بانک مرکزی پای اگر موسسات مالی و اعتباری مجاز به سیاست: طالبی افزود

فرما شود و این بستگی به روش عمل  اند عمل کنند امیدواریم در دوره معینی نظم و منطق در بازار پول حکم بند بوده آن پای

 .اری داردموسسات مالی و اعتب
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شود و بعد از ابالغ این سیاست از سوی  به مرور زمان آثار سیاست جدید بانک مرکزی در حوزه بانکی نمایان می: وی تاکید کرد

های سود خارج از محدوده توافق به زیان بازار پول  ها باید همه فعاالن بازار پول خود را با این سیاست تطبیق دهند و اعالم نرخ بانک

 .است

های مختلف بانک مرکزی نظارت داشته و تخطی فعاالن بازار پول از سیاست بانک مرکزی  در دوره: رعامل بانک کشاورزی افزودمدی

 .به زیان کل بازار است و باید به نحو مناسب با آن برخورد شود

: کند گفت ها برقرار می و بانک طالبی با بیان اینکه سیاست جدید بانک مرکزی خبر خوبی است که نظم و انضباط را در بازار پول

درصد ارائه  00و  05درصد و برای نرخ سپرده یک ساله گرچه دو پیشنهاد  52مدت نرخ سود  های کوتاه طبق این توافق برای سپرده

 .درصد توافق شد 00 شده بود اما روی نرخ

برای نرخ سود بانکی به عنوان راهکاری مدیرعامل بانک کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست جدید تعیین محدوده 

ای برای افراد  شود انگیزه بحثی که نرخ سود پایه از سوی بانک مرکزی اعالم می: شود گفت برای خروج از رکود اقتصادی قلمداد می

لی است که نرخ گذاری کنند یا به سمت حوزه دیگری ببرند و این یک مفهوم ک ها سپرده در جامعه است که آیا پول خود را در بانک

 .گذارد روی خروج از رکود اثر دارد و وقتی که نرخ سود سپرده کاهش یابد، این نرخ روی نرخ سود تسهیالت هم اثر می سود،

گذاری باالتر رود، که اگر نرخ سود تسهیالت در سطح باال باشد معلوم است که کمتر به  باید انگیزه سرمایه: طالبی خاطرنشان کرد

توان تنها از نرخ سود بانکی  تواند داشته باشد، اما نمی رود و اگر نرخ سود تسهیالت کم شود، اثر ضدرکودی می سمت تولید می

 .انتظار معجزه داشت، بلکه باید در کنار آن برای تولید اقدامات دیگری هم انجام شود

 .دی تشویق شوند، در بخش تولید وارد شوندمزایای دیگری باید برای بخش تولید در نظر گرفته شود که فعاالن اقتصا: وی افزود

های مردم به  محدودیت و نظارت بانک مرکزی بر روی سودهای بانکی به خاطر این است که پول: مدیرعامل بانک کشاورزی افزود

رهای سمت بازارهای کاذب سوق پیدا نکند، بلکه در بخش فعالیت واقعی اقتصاد و تولید جذب شود و به جای رفتن پول به بازا

 .بازی به سمت بازار رسمی بانک و یا بازار سرمایه حرکت کند سفته

بازان  بازی باید با مواردی مانند مالیات، عوارض و بیمه کنترل شود که معموال سفته های غیرتولید مانند سفته معموال حوزه: وی گفت

اگر نظم . بازان گرفته شود که مالیات و عوارض از سفتهاز مالیات و عوارض فراری هستند و به آن مقید نیستند و روشی وجود ندارد 

شود،  پذیری آنها نیز بیشتر می ها وارد شود، نظم بازی در بازار رسمی بانک ها به جای سفته بیشتری در بازار پول برقرار شود و پول

 .توان انتظار داشت تولید رونق گیرد نمی وگرنه تنها با کاهش نرخ سود به تنهایی

شکنی سود بانکی  های دولتی و خصوصی کمک به نرخ پاسخ به این پرسش که آیا یکسان شدن نرخ سود بین بانک طالبی در

کننده باشد و یک بانک نرخ سود بیشتری به مشتری اعالم کند بستگی به نحوه تسهیالت دادن  تواند تعیین آنچه می: کند گفت می

ا بانک به سمت بازدهی کالن باشد آن موقع انگیزه برای دادن سود بیشتر به آن بانک دارد و اگر یک موسسه مالی و اعتباری و ی

کند و  ها به سمت تولید واقعی و یا بازرگانی رسمی حرکت می کند، اما اگر چارچوب بانک مرکزی رعایت شود، پول ها پیدا می سپرده

 .شود ها ایجاد می رقابت منطقی در بانک

ها ایجاد شود و نرخ سود منطقی تعیین شود و این به نفع اقتصاد کشور  ابت واقعی بین بانکخواهد رق بانک مرکزی می: وی افزود

 .است

ها  درصدی باعث حرکت پول از بازار سرمایه به بانک 04گفتند، اوراق مشارکت  مدیرعامل بانک کشاورزی در مورد اینکه برخی می

، البته هر کس اعتقادی دارد و اینکه گفته شود دلیل  ی استها نوعی مجادله فنی و کارشناس بعضی از بحث: شده است، گفت

توان صد در صد آن را تائید کرد، زیرا در همان زمان که  کاهش پول در بازار سرمایه به افزایش نرخ اوراق مشارکت ربط دارد، نمی
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از آن هم وجود داشت و ارتباط دادن  های باالتر درصد برای سود اوراق مشارکت در نظر گرفته شد، در بازار پول برخی نرخ 04نرخ 

 .این نرخ با تحوالت بازار سرمایه به سختی قابل توجیه است

ها ایجاد شود، زیرا کارآمدی بیشتری و با ریسک کمتر در  همه باید تالش کنند رقابت واقعی در بازار پول و بانک: طالبی تاکید کرد

 .اعتباری دارای مجوز اعتماد دارندها و موسسات مالی و  آن وجود دارد و مردم به بانک

کش و  ها به عنوان خط همه باید کمک کنند، تا سیاست بانک مرکزی تحقق پیدا کند، زیرا نرخ سود در بانک: طالبی تصریح کرد

 .کند ها هم کمک می شاخصی برای سایر بازارها است و اگر این نرخ منطقی شود به نظم سایر بازار

شود و با  ها به سمت تولید و اقتصاد واقعی بیشتر می ها قرار گیرد امکان هدایت بیشتر این پول ختیار بانکهرچه پول در ا: وی افزود

 .شود نظارت بیشتری توسط بانک مرکزی همراه می

 بازی ببرند آن را به سمت بازارهای رسمی های خود را به سمت بازارهای غیررسمی و سفته مردم به جای اینکه پول: طالبی افزود

 .دار از سوی بانک مرکزی ببرند که هم سود منطقی دارد و هم ریسک کمتری متوجه آن است ها و موسسات مالی مجوز پول و بانک
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 بازار و قیمت ها
 - 93/12/12فارس

 هزار تومان 31نرخ خرید تضمينی پيله تر ابریشم کيلویی 

 .هزار تومان تصویب کرد 31هيأت دولت نرخ خرید تضمينی پيله تر ابریشم را کيلویی 

جمهور با اعالم مصوبات  ریزی و نظارت راهبردی رئیس باقر نوبخت معاون برنامه محمد رسخبرگزاری فابه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هزار تومان  54داری در سطح کشور امسال نرخ خرید تضمینی پیله تر ابریشم کیلویی  برای حمایت از نوغان: هیئت دولت گفت

 .مصوب شد

در هیئت دولت تصویب شد، برای خرید تضمینی چغندر قند  :جمهور همچنین گفت ریزی و نظارت راهبردی رئیس معاون برنامه

 .تومان نیز کرایه حمل منظور شود 42عالوه بر نرخ مصوب به ازای هر کیلو 

. ی گرفته استهای اوج خود فاصله زیاد داری و پرورش کرم ابریشم از سال های گذشته نوغان طی سال خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .اندازی شد هفته گذشته مرکز پرورش کرم ابریشم در استان گیالن راه. امسال دولت مصمم است این صنعت را در کشور احیا کند

است   های قند تومانی به ازای هر کیلوگرم چغندر قند فاصله طوالنی مزارع چغندر قند با کارخانه 42همچنین دلیل تصویب کرایه 

 .رسد رد به صدها کیلومتر میکه در برخی موا

 .و هزینه حمل باال گالیه داشتند کاران از فاصله طوالنی مزرعه تا کارخانه پیش از این چغندر
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 93/12/12فارس

 یابد های ایالم با کمك دولت بهبود می بحران خشکيدگی جنگل

 .کاهيم های ایالم می با کمك دولت از عمق بحران خشکيدگی جنگل: وزیر جهاد کشاورزی گفت

از ایالم، محمود حجتی پنج شنبه شب در نشست هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان  ی فارسخبرگزاربه گزارش 

ای در حوزه کشاورزی هستیم  های ویژه های مختلف اعتقاد دارم که دارای ظرفیت ها در بخش با همه محدودیت: ایالم اظهار داشت

 .گیریم که از آنها غافل بوده و آنها را به کار نمی

هایی که در اختیار ما به  فرصت: گیرد بیشتر استفاده شود، ادامه داد هایی که در اختیار ما قرار می باید از فرصت با بیان اینکهوی 

 .ها بپردازیم های آینده است که باید با حساسیت به این فرصت عنوان مسئول قرار گرفته متعلق به مردم و نسل

تالش شود حفاظت از منابع آب و خاک در کشور و چگونگی استفاده  برای آن باید ترین مسایلی که حیاتی :حجتی تصریح کرد

 .آن در سراسر کشور و به ویژه استان ایالم است از

در این نشست نیز بسیاری از مدیران و مسئوالنی که بحث کردند پیرامون حوزه آب و خاک بوده که : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .ش شودباید بیشتر در این زمینه تال

ها و جلوگیری از این فاجعه کار بسیار مهمی است و باید با ارائه راهکارهای مختلف در این  خشکیدگی جنگل با بیان اینکه وی

نشین از  زاگرس های ن های بلوط در استا از عمق بحران خشکسالی جنگل امیدواریم با همکاری دولت :اضافه کرد راستا تالش شود،

 .ته شودجمله استان ایالم کاس
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 "بازگشت به باال"

 خدمات زراعت  و باغبانی
 - 93/12/11فارس

 درصدی توليد ۰۲رشد بينی  آغاز خرید تضمينی چای در کشور با پيش

رئيس اتحادیه چایکاران کشور با بيان اینکه خرید تضمينی برگ سبز چای به صورت موردی در شمال آغاز شده است، 

 .درصد افزایش یابد ۰۲بينی کرد امسال توليد برگ سبز چای  پيش

افزایش قیمت خرید تضمینی برگ : با اعالم این خبر اظهار داشت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ایرج هوسمی در گفت

تومان در سال جاری نویدی برای کشاورزان است تا با  5222کیلویی  0تومان و درجه  5822کیلویی  چای درجه یک به سبز

 .دلگرمی بیشتری برداشت محصول را آغاز کنند

اگرچه قیمت خرید تضمینی فعلی نیز کافی نیست، اما چایکاران را به حمایت این بخش از  :رئیس اتحادیه چایکاران کشور ادامه داد

 .سوی دولت دلگرم کرده است

میلیارد تومان اختصاص  12میلیارد تومان و نیز تسهیالت چایکاران  522امسال برای خرید تضمینی برگ سبز چای : هوسمی گفت

 .یافته است

درصد نسبت به سال گذشته افزایش  02تا  51تولید محصول برگ سبز چای امسال : بینی کرد شرئیس اتحادیه چایکاران کشور پی

 .یابد
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 مات زراعت و باغبانیخد
 - 93/12/15فارس

 پرداخت پول کشاورزان تنها با یك روز تاخير/ هزار تن گندم تا این هفته ۰۲۲خرید تضمينی 

هزار تن گندم از کشاورزان خریداری  ۰۲۲تا ابتدای هفته جاری : مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور گفت

 .اخير پرداخت شده استشده و پول همه آنها تنها با یك روز ت

، حسین صفایی امروز در حاشیه نهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی در هتل خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 122تا ابتدای هفته جاری : گفت بینی تولید و روند خرید المپیک تهران در پاسخ به خبرنگار فارس درباره میزان خرید گندم پیش

بینی خرید  مقایسه روند خرید نسبت به سال گذشته افزایشی است و درباره پیش. هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است

 پول همه کشاورزان تنها با یک روز از زمان: مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور افزود.نهایی هم باید منتظر بمانیم

اعتبار تخصیص یافته بیش از میزان : وی در خصوص میزان ارز تخصیص یافته برای خرید تضمینی گفت.شود خرید پرداخت می

صفایی در پاسخ به اینکه آیا به کشاورزان قول .پرداختی کشاورزان است و تا آخر زمان برداشت هم هیچ مشکلی نخواهد بود

ریزی برای اختصاص اعتبار گندم انجام شده  برنامه: آخر فصل برداشت ادامه یابد، گفت دهید که پرداخت بدون تاخیر پول آنها تا می

 .دهم و تا پایان سال قول پرداخت بدون تاخیر را می

 های سازمان ميادین باید به توليد کنندگان داده شود غرفه *

ها را به مزایده  بار غرفه ان میادین میوه و ترهمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در پاسخ به سؤال فارس که چرا سازم

 .های تولید داده شود های شهرداری باید به تولیدکنندگان و تعاونی بر اساس قانون غرفه: گذاشته است، گفت

ارنظر گذاری اظه بار شده است و در نرخ بار به تازگی عضو شورای سازمان میادین میوه و تره سازمان مرکزی میوه و تره: وی افزود

 .گیرد ها سازمان میادین موضع می کند بنابراین در خصوص مزایده گذاشتن غرفه می

ها و  های شهرداری و تحویل آن به افرادی غیر از تولید کننده باعث باال رفتن قیمت به گزارش فارس، به مزایده گذاشتن غرفه

 .کیفیت شدن محصوالت عرضه شده خواهد شد بی
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 صادرات و واردات
 - 93/12/15فارس

 وگو با فارس تشریح کرد رایزن بازرگانی ایران در هند در گفت

 کيفيت سفارش تجار سودجوست برنج بی/ ی آلوده هندیها پشت پرده واردات برنج

کیفیت هندی به   واردات برنج بی :رایزن بازرگانی ایران در هند با بیان اینکه برخی بازرگانان ایرانی فقط دنبال منفعت هستند، گفت

 .خاطر سفارش تجار سودجوست

های هندی که گاهی شنیده  ، از مسائل پشت پرده واردات برنجخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد مداح در گفت

هایی که در مورد آلودگی  در پی بحث: آرسنیک هستند، پرده برداشت و گفت شود، آلوده به موادی مانند فلز سنگین و سمی می

متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، بازدیدی را از های هندی به فلزات سنگین و آرسنیک وجود داشت، هیئت ایرانی  برنج

 .های تولیدکننده برنج هندی داشتند کارخانه
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 های معتبر هندی آلوده نيستند برنج

های درجه یک هندی  وزارت بهداشت ایران یکسری استاندارد برای واردات برنج از هند مشخص کرده که معموالً شرکت: وی افزود

شود، اما  شود، به آمریکا و اروپا هم صادر می د و جالب اینجاست که همان برنج هندی که به ایران صادر میاین استانداردها را دارن

 .آنها هرگز شکایتی از میزان آلودگی برنج را ندارند

آب مصرفی  د بود،رایزنی بازرگانی ایران در هند با اشاره به اینکه یکی از مواردی که مدنظر هیأت ایرانی در بازدید از مزارع برنج هن 

همچنین مقدار باقیمانده سموم در . ای دارد مشخص شد تمام آب مصرفی برای کاشت برنج سیستم تصفیه :بود، افزود مزارع برنج در

 .ترین حد بود های معتبر و استاندارد در پائین برنج

برای مواردی : ها بسیار باالست، افزود در برخی بخشرایزن بازرگانی ایران در هند با تاکید بر اینکه استانداردهای مواد غذایی ایران 

دهد  دهند که نشان می مانند خرید گوشت، کشورهایی مثل ویتنام و چین خریدشان را بر اساس استانداردهای ایران انجام می

 .کند کشورمان در زمینه کنترل مواد غذایی و استاندارد آن خوب عمل می

 دهند دگذر را بر کيفيت برنج هندی ترجيح میبرخی واردکنندگان ایرانی، منافع زو

مشکل اینجاست که : کنید؟ گفت های هندی رد می آیا شما وجود فلزات سنگین و آرسنیک را در برنج وی در پاسخ به اینکه 

که خرند و مشکل برنج هندی نیست، بل های درجه دو هندی می های واسطه یا شرکت های خریدار ایرانی برنج را از شرکت شرکت

کند و سالمت مردم و جامعه را به خطر  خریدار ایرانی است که برای منافع خود برنج نامرغوب، آلوده یا غیر استاندارد وارد می

ای هندی در بازار مشاهده شده که آلوده به سموم هستند، آیا چنین  های فله شود، برنج وی در پاسخ به اینکه گفته می.اندازد می

شود که معموال در دبی و عمان این کار را انجام  این محصوالت از طریق قاچاق و غیررسمی وارد بازار می: تچیزی واقعیت دارد، گف

 .کنند های معتبر و درجه یک برنج هندی برای حفظ اعتبارشان هرگز چنین کاری را نمی دهند، ولی شرکت می

 برنج هندیمنفعت طلبی تجار ایرانی سنگ بزرگی پيش روی معتبر ترین توليدکننده 

 و برند تجاری Indian gate بزرگترین کارخانه توليد برنج درجه یك هندی در دنيا با نامجالب اینجاست که : مداح گفت

KRBA بندی برنج  خواهند که در بسته حال نتوانسته حتی یك کيلوگرم برنج به ایران صادر کند، چون از او می تا به

 .امرغوب استفاده کنددرصد برنج ن 1۲درصد برنج مرغوب و  ۰۲

هایی که در بازار ایران موجود است، برنج درجه دو هندی است که مخلوطی  به گفته رایزن بازرگانی ایران در هند اکنون تمام برنج

االن به طور مثال : وی در مورد قیمت برنج درجه یک هندی گفت.پائین تمام شود های مختلف هندی است تا قیمت آن از برنج

دالر است و در بین تجار ایرانی یک مورد هم سراغ نداریم که چنین پروفرمایی را ثبت کرده  5122اتی درجه یک، هر تن برنج باسم

 .پردازند دالر می 0422باشد، در حالی که امارات و عربستان برای برنج کالسیک عالی هندی به ازای هر تن 
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 برنامه و سیاست ها
 - 93/12/15فارس

 ميليارد متر مکعب کاهش یافت ۰۲۲آب زیر زمينی /سال پيش است ۰۲قانون قرنطينه کشور برای 

ها  سال پيش کشور، حق کشاورز را از دسترسی به بسياری از تکنولوژی ۰۲قانون قرنطينه : دبيرکل خانه کشاورز گفت

 .گرفته است در عين حال برخی انتظار دارند کشاورزی کشور با بازارهای جهانی رقابت کند
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وز در همایش دو ساالنه اقتصاد کشاورزی در هتل المپیک ، عیسی کالنتری امرخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی   

 .شود قانون قدیمی قرنطینه کشور مانع از ورود غده و ماده ژنتیک دام به کشور می: تهران با اعالم این خبر گفت

شوند، اجازه  می شود، اما زمانی که مجبور زمینی انجام نمی براساس قانون قرنطینه، واردات غده سیب: دبیرکل خانه کشاورز افزود

 .کنند زمینی برای مصرف را صادر می هزار تن سیب 022واردات 

زمینی وارد کشور شود و در اختیار کشاورزان قرار گیرد، تولید بسیار مناسب انجام  هزار تن بذر سیب 0در صورتی که : وی ادامه داد

 .شود می

اند و میزان محصول  خونی گرفته های کشور کم ای گذشته دامه به دلیل عدم واردات ماده ژنتیکی دام در سال: کالنتری گفت

 .اند ها تاثیرپذیرتر شده تولیدی آنها کمتر و در مقابل بیماری

در حالیکه انتظار داریم محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد اما کشاورز را از : دبیرکل خانه کشاورز گفت

های خارجی در مناطق آزاد  کنیم، یک میلیارد دالر برای واردات ماشین های نوین محروم می ژیها و تکنولو دستیابی به فناوری

 .کنیم یابد، اما برای رفع نیازهای کشاورزان، تراکتور و ادوات وارد نمی کشور تخصیص می

شکل ادامه یابد حداکثر  در صورتی که روند مصرف آب به این: کالنتری در ادامه وضعیت آب کشور را اسفبار توصیف کرد و گفت

هزار ساله کشور  3میلیون نفر باید این منطقه را ترک کنند و تمدن  12تا  12سال دیگر ایران قابل سکونت نخواهد بود؛  02تا 

 .شود نابود می

را میلیارد متر مکعب آن  022استاتیک داشتیم که  (ذخیره در جا)میلیارد متر مکعب آب  122سال پیش  41: کالنتری گفت

 .میلیارد آب باقیمانده یا شور است یا لب شور و مجبوریم با این آب کشاورزی کنیم 422ایم و  برداشت کرده

زنند، با احداث سد گتوند آب شیرین را  کنند، سدهای غیر کارشناسی می حتی برخی به این وضعیت هم بسنده نمی: وی ادامه داد

 .اند هم شور کرده

 .میلیارد متر مکعب آب باید کشاورزی کند 32دیک، کشاورزی کشور باید با زیر در آینده نز: وی ادامه داد

هزار کشاورز  12هزار کشاورز وضع خوب،  52بردار کشاورزی کشور  میلیون بهره 3.1از : دبیرکل خانه کشاورز در ادامه گفت

 .یت وخیمی دارندمیلیون نفر کشاورز وضع 3.0هزار کشاورز وضعیت متوسط و  022وضعیت نه چندان خوب، 

گیرند و از سوی دیگر  گیری حضور ندارد اما همه برایش تصمیم می کشاورز در هیچ مکان تصمیم: ادامه داد وزیر اسبق کشاورزی

دهند از تکنولوژی به روز خارجی استفاده کنند و حتماً اصرار دارند که  پذیر باشند، اما اجازه نمی گویند محصوالت هم باید رقابت می

 .کنولوژی داخل استفاده شوداز ت

 .گیرند اگر کشاورزی بخواهد از تکنولوژی داخل هم استفاده کنند هزار قاعده و بهانه در نظر می: وی ادامه داد

های علمی درخواست کرد که به وسط میدان  وی کشاورزی کشور را رو به اضمحالل توصیف کرد و از کارشناسان و بویژه انجمن

 .ها نهراسند قعیتبیایند و از گفتن وا

ها در مقابل سیاستهای غلط نباید سکوت کنند و باید راهکار علمی ارائه دهند زیرا روزه سکوت گرفتن مشکلی را  انجمن: وی گفت

 .حل نخواهد کرد

های  انجم علمی در کشور وجود دارند که آنها باید مشکالت بخش کشاورزی را ارائه دهند تا همه واقعیت 42به گفته کالنتری، 

 .موضوع را بدانند

اصرار بر کشاورزی ناپایدار محیط زیست کشور را هم از بین برده است، در حوزه دریاچه ارومیه ارزش : دبیرکل خانه کشاورز گفت

میلیارد دالر است، اما خسارتی که به خاطر خشک شدن دریاچه ارومیه به محیط زیست وارد شده  4.0تولیدات بخش کشاورزی 

 .رسد میلیارد دالر می است به چندین
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هزار مهندس کشاورزی بیکار در کشور  022در حال حاضر بیش از : وی در ادامه به مهندسان کشاورزی بیکار اشاره کرد و گفت

 .شود هزار مهندس هم به آن اضافه می 10وجود دارد که ساالنه 

هزار  822در کشورهای دیگر برای : خواند و گفت دبیرکل خانه کشاورز بیکاری مهندسان کشاورزی را به دلیل مدیریت نامناسب

 .اند هزار هکتار یک دانشکده کشاورزی ساخته 32هکتار یک دانشکده کشاورزی وجود دارد، اما در ایران برای 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http51222134540420 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 - 93/12/15فارس

 گذاری در بخش کشاورزی تناقضات مهم دليل کاهش سرمایه

کنترل قيمت بازار توسط : های مهمی در بخش کشاورزی وجود دارد گفت وزیر جهاد کشاورزی با بيان اینکه تناقض

 .این بخش کمك کرده استگذاری در  تعزیرات به کاهش سرمایه

امروز در نهمین همایش دوساالنه اقتصاد  محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در این بخش روبرو هایی  ترین موضوع در بخش کشاورزی است، اما امروزه با تناقض اقتصاد کلیدی: گفت کشاورزی در تهران

 .هستیم

اگر یک دامدار . ها به ویژه خدمات ارزش افزوده کمتری دارد بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش: وزیر جهاد کشاورزی افزود

بیشتری نسبت به این بخش نصیبش   گذاری کند، ارزش افزوده هایی مانند صنعت و خدمات سرمایه های خود را در بخش سرمایه

 .شود می

تری دارد در اکثر کشورها چنین است و به همین دلیل  البته این مسئله که بخش کشاورزی ارزش افزوده پایین: ی افزودو

 .گذاری در این بخش ندارند گذاران تمایلی به سرمایه سرمایه

 ریسك در کشاورزی باالست*

نولوژی بشر امروزه تنها به بخشی از این های تک پیشرفت: حجتی همچنین با بیان اینکه ریسک در کشاورزی باال است، گفت

ها فائق آمده است، زیرا سرمایه کشاورزی همواره در معرض برف، باران، تگرگ، بیماری و آفات است و رهایی از این خطرات  ریسک

 .ها است ای هم در این بخش کمتر از سایر بخش های بیمه عالوه بر این حمایت. از مدیریت طرح خارج است

 گذاری کنترل قيمت محصوالت اساسی روی سرمایه اثر منفی*

ها بسیار اهمیت دارد و حتی نبودن یک ساعت از این  تولید محصوالت اساسی کشاورزی برای دولت: وزیر جهاد کشاورزی گفت

برای  ها مهم است و متاسفانه از سوی دیگر قیمت محصوالت نیز برای دولت. محصوالت در انبارها برای کشور قابل تامل نیست

 .شود کنترل آن تعزیراتی عمل می

 .گذاری در بخش کشاورزی خواهد شد کنترل تعزیراتی قیمت محصوالت کشاورزی باعث کاهش سرمایه: وی افزود

برخی انتظار دارند، سرمایه خود به خود  های این چنینی روبرو است، در چنین شرایطی که بخش کشاورزی با تناقض: حجتی گفت

 .ای باز شود های ویژه های جدید و حمایت گذاری راه ق شود، اما باید برای افزایش سرمایهبه این بخش تزری

 گذاری شود آب قيمت*
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شود، اما اغلب محصوالتی که از کشورهای دیگر وارد  درصد محصوالت کشاورزی با آبیاری تولید می 02: وزیر جهاد کشاورزی گفت

گذاری آب در بخش کشاورزی تغییر یابد اما در این میان برخی  ین باید معیار ارزشبنابرا. شوند کنیم به صورت دیم تولید می می

 .کنند گویند که آب ارزان به کشاورز بدهید، در حالی که در دنیا بر اساس میزان تولید ماده خشک ارزش آب را تعیین می می

کنند در حالی  را با محصوالت خارج مقایسه می قیمت محصوالت کشاورزی داخل: ها پرداخت و گفت وی در ادامه به برخی انتقاد

 .های داخل یکی است شود با حمایت هایی که در آن کشورها انجام می ای درست نیست، زیرا آیا حمایت که چنین مقایسه

ی میلیارد دالر به بخش کشاورز 522میلیارد دالر یعنی ساالنه  5222این کشور  0202بر اساس اعالم کنگره آمریکا تا سال 

تومانی  4222تومان یا  0322تومانی،  5422منتقدین چیست؟ آیا دالر   اصال معیار مقایسه: حجتی افزود.کشورش یارانه خواهد داد

 .بینیم معیارهای سنجش کامال متفاوت است بنابراین می. است

کنند و  ه قرنطینه دامی را حذف میبه یکبار: وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به برخی اشکاالت در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت

رود و اینها به  دهند که مبتال به بیماری است و از مرزهای شرقی وارد شده و تا مرکز کشور می مجوز واردات دام زنده و میوه می

 .دهد های دامدار و کشاورز را به باد فنا می یکباره تمام سرمایه

 .شود و االن هم برخی مواقع دیده می این چنین مشکالتی در گذشته وجود داشت: وی افزود

 دانان کشور خواسته وزیر جهاد کشاورزی از اقتصاد 3۲*

های کلی بخش کشاورزی بر اساس اقتصاد مقاومتی برای رسیدن به تراز تجاری مثبت در بخش  سیاست: وزیر جهاد کشاورزی گفت

تا  42فاصله تولید تا مصرف : شور داریم که به این شرح استدانان ک هایی از اقتصاد کشاورزی است بنابراین در این مسیر خواسته

 علم اقتصاد چه راهکاری دارد؟ همچنین جایگاه تولیدکننده در ایجاد ارزش افزوده چگونه باید باشد؟. درصد است 522

فزوده دارد، کدام پذیر کردن محصوالت کشاورزی و ایجاد ارزش ا ای برای رقابت همچنین علم اقتصاد چه برنامه: وی ادامه داد

داند؟ فرق مزیت اقتصادی در بخش کشاورزی چگونه باید باشد؟ اقتصادی کردن کسب و کار در بخش  زنجیره تولید را راهبردی می

 برداری بهینه در بخش کشاورزی دارید؟ ای به نظام بهره گیرد؟ چه توصیه کشاورزی چطور صورت می

گذاری،  ها، نظام قیمت مورد بهبود مبادله کشاورزی با سایر بخش خواست تا در دانان وزیر جهاد کشاورزی همچنین از اقتصاد

ترین  گذاری آب بر اساس تامین امنیت غذایی راهکار ارائه دهند و نیز عمده وری آب در مزرعه، ارزش راهکارهای افزایش بهره

شاورزی ایران خواست تا با ارائه اظهارات، حجتی در پایان از انجمن علمی اقتصاد ک.های بخش کشاورزی را اعالم کنند چالش

 .گیری در این بخش کمک کنند ها و مشکالت موجود را بررسی و برای تصمیم ها واقعیت ها و بررسی نظرات، مقاله
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 "بازگشت به باال"

 منابع مالی
 - 93/12/15فارس

 یابد منابع ترجيحی به بخش کشاورزی اختصاص می

یابد و در حال  ها منابع ترجيحی به بخش کشاورزی اختصاص می با اجرای هدفمندی یارانه: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .شود درصد از سوی کشاورزان تامين می ۰۰و  درصد منابع بيمه از سوی دولت۰۰حاضر 

امروز در حاشیه نهمین همایش دو ساالنه  محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ها بخشی اعتبار به صورت  رای هدفمندی یارانهبرای حمایت از بخش کشاورزی با اج: خبرنگاران گفت اقتصاد کشاورزی در پاسخ به

 .گیرد ترجیحی از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بخش کشاورزی قرار می
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های مختلف هم در قالب وجوه اداره شده قرارداد داریم تا نقدینگی مورد نیاز بخش کشاورزی را  با بانک: وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .تامین کنند

ها هم از سوی  درصد خسارت 31بخش بیمه محصوالت کشاورزی هم قرار است تقویت شود و اکنون که : حجتی همچنین گفت

 .شود، به دنبال این هستیم که این میزان را افزایش دهیم دولت پرداخت می

اد کشاورزی وزارت جه: کاالی اساسی چگونه خواهد بود، گفت 53گذاری  ها قیمت وی در پاسخ به اینکه با اجرای هدفمندی یارانه

ور کردن مراکز تولیدی است تا از طریق کاهش هزینه تولید، مانع از افزایش قیمت شود، اما در صورتی  در گام نخست به دنبال بهره

 .کنندگان باید با مراجع ذیربط مکاتبه کنند و مجوزهای الزم را بگیرند که الزم باشد تولید

کنند و  این محصوالت نیز همان روند کاالهای اساسی را طی می: ت نیز گفتوزیر جهاد کشاورزی در خصوص قیمت شیر و لبنیا

 .مورد افزایش یا عدم افزایش قیمت آن باید مراجع ذیربط تصمیم بگیرند در

معموال بخش : های شما با نگرانی بیشتری در بخش کشاورزی همراه است، گفت حجتی همچنین در پاسخ به اینکه صحبت

ها کنترل  کننده هم پایین است و از سویی دیگر بازار قیمت ارزش افزوده برای تولید. گذاری کمتری دارد کشاورزی جاذبه سرمایه

گذاری در این بخش را کمتر کرده است اما با هماهنگی که بین دولت و مجلس وجود  شود و همه اینها در مجموع میزان سرمایه می

 .مشکالت برطرف خواهد شد های مناسبی که تدوین شده است، این دارد و برنامه

قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی در شهریور سال گذشته : وزیر جهاد کشاورزی در خصوص عدم اجرای الگوی کشت نیز گفت

 .شود تصویب و ابالغ شد و به عنوان ابزاری مدیریتی برای الگوی کشت محسوب می

های تضمینی  ر قیمت کمتری داشتند، به همان قیمتاز سوی دیگر دولت موظف است در صورتی که این محصوالت در بازا

 .خریداری شود
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 "بازگشت به باال"

 ابازدید ها ، سخنرانی ها، همایش ه
 - 93/12/15فارس

 نهمين همایش دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران آغاز به کار کرد

 .نهمين همایش دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران امروز صبح در هتل المپيك تهران آغاز به کار کرد

به مدت  دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران از امروز صبح آغاز شد وهمایش  ، نهمینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .در هتل المپیک تهران ادامه دارد دو روز

ها،  این همایش قرار است با سخنرانی وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شود و به مدت دو روز مسائل مهم بخش کشاورزی، چالش

 .انی که کشاورزی دنیا با آن درگیر است، را بررسی کندهای جه هایی که این بخش دارد و همچنین محدودیت مزیت

 .در این همایش مسئوالن اقتصادی، کشاورزی و کارشناسان و دانشجویان بخش کشاورزی حضور دارند

در ابتدای همایش صفدر حسینی رئیس انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران به نقش و اهمیت این انجمن در ارتقاء بخش 

ها مقاله در حوزه کشاورزی در زمینه تغییرات آب و هوایی و نقش آن در کاهش ذخایر آبی در  ده: د و گفتکشاورزی اشاره کر

تواند برای امنیت غذایی کشور  کاهش ظرفیت تولید کشاورزی و نیز مدیریت ریسک، اقتصاد در کشاورزی نوشته شده است که می

 .مؤثر باشد

تواند از دستاوردهای این  ی ایران، اتاق فکری برای وزیر و وزارتخانه است و میانجمن علمی اقتصاد کشاورز: صفدر حسینی گفت

 .انجمن استفاده بهتری داشته باشند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930215000117
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اندازی شده است و امروز نهمین کنفرانس دوساله در تهران برگزار  راه 34انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران از سال   :وی گفت

 .شود می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http54042051222512 

 "بازگشت به باال"

 تکنولوژی، نوآوریها، علمی
 - 93/12/15فارس

 :وگوی تفصيلی با فارس های دامی جاهد در گفت مدیرعامل شرکت نهاده

 یابد ضریب خوداتکایی گوشت افزایش می/ ندین ساله آمریکا در توليد مواد ژنتيك دامشکست انحصار چ

آوری اصالح دام با استفاده از مواد ژنتیکی، انحصار چندین  ایران با دستیابی به فن: های دامی جاهد گفت مدیرعامل شرکت نهاده

 .دهد شت را افزایش میهای جدید ضریب خوداتکایی گو ساله آمریکا را شکست، و با اصالح دام

وری تولید است یعنی بتوانیم نژادی  ، اصالح ژنتیک در دام یکی از عوامل موثر در بهرهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

اهد داشت و هم کشور به خوداتکایی خو اصالح کنیم که بتواند تولید بیشتری داشته باشد در این صورت هم دامدار سود بیشتر

 .رسد می

دام در تولید نقش ندارد، به عنوان مثال در برخی کشورها که تولید  ها هیچ عاملی به اندازه صفات ژنتیکی مناسب بر اساس بررسی

ترین خوراک و دام و گرنه آماده کردن به  توان به چنین تولیدی رسید و کیلوگرم است تنها با اصالح ژنتیک می 31روزانه  شیر دام

 .جایگاه و رسیدگی کامل هم منجر به چنین تولید نخواهد شد

بستگی به اصالح  درصد 02سال آینده  32ها اعالم کرده است، تامین غذای دنیا در  در جدیدترین بررسی سازمان خواروبار جهانی

 .ژنتیک و تحقیقات خواهد بود

دامها در کشور انجام شده است را ارائه  که اقداماتی که در بخش اصالح ژنتیک وگوی حاضر به دنبال این است با این نگاه گفت

 .دهد

خوراک  عالوه بر مشارکت در تامین نیاز برای حمایت از تولید وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است و های دامی جاهد شرکت نهاده

 .کند دام اصیل اصالح شده کمک می تلقیح وگاوهای ژنومیک، تجهیزات  از طریق واردات اصالح ژنتیک دام   به دام

و با پرورش این گاوهای  زمانی که کشور در اوج تحریم بود گاوهای ژنومیک را از کشور آمریکا وارد کرد 00این شرکت در دیماه 

 .کرد  هزار گاو داخلی را تلقیح 022جوان در کشور و استحصال مواد ژنومیک، 

کند که  با وارد کردن خود گاو ماده ژنتیکی دام را استحصال می اکنون شد اما کشور می ادی واردهای زی مواد ژنومیک با هزینه قبال

 .کند و کیفیت و سرعت کار را چندین برابر می کند مدت زمان اصالح را کمتر می به مراتب هزینه پایین تری دارد،

ای  یی شده است ضمن اینکه به گاوهای اصالح شدهجو هزار دالر صرفه 022میلیون و  55 واردات گاوهای ژنومیک به کشور با

 .دهند کیلو شیر می 31کیلوگرم  41رسیدیم که به جای تولید 

 .خوانیم وگو را می ها از دیگر اقدامات انجام یافته است که باهم این گفت اصالح گوسفندان چند قلوزا و تلقیح مصنوعی مرغ

انجام شده است   نژاد اقدامات مختلفی روی دام در ایران برای اصالح: هد گفتهای دامی جا حمید ورناصری مدیرعامل شرکت نهاده

 .اما بر اساس استراتژی کشور، در اوایل انقالب، روی بهبود تولید شیر در دام سنگین کار شد

روی بهبود  نژاد هلشتاین در مقطعی که: های دامی بیان داشت حمید ورناصری مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نهاده

 .لیتر است 31تا  32رفت و این نژاد، نژاد خالص شیری با تولید متوسط روزانه  شیر کار شد بهترین نژاد به شمار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930215000150
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های خوب، با تولید شیر خوب  اکنون در کشور دارای دام بعد از اصالح نژادی که در آن مقطع صورت گرفت هم: وی اظهار داشت

 .ا در سراسر کشور یکسان نیسته هستیم ولی پراکندگی این دام

لیتر و برخی  43ها به طور میانگین  این پراکندگی به این صورت است که تولید شیر برخی دامداری: ورناصری تصریح کرد

 .لیتر است 01تا  02ها بین  دامداری

اصالح نژاد بتوانند از زحماتشان ای وجود دارد برای اینکه کشاورزان و دامداران به کمک  وی در پاسخ به این سؤال که چه برنامه

شود بنابراین هر اقدام اصالح نژادی  اصالح نژاد بعنوان زیر ساخت اصلی صنعت دام و طیور محسوب می: نتایج مطلوبی بگیرند، گفت

 .باید منجر به افزایش کیفیت تولید و سود دامدار یا مرغدار شود

اصالح نژاد و باال بردن درصد خلوص، کاری است که به : امی بیان داشتهای د مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نهاده

 .توان به نتایج آن دست یافت ثمر رسیدن آن زمانبر است، بنابراین طی چندین نسل می

 ميليون دالری 3۰پرورش گاوهای ژنوميك و صرفه جویی *

 .سرعت بخشیدن و باال بردن کیفیت اصالح نژاد استهای دامی و وزارت جهاد کشاورزی  هدف از اقدامات شرکت نهاده: وی افزود

 1های قبلی و سنتی برای رسیدن به نتیجه  در روش: های قبلی، گفت در خصوص استفاده از روش ژنومیک و تفاوتش با روش وی

های  ولیدی ارزشتوان نتیجه را در مورد اینکه گوساله ت شد ولی در روش ژنومیک از همان بدو تولد گوساله می  سال زمان صرف می

 .ژنتیکی را دارد یا خیر بدست آورد

 .شود ها هم کمتر می توان حرکت اصالح نژاد را شروع کرد و به دنبال آن هزینه سال زودتر از قبل می 1بنابراین : وی افزود

ر مرکز اصالح نژاد های دامی جاهد در کنا شرکت نهاده: های دامی، تصریح کرد مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نهاده

افتد متمرکز  های تجاری و تولیدی آن را روی اقدامات نوینی که در بحث ژنتیک می دام کشور به این کارها سرعت داده و فعالیت

 .کرده است

نظر توان فهمید که گوساله مورد  خبرنگار فارس مبنی بر اینکه از روش ژنومیک بعد از چه مدتی و چگونه می  وی در پاسخ به سؤال

توان مشخص کرد که دام دارای  می DNA در بدو تولد گوساله با استخراج: های ژنتیکی مورد نظر است یا خیر؟ گفت دارای ارزش

های تولید شده، همان دامهایی است که مورد نظر ما است تولید این  های مدنظر است، بنابراین وقتی مطمئن شدیم که دام ارزش

 .گیریم ها می دهیم و نسل بعدی را به روش تلقیح مصنوعی از همین دام انجام می ها ها را در سطح دامداری دام

کاری ژنتیکی هم انجام  گیرد و یا در آن دست ورناصری در مورد اینکه اصالح ژنتیکی فقط از طریق تلقیح مصنوعی صورت می

های نر و ماده انجام  ج اطالعات ژنتیکی از دامشود، ولی استخرا کاری ژنتیکی در آزمایشگاه انجام می دست: شود؟ اظهار داشت می

 .شود ها از اطالعات ژنتیکی مورد نظر ما برخوردارند تلقیح مصنوعی انجام می شود و بعد از اینکه نتیجه گرفتیم که دام می

است بنابراین تن  52بعنوان مثال در این روش پیش بینی می شود که میزان تولید شیر یک گوساله ماده در سال حدود : وی گفت

 .تن در سال با اختالف جزئی کم یا زیاد شیر تولید کند 52شود باید حدود  ای که به شیوه ژنومیک متولد می گوساله

شود و تولید  از آمریکا وارد می( هلشتاین)گاوهای ژنومیک  :شود، گفت وی درباره اینکه واردات مواد ژنومیک از چه کشور انجام می

 .شود های داخلی انجام می ریو تلقیح آن در دامدا

کار ( شیری -گوشتی )های اصالح شده تولید شده و اخیرا روی تولید گاوهای ژنومیک دو منظوره  نسل اول گاو: وی اظهار داشت

 .شود می

: های دامی درباره اینکه تولید گاوهای ژنومیک چقدر به طول انجامید، گفت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نهاده

ماهه را وارد کردیم و وقتی که رشد آنها کامل  50تا  52های  تولید گاوهای ژنومیک یک سال طول کشید، به این ترتیب که گوساله

 .مان شروع کردیم و از همین مراکز تولید هم به سراسر کشور توزیع کردیم شد تولیدشان را در مراکز تولیدی
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 ادیاقتص خصوصيات هزار راس گاو با ۰۲۲ اصالح *

راس گوساله با نژاد هلشتاین از آمریکا وارد کردیم و از  43: ورناصری در این باره که چند راس گاو ژنومیک تولید شده است؟ گفت

ایم و  هزار دوز تولید داشته 322ماده ژنتیکی بدست آوردیم که در مجموع حدود  (واحد سنجش غلظت ماده)هزار دوز  02هر کدام 

 .ایم توزیع کردهآن را در سراسر کشور 

ها منجر به باروری سالم  درصد این تلقیح02هزار راس گاو توزیع و تلقیح شده است و معموال  022هزار دوز بین حدود  322این 

 .شود می

ی را شد، ولی االن ما گاو را وارد کردیم و خودمان مواد ژنتیک دالر از خارج وارد می 02مواد ژنتیکی قبال با قیمت هر دوز   :وی گفت

 .تولید کردیم

 53دالر هزینه دارد و به این ترتیب در هر دوز تولید مواد ژنتیکی  4.1تا  4تولید هر دوز مواد ژنتیکی در کشور حدود : وی گفت

میلیارد تومان  022میلیارد تومان و در یک دوره پنج ساله تولید حدود  41تا  41جویی شده است و در هر سال بین  دالر صرفه

 .کاهش و قیمت تمام شده هم کاهش یافته است ها هزینه

 .های تولید مانع خروج ارز از کشور شده است تولید مواد ژنتیکی در کشور عالوه بر کاهش هزینه: وی گفت

 .ایم شیری را هم وارد کرده -عالوه بر نژاد هلشتاین شیری نژاد دو منظوره گوشتی : وی گفت

 صالح دام با ماده ژنوميكآمریکا در ا  شکست انحصار چندین ساله*

علیرغم : ها افتاده است گفت های دامی جاهد سئوال شد،بسیار جالب است که این اتفاقات در زمان تحریم از مدیرعامل شرکت نهاده

اینکه کشور در شرایط تحریم قرار داشت این کار صورت گرفت که البته واردات گاو زنده مشمول کاالهای تحریمی نیست ولی 

 .در این شرایط اقدام بزرگی استبهرحال 

اید؟افزایش تولید شیر، درصد چربی و  ها رسیده وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر با تزریق مواد ژنتیکی به چه خصوصیاتی در دام

لیتر از جمله  31تا  32روی با تولید شیر بین  درصد پروتئین مناسب، افزایش خلوص نژادی گاوهای داخلی و افزایش بهره

 .ایم خصوصیات ژنتیکی است که به آن دست یافته

 31توانید از آنها روزانه حدود   اند و آیا می ژنومیک به مرحله تست رسیده  ورناصری در پاسخ به اینکه آیا گاوهای تولید شده به روش

وز وارد مرحله تولید شیر نشده ها هن ها در مراحل اولیه رشد هستند و نسل اول آن خیر، فعال این گوساله: لیتر شیر بگیرید؟ گفت

 .نژادهای پرچرب شیر نیست  است نژاد هلشتاین نژادی است که بیشتر روی افزایش کمی و کیفی شیر آن کار شده و جزء

 برنامه توليد شير پرچرب*

در داخل   است آیا برای باال رفتن غلظت چربی شیر وی در پاسخ به اینکه مشکل اصلی دامهای کشور داشتن شیر با چربی کم

نژاد . در دنیا و ایران نژادهای پرچرب وجود دارد ولی باید برای تولید شیر توسط نژادهای پرچرب حرکت کرد :ای دارید؟گفت برنامه

درصد  1دهیم و درصد چربی شیر تولید آن هم  جرسی جزو نژادهایی است که مواد ژنتیکی آن را در مرکز تولید خودمان انجام می

 .برابر نژاد هلشتاین درصد چربی آن بیشتر است 0ی حدود است و به عبارت

نژاد جرسی انگلیسی است، االن این گاوها در کشور موجود هستند و تولیدات آن در کشور انجام شده و جزو نژادهای پر چرب شیر 

ها  گهداری آن برای دامداریکنند اما میزان شیردهی آنها پایین است و ن این گاوها علیرغم اینکه شیر پرچربی تولید می. هستند

 .خیلی به صرفه نیست

اندازی برای تولید شیر  هزار دوز تولید ماده ژنتیکی چه چشم 322اید سالی  با این وضعیت آیا برآورد داشته از ورناصری سئوال شد

کنیم که با اقدامات اصالح  اندازمان این است که خودمان را به میانگین تولید دنیا نزدیک در مورد شیر، چشم: رقم خواهد زد؟گفت

لیتر در کشور شرایط  43با همین تولید .لیتر است 43ایم و هم اکنون  لیتر نزدیک شده 31تا  32نژاد بسیار، هم به تولید روزانه 
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تولید شیر بسیار خوب است و از جنبه تولید شیر کمبودی نداریم و باید اقدامات اصالح نژادی را به سمت تولید گوشت بیشتر 

 .ببریم

 شيری_اصالح گاوهای گوشتی*

ایم و  ایم و دام مولد را وارد کرده برای این منظور ما در گام اول به سمت نژادهای دو منظوره گوشتی شیری آمده: وی ادامه داد

این است  کنند دهیم و اینها گاوهای ژنومیک هستند و این گاوهای ژنومیک کمک بزرگی که به ما می تولید آن را داریم انجام می

 تولید گوشت را بتوانیم در یک برنامه چند ساله افزایش دهیم و تولید گوشت بیشتر از هر واحد دامی داشته باشیم  که

راس آن قبل از عید وارد شده است و بقیه آن هم انشااهلل قرار است که تا پایان  4راس است که  51برنامه واردات  :ورناصری افزود

 .اردیبهشت انجام شود

سال  3تا 4خواهیم ولی برای تولید گاوهای دو منظور شیری گوشتی حداقل  برای پرکردن برنامه اصالح نژاد زمان می: ی گفتو

 .زمان الزم است

های نر پرواری از آنهاست به طوری  هدف از نژادهای دو منظوره افزایش خوداتکایی در تولید گوشت و تولید گوساله: ورناصری گفت

 .کنیم های نیمه فعال و راکد استفاده می ر پرواری را برای پر کردن دامداریهای ن که گوساله

وری  بله مشکل کمبود بهره: وری است؟ گفت های نیمه راکد نبودن دام نیست بلکه بهره مشکل دامداری در این باره که ورناصری

که نژاد شیری هلشتاین را در دامداری برای گوشت  باشیم  اینکه ما از دامداری انتظار داشته.است ولی اقدام ما در همین راستاست

پروار بندی کند خیلی انتظار منطقی و درستی نبود بنابراین کمی نگاهمان را در این رابطه عوض کردیم و آمدیم از نژادهای دو 

 .منظوره گوشتی و شیری استفاده کردیم تا با یک غذای مشخص تولید گوشت بیشتری هم داشته باشیم

های نر پرواری  پذیر است و از آنجا که گوساله های مولد امکان های نر پرواری از دام در حال حاضر امکان تولید گوساله:داد وی ادامه

 .شود که در دامداری از آن استفاده کند یابد دامدار راغب می اشان هم کاهش می وری بیشتر دارند و قیمت تمام شده بهره

ها، افزایش تولید گوشت در کشور و کاهش قیمت تمام شده گوشت در کشور و  های دامداری زایی، تکمیل شدن ظرفیت اشتغال -

 .شود همینطور کاهش قیمت تمام شده گوشت از نتایجی است که این اقدام به آن منجر می

 دو برابری گاوهای جدید اصالح شده با توليد گوشت*

ای انجام شده که میزان تولید گوشت را چه مقدار باال  محاسبه یاپاسخ به اینکه آ های دامی جاهد در مدیر عامل شرکت نهاده

کیلو افزایش رشد روزانه است در صورتیکه در واقع  5.1تا  5.1متوسط نژادهایی که ما االن وارد کردیم چیزی حدود :برد؟ گفت می

کند بخشی را به  خورد تبدیل می غذا را میکنند چون در آنها همان  گرم تولید می 822تا  322گاوهایی که غیر از این نژادها باشد 

 .کند شیر ولی در اینها همان غذا را تبدیل به گوشت می

نژادهای بومی درکشور نژادهایی نیستند که بتوان به عنوان یک حرکت بزرگ در افزایش تولید شیر و گوشت بتوان بر :وی ادامه داد

هایی که ارتقای ژنتیکی  ایم بنابراین روی آن دام نژادهای بومی انجام ندادهروی آنها حساب کرد زیرا در واقع کار اصالح نژاد روی 

 .شده است باید کار کنیم

 .ما گاوی را برای اصالح انتخاب کردیم که با شرایط اقلیمی آب و هوایی ایران هم خوانی داشته باشد

دادیم ولی االن  تولید مواد ژنتیکی آن را انجام می  رانهم در ای "که این نژاد قبال( شیری -گوشتی )نژاد سمینتال را انتخاب کردیم 

دهیم بنابراین سرعت رشد نژاد سمینتال   و اصالح نژاد را افزایش  ایم از نژادهای خالص استفاده کنیم که سرعت رشد ژنتیکی آمده

 در واقع در شرایط آب و هوایی ایران کامال پاسخ داده است

تواند در  ی درست است که از نظر تولید وضعیت مناسبی ندارد اما از نظر سازگاری با محیط میوی در پاسخ به اینکه نژادهای بوم

توانیم از مقاومت ژنتیکی که صفت بارز دام های بومی ماست و نسبت به شرایط محیطی،  ما می:اصالح نژاد بسیار موثر باشد؟گفت
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منتقل می   فاقاً این ویژگی را از نژادهای داخلی به نسل های بعدسازگاری بیشتری دارند، در اصالح نژاد هم استفاده کنیم، و ات

آوریم تلقیح کرده و در طول چند سال آن را  های خالصی هم که از نژادهای خالص و برتر دیگر و با هدف اصالح نژاد می کنیم و ژن

 .های خودمان تثبیت می کنیم در دام

تیکی دام های داخلی کشور هستیم و در عین حال که نسبت به شرایط محیطی بنابراین در حال ارتقای شرایط ژن:ورناصری افزود

های خوب را از آنکه خلوص ژنتیکی دارد اخذ کرده و از لحاظ ژنتیکی پیشرفت صورت  آداپته است و سازگاری دارد و همچنین ژن

 .ازآن استفاده کنیمهای موجود استفاده کنیم و به عنوان یک ذخیره ژنتیکی  لذا ما باید از دام. می گیرد

چرا :داشته باشیم، گفت توانیم یک نژاد وی در پاسخ به اینکه چرا ما همچنان وابسته به نژادهای دیگر هستیم و آیا خودمان نمی

االن خودمان نژاد داخلی داریم، نژاد هلشتاینی که االن در کشور داریم و تولید کننده شیر است کامال با شرایط آب و هوایی ایران 

 .سال کار شده تا به اینجا رسیده است 42ازگار شده است اگرچه بر روی این نژاد بیش از س

پای  خواهیم پابه شود به معنی نداشتن نژاد نیست بلکه به این معناست که می اقدامات جدیدی که در خصوص اصالح نژاد انجام می

 .ایم برداریم ای که در آن قرار گرفته نقطههای بهتر گامی رو به جلو از  دنیا پیش رویم و با استفاده از ژن

واردات نژادهای جدید بایستی اتفاق بیفتد زیرا اگر کل دام کشور را به عنوان یک گله به حساب آوریم به مرور مشکل هم خونی  -

 .آید پس بطور اجباری و برای جلوگیری از این مسئله و به منظور تنوع ژنتیکی باید ژن جدید وارد شود پیش می

وی در پاسخ به اینکه آیا قبول دارید مشکالت امروزه ما به دلیل نبود تحقیقات در گذشته است؟ زیرا اگر در گذشته تحقیقات انجام 

 :پذیر نیست؟ گفت گفتید که اصالح نژادهای بومی امکان شد امروز نمی می

بخشی از نژادها مانده است و اصالح نشده ولی  ین نیستکنیم ولی از لحاظ تولید قابل مقایسه با نژاد هلشتا نژاد بومی را اصالح می

 .بخشی از آنها اصالح شده است مثل نژاد اصالح شده هلشتاین

 اصالح گوسفند چند قلو زا*

مصرف گوشت گوسفندی در ایران دارای دالیل متعددی است از جمله فرهنگ و : های دامی جاهد گفت مدیر عامل شرکت نهاده

کنیم و تفاوت های موجود بین دو گوشت  چنین بواسطه وزن الشه به هر مناسبتی گوسفند را قربانی میسلیقه، اعتقادی، و هم

 گوسفندی و گوساله به طوری که گوشت گوساله طبع سرد دارد و گوسفندی گرم است

فند را در ضمن اینکه در دنیا به جای مصرف گوشت گوسفند و مرغ مصرف گوشت خوک دارند همه این دالیل مصرف گوشت گوس

مشغول واردات  اکنون  باید به دنبال یک نژاد پرتولید از نظر گوشت باشیم و کشور ما افزایش داده است لذا برای پوشش این نیاز

آید و سالی دو بار این اتفاق  بره به دنیا می 3یا  4قوچ رومانف هستیم که ویژگی بارز آنها چند قلو زایی است که در هر زایمان 

 .بره داشته باشيم ۰تا  2توانيم  بطور متوسط از هر ميش بالغ مینابراین افتد، ب می

 ها هم بیشتر شود ها و گوسفند داری به دنبال گسترش تغییر نژاد گوسفند هستیم تا به دنبال تولید بره بیشتر درآمد دامداری 

 .آمد نداردچون بیشترین درآمد در بحث گوسفند ناشی از گوشت است و شیر تأثیر چندانی در در

 شود های وارداتی است و تلقیح مصنوعی در کشور انجام می در شرایط فعلی برنامه شرکت تهیه اسپرم از قوچ

چون چند قلو زا هستند، دارای ضریب رشد بیشتری : ورناصری در پاسخ به اینکه این گوسفندان چه خصوصیاتی دارند؟ گفت

 42بره به دست آورد، در فاز اول قرار است  1توان  و در سال از هر کدام از آنها میهستند و زنده مانی آنها بعد از تولید باالست 

 راس قوچ رمانف از کانادا و اروپا وارد شود

 تلقيح مصنوعی طيور و اسپرم گيری ازخروس *

ها و  ز انتقال بیماریها و برای جلوگیری ا در حال گسترش است تا بتوانیم برای اولین بار در کشور برای کاهش هزینه این برنامه

ها و تلقیح مصنوعی در طیور را گسترش  گیری را از خروس ها بحث اسپرم های خوب در سطح مرغداری اصالح نژاد بهتر و توسعه ژن



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

 

41 
 

ایم از متخصصین خارجی که این موضوع را برای مرغداران کشور  بدهیم تا به صورت کامال تخصصی در همین همایش دعوت کرده

 .توضیح بدهیمبطور تفصیلی 

 .کنیم کنیم و از ظرفیت موجود کشور استفاده می تجهیزات این کار را وارد می

ها  ها، کاهش هزینه موجود، جلوگیری از انتقال بیماری  تر از نژادهای وی حسن این کار را ارتقای شرایط ژنتیکی، استفاده گسترده

 .عنوان کرد

های مادر و  شود اکثر مرغداری بینی می شود و پیش تازه دارد شروع و عملیاتی میکار :های دامی جاهد گفت مدیرعامل شرکت نهاده

 ها از این روش استفاده کنند دهیم تا خود مرغداری دهیم و آموزش می اجداد از این موضوع استقبال کنند ما تجهیزات می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http54042054222300 

 "بازگشت به باال"

 اقتصاد کالن
 - 93/12/14فارس

 ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی خبر داد های برنامه رئيس مؤسسه پژوهش

 ليدهای جهانی تو های اقتصادی مقاومتی در کشاوری به دليل محدودیت اجرای برنامه

ها برای تأمین مواد غذایی در داخل  با توجه به محدودیت: ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی گفت های برنامه رئیس مؤسسه پژوهش

گیری از اقتصاد مقاومتی به نتایج مطلوب در حوزه کشاورزی  کشور و آینده نه چندان مطلوب برای واردات مواد غذایی باید با بهره

 .برسیم

شناسی و راهکارهای  صبح امروز برنامه کارگاه اقتصاد مقاومتی با عنوان مفهوم  ،خبرگزاری فارسار اقتصادی به گزارش خبرنگ

  .استقرار آن در بخش کشاورزی در سالن نعمتی جم وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد

ی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با ارائه ضرورت و راهبردهای اقتصاد ریز های برنامه سید حسن کاظمی رئیس مؤسسه پژوهش

های اقتصاد مقاومتی است زیرا  یکی از مخاطبین اصلی سیاست بخش کشاورزی: مقاومتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی گفت

 .این بخش تأمین کننده مواد غذایی کشور است

 .برابر شده اما تولیدات محصوالت کشاورزی رشد خیلی بیشتری داشته است 4ب نسبت به اوایل انقال جمعیت کشور: کاظمی افزود

همواره مسئله ( ره)از ابتدای انقالب اسالمی امام : ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی اظهار داشت های برنامه رئیس مؤسسه پژوهش

 .دادند ر میخودکفایی در کشاورزی و تأمین نیازهای اساسی در داخل کشور را مورد توجه قرا

های سیاست مقاومتی  تأمین مواد غذایی در کشور یکی از ارکان اساسی کشور است و مقام معظم رهبری هم از مؤلفه: کاظمی گفت

 .دانند غذا و دارو و تولید این دو مقوله در داخل می را تأمین

درصد  022شود در حالی که آمریکا بیش از  اده میدر آمریکا و اروپا برای تأمین مواد غذایی به بخش کشاورزی یارانه د: وی افزود

 .کنند توجهی نمی در زمینه تأمین مواد غذایی خودکفاست ولی با این وجود هیچ گاه به مقوله تأمین مواد غذایی بی

ذایی آب و خاک دو متغیر اصلی برای تولید مواد غ: ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی تصریح کرد های برنامه رئیس مؤسسه پژوهش

شویم  شود که کشور ما ایران به لحاظ این دو مقوله از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و جزو کشورهایی محسوب می محسوب می

 .که از نظر تأمین آب در شرایط کمبود قرار داریم

 ایران جزو کشورهای ناپایدار ذخایر آب است*

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930213000729
http://www.farsnews.com/
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کند و در حال  رصد از منابع آب تجدیدپذیرش را برداشت مید 32ایران جزو کشورهایی است که بیش از : کاظمی تصریح کرد

درصد اقتصاد جهان در شرایط ناپایدار و  00شود و حدود  میلیارد نفر می 0.1درصد از جمعیت جهان که معادل  41حاضر حدود 

 .رود استرس آبی قرار دارند که ایران هم جزو این کشورها به شمار می

 مين و کاهش مواد غذاییایران در معرض گرم شدن کره ز*

کشور جهان با کمبود جدی آب مواجهند و همچنین کشور ما ایران در چند سال اخیر در کانون گرم  82به طور کلی : وی افزود

 .شدن کره زمین قرار گرفته است و این گرما بر تولید مواد غذایی کشور بسیار تأثیرگذار است

درصد از  32تا  01  ایران جزء کشورهایی است که :ادی جهاد کشاورزی بیان داشتریزی و اقتص های برنامه رئیس مؤسسه پژوهش

 .کند نیازهای غذایی را از خارج کشور تأمین می

کشورهای آمریکا، آمریکای جنوبی و استرالیا از جمله کشورهای صادر کننده غالت در جهان هستند در حالی که : کاظمی گفت

 .است کشور ایران جزء واردکنندگان غالت

 OECD پرداخت یك ميليارد دالر یارانه به بخش کشاورزی در کشورهای*

میلیارد یورو به تولیدکنندگان غالت و سایر محصوالت اساسی یارانه  32معادل  0252اتحادیه اروپا در سال : وی تصریح کرد

میلیارد دالر به بخش کشاورزی یارانه روزانه بالغ بر یک  OECD دهد که کشورهای عضو ها نشان می پرداخت کرده است و بررسی

 .کنند پرداخت می

به  00و  05تراز کشاورزی ایران در سالهای  :ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی اظهار داشت های برنامه رئیس مؤسسه پژوهش

 .ط نامساعد مواجه هستیممیلیارد دالر منفی بوده است، بنابراین ما با این وضعیت و شرای 3میلیارد دالر منفی و  8بالغ بر  ترتیب

ها  بینیم که وضعیت عرضه مواد غذایی در جهان همانند گذشته نیست و قطعاً قیمت کنیم می وقتی به آینده نگاه می: کاظمی گفت

توان چشم به  کنند بنابراین با این شرایط نمی متأثر از شرایط خاصی خواهد بود و متقاضیان وضعیت خاصی را به بازار تحمیل می

 .شود ار جهانی دوخت و با این شرایط تولید غذا و تأمین نیازهای داخلی تعریف دیگری را شامل میباز

ها در ایران سه برابر متوسط  میزان بارندگی ایران یک سوم بارندگی جهان است و همچنین میزان تبخیر آب: بیان داشت وی 

درصد از بارندگی در  01افتد و حدود  ت کشور اتفاق میدرصد است مساح 01درصد بارندگی کشور در  31جهانی است و حدود 

 .بارد فصل نیاز محصوالت کشاورزی به آب می

با توجه به شرایط تولید مواد غذایی در سطح دنیا و : ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی اظهار داشت های برنامه رئیس مؤسسه پژوهش

هایی را در جهت  غذایی داخلی کشور با تکیه بر اقتصاد مقاومتی گام مشکالتی که در این خصوص وجود دارد و برای تأمین مواد

 .تولید محصوالت کشاورزی برداریم

امکان افزایشی تولید و عملکرد در محصوالت کشاورزی، : افزود وی به نقاط قوت بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور اشاره کرد و

های نوین در  وری عوامل و منابع تولید و در به کارگیری فناوری یزان بهرهنقاط ضعف بخش کشاورزی و منابع طبیعی، پایین بودن م

 .رود بخش کشاورزی از جمله این نقاط قوت به شمار می

افزایش تقاضا برای محصوالت بخش کشاورزی و  :ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی تصریح کرد های برنامه رئیس مؤسسه پژوهش

 .شود ها برای بخش کشاورزی محسوب می ز جمله فرصتامکان صدور خدمات فنی و مهندسی ا

نگرش ضعیف نسبت به جایگاه بخش  :کند اشاره کرد و گفت مواردی که بخش کشاورزی را تهدید می کاظمی در ادامه به

 .رود تهدیدها به شمار می عشایری از جمله این تغییرات اقلیمی و خشکسالی مداوم، توسعه نیافتگی روستاها و جوامع کشاورزی،
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انداز برنامه راهبردی در بخش کشاورزی باید به افزایش ضریب خودکفایی در تولید محصوالت  در تنظیم چشم: تصریح کرد وی

هایی که به لحاظ فنی امکان تولید آن در داخل وجود ندارد، اتکای  نهاده نهادهای کشاورزی، تأمین محصوالت و اساسی کشاورزی و

 .غیره تأکید کرد غذایی به منشأ تولید داخلی و برقراری ثبات در بازار داخلی وامنیت غذایی به سبد مطلوب 

انداز بخش  بر اساس موارد فوق سند چشم: ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی اظهار داشت های برنامه رئیس مؤسسه پژوهش

 .شود انداز می در افق سند چشم کشاورزی و منابع طبیعی در افق برنامه شامل دستیابی به تراز مثبت تجارت غذایی کشور

منابع  برداری بهینه از وری عوامل تولید در راستای افزایش تولید و افزایش ضریب خودکفایی، بهره ارتقای بهره: کاظمی تصریح کرد

از ...  امنیت غذایی در کشور و پایدار، مدیریت تجارت خارجی محصوالت کشاورزی مواد غذایی در راستای تولید داخلی در راستای

 .شود جمله مهمترین راهبردهای ما در بخش کشاورزی محسوب می

وری و افزایش تولید محصوالت  برنامه ارتقای بهره :های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت وی به عناوین برنامه

های  محصوالت کشاورزی از جمله برنامهراهبردی، برنامه توسعه صادرات مواد غذایی و محصوالت کشاورزی، برنامه ذخایر راهبردی 

 .شود اجرایی وزارتخانه محسوب می

قابلیت ایجاد  شود بنابراین باید های اجرایی به دو بخش بین بخشی و فرابخشی تقسیم می الزامات برنامه: کاظمی بیان داشت

در اثربخشی ما مؤثر هستند  های مختلف که ها فراهم شود و همچنین برای رسیدن به هدف با دستگاه هماهنگی بین بخش

 .هماهنگی و تعامل الزم صورت گیرد

ها و امکاناتی که برای تأمین مواد غذایی کشور با آن مواجه هستیم تأمین غذایی برای ما یک  با توجه به تمام محدودیت: وی افزود

 .انتخاب نیست بلکه یک الزام است

در آینده قطعاً برای تأمین و واردات مواد غذایی : کشاورزی تصریح کرد ریزی و اقتصادی جهاد های برنامه رئیس مؤسسه پژوهش 

گیری از اقتصاد  مشکالتی وجود خواهد داشت بنابراین باید با جبران نقاط ضعف در مباحثی کشاورزی و برآورده شدن نقایص و بهره

 .مقاومتی به نتایج مطلوب در حوزه کشاورزی برسیم

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http54042053222113 
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 صادرات و واردات
 - 93/12/14فارس

 واردات گوشت از استراليا و ارمنستان قطع شد

کنندگان دیگر از  با قطع ارز دولتی برای واردات گوشت، وارد: کنندگان گوشت گوساله گفت رئيس اتحادیه توليد

 .کنند استراليا و ارمنستان گوشت وارد نمی

واردات گوشت تنها از کشور برزیل : با اعالم این خبر اظهار داشت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رو در گفت علی خندان

 .دهند کنندگان رغبتی به واردات نشان نمی شود و به دلیل قطع ارز دولتی برای واردات گوشت وارد می انجام

  های جوان انجام و در واردات از پاکستان نیز که پیش از به صورت تلیسه :کنندگان گوشت گوساله افزود رئیس اتحادیه تولید

 .شد نیز قطع شده است سیستان و بلوچستان پروار می

 .شود به رغم قطع واردات گوشت تولید به حد کافی است و نیاز داخل به راحتی تامین می: در عین حال گفتوی 

رو با گرم شدن فصل بهار و تولید بیشتر گوساله وضعیت تولید بهتر شده است و البته با گرمی هوا نیز میزان مصرف  به گفته خندان

 .یابد کاهش می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930214000564
http://www.farsnews.com/
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تومان و خالص درجه یک  122هزار و  08قیمت گوشت گوساله مخلوط : شت گوساله تصریح کردکنندگان گو رئیس اتحادیه تولید

 .شود هزار تومان عرضه می 08هزار تا  03.1همچنین گوشت گوسفندی الشه نیز . هزار تومان است 40
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 بازار و قیمت ها
 - 93/12/13فارس

 تومان پيشنهاد شد 3۰۰1قيمت شير خام 

تومان هر کيلو شير خام را برای وزارت جهاد کشاورزی  3۰۰1انجمن صنفی گاوداران استان تهران، امروز نرخ جدید 

 .دپيشنهاد کر

امروز کانون انجمن صنفی گاوداران : ، با اعالم این خبر اظهار داشتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  احمد مقدسی در گفت

 .رزی پیشنهاد دادشیر خام را تعیین و به وزارت جهاد کشاو تومان برای هر کیلوگرم 5133با بررسی تمام عوامل موثر در قیمت، 

 51تومان از دامدار خریداری کنند،  5133در صورتی که شیر خام را کیلویی : رئیس انجمن صنفی گاوداران استان تهران افزود

 .درصد حاشیه سود خواهد داشت

مت تمام شده شیر ها و میزان تاثیر آن در قی های جدید انرژی، کرایه حمل و نهاده قیمت: وی در پاسخ به نحوه محاسبه قیمت گفت

 .شد خام محاسبه

تومان شیر خام برای سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان  5132هفته گذشته قیمت کیلویی : مقدسی گفت

 .شود، قیمت را این هفته تعدیل کردیم ها که باعث کاهش قیمت تمام شده می کردیم، اما با توجه به فراوانی گله اعالم

تولیدی خودشان به قیمت مناسب  خواهند، محصول گاوداران به هیج عنوان به دنبال گرفتن یارانه نیستند و می: وی تاکید کرد

 .خریداری شود

ها قیمت شیر خام  با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه  :گفت امروز به خبرنگار فارس در این میان مشاور انجمن صنایع لبنی هم

 .درصد سود هم برای تولیدکنندگان خواهد داشت 52تومان باشد،  5312اگر کیلویی 
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 خدمات دام
 - 93/12/13فارس

 ی ادعا کردیك دامدار نمونه کشور

 راس دام بر اثر تزریق واکسن فاسد 1۲۲تلف شدن 

 .دام در این منطقه تلف شدند 322یک دامدار نمونه کشوری ادعا کرد با تزریق واکسن فاسد از سوی دامپزشکی منطقه زرندیه، 

ها در اوایل بهار،  برای جلوگیری از پرخوری دام: ، اظهار داشتری فارسخبرگزاوگو با خبرنگار اقتصادی   فریدون فریدونی در گفت

 .انجام شد استان مرکزی کنند که این تزریق واکسن توسط بخش دامپزشکی منطقه زرندیه  معموال واکسن آنتروتوکسمی تزریق می

ها انجام شد و در هر مرحله تعدادی  برای دام این تزریق واکسن سه مرحله: هزار رأسی دارد، گفت 1پروری  این دامدار نمونه که دام

 .شدند ها تلف  از دام

های تلف شده را به دانشکده دامپزشکی تهران انتقال دادم و آنها بعد از بررسی اعالم کردند که علت تلف  به ناچار دام: وی گفت

 .ها تزریق واکسن آنتوریوم فاسد است شدن دام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930214000272
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930213001007
http://www.farsnews.com/
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ها  گراد باید نگهداری شود، اما به دلیل عدم رعایت این شرایط واکسن درجه سانتی 3تا  1ای این واکسن باید در دم: فریدونی گفت

 .فاسد شده بودند

 .ها تلف نشدند تزریق کردند که بعد از آن دیگر دام  از تهران آوردند و برای بار چهارم واکسن آنتروتوکسمی را :وی ادامه داد

ها شده  کنند که تزریق واکسن فاسد باعث تلف شدن دام عنوان قبول نمی رندیه به هیچمنطقه ز مسئوالن دامپزشکی  :فریدونی گفت

 .است

 .ام و منتظر رای دادگاه هستم گوسفند را به مراجع قضایی اعالم کرده 322موضوع تلف شدن : وی گفت
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 متفرقه
 آیانا-1393بهشت اردی

 در نمایشگاه کتاب تهران  "رشد قلم در عرصه کشاورزی"برپایی غرفه بزرگ 

از دام و طيور و ده ها کتاب  از درب اصلی نمایشگاه که وارد می شوید غرفه ای غرق در گل و گياه سبزی با ماکت هایی

 .تحقيقی، ترویجی آموزشی عظمت کشاورزی و توليد نان و غذا را به رخ می کشد

استندهای درون  .می پردازند” رشد قلم در عرصه کشاورزی“مقامات کشوری در بدو ورود به نمایشگاه کتاب، ابتدا به بازدید از غرفه 

 .ایت می کنندراهروها بازدیدکنندگان را به سمت غرفه هد

در داخل غرفه بر دیواره بزرگ سراسری تصویری از قلم که در زمین های ترک خورده و سله بسته ،زندگی و دانه و محصول را می  

کتاب زندگی و داستان آفرینش با آدم و گندم و  ” :پروراند رقم خورده است و نوشته ای کوتاه توجه همه را جلب می کند

میلیون تومانی ترتیبی اتخاذ کرده تا چند میلیون  122یر جهادکشاورزی با اختصاص بودجه وز .”آب نوشته شده است

 .بازدیدکننده ازنمایشگاه کتاب و چند ده میلیون بیننده تلویزیونی، کتاب کشاورزی را در زندگی خود حس کنند

گی، نان، آب و غذا بر روی خود دارند و مردم را در سراسر راهروها، آدمک هایی به شکل میوه ها و گیاهان هر کدام نوشته ای از زند

  .به کشاورزی جلب می کنند

گرچه روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی پیشتاز و پیشنهاددهنده نهضت نوشتاری و قلم در کشاورزی بوده است، برکت غذا و 

رسانه ها را در این مسیر بسیج کرده است، کشاورزی در اختیار مردم قرار می گیرد و صدا وسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

 .متاسفانه نتوانسه چنین پیشنهادی را عملیاتی کند و امید است در سال آینده شاهد چنین مراسمی باشیم

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http53300-5html. 
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 متفرقه
 آیانا-1393اردیبهشت 

 ویژه تجليل رئيس جمهوری از چهار استاد نمونه بخش کشاورزی و صنایع غذایی 

 31وسومين دوره تجليل از اعضای هيئت علمی نمونه کشور در حالی دیروز با حضور رئيس جمهوری برگزار و  بيست

نه تجليل شدند که از این تعداد جمعی متعلق به مشاهير علمی حوزه کشاورزی، عنوان عضو هيئت علمی نمو نفر به

  .صنایع غذایی و علوم جانوری هستند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930213000490
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17422-1.html
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رشته صنایع غذایی  42، در این آیین ملی؛ دکتر فخری شهیدی، استاد پایه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شناسی کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان، دکتر  رشته حشره 43استاد پایه  دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمد خانجانی

رشته مهندسی آب دانشگاه شهیدچمران اهواز که از مخالفان بحث انتقال آب رودخانه کارون به خارج  48مهدی قمشی استاد پایه 

انوری دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز گروه علوم ج 41از استان خوزستان است، دکتر محمدعلی حسین پورفیضی استاد پایه 

به نام سال اقتصاد و  04دانا در این آیین با اشاره به نامگذاری سال  فرجی.عنوان استادان نمونه کشور برگزیده و تجلیل شدند به

ابع فرهنگی و دانیم که اساتید، من همه ما به نقش فرهنگی اساتید در تربیت نیروی انسانی جامعه واقفیم و می: فرهنگ گفت

وی با بیان اینکه در زمینه اقتصاد نیز از ابتدای سال جاری هرگاه به نقش .دهندگان فرهنگ و اخالق به نسل جوان هستند انتقال

های اقتصاد است را اساسی  وزارت علوم در تحقق شعار سال اشاره شد، نقش وزارت علوم در اقتصاد دانش بنیان که یکی از بنیان

. بنیان است استادان ما نقش اساسی دارند ای بزرگ برای اقتصاد دانش بخشی به منابع انسانی که سرمایه در کیفیت: دانست و افزود

گذارند؛ البته کار تربیت نیروی انسانی باید هدفمند باشد،  ها نباید سرزنش شوند که چرا این منابع را در اختیار می بنابراین دانشگاه

وزیر علوم با بیان .شود هایی است که در دنیا انجام می ی در دوره رکود اقتصادی یکی از سیاستاما غنی کردن سبد اشتغال حت

ما : ها باید پاسخگوی نیاز جامعه باشند، استادان را یکی از محورهای اصلی این پاسخگویی دانست و خاطرنشان کرد اینکه دانشگاه

با سرعت در حال حرکت است حتی اگر با سرعت آنها حرکت کنیم فقط های زنده داشته باشیم وگرنه در دنیایی که  باید برنامه

آموزی به دانشجویان  دانا با بیان اینکه مهارت فرجی.در حالی که ما باید جلوتر از آنها حرکت کنیم. کنیم فاصله خود را حفظ می

مسئول کارآفرینی استادان : ادامه داد کنیم، های نسل سوم دنبال می ویژه کارآفرینی یکی از مواردی است که ما در دانشگاه به

 .دهند های نو به دانشجویان می هستند که ایده

 هدیه یك استاد نمونه به رئيس جمهوری

عنوان  گروه علوم جانوری دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز که امروز به 41پورفیضی، استاد پایه   به گزارش ایانا، محمدعلی حسین

سکه از رئیس جمهوری دریافت کرد، پیش از دریافت هدایای خود، پشت  52کشوری یک لوح تقدیر و یکی از استادان نمونه 

آیند از رئیس جمهوری درخواست که  شمار می ها، اتاق فکر و گنجینه ای برای کشور به تریبون رفت و با تأکید بر اینکه دانشگاه

وی همچنین از .آیند شمار می دید نیستند و همیشه یک فرصت بهاجازه ندهند نخبگان کشور را تضعیف کنند، نخبگان هیچگاه ته

های فکر شوند و تأکید کرد که به جز نخبگان متعهد افراد دیگری اجازه  رئیس جمهوری خواست تا دانشجویان و جوانان وارد اتاق

اند و خودشان   ناً به بلوغ کافی رسیدهها یقی  دانشگاه :عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، اظهار داشت.ها را نیابند ورود به دانشگاه

: وی در میان سخنان خود خطاب به رئیس جمهوری، تصریح کرد.ها را منصوب کنند توانند مدیران گروه و روسای دانشکده می

ا هدیه ها را به شم خواهم این قلم ام و اجازه می پیش از آنکه شما به اهل قلم هدیه دهید، من چهار قلم با خود به همراه آورده

 .ها را به رئیس جمهوری، وزرای علوم و بهداشت همچنین معاون علمی فناوری رئیس جمهوری تقدیم کرد وی سپس این قلم.دهم

 /.عنوان هدیه از رئیس جمهوری دریافت کردند عدد سکه نیز به 52استادان نمونه کشوری عالوه بر دریافت لوح تقدیر، 

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http53350-5html. 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا-1393اردیبهشت  15, نبه

 ویژه کارانه  دعوت دبيرکل خانه کشاورز برای ارائه پيشنهادات غيرمحافظه

کارانه  ناسب و خطرناک منابع آبی موجود، نيازمند پيشنهادات غيرمحافظهبخش کشاورزی برای نجات از وضعيت نام

 .ها است ها و انجمن پژوهشگران، تشکل

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17412-1.html
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، دبیرکل خانه کشاورز دقایقی پیش در نهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

میلیارد  541های تجدیدپذیر  ، برآورد آب5431مان افتتاح وزارت نیرو در سال در ز: کشاورزی ایران با اعالم این مطلب گفت

 .میلیارد مترمکعب کاهش یافته است 08مترمکعب اعالم شد که اکنون باید گفت که رقم واقعی این منابع آبی به 

باید تشکر کرد که زمینه مناسبی برای  های جهادکشاورزی و نیرو بابت اصالح روند آمار غیرواقعی از وزارتخانه: عیسی کالنتری افزود

 .گیری و تحقیقات بخش کشاورزی فراهم کنند انجام تصمیم

ها کاهش یافته و تبدیل به باران شده و از میزان  آب ها اضافه نشده، روان های گذشته به میزان بارندگی در سال: وی خاطرنشان کرد

 .برد شدت به سمت بحران پیش می به های مؤثر کاسته شده است که این امر کشور را بارندگی

میلیارد مترمکعب کاهش  12میلیارد مترمکعب به کمتر از  04درصد کاهش از  38تا  30ها با  آب میزان روان: کالنتری ادامه داد

 .یافته است

میلیارد مترمکعب  51داشت، اما امروز این میزان به منفی ( صفر)سال قبل باالنس  41وضعیت تراز منابع آبی در : وی تصریح کرد

 .کاهش یافته است

شود، باید توجه  هنگامی که از افزایش تولید و باال رفتن سطح محصوالت کشاورزی صحبت می: دبیرکل خانه کشاورز یادآور شد

 .ای به منابع آبی موجود نیز داشت ویژه

 .های کشور گرفتار خشکسالی است ه تاالبرو هستیم که تاالب طبیعی ندارد و هم امروز با ایرانی روبه: کالنتری تأکید کرد

 سال آینده ۰۲ادامه روند برداشت منابع آبی، موجب نابودی کشاورزی در 

های آینده وجود خواهد داشت که اقتصاد کشاورزی آن مورد بررسی قرار گیرد،  وی با طرح این مسئله که آیا کشاورزی در سال

سال آینده دیگر کشاورزی وجود نخواهد  02بی به همین منوال ادامه پیدا کند، در برداری از منابع آ اگر روند بهره: اظهار داشت

 .داشت

طوری که تا حد توان  شد، به ، لغتی غربی و حیله دشمنان پنداشته می"توسعه پایدار"در ابتدای کار، واژه : کالنتری همچنین گفت

 .تن نمک در اراضی زراعی کشور شده است 51ی و وجود از منابع آبی کشور استفاده شد که عاقبت آن امروز مردگی کشاورز

هزار نفر آنها با  0میلیون کشاورز در کشور وجود دارد که  3.1حدود : وی با انتقاد از روند کشاورزی سنتی حاکم بر کشور افزود

و چهار میلیون نفر آنها هزار نفر متوسط  022هزار نفر مطلوب، حدود  12داشتن سرمایه، پول و تحصیالت، دارای وضعیت مناسب، 

 .برند سر می در وضعیت اسفناک به

کنند و مبالغی نیز که با سود زیاد به این بخش تزریق  ها سرمایه الزم را به بخش کشاورزی وارد نمی بانک: کالنتری خاطرنشان کرد

 .ها شده است شود، عامل خدمت کشاورزان به بانک می

سال  12با توجه به قوانین موجود که مربوط به : ی روز دنیا به بخش کشاورزی ادامه دادها وی با انتقاد از عدم ورود تکنولوژی

طوری که کشاورزان برای واردات یک  های روز دنیا وجود دارد، به ها و تکنولوژی گذشته است، موانع زیادی برای واردات نهاده

 .حمایت از تولیدات داخلی خرید کنند کیفیت ایرانی را به بهانه کیلوگرم نهاده، باید دو کیلوگرم بذر بی

دلیل عدم وجود بذر مناسب در سال  تازگی وارد شده، به های خارجی که به زمینی دبیرکل خانه کشاورز با اشاره به اینکه سیب

ی به در صورتی که در مواقع لزوم واردات بذر مناسب و اصالح پیشنهادی وجود داشته باشد، دیگر نیاز: گذشته است، تصریح کرد

 .زمینی در این حجم وجود ندارد واردات غده سیب

های روز دنیا به بهانه حمایت از  آالت کشاورزی نیز با این مشکالت و عدم اجازه ورود تکنولوژی در بخش ماشین: کالنتری یادآور شد

 .رو هستیم تولیدات داخلی روبه
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آالت روز کشاورزی در  وجود دارد، اما یک دستگاه تراکتور و ماشین های روز دنیا در مناطق آزاد مرزی، انواع ماشین: وی تأکید کرد

 .شود این مناطق دیده نمی

های بخش کشاورزی نیز باید برای نجات کشاورزی، پای خود را وسط بکشند، زیرا این مشکالت همراه  انجمن: کالنتری اظهار داشت

 .با یک یا دو نفر و بخش دولتی قابل حل نیست

های اشتباه موجود در  ای به وی از سیاست نژاد با نوشتن نامه اینکه چند نفر جوانمرد در ابتدای دولت محمود احمدی وی با اشاره به

تا زمانی که فعالیت بخش کشاورزی چشم خود را بر روی مشکالت ببندند و سکوت کنند، روند : بخش کشاورزی انتقاد کردند، گفت

 .شود توسعه این بخش فراهم نمی

ای است که از دل  کارانه بخش کشاورزی ما نیازمند پیشنهادات علمی جسورانه و غیرمحافظه: انه کشاورز در پایان افزوددبیرکل خ

 /.آید های علمی بیرون می ها و پژوهش ها، تشکل همین اتحادیه

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http53320-5html. 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  15, نبهدوش

 ویژه نظرات مشورتی اقتصاددانان کشاورزی شد  ها با نقطه وزیر جهادکشاورزی، خواستار رفع چالش

بخش کشاورزی را استحصال کنند و  های موجود در وزیر جهادکشاورزی از اقتصاددانان خواست تا مشکالت و چالش

 .برای رفع آنها راهکارهای عملياتی ارائه دهند

  

، وزیر جهادکشاورزی امروز در نهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها بتوانند  اقتصاددانان بخش کشاورزی با مطالعه چالش رود شود که امید می های کلیدی محسوب می اقتصاد یکی از بخش: گفت

 .راهگشای مشکالت بخش باشند

ها، خدمات آن از ارزش افزوده  های بخش کشاورزی آن است که در مقایسه با سایر بخش یکی از ویژگی: محمود حجتی افزود

 .کمتری برخوردار است که این پدیده منحصر به کشاورزی ایران نیست

شود،  های دیگر آن محسوب می ها بیشتر بوده که این امر از ویژگی پذیری بخش کشاورزی از سایر بخش ریسک: کرد وی خاطرنشان

 .ها قرار دارد ای که سرمایه موجود در بخش، تحت تأثیر خشکسالی، ترسالی، تگرگ، آفت و بیماری گونه به

تر  ها، حساس ت کمتری دارد و نسبت به نوسانات بازار و قیمترف بخش کشاورزی در مقابله با مشکالت، راه برون: حجتی ادامه داد

 .است

های سنتی و تبدیل شدن آنها به مدرن، به منابع  سازی اراضی، باغ وری آب، مکانیزاسیون، تجهیز و یکپارچه بهره: وی تصریح کرد

 .شوند آن جذب می گذاران کمتری به سوی پذیری بیشتر این بخش، سرمایه مالی نیاز دارد که در مقابل ریسک

  

 ای از بخش کشاورزی لزوم حمایت یارانه

هزار میلیارد دالر برای یارانه بخش کشاورزی مصوب و اختصاص یافته  یک 0202در آمریکا، تا سال : وزیر جهادکشاورزی یادآور شد

 .های محکمی را از بخش کشاورزی کشور داشته باشیم است؛ بنابراین ما نیز باید پشتیبانی

شود و اغلب کاالهایی که با کشتی به  های سنتی آبیاری تولید می درصد محصوالت کشاورزی ایران با روش 02: تأکید کرد حجتی

 .شود، دیم هستند کشور وارد می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17409-1.html
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 .پذیری در بخش ایجاد کرد شود، بنابراین باید بتوان رقابت های تولید مربوط به آب می بخشی از هزینه: وی اظهار داشت

ها خواست که برای حل مشکالت بخش کشاورزی با ما همراه باشند، زیرا ما  جمن اقتصاد کشاورزی و سایر انجمنحجتی از ان

 .ها هستیم و باید کمک کنیم در دولت تدبیر و امید، مسائل اصلی بخش کشاورزی مرتفع شود دنبال واقعیت به

  

 است منابع آب و خاک دست کشاورزان است، اما توانایی مالی آنها ضعيف

شود، مگر  انداز مطلوبی با اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی حاصل نمی چشم: وزیر جهادکشاورزی خاطرنشان کرد

 .آنکه اقتصاددانان بخش کمک کنند تا راهکار و رویه مناسبی ارائه شود

اجرا برای بخش کشاورزی باشند و عالوه بر آن، های عملی و قابل  دنبال فرمول از اقتصاددانان تقاضا دارم که به: حجتی ادامه داد

های فوق  یک از نظام وری و اینکه کدام برای بهبود فضای کسب و کار در بخش کشاورزی، اضافه کردن دانش کشاورزان، افزایش بهره

منابع آب و : وی تصریح کرد.برداری خانوادگی مؤثرتر است، بررسی انجام داده و راهکار ارائه دهند های بهره ها یا نظام یعنی تعاونی

خاک کشور در اختیار کشاورزان است و توانایی مالی ضعیف آنها از دیگر مشکالتی است که باعث شده تراز این بخش همچنان 

گذاری حال حاضر، فکری اساسی برای بهبود وضعیت  های قیمت منفی باشد که الزم است با توجه به منابع موجود و نظام

از اقتصاددانان همچنین خواهشمندم که راهکارهای عملیاتی برای انتقال آب از مزرعه و تأمین : حجتی یادآور شد.برداران کنیم بهره

ترین  از نظر اقتصادی، خواهشمندم که عمده: وی تأکید کرد.امنیت غذایی با توجه به ارزش اقتصادی آب را مدنظر قرار دهند

 .استحصال و راهکارهای عملیاتی و اجرایی برای آن یافت شود های اقتصادی بخش کشاورزی توسط این انجمن چالش

  

 ميليارد تومانی برای آبياری تحت فشار در سال جاری 31۲۲اختصاص بودجه 

تواند راهکار مناسبی برای  ای در این انجمن وجود دارد که می های نهفته ها و قابلیت ظرفیت: وزیر جهادکشاورزی معتقد است

ترین مشکل بخش کشاورزی است  وری، بزرگ پایین بودن بهره: حجتی اظهار داشت.مله بحران آب پیدا شودهای موجود ازج بحران

میلیارد ریال با  422تا  022در آبیاری تحت فشار، : وی همچنین گفت.ای به این بخش داشته باشد که الزم است دولت توجه ویژه

میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است که  422هزار و  ه امسال یکدرصد در سال گذشته به تصویب رسید، اما در بودج 52سود 

میلیارد دالر از  5.1هایی در خوزستان شده بود که امسال با اختصاص  گذاری سرمایه: حجتی در ادامه افزود.این اقدام خوبی است

ص یافت که طی چند سال گذشته های سه و چهار خوزستان تخصی گذاری توسعه ملی برای تجهیز و نوسازی شبکه صندوق سرمایه

شده عرضه  کنیم تا قیمت محصوالت، زیر قیمت تمام در وزارت جهادکشاورزی تالش می: وی خاطرنشان کرد.سابقه بوده است بی

  .رود این انجمن به کمک مشکالت بخش بیاید وری نیز اقداماتی انجام خواهد شد که امید می نشود و برای افزایش بهره

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http53321-5html. 

 "بازگشت به باال"

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1393اردیبهشت  15, نبه

مه حمایتی لزوم تقویت بي/ مراقب قيمت محصوالت کشاورزی و حقوق کشاورزان هستيم: حجتی
 کشاورزان 

شده  ها، دولت مراقب است که قيمت محصوالت کشاورزی زیر قيمت تمام با اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی یارانه

  .به فروش نرسد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17405-1.html
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، وزیر جهادکشاورزی امروز در حاشیه نهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بخش کشاورزی در دنیا با حمایت و پشتیبانی دولت و مسئوالن همراه است و از آنجا که : ران در جمع خبرنگاران گفتکشاورزی ای

 .های کمتری برخوردار است، نوسانات بازار همیشه بر آن تأثیرگذار است گذاری از سرمایه

 .ی باید توسط اقتصاددانان کشور یافت شودهای موجود در بخش کشاورز راهکارهایی برای مشکالت و چالش: محمود حجتی افزود

گاه این منابع نسبت به  تسهیالت و منابع مورد استفاده در بخش کشاورزی، بیشتر مواقع ترجیحی بوده و هیچ: وی خاطرنشان کرد

 .شود ها همچون بازار جذب نمی سایر بخش

های ترجیحی و  زی قرار داده که عالوه بر آن، نرخصندوق توسعه ملی، منابع خوبی را در اختیار بخش کشاور: حجتی ادامه داد

تواند در اختیار بخش کشاورزی و فعاالن  شده معروف است، می هایی که از مجلس و دولت گرفته شده و به نام وجوه اداره بودجه

 .بخش قرار گیرد

های موجود  بیشتر و رفع چالشهای  دولت راهکارهای جبرانی همچون بیمه محصوالت کشاورزی را برای حمایت: وی تصریح کرد

 .قرار داده که الزم است چتر حمایتی بیمه تقویت شود

  

 خرید تضمينی و بيمه کشاورزی، از منابع حمایتی دولت

بردار  درصد آن توسط بهره 01ای توسط دولت و تنها  های بیمه درصد کمک 31در حال حاضر : وزیر جهادکشاورزی یادآور شد

 .ها افزایش یابد زم است باز هم این حمایتشود، اما ال پرداخت می

های دیگری دارد که این امر  برداران این بخش حمایت دولت با خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، از بهره: حجتی تأکید کرد

 .شود هایی که اعمال می گذاری پاسخی است برای قیمت

 .ای مقتضی برطرف کنیم گونه های موجود را به چالش تری هستیم تا بتوانیم دنبال راهکارهای عملی به: وی اظهار داشت

برداران بخش کشاورزی و کاالهای  بهره: قلم کاالی اساسی نیز گفت 53ها و افزایش قیمت  حجتی درباره فاز دوم هدفمندی یارانه

شده به فروش برسد  مدهیم تا محصوالت تولیدشده، زیر قیمت تما تولیدشده در این بخش، مورد حمایت دولت هستند و اجازه نمی

 .ربط کمک خواهند کرد های حمایتی و سایر مراجع ذی و در این راستا، سازمان

های مورد اشاره قبلی پیش  گران شدن این محصول همچون سایر محصوالت، طبق برنامه: وی درباره افزایش قیمت شیر نیز افزود

 .رود می
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1393اردیبهشت  14, نبه

 تصویب شش برنامه راهبردی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی 

های فرابخشی، شش برنامه  شاورزی با همکاری دستگاهریزی و اقتصادی وزارت جهادک های برنامه مؤسسه پژوهش

 .راهبردی برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی را تدوین و تصویب کرده است

ریزی و اقتصادی در کارگاه آموزشی اقتصاد  های برنامه ، رئیس مؤسسه پژوهش(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

عنوان  تأمین مواد غذایی به: جم این وزارتخانه برگزار شد، گفت ه مدیران وزارت جهادکشاورزی که امروز در سالن نعمتیمقاومتی ویژ

 .یک رسالت مهم بخش کشاورزی مدنظر است و با وجود همه مشکالت، کارنامه قبولی در تأمین امنیت غذایی را دارا هستیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17404-1.html
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، مسئله خودکفایی در محصوالت غذایی مدنظر بوده و همواره در این بخش و تأمین از ابتدای انقالب اسالمی: حسن کاظمی افزود

 .شماری شده است های بی نیازها، تالش

تراز تجاری غذایی در کشورهای اتحادیه اروپا همواره مثبت است، اما ایران جزء کشورهایی است که دارای تراز : وی خاطرنشان کرد

 .هایی وجود دارد ز محدودیتمنفی بوده و از نظر منابع آبی نی

درصد  82ای که در حال حاضر  گونه تر کرده، به تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین نیز شرایط را سخت: کاظمی ادامه داد

 .رو هستند کشورهای جهان با مشکل آب روبه

باید  0212های  وضعیت برای سال شود و این درصد نیازهای غذایی کشورمان از خارج تأمین می 32تا  01حدود : وی تصریح کرد

 .از این حالت خارج شود

  

 تراز غالت کشورهای در حال توسعه، همچنان منفی و کشورهای اروپایی مثبت

ها، کشورهای در حال توسعه،  بر اساس بررسی: ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی یادآور شد های برنامه رئیس مؤسسه پژوهش

 .اند میلیون تن در بخش غالت بوده 550دی دارای تراز تجاری منفی میال 0225تا  5000در سال 

 003این تراز به منفی  0212رسد و در سال  میلیون تن می 040میالدی این تراز به منفی  0242در سال : کاظمی تأکید کرد

و مثبت  024، مثبت 553 های فوق دارای تراز مثبت میلیون تن خواهد رسید، این در حالی است که کشورهای صنعتی در سال

 .میلیون تن در بخش غالت بوده و هستند 038

میلیارد یورو به تولیدکنندگان غالت و سایر محصوالت اساسی  32میالدی معادل  0252اتحادیه اروپا در سال : وی اظهار داشت

 .د استفاده قرار گرفتدرصد بودجه ساالنه این اتحادیه، برای اعطای یارانه مور 32یارانه پرداخت کرد و بیش از 

هزار  ساله، یک 52، بودجه یارانه کشاورزی برای یک دور 0254بر اساس اطالعات سنای آمریکا در سال : کاظمی همچنین گفت

 .میالدی است 0228درصد بیش از سال  12میلیارد دالر تصویب شده است که 

این تراز به هفت  00شت میلیارد دالر منفی بود و در سال خورشیدی، ه 5405تراز تجاری کشورمان در سال : وی در ادامه افزود

 .میلیارد دالر منفی رسید و در سال جاری نیز برآورد در همین حدود است

  

 !ها نقاط قوت، در کنار محدودیت

 ویژه در کشورهای چین و هند که از در آینده جهان به: ریزی و اقتصادی خاطرنشان کرد های برنامه رئیس مؤسسه پژوهش

توانیم چشم به مازاد  دهد که ما نمی ها نشان می های منابع وجود خواهد داشت و بررسی متقاضیان اصلی غذا هستند، محدودیت

 .تولید جهانی بدوزیم

شود؛ بنابراین در این راستا باید ارتقاء  های زیستی استفاده می در برخی از کشورها نیز از مواد غذایی برای سوخت: کاظمی ادامه داد

 .عملکرد و معرفی ارقام جدید را مدنظر قرار دهیم

ها بیش از پیش بوده و الزم  های دنیا را دارد؛ بنابراین محدودیت سوم بارندگی برابر تبخیر جهان و یک ایران سه: وی تصریح کرد

 .های جدیدی برای تولید مواد غذایی پیدا شود است راه

آموختگان و امکان افزایش  وع اقلیمی گسترده، منابع غنی ژنتیکی، وجود دانشها، تن رغم همه محدودیت به: کاظمی یادآور شد

 .آورد تا بتوانیم به خودکفایی نیل پیدا کنیم المللی بستر مناسبی را فراهم می های جنوبی و بین پروری در آب آبزی

وری عوامل و منابع تولید، فقدان  ان بهرهوجود ضایعات باال، پایین بودن میز: وی با اشاره به نقاط ضعف بخش کشاورزی تأکید کرد

  .شود های این بخش محسوب می ترین ضعف گذاری از مهم سازوکارهای الزم برای برنامه جامع کشت ساالنه و عدم تعادل سرمایه
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 ترین راهکار خودکفایی در اقتصاد مقاومتی وری و افزایش توليد، مهم ارتقاء بهره

دهد که باید به افزایش  نتایج مطالعات این پژوهشکده نشان می: زی و اقتصادی اظهار داشتری های برنامه رئیس مؤسسه پژوهش

وری در بخش کشاورزی فکری اساسی کرد و عالوه بر آن، ایجاد جذابیت در فضای کسب و کار و ثبات در  ضریب خودکفایی و بهره

 .بازار داخلی را به وجود آورد

وری از عوامل  ترین برنامه آن ارتقاء بهره ورزی راهبردهایی در حال بررسی است که مهمدر وزارت جهادکشا: کاظمی همچنین گفت

 .تولید است که به موجب آن، افزایش تولید و ضریب خوداتکایی رقم خواهد خورد

در حال شده در این بخش است که کشورهای هدف  های فراسرزمینی از دیگر مطالعات انجام استفاده از کشت: وی در ادامه افزود

تواند برای تأمین غذای آیندگان مؤثر  های اجرایی مربوط به آن نیز تدوین شده است و این برنامه می اند و برنامه حاضر مشخص شده

 .واقع شود

های بخش  وری و افزایش تولید نهاده وری و افزایش تولید محصوالت استراتژیک، ارتقاء بهره ارتقاء بهره: کاظمی خاطرنشان کرد

زی برنامه ذخایر راهبردی محصوالت کشاورزی، توسعه صادرات مواد غذایی و محصوالت کشاورزی، حفاظت و صیانت از کشاور

های اجرایی در زمینه فوق معرفی  ترین برنامه های فراسرزمینی از مهم منابع پایه، استفاده از منابع تولید خارجی در چارچوب کشت

 .شده است

های آن آماده است و در این  ایی شدن اقتصاد مقاومتی، شش برنامه به تصویب رسیده و چارچوبدر راستای اجر: وی تصریح کرد

 .راستا تعامالت فرابخشی نیز در حال انجام است

جم وزارت  گفتنی است، کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی ویژه مدیران وزارت جهادکشاورزی از صبح امروز در سالن نعمتی

شده در این وزارتخانه را اعالم کردند،  های انجام ا سخنرانی سه پژوهشگر که هریک تحقیقات و برنامهجهادکشاورزی برپاست و ب

 .همراه بود و در این بین با پرسش و پاسخ ادامه یافت

 /.ریزی شده است ها نیز برنامه های آموزشی در موضوع هدفمندی یارانه های آینده، کارگاه همچنین طی هفته
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 برنج
 آیانا- 1393اردیبهشت  13

 شود  وقتی جای برنج، ویال سبز می

اند  در شهر به شهر حاشیه دریای خزر ویالهایی روییده. یستدیگر ارمغان شهرهای شمالی کشور طبیعت بکر و آرامش دریای آن ن

برد که به راستی واقعا اینجا  که سبک معماری مدرن و امکاناتی که برایشان تدارک دیده شده است، گاهی ذهن را به آن سو می

ر را به آنجا ببرند و دمی های شه ایران است؟ جایی که انگار فقط مهیا شده است برای استراحت مسافران مرفه شهری که خستگی

 .بیاسایند

ایست برای فراهم کردن امکانات  کنی که گویی این خطه هیچ ساکن بومی ندارد و هرکسی هم هست شاید خدمه گاهی احساس می

های مرفه و درآمدهای هنگفت ویالسازی که اغلب نصیبشان  در واقع هم همین است، آن روی سکه رفاه تهرانی! رفاهی مسافران

هایی که آبش خشک شده و ویال بر سرش  شود، زندگی خیل عظیمی از ساکنان بومی قرار دارد که معیشتشان به همین زمین می

 .کشند های برنج قد می ویالهای به ظاهر زیبایی که به جای خوشه. آوار شده گره خورده است

 سختی خاکستری سيمان به جای مخمل سبز شاليزارها 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17382-1.html
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کنیم، با  ال جایش را به سختی خاکستری آهن و سیمان داده است چنانچه از هر شهر که گذر میمخمل سبز شالیزارهای شم

ها روزگاری محل کشت برنج  این زمین. شویم های کشاورزی و شالیزارها با قیمت نازل برای ویالسازی مواجه می پدیده فروش زمین

ها با  بازی واسطه شوند و در کورس متری تقسیم می 5222تا  122ولی اکنون به ویالهای  .و دیگر محصوالت کشاورزی بود

 .رسند های هنگفتی به فروش می قیمت

 مقرون به صرفه نبودن کشاورزی برای شاليکاران

کنند و البته ریشه آن را در مقرون به  گونه آنقدر بارز و آشکار است که مسئوالن هم آن را انکار نمی رواج پدیده ویالسازی قارچ

کنند نظارت کافی وجود  آنها اذعان می. کنند کشاورزی برای کشاورزان و شرایط سخت زندگی روستاییان عنوان میصرفه نبودن 

  .دانند تاثیر نمی خواهی برخی دالالن و زمین خواران را نیز در این زمینه بی ندارد و سودجویی و زیاده

 خداحافظی با شاليزارها

هجوم ویالسازان به : گوید داند و می می این روند را تهدیدی برای کل کشور مینماینده شهرستان آمل در مجلس شورای اسال

مناطق روستایی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، شکل و سیاق روستاها را تغییر داده و با ادامه یافتن این مسیر باید از کشاورزی و 

  .کشت برنج در شمال کشور خداحافظی کرد

 عی برنجکاراناز دست رفتن کسب و کار واق

تغییر کاربری اراضی : گوید درباره تغییر کاربری اراضی شمال کشور می« کسب و کار»وگو با  یک فعال حوزه کشاورزی نیز در گفت

افتاده است  زمانی اثر مثبت دارد که در جهت توسعه کشاورزی صنعتی باشد اما این نوع تغییر کاربری که در شمال کشور اتفاق 

 .ای فراهم کرده است ست رفتن کسب و کار واقعی کشاورزان شده و زمینه را برای داللی و سودجویی عدهتنها باعث از د

تغییر کاربری اراضی از شالیزار به ویالسازی صرف نظر از اثرات اکولوژیک در زمینه  :کند عبدالمجید مهدوی دامغانی اظهار می

اند اکنون کارایی خدماتی و تولیدی خود را از  ه روزی نقش مولدی داشتهافرادی ک. کسب و کار آن خطه هم اثر منفی گذاشته است

  رسند توانند برای سالیان دراز درآمدزا باشد با قیمت اندکی به فروش می اند و شالیزارهایی که می دست داده

 نظام خرده مالکی عامل کاهش درآمد

ب و مکفی و نظام خرده مالکی در شمال کشور باعث شده، گذاری مناس مشکالت ساختاری، انجام نشدن هزینه: افزاید وی می

نداشتن درآمد، پایین بودن قیمت . تولید، سود چندانی نداشته باشد و نسبت به کار خود دلسرد و ناامید شود  برنجکاران در چرخه

بود هیچ راهکاری برای احیای های اولیه مانند کود و کارگر، بیکاری و ن تولیدات کشاورزی در مقابل کار سخت، گران بودن هزینه

 .کشاورزی استان و البته افزایش قیمت زمین، تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان گیالن را تشدید کرده است

 حمایت دولت برای صرفه اقتصادی کشت برنج

اورزی به ویژه شالیزارهای های کش تغییرکاربری زمین: کند این استاد دانشگاه با تاکید بر حمایت دولت در این زمینه بیان می

کشت برنج را   چون تنها جایی که در ایران پتانسیل بالقوه .ترین تهدید است های شمالی کشور برای بخش کشاورزی بزرگ استان

بنابراین دولت باید با ایجاد تسهیالت و حمایت از بخش خصوصی، ساختار نظام کشاورزی این بخش را . دارد، همین خطه است

وری باال رود تا برنجکار فریب دالالن برای فروش شالی خود را نخورد و  تا درآمد کشاورز افزایش یافته و ضریب بهره تغییر دهد

صرفه اقتصادی برنجکاری برای کشاورز باید به حدی باشد که با فروش زمینش قابل . رغبت کشت و کار را در زمینش داشته باشد

 .قیاس نباشد

 یك دهه آینده از بين رفتن شاليزارها تا
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های  حمایت از کشاورز در برابر هزینه. فایده کشاورز یک سوی ماجراست -رسد که خواست و ارزیابی هزینه با این همه به نظر می

 .باالی تولید و بازگشت سود اندک، سوی دیگر ماجراست که نیاز به حمایت دولت دارد

ر کاربری اراضی شمال کشور ادامه یابد در یک دهه آینده هیچ زمین اله یوسفیان مال، نماینده آمل معتقد است اگر تغیی عزت

 .کشاورزی در این منطقه نخواهیم داشت

هزار تن برنج وارداتی نیاز دارد و برای همین میزان واردات هم اما و اگرهای زیادی از قبیل  122کشور ساالنه به : کند وی عنوان می

مردم و مسئوالن تبدیل شده، بنابراین اگر نیاز کشور به برنج وارداتی در اثر تبدیل های وارداتی به دغدغه  آلودگی برخی برنج

 .شود کاربری اراضی کشاورزی بیشتر شود، حتما مشکالت مربوط به این مساله هم بیشتر می

 مجازات نقدی و غيرنقدی برای عامالن تغيير کاربری اراضی

ها قانون  برای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ: گوید تغییر کاربری اراضی می یوسفیان درباره وجود قانون در مجلس در رابطه با

ما . هاست، ولی نظارتی روی اجرای این قوانین وجود ندارد نامه داریم و وزارت جهاد کشاورزی مسئول اجرای این قوانین و آیین

 .غیرنقدی هم درنظر گرفته شود کنندگان تغییر کاربری مجازات نقدی و ایم که حتی برای اقدام پیشنهاد داده

مجلس هم ضمانت . دولت برای مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی اقدامی نکرده و در این قضیه مقصر است: کند وی اظهار می

شود و  اجرایی ندارد و حتی اگر وزیر جهاد کشاورزی را پیرامون این مساله استیضاح کند، در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمی

 /.گردد های کشاورزی برنمی مینز
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 اوریها، علمیتکنولوژی ، فن
 آیانا- 1393اردیبهشت  13 ,

 کنند  نامه همکاری بلندمدت امضا می لی سيميت، تفاهمالمل ایران و مؤسسه بين

ای  ، فصل تازه(سيميت)المللی تحقيقات ذرت و گندم  بر اساس مذاکرات وزیر جهادکشاورزی ایران و رئيس مرکز بين

های این مؤسسه تحقيقاتی کشاورزی پيشرفته دنيا با ایران، جهت تسریع دستيابی کشورمان به  از همکاری

 .شود ر توليد گندم و ذرت آغاز میخوداتکایی د

  

، در دیدار دوجانبه وزیر جهادکشاورزی کشورمان با هیئت بلندپایه مرکز (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ین، که پیش از ظهر امروز در دفتر وزیر جهادکشاورزی برگزار شد، دکتر توماس المپک( سیمیت)المللی تحقیقات ذرت وگندم  بین

مرکز تحقیقاتی کشاورزی معتبر  51، با اشاره به این که سیمیت یکی از (سیمیت)المللی تحقیقات ذرت و گندم  رئیس مرکز بین

این مرکز برای : های پیشروی تحقیقاتی در امر تولید گندم و ذرت است، گفت دنیا است که زیر نظر بانک جهانی درحال فعالیت

 .حسوس تولید گندم آمادگی کامل داردکمک به ایران در امر افزایش م

وی با اشاره به برخی از عملکردهای سیمیت درکشورهای مکزیک، آسیای جنوب شرقی و هندوستان و حمایت حامیانی مانند بنیاد 

ا ریزی قوی مسئوالن وقت را که باعث شد ت و برنامه 32وضعیت رشد تولید گندم ایران در دهه ... گیتس و کشورهای هندوستان و

سیمیت : کشور تولیدکننده بزرگ گندم در رده نخست قرار بگیرد، یادآور شد و افزود 02ایران با رشد ساالنه سه درصد در بین 

 .مند است تا ایران همچون آن دوره به جایگاه قوی خود در فهرست تولیدکنندگان گندم برگردد بسیار عالقه

با بیان اینکه مرکز یادشده آمادگی دارد در فاز نخست همکاری با ایران ( تسیمی)المللی تحقیقات ذرت و گندم  رئیس مرکز بین

در نخستین گام، میزان تولید : میلیون هکتار از اراضی آبی و دیم گندم را هدف این برنامه تحقیقاتی قرار دهد، خاطرنشان کرد 0.1
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ز نخست، این برنامه در سراسر اراضی تحت پوشش یابد و پس از توفیق فا تن در هکتار افزایش می 5.1گندم آبی حداقل یک تا 

 .گیرد تولید گندم ایران در دستور کار قرار می

سه برنامه بزرگ و بلندمدت کشاورزی را در آفریقا، جنوب شرق آسیا و مکزیک در  "سیمیت"اکنون  المپکین با اشاره به اینکه هم

ها در ایران را نیز اعالم کرد که استفاده از فناوری روز  شابه این پروژههای مورد نظر برای اجرای م دست اقدام دارد، نمونه برنامه

 .های روزآمد کشاورزی حفاظتی در کنار معرفی ارقام مناسب کشت در ایران ازجمله آنها بود های لیزری و سیستم کننده تسطیح

ها در کشوری مانند مکزیک از سوی  جرای این پروژهبنا بر گزارش ایانا از این نشست دوجانبه، پس از ارائه گزارش کاملی از فرایند ا

تواند الگوی مناسبی برای ایران نیز باشد، وزیر جهادکشاورزی از گزارش  رئیس سیمیت که به گفته وی نسخه مشابه برنامه آنها می

بود، تقدیر کرد و برای  های کاربردی تحقیقات کشاورزی به مزارع وی که حاوی اطالعات جالب و جدیدی از دانش روز انتقال یافته

 .تر پروژه در ایران اعالم آمادگی کرد شروع هرچه سریع

محمود حجتی با بیان اینکه ارتقای تولید گندم در داخل برای مردم و مسئوالن ارشد نظام جمهوری اسالمی بسیار حیاتی است، از 

اده بهینه نشده است، ابراز تأسف کرد و ضمن های معتبر تحقیقاتی دنیا استف های اخیر از همکاری مؤسسه این که طی سال

ها از معاونان وزارتخانه و مسئوالن ارشد هیئت اعزامی سیمیت به تهران، خواست تا برای  درخواست برای شروع سریع این همکاری

 .بندی نهایی برسند تدوین سریع شرایط مناسب همکاری دوجانبه به جمع

شده بسیار  می و کیفی تولید گندم و حتی ذرت طی یک برنامه زمانی منطقی و تعریفبه گفته حجتی، عزم ایران برای افزایش ک

درصدی تولید گندم در  12ای که بر اساس کلیات مذاکرات مقدماتی دو طرف، زمینه افزایش حداقل  راسخ و جدی است، برنامه

 /.صورت پایدار و علمی به همراه خواهد داشت واحد سطح را در سطح اراضی موجود به
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 منابع مالی
 آیانا- 1393اردیبهشت  11, شنبه

 اختصاص یابد   اعتبارات مکانيزاسيون تا آخر اردیبهشت

خط اعتباری ویژه در بانك کشاورزی برای مکانيزاسيون این حوزه، رونق به بازار توليدکنندگان،  با اختصاص

 .کنندگان بازگشت واردکنندگان و مصرف

  

شرکت  011آالت کشاورزی که با حضور  المللی ماشین رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در حاشیه دهمین نمایشگاه بین

در : گفت( ایانا)ز گذشته در شیراز گشایش یافت، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران داخلی و خارجی، عصر رو

 .نمایشگاه امسال رونق بازار بین تولیدکنندگان و واردکنندگان مشاهده شد

ب با ایجاد گردش وجود آمد و بدین ترتی گذاری مناسبی در بخش به اندازی خط مکانیزاسیون، سرمایه با راه: کامبیز عباسی افزود

 .مالی، شاهد رونق تولید داخل بودیم

های غالت در کشور از تولید مناسبی برخوردار شد، در حوزه ادوات  عالوه بر آنکه انواع تراکتور و کمباین: وی خاطرنشان کرد

 .شود کشاورزی نیز شرایط مناسب ارزیابی می

هزار دستگاه  ی به بانک کشاورزی معرفی شده است و حدود هشتورز هزار دستگاه ادوات خاک 02بیش از : عباسی ادامه داد

 .مکانیزه نیز به مزارع راه پیدا کرده است
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دار جذب و وارد مزارع شده که این امر باعث  پاش بوم دستگاه انواع سم 305هزار و  ها بیش از یک پاش در حوزه سم  :وی تصریح کرد

 .های هرز در کشور به انجام برسد علفها و  شده خدمات مهمی برای مقابله با بیماری

  

 پاش توربينی به مزارع کشاورزان دستگاه سم 1۲۲ورود 

پاش توربینی نیز جذب و به مزارع راه پیدا  دستگاه سم 322تا  432حدود : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی یادآور شد

 .کرده است

دستگاه انواع بذرکار از دیگر  122هزار و  ورز و حدود یک ه ادوات خاکدستگا 122ورود بیش از دوهزار و : عباسی تأکید کرد

 .اقداماتی است که به عرصه مزارع راه یافته است

های عملی و اجرایی بسیاری برای حوزه مکانیزاسیون تعریف شده است و عالوه بر آن در حوزه برنج بیش از  برنامه: وی اظهار داشت

 .تبار شده و به مزارع شالیزاری راه پیدا کرده استدستگاه کمباین برنج جذب اع 122

اندازی خط اعتباری  دستگاه نشاءکار ظرف سه تا چهار ماه اتفاق بزرگی است که با راه 322حضور بیش از : عباسی همچنین گفت

 .تحقق یافته است

هزار دستگاه جذب اعتبار و وارد مزرعه  هزار ادوات مکانیزه در بخش کشاورزی معرفی شده که هشت 02بیش از : وی در ادامه افزود

 .شده است

  

 ميليارد تومان از خط اعتباری مکانيزاسيون 1۰۲جذب 

میلیارد تومان جذب اعتباری مربوط به خط اعتباری  312تاکنون حدود : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی خاطرنشان کرد

برای سال جاری، دوهزار میلیارد تومان دیگر : عباسی ادامه داد.شود میدرصد عملیات را شامل  11مکانیزاسیون صورت گرفته که 

میلیارد تومان  422ضمن آنکه باقیمانده . ایم در صورتی که مقدور بانک کشاورزی باشد، برای بخش مکانیزاسیون درخواست کرده

بوط به سال جاری را تا اواخر وی اظهار امیدواری کرد که بانک کشاورزی اعتبارات مر.سال گذشته نیز باید تأمین شود

عباسی .های سال جدید را برای اجرایی شدن معرفی کنیم ترتیب بتوانیم برنامه ماه کارسازی و تخصیص دهد تا بدین اردیبهشت

 های بذر، کود، آالت کشاورزی در شیراز، تولیدکنندگان ادوات مکانیزه در حوزه المللی ماشین در دهمین نمایشگاه بین: تصریح کرد

از کشورهای ایتالیا، ترکیه، چین، هلند، اسپانیا، آمریکا، امارات متحده عربی و بالروس حضور ... سم، سموم شیمیایی و

شرکت داخلی و خارجی از عصر روز گذشته  011آالت کشاورزی با حضور  المللی ماشین گفتنی است، دهمین نمایشگاه بین.داشتند

آالت  شرکت ماشین 35الزم به ذکر است، در این نمایشگاه .المللی شیراز دایر است های بین هماه در محل نمایشگا اردیبهشت 50تا  0

نشریه تخصصی حضور دارند و فرصت  54شرکت آبیاری و  43شرکت دام و طیور،  30شرکت کود، سم و بذر،  80کشاورزی، 

 /.کند ین در کشور را فراهم میهای مدرن و نو مناسبی برای تبادل نظر و تعامل برای توسعه کشاورزی به شیوه
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 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  11, شنبه

 د کشاورزی همانند حوزه نفت متحول خواهد ش

رود که همچون حوزه  بخش کشاورزی در هشت ماه دولت یازدهم تحول بزرگی را پشت سر گذاشته است و اميد می

 .نفت و گاز متحول شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17342-1.html
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رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در بخشی از گفتگوی  و به نقل از پایگاه اطالع( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

: شب خود با مردم، به بخش کشاورزی پرداخت و به بازدید خود از وزارت جهادکشاورزی اشاره کرد و گفت شنبه زنده تلویزیونی سه

ای اعالم کردم در طول پنج سال آینده چه تحوالتی در بخش  چند هفته پیش از وزارت جهادکشاورزی بازدید کردم و در مصاحبه

 .کشاورزی ایجاد خواهد شد

گذرد، بخش کشاورزی تحول بزرگی را پشت سر گذاشته است، مردم ما  هی که از عمر دولت میدر هشت ما: رئیس جمهوری افزود

های محصوالت کشاورزی خواهند دید، ازجمله در سال گذشته کود را  امسال آثار تحول را در بخش گندم و جو و سایر بخش

 .موقع رساندیم که در گذشته با مشکالت بسیار فراوان همراه بود به

 :ترین مسئله در این بخش دانست و خاطرنشان کرد قیمت محصوالت کشاورزی ازجمله گندم در شهریورماه را مهم وی تعیین

 .ها را اعالم کردیم شد، اما ما از شهریورماه این قیمت ماه مشخص می همیشه قیمت گندم در اسفند یا فروردین

االن هرچقدر از محصوالت کشاورزی که : کرد و ادامه دادروحانی به تعیین قیمت تضمینی کاالهای اساسی توسط دولت اشاره 

 .هزار تن گندم خریداری شده است 022شود و تاکنون بیش از  کند، نقدا به کشاورزان پرداخت می دولت خریداری و تضمین می

ها برای دریافت  ن بود که ماهرو بودند ای رئیس شورای عالی اقتصاد با بیان اینکه در گذشته یکی از مشکالتی که کشاورزان با آن روبه

 .شود شود، پول به کشاورزان پرداخت می االن به محض اینکه گندم خریداری می: شدند، تصریح کرد پول محصوالتشان معطل می

در زمینه وسایل کشاورزی هم اقدامات بسیار خوبی انجام شده است، این اقدامات هم در حوزه تولید و هم در : روحانی یادآور شد

 /.ه واردات بوده است و کشاورزی ما مثل حوزه نفت و گاز متحول خواهد شدحوز
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 سخنرانی ها، بازدیدها، همایش ها
 آیانا- 1393اردیبهشت  11 ,شنبه

 نمایشگاه بين المللی ماشين آالت کشاورزی در شيراز گشایش یافت 

شرکت داخلی و خارجی عصر سه شنبه در شيراز  ۰۰2دهمين نمایشگاه بين المللی ماشين آالت کشاورزی با حضور 

 .گشایش یافت

در این نمایشگاه شرکتهایی از ایتالیا، ترکیه، : ایرنا گفت رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس در حاشیه افتتاح این نمایشگاه به 

 .چین، هلند، اسپانیا ، آمریکا ، امارات متحده عربی و بالروس حضور دارند

حضور کارشناسان کشاورزی و دست اندرکاران حوزه اجرایی این بخش ، فرصت مناسبی را برای تبادل : محمد مهدی قاسمی افزود

 .برای توسعه کشاورزی به شیوه های مدرن و نوین فراهم می کنندنظر و تعامل بین بخشی 

 43شرکت دام و طیور ، و  30شرکت کود ، سم و بذر ،  80شرکت ماشین آالت کشاورزی ،  35در این نمایشگاه : وی ادامه داد

 .نشریه تخصصی حضور دارند 54شرکت آبیاری و 

والت خود در زمینه های دام ، طیور ، آبزیان ، نهاده، کود، سم و بذر،گل و این شرکتها آخرین دستاوردهای و محص: وی بیان داشت

 .گلخانه ، آبیاری و تجهیزات وابسته، ماشین آالت و ادوات، را به نمایش می گذارند

شرکت داخلی و خارجی تا دوازدهم اردیبهشت ماه در محل  011دهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت کشاورزی با شرکت 

 .ایشگاههای بین المللی شیراز دایر می باشدنم
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 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  11, شنبه

 های حجتی به بار نشست  تالش/ قنات به نام ایران ثبت جهانی شدنظام کشاورزی مبتنی بر آب 

 .عنوان ميراث کشاورزی جهانی به ثبت رسيد نظام کشاورزی مبتنی بر آب قنات به

های محمود حجتی در اجالس رم،  ، بنا به اعالم وزارت جهادکشاورزی، با تالش(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .عنوان یک میراث کشاورزی جهانی به ثبت رسید اورزی مبتنی بر آب قنات بهنظام کش

و واحدهای مختلف وزارت جهادکشاورزی ... شناسی، آب، کشاورزی، معماری و های مختلف گیاه وقفه متخصصان رشته تالش بی

المللی، این  کمیته علمی و فنی بین ای تهیه شده و به مصداق مدیریت جهادی، روزی، پرونده باعث شد که ظرف سه ماه کار شبانه

 .نظام را به ثبت رساندند

نفره اجماع نظر شد که این  02ای  المللی و تعداد زیادی ناظر از نهادهای مختلف دارد و در کمیته داور بین 42این کمیته راهبردی، 

غذایی، اقتصاد، تنوع زیستی، فرهنگ و دانش عنوان یکی از مصادیق نبوغ جوامع انسانی در تطبیق نظام کشاورزی با امنیت  نظام به

 .المللی اخذ کنند بومی، شناسایی و گواهینامه بین

توان به  عنوان میراث جهانی به ثبت رسیده است که می کشور جهان به 55نظام کشاورزی از  01الزم به ذکر است، در حال حاضر 

ام تولید برنج، ماهی و اردک در چین، نظام کشاورزی سنتی در بندی شالیزارها در چین، سیستم نظ هایی چون سیستم تراس نظام

های نخل سنتی در چین، کشاورزی  هند، مرغزارهای ژاپنی، نظام تلفیقی چراگاهی و چایکاری، میراث کشاورزی شبانی در هند، باغ

 .ره کردهای لیمو در ایتالیا و کشاورزی منطقه چیلو در شیلی اشا های تیره در منطقه آمازون، باغ خاک

برداری پایدار  المللی برای حفظ، احیاء و بهره های بین های کشاورزی جهان باعث جلب حمایت گفتنی است، ثبت آثار فوق در نظام

 .برداری جدیدی را در دست کار دارد تا به ثبت جهانی برساند های بهره خواهد شد و در این راستا وزارت جهادکشاورزی، نظام

 .در معرفی این نظام کشاورزی معرفی شده استهمچنین، قنات کاشان 

ها را در رکورد خود دارد،  شایان ذکر است، در جلسات کمیته علمی و راهبردی فائو، ایران به عضویت باشگاهی که ثبت این نظام

 /.دهای دیگری را نیز به ثبت جهانی برسان های جدید وزارت جهادکشاورزی بر آن است که نظام درآمده است و برنامه
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 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  19, شنبه

 رئيس جدید سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی منصوب شد 

عنوان رئيس جدید سازمان جهاد  زاده به از سوی محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، اسمعيل کریم طی حکمی

 .کشاورزی استان آذربایجان غربی منصوب شد

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

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

 /.های مؤثر بردارید های وزارتخانه در استان و نیل به اهداف بخش کشاورزی گام ها و برنامه اجرای سیاست
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 دانه های روغنی
 آیانا- 1393اردیبهشت  18, نبه

 شریفی به بهپاک بازگشت /تغييرات در صنایع روغن نباتی و روغنکشی

ت دکتر شریفی به صنعت روغنکشی و خرید شرکت مارگارین توسط شرکت توسعه صنایع بهشهر و ضرورت بازگش

تصفيه روغن نباتی ، علت اصلی ورود این مدیر خوش نام صنایع روغن نباتی و روغنکشی، به هيات مدیره شرکتهای 

  .مارگارین و بهپاک بوده است

رگارین را از درصد سهام شرکت ما82، درهفته های آغازین سال نو، شرکت توسعه صنایع بهشهر، «فود پرس»به گزارش خبرنگار 

عربستان، ( صافوال)درصد از سهام خود در شرکت صافوال بهشهر را به شرکت عافیه 52شرکت صافوال بهشهر خرید؛ ضمن این که 

 .درصد بالغ شد 02واگذارکرد که بدین ترتیب، سهام شریک عربستانی در سهام صافوالبهشهر، به 

از سبدکاالیی آن و ورود روغن های جدید  "الدن "رج شدن روغن شرکت به پخش در طول دو سه سال گذشته و بخصوص با خا

به سبد کاالیی اش، همواره کانون توجه دست اندرکاران صنعت روغن نباتی و  "آفتاب"و اخیراً  "غنچه"و  "چین چین"همچون 

 .صنعت پخش بوده است

انتظار وخامت اوضاع شرکت را داشتند ولی  به دنبال جدا شدن صافوال بهشهر از به پخش، بسیاری از دست اندرکاران صنعت،

شریفی که دومین دور مدیریت خود در به پخش را تجربه می کرد، موفق شد با کاهش هزینه ها، کوچک سازی شرکت و انحالل 

میلیارد ریال،  352بخش 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  5822بالغ 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  5222میلیارد ریال زیان انباشته را مرتفع و  122قانون تجارت خارج و  535ر را از ورشکستگی و شمول ماده مزبو

 .بدهی معوق شرکت مذکور را پرداخت نماید

کور بود، عهده دار مدیریت شرکت مذ "به پخش"بنا به گزارش خبرنگار فودپرس، جواد ظهیری که تاکنون، قائم مقام مدیرعامل 

 .شده است
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 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  18, نبه

 ونه فروغ زنان صنایع شير ایران، در آیين تجليل از کارگران نم

در همایش تقدیر از زنان کارگر و کارآفرین در هفته کار و کارگر تقدیر شد که در جمع آنها نام سه کارگر زن که یکی 

 .شود شده ستاد مرکزی برای اصحاب رسانه است، دیده می های شناخته از آنها طيبه ناظریان از چهره

  

همایش تقدیر از زنان کارگر و کارآفرین در هفته کار و کارگر، وزیر تعاون، ، در (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .های مختلف اجتماع است حضور زنان در مراسم امروز بیانگر فعالیت آنان در عرصه: کار و رفاه اجتماعی گفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17299-1.html
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هزار زن کارگر در سراسر کشور  022درحال حاضر دو میلیون و : علی ربیعی در آیین تقدیر از زنان کارگر و سرپرست خانوار افزود

کنیم مشکالت آنها را در قالب چند محور  هزار زن بازنشسته داریم که تالش می 322تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند و 

 .به دولت ارائه کنیم

: ولید ثروت خاطرنشان کردآفرینی زنان در ت های اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و با تأکید بر نقش وی حضور زنان در عرصه فعالیت

 .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

های گذشته از نزدیک با مشکالت زنان کارگر آشنایی داشته و دارم و  ز جنس کارگر طی سالعنوان فردی ا به: وی تصریح کرد

 .دانم که کارگران زن مشکالتی بیش از مردان دارند می

در عین حال زنان : تر از مردان هستند، یادآور شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با بیان اینکه کارگران زن سختکوش

 .رو هستند های کاری بیشتری روبه یریت امور منزل با دشواریعلت مد به

این نامگذاری تنها مسئله : ربیعی با اشاره به نامگذاری روز سوم هفته کارگر با عنوان روز کارگر، جوانان، زنان و خانواده تأکید کرد

 .رگر است تا صدای آنان شنیده شودهای زنان زحمتکش کا سوری و یک یادکرد کوتاه نیست، بلکه نشانگر احترام به فعالیت

 .زن نمونه کارگر و سرپرست خانوار با اهدای لوح سپاس تقدیر شد 50در آیین تقدیر از زنان کارگر و سرپرست خانوار از 

شهریور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور هاشمی  53شنبه در سالن  گفتنی است، در این آیین که عصر روز یک

دخت موالوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، علی ربیعی،  ی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهینرفسنجان

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  پریسا پزشک کارآفرین نمونه تقدیر شد که در جمع آنها

عنوان کارگران نمونه زن کشور از سوی  شیر پاستوریزه پگاه تهران و طیبه ناظریان از دفتر مرکزی شرکت صنایع شیر ایران به

 /.وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تقدیر و لوح سپاس دریافت کردند
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 5404اردیبهشت  28. نبه

 کنند  مکاری امضاء مینامه ه های جهادکشاورزی و فرهنگ و ارشاد اسالمی، تفاهم وزارتخانه

بر اساس توافق اوليه وزارت جهادکشاورزی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، جایگاه کشاورزی با استفاده از تمام 

 .های رسانه و هنر در کل جامعه تبيين می شود ظرفيت

  

سانی وزارت جهادکشاورزی ساعتی پیش ر ، مدیرکل مرکز روابط عمومی و اطالع(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در راستای تبیین جایگاه : های کشور و بررسی مشکالت فعلی طرفین گفت اندیشی با خبرنگاران خبرگزاری در نشست صمیمی و هم

 .دنبال ایجاد فضای مناسب در افکار عمومی هستیم کشاورزی بین اذهان عمومی، به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17295-1.html


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

 

61 
 

بین وزارت  "ای تبیین جایگاه کشاورزی در نهادهای رسانه"نامه همکاری با عنوان  تفاهمنویس اولیه  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 نامه، فضایی در حوزه رسانه و هنر فراهم می که با امضای این تفاهموی با بیان این 

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  گونه ای و هنری کشور استفاده کنیم، به رسانه های نهادهای هستیم که بتوانیم از تمام ظرفیت

 .های کشاورزی استفاده گردد کشور در برجسته کردن فعالیت

  

 کشاورزی باید همچون پزشکی، مورد توجه همه مردم قرار گيرد

اورزی با امنیت غذایی گره خورده و باید مردم رسانی وزارت جهادکشاورزی با بیان این که کش 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

ی، های دیگر همچون پزشک انعکاس روشنی داده نشده که مراحل تولید یک محصول چگونه است؛ در صورتی که فرایند پیشه

 .بین مردم جا افتاده است... 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  هشود و در این راستا تالش خواهیم کرد که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در هر مکان و مقول

 /.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 

و موسسه های  نیز پیشنهادات خود را پیرامون لزوم تسهیل تعامل و همکاری روابط عمومی های تمام معاونت ها،سازمان ها

زیرمجموعه جهادکشاورزی با رسانه ها در میان گذاشتند که با اعالم همکاری و استقبال مدیر مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 

 .جهادکشاورزی مواجه شد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1393اردیبهشت  15, نبه

 های صادراتی  مرغ و گوشت قرمز به استفاده از فرصت فراخوان توليدکنندگان تخم

ندگان و مرغ و گوشت قرمز، توليدکن با توجه به برداشته شدن مجوزها برای صادرات برخی محصوالت همچون تخم

 .ها سود ببرند تر از این فرصت توانند با حضوری فعال های این بخش می اتحادیه

با اعالم این خبر درباره صادرات ( ایانا)معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

در سال جاری حداقل ماهانه بیش از : ت جهادکشاورزی انجام شود، گفتتواند بدون مجوز وزار مرغ و گوساله که از این پس می تخم

 .دلیل مازاد تولید، لزوم اخذ مجوز صادرات برداشته شده است مرغ انجام شده است؛ بنابراین به هزار تن صادرات تخم 52

 .ندمرغ صادر کن توانند به کشورهای منطقه تخم ها می ها و اتحادیه تمامی تشکل: حسن رکنی افزود

جایی آن به نقاط دور، خطر شکستگی را به همراه دارد، بنابراین  مرغ از محصوالتی است که جابه از آنجا که تخم: وی خاطرنشان کرد

 .فرصت خوبی است تا نسبت به صادرات آن به کشورهای نزدیک همسایه اقدام شود

 .جود مازاد تولید، نیازی به اخذ مجوز برای صادرات نیستهای فعلی وزارت جهادکشاورزی و و با توجه به سیاست: رکنی ادامه داد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17294-1.html
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تا زمانی که شرایط موجود حاکم است و تولید بدین ترتیب ادامه دارد، مشکلی برای تأمین نیاز داخلی وجود ندارد : وی تصریح کرد

 .توان مازاد تولید را صادر کرد و می

  

 ها سازی قيمت بورس کاال، فرصتی برای شفاف

نسبت به هشت ماه گذشته، میزان تولید گوشت قرمز : ر دام وزارت جهادکشاورزی درباره صادرات گوساله نیز یادآور شدمعاون امو

 .در واحدها با مازاد همراه است، بنابراین فرصتی فراهم شده تا صادرات بتواند به دامداران کمک کند

نند با رعایت موازین، نسبت به صادرات محصوالت خود اقدام کنند توا وجود آمده که تولیدکنندگان می شرایطی به: رکنی تأکید کرد

 .رود از این فرصت استفاده حداکثری شود که امید می

ها  بورس کاال فرصتی است که قیمت: مرغ در بورس اظهار داشت وی درباره حضور برخی محصوالت کشاورزی ازجمله تخم

 .محصوالت دامی بتواند حضور مؤثری داشته باشد رود که در این بازار، شود و امید می سازی می شفاف

طی هشت ماه گذشته، قیمت شفافی برای برخی از محصوالت وجود نداشت که عرضه آنها در بورس، نقطه : رکنی همچنین گفت

 .عطفی برای این محصوالت خواهد بود

 /.ت خود را برای استفاده در این بازار مهیا کنندتر از گذشته عمل کنند و محصوال توانند فعال های می اتحادیه: وی در پایان افزود

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http53403-5.html. 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  15, نبه

  "پگاه تهران"صنعتی از تعامل  تقدیر دامداران

تعدادی از دامداران صنعتی با حضور در شرکت پگاه تهران و در دیدار با مدیرعامل، از تعامل این کارخانه با دامداران و 

 .التفاوت یارانه شير و پرداخت به موقع آن تقدیر کردند  پيگيری مجددانه دریافت ما به

 "پگاه"کنند، بنا به اعتمادی که به  تن شیر تولید می 322این دامداران که روزانه حدود  ،"پگاه تهران"به گزارش روابط عمومی 

تهران به عنوان خانه دوم کاری خود دارند، با اشاره به حضور مستمر دامداران از ده ها سال پیش یادآور شدند نزدیک به نیم قرن 

 .شیر پاستوریزه، تعلق خاطر خود و همکاران دامدار را نشان داد پیش یکی از دامداران با هدیه یک دستگاه باسکول به کارخانه

  

در این مراسم احمد جریان، مدیرعامل پگاه تهران، با اظهار خرسندی از اینکه انجام وظیفه وی و مدیران و پرسنل پگاه تهران 

ایم اعتماد شما کارآفرینان و  توانسته موجبات آرامش خاطر و حفظ منافع دامداران را فراهم کرده اظهار داشت خدا را شاکریم که

 .کنندگان جلب کنیم تولیدکنندگان را همراه با رضایت خاطر مصرف

  

ها به نحوی  ها، پیگیر جلب نظر دولت هستیم تا یارانه در حال حاضر با توجه به افزایش هزینه نهاده: مدیرعامل پگاه تهران گفت

 .کنندگان همچنان در دایره خریداران محصوالت لبنی باقی بمانند نیابد و مصرف اختصاص یابد که قیمت شیر بیش از این افزایش

  

 132نظر به تعامل خوب دامداران درصدد هستیم، ظرفیت کارخانه را تا پایان امسال از  :وی با اشاره به برنامه توسعه شرکت گفت

 .تن در روز برسانیم 322تن و نهایتاً  122تن به 

  

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17397-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17397-1.html
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به ازای )های شیر را  التفاوت یارانه های مستمر موفق شد،مابه ای بود که با پیگیری ه پگاه تهران نخستین مجموعهالزم به ذکر است ک

 /.تامین و در هفتم فروردین ماه امسال به طور کامل به دامداران عرضه کننده شیر پرداخت نماید( ریال 5022هر کیلو 

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http53400-5html. 

 "بازگشت به باال"

 تولیدات
 آیانا- 1393اردیبهشت  14, نبه

 ای مقدس است  پرورش گوسفند، پيشه: رکنی

دید نژادهایی مانند رومانوف که در معرفی ارقام ج  در همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشيه دریای خزر با

ها،  ویژه دانشگاه های مسئول به گری با گوسفند نژاد زل مازندران نتایج خوبی به دست داده است، از همه ارگان آميخته

  .های بخش خصوصی درخواست شد با تمام توان در این زمينه مشارکت کنند مؤسسات تحقيقاتی و تشکل

نیوز، در همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای خزر  و به نقل از گزارش( ایانا)ایران به گزارش خبرگزاری کشاورزی 

ماه در دانشگاه علوم کشاورزی مازندران برگزار شد، معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی با  که صبح یازدهم اردیبهشت

ه وارادات و صادرات محصوالت کشاورزی هشت میلیارد دالر منفی است متأسفانه موازن: تشریح وضعیت فعلی کشاورزی ایران گفت

آبی نباید چنین موازنه منفی  در حالی که زمین، آفتاب، منابع طبیعی، انرژی فراوان و نیروی کار مناسب داریم و تنها مشکل کم

 .پیش بیاورد

هزار تن گوشت مرغ  32ه دوم سال گذشته بیش از ماه در شش: حسن رکنی ضمن اینکه اخبار خوبی به حاضران همایش داد، افزود

هزار تن  12خوشبختانه . نیز صدور دام زنده با موافقت وزارتخانه آغاز شد که همچنان ادامه دارد 5400صادر شد و در اسفند 

تن گوشت بینی صد و چهل هزار  پیش 5404لبنیات نیز در سال گذشته به کشورهای همجوار صادر کردیم، در حالی که در سال 

 .مرغ و سایر موارد شده بود ها هزار تن گوشت مرغ، تخم قرمز و ده

وی ضمن ارائه توضیحاتی در رابطه با همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای خزر با توجه به معرفی ارقام جدید 

های مسئول  به دست داده است، از همه ارگان گری با گوسفند نژاد زل مازندران نتایج خوبی نژادهایی مانند رومانوف که در آمیخته

 .های بخش خصوصی درخواست کرد با تمام توان در این زمینه مشارکت کنند ها، مؤسسات تحقیقاتی و تشکل ویژه دانشگاه به

رمز درصد گوشت ق 12حدود : های اصلی دامداران استان مازندران دانست و خاطرنشان کرد رکنی گوسفندداری را یکی از فعالیت

 .آید و هر نوع فعالیت که موجب توسعه پرورش گوسفند شود، کاری مقدس است دست می های سبک به مورد مصرف کشور از دام

سپس نگهدار، معاون بهبود تولیدات دامی استان مازندران ضمن ارائه آماری در رابطه با جمعیت دامی سبک و سنگین و صنعت 

 .ها و تنگناهای موجود پرداخت های پرورش دام و چالش  نطقه به تشریح شیوهدامپروری استان و نقش آن در اقتصاد م

زاده، رئیس هیئت مدیره صنعت دامپروری کشور و مازندران سخنرانی بعدی بود که با انتقاد از آمارهای موجود خواستار توجه  ولی

 .های سبک شد بیشتر دولت و انجام تعهداتش در رابطه با دام

دانشگاه برای ما کاری نکرده است، در حالی که تحقیقات در دنیا : عملکرد دانشگاه در این باره اظهار داشت وی همچنین با نقد

گیرند اما در این استان حاصل کار ما یک بره است و توقع زیادی  باعث تولید نژادهایی شده که چهار تا پنج بره از یک گوسفند می

 !نداریم حتی اگر به دو بره برسیم خوشحالیم

در دولت قبلی شرکت پشتیبانی امور دام به جای حمایت از دامدار و واردات علوفه، عمدتاً به واردات گوشت : زاده تصریح کرد ولی

 .پرداخت، در حالی که واردات گوشت کار تاجر است می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17392-1.html
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قشه راه ندارد و جای صنعت دام و طیور منطقه ن: ریزی استانداری طی سخنانی گفت در ادامه همایش احسانی، معاون برنامه

 .دانشگاه در آن مشخص نیست

ربط برای رسیدن به  وی فناوری و افزایش تولیدات را نتیجه کارهای تحقیقاتی و دانشگاهی دانست و خواستار تعامل نهادهای ذی

 .نتیجه شد

: ات دامی استان اظهار داشتاندیش نیز ازجمله سخنرانان همایش با نگاهی به آمار تولید المللی مبارک  نجاتی از مؤسسه بین

آزمایی هم نشده و همه باید احساس مسئولیت  متأسفانه این آمار با آمار سی سال پیش فرق چندانی نکرده است و حتی راستی

 .کنیم

س میلیون رأ 12در آمار فرضاً برای : ساز در وزارت جهادکشاورزی تأکید کرد عنوان تصمیم وی با تشکر از جدیت و حمایت رکنی به

هزار تلقیح معنی دار نیست و در رابطه با بحث تولیدمثل و اصالح نژاد باید بخش خصوصی به کمک بیاید تا  52گوسفند ایرانی 

 /.حداقل یک درصد تلقیح گوسفند انجام شود

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http43853-5html. 

 "بازگشت به باال"

 خدمات دام
 آیانا- 1393اردیبهشت  13 ,

 های دومنظوره  گذاران دام حمایت معاونت امور دام از سرمایه

های دومنظوره اعالم آمادگی کنند،  گذاری در توليد بخش دام گذارانی که برای سرمایه معاونت امور دام از سرمایه

 .کند ت میحمای

استفاده  :با اعالم این خبر گفت( ایانا)معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

توانند افزایش کمی و کیفی تولید گوشت و شیر را  های آنها می های معاونت امور دام است که ژن های دومنظوره از برنامه از دام

مندان  های شمالی مورد تأکید است و این معاونت عالقه استفاده از این نژادهای دومنظوره در استان: حسن رکنی افزود.دموجب شون

 .دهد به فعالیت در این زمینه را مورد حمایت قرار می

ا به کشور وارد کرده و های دومنظوره ر های اولیه این دام مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهادکشاورزی، خمیرمایه: وی خاطرنشان کرد

تواند باعث افزایش چربی شیر شده و بخشی از نیاز  خمیرمایه نژاد سمینتال می: رکنی ادامه داد.آماده توزیع در بین دامداران است

 .کشور برای تولید کره را مرتفع کند

 .د تا مورد حمایت این معاونت قرار گیرندتوانند اعالم آمادگی کنن گذاران برای استفاده از این نژادها می سرمایه: وی تصریح کرد

  

 ميليارد تومانی شير پرداخت شده است 1۲۲دوسوم یارانه 

میلیارد تومانی شیر خام تاکنون  422حدود دوسوم از یارانه : معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی درباره یارانه شیر یادآور شد

 .های الزم محقق شود تر با پیگیری رود هرچه سریع میسوم آن باقی است که امید  اختصاص یافته و تنها یک

زودی تمامی آن پرداخت  های مختلف، سهم خاصی مشخص شده که درست است با وقفه است، اما به برای استان: رکنی تأکید کرد

 /.دسوم باقیمانده یارانه مربوط به شیر هستن ها پیگیر یک بخش صنعت و معدن و کارخانه: وی اظهار داشت.شود می

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http53430-5html. 
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 متفرقه
 آیانا- 1393 اردیبهشت 19, شنبه

  !«فودخوری فست»جنایتی به نام 

های  ایم و جای آن را به خوراکی ترین وعده غذایی را فراموش کرده ترین و مهم المهاست که خوردن صبحانه، س سال

 .ایم فودها داده مضر و فست

  

شنوند اما فقط یک ساعت  نزدیک ظهر است و صدای قار و قور شکمتان آنقدر بلند شده که حتی همکارانتان نیز صدای آن را می

پرسید از فالن رستوران پیتزا سفارش بدهم یا از فالن ساندویچی، همبرگر  از خود می حاال چکار باید کرد؟. برای نهار زمان دارید

 بگیرم؟

. کند، پس انتخاب صحیح آن بسیار مهم است به گزارش کلیولند کلینیک، وعده ناهار انرژی باقیمانده روز را برای بدنتان تامین می 

ه باشند اما در عین حال، سبب نفخ و ترش کردن معده شده و در شاید غذاهای چرب، پرنمک و پرکالری طعم و مزه خوبی داشت

ای  پس برای اینکه از ساعت ناهار خود استفاده سالم و بهینه. شوند های مختلف می درازمدت سبب افزایش وزن و خطر بروز بیماری

 :کنید از این پنج غذای زیر دوری کنید

 پيتزا، نمك خالی است

  

واحد  422گرم آن چربی اشباع شده است و  51گرم چربی که  50گرم نمک،  میلی 182ی محتوی یک تکه متوسط پیتزای پپرون

شود که  گرم نمک می میلی 0222کنیم؟ خوردن سه تکه پیتزا سبب جذب  کالری است اما آیا ما فقط به خوردن یک تکه بسنده می

با این تفاوت که این . گرم عنوان شده است میلی 0422که  این میزان تقریبا به اندازه میزان مجاز نمک مورد نیاز برای بدن است

های قلبی شده که  خوردن نمک فراوان سبب افزایش فشارخون و بیماری. شود حجم نمک تنها در یک وعده غذایی وارد بدن می

نید تا بدین ترتیب پس خوردن پیتزا حداکثر به یک روز در هفته محدود ک. شوند و مرگ زودرس می  این عوامل سبب بروز بیماری

 .هایتان نیز کمی نفس بکشند رگ

  

 شوید زده می کرده شگفت زمينی سرخ از شنيدن مضرات همبرگر و سيب

  

اید سریع  کنیم از همین راهی که رفته زمینی سرخ کرده را دارید به شما توصیه می اگر برای نهار قصد خرید همبرگر و سیب

حال اگر این ساندویچ را همراه . واحد کالری دارد 022زمینی سرخ کرده بیش از  راه با سیبیک عدد ساندویچ چیزبرگر هم. برگردید

متاسفانه خوردن مداوم غذاهای پرکالری، چرب و پرنمک سبب . اید کالری وارد بدن خود کرده 5022با یک لیوان نوشابه بخورید 

 .دهد ا در شما به شدت افزایش میر 0ویرانی بدن شما شده و خطر افزایش وزن، فشارخون و دیابت نوع 

  

 ساندویچ سرد همراه با نوشابه یك قاتل بالفطره است

  

زایی نظیر نیترات  های اشباع شده و عوامل سرطان دهد سرشار از نمک، چربی وعده ناهاری که آن را سوسیس و کالباس تشکیل می

خوردن تنها چند پر کالباس سبب . ها هستند ه برخی سرطاناین دو ماده، عامل اصلی در افزایش خطر ابتال ب. و نیتریت هستند

گرم ساندویچ  81. تازه این رقم قبل از افزودن پنیر، سس، ادویه و نان است. شود گرم نمک به بدن می میلی 5522تا  022ورود 



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

 

66 
 

زان مجاز مصرف روزانه این رقم نیمی از می. گرم چربی اشباع شده دارد که رقم بسیار زیادی است 0محتوی سوسیس یا کالباس 

 .پس اگر االن ساندویچ در دست دارید حتی خیارشورهایش را هم نگه ندارید و فورا آن را دور بیاندازید. است

  

 هات داگ یك تکه چربی مضر وسط یك تکه نان است

  

رم چربی است که گ 41یک عدد سوسیس هات داگ یا فرانکفورتر معمولی محتوی . هات داگ چیزی جز ضرر در دل خود ندارد

یک عدد سوسیس هات داگ حاوی بیش از نیمی از میزان مجاز چربی روزانه . گرم آن چربی اشباع شده یا چربی مضر است 51

ال یا  دی های اشباع شده و مضر است و سطح کلسترول ال درصد از چربی 82این خوراکی مضر همچنین محتوی . برای بدن است

های عروق کرونری، حمالت قلبی و سکته مغزی  این خوردنی همچنین سبب افزایش بیماری. دهد کلسترول بد را افزایش می

 .پس ساندویچ هات داگ را همین حاال دور بیندازید و در عوض یک ساندویچ مرغ کبابی با ساالد را جایگزین آن کنید. شود می

  

 اسم مرغ سوخاری را از فهرست خرید خود حذف کنيد

  

غذاهای . گرم نمک دارد میلی 5022گرم چربی و بیش از  43کالری،  122مرغ سوخاری محبوب شما بیش از تنها یک تکه سینه 

های  ثانیه یک نفر به دلیل بیماری 32شاید بد نیست بدانید در آمریکا هر . سرخ کردنی معموال سرشار از نمک و چربی هستند

پس مرغ سوخاری و غذاهایی از این دست را از فهرست غذایی خود . دهد مرتبط با مشکالت قلبی عروقی جان خود را از دست می

 .حذف کنید یا اقال به جای اینکه خوردن آنها برای شما به یک عادت روزمره تبدیل شود، مصرف آنها را بسیار محدود کنید

/item/iyoort-daamo/ir.iana.www://http53458-5html. 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  19, شنبه

  ۰۲31، شعار روز جهانی دامپزشکی در "آسایش حيوان"

 .انتخاب شده است "آسایش حيوان" ۰۲31شعار روز جهانی دامپزشکی در سال 

  

های تخصصی،  و به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، مدیرکل سازمان( اناای)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

آوریل  01ماه سال جاری مصادف با  ششم اردیبهشت: الملل سازمان دامپزشکی کشور در این باره گفت روابط عمومی و امور بین

 .خاب شده استانت "آسایش حیوان"میالدی، روز جهانی دامپزشکی است و شعار این روز،  0253

تنهایی و یا با همکاری سازمان جهانی  ساله توسط جامعه جهانی دامپزشکی به روز جهانی دامپزشکی همه: حسن اختیارزاده افزود

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  02ه وی، سازمان جهانی بهداشت دام در مدت نزدیک به به گفت

 .های دامی داشته است عمومی و افزایش ارتباط بین کشورهای عضو برای تسهیل و افزایش تجارت دام و فرآورده

های بین  بار در دوره زمانی سال سایش حیوانات را برای نخستینسازمان جهانی بهداشت دام موضوع آ: اختیارزاده خاطرنشان کرد

به عنوان یک اولویت در برنامه استراتژیک خود گنجاند و در حال حاضر چندین فصل در ارتباط با ضوابط و  0221تا  0225

مینی، دریایی و هوایی، استانداردهای آسایش دام تدوین کرده است که در این بین فصولی در رابطه با آسایش در حمل و نقل ز

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17318-1.html


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

 

67 
 

آسایش دام در هنگام ذبح و کشتار حیوانات، آسایش حیوانات آزمایشگاهی برای تحقیقات و مطالعات آموزشی، آزمایش ماهیان 

 .پرورشی و چند مورد دیگر قابل ذکر است

ا هدف باال بردن سطح آگاهی ب: 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  عمومی و حمایت از نقش سازمان

 .روز کند این امر ایجاد کرده است تا بتواند استانداردهای آسایش حیوانات را به

اساس وظایف قانونی خود و با آگاهی آن اهمیت آسایش دام از بعد مذهبی و سازمان دامپزشکی کشور بر : اختیارزاده تصریح 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
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 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  19, شنبه

 سه تغيير مدیریتی در سازمان دامپزشکی کشور 

مدیرکل دفتر قرنطينه و امنيت زیستی، مدیرکل دفتر نظارت بر  رئيس سازمان دامپزشکی کشور در احکامی جداگانه

 .بهداشت عمومی و مواد غذایی و مدیر پدافند غيرعامل این سازمان را منصوب کرد

  

مهدی خلج در حکمی دکتر حسن   و به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور،( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .عنوان مدیرکل دفتر قرنطینه 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 

ت عمومی، رئیس های دامی، معاون دفتر نظارت بر بهداش 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 

های دامی با حفظ سمت رئیس گروه بررسی  های دامی، مدیر آموزش و ترویج دفتر بررسی و مبارزه با بیماری دفتر مبارزه با بیماری

: ها، معاون تشخیص و درمان بوده، آمده است بارزه و بررسی و آموزش سازمان، مدیرکل دفتر دارو، درمان و آزمایشگاهدفتر م

زای بومی و اگزوتیک و حفظ سرمایه  های کنترلی، پیشگیری علیه عوامل متعدد بیماری ای، از ارکان برنامه اعمال ضوابط قرنطینه"

ها  استقرار کشور در یکی از پُرخطرترین مناطق شیوع و بروز بیماری .شود ان کشور محسوب میعظیم دامی اعم از دام، طیور و آبزی

های طیور،  آور در تببین بیماری عنوان تنها معیار الزام همچنین رعایت مقررات بهداشتی به. سازد نیز این اهمیت را مضاعف می

اجع نزد مر "دار و نهاد مورد اعتماد مرجع صالحیت"عنوان  ور بهمندی سازمان دامپزشکی کش تبادالت تجاری بین کشورها و وظیفه

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 منطبق با تجارت بین های موجود و با برنامه ها و ظرفیت آن دفتر و دیگر قابلیت

 ".عمل آورید مرتبط اقدامی مؤثر به گذاران و تجار 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  در حکم عباسی که قبل از این به

ها و  های سازمان دامپزشکی کشور، مدیر درمانگاه مانشاه، معاون اداری مالی سازمان نظام دامپزشکی، مدیر امور استانکر

اهمیت بارز ": های سازمان، مدیر گروه اماکن دامی و عمومی سازمان دامپزشکی کشور مشغول فعالیت بوده، آمده است آزمایشگاه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17315-1.html
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عنوان رکن سالمتی انسان  های خام دامی سالم که یکی از اجزاء غذای سالم به تولید فرآوردههای سازمان، یعنی  این بخش از فعالیت

ربط در تدوین  المللی ذی های کشور و ضوابط مراجع بین 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 منطبق با واقعیات کشور تالش همه دستورالعمل

ها از مزرعه تا عرضه  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 قرنطینه و امور  ان دامپزشکی کشور در حکم جداگانهرئیس سازم

عنوان مدیرکل حوزه ریاست سازمان و رئیس هسته تدوین و مقررات را در کارنامه  الملل سازمان را به عهده داشته و فعالیت به بین

 .یرعامل منصوب کردعنوان مدیر پدافند غ کاری خود دارد را به

امید است با الطاف الهی در انجام وظایف قانونی آن مدیریت ازجمله آمادگی و مقابله با تهدیدات زیستی ": در حکم یگانه آمده است

پذیری زیربخش دام، طیور و آبزیان در برابر مخاطرات و تهدیدات بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی با  منظور کاهش آسیب به

گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید  از ظرفیت و توانمندی همکاران و انجام سایر امور محوله و رعایت اصل اعتدالمندی  بهره

 ".در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و مؤید باشید

شکی کشور برگزار شد و مهدی خلج و مدیران ستادی سازمان دامپز  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،

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http53453-5html. 

 "بازگشت به باال"

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا- 1393اردیبهشت  18, نبه

 بسته شد  بردار پروژه فشافویه، عامل مرگ دو ميليون ماهی زبان 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 خبر ( ایانا)ل تولید آبزیان آب شیرین سازمان شیالت ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرک

عواملی همچون ورود فاضالب شهرک واوان که باعث آلودگی آب شده است، در کنار کاهش منابع آبی و تراکم باالی : گفت

 .گ و میر این ماهیان شده استآبی موجب مر ماهیان گرم رهاسازی بچه

هکتار قابلیت کشت دارد  022آل است، حدود  ترین حالت که آب این سد خاکی در حد ایده در خوشبینانه: مرتضی افراسیابی افزود

باید  تواند رهاسازی شود؛ بنابراین ماهی می قطعه بچه 122هزار و  هزار تا یک که مطابق موازین موجود، به ازای هر هکتار، بین یک

درصدی سطح آب این سد باید  52با کاهش : وی خاطرنشان کرد.شد ماهی در کنار این سد رهاسازی می حدود دوهزار قطعه بچه

بردار این پروژه با ممانعت از این امر باعث شد که این اتفاق  یافت، اما بهره یافته نیز کاهش می ماهیان پرورش تعداد بچه

ورود فاضالب نیز مزید بر علت شده : ولید آبزیان آب شیرین سازمان شیالت ایران ادامه دادمدیرکل ت.محیطی حادث شود زیست

آب این سد خاکی برای آزمایش فرستاده شده است که : افراسیابی تصریح کرد.کنند ای آب را سالم تلقی می است که البته عده

شده  صورت مدیریت اگر پرورش ماهی در این منطقه به: ر شدوی یادآو.ها باشد تواند پاسخ بسیاری از ابهام زودی جواب آن می به

 /.هایی نبودیم گاه شاهد چنین اتفاق شد، هیچ انجام می

  

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17314-1.html
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 "باالبازگشت به "

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  15, نبه

 سند خوردن پنهانی اراضی کشاورزان به نام منابع طبيعی 

 .امنيت کشاورزان درباره اراضی، احشام، برق و تجهيزات آنها در معرض تهدید قرار گرفته است

  

در سنندج با اعالم این خبر ( ایانا)زی ایران رئیس خانه کشاورز کردستان امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاور

ها باید به نگهبانی و حراست  کشاورزان کردستانی که طی روز به کارهای سنگین کشاورزی و دامپروری مشغول هستند شب: گفت

 .ها و اموال و احشام خود بپردازند از زمین

های نیروی انتظامی  متأسفانه پاسگاه: ه است، افزودحسن محمدی با بیان اینکه آرامش و زندگی از کشاورزان منطقه سلب شد

 .ماند شود و فقط یک سرباز نگهبان باقی می همانند ادارات عصرها بسته شده و درب آن قفل می

نیروی انتظامی به جای ادای وظیفه خود همانند یک دستگاه اداری کار کرده و کشاورزان خود وظیفه حراست : وی خاطرنشان کرد

 .اند ز روستاها را بر عهده گرفتهو نگهبانی ا

صورت پنهانی به نام منابع طبیعی  رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج از سند خوردن اراضی کشاورزان کردستانی به

 .خبر داد

 .ندز صورت خزنده اراضی کشاورزی را بدون اطالع کشاورزان به نام اراضی ملی سند می به گفته محمدی، منابع طبیعی به

چند سال دیگر که کشاورزان متوجه این امر شوند تعارضات و مشکالتی : اطالعی کشاورزان از این امر، ادامه داد وی با اشاره به بی

 .بین دولت و مردم پیش خواهد آمد

زم است کند که ال های اساسی و عمده ایجاد می این مسئله که تاکنون مسکوت مانده است، در آینده چالش: محمدی تصریح کرد

 /.تدابیری برای این مسئله اندیشیده شود
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 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  13 ,

به بهانه حضور محمود حجتی در مزارع ایالم و اعالم !/ تاد تا مدیریت در مزارعگيری در س از تصميم
 خبرهای اميدبخش 

دوستان اهل دل و وفادار محمود حجتی که البته امروز در سکان صدارت بر هيچ  :(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها سرکشی  سر و صدا به استان وزارت، بیکنند حجتی در دوره قبل  سازمانی از بخش کشاورزی هم نيستند، روایت می

 .های توليدی بازدید کند داده که سرراست هم به مزارع برود و از کميت و کيفيت توليد در فارم کرده و ترجيح می می

درصدی  83کننده خواسته جدی دولت یازدهم یعنی تحقق خود اتکایی غذایی حدود  مزارعی که قرار است خروجی آنها، برآورده

 .ن، به تولیدات دسترنج کشاورزان و کارگران ایرانی باشدایرا

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17298-1.html
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/17416-1.html
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در همین راستا، دیروز آدینه، محمود حجتی بدون مالحظه تعطیلی آخرهفته و در جریان بازدید حضوری از اراضی مورد نظر طرح 

های استانی محول شده،  هزار هکتاری خوزستان و ایالم، نشان داد سرکشی وزیر به آن چه که بر عهده روسای سازمان 112بزرگ 

نیز به فهرست  "مدیریت از نزدیک بر مزارع"های ستادی در تهران،  گیری در دستور کار جدی وزیر قرارگرفته و پس از تصمیم

دار بخش کشاورزی شخصاً از نزدیک در  های آینده اضافه شده، تا سکان های اجرایی و عملیاتی وزیر جهادکشاورزی در ماه برنامه

صورت جسته و  های احتمالی مدیران استانی که به های برخی تولیدکنندگان از کاستی لبات کشاورزان و احتماالً گالیهجریان مطا

مدیرانی که بعضاً عزم جزم شخص وزیر و برخی معاونان معتمدش را در پیشبرد راه . شود، قرار گیرد گریخته به تهران منعکس می

 !ا نیاز به اندکی هول دادن هم دارنده دهند و به قول گفتنی تولید نشان نمی

های بلوط در زاگرس است که وزیر جهادکشاورزی  البته یکی از نکات جالب دیگر این مأموریت ویژه وزیر، پیگیری سرنوشت جنگل

قدامی های بلوط به ا داری فائو ضمن تأکید بر این که جنگل های سال گذشته خود با ادوارد بریالس، معاون جنگل در واپسین ماه

های فنی، تخصصی و مالی را برای نجات این منابع ارزشمند  بخش نیاز دارد، از نماینده فائو خواسته بود که مشاوره فوری و نجات

نظر  حال به. دهد اقدامی که خود از درک شدید این نیاز از سوی وزیر جهادکشاورزی خبر می. طبیعی فوری به ایران ارائه کنند

های مقدماتی نجات این منابع با  ی پیش از حضور رئیس جمهوری در ایالم در تدارک ساماندهی برنامهرسد که محمود حجت می

 .ارزش منابع طبیعی در خطه زاگرس است

البته این تنها خبر خوش محمود حجتی در جریان سفرش با جمعی از معاونان وزارت جهادکشاورزی به استان ایالم نبود و وی در 

های کل حوزه جهاد کشاورزی استان ایالم گفته است وزارت جهاد کشاورزی  نگی مدیران ستادی ادارهدر نشست شورای هماه

های مرزی را در دستور کار و پیگیری قرار داده که اگر در هیئت دولت به تصویب نهایی برسد،  اکنون طرح جامع ساماندهی آب

جتی اظهار امیدواری کرده تا در سفر حسن روحانی به استان اتفاقی که ح. های مرزی متحول خواهد شد وضعیت کشاورزی استان

های مهم دولت تدبیر و امید  اتفاقی که به طور قطع یکی دیگر از گام. ایالم، خبر خوش موافقت دولت با این طرح مهم اعالم شود

 /.برای بخش کشاورزی کشور خواهد بود
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 اقتصاد کالن
 آیانا- 1393اردیبهشت  14, نبه

  !مرغ در نخستين هفته کاری شکست بورس کاال از بنکداران تخم

دليل تفاوت قيمتی زیاد با کف بازار، موفق  تن آغاز کرد که به ۰۲مرغ در بورس کاال، نخستين روز کاری خود را با  تخم

 .ها شد ها تا سطح بنکداری نبود و مجبور به کاهش قيمت

  

، از دیرباز، سیستم توزیع محصوالت کشاورزی، دام، طیور و باغبانی در ایران (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 !د سخن از تضعیف حقوق دهقانان بلند بوده استدچار مشکالت عدیده است و دا

دلیل  خاطر کمبود نقدینگی به این موضوع تن داده و به خری، آنها به رغم آگاهی کشاورزان از مشکالت سلف در موارد بسیاری، به

اند محصول خود را به  تهخاطر اشباع بازار، نتوانس بار، به مشکالت پیش روی سیستم توزیع، هنگام عرضه میوه به میادین میوه و تره

های حمل و نقل و کارگری عطای فروش را به لقایش بخشیده و محصول خود  خاطر قیمت کم در مقابل هزینه فروش رسانند، یا به

 .اند را بر روی زمین رها کرده

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/17354-1.html
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که دولت برای تنظیم  هایی تر است و به دلیل نظارت و دخالت های دام و طیور، موضوع کمی متفاوت در بخش تولیدات و فرآورده

 .دهند گیری از نفوذ خود، بازار را سمت و سو می ها با بهره دهد، شکل متفاوتی داشته و دولت بازار انجام می

  

 های توليد حجتی، منجی توليد با طرح زنجيره

ید است، اما از آنجا که های تول هایی که وزارت جهادکشاورزی دولت یازدهم بر اجرای آن تأکید ویژه داشت، زنجیره یکی از طرح

های تولید هنوز در میان عمده تولیدکنندگان بخش کشاورزی ما مانند بخش طیور شکل نگرفته، بیشتر تولیدکنندگان  زنجیره

نام و نشان هستند که نه اطالعی از برندینگ دارند و نه از شرایطی که بتوانند محصول  مرغ کشور، تولیدکنندگانی خرد و بی تخم

 .احب برند کنندخود را ص

اند و در مواقع افزایش  اند توزیع این محصول را بر عهده گیرند و به جای تولیدکننده، سود برده خاطر این خالء، بنکداران توانسته به

 .با فشردن گلوی توزیع، قیمت محصوالت را باال برده است( نیمه دوم سال)مصرف 

زی دولت یازدهم از همان روزهای ابتدایی شروع کار خود، با تأکید بر ایجاد برای رفع این مشکل، محمود حجتی، وزیر جهادکشاور

طوری که وزیر  ، اهتمام خوبی برای اقتصادی کردن تولید دارد، به(ویژه در بخش دام و طیور به)صورت پایلوت  های تولید به زنجیره

پاکی روی دست متوقعان، تأکید کرد که با رفتن به دولت تدبیر و امید در نخستین جلسه کاری خود با دامداران، با ریختن آب 

 .های خود به دولت بکاهند های تولید و تولید اقتصادی، باید از وابستگی سمت زنجیره

توان از صنایعی یاد کرد که دارای یک  مرغ می های تولید و تولید اقتصادی، عمالً از تولیدکنندگان تخم با حرکت به سمت زنجیره

 .ایط الزم برای حضور در بازار رقابتی مانند بورس کاال را دارا هستندبرند معتبر و شر

  

 مرغ در نخستين روز کاری خود در بورس تن تخم ۰۲عرضه 

دلیل تفاوت قیمتی زیاد با کف بازار، موفق نبود و مجبور  تن آغاز کرد که به 12مرغ در بورس کاال، نخستین روز کاری خود را با  تخم

 .ها شد تا سطح بنکداریها  به کاهش قیمت

مرغ در بورس، این محصول هنوز جایگاه مشخصی در بورس نداشته است، اما باید  با گذشت یک هفته از نخستین عرضه تخم

 /.های مدرن و رقابتی مانند بورس جای توزیع باری به هر جهت را بگیرد امیدوار بود که در آینده سیستم

/item/tashakkol/ir.iana.www://http53433-5html. 
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 تخم مرغ
 آیانا- 1393اردیبهشت  13 ,

 ها  مرغ در فاز دوم هدفمندی یارانه اصالح سيستم توزیع تخم

ها، مسيری برای اصالح ساختار توزیع مرغ و  مندی یارانهبا تزریق بخشی از منابع حاصله از اجرای فاز دوم هدف

 .مرغ فراهم است تخم

  

( ایانا)گذار در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دهندگان مرغ تخم های صنفی پرورش دبیرکل کانون سراسری انجمن

لت بر توزیع این محصول در بازار تاکنون سنتی سیستم عرضه و نگاه دو: مرغ در بورس کاالی ایران گفت درباره نحوه عرضه تخم

 .اند های صاحب برند برای عرضه این محصول حمایت نشده بوده و شرکت

http://www.iana.ir/tashakkol/item/17377-1.html
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شده صورت  بندی صورت مشخص و بسته مرغ به بازار از طریق صاحبان برند و به در صورتی که عرضه تخم: فرزاد طالکش افزود

 .کننده خواهد شد ها سود بیشتری نصیب مصرف ش واسطهکننده، با کاه گیرد، عالوه بر حفظ حقوق مصرف

های روز دنیا همراه با  گیری از تکنولوژی بنا بر تشویق دولت، واحدهای تولیدی به سمت افزایش تولید با بهره: وی خاطرنشان کرد

 .وری حرکت کرده اند اما کماکان این محصول بازار سنتی و مشکالت عرضه دارد افزایش بهره

مسئولیت توزیع  "آقا با وانت..."صورت کامالً ابتدایی بوده و اصطالحاً  مرغ کشور هنوز به سیستم عمده توزیع تخم: امه دادطالکش اد

 .مرغ را بر عهده دارد تخم

ایم،  گرفته با وزارت جهادکشاورزی درخواست عدم حمایت از تولید جدید را داشته بر اساس مذاکرات صورت: وی تصریح کرد

 .ه دیگر وام یا تسهیالت خاصی برای تولید جدید و اشباع بازار صورت نگیردطوری ک به

  

 دهند مرغ به بورس کاال را نمی بنکداران اجازه ورود تخم

های پخش  گیری سامانه با شکل: مرغ در کشور یادآور شد دار با اشاره به هشت مرکز عمده تولید تخم مرغ شناسنامه دبیر انجمن تخم

ساز ایجاد  درستی انجام داد که این امر خود زمینه مرغ را به توان مدیریت تولید و توزیع تخم مرغ در مراکز تولید می آوری تخم و جمع

 .شود رقابت توسط بورس می

مرغ تولیدی توسط مرغداران کوچک  عمده تخم: مرغ در کشور تأکید کرد طالکش با اشاره به شش تا هفت واحد تولیدی بزرگ تخم

پذیر بوده و  های معدود بزرگ امکان مرغ در بورس کاال تنها توسط شرکت د، بدین ترتیب عمالً امکان عرضه تخمشو انجام می

 .گیرد واحدهای کوچک را دربر نمی

مرغ کشور دارای رسم و نشان مشخصی نیستند و امکان عرضه محصول خود در بورس را  عمده تولیدکنندگان تخم: وی اظهار داشت

 .ندارند

خورده است و بنکداران  مرغ در بورس کاال شکست تا زمانی که به سمت برندینگ حرکت نکنیم، عرضه تخم: مچنین گفتطالکش ه

 .دهند مرغ به بورس کاال را نمی اجازه ورود تخم

  

 ها جویی حاصل از فاز دوم هدفمندی یارانه مرغ با صرفه اصالح سيستم توزیع تخم

مرغ در کشور،  برای تغییر مسیر سیستم توزیع تخم: گذار افزود دهندگان مرغ تخم پرورش های صنفی دبیرکل کانون سراسری انجمن

دار و با نام و نشان مناسب به بازار عرضه کنند که بدین  بندی،شناسنامه مرغ تولیدی را سورت، بسته نیازمند صنایعی هستیم که تخم

 .شود ولیدکنندگان فراهم میها و بیشتر شدن سود ت ترتیب، زمینه کاهش و حذف تعداد واسطه

ها، مسیری برای اصالح ساختار توزیع مرغ و  جویی حاصل از فاز دوم هدفمندی یارانه وی در پایان اظهار امیدواری کرد که صرفه

 /.ای درباره این طرح دارد طوری که حسن رکنی، معاونت امور دام نظر ویژه مرغ فراهم کند، به تخم

/item/tashakkol/ir.iana.www://http 53432-5html. 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا- 1393اردیبهشت  11, شنبه

  !سودجویی باربران کمر کشاورزان را شکست

تومان است، کشاورز  ۰۲۲تا  1۰۲بار بين  يادین مرکزی ميوه و ترهدر حالی که قيمت فروش هر کيلوگرم هندوانه در م

 .کند تومان پرداخت می 18۲جایی هر کيلوگرم هندوانه از چابهار به تهران  برای جابه

http://www.iana.ir/tashakkol/item/17370-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/17370-1.html
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های عجیبی در بخش کشاورزی شاهد هستیم که تاکنون  ، هر سال صحنه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .نتیجه مانده است ن برای حل آن بیتالش مسئوال

مسئوالن دولتی و ستاد تنظیم بازار طبق رسالت خود، مسئولیت نظارت بر عرضه محصوالت و نبض بازار را دارند تا مبادا کاالیی 

 کنندگان ضایع شود، اما گاهی اوقات اجحافی در حق تولیدکنندگان صورت تر از قیمت خود به فروش برسد و حقوق مصرف گران

 .گیرد که از کنترل نهاد متولی کشاورزی خارج است می

کنند، اما بعد از گذشت چند ماه با  کشاورزان با هزاران امید و آرزو محصوالت خود را برای عرضه و کسب سود در بازار تولید می

مل بار محصول آنها نیز کنند که قیمت محصول آنها پاسخگوی کرایه ح بار مشاهده می عرضه محصول خود به میادین میوه و تره

 .نیست

در میان مبالغی : گوید بار استان تهران در گفتگو با خبرنگار ایانا در این باره می عضو هیئت مدیره تعاونی فروشندگان میوه و تره

و حتی هزار  122هزار، هفت میلیون و  022بار، ارقام نجومی مانند هفت میلیون و  های حمل و نقل میوه و تره پرداختی کرایه

شده و سود حاصله کشاورزان تأثیرگذار  شود که بر روی قیمت تمام جایی یک بار میوه مشاهده می هشت میلیون نیز برای جابه

 .است

دهد که برای هر تن با توجه به بعد  تن محصول کشاورزی را در خود جای می 03تا  02هر تریلی حدود : ابوالفضل رمضانی افزود

 .شود افت میمسافت مبالغ گزافی دری

هزار تومان نیز باید به تراکتور پرداخت کند تا  122تا  122هر تریلی برای بارگیری محصول از سر زمین : وی خاطرنشان کرد

 .برد شدت باال می های حمل و نقل را به محصول را در خودرو جای دهد که در نهایت هزینه

 122تریلی از چابهار هندوانه آورد و بار خود را به مبلغ شش میلیون و  کشاورزی امروز یک :این فعال بخش توزیع میوه ادامه داد

 .میلیون تومان شد 402میلیون و  هزار تومان فروخت، در حالی که کرایه حمل بار وی هفت

دست  دهد که با یک نظارت بیشتر بر روند حمل و نقل و کرایه خودروهای سنگین، بنا بر این گزارش، این مشکالت در حالی رخ می

 .کند ای سودجو را از بازار کوتاه و زمینه توزیع عادالنه محصوالت کشاورزی بین مردم را فراهم می عده

تومان در  312طور میانگین  هر کیلوگرم هندوانه به: بار نیز در پاسخ به ایانا گفت رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره

تومان کرایه پرداخت کرده  482در حالی که برای انتقال این محصول از چابهار به تهران رسد،  بار به فروش می میادین میوه و تره

 .است

کاری بارفروشان پرداخت کند که در نتیجه عالوه بر اینکه  کشاورزان مبالغی را نیز باید برای حق العمل: حسین مهاجران افزود

ورزان از عرضه محصوالت خود به بارفروشان متضرر و محصول عایدی مناسبی برای کشاورزان نخواهد داشت در بعضی موارد کشا

 /.کنند خود را روی زمین رها می
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 بازار و قیمت ها
 آیانا- 1393اردیبهشت  19, شنبه

 مرغ در بورس کاال کاهش یافت  قيمت عرضه تخم

تومان  ۰۲۲به دوهزار و  1۰۲مرغ در بورس کاال از چهارهزار و  با اعمال نظر وزارت جهاد کشاورزی نرخ عرضه تخم

 .کاهش یافت
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: با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشاورزی ایران  گذار میهن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغ تخم

 .تن با موفقیت آغاز شد 12مرغ در بورس کاالی ایران با عرضه پایه  چهارمین روز عرضه تخم

مرغ به شفافیت الزم رسیده و از  رود که خرید و فروش و بازار تخم مرغ در بورس، امید می با عرضه تخم: اصغری افزود... ا هدایت

 .های بازار کاسته شود هتعداد واسط

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

 322مرغ بر روی تابلوی بورس کاال دوهزار و  قیمت امروز هر کیلوگرم تخم: گذار میهن ادامه داد مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغ تخم

 .تومان بود 412تومان اعالم بود، در حالی که قیمت روزهای ابتدایی این محصول چهارهزار و 

تا دولت  وری است قانون افزایش بهره 44مرغ در بورس کاال فراهم آمدن بستر اجرای ماده  هدف از عرضه تخم: اصغری تصریح کرد

 .از قیمت تمام شده و مبلغ خرید و فروش، میزان سود و ضرر و زیان تولیدکننده مطلع شود

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)بر اساس خروجی مرغ در بورس  میزان عرضه تخم: اصغری تأکید کرد
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 بازار و قیمت ها
 آیانا- 1393اردیبهشت  19, شنبه

 افزایش قيمت ندارند  اجازهفروشان  ميوه

های حمل و نقل اجازه افزایش قيمت  ها یا افزایش کرایه یك از فروشندگان به بهانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هيچ

 .بار را ندارند انواع ميوه و تره

با بیان ) ایانا)و با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران بار استان تهران امروز در گفتگ رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره 

یک از   بار، هیچ دلیل عرضه فراوان میوه و تره به: شود، گفت بار بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می اینکه قیمت میوه و تره

بار را  ش قیمت انواع میوه و ترههای حمل و نقل اجازه افزای ها یا افزایش کرایه فروشندگان به بهانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه

 .ندارند

بار عالوه بر عدم افزایش قیمت،  طوری است که در میدان مرکزی میوه و تره وضعیت تولید و عرضه میوه به: حسین مهاجران افزود

 .درصدی داشته است 522تا  42کاهش 

رصد کاهش قیمت نسبت به سال قبل کاهش د 42های مربوط به سال گذشته از قبیل سیب و پرتقال  میوه: وی خاطرنشان کرد

 .اند درصد ارزان شده 522های بهاری نیز با عبور از وضعیت نوبرانه تا  داشته و میوه

با توجه به تولید فراوان و وضعیت مناسب عرضه : بار استان تهران ادامه داد رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره

 .های واهی را نخواهم داد گان و بارفروشان اجازه افزایش قیمت به بهانهمحصوالت کشاورزی، دیگر به فروشند

ای  طوری که قیمت خیار گلخانه درصد کاهش داشته، به 522های گذشته حدود  قیمت خیار در مقایسه با ماه: مهاجران تصریح کرد

 .تومان کاهش پیدا کرده است 822تومان به  322هزار و  ای از یک از چهارهزار تومان به دوهزار تومان و خیار بوته

هزار  53هزار تومان و  هزار تومان به شش 00و  822هزار و  50فرنگی مناطق مختلف، در میادین از  قیمت توت: وی یادآور شد

 .فرنگی دزفول نیز به چهارهزار تومان کاهش پیدا کرده است تومان و توت
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رسید، با ورود گوجه  هزار تومان در میادین به فروش می 01تدای فصل که در اب (سبز گوجه)گوجه درختی : مهاجران تأکید کرد

 .هزار تومان کاهش پیدا کرده است کاشان تا شش

طوری  گذاری میوه مستثنی از سایر محصوالت بوده و التهابات اقتصادی جاری تأثیری بر روی آن ندارد، به قیمت: وی اظهار داشت

 /.رسد تومان در میادین مرکزی به فروش می 322کاری  العمل تومان، کماکان با هزینه حق 412که هندوانه چابهار با کرایه حمل 
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 بازار و قیمت ها

 آیانا- 1393اردیبهشت  18, نبه

 مرغ  ضرر روزانه چهار ميليارد تومانی مرغداران از کاهش قيمت تخم

مرغ از نرخ مصوب، مرغداران در هر روز چهار ميليارد تومان ضرر  تومانی هر کيلوگرم تخم 2۲۲هزار و  با کاهش یك

 .دهند می

( ایانا)مروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران گذار ا دهندگان مرغ تخم دبیرکل کانون سراسری انجمن صنفی پرورش 

تومان زیان به همراه دارد که با احتساب تولید  122هزار و  مرغ برای مرغدار یک فروش هر کیلوگرم تخم: با اعالم این خبر گفت

 .شود ارد میمرغ در هر روز چهار میلیارد تومان خسارت و تن در کشور، به صنعت تخم 122روزانه دوهزار و 

تومان اعالم شد که  022مرغ چهارهزار و  بر اساس نرخ مصوب سال گذشته، هزینه تولید هر کیلوگرم تخم: فرزاد طالکش افزود

 .کنند تومان کاهش یافته است، در حالی که مرغداران با هزینه احمالی تورم نیز دست و پنجه نرم می 122امروز به دوهزار و 

های زیادی برای حل مشکل مرغداران از قبیل  والن وزارت جهادکشاورزی در دولت یازدهم همکاریمسئ: وی خاطرنشان کرد

اند، اما در مقطع 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 سری انجمن صنفی پرورشدبیرکل کانون سرا

خاطر  دلیل تغییرات فصلی و کاهش میزان صادرات به شود که در مقطع اخیر به مرغ به کشورهای افغانستان و عراق صادر می تخم

 .کانتینر کاهش پیدا کرده است ، این میزان به شش"بسته امنیت غذایی"تأمین نیاز 

با  :مرغ ایران، تصریح کرد مرغ در کشور و سایر کشورهای واردکننده تخم طالکش با اشاره به ورود فصل گرما و کاهش مصرف تخم

ی یک توان تولید مازاد مصرف را به صنایع تبدیلی برد و با ماندگار مرغ می سازی تخم کمک به افزایش نقدینگی واحدهای پاستوریزه

 .سال ذخیره کرد

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  تن در کشور وجود دارند که به 422نه مرغ پاستوریزه با ظرفیت روزا کارخانه تبدیلی تخم 0: طالکش تأکید کرد

 /.کنند نقدینگی با حداقل ظرفیت کار می
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 تخم مرغ
 آیانا- 1393یبهشت ارد 18, نبه

  "بسته امنيت غذایی"عرضه در بورس و  بامرغ  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)در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران عضو هیئت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن امروز  

مرغ در روزهای اخیر باعث شده تولید این محصول برای مرغداران با زیان زیادی همراه باشد به طوری که  کاهش قیمت تخم: گفت

 .ی کنددر صورت عدم ایجاد گشایش در بلندمدت، این صنعت را با مشکالت جدی تری روبه رو م

مرغ حاکم بر بازار در شرایط فعلی تأثیری در میزان تولید این  شرایط کاهش مصرف و قیمت پایین تخم: محمدتقی محمدی افزود

 .شود محصول پروتئینی نخواهد داشت، زیرا روند تولید بر اساس یک سیکل ثابت انجام می

مرغ رایگان در مرحله دوم بسته امنیت غذایی باعث  خممرغ در بورس و توزیع شش وعده ت 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  های تحمیل د، اما امروزه با افزایش هزینهگذاری ش تومان قیمت 022گذشته چهارهزار و 

 .تومان کاهش یافته است 322هزار و  طور متوسط به سه ها و افزایش نرخ سوخت، قیمت این محصول درب مرغداری به یارانه

رو  روبه... فتن نرخ خوراک طیور، انرژی، دستمزد وهای تولید مانند باال ر مرغ با افزایش هزینه صنعت تولید تخم: محمدی تصریح 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
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 صادرات و واردات
 آیانا- 1393اردیبهشت  15, نبه

 جدول +فهرست کاالهای صادراتی مشمول اجرای استاندارد اجباری اعالم شد 

ت کاالهای وارداتی و صادراتی سازمان ملی استاندارد ایران، جدول کامل کاالهای صادراتی مشمول دفتر ارزیابی کيفي

 .اجرای استاندارد اجباری را اعالم کرد

قانون اصالح  1ذیل ماده  0، در اجرای مفاد تبصره «فود پرس»و به نقل از ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران   

و مصوبات شورای عالی استاندارد، کاالهای مندرج در این  5435ات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب سال قوانین و مقرر

 .مجموعه، مشمول مقررات استاندارد اجباری جهت صادرات می باشند

تر از  بنا براین گزارش، صادرکنندگان موظف به رعایت مقررات مربوطه هستند و صادرات اینگونه کاالها با کیفیت پایین

 .استانداردهای مورد قبول سازمان یا مشخصات فنی ثبت شده در موسسه، ممنوع است

گمرک ایران نیز بر طبق قانون و آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از صدور کاالهایی که اجرای استاندارد آن ها 

 .استاندارد ایران باشند، جلوگیری می شوداجباری اعالم گردیده و فاقد گواهینامه انطباق از سازمان ملی 
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 "بازگشت به باال"

 صادرات و واردات
 آیانا- 1393اردیبهشت  15, نبه

 ين وارد کرد از چ« شيرینی قندی»تن  ۰۰۰ایران 

  .تن شيرینی قندی به ایران صادر کرده است ۰۰۰گمرک چين اعالم کرد این کشور در سه ماه نخست امسال 

این سخن بی ربط به . در افواه عمومی این سخن جا افتاده است که هر چه چین تولید کند تجار و بازرگانان ایرانی وارد می کنند 

 .گمرکی داشته باشیمنظر نمی رسد اگر نگاهی به آمارهای 

 .واردات ایران از چین طیف متنوعی از سنجاق سر تا ماشین آالت صنعتی را شامل می شود

بر اساس این آمار . آمارهای گمرک چین نشان می دهد ایران هرچند در سطحی کم، حتی از چین شیرینی قندی وارد می کند

  هزار دالر شیرینی قندی از چین وارد کرده است 103تن به ارزش  030ایران در سه ماه نخست سال جاری میالدی 

 .محصوالتی مثل اسمارتیز، پاستیل، گلپری و شکالت سفید در زیر مجموعه شیرینی های قندی قرار می گیرند

 53نسبت به مدت مشابه سال قبل افت  0253بر اساس این گزارش، صادرات شیرینی قندی چین به ایران در سه ماه نخست 

هزار دالر به ایران صادر  182تن شیرینی قندی به ارزش  445بالغ بر  0254چین در سه ماه نخست سال . ته استدرصدی داش

 .کرده بود

میلیون دالر انواع شیرینی  01این کشور در سه ماه نخست امسال . آمریکا بزرگ ترین واردکننده این نوع شیرینی از چین بوده است

میلیون دالر و انگلیس با  1.1میلیون دالر، عربستان با  8.1میلیون دالر، استرالیا با  01یپین با فیل. قندی از چین وارد کرده است

 .میلیون دالر به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم از این نظر قرار گرفته اند 1.4
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 صادرات و واردات
 آیانا- 1393اردیبهشت  13 ,

 کنيم  واردکنندگان روغن با دولت هماهنگ نباشند، برخورد می: حجتی

های وارداتی در کشور هستند، هشدار داد که  وزیر جهاد کشاورزی به افرادی که در کار واردات و توزیع روغن

های دولت را مدنظر داشته باشند و همکاری و هماهنگی الزم را برای حمایت از توليد داخلی اعمال کنند، وگرنه  رنامهب

  .طبق قانون با این افراد برخورد خواهد شد

سبت به بیشترین ماده غذایی که ن: منطقه ایالم، محمود حجتی اظهار کرد( ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

 .ای که تدوین شده سعی داریم که میزان تولید آن را افزایش دهیم کنیم روغن است و در برنامه وارد کردن آن اقدام می

ساله بتوانیم مقدار قابل توجهی از کمبود روغن در  52ها در یک دوره  کنیم با اجرای این برنامه بینی می وی با بیان اینکه پیش

سیستم ساز و کار در روغن : ات این طرح به تأیید مسئوالن عالی کشور نیز رسیده است، تصریح کردکشور را کاهش دهیم و کلی

 .طوری است که توجهی به تولیدات داخلی در این زمینه نشده و در صدد تغییر این رویکرد هستیم

های دولت را مد  د، هشدار داد که برنامههای وارداتی در کشور هستن وزیر جهاد کشاورزی به افرادی که در کار واردات و توزیع روغن

نظر داشته باشند و همکاری و هماهنگی الزم را برای حمایت از تولید داخلی اعمال کنند وگرنه طبق قانون با این افراد برخورد 

 .خواهد شد

  

http://www.iana.ir/food/item/17395-1.html
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رین ماده غذایی که نسبت به بیش ت: منطقه ایالم، محمود حجتی اظهار کرد( ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

 .ای که تدوین شده سعی داریم که میزان تولید آن را افزایش دهیم کنیم روغن است و در برنامه وارد کردن آن اقدام می

ساله بتوانیم مقدار قابل توجهی از کمبود روغن در  52ها در یک دوره  کنیم با اجرای این برنامه بینی می وی با بیان اینکه پیش

سیستم ساز و کار در روغن : را کاهش دهیم و کلیات این طرح به تأیید مسئوالن عالی کشور نیز رسیده است، تصریح کرد کشور

 .طوری است که توجهی به تولیدات داخلی در این زمینه نشده و در صدد تغییر این رویکرد هستیم

های وارداتی در کشور هستند  ر کار واردات و توزیع روغنکنیم افرادی که د ما از همین جا اعالم می: وزیر جهادکشاورزی افزود

های دولت را مد نظر داشته باشند و همکاری و هماهنگی الزم برای حمایت از تولید داخلی را مد نظر داشته باشند وگرنه بر  برنامه

 .طبق قانون با این افراد برخورد خواهد شد

حمایت از تولیدکنندگان داخلی است و هدف ما کمک به کشاورزان نیز است  نگاه ما نگاه به تولید داخلی و: حجتی تصریح کرد

هایی در شمال و جنوب استان ایالم  ای به آب و خاک و جنگل و مراتع دارد که پروژه در استان ایالم دولت عنایت ویژه: تصریح کرد

 .های خوبی در بخش منابع طبیعی در حال انجام شدن است در دست اجراست و برنامه

های مرزی که از قبل در حال  ای و آب های خوب منطقه وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه منابع آب و خاک با توجه به بارش

هزار هکتار از اراضی دشت عباس، عین خوش  12پیگیر اجرای آبیاری : برداری از آنها هستیم در حال انجام است، گفت بررسی بهره

 .شود منابع آبی تأمین شود تونل دشت عباس که از سد کرخه مشروب میو فکه هستیم که از طریق 

ای به این طرح دارند و بنا داریم در یک برنامه سه  جمهور عنایت ویژه رهبری و رییس  مقام معظم: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .ساله این دو طرح را نهایی کنیم

های وارداتی در کشور هستند  کنیم افرادی که در کار واردات و توزیع روغن یما از همین جا اعالم م: وزیر جهادکشاورزی افزود

های دولت را مد نظر داشته باشند و همکاری و هماهنگی الزم برای حمایت از تولید داخلی را مد نظر داشته باشند وگرنه بر  برنامه

 .طبق قانون با این افراد برخورد خواهد شد

ه به تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است و هدف ما کمک به کشاورزان نیز است نگاه ما نگا: حجتی تصریح کرد

هایی در شمال و جنوب استان ایالم  ای به آب و خاک و جنگل و مراتع دارد که پروژه در استان ایالم دولت عنایت ویژه: تصریح کرد

 .حال انجام شدن استهای خوبی در بخش منابع طبیعی در  در دست اجراست و برنامه

های مرزی که از قبل در حال  ای و آب های خوب منطقه وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه منابع آب و خاک با توجه به بارش

هزار هکتار از اراضی دشت عباس، عین خوش  12پیگیر اجرای آبیاری : برداری از آنها هستیم در حال انجام است، گفت بررسی بهره

 .شود منابع آبی تأمین شود هستیم که از طریق تونل دشت عباس که از سد کرخه مشروب می و فکه

ای به این طرح دارند و بنا داریم در یک برنامه سه  جمهور عنایت ویژه رهبری و رییس  مقام معظم: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .ساله این دو طرح را نهایی کنیم

/item/food/ir.iana.www://http53411-5html. 

 "بازگشت به باال"

 تولیدات
 آیانا- 1393اردیبهشت  11, نبه

 کشورهای آسيای ميانه، از بازار بزرگ غالت ایران غفلت کرده اند 

يای ميانه و مشکالت وموانع پيش روی توسعه تجارت غالت با وضعيت تجارت غالت ایران به ویژه با کشورهای آس

از جمله محورهای گفت و گوی کاوه زرگران، دبيرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران  CIS کشورهای حوزه

http://www.iana.ir/food/item/17366-1.html
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( و بالتيك CIS بزرگ ترین خبرگزاری بازرگانی و کشاورزی غالت در حوزه) APK با خبرگزاری کشاورزی

 .فودپرس ترجمه و بازنشر کرده، در ادامه می خوانيد  آن راپایگاه است که متن کامل

  

لطفاً در مورد کانون انجمن های صنایع غذایی که در آن به عنوان دبيرکل فعاليت می کنيد یا همان کنفدراسيون، 

نجام می توضيحاتی ارائه دهيد اینکه چه شرکت های اعضاء آن را تشکيل می دهند و اینکه در کل چه کارهایی ا

 .دهند

  

کنفدراسیون غذا، بزرگ ترین تشکل ایران در حوزه غذاست که زیر مجموعه اتاق بازرگانی ایران است و نمایندگانی در هیات 

اتحادیه تشکیل شده است مثل انجمن صنفی آرد سازان ایران، انجمن برنج ایران،  43نمایندگان اتاق ایران دارد و از دو فدراسیون و 

انجات نان ماشینی ایران، انجمن کنستانتره و آبمیوه ایران، انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران، انجمن قند و انجمن کارخ

شکر ایران، انجمن خوراک دام و طیور ایران، انجمن روغن نباتی ایران، انجمن خرمای ایران، انجمن صنایع روغنکشی ایران، انجمن 

من صنایع کنسرو ایران و بسیاری از انجمن های عضو و همچنین صنایع وابسته به غذا مثل بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران، انج

 .ماشین سازی صنایع غذایی یا سیلوسازها و سیلو دارها

شرکت های غذایی باید . است و به همین دلیل شرکت های غذایی را به عضویت قبول نمی کند NGO کنفدراسیون غذا یک فرا

 .ی مربوطه خودشان عضو شده و این اتحادیه ها هستند که کنفدراسیون را تشکیل می دهنددر اتحادیه یا سندیکا

کارخانه تولیدی مواد  55022می پذیریم، ولی به طور کلی در ایران  0البته ما شرکت های بزرگ و ملی را به عنوان عضو درجه 

رصد آن ها زیر مجموعه مستقیم و یا غیر مستقیم کانون د82غذایی و تعداد بی شماری شرکت بازرگانی مواد غذایی وجود دارد که 

هستند و سیاستگذاری و برنامه ریزی های کالن و نظارت بر امور و نیازهای تمام آنها توسط دولت و با همکاری کنفدراسیون و 

 . اتحادیه های زیر مجموعه انجام می شود

  

به خصوص غالت در ایران و همچنين وضعيت نقل و  توضيح مختصری راجع به روند جاری واردات محصوالت کشاورزی

 .انتقال پول بدهيد

  

روند جاری واردات غالت در کشور ما به خاطر شرایط تحریم تحت یک سیستم خاص پیگیری می شود که این روند بدون وقفه و 

یلیون تن غالت وارد کردیم و م 53به بهترین شکل در حال انجام است و آمار گمرک ایران نشان می دهد که ما در سال گذشته 

همیشه راه انجام معامالت را برای خودمان فراهم کرده ایم و کشورهایی که به دلیل تحریم ها با ایران مناسبات تجاری نداشتند 

رای فقط خودشان را از یک بازار بزرگ محروم کرده اند ضمناً بعد از توافقات انجام شده در کنفرانس ژنو راه های مناسب جدیدی ب

 .ما بازگشایی شده است و از طریق تعدادی از بانک های اروپایی اعتبارات اسنادی ما ارسال و تأیید می شود

  

  

 دولت شما تا چه حد در تنظيم بازار غالت نقش دارد؟ آیا کارخانجات دولتی توليد آرد وجود دارند؟

  

اساسی وجود دارد و هر زمان الزم باشد وارد عمل می شود و ها در تنظیم بازار کاالهای  NGO دولت همیشه به عنوان پشتیبان

 .در حجم های بزرگ نیاز کشور را خریداری می کند
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تمام نیاز بازار توسط بخش خصوصی وارد کشور می شود و در حوزۀ ( اضطراری)در زمینه خوراک دام به جزء موارد فورس ماژور

همچنین در حوزۀ دانه های روغنی به شکل مشترک توسط . می شود روغن بیشتر روغن خام توسط وزارت بازرگانی خریداری

 . وزارت بازرگانی و بخش خصوصی این کار انجام می شود

درصد واردات توسط وزارت بازرگانی  02اما در حوزۀ گندم با توجه به استراتژیک بودن این کاال و حجم باالی واردات ایران بیش از 

مدونی وجود دارد که این میزان در سال آینده به سمت بخش خصوصی افزایش پیدا کند و در ایران انجام می گیرد، اما برنامه های 

تقریباً تمامی کارخانجات آرد سازی متعلق به بخش خصوصی هستند اما به تعداد انگشت شماری کارخانجاتی وجود دارد که دولتی 

میلیون تن ظرفیت تولید آرد  02کشور برتر دنیا است و بیش از  1ضمن اینکه ایران از نظر تکنولوژی کارخانجات آرد جزو  2هستند

در کشور ما وجود دارد که بخشی از این ظرفیت می تواند در قالب همکاری با روسیه برای آسیاب گندمهای مازادشان تخصیص 

 . داده شود و آرد آن در هر نقطه از شمال یا جنوب ایران تحویل مشتری شرکت های روسی گردد

  

 را چگونه ارزیابی می کنيد؟ CIS انسيل معامالت دانه ها و دیگر محصوالت را بين ایران و کشورهایپت

  

وجود دارد ما خریدار و واردکننده  CIS پتانسیل بسیار باالیی برای معامالت تجاری در حوزه غالت بین ایران و کشورهای حوزه

یار کمی بین این دو بازار وجود دارد با توجه به اینکه بخش قابل غالت هستیم و شما صادرکننده غالت ضمن اینکه فاصله بس

توجهی از بازار ایران در حوزه غالت در اختیار کشورهای آمریکای جنوبی و هندوستان و کشورهای اروپایی است باید گفت که 

 .از یک بازار بزرگ در کنار خودشان غفلت کرده است CIS کشورهای حوزه

  

 ی آرد و از کيفيت گندم های وارداتی از روسيه و اوکراین راضی هستند؟آیا توليد کننده ها

  

به دلیل اینکه اغلب نان تولیدی در ایران از نوع نان مسطح است و نیازی به گندم های خیلی با کیفیت در مصارف خبازی وجود 

 .اده قرار گیرندندارد، بنابراین گندم تمام کشورهای دنیا برای آرد خبازی ما می توانند مورد استف

البته سازمان اصالح نباتات واردات گندم از برخی کشورها را به دلیل آفت گندم ممنوع کرده، ولی روسیه و اوکراین جزو آن 

داشته باشد که غالباً گندم های روسیه  50،1و پروتئین حداقل  01کشورها نیستند، گندم مصرفی در این بخش باید گلوتن حداقل 

شرایط را دارند، اما در بحث گندم دوروم برای ماکارونی و گندم با کیفیت برای مصارف قنادی و کارخانجات تولید و اوکراین این 

کیک، ما گندم های با کیفیت نیاز داریم که در این زمینه شرایط کمی متفاوت و همه گندم های تولیدی این دو کشور در آن 

 .قابل تأمین هستند زمینه به درد ما نمی خورد، اما از همان منابع

  

 خرید ساالنه ایران برای گندم و دیگر محصوالت کشاورزی از کشورهای خارجی چقدر است؟

  

سرانه مصرف گندم در . میلیون نفری است که با سرانه مصرف غالت و نان در آن باالتر از متوسط جهانی است 31ایران یک کشور 

میلیون تن گندم مصرف  53عالم شده است به همین دلیل ما ساالنه چیزی حدود کیلو ا 501ایران توسط وزارت کشاورزی آمریکا 

میلیون تن گندم وارد کردیم  1.8حدود  05می کنیم و در برخی سال ها نیمی از این مقدار را به کشور وارد می کنیم، ما در سال 

 .آن را انجام دادیممیلیون تن گندم وارد کنیم که بخش قابل توجهی از  3.1و امسال هم قصد داریم 

میلیون تن ذرت وارد کردیم و با  1.0میلیون تن جو دامی و  5.1میلیون تن کنجاله سویا و  0.0همچنین ما در سال گذشته حدود 

 .میلیون تن غالت وارد کردیم 53احتساب برنج وارداتی ما حدود 
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 تر و بيشتر شوند؟چه اقداماتی می بایست اعمال گردد تا معامالت بين کشورها و ما قوی 

  

می توانند  CIS ما کشوری هستیم که مصرف کننده و وارد کننده غالت هستیم تولیدکننده های اصلی و بزرگ کشورهای حوزه

ما در حال حاضر از برزیل و استرالیا واردات غالت داریم درحالی که همسایه . بخش اصلی نیاز غالت ایران را تأمین و برطرف کنند

هستیم و کشور روسیه تولید مازاد بر مصرف دارد پس باید به این نتیجه برسیم که آنها نتوانسته اند در بازار یابی جنوبی روسیه 

 .موفق عمل کنند و مشتری بزرگی مثل ایران را ترغیب به خرید غالتشان کنند

طه ها کنار گذاشته شوند و باشد که واس CIS به نظر من کنفرانس تهران می تواند یک موقعیت خوب برای شرکت های حوزه

 .تعامالت بازرگانی مناسبی بین کشورها شکل بگیرد

در تهران شعبه دایر نمایند، این  CISتوصیه من برای آسان تر شدن بازرگانی بین کشورها این است که بانک های کشورهای حوزه 

 .عمل می تواند موجب آسان تر شدن بازرگانی بین کشورها شود

/item/food/ir.iana.www://http53410-5html. 

 "بازگشت به باال"

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1393اردیبهشت  15, نبه

 ای  تقویت احتمال بروز طوفان شن در آذربایجان شرقی، با شروع بادهای مدیترانه

علت تنگناهای مالی، مرگ تدریجی این دریاچه  راهکار برای نجات دریاچه اروميه به 1۰دوین طرح جامع با رغم ت به

درصدی فعلی، انتظار خشك شدن دائمی این دریاچه تا پنج تا شش سال آینده حتمی  3۲آغاز شده و با خشکی 

 .است

 (ایانا)با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران  سخنگوی فراکسیون محیط زیست در مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو 

دریاچه ارومیه شرایط بحران و اضطرار را پشت سر گذاشته است و در صورت استمرار وضعیت فعلی، : با اعالم این خبر گفت

 .شک تا پنج تا شش سال آینده خشک خواهد شد بدون

راهکار برای نجات دریاچه ارومیه طی دولت قبلی و دولت فعلی پیشنهاد  40با وجود آنکه طرح جامعی با : صدر افزود مؤید حسینی

علت عدم اجرایی شدن همه راهکارهای مذکور، عمالً کاری از پیش برده نشده و اکنون میزان خشکی این دریاچه  شده است، اما به

 .درصد رسیده است 02به بیش از 

المللی برای احیای این دریاچه و اختصاص بودجه قابل  ارشناسان بیندر شرایط فعلی، جز کمک گرفتن از ک: وی خاطرنشان کرد

 .حل دیگری وجود ندارد توجه، راه

: صدر در پاسخ به این پرسش که آیا بارور کردن ابرها و انتقال آب از رودخانه ارس انجام شده است یا خیر، ادامه داد حسینی

 .ترین دالیل آنها، تنگناهای مالی دولت گذشته و دولت فعلی است ی از مهمشده، اجرایی نشده و یک های گفته حل کدام از راه هیچ

  

 !حل ممکن انتقال آب دریای خزر، تنها راه

جز انتقال آب دریای خزر که مستلزم بودجه  کارشناسان معتقدند به: نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

 .حل مؤثر دیگری برای نجات این دریا وجود ندارد خواهد بود، هیچ راهکالن و قابل توجه و سرعت عمل کارشناسان 

http://www.iana.ir/food/item/17352-1.html
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های الزم  در نظر گرفتن شیب موجود بین حوضه آبریز دریاچه ارومیه و رودخانه ارس و همچنین استفاده از تکنیک: وی یادآور شد

تواند از مرگ دریاچه ارومیه  ها نمی حل راه دهد که این ای دیگر نشان می برای بارور کردن ابرها، تأمین هواپیما و مسائل حاشیه

 .جلوگیری کند

علت خشکی حاصل از دریاچه گزارش نشده است، اما با شروع بادهای  تاکنون طوفان شن در منطقه به: صدر تأکید کرد حسینی

تنفسی به ذهن متبادر های چشمی و  های شن و تغییر اقلیم منطقه و شیوع انواع بیماری ای، انتظار بلند شدن طوفان مدیترانه

 /.شود می
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 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  15, نبه

 نرخ جدید گازوئيل درصدی ميانگين درآمد کشاورزان با اعالم  1۲کاهش 

های  ها با افزایش قيمت بنزین کليد خورد و عمالً اجرای آن با افزایش قيمت حامل در حالی که فاز دوم هدفمندی یارانه

 .ویژه حوزه کشاورزی آگاه نيست درستی از چگونگی حمایت از بخش توليد به انرژی آغاز شد، هنوز کسی به

  

های اقتصادی کشور برای تأمین  بردار را تحت پوشش دارد و یکی از مؤثرترین بخش بهرهمیلیون  04حوزه تولید با وجودی که 

مردان و مدیران به دور مانده است، پرسشی که تاکنون برای  رود، چگونه از چشم دولت شمار می امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی به

 .آن جوابی داده نشده است

طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی  رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع نایب

های انرژی ابالغ و اجرایی شد که ظاهراً مجموعه دولت و حتی وزارتخانه متولی،  در حالی افزایش قیمت حامل: گوید می( ایانا)ایران 

 .خش تولید نداردهنوز اطالعات دقیقی از چگونگی ابزارهای حمایتی خود برای پشتیبانی ب

رئیس جمهوری در رسانه ملی و در مقابل بینندگان صدا و سیما درباره ضرورت اجرای فاز دوم : افزاید نسب می ناصر صالحی

های ویژه هیئت دولت برای حوزه کشاورزی  هدفمندی سخن گفت، اما در سخنان وی، از چگونگی ابزارهای حمایتی دولت و بسته

 .سخنی گفته نشد

های  درصدی همراه شد، باعث افزایش هزینه 31تومان که با شیب  012به  512افزایش قیمت گازوئیل از : کند نشان میوی خاطر

 .درصد کاهش دهد 12تا  32طور میانگین  تواند درآمد کشاورز را به شود و می تمام شده محصوالت کشاورزی می

  

 وماندرآمد کشاورزان ایرانی، به ازای هر هکتار، یك ميليون ت

در حالی که کشاورز یک سال تمام روی زمین  :دهد نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسالمی ادامه می

سازی اراضی، خرید سم و کود و  تواند به آماده سختی می کند و با توجه به نقدینگی پایین حوزه کشاورزی به کشاورزی خود کار می

 .ساله روی یک هکتار زمین، فقط یک میلیون تومان است آمده وی به ازای فعالیت یک دست رآمد بهتولید بپردازد، اما حداکثر د

شده یک هکتار  میلیون تومان هزینه تمام 5.1دهد  ها نشان می این در حالی است که برآورد هزینه: کند نسب تصریح می صالحی

 .است و عمالً پیشه کشاورزی به صرفه نیست

  

 ساتيد دانشگاهیدرخواست کمك از ا

http://www.iana.ir/majles/item/17403-1.html
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دهد چرخه اقتصادی کشور به نفع حوزه  های فعلی تولید نشان می نگاهی گذرا به میزان درآمد و هزینه: شود وی یادآور می

 .کشاورزی فعال نیست و نرخ بیکاری از چشم رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت به دور مانده است

کارهای اساتید دانشگاهی در شرایط فعلی اگر تیم اقتصادی مشاور رئیس صداقت و استفاده از راه: کند نسب تأکید می صالحی

 .حل ممکن خواهد بود اند سناریوی کارآمدی در اختیار هیئت دولت قرار دهند، بهترین راه جمهوری نتوانسته

منیت غذایی که مستقیماً با کشاورزی باید دو بار یارانه از دولت بگیرد، یارانه تولید و یارانه مصرف؛ چرا که با ا: وی معتقد است

 .رو است استقالل هر کشوری ارتباط دارد، روبه

ها، سال جاری توسط مقام معظم رهبری، سال اقتصاد، فرهنگ، مدیریت جهادی و عزم  گذشته از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه

شک،  بدون. از کاالها و امنیت غذایی است گذاری شده است و الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی، خوداتکایی در تولید بسیاری ملی نام

کشوری که تراز تجاری آن به نفع واردات محصوالت کشاورزی افزایش یافته و برای تأمین معاش ملت باید میلیاردها تومان ارز از 

 .تواند ادعای خوداتکایی داشته باشد کشور خارج شود، نمی

با وجود حضور وزیر اقتصاد و شنیدن : گوید ا خبرنگار پارلمانی ایانا میعضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفتگو ب

 .رسد سناریوی قدرتمندی برای حمایت از حوزه تولید در بدنه دولت وجود داشته باشد نظر نمی سخنان رئیس جمهوری، به

ها بر بخش  رات منفی هدفمندی یارانهاین انتقاد به دولت یازدهم وارد است که با وجود نمایان بودن اث: افزاید ابراهیم نکو می

 .کشاورزی و صنعت در فاز نخست، چرا پیش از اجرای فاز دوم، فرمول مشخصی برای حمایت از این حوزه ندارد

انگیزگی و مقرون  علت بی ها است و اگر بیکاری به توجه به تولید تنها راه موفقیت و توفیق هدفمندی یارانه: کند وی خاطرنشان می

 .های تولیدی افزایش یابد، عمالً چرخ اقتصادی کشور مختلف خواهد شد نبودن فعالیت به صرفه

  

 ها فقط در ایران اجرایی نشده است هدفمند کردن یارانه

رسیده است که در  0یافته، این عدد به  درصد برآورد شده است، در حالی که در کشورهای توسعه 5.0ضریب مکانیزاسیون در ایران 

 .کنند نوز کشاورزان یارانه دریافت میآن کشورها ه

نگاهی به وضعیت کشور آلمان نشان : کند رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی تصریح می نایب

رد، دهد که اگر تراز تجاری این کشور به نفع تولید مثبت است و توانسته از رکود اقتصادی دامنگیر اروپا جان سالم به در بب می

کنند  یورو یارانه دریافت می 442کشاورزان آلمانی ساالنه : دهد نسب ادامه می صالحی.علت توجه محض دولت به حوزه تولید است به

یابد تا کشاورزان انگیزه برای تولید سالم  یورو افزایش می 112و اگر به آمایش اراضی خود بپردازند، میزان یارانه دریافت آنها به 

یافته فاصله زیادی دارد، اما این بدان معنا نیست  های کشاورزی ایران با کشورهای توسعه سیاست: شود ی یادآور میو.داشته باشند

باید به چگونگی سناریوهای کشورهای : کند نسب تأکید می صالحی!ها موفق نبوده است که هیچ کشوری در اجرای هدفمندی یارانه

چه در منطقه و چه در کشورهای صنعتی توجه کرد و با الگو گرفتن از آنها، ضمن استفاده ها  یافته در اجرای هدفمندی یارانه توفیق

های تجدیدناپذیر کشورند، چرخ اقتصادی کشور را به سمت رونق حرکت داد و از  شک سرمایه های انرژی که بدون بهینه از حامل

 /.تحمیل چندباره تورم و گرانی بر دوش ملت، جلوگیری کرد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1393اردیبهشت  14, نبه

 ها و محيط زیست  های جنگل انتخاب اعضای کميسيون ویژه ادغام سازمان

ها، و منابع  ز، انتخاب اعضای کميسيون ویژه بررسی ادغام سازمان حفاظت محيط زیست با سازمان جنگلعصر امرو

 .شود طبيعی در کميسيون کشاورزی مجلس انجام می
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری  نایب

های محیط  ای برای بررسی چگونگی ادغام سازمان امروز بعدازظهر کمیسیون ویژه: با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشاورزی ایران 

 .ها در کمیسیون کشاورزی مجلس انتخاب خواهند شد زیست و جنگل

ارگان انجام  ها در یک علت موازی بودن فعالیت در همه دنیا، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی به: نسب افزود ناصر صالحی

عنوان یک  ها و منابع طبیعی زیرمجموعه یک وزارتخانه و سازمان محیط زیست به کنند، اما در ایران سازمان جنگل وظیفه می

 .اند اثر مثبتی در حوزه تخصصی خود داشته باشند کدام نتوانسته کنند و هیچ سازمان مستقل فعالیت می

کمیسیون ویژه در مجلس و سنا به بررسی وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی در برخی کشورها حتی یک : وی خاطرنشان کرد

 .دهنده اهمیت این دو مقوله در سالمت جامعه است پردازد که نشان می

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این پرسش که آیا ادغام سازمان محیط زیست با 

سازمان محیط زیست : کند، ادامه داد اند، وظایف حاکمیتی این سازمان را تهدید نمی رمجموعه یک وزارتخانهها که زی سازمان جنگل

های  پاافتاده در کنار مجموعه دولت است که محدود در مسائل تشریفاتی و یا جنجال های پیش در زمان حاضر یکی از سازمان

 .ست، اقدام مؤثری در کارنامه نداردکند و در حوزه حفاظت از محیط زی سیاسی ورود پیدا می

های  عنوان یکی از سازمان کند، اما به سازمان محیط زیست هرچند زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت می: نسب تصریح کرد صالحی

شته رغم داشتن امکانات، پرسنل کافی، اثرگذاری قابل توجهی در این حوزه ندا پویای زیر نظر رئیس قوه مجریه محسوب نشده و به

 .است

تواند مطالبات فعاالن محیط زیست و دوستداران منابع طبیعی را از  ادغام این دو سازمان در قالب یک سازمان می: وی یادآور شد

 /.دهد کاری مداوم این دو نهاد خاتمه می یک سازمان واحد وارد حوزه چالشی و پاسخگویی کند و به پاس
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 تولیدات
 آیانا- 1393اردیبهشت  14, نبه

  !فرنگی رودبار در سقوط زمينی کهنوج در اوج، گوجه سيب

ش از دوهزار تومان خریداری کنند، این محصول از فرنگی را به قيمتی بي نشينان ناگزیرند گوجه در حالی که پایتخت

 !شود تومان هم خریداری نمی ۰۲۲مردم جنوب کرمان هر کيلوگرم 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی  

کنند، جنوب کرمان  نشینان گوجه را به قیمت دوهزار تومان از بازار تهیه می ه پایتختدر حالی ک: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

 !شود تومان هم از کشاورز خریداری نمی 022فرنگی به قیمت  گوجه

http://www.iana.ir/majles/item/17386-1.html
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شده، محصول خود  کنند، ناگزیرند زیر قیمت تمام کشاورزان رودباری که محصول خود را برداشت می: محمدرضا امیری کهنوج افزود

 .آید عمل نمی خرها واگذار کنند، چرا که از سوی جهادکشاورزی استان از آنان حمایتی به ه سلفرا ب

ای از این مملکت، با  نبود الگوی کشت و نظارت بر سیستم توزیع باعث شده است هرازگاهی کشاورزان گوشه: وی خاطرنشان کرد

 .در معرض خطر قرار گیردهایشان  این مشکل دست و پنجه نرم کنند و معیشت خود و خانواده

روی جهادکشاورزی استان و مشکالت  فرنگی در رودبار، باعث تجمع کشاورزان روبه کاهش قیمت گوجه: امیری کهنوج ادامه داد

 .اجتماعی برای منطقه شده است

و و تأمین حداقل حاشیه س کنندگان از یک تر برای تنظیم بازار داخلی و نفع مصرف رود دولت هرچه سریع انتظار می: وی تصریح کرد

 .سود برای کشاورزان از سوی دیگر وارد این صحنه خرید شود و بیش از این از تحمیل ضرر و زیان به کشاورزان خودداری کند

 سيستم توزیع رهاشده است

ش از شروع هرچند پی: نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از سیستم توزیع محصوالت کشاورزی یادآور شد

کشت، کشاورزان از سوی دولت راهبری شده و تا حدودی هدایت شوند، اما مطلقاً پس از توزیع، نظارتی بر برداشت محصول و 

 .چگونگی عرضه آنها به بازار وجود ندارد

های استانی و  یهها و اتحاد کسی توقع از دولت ندارد تا بر مزارع کوچک نظارت کند، اما نظارت تشکل: امیری کهنوج تأکید کرد

 .ناپذیر برای عرضه منطقی و نگه داشتن قیمت در سیستم منطقی عرضه و تقاضا است شهرستانی ضرورتی اجتناب

ها  های بزرگی در پایتخت وجود دارد، اما به دالیلی که باید آن را مورد ارزیابی قرار داد، اتحادیه هرچند تشکل: وی اظهار داشت

 .ها داشته باشند و عملکرد مثبتی از خود به نمایش بگذارند شهرستاننتوانستند قدرت چندانی در 

 /.فرنگی مردم رودبار و کهنوج، دولت ورود پیدا کند تر برای خرید گوجه امیری کهنوج اظهار امیدواری کرد که هرچه سریع

/item/majles/ir.iana.www://http53430-5html. 

 "بازگشت به باال"

 برنج
 آیانا- 1393اردیبهشت  13 ,

 گنجاندن برنج هندی در بسته امنيت غذایی دوم پذیرفته نيست 

شده مرحله نخست عنوان  دولت کمبود وقت را بهانه برای عدم گنجاندن برنج ایرانی در بسته امنيت غذایی توزیع

  .شده نيست ن در حالی است که این بهانه در مرحله دوم پذیرفتهکرد، ای

با اعالم این خبر ( ایانا)نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران 

وسط مسئوالن وزارت صنعت، معدن و توزیع برنج هندی وارداتی به جای برنج داخلی در بسته امنیت غذایی مرحله نخست ت: گفت

 .تجارت صورت گرفت و علت اصلی آن را کمبود وقت عنوان کردند

ای برای گنجاندن دوباره  با توجه به زمان در اختیار دولت، تا شروع بسته امنیت غذایی دوم، هیچ بهانه: مهرداد بائوج الهوتی افزود

 .کاال قرار گیرد های وارداتی نیست و باید برنج ایرانی در سبد برنج

ضابطه و انبوه از کشور هندوستان و  برنج به اندازه کافی در داخل کشور تولید شده و نیازی به واردات بی: وی خاطرنشان کرد

های هندی وارداتی را در سبد غذایی مردم  پاکستان نیست که اکنون دولت ناگزیر شود برای خالی کردن انبارهای خود، برنج

 .بگنجاند

ها در خانوار ایرانی، اصالح سبد  از سوی دیگر، هدف از توزیع این بسته: یسیون عمران مجلس شورای اسالمی ادامه دادعضو کم

خوانی  المللی است؛ لذا توزیع برنج هندی که با ذائقه ایرانیان هم های بین غذایی مردم و رسیدن میانگین استانداردها به مطلوب

http://www.iana.ir/majles/item/17379-1.html
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هایی که تا پایان انقضاء آنها کمتر از یک ماه باقی مانده است،  آنها تاریخ نوشته نشده و مرغهایی که روی  مرغ ندارد و یا تخم

بائوج الهوتی اظهار امیدواری کرد که سامانه شناسایی روستاییان، عشایر و .توان به اصالح سبد غذایی مردم دست یافت نمی

 /.های امنیت غذایی دولت به نیازمندان واقعی برسد هکارگران روزمزد در دولت تدبیر و امید اصالح شده باشد تا بست

  

/item/majles/ir.iana.www://http53411-5html. 

 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  12, ه

 وجود ندارد  بازنشستگی در حوزه کشاورزی

بازنشستگی و استفاده از تسهيالت پس از آن نظير دریافت مستمری در حوزه کشاورزی وجود ندارد و باید نظام 

 .گذار و دولت قرار گيرد ای هماهنگ، مورد توجه قانون بيمه

با اعالم این ( ایانا)ایران  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی 

های صنعتی پس از رسیدن به سن مشخصی مشمول  ویژه در بخش در حالی که در همه سطوح اقتصادی، کارگران به: خبر گفت

 .ای استفاده کنند، در حوزه کشاورزی بازنشستگی وجود ندارد های بیمه توانند از مستمری و حمایت بازنشستگی شده و می

 : افزود سیدمهدی پورفاطمی

کارگران و کشاورزان ناگزیرند تا سنین بسیار باال در اراضی خود به فعالیت بپردازند تا بتوانند حداقل درآمد معیشتی برای خود و 

تواند ضمن  خانواده خود کسب کنند، این در حالی است که پرداخت مستمری پس از رسیدن به سن مشخص در بین کشاورزان می

 .ن از حقوق مختصر، انگیزه آنان برای ماندن در روستاها را نیز افزایش دهدبرخوردار کردن کهنساال

گیرد و کشاورزان  ای صورت می های توسعه در کشورهای در حال توسعه، حمایت از حوزه کشاورزی با انواع بیمه: وی خاطرنشان کرد

شده، فعالیت کمتری در  ستفاده از مستمری دریافتتوانند با ا شوند و می نیز مانند سایر مشاغل، پس از سن مشخصی بازنشسته می

مهاجرت جوانان روستایی از روستاها به شهرها در یک مجموعه عوامل باید : پورفاطمی ادامه داد.اراضی کشاورزی خود داشته باشند

عات کار، ریسک سرمایه علت سخت بودن، طوالنی بودن سا دیده شود که یکی از آنها نبود انگیزه کافی برای ادامه شغل کشاورزی به

 .و درآمد ناچیز است

 کارگران کشاورزی، فاقد تشکل هستند 

زنی  تواند منجر به افزایش قدرت چانه یکی از مواردی که می: نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

 .گری است که در حوزه کشاورزی کمتر وجود داردهای کار های اقتصادی و خدماتی شود، توانمندی تشکل کارگران در همه حوزه

دهند، اما کارگران مشغول در حوزه  هرچند تولیدکنندگان در قالب اتحادیه یا تشکل به فعالیت خود ادامه می: وی یادآور شد

 .کشاورزی فاقد تشکلی هستند که بتواند از حقوق آنها دفاع کرده و مطالبات آنها را به گوش مسئوالن برساند
 

نمونه واضح نبود تشکل کارگری در حوزه کشاورزی، عدم پرداخت سبد کاال به کشاورزان و کارگران روزمزد : ورفاطمی تأکید کردپ

 . در این حوزه بود

اعالم کرد، ( سبد کاالی سابق)هرچند وزارت کار و رفاه اجتماعی عده قابل توجهی از کارگران را برای دریافت بسته امنیت غذایی 

آن بخش از کارگرانی که روزمزد بوده و در هیچ تشکلی حضور نداشتند، نتوانستند از سبد کاالی پرداختی دولت استفاده  اما عمالً

http://www.iana.ir/majles/item/17356-1.html
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آموختگان حوزه کشاورزی، تشکیل  های اجتماعی در روستاها و حضور دانش وی اظهار امیدواری کرد که با شروع فعالیت.کنند

 /.گیر افزایش یابد های حامی کشاورزان در مجامع تصمیم تشکل

  

/item/majles/ir.iana.www://http53433-5html. 

 "بازگشت به باال"

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا- 1393اردیبهشت  11, شنبه

 خشکسالی دریاچه اروميه شدت گرفته است 

کدام اجرایی نشده  راه حل برای نجات دریاچه اروميه در دستور کار قرار گرفته بود، عمالً هيچ 1۰حالی که بيش از در 

های طبيعی، زندگی مردم منطقه را  درصد آب دریاچه اروميه خشك شده که طوفان شن و ظهور پدیده 3۲و بيش از 

 .کند تهدید می

با اعالم این ( ایانا)می امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسال 

درصد از آب  04طوری که اکنون  دو سال اخیر شدت گرفته، به -تغییرات دریاچه ارومیه و خشکسالی آن طی یکی : خبر گفت

 .دریاچه ارومیه خشک شده و تنها هفت درصد آن باقی مانده است

های آبریز دریاچه ارومیه شود، طی دو سال  مدت که منجر به تقویت حوضه هیچ فعالیت عملیاتی در کوتاه: پور افزود نادر قاضی

 .یابد گذشته صورت نگرفته است و ضریب سرعت خشکسالی در این دریاچه هر ماه افزایش می

های آرتمیا و اورومیانا، تأثیر خشک  ین رفتن گونهها، از ب های روان، شیوع انواع بیماری های شن و ماسه پدیده: وی خاطرنشان کرد

های جانوری، گیاهی و مردمی که در شعاع این دریاچه زندگی  شدن دریاچه بر میکروکلیمای منطقه است که اثر خود را بر گونه

 .زودی خواهد گذاشت کنند، به می

بریز دریاچه ارومیه انجام شود، با وجود اینکه مطالعات در حالی که مقرر بود طرح انتقال آب ارس به حوضه آ: پور ادامه داد قاضی

 .این کار به اتمام رسیده، اما هنوز اجرایی نشده است

های گلفرج جلفا صورت گرفته، اما از آنجا که شیب آن به سمت رودخانه  فاز دوم انتقال آب رودخانه ارس به دشت: وی تصریح کرد

 .های آبریز نداشته است زی حوضهسا ارس است، عمالً تأثیری بر تقویت و غنی

باروری ابرها از دیگر اقداماتی بود که در دستور کار قرار گرفت، اما این فعالیت در مرحله تأمین هواپیما رها : پور یادآور شد قاضی

 .شده است

  

 تعریف فرصت شغلی، جایگزین ممنوعيت استفاده از آب دریاچه اروميه شود

در حالی صحبت از عدم استفاده از آب دریاچه ارومیه در : ر مجلس شورای اسالمی تأکید کردعضو کمیسیون صنایع و معادن د

کنند، عمالً معیشت خود را از راه کشاورزی و تولید  شود که مردمی که در این مناطق زندگی می بخش کشاورزی زده می

 .گذرانند می

ه کارند یا در صنایع تبدیلی مرتبط به حوزه کشاورزی فعالیت کارگرانی که در اطراف دریاچه ارومیه مشغول ب: وی اظهار داشت

کنند و یا در اراضی خود مشغول به فعالیت هستند، تا زمانی که برای آنها شغل جدیدی تعریف نشود که بتواند معیشت آنان را  می

 .توان از ممنوعیت استفاده از آب دریاچه ارومیه برای بخش کشاورزی سخن گفت تأمین کند، نمی

http://www.iana.ir/majles/item/17347-1.html
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کشاورزان اطراف دریاچه ارومیه در مناطق ارومیه، اسکو و آذرشهر جامعه کوچکی نیستند که بتوان آنها را : پور در پایان گفت قاضی

اگر بنا بر عدم استفاده از آب دریاچه ارومیه در حوزه کشاورزی است، باید چند وزارتخانه . به مشاغل کاذب شهری شیفت داد

 /.جمهوری داشته باشند تا برای ایجاد شغل کشاورزان منطقه فکر عاجلی کنند مأموریت ویژه از سوی رئیس

/item/majles/ir.iana.www://http53445-5html. 

 "بازگشت به باال"

 برنامه  و سیاستها
 آیانا- 1393اردیبهشت  18, نبه

 توقع بيشتر مجلس از منتخبان جدید نظام مهندسی کشاورزی 

دولتی بخش کشاورزی باید خالء حضور بخش  های نيمه ترین تشکل عنوان یکی از بزرگ سازمان نظام مهندسی به

های اجرایی وزارت جهادکشاورزی داشته  گير را جبران کند و نقش مؤثری در فعاليت های تصميم خصوصی در حوزه

 .دباش

( ایانا)عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

وری آنگونه که باید،  های قانون افزایش بهره هرچند سازمان نظام مهندسی کشاورزی نتوانسته از ظرفیت: با اعالم این خبر گفت

 .شود ها مثبت ارزیابی می ویژه در استان د، اما عملکرد این سازمان در مجموع بهعمل آور استفاده کاملی به

برگزاری مجامع منظم با اغلب صنوف و پیگیری مطالبات محلی کشاورزان برای جبران ضرر و زیان آنان : شکرخدا موسوی افزود

 .ت گرفته استهای نظام مهندسی صور ها توسط سازمان ازجمله اقدامات مؤثری است که در استان

عنوان اتاق فکر در کنار مجموعه وزارت جهادکشاورزی بتواند راهبری مؤثری در  رسد این تشکل به نظر می به: وی خاطرنشان کرد

 .آموختگان کشاورزی و ترویج داشته باشد کارگیری دانش حوزه به

گرفته در  گذاری صورت وجود مثل سرمایههای م برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید از همه پتانسیل: موسوی ادامه داد

تواند به  های مؤثر کرد و سازمان نظام مهندسی تنها مجمعی است که می آموختگان استفاده های کشاورزی به روی دانش دانشکده

 .های آکادمیک به مزرعه را در دستور کار خود قرار دهد ای وظیفه انتقال آموزش نحو شایسته

زودی به  ای در کمیسیون کشاورزی در حال بررسی است که به اصالحیه: قانون نظام مهندسی تصریح کردوی با اشاره به اصالحیه 

 .اتمام خواهد رسید و به صحن علنی مجلس خواهد آمد

نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این پرسش که در آستانه انتخابات سازمان نظام مهندسی، انتظار از 

ماه قرار دارد و انتظار  اردیبهشت 01سازمان نظام مهندسی در آستانه انتخابات در : کنید، یادآور شد ازمان را چگونه ارزیابی میاین س

های قانونی باشد و این تشکل بتواند بسیاری از خالءهای  رود تغییر در شورای این سازمان به معنای استفاده حداکثری از ظرفیت می

 .گیر را پر کند مجامع تصمیمحضور بخش خصوصی در 

عبارت هفت نفر به عبارت هشت نفر را  55نامه تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با اصالح تبصره ماده  گفتنی است، آیین

تغییر داد که طبق آن جلسات شورای استان با حضور حداقل هشت نفر از اعضاء رمسیت یابد و تصمیمات متخذه با آرای موافق 

، برگه تعرفه انتخابات در محل تشکیل جلسه مجمع عمومی و در 38همچنین بر اساس اصالحیه ماده .اضران معتبر باشداکثریت ح

شود و دادن رأی به نمایندگی از  بدو ورود اعضای سازمان به جلسه مجمع، با رؤیت کارت عضویت معتبر در اختیار آنان گذاشته می

شود و طبق اصالحات تبصره این ماده، متخصصان کشاورزی  حذف می 13، ماده (د)د بر اساس بن.پذیر نیست اعضای دیگر امکان

ای  قانون باید دارای یکی از مدارک دکتری، کارشناسی ارشد و یا کارشناسی با سابقه کار حرفه (1)ماده ( 1)نظر، موضوع بند  صاحب

برای تبلیغات در روز انتخابات  82الحاتی در ماده همچنین اص.سال پس از اخذ مدرک کارشناسی باشند 52به ترتیب سه، هفت و 

http://www.iana.ir/majles/item/17331-1.html
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در حوزه اخذ رأی و متخلفان آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید که سال گذشته از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 

 /.جمهوری برای اجرا ابالغ شده است

  

/item/majles/ir.iana.www://http53083-5html. 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393اردیبهشت  18, نبه

 های غيرنقدی دولت از توليد  های ریلی، جوایز صادراتی و کارت انرژی، حمایت تخفيف تعرفه

حيای جوایز صادراتی و تدوین کارت انرژی و های ریلی در حمل کود شيميایی و گندم و ا دولت با تخفيف تعرفه

  .همچنين پرداخت تسهيالت بانکی با کارمزد پایين از توليد حمایت غيرنقدی خواهد کرد

با اعالم این ( ایانا)عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران 

دهد، از سایر  دارد به جای پرداخت یارانه نقدی که به نوعی تورم و رشد نقدینگی را در جامعه افزایش می دولت در نظر: خبر گفت

 .تری کرده باشد سناریوهای حمایتی استفاده کند تا به تولید توجه خاص

، اما طی چند روز گذشته شود وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد یارانه نقدی به تولیدکنندگان پرداخت نمی: ایرج ندیمی افزود

سناریوهای پرداخت جایزه صادراتی به تولیدکنندگان و همچنین کاهش تعرفه خطوط ریلی به نفع بخش کشاورزی و تدوین کارت 

 .انرژی در دستور کار قرار گرفته است

درصد بین کشورهای  42درصد و حمل گندم تا  01آهن، حمل کود شیمیایی تا  به گفته مدیرعامل شرکت راه: وی خاطرنشان کرد

 .تواند منجر به حمل و نقل مطلوب و ران شود ایران، ازبکستان و ترکمنستان تخفیف دارد که می

تواند ابزار  ترین سیستم حمل بار کشور است که با توجه به حجم تولید باالی گندم، می اتصاالت ریلی یکی از مهم: ندیمی ادامه داد

 .حمایتی مؤثری تلقی شود

های باری صورت  شهری و کامیون های بین گرفته از طریق راه البته در داخل کشور عمده حمل و نقل صورت: ح کردوی تصری

 .کنند گیری می گیرد که عمدتاً از سوخت گازوئیل بهره می

  

 کارت انرژی تدوین شد

های انرژی  های حامل داخت هزینههرچند تدوین کارت انرژی نیز برای پر: نماینده مردم ؟ در مجلس شورای اسالمی یادآور شد

 .توسط وزارت نفت پیشنهاد شده است، اما هنوز چگونگی توزیع آن در میان تولیدکنندگان به تصویب نهایی نرسیده است

کارت انرژی نظیر کارت سوخت فعلی که در اختیار مردم قرار دارد، در ": در پیشنهاد وزارت نفت آمده است: ندیمی تأکید کرد

های اعتباری، بهای میزان مجاز مصرف انرژی را  گیرد و دولت به جای پرداخت نقدی، از طریق کارت لیدکنندگان قرار میاختیار تو

 .کنند دریافت می

  

 پرداخت جوایز صادراتی، احياء شد

کی از آنها دولت سناریوهای متعددی برای پرداخت جایزه صادراتی به تولیدکنندگان در نظر گرفته است که ی: وی اظهار داشت

 .اصالح ضرایب حمایت از صادرات کاال است

http://www.iana.ir/majles/item/17284-1.html
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دولت بنا دارد که ضرایب حمایتی برخی از کاالها را صفر کرده تا کاال با ارزش افزوده باالتری صادر شده و : ندیمی همچنین گفت

 .مورد حمایت دولت قرار گیرد

صورت فله و سنتی صادر  بندی کاالهایی که به وزن کمتر در بستهبندی مناسب و شکیل و نیز با  کاالهایی با بسته: وی در ادامه افزود

 .اند، جایزه صادراتی بیشتری دریافت خواهند کرد شده

دولت برخی کاالها را مشمول پرداخت جایزه صادراتی کرده و عوارض صادراتی برخی دیگر از کاالها را نیز : ندیمی خاطرنشان کرد

های صادراتی نیز ضرایبی در نظر  دهد؛ البته برای پرداخت معوقات جایزه یم به آنها مینوعی جایزه غیرمستق کند و به حذف می

 .گرفته شده است

پرداخت جایزه صادراتی چه در حوزه صنعت و چه در حوزه : رئیس فراکسیون تعاون در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

رسد سبد  نظر می زوده و همچنین بازارسازی داشته باشد؛ لذا بهتواند نقش مؤثری در تنظیم بازارهای داخلی، ارزش اف کشاورزی می

سناریوهای مختلف دولت در حمایت از تولید با پرداخت تسهیالت بانکی بلندمدت و با سود معقول بتواند به شکل معناداری چتر 

 /.تر کند و از مفاسد پرداخت یارانه نقدی بکاهد حمایتی دولت را گسترده

/item/majles/ir.iana.www://http53085-5html. 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه

 فودپرس- 5404اردیبهشت ماه  52

 :APKدبيرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی در گفت و گو با خبرگزاری کشاورزی 

 بازار بزرگ غالت ایران غفلت کرده اند کشورهای آسيای ميانه از

مشکالت وموانع پیش روی توسعه تجارت غالت با  وضعیت تجارت غالت ایران به ویژه با کشورهای آسیای میانه و -فود پرس 
ایران با خبرگزاری  صنایع غذایی، دبیرکل کانون انجمنهای کاوه زرگراناز جمله محورهای گفت و گوی  CIS کشورهای حوزه

است که متن کامل آنرا در ادامه می ( و بالتیک CIS ترین خبرگزاری بازرگانی و کشاورزی غالت در حوزهبزرگ) APK کشاورزی
 .خوانید

لطفاً در مورد کانون انجمنهای صنایع غذایی که در آن به عنوان دبيرکل فعاليت می کنيد یا همان کنفدراسيون، 

 .می دهند و اینکه در کل چه کارهایی انجام می دهند توضيحاتی ارائه دهيد اینکه چه شرکتهای اعضاء آن را تشکيل

است که زیر مجموعه اتاق بازرگانی ایران می باشد و نمایندگانی در هیات غذا کنفدراسیون غذا بزرگترین تشکل ایران در حوزه 

اتحادیه تشکیل شده است مثل انجمن صنفی آرد سازان ایران، انجمن برنج ایران،  43ایران دارد و از دو فدراسیون و نمایندگان اتاق 

انجمن کارخانجات نان ماشینی ایران، انجمن کنستانتره و آبمیوه ایران، انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران، انجمن قند و 

ران، انجمن روغن نباتی ایران، انجمن خرمای ایران، انجمن صنایع روغنکشی ایران، انجمن شکر ایران، انجمن خوراک دام و طیور ای

بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران، انجمن صنایع کنسرو ایران و بسیاری از انجمنهای عضو و همچنین صنایع وابسته به غذا مثل 

 .و سیلو دارها  ماشین سازی صنایع غذایی یا سیلو سازها

است و به همین دلیل شرکت های غذایی را به عضویت قبول نمی کند شرکت های غذایی باید در  NGO غذا یک فرا کنفدراسیون

 .اتحادیه یا سندیکای مربوطه خودشان عضو شده و اتحادیه ها هستند که کنفدراسیون را تشکیل می دهند

کارخانه تولیدی مواد غذایی  55022ه طور کلی در ایران می پذیریم ولی ب 0البته ما شرکتهای بزرگ و ملی را به عنوان عضو درجه 

درصد آنها زیر مجموعه مستقیم و یا غیر مستقیم کانون هستند و 82و تعداد بیشماری شرکت بازرگانی مواد غذایی وجود دارد که 

http://www.iana.ir/majles/item/17281-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87+%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%BA%D8%B0%D8%A7
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و با همکاری کنفدراسیون و اتحادیه های دولت سیاستگذاری و برنامه ریزی های کالن و نظارت بر امور و نیازهای تمام آنها توسط 

 . زیر مجموعه انجام می شود

توضيح مختصری راجع به روند جاری واردات محصوالت کشاورزی به خصوص غالت در ایران و همچنين وضعيت نقل و 

 .انتقال پول بفرمائيد

ند جاری واردات غالت در کشور ما به خاطر شرایط تحریم تحت یک سیستم خاص پیگیری می شود که این روند بدون وقفه و رو

میلیون تن غالت وارد کردیم و  53به بهترین شکل در حال انجام است و آمار گمرک ایران نشان می دهد که ما در سال گذشته 

  فراهم کرده ایم و کشورهایی که به دلیل تحریم ها با ایران مناسبات تجاری نداشتندهمیشه راه انجام معامالت را برای خودمان 

فقط خودشان را از یک بازار بزرگ محروم کرده اند ضمناً بعد از توافقات انجام شده در کنفرانس ژنو راههای مناسب جدیدی برای 

 .رات اسنادی ما ارسال و تأیید می شودو از طریق تعدادی از بانکهای اروپایی اعتبا  ما بازگشایی شده است

 دولت تا چه حدی در تنظيم بازار غالت نقش دارد؟ آیا کارخانجات دولتی توليد آرد وجود دارند؟

وجود دارد و هر زمان الزم باشد وارد عمل می شود و  کاالهای اساسیبازار   ها در تنظیم NGO دولت همیشه به عنوان پشتیبان

 .در حجم های بزرگ نیاز کشور را خریداری می کند

زۀ روغن بیشتر در زمینه خوراک دام به جزء موارد فورس ماژور تمام نیاز بازار توسط بخش خصوصی وارد کشور می شود و در حو

روغن خام توسط وزارت بازرگانی خریداری می شود همچنین در حوزۀ دانه های روغنی به شکل مشترک توسط وزارت بازرگانی و 

 . بخش خصوصی این کار انجام می شود

وسط وزارت بازرگانی درصد واردات ت 02اما در حوزۀ گندم با توجه به استراتژیک بودن این کاال و حجم باالی واردات ایران بیش از 

انجام می گیرد، اما برنامه های مدونی وجود دارد که این میزان در سال آینده به سمت بخش خصوصی افزایش پیدا کند و در ایران 

تقریباً تمامی کارخانجات آرد سازی متعلق به بخش خصوصی هستند اما به تعداد انگشت شماری کارخانجاتی وجود دارد که دولتی 

میلیون تن ظرفیت تولید آرد  02کشور برتر دنیا است و بیش از  1من اینکه ایران از نظر تکنولوژی کارخانجات آرد جزو ض 2هستند

در کشور ما وجود دارد که بخشی از این ظرفیت می تواند در قالب همکاری با روسیه برای آسیاب گندمهای مازادشان تخصیص 

    . جنوب ایران تحویل مشتری شرکتهای روسی گردد داده شود و آرد آن در هر نقطه از شمال یا

 را چگونه ارزیابی می کنيد؟  CIS پتانسيل معامالت دانه ها و دیگر محصوالت را بين ایران و کشورهای

وجود دارد ما خریدار و واردکننده   CISبین ایران و کشورهای حوزه غالت پتانسیل بسیار باالیی برای معامالت تجاری در حوزه

غالت هستیم و شما صادرکننده غالت ضمن اینکه فاصله بسیار کمی بین این دو بازار وجود دارد با توجه به اینکه بخش قابل 

بی و هندوستان و کشورهای اروپایی است باید گفت که توجهی از بازار ایران در حوزه غالت در اختیار کشورهای آمریکای جنو

 .از یک بازار بزرگ در کنار خودشان غفلت کرده است CIS کشورهای حوزه

 آیا توليد کننده های آرد و از کيفيت گندم های وارداتی از روسيه و اوکراین راضی هستند؟

نیازی به گندم های خیلی با کیفیت در مصارف خبازی وجود به دلیل اینکه اغلب نان تولیدی در ایران از نوع نان مسطح است و 

 .ندارد، بنابراین گندم تمام کشورهای دنیا برای آرد خبازی ما می توانند مورد استفاده قرار گیرند

شورها البته سازمان اصالح نباتات واردات گندم از برخی کشورها را به دلیل آفت گندم ممنوع کرده ولی روسیه و اوکراین جزو آن ک

داشته باشد که غالباً گندمهای روسیه و اوکراین  50،1و پروتئین حداقل  01نیستند، گندم مصرفی در این بخش باید گلوتن حداقل 

این شرایط را دارند ، اما در بحث گندم دوروم برای ماکارونی و گندم با کیفیت برای مصارف قنادی و کارخانجات کیک ما گندم 

ریم که در این زمینه شرایط کمی متفاوت و همه گندم های تولیدی این دو کشور در آن زمینه به درد ما نمی های با کیفیت نیاز دا

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
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   . خورد ، اما از همان منابع قابل تأمین هستند

 خرید ساليانه ایران برای گندم و دیگر محصوالت کشاورزی از کشورهای خارجی چقدر است؟

ه با سرانه مصرف غالت و نان در آن باالتر از متوسط جهانی می باشد سرانه مصرف گندم میلیون نفری است ک 31ایران یک کشور 

میلیون تن گندم  53کیلو اعالم شده است به همین دلیل ما ساالنه چیزی حدود  501در ایران توسط وزارت کشاورزی آمریکا 

میلیون تن گندم   1.8حدود  05ما در سال   کنیم،نیمی از این مقدار را به کشور وارد می   و در برخی سالها  مصرف می کنیم

 .میلیون تن گندم وارد کنیم که بخش قابل توجهی از آن را انجام دادیم 3.1وارد کردیم و امسال هم قصد داریم 

با  میلیون تن ذرت وارد کردیم و 1.0میلیون تن جو دامی و  5.1میلیون تن کنجاله سویا و  0.0همچنین ما در سال گذشته حدود 

  .میلیون تن غالت وارد کردیم 53احتساب برنج وارداتی ما حدود 

 قویتر و بيشتر شوند؟  چه اقداماتی می بایست اعمال گردد تا معامالت بين کشورها و ما

می توانند  CIS ما کشوری هستیم که مصرف کننده و وارد کننده غالت هستیم تولیدکننده های اصلی و بزرگ کشورهای حوزه

ما در حال حاضر از برزیل و استرالیا واردات غالت داریم درحالی که همسایه . لی نیاز غالت ایران را تأمین و برطرف کنندبخش اص

جنوبی روسیه هستیم و کشور روسیه تولید مازاد بر مصرف دارد پس باید به این نتیجه برسیم که آنها نتوانسته اند در بازار یابی 

 .ی مثل ایران را ترغیب به خرید غالتشان کنندموفق عمل کنند و مشتری بزرگ

باشد که واسطه ها کنار گذاشته شوند و  CIS به نظر من کنفرانس تهران می تواند یک موقعیت خوب برای شرکتهای حوزه

 .تعامالت بازرگانی مناسبی بین کشورها شکل بگیرد

در تهران شعبه دایر نمایند، این   CIS  ای کشورهای حوزهتوصیه من برای آسان تر شدن بازرگانی بین کشورها این است که بانکه

     .عمل می تواند موجب آسان تر شدن بازرگانی بین کشورها شود
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 "بازگشت به باال"

 اقتصاد کالن
 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه  11

 ميليون نفر یارانه غذایی دریافت می کنند 33: خبردادرئيس جمهور 

ميليون 33اند که  نام کرده به همه آنهایی که تحت پوشش کميته امداد یا بهزیستی هستند و یا ثبت: جمهور گفت ریيس

 .یی خواهيم دادغذاشوند یارانه  نفر می

بار یارانه کاالیی را پرداخت  1طول امسال کنیم تا در  گفت وگوی تلویزیونی خود با بیان اینکه ما تالش می  در حسن روحانی 

 این افراد: گیرند، یادآور شد یی نمیسبد کاالکنیم، درباره اینکه آیا کسانی که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی نیستند 

 .نام کند او نیز خواهد گرفت کند و اگر کسی بعداً ثبت نام کرده این سبد را دریافت می نیازمندترین افراد هستند؛ هرکس ثبت

کنیم اما اطالعات  اند و درآمدها را اعالم کردند البته به همه مردم اعتماد می هایی که مردم کرده نام عالوه بر ثبت: روحانی گفت

 .شوند احساس کردیم افراد دیگری نیازمند هستند به این یازده میلیون نفر اضافه می شود و اگر پردازش می

م درآمدها از سوی مردم برای دریافت یارانه نقدی در مرحله نام مردم و اعال های خود با اشاره به ثبت در ادامه صحبت جمهور رییس

کنیم و معتقدیم که در همه امور اعتماد به آنها  ما به همه مردم اعتماد داریم و اعتماد می  :ها، تصریح کرد دوم هدفمندی یارانه

 .کمکی برای دولت است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%25
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%BA%D8%B0%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A8%D8%AF+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
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شود و چنانچه ما در این پردازش احساس  اند، پردازش می هاطالعاتی که مردم در این مرحله اعالم کرد :روحانی خاطرنشان کرد

 .شوند کنیم که افراد نیازمند دیگری هم هستند، به این گروه یازده میلیون نفری اضافه می

هرچه تعداد افراد : ، گفت"ها انصراف دهند توانند در هر زمانی که خواستند، از دریافت یارانه مردم می"وی با بیان اینکه 

میلیارد تومان از  5422کند و در این مرحله مبلغی بالغ بر  دهنده از دریافت یارانه بیشتر شود، دولت این تعداد را اعالم می انصراف

دهیم که این  کنیم و به مردم هر سه ماه یک بار گزارش می محل انصراف از درآمدها کسب شد که ما این درآمدها را مصرف می

 .ودش ها در چه مواردی مصرف می پول

دولت با منابع حاصل از انصراف مردم از دریافت   :ها، اظهار کرد جمهور با اشاره به مصارف درآمد حاصل از انصراف یارانه رییس

و مسائل مربوط به سالمت توجه  3تواند به مسائل مترو در شهرهای بزرگ و همچنین بنزین پاک، نفت و گاز یورو  ها می یارانه

 .بیشتری داشته باشد

در این طرح، دولت   :، گفت"میلیون بخاری را به نصف کاهش دهیم 02دولت در نظر دارد مصرف حدود "انی با بیان اینکه روح

 .کند های خود، مردم را از این موضوع باخبر می دهد و وزارت نفت طی اطالعیه اعتبارات الزم را به وزارت نفت می

 
اوال تولید برق را مورد توجه قرار : نه تولید چند کار را انجام خواهیم داد، گفتکه ما در زمی جمهور در ادامه با بیان این رئیس

دهیم و معتقدیم اگر امروز به صورت فوری به برق کمک نکنیم، در تابستان امسال دچار مشکل خواهیم شد و ما نباید بگذاریم  می

  .که مشکلی برای مردم ایجاد شود

=%Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http 
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 زعفران
 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه  9سه شنبه 

 نرخ زعفران منطقی است/ امکان حذف دالالن با ایجاد صندوق توسعه ملی زعفران

برای کوتاه کردن دست دالالن و واسطه  زعفرانپيشنهاد ایجاد صندوق توسعه ملی : گفت شورای ملی زعفراندبير 

 .گران از بازار زعفران و اختصاص ارزش افزوده بيشتر به کشاورزان این محصول به دولت داده شده است

این صندوق می تواند با ایجاد ارتباط مستقیم بین کشاورزان و : فرشید منوچهری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود

 .رکنندگان عالوه بر تقویت تولید زعفران کشور موجب حذف واسطه گران شودصاد

انتظار می رود دولت تسهیالت کم بهره ای را در اختیار صندوق توسعه ملی زعفران قرار دهد تا ما این مبلغ را در : وی اظهار داشت

 .اختیار صادرکنندگان قرار دهیم

درکنندگان ملزم هستند که زعفران مورد نیاز خود را به طور مستقیم از کشاورزان بر اساس ضوابط این صندوق، صا: منوچهری گفت

 .یا تشکل های کشاورزی خریداری کنند که موجب تقویت تولید داخل و اقتصاد کشور خواهد بود

ل زعفران همچنین صادرکنندگان به ازای تسهیالتی که از صندوق دریافت می کنند می توانند بخشی از محصو: وی تصریح کرد

خود را به اندازه توان صادراتی به عنوان ودیعه در اختیار صندوق قرار دهند تا هر زمان مشتری خارجی به آن ها مراجعه کرد 

 .زعفران را با قیمت تثبیت شده به فروش برسانند

ن مورد نیاز خود را از دالالن بنابراین با ذخیره سازی زعفران در این صندوق، صادرکنندگان نیازی ندارند زعفرا: وی ادامه داد

 .خریداری کنند و ناخودآگاه این مسئله به حذف دالالن می انجامد

ایجاد چنین صندوقی برای حمایت از تولید کنندگان و صادرکنندگان است که در صورت گرانی نرخ : دبیر شورای ملی زعفران گفت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%25
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ندگان می تواند به بازار خارجی لطمات جبران ناپذیری وارد زعفران خرید و فروش آن متوقف شود، چرا که عدم خرید صادرکن

 .کند

میلیون  1تا  4.1قیمت هر کیلوگرم زعفران بر اساس کیفیت بین : منوچهری در خصوص قیمت زعفران طی ماه های اخیر گفت

 .منطقی استمیلیون تومان به فروش می رسد که قیمت  1.1تا  1تومان بوده که هم اکنون قیمت سر گل زعفران بین 

 
درصد افزایش  52هزار تومان یعنی کمتر از  412تا  012در واقع هر کیلوگرم زعفران نسبت به سال گذشته بین : وی اظهار داشت

 .داشته است

تولید زعفران از مهر و اواسط آبان ماه شروع می : ژیک با ارزآوری باالست افزود منوچهری با بیان اینکه زعفران یک محصول استرات

ود و به دلیل هزینه های نگهداری و فراوری به هر میزان که از فصل تولید فاصله می گیرد، نرخ این محصول در بازار افزایش می ش

 .یابد

در صورتی که : فاصله زیادی ندارد، افزود صادراتوی با اشاره به اینکه میزان مابه التفاوت خرید قیمت زعفران از کشاورزان تا 

درصد  51تا  52شرکت های صادرکننده محصول را به طور مستقیم از کشاورزان خریداری کنند مابه التفاوت این قیمت بین 

 .ای صادرکنندگان نیز در نظر گرفتخواهد بود، البته باید هزینه بسته بندی، پرداخت مالیات و افت محصول را بر

حال ممکن است، دالالن از خلع های موجود استفاده کرده و سر گل زعفران با قیمت پنج میلیون تومان را به قیمت : وی ادامه داد

درکنندگان هزار تومان به صا 022هزار تومان از کشاورزان خریداری و به موقع با قیمت پنج میلیون و  022چهار تا چهار میلیون و 

 .عرضه کنند که این امر سبب ضرر تولید کنندگان می شود

 52درصد و برای بازارهای خارجی حدود  51به گفته منوچهری، با این وجود سود زعفران برای شرکت ها در بازار داخلی حدود 

 .درصد است

هزار هکتار از اراضی استان های  31ن هم اکنو: استان کشور کشت می شود افزود 01وی با بیان این که، محصول زعفران در 

سطح زیر کشت این دو  00خراسان رضوی و جنوبی زیر کشت زعفران قرار دارد، اما شورای ملی زعفران معتقد است که در سال 

  .هزار هکتار بوده است 85استان از فراتر از 
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 شیر
 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه 

 شير مورد تاکيد دولت است توليدکنندگانحمایت از 

حامل های انرژی، به طور حتم تغييراتی در هزینه های  قيمت با توجه به افزایش: معاون وزیر جهادکشاورزی گفت

 .توليد دامداران نيز ایجاد می شود که جبران این مهم مورد تاکيد دولت قرار دارد

دولت در : در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه دولت یازدهم نگاه مثبتی به بخش تولید دارد، افزود نیحسن رک

میلیارد تومان مابه التفاوت پول شیر به دامداران توانست با ارایه قیمت منطقی  422چهار ماه پایانی سال گذشته با اختصاص مبلغ 

 .ن اقتصادی کند تا قیمت در بازار مصرف نیز تغییری نداشته باشدتولید را برای تولیدکنندگا

به تولیدکنندگان شیر خام  صنایع لبنی، دو سوم آن از طریق شیرمیلیارد تومان پول  422طی این مدت، از مجموع : وی ادامه داد

پرداخت شده و یک سوم باقیمانده نیز مراحل اداری را طی می کند که امیدواریم در آینده نزدیک آخرین مبلغ مابه التفاوت پول 

 .دشیر نیز به دامداران پرداخت شو

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%25
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B1%DA%A9%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C
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امسال نیز یکسری تمهیدات قیمتی به شکل رسمی و با مجوزهای دولتی : ، تصریح کردجهاد کشاورزیمعاون تولیدات دامی وزارت 

 .ه طور قطع تغییراتی در هزینه تولید دامداران نیز ایجاد خواهد کرد، این موضوع نیز مورد توجه دولت استصورت گرفته که ب

در این راستا وزارت جهادکشاورزی استمرار و اقتصادی کردن تولید را در جلسات دولت مطرح کرده و این مهم در : وی تاکید کرد

 .حال پیگیری است

 
را با قیمت مصوب سال گذشته بدون یارانه  شیر خامرفتن مابه التفاوت پول شیر، در واقع دامداران بدون در نظر گ: وی اضافه کرد

هد داشت که امیدواریم به شکلی از درآمد های ناشی به صنایع عرضه می کنند که ادامه این روند ضرر تولیدکنندگان را در پی خوا

 .از هدفمندی یارانه ها یا از طرق دیگر این یارانه تامین و پرداخت شود

هم اکنون کارگروه هایی با همکاری دامداران و تشکل : رکنی با اشاره به اینکه دولت حمایت از تولید را مدنظر قرار داده است، گفت

اسی قیمت شیر خام را با توجه به افزایش هزینه های تمام شده تولید در دست بررسی دارند تا با برآورد های دامداران نرخ کارشن

 .قیمت ها این مهم در ستاد تنظیم بازار نهایی و ابالغ شود

با  این نرخ متناسب با قیمت تمام شده شیر خام و حداقل سودی که برای دامداران پیش بینی می شود، است و: وی تاکید کرد

توجه به سیاستگذاری های دولت در استمرار عرضه شیر به جامعه هدف، مشخص می شود که باید چه مقدار کمک برای این بخش 

 .پیش بینی شود و اختصاص یابد

عرضه و تقاضا می تواند موجب تنظیم بازار شود نه به عنوان افزایش نامتعارف قیمت ها بلکه افزایشی که به شکل : وی معتقد است

قانونی همانند افزایش حقوق کارکنان توسط دولت صورت گیرد، در این راستا باید تمام افزایش هزینه ها در تولید محاسبه شود، در 

 .غیر این صورت با تولید غیراقتصادی مواجه خواهیم شد که تولیدکنندگان را با چالش های متعددی روبرو می کند

ینان داریم، نگاه دولت برای افزایش اشتغال و تولید مثبت است، به طور حتم حذف اطم :معاون وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد

مالیات بر ارزش افزوده از محصوالت لبنی و هر آنچه که بتواند روی قیمت مناسب شیر تاثیرگذار باشد می تواند افزایش مصرف شیر 

 .در جامعه را منجر شود

هر نوع سرمایه : وار و ارتقا سالمت و بهداشت عمومی جامعه برشمرد و گفترکنی شیر را ماده ای مغذی و حیاتی در سبد خان

گذاری از سوی دولت در این بخش می تواند در جهت ارتقا سالمت جامعه باشد و خوشبختانه دولتمردان این مهم را دراولویت 

  .برنامه ها وتصمیم گیری های خود قرار داده اند
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 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه 

 در بدن و خطر امراض قلبی  قرمز گوشتافزایش آهن 

های قلبی را  در بدن خطر ابتال به بيماریگوشت قرمز نِ پزشکان در یك مطالعه جدید هشدار دادند افزایش مقدار آه

 .دهد افزایش می

تایج این مطالعه به درک بهتر رابطه بین ، پزشکان با بیان اینکه ن(ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران « سالمت»به گزارش سرویس 

آهن موجود در سبزیجات و گیاهان این تاثیر : ظهار داشتندکند ا قرمز و بیماری قلبی کمک می گوشتیی حاوی غذاهای  رژیم

شود که در مواد خوراکی مشتق از گوشت حیوانات  نامیده می «heme» نوع آهن مورد بحث در این مطالعه. منفی را ندارد

 .شود این نوع آهن در مقایسه با آهن موجود در سبزیجات بهتر جذب می. موجود است

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA+%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2+
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%BA%D8%B0%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA


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

 

96 
 

. شود ها می های دیگر در رگ سالمت عمومی دانشگاه ایندیانا، این نوع آهن موجب بروز التهاب و آسیببه گفته پزشکان دانشکده 

در خون خطر ابتال به بیماری قلبی و حتی  heme ها نشان داده بود که وجود مقدار باالیی آهن پیش از این نیز نتایج بررسی

مطالعه را که  05در این مطالعه پزشکان نتایج حاصل از . قطعی نبوده استها تاکنون  کند اما نتایج این بررسی سرطان را تشدید می

 .سال انجام گرفته بود تحلیل کردند 52هزار نفر و طی  422با شرکت 

 

را با مصرف هر نوع گوشت  heme کنندگانی که بیشترین میزان آهن ها نشان داد شرکت به گفته متخصصان آمریکایی، بررسی

 .های قلبی بودند درصد بیشتر در معرض ابتال به بیماری 13دریافت کرده بودند  ماهیقرمز یا 

و در  دهد شود اکسیده شدن کلسترول بد خون را افزایش می به گزارش ایسنا به نقل از الیوساینس، زمانی که آهن جذب بدن می

 شود های بدن منجر می دیدگی بافت نهایت به افزایش التهاب و آسیب
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 خدمات 
 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه  14یک شنبه 

 داروهای آبزیان تامين است/ کنترل بيماری آبزیان را دارد آمادگیامپزشکی سازمان د

آمادگی  سازمان دامپزشکیبا توجه به آغاز فصل تابستان، : گفتآبزیان مدیرکل بهداشت و مبارزه با بيماری های 

این  پيشگيری و کنترل انواع بيماری های باکتریایی و ویروسی انواع آبزیان را دارد، ضمن آنکه داروهای مورد نياز

 .بخش نيز تامين است

کاظم عبدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با بیان اینکه هر سال در فصل تابستان با بروز انواع بیماری های باکتریایی و 

درباره برخی  (OIE) طبق هشدار سازمان بهداشت جهانی دام: ویروسی در بین ماهیان گرمابی و سردابی مواجه هستیم، افزود

ماری های اخطار دهنده باکتریایی از جمله استرپتوکوکوزیس و سیستینوزیس و بیماری ویروسی نکسوز عفونی لوزالمعده ماهیان بی

 .، اقدامات ویژه ای برای پیشگیری از بروز این بیماری ها صورت می گیرد(NIPN) قزل آال

 .ا اقدامات پیشگیری، واکسیناسیون و درمانی انجام می شودبرای مقابله با بیماری های باکتریایی آبزیان، عموم: وی اظهار داشت

مزرعه پرورش ماهی با بیماری استرپتوکوکوزیس مواجه شدند که با اقدامات سریع سازمان  512به گفته وی، سال گذشته 

: ن، تصریح کردمدیرکل بهداشت و مبارزه با بیماری های آبزیا.دامپزشکی و تامین واکسیناسیون این مزارع بیماری کنترل شد

برمبنای سیاست سازمان دامپزشکی کشور بیماری های ویروسی آبزیان که قابلیت درمان نداشته باشند، بدون وقفه عملیات معدوم 

 -اسیتات مس )هم اکنون داروهای ضدعفونی کننده مزارع پرورش ماهی همچون آزورینا : عبدی افزود.سازی آنها انجام می شود

به میزان کافی تولید و وارد شده و کمبودی در ( فیلتر کننده و بهبود دهنده کیفیت آب) 12و دی کوات ( بکبرای از بین بردن جل

وی از صدور مجوز واردات داروهای ضد عفونی کننده مزارع پرورش ماهی از سوی سازمان دامپزشکی کشور .این زمینه وجود ندارد

کی کشور آمادگی همکاری با شرکت های تولیدکننده و واردکننده برای تولید و در این راستا سازمان دامپزش: خبر داد و ادامه داد

: عبدی با تاکید براینکه داروهای آبزیان درکشور تامین است، گفت.واردات داروهای آبزیان و داروهای ضد عفونی کننده را دارد

واجه هستیم که امیدواریم این مشکل هرچه سریعتر متاسفانه در زمینه توزیع داروهای آبزیان به مزارع پرورش ماهی با مشکالتی م

  .برطرف شود
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 اقتصاد کالن
 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه 

  3۰ری غذایی و کشاورزی ایران در سال ميليارد دال 3881تجارت 

 38بالغ بر  313۰ارزش تجارت محصوالت غذایی و کشاورزی کشور را در سال  صنایع غذاییهای  دبيرکل کانون انجمن

 :ميليون دالر اعالم کرد و گفت 13۰ليارد و مي

میلیون دالر نیز مربوط به واردات  053میلیارد و  54میلیارد دالر مربوط به صادرات غذایی و کشاورزی و  1.0از این مقدار  

 .محصوالت غذایی و کشاورزی کشور بوده است

، درباره آخرین وضعیت تجارت غذایی و کشاورزی کشور در (ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  در گفت کاوه زرگران

تجارت محصوالت غذایی و سهم ارزش  5400دهد در سال  بررسی و تحلیل آمار گمرک ایران نشان می :سال گذشته توضیح داد

همچنین سهم ارزش صادرات غذایی و کشاورزی از کل . درصد رسید 02.00کشاورزی کشور از کل ارزش تجارت غیرنفتی ایران به 

 .درصد رسید 50.1ارزش صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی به 

بدون احتساب میعانات گازی و محصوالت )واقعا غیرنفتی کشور  صادراتصادرات غذایی و کشاورزی از  او با بیان اینکه سهم ارزش

سهم ارزش واردات غذایی و کشاورزی کشور از سوی دیگر در سال قبل : درصد رسید، افزود 01.04در سال قبل به رقم ( پتروشیمی

 .درصد بوده است 01.34از کل واردات معادل 

و کشاورزی کشور سهم قابل  محصوالت غذاییهای صنایع غذایی با بیان اینکه در سالهای گذشته صادرات  دبیرکل کانون انجمن

به عنوان مثال در سال گذشته ارزش صادرات رب گوجه : توجهی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است، گفت

 وجود همه حمایتهای ویژه میلیون دالر رسید، در حالی کل ارزش صادرات خودروی سواری کشور با  532فرنگی از کشور به حدود 

وی با اشاره به استقبال نمایندگان مجلس از پیشنهاد ایجاد هاب صادرات غذایی و کشاورزی ایران به سه کشور روسیه، عراق و 

در صورت ایجاد این هاب صادراتی و حمایت دولت و ایجاد زیرساختهای مناسب زمینه چند برابر شدن : افغانستان اظهار کرد

به عنوان مثال بازار مواد غذایی و کشاورزی روسیه بازاری چند میلیارد . شود والت غذایی و کشاورزی کشور فراهم میصادرات محص

 .های این بازار بسیار پایین است دالری بوده که سهم ایران در برخی از حوزه

انواع پسته خندان : عالم کردبه شرح زیر ا 5400محصول عمده صادرات غذایی و کشاورزی کشور را در سال  52وی همچنین 

، ماست بجز (میلیون دالر 515.3)، مغز پسته تازه یا خشک (میلیون دالر 510.0)، رب گوجه فرنگی (میلیون دالر 321.4)

میلیون  532.0)زده حتی دارای کاکائو  ، بستنی و سایر شربتهای یخ(میلیون دالر 533.3)های تعذیه کودکان شیرخوار  فراورده

، (میلیون دالر 544.1)دانه انگور خشک کرده  ، تیزابی بی(میلیون دالر 543.8)رینی همچنین شکالت سفید بدون کاکائو ، شی(دالر

میلیون  501.5)و پنیر ( میلیون دالر 503.0)اند  کننده افزوده ، بیسکویتهایی که به آنها مواد شیرین(میلیون دالر 542.5)هندوانه 

 .(دالر

محصول عمده واردات غذایی و کشاورزی کشور نیز در سال گذشته به  52: ی صنایع غذایی خاطرنشان کردها دبیرکل کانون انجمن

، دانه (میلیارد دالر 5.101)، دانه ذرت دامی (میلیارد دالر 5.803) سویاکنجاله ، (میلیارد دالر 0.4)برنج : شرح زیر بوده است

اولئین ، پالم (میلیون دالر 311.1)، روغن خام سویا (میلیون دالر 840.0)، شکر تصفیه نشده (میلیارد دالر )5.034 گندم سخت

 410.8)، موز سبز تازه یا خشک کرده (میلیون دالر 438.1)، قطعات گوشت بی استخوان یخ زده از نوع گاو (میلیون دالر 143.8)

  .(میلیون دالر 018.0)گرم  122های بیش از  بندی شده به صورت بسته و کره بسته( میلیون دالر
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 همایشها، سخنرانی ها

 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه 

 بازدید هيات بلندپایه سيميت از مرکز تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر در ایران

مرکز تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر  (Cimmyt) گندمذرت و المللی تحقيقات  هيات بلندپایه مرکز بين

 .سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی بازدید و نشستی علمی برپا کردند

و رییس سازمان تحقیقات،  جهادکشاورزیمعاون وزیر  اسکندر زند، پیرو سفر (اایان)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

، متقابالً (Cimmyt) و گندم ذرتالمللی اصالح  ماه امسال به مکزیک برای مذاکره با رییس مرکز بین آموزش و ترویج در فروردین

المللی تحقیقات ذرت و گندم به اتفاق دکتر هاونس براون رییس  وت اسکندر زند، دکتر توماس المپکین رییس مرکز بینپیرو دع

المللی به ایران آمدند و دیروز از مرکز  برنامه جهانی گندم و دکتر برنوج جرارد رییس برنامه جهانی حفاظتی این محصول بین

کردند و از نزدیک از مرکز تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر دیدن کردند و با نحوه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر دیدن 

 .های گندم و جو در ایران آشنا شدند کاشت رقم

شده  های کاشته های رقم بنا بر این گزارش، در این بازدید، رییس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر درباره ویژگی

 .ارائه کرد (Cimmyt) بلندپایهتوضیحاتی را به این هیئت 

میلیون دالر افزایش یافته است که  531میلیون به  32کشور ازجمله ایران است و اعتبارات آن از  53دفتر در  53سیمیت دارای 

  .المللی به ذرت و گندم در جهان است گر توجه این مرکز بین این امر بیان
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 صادرات و واردات
 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه 

 هزار تن روغن زیتون و کاهش تعرفه واردات 3۰نياز به واردات 

شود که با توجه به توليد  ور مصرف میدر کش روغن زیتون هزار تن 31ساالنه حدود : گفت شورای ملی زیتونعضو 

درصدی واردت  ۰۰  هزار تن روغن زیتون باید وارد شود لذا تعرفه 3۰زدگی، حدود  تنی این محصول به دليل آفت ۰۲۲۲

 .نيز باید کاهش یابد

هزار تن زیتون  82ود سال گذشته حد: اظهار کرد( ایسنا)وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران  نادر جاللت در گفت

تن  0222کشی برداشت شد که از این میزان حدود  کنسروی و مابقی برای روغنزیتون هزار تن آن به عنوان  32تولید شد که 

 .روغن استحصال شد

ت کاهش تولید روغن زیتون شیوع آفت مگس زیتون در باغات و برداشت زود هنگام زیتون از سوی باغداران که عل وی با بیان این

هزار تن واردات این  50هزار تنی روغن زیتون به حدود  53برای تامین نیاز داخلی حدود : زدگی بود، افزود برای فرار از آفت

 واردات  تر تعرفه رسد دولت باید هرچه سریع رصدی روغن زیتون بکر به نظر مید 01واردات   محصول نیاز داریم که با توجه به تعرفه

 .این محصول را کاهش دهد تا بتوانیم نیاز داخل را تامین کنیم

 گذشته زده در سال هزار تن زیتون آفت 02

زدگی شد که قابلیت مصرف نداشت و در این  هزار تن میوه زیتون دچار آفت 02به گفته جاللت از کل تولید سال گذشته حدود 

هایشان  زدگی هم باغدار و هم دولت سهیم هستند چرا که باغداران نباید عرصه تولید خود را رها کرده و در زمستان به خانه آفت

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1+%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B0%D8%B1%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%25
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86+%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86+
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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 .های فرمونی را با دقت بیشتری انجام دهد کرد مسائل مختلف از ترویج تا نصب تله ولت هم باید توجه میاز سوی دیگر د. رفتند می

رو استفاده کنیم  های پیش المللی نیز در سال باید برای مبارزه با آفت مگس زیتون از تجارب بین: عضو شورای ملی زیتون ادامه داد

های رادیویی برای مبارزه با آفت مگس زیتون استفاده  ای جدیدی مانند فرستندهه هایی مانند کرواسی از روش چرا که در کشور

 .های علمی استفاده کند المللی از این تجارب و یافته توان گسترش تعامالت بین کنند و ایران می می

 گرمی روغن زیتون در کشور 022سرانه 

 
گرم افزایش یافت  022گرم بود که اخیرا به حدود  502حدود های گذشته  سرانه مصرف روغن زیتون در سال: وی خاطر نشان کرد

کیلوگرم بسیار ناچیز  03کیلوگرم و یونان با  03رو چندان مانند سوریه با  های پیش اما با توجه به این که این سرانه در برابر کشور

  .ابداین اکسیر زندگی را بیش از پیش افزایش ی  رسد باید میزان مصرف سرانه است به نظر می
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 "بازگشت به باال"

 برنامه و سیاستها
 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه  12جمعه 

 پيدا می کنيمگزارش ندهند رأسا ورود / ميليون یورویی انجام شده 2۰۲رانت 

 2۰۲در نامه ای سرگشاده به رئيس مجلس خواستار رسيدگی به رانت  احمد توکلیاواخر ماه ده سال گذشته بود که 

ماه از ماجرا هنوز هيچ خبری از پيگيری این  1با وجود گذشت بيش از . اال شده بودميليون یورویی ارز و واردات ک

 .پرونده در دولت منتشر نشده است

همچنین در دولت نیز معاون اول رئیس جمهور و سخنگوی . قرار شد تا مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و آن را بررسی کند

مجلس  02با این حال امروز سخنگوی کمیسیون اصل . ور پیگیری صادر کرده بودنددولت نسبت به آن واکنش نشان داده و دست

 .میلیون یورویی به وقوع پیوسته و عدم ارائه گزارش دلیل بر وجود همین رانت است 112گفت که رانت 

گزارش مربوط به این پرونده هنوز به : میلیون یورویی، گفت 112 رانت فرد نماینده درباره آخرین وضعیت پرونده مصطفی افضلی

اگر قرار باشد ما برای هر گزارشی اینقدر صبر کنیم و از ظرفیت کمیسیون نیز بهره نبریم : او گفت. کمیسیون ارائه نشده است

جهاد های صنعت و  من این است که این رانت انجام شده و عدم پاسخ وزارتخانهپاسخی ارائه نخواهد شد؛ در مجموع برداشت 

 .قن و مستدلی ندارندنیز نوعی تعلل است به خاطر اینکه آنها جواب منطقی، مت کشاورزی

 02های صنعت و جهاد کشاورزی کمیسیون اصل  فرد در پاسخ به این سؤال که در صورت عدم ارائه گزارش از سوی وزارتخانه افضلی

کند و براساس کار کارشناسی احراز تخلف کرده  در چنین حالتی کمیسیون رأسا ورود پیدا می: چه واکنشی نشان خواهد داد، گفت

 .به قوه قضائیه ارسال خواهد کرد و گزارش را

 ميليون یورویی چه بود؟ 2۰۲ماجرای رانت 

با یک شرکت خصوصی تفاهم نامه  انک مرکزیببراساس اطالعاتی که در نامه احمد توکلی به رئیس مجلس در دسترس قرار گرفته 

دار بدون تعهد در  ت اسنادی مدترا بصورت ثبت برا کاالهای اساسیمیلیون یورو ارز واردات  112ای امضا کرده که بر اساس آن 

های خصوصی بعنوان بانک عامل با یک شرکت  نامه بین بانک مرکزی و یکی از بانک این تفاهم. دهد اختیار این شرکت قرار می

 .دار بدون تعهد منعقد شده است خصوصی مبنی بر تامین ارز کاالهای اساسی بصورت ثبت برات اسنادی مدت

و خصوصی باید برای ترخیص کاالهای خود ابتدا ریال را به بانک عامل پرداخت کنند و بعد بانک مرکزی  کلیه واردکنندگان دولتی

اما . کد مربوطه را به گمرکات کشور ارائه دهد و بعد از دریافت این کد واردکنندگان می توانند کاالهای مورد نظر را ترخیص کنند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D9%25
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میلیون دالر کاال را  022میلیون یورو معادل  112صی، این شرکت می تواند براساس تفاهم نامه بانک مرکزی با این شرکت خصو

 .بدون پرداخت معادل ریال آن وارد کشور کند

رای پول و اعتبار طی گزارشی به رییس مجلس شورای شورای اسالمی در شو مجلساحمد توکلی نماینده تهران و نماینده ناظر 

اسالمی، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، معاونت نظارت رییس مجلس و سایر نمایندگان مجلس شورای اسالمی، به تشریح 

رویه  جزییات رانتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به یک تاجر معروف اختصاص یافته، پرداخته و به

با انتشار این نامه موضوعی که در چند روز . تبعیض آمیز موجود در موضوع تخصیص ارز به بازرگانان و تجار اعتراض نموده است

 .شود ای مطرح بود به نقل از یک نماینده پرسابقه مجلس مطرح می اخیر به صورت غیررسمی در فضای رسانه

کشتی با باری که مالک آن تا زمان تخلیه همچنان » کشور در دوران تحریم واردات در این گزارش آمده بود که با توجه به روند 

ماند و برای هر روز  مدتها معطل میرسد و برای آنکه بانک مرکزی بتواند ارز بهای آن را تأمین کند،  فروشنده است، به بندر ما می

 .گیرد از صاحب بار می( دموراژ)هزار دالر جریمه  01تأخیر در تخلیه نیز حدود 

انتقال ارز از چین به کشور فروشنده به . شود معمول آن است که بعد از مدتی معطلی، از ارزی که در چین داریم تخصیص داده می

در تمام این . کشد روز تا چند ماه طول می 01درصد هزینه دارد و بین  54تا  0شود که بین  ای انجام می های زنجیره واسطه صرافی

 0انتقال ارز از این بانکِ ترک . البته ما در هالک بانک ترکیه نیز ارز داریم. مدت جریمه دیرکرد و تخلیه کشتی باید پرداخت شود

 .گیرند هالک بانک را برای واردات دارو که مهمتر است، بکار میطبق روال، ارز . روزه انجام می شود 0درصد هزینه دارد و 

میلیون یورو ارز از هالک  82خواری مطرح شده این است که برای چهار کشتی یک واردکننده عمده کاالی اساسی مبلغ  ادعای ویژه

. رد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشتمیلیا 41انتقال ارز، حدود   این امتیاز تنها با کاهش هزینه. بانک ترکیه تخصیص داده اند

میلیارد  31اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به مدت یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزائیم، این سود بادآورده به حدود 

ه حساب آوریم، رانت میلیون یورویی را ب 82رسد، البته اگر منافع فروش سریعتر کاال و نجات از راکد ماندن سرمایه  تومان می

درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در  12این تاجر به تنهایی حدود . ها خواهد شد تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از این

ن امتیاز مذکور بنابر درخواست وزیر محترم صنعت، معد. اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد

 و تجارت برقرار شده بود

ویژه برای این تاجر اعالم را دلیل تامین ارزی  «نهاده های دامیها به بندر و نیاز بازار به  ترتیب رسیدن کشتی»اگر چه وزیر صنعت 

های این تاجر خاص بی اساس است و همچنین ادعای کمبود در آن تاریخ، غیرمستند  کرده ولی ظاهرا هم ادعای تقدم ورود کشتی

 .و غیرواقعی است

خواری  ژههنوز برای رفع این وی»به نوشته نماینده تهران در مجلس، . این تنها اتهام متوجه وزارت صنعت و بانک مرکزی نیست

، بین بانک مرکزی، شرکت متعلق به همان 00آبان00ای روشن گردید که در تاریخ  اقدامی نشده بود که چشممان به تفاهم نامه

شود  بر اساس این تفاهم نامه، بانک مرکزی متعهد می. شده است تاجر خاص و بانک پاسارگاد به عنوان بانک عامل این شرکت امضاء

های حامل بار خودش را تخلیه و بار را  تواند کشتی به این ترتیب وی می. میلیون یورو برای آن تاجر 112به تأمین و فروش 

 012دهد، مبلغ  خرد و ریالش را می ماه بعد می 3میلیون یورو را  512ترخیص کند، بدون آنکه ارز از بانک مرکزی بخرد؛ بلکه مبلغ 

شود که تا  به عبارت دیگر، بانک مرکزی متعهد می. کند ماه بعد عمل می 1ا نیز میلیون یورو ر 012ماه بعد، و  1میلیون یورو را 

ماهه، برای آن تاجر معامله ارز را عقب بیندازد و در  1میلیون یورو نیز  012ماهه و  1میلیون یورو،  012ماهه،  3میلیون یورو  512

کند و بعد از چندین ماه ریال  روشد و با پولش کاسبی هم میف کند، آن را در بازار می وی بارش را تخلیه و ترخیص می  این مدت

امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده . خرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب نماید دهد و ارز می می

 «.است

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
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ترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت از سوی دیگر، تمام فرایند مصوبه کارگروه ویژه، مکاتبات تاجر مزبور، درخواست موکد وزیر مح

یعنی ظرف سه روز انجام شده است که در  00آبان00آبان تا 01رئیس کل و مذاکرات و تفاهمات و امضای تفاهم نامه، همه بین 

  .سابقه دانسته شده است نوع خود بی
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 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه  15دو شنبه 

 سال پياپی نشان ایمنی و سالمت گرفت پنجمينزرماکارون برای 

اه مراسم اعطای نشان ایمنی و سالمت با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگ

پنجمين نشان ایمنی و سالمت را برای محصوالت خود  زرماکارونعلوم پزشکی شهيد بهشتی برگزار و شرکت 

 .دریافت کرد

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس سازمان غذا و دارو، مسئولین و نیز  در این مراسم که  بر اساس این گزارش،

ان محصوالت غذایی و آشامیدنی سالم، نشان ایمنی و سالمت اهدا کشور برگزار شد، به تولید کنندگ صنایع غذاییمدیران ارشد 

 .شد

ولید در راستای اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تشویق تولید کنندگان برای ت سالمتنشان ایمنی و 

محصوالت سالم تر غذایی و آشامیدنی و همچنین ایجاد رقابت سالم بین تولید کنندگان این محصوالت، طراحی و تدوین شده 

 .است

این نشان به فرآورده های غذایی و آشامیدنی ایمن و سالم که الگوی سالمت و ایمنی را منطبق با آیین نامه مربوط رعایت نموده 

  .اند، اعطا می شود
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 متفرقه
 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه  15دو شنبه 

 به هشدار وزیر کشاورزی روغنپاسخ واردکنندگان 

شود،  گان روغن هشدار داده که با دولت هماهنگ باشند وگرنه طبق قانون با آنها برخورد میدر حالیکه وزیر کشاورزی به واردکنند

ها  خورد اما کارخانه توان در فصل برداشت واردات را قطع کرد چون تنظیم بازار بر هم می نمی: نباتی تصریح کرد  دبیر انجمن روغن

 .رزان بخرندکنند روغن خام داخلی را به قیمت مناسب از کشاو تضمین می

های تولید روغن نباتی همواره  کارخانه :اظهار کرد( ایسنا)وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران  محمد قبله در گفت

اند که هر قدر دانه روغنی تولید داخل در کشور برداشت شود روغن خام استحصالی آن را به قیمت منصفانه و  اعالم آمادگی کرده

درصد به  02کند اما آنچه مسلم است اینکه در تامین نیاز کشور به روغن حدود  کشاورز متضرر نشود خریداری میمنطقی که 

 .شود درصد آن از محل تولید داخلی تامین می 52واردات نیازمندیم و تنها 

ست چراکه دیگر نیازی به دست و تر و بهتر ا های داخلی نیز خرید روغن خام از محل تولید داخل به صرفه برای کارخانه: وی افزود

های اداری تا تامین ارز مورد نیاز نیست؛ بنابراین هر قدر دولت و کشاورزان بتوانند  پنجه نرم کردن با مشکالت واردات از بروکراسی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%25
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 .تر از واردات هستند های روغن نباتی را تامین کنند این صنایع به خرید از تولید داخل مشتاق نیاز تولیدی کارخانه

 توليد روغن خام تامين کننده نياز یك ماه کشور است

شود در حالی  های روغنی تامین می هزار تن روغن خام از محل تولید دانه 522در کشور حدود : نباتی ادامه داد  دبیر انجمن روغن

هزار  502توجه به نیاز صد تا هزار تن واردات نیازمندیم و تولید روغن خام در کشور با  322تا  422که ساالنه به یک میلیون و 

 .کننده نیاز یک ماه است تنی روغن خام در هر ماه، تامین

توان در فصل برداشت واردات را به طور کلی قطع کرد و راهکاری اندیشید تا از تولید حمایت شود و  قبله در پاسخ به اینکه آیا می

فاصله نیاز کشور به روغن خام با میزان تولید آن در کشور زیاد آن قدر   :محصول به قیمت منطقی از کشاورز خریداری شود، گفت

شهریور و مهر )و فصل برداشت کنجاله سویا ( فصل بهار)ها و تدابیری اندیشید که در فصل برداشت کلزا  توان سیاست است که نمی

ت کلزا و کنجاله سویا که حدود پنج های روغنی در فصل برداش واردات این محصول را قطع کرد چرا که قطع واردات همه دانه( ماه

شود باعث افزایش ناگهانی و غیر منطقی قیمت این محصول در کشور خواهد شد که تنظیم بازار را نیز بر هم خواهد  ماه از سال می

 .زد

طرف می کند درصد نیاز کشور را بر 52تواند به خاطر حمایت از تولید داخل که تنها  وزارت جهاد کشاورزی نمی  :وی تصریح کرد

درصد نیاز داخل کشور است آسیب وارد کند اما مسلما قطع واردات در سه ماه از سال که کلزا  02به وارداتی که تامین کننده 

هزار تنی این محصول را در کشور باعث شود  012شود و تنها تامین کننده نیاز یک ماه است می تواند کمبود حدود  برداشت می

های روغنی در داخل باعث استحصال حدود  قیمت این محصول را در پی خواهد داشت چرا که تولید دانهکه افزایش غیر منطقی 

توان به روشنی علت افزایش قیمت این  هزار تنی در سه ماه از سال می 412شود که با توجه به نیاز  هزار تن روغن می 522

 .محصول را متوجه شد

 را بپردازد های قطع واردات روغن دولت بخشی از هزینه

وزارت جهاد کشاورزی و دولت اگر می خواهند از تولید داخل حمایت کنند خود نیز باید بخشی   :نباتی تاکید کرد  دبیر انجمن روغن

 .کنندگان قرار ندهند های این سیاست را پرداخت کنند و همه این بار را بر دوش مردم و مصرف از هزینه

های روغن و تولید روغن خام در کشور تدوین کند به  ای دانه زی باید نقشه راه و برنامه توسعهوزارت جهاد کشاور: قبله اظهار کرد

کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کند طی برنامه مدت دار و ثابت خود می خواهد از کجا به کجا برسد نه این  ای که به مصرف گونه

 .هایی مانند طرح طوبا مطرح شود و به شکست بینجامد که طرح

ای برنامه ریزی شده تا با افزایش روغن زیتون در تامین روغن مصرفی کشور بیش از پیش  در طرح طوبا به گونه: وی ادامه داد

 .های هنگفت مشکالتی بوجود آمد که این طرح را با مشکل مواجه کرد خودکفا شویم اما در ادامه علیرغم صرف هزینه و بودجه

کنند که روغن خام حاصل از تولید داخل را به قیمتی که  های صنعتی تضمین می کارخانه: ددبیر انجمن روغن نباتی تاکید کر

هایی صورت گرفته هر قدر دولت و کشاورزان بتوانند  کشاورزان ضرر نکنند خریداری کنند و علیرغم این که در گذشته شیطنت

 .از آن استقبال خواهند کردها تامین کنند این صنایع به گرمی  ماده اولیه تولید را برای کارخانه

 و اما هشدار وزیر کشاورزی به واردکنندگان روغن

های وارداتی در کشور هستند، هشدار داد که  به گزارش ایسنا، وزیر جهاد کشاورزی به افرادی که در کار واردات و توزیع روغن

مایت از تولید داخلی اعمال کنند وگرنه طبق قانون های دولت را مد نظر داشته باشند و همکاری و هماهنگی الزم را برای ح برنامه

 .با این افراد برخورد خواهد شد

ای که تدوین شده سعی  کنیم روغن است و در برنامه بیشترین ماده غذایی که نسبت به وارد کردن آن اقدام می: وی اظهار کرد
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 .داریم که میزان تولید آن را افزایش دهیم

توانیم مقدار قابل توجهی از کمبود روغن در کشور را کاهش  ساله می 52های مد نظر در یک دوره  هبه گفته حجتی با اجرای برنام

 .دهیم و کلیات این طرح به تأیید مسئوالن عالی کشور نیز رسیده است

ه و در سیستم ساز و کار در روغن طوری است که توجهی به تولیدات داخلی در این زمینه نشد: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .صدد تغییر این رویکرد هستیم

های وارداتی در کشور هستند  کنیم افرادی که در کار واردات و توزیع روغن ما از همین جا اعالم می: وزیر جهادکشاورزی افزود

شند وگرنه بر های دولت را مد نظر داشته باشند و همکاری و هماهنگی الزم برای حمایت از تولید داخلی را مد نظر داشته با برنامه

  .طبق قانون با این افراد برخورد خواهد شد

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http% 

 "بازگشت به باال"

 یارانه
 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه  14یک شنبه 

 ا و عوامل توليد کشاورزی در دولت تصویب شده پرداخت یارانه نهاده

به ریاست دکتر حسن روحانی ریيس جمهوری تشکيل جلسه داد و مهم ترین ( یکشنبه)هيات دولت بعد از ظهر

 .مسائل کشور از سوی اعضای دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

ولت به تصویب رسید و همچنین تعدادی از پیشنهادهای در این جلسه الیحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جاسک از سوی اعضای د

 .دستگاه های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید

 .پرداخت یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی از جمله مواردی بود که در این جلسه تصویب شد

ده شد تا نسبت به پاراف و امضای موقت موافقتنامه های استرداد همچنین با تصویب هیات وزیران، به وزارت دادگستری اجازه دا

 .مجرمین و انتقال محکومین به حبس بین دولت های جمهوری اسالمی ایران و سریالنکا اقدام نماید

 صدور مجوز مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت

 .جمهوری هند نیز از دیگر مصوبات جلسه امروز هیات دولت بود

در ادامه این جلسه وزیر جهاد کشاورزی گزارشی در خصوص پدیده خشکیدگی درختان بلوط در جنگل های زاگرس، عوامل آن و 

 .راهکارهای پیشگیری ، کنترل و مقابله با این پدیده به هیات وزیران ارایه داد

وجه به اهمیت جنگل های زاگرس در توسعه و تمدن غرب کشور و لزوم توجه به این موضوع، مقرر شد معاونت بر این اساس و با ت

برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور حمایت های الزم را به منظور اجرای طرح های مدیریت و احیای جنگل های زاگرس 

 .به عمل آورند

  .س، مقرر شد توسعه جنگل کاری اقتصادی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیردهمچنین در راستای پایداری جنگل های زاگر

D=%Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http 

 "بازگشت به باال"
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 صادرات و واردات
 فودپرس- 1393اردیبهشت ماه  14یک شنبه 

 واردات بی رویه سيب زمينی در کميسيون کشاورزی مجلس بررسی شد

وضوع واردات بی رویه سيب زمينی به کشور در این م: مجلس شورای اسالمی گفت کميسيون کشاورزیعضو 

 .کميسيون بررسی شد

یون اعضای این کمیس :ایرنا با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون اظهار داشت مجلسعباس پاپی زاده در گفت وگو با خبرنگار 

به کشور انتقاد داشتند و معتقد بودند که ورود بی رویه سیب زمینی به کشور آسیب می  سیب زمینینسبت به افزایش بی رویه 

 .زند

ن که کشور ما توان تولید باالی سیب زمینی را دارد دیگر نیاز نیست که این محصول کشاورزی از با توجه به ای: وی اضافه کرد

 .خارج وارد شود

برای توضیح در مورد این موضوع روز سه شنبه در  جهاد کشاورزیدر این جلسه مقرر شد وزیر : این نماینده مجلس اظهار داشت

 .کمیسیون حضور یابد

در جلسه امروز این کمیسیون همچنین طرح نجات و احیا دریاچه ها و تاالب های کشور برای بررسی بیشتر به کمیته : وی افزود

 .مربوطه ارجاع شد

برای مطالعه بیشتر به مرکز پژوهش  دانه های روغنیهمچنین طرح تشکیل صندوق حمایت از کشت  :پاپی زاده خاطر نشان کرد

  .های مجلس ارجاع شد

=%Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http 

 "بازگشت به باال"

 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان – 1393اردیبهشت  18: تاریخ

 قرار گرفته اند "ویروس "یك ميليون از اراضی زاگرس درمعرض

ميليون هکتار از اراضی زاگرس در معرض ویروس و  3: آب ومنابع طبيعی مجلس گفتعضو کميسيون کشاورزی، 

 .خشکيدگی قرار گرفته اند

میلیون هکتار از اراضی زاگرس در معرض ویروس و  5: محمد تقی توکلی افزود گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

 . قرار گرفته اند خشکیدگی

ها و منابع طبیعی با همکاری یک دیگر این ویروس را شناسایی کرده ودر حال  سازمان تحقیقات جنگل: این نماینده اظهار داشت

 . کنترل این بیماری هستند

ی را در های مخزن 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

براساس قوانین سازمان محیط زیست و سازمان حفاظت و آبخیز داری براساس طرح های مطالعاتی و : توکلی در پایان یادآور شد

 .قوانین مصوب بهره برداری داشته باشند

/news/fa/ir.yjc.www://http3802213 

 "بازگشت به باال"
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http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%25
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4820057


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

 

115 
 

 تولیدات
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  18: تاریخ

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

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

های منطقه و شهری ضمن پرهيز از سخنان احساسی با پيمانکار احيای باغ همکاری کنند و مشکل تامين آب سازمان 

 .و برق مورد نياز برای آبياری و نگهداری باغ را فراهم کنند 

اصل 0122حین 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  12این باغ بیش از : گفت   نهال سیب باز کشت شده است ، ضمن تشکر از مردم کرج

که حیات این باغ را متضاد هر از چند گاهی کسانی   و آیش دارد ضمن اینکه برای من سوال است که چرا  این قدمت نیاز به احیا

 . با منافع خود می دانند جنجال درست کرده و از راهبرد فرار رو به جلو استفاده می کنند 

 

هزار هکتار 512بنا بر این گزارش فرماندار کرج در ادامه با اشاره به سابقه شرکت کشت و صنعت شهید مطهری در احیای بیش از   

من انتظار دارم که مسووالن و : منحصر به فرد ترین برند های احیای باغات و اراضی کشور گفت از اراضی کشور به عنوان یکی از 

ضمن پرهیز از سخنان احساسی با پیمانکار احیای باغ همکاری کنند و مشکل تامین آب و برق مورد   سازمان های منطقه و شهری

 .ی و نگهداری باغ را فراهم کنند نیاز برای آبیار

برخی این باغ را ریه تنفسی کرج معرفی می کنند در حالی که : اشاره به اهمیت کار کارشناسی در حوزه احیای باغ گفت ایرانی با  

تن سموم در باغ مورد 52بر اساس گزارش کارشناسان کشاورزی به جهت قدمت درختان و جلوگیری از هجوم آفات ساالنه بیش از 

 . رات نامناسبی در برخواهد داشت طی برای مردم پیرامون باغ اثاستفاده قرار می گیرد که از نظر زیست محی

فرماندار کرج در پایان سخنان خود ضمن موافقت با تشکیل کارگروه تخصصی و علمی احیای باغ سیب مهر شهر کرج برای  

ئه راهکاری های بازبینی طرح ارائه شده شرکت کشت و صنعت شهید مطهری از همه کارشناسان و صاحبنظران استان برای ارا

 علمی در همین رابطه دعوت به عمل اورد 

 طرح احيای باغ سيب مهر شهر کرج در سه مرحله اجرا می شود  

ساله 01با اشاره به عمر اقتصادی   خدایی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت مطهری پیمانکار احیای باغ... در ادامه گزارش فضل ا 

و با توجه به حساسیت مردم الزم بود که یک کار علمی   احداث شده است 5433در سال   باغ مهر شهر کرج: باغات میوه گفت 

بر عهده شرکت کشت و صنعت شهید مطهری با سابقه فعالیت بیش   صورت پذیرد که این ماموریت سال گذشته  برای احیای باغ

جامع احیای باغ مهر شهر کرج که از سوی گروهی خدایی با اشاره به طرح  . سال در حوزه احیای باغات و اراضی واگذار شد 51از 

طرح جامع احیای باغ مهر شهر رابه تمام سازمان های ذیربط از : از اساتید و کارشناسان فن در سه مرحله تهیه شده است گفت 

کردیم که در طرح برای اظهار نظر کارشناسی ارسال ... فرمانداری ، دادستان ، شهرداری ، جهاد کشاورزی ، محیط زیست و : جمله 

در باغ  آفت زدایی خاک و حتی احداث یک گلخانه منحصر به فرد برای تولید بذر هیبریدی -آیش  -برای احیا  مذکور سه مرحله

مدیر عامل شرکت کشت و صنعت شهید مطهری با اشاره به آفت کرم سفید ریشه و آفت آتشک در  . سیب پیش بینی شده است 

گونه های خاصی پیش بینی شده که با پایه هاو پیوندک   در طرح پیش بینی شده برای احیای باغ،: ود باغ سیب مهر شهر کرج افز

های مناسب ضمن حداقل آثار سوء زیست محیطی نسبت به آفات فعلی منطقه مقاوم باشند و اجرای این طرح نیازمند همکاری و 

نکار احیای باغ مهر شهر کرج مهمترین مشکالت فعلی اجرای پیما . سوالن منطقه و شهر و مردم است همراهی و حمایت همه م

  :حلقه چاه تامین آب باغ عنوان کرد و گفت  1طرح را عدم همکاری برخی از مسوالن برای بازسازی و ترمیم و برقی کردن 

http://www.yjc.ir/fa/services/6
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من اینکه دیوار آب باغ مهر سیب مهر شهر از رودخانه کرج مدتی است بدون هیچ دلیل قطع شده و ض  سنگی53  متاسفانه سهم

طرح تعریض تخریب شده است و با وجود مکاتبات پی درپی برای درخواست نقشه   شهرداری به جهت اعالم  جنوبی باغ نیز توسط

طرح تا کنون بخشی از مسووالن شهری در این زمینه با مدیرریت احیای باغ همکاری نداشته اند که امیدوارم با موافقت فرماندار 

کارگروه احیای باغ سیب مهر شهر کرج و همدلی و همکاری هر چه بیشتر شاهد اجرای فاز اجرایی احیای باغ محترم در ایجاد 

 .سیب مهر شهر کرج باشیم 

/news/fa/ir.yjc.www://http3802115 

 "بازگشت به باال"

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  12 :تاریخ

 "ميگو"ایجاد بازار صادراتی راهی برای احيای پرورش 

های اساسی از طریق مسئوالن صورت گيرد تا جایگاه اصلی را  برای احيای دوباره صنعت ميگو باید حمایت: نوری گفت

 .در کشور بدست آورد

، درباره وضعیت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاراندر گفتگو با  سیدراضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی 

پرورش میگو در زمان دولت نهم و دهم تأکید بر این بود که جایگاه : پرورش میگو و علت رکود آن طی چند سال اخیر عنوان کرد

 . ها ناتمام ماند های زیادی ارائه شد اما متأسفانه بسیاری از برنامه هخود را درشیالت کشور پیدا کند و برنام

 . ها عوامل مختلفی دارد که باید کارشناسانه آنها را بررسی کرد اجرایی نشدن این برنامه: وی ادامه داد 

به شکل صنعتی انجام دهد از طرف دیگر تسهیالتی که باید برای این بخش در نظر گرفته شود تا فعالیتشان را : وی تصریح کرد 

 . صورت نگرفت

های صادراتی که باید کمک کنند تا ما این مجموعه را در کنار دیگر آبزیان آماده صادرات کنیم  هم رفته پایانه روی: وی افزود 

 . تعریف نشده است

تولید به مصرف مورد توجه ویژه  ی به هم متصل هستند و باید از ا های زنجیره همه این عوامل به صورت حلقه: وی خاطرنشان کرد 

 . قرار گیرند تا عالوه بر مصرف داخلی مصرف خارجی را در نظر داشته باشیم

تواند نقش بسیار زیادی در توسعه اقتصادی  طبق نظر کارشناسان از لحاظ درآمدزایی اقتصادی این صنعت می  :وی تصریح کرد 

 . داشته باشد

کی از مناطق تولید آبزیان است اگر با پرورش این محصول آن را به بازار جهانی عرضه کنیم استان خوزستان که ی: وی ادامه داد 

 . تواند تا دو برابر درآمد نفتی استان درآمدزایی داشته باشد حداقل می

شود و نگاه هایی که اقدام به کار خواهند کرد انجام  الزم است به لحاظ فکری و آموزشی برای مجموعه: وی در پایان اظهار داشت 

 . ما به مجموعه فقط اقتصادی نباشد

/news/fa/ir.yjc.www://http3804043 
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 برنامه و سیاستها

 خبرنگاران جوان - 5404اردیبهشت  55: تاریخ

 درصدی۰۲در افزایش کشت دانه های روغنی و خودکفایی  برنامه وزارت جهاد کشاورزی

یکی از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در بلند مدت توليد :عضو کميسيون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت

درصد روغن مورد نياز کشور را تامين کرده و واردات را  ۰۲سال آینده بتوانيم  3۲در کشور است که مدت  "کلزا"

 .کاهش دهيم

وزارت : افزود خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران  بهرام بیرانوند، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با

  جهادکشاورزی برنامه هایی را در راستای تولید برخی محصوالت استراتژیک در داخل کشور در نظر دارد

 .واردات میلیون تنی کنجاله سویا به کشور و افزایش تولید آن نیازمند حمایت جدی صنعت دام و طیوراست:وی تصریح کرد

باتوجه به وابستگی کشورمان به واردات کنجاله سویا و افزایش مصرف ، کنجاله سویا روند رو به کاهشی :بیرانوند خاطرنشان کرد

 .ر تولیدات اش مورد توجه واقع شودنخواهد داشت و ضروریست در داخل کشو

نماینده مردم بروجرد با بیان اینکه سویا از جمله محصوالتی است که بومی منطقه ما نبوده و قبالً سطح زیر کشت این محصول را 

ر کشت چنانچه بخواهیم میلیون ها تن سویا در داخل کشور تولید کنیم باید صدها هزارهکتار زمین را زی: نداشتیم تصریح کرد 

 . سویا ببریم

با اختصاص برخی زمین های کشاورزی به کشت سویا قطعاً باید راندمان در آبیاری افزایش یابد و همچنین از کود : وی افزود 

 .هوشمند ،ارقام پرمحصول استفاده کنیم و برخی از زمین های کشت گندم و جو را آزاد کرده ،و زیر کشت سویا ببریم

اختصاص زمین های جدید به زیرکشت نیازمند تامین منابع آبی و : محدودیت منابع آبی در کشور عنوان کرد بیرانوند با اشاره به 

شیرین کردن آب های شور برای تامین آب مورد نیاز زمین ها خواهد بود که این کاردر کشورمان با صرفه هزینه های بسیار باال 

 . امکان پذیر خواهد شد

شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا از نظر اقتصادی به صرفه است که چنین اقداماتی در عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 

بنده با واردات هر نوع محصولی کامالً مخالف هستم و بهتر است با در نظر گرفتن : راستای تامین کنجاله سویا انجام شود افزود

زاد سازی برخی زمین های کشاورزی به حد مورد نیاززمین هایی را برخی از مکان های کشور که مناسب این نوع کشت است و یا آ

 .به کشت سویا اختصاص داد که این کار هم زمانبر خواهد بود

به گفته وزیر جهادکشاورزی رها سازی برخی زمین ها و تشویق به کشت دانه های کلزا در طی یک پروسه : وی در ادامه گفت 

 .یافت زمانی ظریب خودکفایی ارتقاء خواهد 

/news/fa/ir.yjc.www://http3803800 

 "بازگشت به باال"

 سایر میوه ها
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  11: تاریخ

 در سرمازدگی های اخير "باغات ميوه"هزارميليارد تومانی  1خسارت بيش از 

ميليارد تومانی باغات ميوه در  2۲۲هزار و 1اون امور توليدات گياهی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خسارت حدود مع

دار طی فصل بهار با  های هسته ممکن است ما در عرضه برخی محصوالت به ویژه ميوه: های اخير، گفت سرمازدگی

 .کمبود مواجه شویم

https://www.yjc.ir/fa/services/6
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بینی نشده برف در  پس از بارش پیش: ، اظهار داشتخبرنگار اقتصای باشگاه خبرنگارانعباس کشاورز در گفتگوی اختصاصی با 

جاری یک سرمای سراسری کشور را  مناطق شمالی کشور که خساراتی را به درختان مرکبات وارد کرد در اوایل فروردین ماه سال

 .گرفتدربر

این سرما در مناطق مرکزی تا : اتفاق افتاد افزود( درجه -51)که شدیدترین افت درجه دما در استان خراسان رضوی وی با بیان این

 .دار وارد کرده است دار و دانه کشور گسترش داشته و حتی در استان یزد نیز خساراتی را به محصوالت هسته  شمال غرب

دار در  بر اساس اطالعاتی که ما داریم تا به این لحظه محصوالت هسته: فه کردمعاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی اضا

در این حادثه سبز، هلو و امثال آنها  این میوه، گوجه  اند و محصوالتی مانند انواع زردآلو و خانواده این سرمازدگی خسارت جدی دیده

این محصوالت میلیارد تومان به  122هزار و 4که نزدیک به به طور کلی برآورد ما این است : کشاورز افزود.اند دچار آسیب شده

دار در فصل بهار با  های هسته وی با بیان اینکه ممکن است در عرضه بعضی از محصوالت به ویژه میوه.خسارت وارد شده است

ها  ر میوهولی در مورد سایسبز، زردآلو و بعضی از انواع هلو این موضوع قابل مالحظه است  در مورد گوجه: کمبود مواجه شویم گفت

معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی در مورد سرانجام تصویب طرح شناور شدن تعرفه محصوالت .این نگرانی را نداریم

 .کنیم تعرفه در اختیار معاونت تنظیم بازار است و ما نیز این موضوع را پیگیری می: کشاورزی نیز گفت

 .شود ورد توافق عمومی قرار گرفته و مصوبات آن بزودی اعالم میاین طرح م: کشاورز افزود

/news/fa/ir.yjc.www://http3804401 

 

 "بازگشت به باال"

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  11: تاریخ

 ش جدید در بازیافت آببا رو "ماهی"افزایش توليد

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

 .توليد ماهی را نيز در حد چشمگيری افزایش داد

و   لی که مزرعه خود را در روستای حلج واقع در نقطه صفر مرزی ارومیه، رضا وهابگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

به چرخه مصرف بر می   با غنی سازی اکسیژن  ورودی مزرعه پرورش ماهی ، دوباره  در این روش آب: ترکیه ساخته است گفت

 . بار تکرار می شود  02گردد و بازیافت آب به تعداد 

 42می شود هزینه تولید کاهش و میزان تولید نیز از   که در مصرف آب صرفه جویی اساسیعالوه بر این   با این روش: وی گفت

 . تن افزایش یافته است 512تن در هر دوره پرورش به

 وتولید ماهی با بکارگیری   مراکز تکثیر:و شیالت آذربایجان غربی نیز گفت   معاون آبزیان  قریشی 

در واحد سطح که نمونه آن در مزرعه پرورش ماهی آقای وهابلی عملی شده است می  روش بازیافت خروجی آب و افزایش تولید 0

 . برابر افزایش داد 52توان میزان تولید را تا 

  میلیون بچه ماهی 0تن ماهی قزل آال  522عالوه بر تولید بیش از   در هر دوره پرورش ماهی  وهابلی تولید کننده خوش ذوق 

 . استان های دیگر کشور قرار می دهد  و در اختیار پرورش دهندگان  را نیز تولید  تخم چشم زده  میلیون 51و

/news/fa/ir.yjc.www://http3855040 

 "بازگشت به باال"
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  11: تاریخ

 در خوزستان آزاد است "ی شوریدهماه"صيد 

 .صيد ماهی شوریده در استان خوزستان آزاد است

  صید ماهی شوریده در آبهای خوزستان که به علت: ؛ مدیر کل شیالت خوزستان گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .آزاد است  ی ماه گذشته ممنوع اعالم شده بودفصل تخم گذاری این گونه آبز

 

به منظور جلوگیری از وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر به ذخایر آبزیان خلیج فارس و تداوم اشتغال : سید رحیم مغینمی افزود

 . ی به مدت یک ماه ممنوع شده بودتخم ریز  صیادان از اواسط اسفند ماه صید ماهی شوریده به علت

اکنون صید همه گونه های آبزیان به جز میگو آزاد می باشد و صیادان طبق روال عادی عملیات صید را انجام می  هم: وی گفت

 .دهند

 

 .قایق صیادی می باشد 5432لنج صیادی و  101ناوگان صیادی استان خوزستان دارای 

/news/fa/ir.yjc.www://http8542383 

 

 "بازگشت به باال"

 
 ها برنامه و سیا ست

 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  11: تاریخ

 های کشاورزی همسویی دولت و مجلس برای تقویت تعاونی

ی خودکفایی را ها ها به کشاورزی اميدوار بود که این نهاد با کمك دولت و مجلس زمينه توان به ورود تعاونی زمانی می

 .فراهم کند

ها ازجمله  ، با اشاره به اهمیت ورود تعاون به تمام بخشخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانابراهیم نکو نماینده مجلس در گفتگو با 

قرار گرفته موفق بوده و اثرات خوبی هم از خود به جا بخش تعاون در هر کجا که ورود پیدا کرده و مورد توجه : کشاورزی گفت

 . هاست گذاشته که بخش کشاورزی یکی از این بخش

  
بخش کشاوزی با کمک تعاون موفق بوده اما باید دید که مشکل کجاست که این بخش نتوانسته چند برابر این موفق : وی ادامه داد

 . باشد

های موجود در بخش کشاورزی راه  ظرفیت: مل تقویت کشاورزی با تعاون دانست و گفتترین عا  این نماینده مجلس تناسب را مهم 

 . کند به همین منظور باید متناسب با ظرفیت کشاورزی تعاون در آن ورود پیدا کند را برای تعاون در اقتصاد هموار می

های خودکفایی و تولید را در کشاورزی  ن نهاد زمینهکشاورزی امیدوار بود که ای  توان به ورود تعاونی به زمانی می: نکو تأکید کرد 

 . فراهم کند

های تولید نیازمند همگامی دولت و مجلس است ابتدا باید دید  ها به ویژه تعاونی همگامی کشاورزی با تعاونی: وی در پایان گفت 
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های تولید  ها به عنوان قطب ز تعاونیهایی از کشاورزی موفق و در چه بخشی نبوده است و با مطالعات دقیق ا تعاون در چه بخش

 . محصوالت کشاورزی استفاده کنیم

/news/fa/ir.yjc.www://http3800548 

 "بازگشت به باال"

 پنبه
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  11: تاریخ

 احياء خواهد شددوباره  "طالی سفيد"

های نه چندان دور به خاطر وسعت  مزارع پنبه که در سال: عضو کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس گفت

 .خواهد شد  کشت محصول و توليد زیاد به طالی سفيد معروف بود، دوباره این مزارع احياء

های نه چندان دور به خاطر وسعت  مزارع پنبه که در سال: افزود خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاراناهلل نوروزی در گفتگو با  رحمت

 . کشت محصول و تولید زیاد به طالی سفید معروف بود دوباره این مزارع احیاء خواهد شد

ها در شمال کشور به کشت محصول اختصاص یافته  هزار هکتار از زمین 13های قبل از انقالب  در سال: این نماینده اظهار داشت 

 . هزار هکتار از کشت را به خود اختصاص داده است 53تا  55که در حال حاضر 

های گذشته آسیب دیده و اشتغال پایدار و تولید این محصول را  ها، مزارع با توجه به سیاست اآلن وضعیت کارخانه: وی تأکید کرد 

 . به مخاطره انداخته است

چنین بخش کمیسیون کشاورزی دادند  هایی که وزیر کشاورزی با نمایندگان مجلس و هم با صحبت: نوروزی در پایان یادآور شد 

 . قول احیاء مزارع این محصول را دادند

/news/fa/ir.yjc.www://http3800304 

 "ازگشت به باالب"

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  19: تاریخ

 تومان 3۲۲۲قيمت تمام شده توليد / رسد تومان نمی 2۲۲به  "سيب زمينی"

تومان اعالم شده  3۲۲۲با توجه به اینکه قيمت تمام شده توليد سيب زمينی : کاران گفت رئيس اتحادیه سيب زمينی

 .تومان برسد 2۲۲به زیر  بعيد است بهای آن

فرا رسیدن : با اشاره به کاهش قیمت سیب زمینی اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانحسن محمدی در گفتگو با 

 . زمینی شده است فصول گرم و برداشت انبوه این محصول سبب کاهش قیمت سیب

دهی در این زمینه هستند،  توانند محصول خودرا نگه دارند و حتی حاضر به زیان ان اینکه کشاورزان در فصول گرم نمیوی با بی

 0222تا  5322فروشی آن بین   هزار تومان و در میادین عمده 4بهای این محصول در مراکز خرده فروشی استان تهران : افزود

 . تومان است

ریزی شده محصول خود را برداشت کنند تا ایجاد ترافیک در بازار،  ی ما کشاورزان باید برنامه اتحادیه به اعتقاد: محمدی اضافه کرد 

 . عرضه و تقاضا را به هم نزند

نظارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی باید در این زمینه به : وی با بیان اینکه کشاورزان نباید در امر برداشت عجله کنند، گفت 

 .  اطالع رسانی کند تولید کنند گان

 .  کنند و ما در فصل زراعی آینده با مشکل مواجه نمی شویم با این کار کشاورزان ضرر نمی: محمدی اضافه کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/4822138
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4822423
https://www.yjc.ir/fa/services/6
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در صورتی که کشاورزان دریک مرحله از تولید خود ضرر کنند ما در سال بعد از آن با مشکل عرضه و افزایش قیمت : وی ادامه داد 

 . شویم مواجه می

: ی گرگان وارد بازار شده است، گفت دی با اشاره به اینکه در حال حاضر سیب زمینی دزفول و قسمتی از محصول نوبرانهمحم 

 تقریباً بعد از 

 . آیند به بازار می... محصوالت دزفول و گرگان، سیب زمینی مناطق قصر شیرین، پل سر ذهاب، کرمانشاه، مناطق گرم فارس و 

تومان می  122نی کاران در پاسخ به این پرسش که آیا عرضه محصول گرگان بهای این محصول را به زیر رییس اتحادیه سیب زمی 

 شود؟  ما آمار درستی از وضعیت تولید در گرگان نداریم و باید دید متوسط تولید در این شهر چقدر می: رساند؟ اضافه کرد

امیدواریم در سال جاری با چنین مشکلی مواجه : ب است، ادامه دادزده و معیو محمدی با بیان اینکه محصول گرگان معموال آفت 

 . نباشیم

تومان  122تومان اعالم شده بعید است بهای آن به زیر  5222با توجه به اینکه قیمت تمام شده تولید سیب زمینی : وی افزود 

 . شود چراکه این مساله باعث ضرر کشاورزان می  برسد

/news/fa/ir.yjc.www://http3802311 

 "بازگشت به باال"

 تولیدات
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  1۱: تاریخ

 "لبنيات"ترین عنصر در تثبيت نرخ  کيفيت مهم

که شامل سالمت کيفيت و قيمت  عوامل مختلفی برای ثبات قيمت لبنيات وجود دارد: یك نماینده مجلس گفت

 باشد مناسب این کاال می

خبرنگار اقتصادی باشگاه سیدراضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

شود و اگر این سهم بیشتر به  رزی وجود دارد بیشتر سهم لبنیات میآنچه به عنوان یارانه در بخش کشاو: ، اظهار داشتخبرنگاران

 . نهاده کشاورزی تعلق بگیرد تشویق بیشتری برای آنها خواهد بود

توان به تثبیت قیمت لبنیات کمک بسزایی کرده و باعث افزایش کیفیت و باال رفتن  حمایت از تولید می  با برنامه: وی اظهار داشت  

 . کاال شد بازار رقابت این

شود مگر  کیفیت عامل اصلی این ثبات خواهد بود و این موضوع محقق نمی: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه تصریح کرد 

 . شود به بازار عرضه گردد و از کیفیت آن کاسته نشود همانطور که لبنیات از کشاورزان خریداری می

/news/fa/ir.yjc.www://http3808101 

 "بازگشت به باال"

 آب
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  1۱: تاریخ

 شوند نمی "تصفيه"مناطق محروم هنوز  "آب"

هنوز آب مناطق روستایی و محروم کشور تصفيه : عضو کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس گفت

ها در خصوص ایجاد  ها این تبصره خانه برداری آب و تصفيه در خصوص بهره ۰1و  ۰3، 33و  3۰شوند که طبق اصل  نمی

 .مغفول مانده است  خانه تصفيه

http://www.yjc.ir/fa/news/4820456
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4828596
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ب مناطق روستایی و محروم کشور ما تصفیه هنوز آ: افزود خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاراناهلل میرمراد زهی در گفتگو با  هدایت

ها در خصوص ایجاد  ها این تبصره خانه در خصوص بهره برداری آب و تصفیه 04و  05، 50و  51شوند که طبق اصل  نمی

 . ها مغفول مانده است خانه تصفیه

 . گیر است کنند این مسئله چشم در بعضی مناطق روستایی که از قنات، چشمه و چاه در تأمین آب استفاده می: وی اظهار داشت

ی  هایی از افزایش شوری آب و امالح بیشتر شده زیرا کمبود آب و تخلیه در مناطق مختلف گزارش: میرمراد زهی تأکید کرد 

 . های زیرزمینی زمینه این مسئله را فراهم کرده است سفره

های ناشی از امراض آب در کشور  ود تا ما شاهد افزایش بیماریحداقل باید کنترل استاندارد آب ، تعریف ش: این نماینده تأکید کرد 

 . نباشیم

رود در نظر گرفته شده منتج به  شادگان و همچنین زاینده هایی که در زمینه دریاچه ارومیه،  هنوز طرح: وی در پایان یادآور شد 

 . نتیجه نشده است

 

 /news/fa/ir.yjc.www/:/http3801104 

 "بازگشت به باال"

 منابع مالی
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  1۱: تاریخ

 ها پرداخت نشد"ریزگرد"اعتبار یك ميليون دالری برای 

ریزگردها در مجلس  اعتبار یك ميليون دالری که برای مقابله با: عضو کميسيون کشاورزی، آب و منابع مجلس گفت

 .درصد این مصوبه نيز اجرایی نشد 3۲قبل تصویب شد حيت 

اعتبار یک میلیون دالری که برای مقابله با ریزگردها در مجلس : افزود خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانراضی نوری در گفتگو با 

 . این مصوبه اجرایی نشددرصد  52تصویب شد حتی 

ای از  تبصره الحاقی که در مجلس به تصویب و با ارائه الیحه 51ماده و  41طرح جامع، آلودگی هوا با : این نماینده اظهار داشت 

 . سوی اگر ارائه این طرح عملیاتی و این مسئله آلودگی به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت

سال کشور ما را درگیر کرده و خسارتهای زیادی به کشور خصوصاً  3ای نو است که نزدیک به  ریزگردها پدیده: وی تصریح کرد 

 . مناطق مرزی وارد آورده است

آب و منابع طبیعی مجلس  ای با محوریت سازمان محیط زیست و کمیسیون کشاورزی، احتیاج است کمیته: وی در پایان یادآور شد 

 . تشکیل شود تا این مشکل برطرف گردد

/news/fa/ir.yjc.www://http3801432 

 "بازگشت به باال"

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  1۱: تاریخ

 شود گذاری مناسب محصول باعث حمایت از توليدکننده می قيمت

های مناسبی جهت تعدیل  گذاری دولت برای حمایت از کشاورزان باید قيمت: ی مجلس گفتعضو کميسيون کشاورز

 .بازار انجام دهد تا ضرر و زیان متوجه توليدکننده نشود

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4826523
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4826340
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با بیان اینکه  صادی باشگاه خبرنگارانخبرنگار اقتنژاد، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع مجلس در گفتگو با  اهلل شریعت شمس

گذاری اگر درست باشد در جهت حمایت از  قیمت: تواند به تولیدکننده کمک کند افزود گذاری محصول از طرف دولت می قیمت

 .تواند خیلی موثر باشد تولیدکنندگان می

ای  گونه  و تشکیالت کشاورزی تولیدکنندگان به دهد در شرایطی که بحث داللی بازار داخلی را تحت تأثیر قرار می: وی ادامه داد

 .باشد ها مقاومت کند به همین خاطر به ضرر کشاورزان می نیست که بتواند مقابل این جریان

هاشان باعث تضییع  کنند با فعالیت تر عمل می  گران که تشکیالتی ها و واسطه در این شرایط دالل: این نماینده مجلس عنوان کرد

 .شوند ها می ندهحقوق تولیدکن

های مناسبی جهت تعدیل بازار انجام دهد و با تضمین خرید محصول  گذاری دولت برای حمایت از کشاورزان باید قیمت: وی افزود

 .ها نشود کمک کند تا زیان متوجه تولیدکننده

عده بر این است که دولت قا: تواند از کشاورزی حمایت کند افزود وی درباره اینکه دولت در فاز دوم هدفمندی چگونه می

 .ها را کوتاه نماید های تولید و بازاریابی محصوالت در داخل و خارج از کشور حمایت کند و دست واسطه تولیدکننده را در بعد هزینه

صورت آزاد ها در بازار نیز مواد اولیه موردنیاز را به  اگر قرار باشد کشاورز با همین افزایش خرید و روند قیمت: وی خاطرنشان کرد

 .توجهی به بخش کشاورزی وارد خواهد شد تأمین کند خسارت قابل

ونقل به وجود آمد که با افزایش  اکنون با افزایش قیمت بنزین مشکالت بسیاری برای کشاورزان در زمینه حمل هم: وی تصریح کرد

 .نرخ کرایه همراه بود

شود؛ باید به این موضوع  را در بازار مصرف بفروشد بسیار متضرر می با این اوصاف وقتی کشاورزی بخواهد محصولش: وی ادامه داد

 دهد یا خیر؟ نیز توجه داشت که آیا کشاورز به همین نسبت، قیمت محصولش را افزایش می

و از  ای در فاز دوم هدفمندی به بخش کشاورزی داشته باشد تا این بخش از بازار داللی آسیب نبیند دولت باید توجه ویژه: وی افزود

های تولید بسیار باال است و خود کشاورز هم امکان عرضه مستقیم محصول ندارد به همین خاطر زیان قابل  طرفی چون هزینه

 .توجهی در انتظار بخش تولید خواهد بود

/news/fa/ir.yjc.www://http3803304 

 "بازگشت به باال"

 تولیدات
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  1۱: تاریخ

 محصوالت کشاورزی است "کاهش قيمت "توليد راهگشای"حمایت از 

در راستای اجرای فازدوم قانون هدفمندی ،دولت باید حامل های انرژی، بذر و نهادهای دامی را باقيمت مناسب 

 ر دهد چراکه حمایت از توليد راهگشای کاهش قيمت محصول خواهد بوددراختيار توليدکنندگان داخلی قرا

: افزود  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانهدایت اهلل میرمراد زهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

 . دی کشاورزان داخلی نیازمند حمایت دولت هستند در راستای اجرای فاز دوم قانون هدفمن

چنانچه نهادهای دامی ،سموم ،حامل های انرژی و هزینه های اولیه تولیدی برای کشاورز گران تمام شود : مرادزهی تصرح کرد  

برای افزایش  را جبران کند متضرر خواهد شد و انگیزه ای  وکشاورز نتواند ازطریق فروش محصوالت خود هزینه های صرف شده

   .تولید نخواهد داشت 

افزایش هزینه های تمام شده با نظارت دقیق دولت بر عرضه : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد  

   به قیمت مناسب تناسب ندارد چرا که با افزایش هزینه مواد اولیه قیمت محصوالت افزایش خواهد یافت  محصول

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4827723
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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چنانچه این موارد ساماندهی و حمایت نشود با متضرر شدن کشاورزان داخلی ،کاهش تولید و : سراوان یادآور شد نماینده مردم 

 .آشفتگی در بازار محصوالت اساسی مواجهه خواهیم شد

/news/fa/ir.yjc.www://http3801512 

 "بازگشت به باال"

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  1۱: تاریخ

 "گوشت قرمز "درصدی  ۰۲وابستگی به واردات 

درصد وابسته به واردات  ۰۰الی  ۰۲هزارتن گوشت قرمز حدود  ۰۲۲ميليون 3با توجه به نياز کشورمان ساالنه بالغ بر

 .صورت می گيرد  هستيم که عمده این واردات از کشور برزیل

با بیان مطلب فوق  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانعلی ایرانپورعضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

جهاد کشاورزی اجرایی و عملیاتی نشده متاسفانه تا به امروز برنامه ای مدون درزمینه خودکفایی گوشت قرمزاز سوی وزارت :افزود 

 . است 

،ممانعت از قاچاق دام زنده از مرزهای کشور به خصوص مرزهای غربی   اصالح نژاد دام ،تغذیه مناسب واستاندارد: وی تصریح کرد 

 . شت قرمز دانست و پر کردن ظرفیت های خالی بسیاری از دامداری ها را می توان راهکارهای مناسب در تامین و خودکفایی در گو

درصد از ظرفیتهای دامداری در کشورمان خالی است که با توجه به سرمایه گذاری  42در حال حاضر حدود :ایرانپور اظهار داشت 

های صورت گرفته ،امکانات و تجهیزات الزم می توان با افزایش ظرفیت های دامداری به سطحی ازخودکفایی در تامین گوشت 

 . قرمز دست یافت 

درصد افزایش داد که  52دام می توان وزن الشه ها را حدود   باتغذیه مناسب و استاندارد: ماینده مردم اصفهان خاطر نشان کرد ن

 . درصد گوشت وارداتی تاثیرگذار خواهد بود  01درصدی در تامین و جبران  52این افزایش 

با یک برنامه : در چه مدت زمان تحقق خواهد یافت اظهار داشت ایرانپور در پاسخ به این سوال که خودکفایی درتامین گوشت قرمز 

ساله آینده می توان در راستای خودکفایی موفق شد واز زمان پرورش دام و آمادگی 4الی 0ریزی کوتاه مدت در یک پرسه زمانی 

 . برای کشتارگاه و ورود به بازار مدت زمان خیلی زیادی طول نمی کشد 

کالری مورد   ذای دام باید با هدف افزایش تولید و بهره وری باشد و یک جریره غذایی مناسب که بتواندتامین غ: وی تصریح کرد 

 . نظر دام را تامین کند در افزایش بازدهی تامین و تولید گوشت قرمز تاثیرگذارخواهد بود 

/news/fa/ir.yjc.www://http8338012 

 "بازگشت به باال"

 خدمات
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  1۱: تاریخ

 در سال جاری مطلوب بوده است "تضمينی گندم"نرخ خرید 

تومان در سال جاری با درنظر داشتن شرایط  3۲8۲تومان و گندم دوروم  3۲۰۲قيمت خرید تضمينی گندم معمولی 

 رف کننده نسبت به سال گذشته از روند مطلوب تری برخوردار بوده استتوليدکننده و مص

اعالم زود هنگام : افزود  خبرنگار باشگاه خبرنگارانسید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

 . براین اساس می توانند برنامه ریزی کنند  است چرا که آنان  برای کشاورزان مطلوب ترقیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت 

قیمتی که براساس نرخ روز جهانی تعین شود قیمت واقعی است و از طرفی بتواند از کشاورزداخلی حمایت کند که :وی تصریح کرد 

http://www.yjc.ir/fa/news/4826150
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4826087
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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قیمت خرید تضمینی گندم در سال : ری در ادامه گفت نو. ذشته مطلوب تر بوده است براین اساس قیمت امسال نسبت به سال گ

تومان که متاسفانه عالوه بر روند قاچاق به دلیل  822تومان بود و گندم دوروم حدود   312الی  322گذشته به صورت توافقی بین 

برخی از   :یال افزود نماینده مردم شوش دان. رسید  ارزنتر بودن قیمت گندم نسبت به جو گندم های داخلی به مصرف خوراک دام

 3ال گذشته به به سیلوها تحویل داده شود و وروند واردات همچون س  مشکالت در خرید تضمینی باعث می شود که گندم کمتری

میزان گندم های تحویلی به سیلوها   امیدواریم با شرایط جوی مناسب در سال جاری  :نوری خاطر نشان کرد . میلیون تن برسد 

عضو      .،صرف هزینه های تولیدی و کشاورزان داخلی شود  می شود  مقدار ارزی که بابت خرید و واردات گندمبیشترباشد و 

قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری بدلیل اینکه تولیدکننده و : کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی اظهارداشت

با اتخاذ برنامه ریزی و آزاد سازی قیمت ها براساس قیمت : کرد  وی تصریح  .مصرف کننده را در نظر داشته قیمت مطلوبی است

 . روز جهانی می توان به صورت پله ای در راستای رسیدن به قیمت واقعی اقدامتی انجام داد 

/news/fa/ir.yjc.www://http3801005 

 

 "گشت به باالباز"

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  13: تاریخ

 شود باعث حمایت از توليدکننده می "محصول"گذاری مناسب  قيمت

های مناسبی جهت تعدیل  گذاری دولت برای حمایت از کشاورزان باید قيمت: عضو کميسيون کشاورزی مجلس گفت

 .جه توليدکننده نشودبازار انجام دهد تا ضرر و زیان متو

با بیان اینکه  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاراننژاد عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع مجلس در گفتگو با  اهلل شریعت شمس

اری اگر درست باشد در جهت حمایت از گذ قیمت: تواند به تولیدکننده کمک کند افزود گذاری محصول از طرف دولت می قیمت

 . تواند خیلی موثر باشد تولیدکنندگان می

ای  گونه  دهد و تشکیالت کشاورزی تولیدکنندگان به در شرایطی که بحث داللی بازار داخلی را تحت تأثیر قرار می: وی ادامه داد 

 . باشد کشاورزان میها مقاومت کند به همین خاطر به ضرر  نیست که بتواند مقابل این جریان

هاشان باعث تضییع  کنند با فعالیت تر عمل می  گران که تشکیالتی ها و واسطه در این شرایط دالل: این نماینده مجلس عنوان کرد 

 . شوند ها می حقوق تولیدکننده

د و با تضمین خرید محصول های مناسبی جهت تعدیل بازار انجام ده گذاری دولت برای حمایت از کشاورزان باید قیمت: وی افزود 

 . ها نشود کمک کند تا زیان متوجه تولیدکننده

قاعده بر این است که دولت : تواند از کشاورزی حمایت کند افزود وی درباره اینکه دولت در فاز دوم هدفمندی چگونه می 

 . ها را کوتاه نماید حمایت کند و دست واسطههای تولید و بازاریابی محصوالت در داخل و خارج از کشور  تولیدکننده را در بعد هزینه

ها در بازار نیز مواد اولیه موردنیاز را به صورت آزاد  اگر قرار باشد کشاورز با همین افزایش خرید و روند قیمت: وی خاطرنشان کرد 

 . توجهی به بخش کشاورزی وارد خواهد شد تأمین کند خسارت قابل

ونقل به وجود آمد که با افزایش  قیمت بنزین مشکالت بسیاری برای کشاورزان در زمینه حمل اکنون با افزایش هم: وی تصریح کرد 

 . نرخ کرایه همراه بود

شود؛ باید به این موضوع  با این اوصاف وقتی کشاورزی بخواهد محصولش را در بازار مصرف بفروشد بسیار متضرر می: وی ادامه داد 

 دهد یا خیر؟  ن نسبت، قیمت محصولش را افزایش مینیز توجه داشت که آیا کشاورز به همی

http://www.yjc.ir/fa/news/4825991
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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ای در فاز دوم هدفمندی به بخش کشاورزی داشته باشد تا این بخش از بازار داللی آسیب نبیند و  دولت باید توجه ویژه: وی افزود 

همین خاطر زیان قابل های تولید بسیار باال است و خود کشاورز هم امکان عرضه مستقیم محصول ندارد به  از طرفی چون هزینه

 . توجهی در انتظار بخش تولید خواهد بود

/news/fa/ir.yjc.www://http3801412 

 "بازگشت به باال"

 برنج
 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  13: تاریخ

 تگران نشده اس "برنج وارداتی"

 هیچگونه افزایش قیمت جهانی در برنج نبوده و هزینه واردات برنج به کشورافزایشی نداشته است: یک نماینده مجلس گفت 

خبر نگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران علی ایرانپور عضو کميسيون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با  

  .در عرضه برنج هيچگونه کمبود و افزایش قيمت جهانی وجود ندارد : فزود ا

با توجه به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی و نگرانی بابت افزایش قیمت ها، برخی سودجویان از جوی روانی در :وی تصریح کرد 

 .افزایش قیمت کاذب سوءاستفاده می کنند 

ی و صنعت ،معدن و تجارت باید از افزایش بی رویه قیمت ها بدون توجیه منطقی جلوگیری وزارت جهادکشاورز: ایرانپور تاکید کرد 

 .افزایش قیمت برنج ارتباطی با نوسانات ارزی و مسائل دیگر ندارد: وی یادآور شد.کنند

/news/fa/ir.yjc.www://http3801415 

 "بازگشت به باال"

 برنج

 خبرنگاران جوان - 1393اردیبهشت  12: تاریخ

به واردات  "ایران"یك ميليون تن نياز واقعی / کيلوگرم است  1۲در کشور  "برنج"مصرف سرانه 
 "برنج"

گرم  کيلو 1۲معاون امور توليدات گياهی وزیر جهاد کشاورزی با بيان اینکه مصرف سرانه برنج در کشور نزدیك به 

 .عدد واقعی نياز ما به واردات برنج حدود یك ميليون تن است: است، گفت

با بیان اینکه مبانی برآورد مصرف سرانه برنج بر مبنای خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران عباس کشاورز در گفتگوی اختصاصی با 

برآورد از هزینه خانوار بر : کنند؛اضافه کرد خانواری است که بانک مرکزی و مرکز آمار همه ساله آن را منتشر میآمارهای هزینه 

 . آید شود، به دست می هزار پرسشی که در سطوح مختلف شهری و روستایی انجام می 1مبنای سبد خانوار و تعداد نزدیک به 

شود بلکه در مراکز آموزش  کاالهایی مانند برنج تنها در حد خانوار مصرف نمی نکته قابل توجه این است که: کشاورز تصریح کرد

 . شود نیز برنج مصرف می... های عمومی و ها،برخی مراسم ها، پادگان عالی،دانشگاه

رار دادیم و ساله را مورد ارزیابی ق 50برآورد ما درباره مصرف سرانه برنج کشور در اتاق بازرگانی ایران که برآوردی : افزود  وی

 . کیلوگرم بوده است 32سالیانه نیست نزدیک به 

کیلوگرم عدد قابل اعتمادی برای مصرف سرانه منطقی برنج در کشور است و ما از این عدد  32به نظر بنده : کشاورز تاکید کرد

 . کنیم دفاع می

کنند این است که آنها  د با ارقامی که سایرین اعالم میتفاوت این عد:وی با اشاره به اینکه این عدد مبنای محاسباتی دارد، ادامه داد

http://www.yjc.ir/fa/news/4826360
https://www.yjc.ir/fa/services/6
https://www.yjc.ir/fa/services/6
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4825361
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 . دهند  صرفا هزینه خانوار را مالک قرار می

 32کیلوگرم است اما واقعیت این است که این میزان کمتر از  41در این صورت مصرف سرانه نزدیک به : کشاورز اضافه کرد

 . کیلوگرم نیست

 ن تن استنياز کشور به واردات برنج حدود یك ميليو*

معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما مسئول واردات برنج نبودیم و مسئوالن این قضیه حتما در این 

 . سال گذشته نزدیک به دو میلیون تن برنج وارد کشور شده است: زمینه پاسخگو هستند، گفت

 . دولت باید عالوه بر تنظیم بازار از تولید حمایت کند: نه دارد، اضافه کردکشاورز با اشاره به اینکه دولت دو وظیفه در این زمی

 . تولیدات داخلی به علت اینکه کیفی هستند عملکرد باالیی ندارند : وی افزود

ن چراکه محصول در جریان تولید بخشی از انرژی خود را صرف تولید کیفیت ،عطر ، طعم و بو می کند بنابرای: کشاورز ادامه داد

 . عملکرد باالیی ندارند( به دلیل کیفی بودن، در صورتی که آنها را گروه صدری خطاب کنیم،) عملکرد محصوالت داخلی 

بنابراین به دلیل پایین بودن عملکرد، کوچک بودن اراضی کشاورزان و عدم امکان عملیات مکانیزه، برنج داخلی : وی تصریح کرد

 . گروهی از جامعه قادر به مصرف آن نیستند  شود و این گرانی یعنی گران تمام می

سازی و سایر تمهیدات همواره مجبور بوده تنظیم بازار را با واردات  دولت به جهت تنظیم بازار با سیاست ذخیره: کشاورز ادامه داد

 . انجام دهد

د و از دید مصرف کننده نگران قیمت ممکن است ما از دید وزارت جهاد خواهان این باشیم که وارداتی انجام نگیر: وی اضافه کرد

 . محصول باشیم

هزار تنی نیز با توجه به نوع و قیمت  122به نظر بنده نیاز کشور به واردات برنج دو میلیون نیست و واردات : کشاورز افزود

 . محصوالت داخلی برای جلب رضایت مصرف کنندگان کافی نیست

با توجه به میزان )برآورد بنده این است که نزدیک به یک میلیون تن : ی تصریح کردمعاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورز

 . عدد واقعی نیاز ما به واردات است( مصرف سرانه کشور

ما باید عدد مزبور را بپذیریم و این هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرف کننده است مگر شرایطی فراهم : کشاورز تاکید کرد

 . در کشور تولید کنیم( گوییم کیفی مطلوب نمی) های قابل قبول جامعه های پرمحصول با کیفیت وانیم برنجشود و ما بت

 . پذیر باشد ای امکان ممکن است امکان جایگزینی بخشی از واردات با تولید داخلی طی پروسه: کشاورز اضافه کرد

/news/fa/ir.yjc.www://http3800030 

 "بازگشت به باال"

 
 گل و گیاهان زینتی

 ایسنا - 1393اردیبهشت  8 دوشنبه

  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 آنگونه که باید باشد نيست؛ به

وگو با خبرنگار کشاورزی  گفت در –کنندگان گل و گیاه استان تهران  رییس اتحادیه تولید –غالمحسین سلطان محمدی 

شود به موارد جانبی آن توجه  ایران تنها گل به منظور فروش تولید می رزمانی که د: 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.yjc.ir/fa/news/4822942
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شود  رش داده میزمانی که گل در گلخانه پرو: کرد ها را پرورش آنها در گلخانه عنوان و اظهار دیگر از عوامل بی بوشدن گل وی یکی

  .یابد و بوی گل کاهش می به علت شرایط جوی گلخانه میزان دوام

به منظور ... به آن انرژی، کود شیمیایی و  ای ها مانند مریم هنگامی که در شرایط گلخانه برخی از گل: سلطان محمدی ادامه داد

  .کاهد می شود از عطر و بوی آن رشد سریع داده می

نرگس شیراز که در فضای باز و در فضای  هایی مانند که گل کنندگان گل و گیاه استان تهران با بیان این 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

  .استاز دوام و ماندگاری بیشتری برخوردار  خوبی دارد بلکه

 نصف شدن دوره پرورش گل عامل افت کیفیت و ماندگاری

توان در گلخانه نیز شرایطی  می: اظهار کرد های زیاد عنوان و ها را پرورش آنها در گلخانه و گل سلطان محمدی عامل بی بوشدن گل

 یاد و کودهای شیمیایی موجب رشدها بوی بیشتری را داشته باشند اما چون گرمای ز 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 هش کیفیت گل میموجب کا دهند و همین امر روز کاهش می 51روزها را به 

کننده دخالت  گل و گیاه از سوی تولید زمانی که در کاشت: کنندگان گل و گیاه استان تهران تصریح کرد رییس اتحادیه تولید

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 یفیت بیشتری را دارند و این امر نیز میک ها قطعا گل

توان در جهت بهبود خاک و  می: گفت ها دانست و بو شدن گل دیگر از عوامل بی سلطان محمدی کاهش مواد آلی خاک را یکی

  .تفاده کردکود جذب و آبدهی به موقع اس شرایط زیستی گل و گیاه اقداماتی نظیر استفاده از

کنندگان باید عالوه بر افزایش تولید به  تولید :وی افزایش صادرات گل و گیاه را در گرو افزایش کیفیت تولید دانست و اظهار کرد

  .افزایش کیفیت نیز توجه کنند
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 آب
 ایسنا - 1393 اردیبهشت 8دوشنبه 

  نگری داشته باشيم باید در مدیریت بحران آب آینده: ایرانپور
های گذشته  تاکيد کرد که در سال نماینده مردم مبارکه در مجلس با اشاره به اهميت توجه به حل بحران آب در کشور

هایی از  عمل شده و این مساله منجر به خشکسالی بخش ها به صورت غيرکارشناسی و سایر طرح در زمينه سدها

  .کشورمان شده است

کشور ایران در یکی از : در این باره توضیح داد ،(ایسنا)وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران علی ایرانپور در گفت

  .های اخیر نیز باعث شده اهمیت موضوع آب بیشتر شود های پیاپی سال خشکسالی خشک ترین مناطق ایران قرار گرفته و

کند  کشاورزی، صنعت و آب شرب ایجاب می های بخشی از توسعه کشورمان به عنوان کشور در حال توسعه در حوزه: وی ادامه داد

  .داشته باشیم نگری بیشتری نسبت به مدیریت بحران آب که آینده

http://www.isna.ir/fa/news/93020805187/%DA
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باید برای صیانت از این : کرد و افزود های مرزی کشورمان تاکید های سطحی و آب س بر ضرورت صیانت از آباین نماینده مجل

های کارشناسی شده و در شرایطی که متناسب با شرایط اقلیمی کشور و  طرح هایی تعریف کنیم؛ آن هم ها و برنامه ها طرح آب

  .باشد نیازهای مردم

های مختلف به خاطر موضوع  مردم استان ماه گذشته بحث آب به قدری جدی شده که مسئولین و متاسفانه در چند: ایرانپور گفت

  .هایی برای حل این بحران ارائه کنند این مساله را مدنظر قرار دهند و برنامه مسئولین باید. اند آب رو در روی هم قرار گرفته

منظور از : های اجرا شده عنوان کرد طرح وم کارشناسانه بودننماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به لز

توجه به اقلیم وشرایط آب و هوایی کشور و نیاز مردمی، زراعی، صنعتی و حتی  ها با های کارشناسانه این است که این طرح طرح

  .آینده مورد توجه قرار گیرند های طرح

غیرکارشناسی عمل شده و این مساله منجر به  ها به صورت یر طرحهای گذشته در زمینه سدها و سا در سال: وی ادامه داد

های اخیر از برخی مناطق کوچ کنند البته این  باعث شده مردم متعاقب خشکسالی هایی از کشورمان شده و حتی خشکسالی بخش

  .هایی صورت گرفته که باید اصالح شود غیرکارشناسانه با اعمال سلیقه نظرات
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 یارانه
 ایسنا - 1393اردیبهشت  9شنبه  سه

  ضرورت اختصاص یارانه مناسب به بخش کشاورزی
شود انتظار  صنایع محسوب می و چرخ محرک تمامبا توجه به اینکه بخش کشاورزی از اهميت باالیی برخوردار است 

  .بيشتری به این بخش داشته باشد ها توجه رود دولت در گام دوم هدفمند کردن یارانه می

ای که به بخش کشاورزی  یارانه: گفت (ایسنا)وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران  اسماعیل شهبازی در گفت

کشاورز را برطرف کند به همین دلیل باید دولت توجه بیشتری را به حوزه  واند بخش کوچکی از نیازهایت شود تنها می تزریق می

  .باشد چراکه حوزه کشاورزی صنعت اولیه و فعالیت مادر در کشور است کشاورزی داشته

این نکته را باید مدنظر : کردشود، اظهار  تواند از جهات گوناگونی موجب شکوفایی بخش کشاورزی که یارانه می وی با بیان این

مشکالت کشاورزی نیست به همین دلیل باید در ابتدای امر به درآمد کافی  گرفت که تزریق یارانه به تنهایی پاسخگوی حل

  .شود کشاورز توجه

یل اینکه به دل :نظر گرفته شود، گفت که باید یک درآمد دائمی و کافی برای کشاورز در این کارشناس کشاورزی با بیان این

شده و نسبت به بقیه صنایع از اهمیت باالتری برخوردار است بدیهی است که  کشاورزی به عنوان یک فعالیت اصلی مردم شناخته

  .ها باشد دولت نیز به این بخش بیشتر از سایر دیگر حوزه باید توجه

ای که کشاورز برای تولید و فروش  یابد به گونه ایشاعتبارات اولیه از سوی دولت برای بخش کشاورزی باید افز  :شهبازی تصریح کرد

  .باشد محصوالت خود انگیزه بیشتری را داشته

شود باید نسبت به سایر مردم بیشتر باشد  داده می ای که به کشاورز یارانه: ها اظهار کرد یارانه  وی با اشاره به طرح دوم هدفمندی

  .کند کشور نقش مهمی را ایفا می تولیدکننده اصلی در چرا که کشاورز به عنوان یک

http://www.isna.ir/fa/news/93020804865
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باید به حوزه کشاورزی چه به منابع : باشد، گفت تواند پاسخگوی تمام نیازهای کشاورز که تزریق یارانه نمی این کارشناس با بیان این

 ورزی در اولویتای که در تمام جلسات مجلس بحث ارتقا و توسعه کشا بیشتر شود؛ به گونه انسانی و چه به منایع غیر انسانی توجه

  .شود قرار بگیرد چیزی که در حال حاضر کمتر به آن توجه می

های کارشناسی که صورت  به برنامه ریزی توان با توجه اگر یارانه بیشتری به بخش کشاورزی تخصیص یابد می: شهبازی اظهار کرد

  .را انجام داد می گیرد در جهت ارتقای بخش کشاورزی اقداماتی

در : شود، گفت های گزافی انجام می هزینه که در حال حاضر برای توسعه و زیباسازی ایران شاورزی با بیان ایناین کارشناس ک

 شود که دولت باید از االن به فکر عدم نابودی هستند نصف آن مقدار نیز هزینه نمی هزار روستایی که مشغول به فعالیت 32مقابل 

  .روستا ها یاشد

تواند با تزریق یارانه مانع  دارند و دولت نمی به دلیل نبود انگیزه روستاییان تمایل زیادی برای مهاجرتبه گفته وی در حال حاضر 

  .بیشتری را به حوزه کشاورزی داشته باشد این کار شود به همین دلیل باید توجه

از تزریق یارانه تنها می توان در جهت : برد، گفت که باید اصل درآمد خانوارهای کشاورزی را باال این کارشناس کشاورزی با بیان این

 کرد؛ به طوری که بتوان از تزریق یارانه تنها به فکر توسعه و ترویج کشاورزی و افزایش ترویج و آموزش بخش کشاورزی استفاده

  .آگاهی روستاییان بود

ن مالی افرادی که در زمینه کشاورزی تامی دولت باید سعی خود را برای: ها گفت یارانه  شهبازی با اشاره به گام دوم هدفمندی

  .ها دست یابد یارانه  ها بتواند به مفهوم واقعی هدفمندی آن فعالیت دارند انجام دهد و با افزایش آگاهی

دولت باید به فکر بازسازی و احیا : گفت های خود ندارند، که کشاورزان مکانی را برای ابراز مشکالت و دغدغه وی با بیان این

  .محلی باشدنهادهای 

و به صورت عرفی و مردمی فعالیت کند به  شوراهایی باید وجود داشته باشند که جدا از فعالیت دولت: این استاد دانشگاه افزود

  .دولتی تصمیماتی را برای منطقه و فروش و تولید کاالهای خود داشته باشند های ای که به دور از صدور بخش نامه گونه

کند چرا که مشارکت دادن مردم و ایجاد  های خود از طریق این شوراها تصمیم گیری ستایی برای فعالیتباید مردم رو: وی گفت

  .را داشته باشد پل ارتباطی با آن ها می تواند تاثیرات مطلوبی

خود تصمیم  یارانه و قیمت گذاری کاالهای روستاییان باید از طریق همین شوراها درباره چگونگی تزریق: شهبازی خاطر نشان کرد

  .گیری کنند
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 تولیدات
 ایسنا - 1393اردیبهشت  9شنبه  سه

  نبود نيروی کافی برای نشاءکاری و افزایش دستمزد
کار سخت وجود ندارد به همين  کاری مشغول هستند نيروی کار کافی برای این ه اکثر کشاورزان به نشاءاین روزها ک

  .کنند کاری دریافت می تومان برای نشاء هزار 3۲۲دليل نرخ کارگران باال رفته و حتی روزانه 

های شمالی به  وی، مناطق مختلف استانج ، با توجه به شرایط(ایسنا)به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران 

یکی از  -نمد شهرستان فریدونکنار  در این میان فصل نشاءکاری در روستای بی شوند؛ تدریج وارد کشت محصول پر زحمت برنج می

روستا در سید سبحان حسینی یکی از شالیکاران این  .از پنجم اردیبهشت آغاز شده و دو هفته ادامه دارد -تولید برنج  مناطق مهم

http://www.isna.ir/fa/news/93020906235
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اکثر کشاورزان  این روزها که: درباره شرایط کشت برنج اظهار کرد( ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران وگو با خبرنگار کشاورزی گفت

ندارد به همین دلیل نرخ کارگران باال رفته و حتی روزانه  کاری مشغول هستند نیروی کار کافی برای این کار سخت وجود به نشاء

  .کنند کاری دریافت می نشاء ان برایهزار توم 522

های هرز را از بین  مرحله کشاورزان باید علف رسد که در این کاری انجام شد، مرحله وجین می پس از آنکه نشاء: وی اظهار کرد

پس از  :حسینی فصل مرداد را فصل برداشت و درو محصول برنج عنوان کرد و افزود .نبیند ها جدا کنند تا محصولشان آسیب نشاء

کنند و به  شود آغاز به کار می می گفته« نوج»فصل برداشت به پایان رسید کشاورزان برای کاشت دوباره نشاء که اصطالحا  آنکه

علت آنکه مردم به دنبال کشت دوم برنج : این کشاورز خاطر نشان کرد .دهند می نوعی کشت دوباره را در اواخر مهر ماه انجام

سم خاک کمتر  دانند به سم و کود خاک کشاورزی مرتبط است چراکه در کشت دوم تر از کشت اول میرا به هستند و کشت دوم

  .آید شده و محصول بهتری بدست می

  .شود های مختلف فراگیر می در شهرستان کاری برنج که از هفته پایانی فروردین آغاز شده بر اساس شرایط جوی به تدریج نشاء

بینی  مکانیزه و دستی آغاز شد که بر اساس پیش فروردین به صورت 04در روستای میاندرود مازندران از نخستین نشاء برنج ایرانی 

 ها های گذشته مناسب بوده و در صورت ادامه این بارش از نظر میزان بارندگی طی هفته های شمالی شالیکاران شرایط جوی استان

  .برنج وجود نداردتوان گفت که از نظر منابع آبی مشکلی برای تولید  می
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 متفرقه
 ایسنا - 1393اردیبهشت  11چهارشنبه 

  داشتند آبی صحيحی مدیریت کشورهای خليج فارس هم بيابانی بودند اما : عضو کميسيون کشاورزی
آب در کشور گفت که  یك عضو کميسيون کشاورزی مجلس با تاکيد بر مدیریت صحيح منابع آبی برای رفع بحران

  .به آبياری نوین نزدیك کنيم جویی در مصرف آب باید شيوه آبياری محصوالت کشاورزی را برای صرفه

کشورهای اطراف خلیج فارس : عنوان کرد ،(ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایرانوگو با خبرنگار پارلمانی  سید راضی نوری در گفت

کنند ما نیز باید  خود را حل کردند و در حال حاضر برای خود فضای سبز درست می مناطقی بیابانی بودند که با برنامه ریزی مشکل

  .منابع آبی خود را به خوبی مدیریت کنیم بتوانیم

های خشکسالی در کشورمان  در زمان شورای اسالمی با بیان اینکه مساله آب هر ساله به خصوص نماینده مردم شوش در مجلس

کنیم  درصد منابع آبی را مصرف می 02تا  82باال است، ما در این بخش  هدر رفت آب در بخش کشاورزی بسیار: وجود داشته افزود

ای استفاده کنیم به  یا قطره های نوین مثل آبیاری تحت فشار و هاگر از شیو. شود آبی انجام می معموال به صورت غرق اما آبیاری

  .توانیم منابع آبی را مدیریت کنیم راحتی می

های گیاهی استفاده کنیم که با حداقل  نمونه توانیم از در حال حاضر تکنولوژی در جهان رشد بسیاری کرده و ما می: وی اضافه کرد

  .برای کشت درنظر بگیریم کنند و یا گیاهان مقاوم را آب رشد می

ها و فشار بر مردم مشکلی حل  بردن قیمت با باال: جویی در مصرف آب شرب نیز گفت این نماینده مجلس با اشاره به لزوم صرفه

  .اند ایم که مردم با ما همکاری کرده ما وقتی بیشترین جواب را گرفته. جوابگو باشد تواند شود و بکارگیری این موارد نمی نمی

http://www.isna.ir/fa/news/93020906116
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رفع این بحران به همکاری دولت و مردم نیاز : کرد ها و مردم تنش ایجاد کرده است، تاکید نوری با بیان اینکه بحران آب بین استان

در بخش کشاورزی و صنعت را مدیریت کند و از سوی دیگر مردم هم در مصرف آب  از یک سو دولت باید منابع آب. دارد

  .کنند جویی صرفه

جویی برای  خوبی آگاه کنیم تا بدانند لزوم صرفه ها کمک بگیریم و مردم را به جویی نیز باید از رسانه بحث صرفه در: وی اضافه کرد

  .حل بحران آب جدی است
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 متفرقه
 ایسنا - 1393 اردیبهشت 1۱دوشنبه 

  دانان کشاورزی سوال حجتی از اقتصاد 3۲
دانان  خود را از اقتصاد سوال 3۲های بخش کشاورزی  ها و ریسك وزیر جهاد کشاورزی با برشمردن مشکالت، چالش

  .بيندیشند کشاورزی مطرح کرد تا آنها بتوانند راهکار عملی برای مسئوالن

نهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی  ، محمود حجتی در(ایسنا)ارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران به گز

 کشاورزی است که باید آن را در نظر بگیریم که البته در طول تاریخ کشاورزان با فرهنگ، اقتصاد موضوعی کلیدی بخش: اظهار کرد

  .اند شناس بوده با اخالق و وقت

گذاری در این بخش را با مشکل و چالش  سرمایه های متناقضی دارد که ها ویژگی بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش: افزود وی

  .های تولیدی و حتی خدمات است تر این بخش نسبت به سایر بخش ارزش افزوده پایین ها کند و یکی از این ویژگی مواجه می

بخش کشاورزی باشد که البته   آن به اندازه توان یافت که ریسک گر کمتر فعالیتی را میاز سوی دی: وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

ها را برای کشاورزان حل  اند بخشی از این ریسک ها توانسته چنان این فناوری هم های جدید و گسترش تکنولوژی  رغم توسعه علی

  .ها مواجه است و بیماری های شدید تا آفات بارش هایی از سرما، گرما، تگرگ، چنان با ریسک اما بخش کشاورزی هم کند

کند  بخش محصوالت اساسی را تولید می کننده این های بخش کشاورزی این است که تولید دیگر از ویژگی یکی: حجتی تاکید کرد

این محصوالت را   کنند همواره عرضه مسئوالن آن است؛ بنابراین مسئوالن سعی می ها و که به شدت مورد تاکید و حساسیت دولت

ها و گاهی در جهت  جهت کنترل قیمت دارند و البته تعزیرات هم در کشور وجود دارد که گاهی اوقات در  بازار پایدار نگه در

  .کنندگان است تولید دارد که به ضرر سرکوب قیمت این محصوالت قدم بر می

وری تولید و آب با مشکل  مکانیزاسیون تا بهره از تجهیزات وای  گذاری در هر زمینه با چنین شرایطی که سرمایه: وی اظهار کرد

 پای خود قدم به بخش کشاورزی بگذارد و قیمت تمام شده محصوالت کشاورزی نیز با مواجه است انتظار داریم منابع کافی با

  .ای باشد که تولید برای کشاورزان اقتصادی شود های جهانی نیز به گونه قیمت

دالر سرمایه در اختیار بخش کشاورزی قرار  هزار میلیارد 0202اخیرا کنگره آمریکا تا سال : خاطر نشان کردوزیر جهاد کشاورزی 

درصد محصوالت کشاورزی داخلی به  02از سوی دیگر در حالی که . رسد دالر می هزار میلیارد 522داده است که ساالنه حدود 

شرایطی که کشور با بحران آب  خواهیم در ی وارداتی دیم است و آنگاه میشود اغلب محصوالت کشاورز آبیاری تولید می وسیله با

  .کشتی را داشته باشد مواجه است کاالهای داخلی قدرت رقابت با کاالهای روی

گیری را که در بخش  سازی و تصمیم تصمیم خواهیم تا چگونگی دانان کشاورزی می های علمی و اقتصاد از انجمن: حجتی تاکید کرد

های مختلف به سمع و نظر  های کارشناسی خود در رسانه نظر طریق مقاالت و اظهار زی با چنین مشکالتی مواجه است را ازکشاور

  .برسانند تا واقعیت بخش کشاورزی برای همگان روشن شود مسئوالن

http://www.isna.ir/fa/news/93021006644
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ارد که باعث خساراتی به گیاهی وجود د ی قرنطینه حیوانی و یکی دیگر از مشکالت در زمینه: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 ها ندارند باید شاهد واردات دام زنده ناقل هزاران بیماری از انتقال این بیماری شود و دامدارانی که هیچ نقشی در کشاورزان می

 اجرایی برای که پژوهشگران، اساتید و دانشجویان راهکار عملی، منطقی و قابل حجتی با بیان این .مرزهای شرقی به کشور باشند

کشاورزی جذب سرمایه در این بخش را با  پرمخاطره بودن کسب و کار در بخش: های بخش کشاورزی بیندیشند، گفت چالش

را جمع فرهیختگان و اندیشمندان بخش کشاورزی که فرصتی مغتنم برای  رود پاسخ آن مشکل مواجه کرده است که انتظار می

انداز بخش کشاورزی  که در تدوین استراتژی و چشم وی با اشاره به این .ندروند به مسووالن دولت ارائه کن می دولت به شمار

شدن  که همان مثبت انداز مطلوب دستیابی به چشم  :تجاری محصوالت کشاورزی مدنظر مسئوالن قرار دارد، گفت شدن تراز مثبت

چنین علم اقتصاد کشاورزی چه  هم. آیدراهکارهایی به دست  ها و تراز تجاری محصوالت کشاورزی است باید با اتخاذ چه سیاست

جایگاه  ی وجود فاصله زیاد بین تولید تا مصرف دارد تا بتواند مشکالت اقتصادی در زمینه پیشنهادی برای کمک به حل

حجتی در بخش دیگر از سواالت خود خطاب به  .کنندگان در چرخه تولید و بازار محصوالت کشاورزی را ارتقا دهد تولید

 ای انرژی را با اقتصاد های زنجیره علم اقتصاد کشاورزی احیاء کدام حلقه: اظهار کرد ان کشاورزی حاضر در این همایشدان اقتصاد

وزیر  .کند تر قلمداد می بخش راهکاری را اثر کردن تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر چه پذیر داند و برای رقابت کشاورزی مفید می

های بیشتر کشاورزی، اقتصاد کالن  مزیت نفرانس علمی خواست تا راهکارهای خود برای خلقجهاد کشاورزی از حاضران در ک

گذاری محصوالت کشاورزی،  برداری کشاورزی، اصالح ساختارو نظام قیمت بهره های کسب و کار در بخش کشاورزی، بهبود نظام

دولت امسال در آبیاری تحت : وی گفت .والن ارائه کنندگذاری آب را به مسئ مزرعه و استفاده از آن و چگونگی ارزش انتقال آب در

چنین حدود  هم. میلیارد بودجه برای آن اختصاص داده است 5422ای که حدود  گونه فشار بودجه بیشتری را مدنظر قرار داده به

  .های آبیاری خوزستان اختصاص یافته است میلیارد دالر برای تجهیز و نوسازی شبکه 5.1
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 گزارشات جهانی کشاورزی و غذا

 ایسنا - 1393اردیبهشت  9 شنبه سه

  ترین برداشت گندم در انتظار سوریه پایين
کنند توليد این  بينی می جنگ و خشکسالی محصول گندم سوریه را نابود کرده و اکنون برخی از کارشناسان پيش

سال گذشته به کمتر  1۲احتماال برای نخستين بار در  کاالی غذایی اساسی به حدود یك سوم پيش از دوران جنگ و

  .از یك ميليون تن برسد

کشاورزان سوری در گفت و گو با رویترز میزان  گران و ، کارشناسان کشاورزی، معامله(ایسنا)ه گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ب

 تر از رقم مورد پیش بینی اخیر میلیون تن برآورد کردند که بدبینانه 5.3از یک تا  تولید گندم را در خوش بینانه ترین حالت

  .سازمان ملل بوده است

برای تامین نیاز داخلی کافی بود و  کرد که معموال میلیون تن گندم تولید می 4.1ریه پیش از جنگ به طور متوسط حدود سو

  .شد بخشی از آن نیز صادر می

http://www.isna.ir/fa/news/93021509990/10


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

 

124 
 

های فاجعه بار محصول را  اینهمه خشکسالی بود با 5034آخرین باری که برداشت گندم به کمتر از یک میلیون تن رسید، در سال 

  .اند رسانده 0228و  5080های  مشابه در سالبه سطح 

دشوار شدن فزاینده تولید با توجه به گستردگی  به گفته یک منبع بازرگانی کاال در خاورمیانه، یکی از دالیل اصلی تولید محدود،

  .جنگ است

الم کرده میزان بارندگی در منطقه برآورد و اع تا دو میلیون تن 5.3برنامه غذای جهانی سازمان ملل تولید گندم امسال سوریه را 

  .از نصف متوسط معمول بوده است شمال غربی سوریه از تابستان گذشته کمتر

هایی توزیع کند که نان  به نانوایی کرد تا میلیون تن گندم خریداری می 0.1پیش از جنگ دولت سوریه معموال هر سال حدود 

کرد اما خرید گندم داخلی از سوی دولت به دلیل هرج و  خود را تقویت می یککردند و همچنین ذخایر استراتژ یارانه ای پخت می

  .جنگ داخلی کمتر شده و خشکسالی نیز توان دولت را برای تامین گندم کاهش داده است مرج حاصل از

ن شورشیانی است از این کشور در دستا حدود یک سوم از مردم سوریه از این کشور گریخته یا آواره شده اند و بخش های وسیعی

  .جنگند و در نتیجه سیستم توزیع دولتی در این مناطق فلج شده است می که برای سرنگونی بشار اسد، رییس جمهور سوریه

میلیون هکتار کاشته شده اما در مورد میزان  5.0گندم در منطقه ای به وسعت : وزارت کشاورزی سوریه اوایل ماه جاری اعالم کرد

با اینهمه کارشناسان در صحت آمار دولتی به دلیل دشواری دسترسی به بیشتر مناطق  .ت برآوردی ارایه ندادتولید یا خرید دول

زمین گندم  میلیون هکتار 5.3طبق آمار وزارت کشاورزی آمریکا، سوریه پیش از جنگ معموال در  .گندم تردید دارند تولید

  .کاشت می

/news/fa/ir.isna.www://http04202021240 
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  های کشاورزی با ایران 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 ریزی و اقتصادی که در محل وزارتخانه انجام شد، بر توسعه همکاری برنامه با دکتر عبدالمهدی معاون امور

  .کشور تأکید کرد

در قزاقستان، اراضی زیادی : نام برد و گفت دو کشور های همکاری میان 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  که قابل رقابت باکند  بسیار مطلوب تولید می

  .اند بازار قزاقستان را در دست گرفته جمله چین

  .می کنیم های ایران در زمینه تولید گوشت و تولید محصوالت حالل را بررسی تجربه: وی افزود

: زیادی برای همکاری های مشترک دارند، گفت دو کشور ایران و قزاقستان ظرفیت هایبنابراین گزارش، بخشنده با بیان این که 

 زند ودر سال میالدی گذشته ایران شش میلیارد مکانیزاسیون، حرف اول را در منطقه می ایران به لحاظ دانش فنی، تکنولوژی و

  .دالر، صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی داشته است

http://www.isna.ir/fa/news/93020906039
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توانیم برای  ما می: آمادگی کرد و گفت تقال و آموزش دانش بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی به قزاقستان اعالموی در مورد ان

  .های آموزشی برگزار کنیم کارشناسان شما دوره

و نانوتکنولوژی به خصوص در زمینه  های بیوتکنولوژی بخشنده همچنین در زمینه توانمندسازی قزاقستان در ساخت آزمایشگاه

های آموزشی  ما در سطح دکتری برای کشورهای همسایه، دوره: ابراز داشت ای و کشت بافت، اعالم آمادگی کرد و های گلخانه کشت

  .کنیم برگزار می

ساالنه نزدیک به یک میلیون تن گوشت  کشورما: های ایران عنوان کرد و اعالم داشت وی دامپروری را یکی دیگر از توانمندی

  .کند میلیون تن ماهی تولید می دو میلیون تن گوشت مرغ و یکگوسفند و گوساله، 

  .شده است، فعال شود کار گروه همکاری های مشترک کشاورزی دو کشور که دو سال پیش تشکیل: بخشنده خواست
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 تنش های اوکراین، رکورد قيمت جهانی گندم را شکست

روز دوشنبه در بازار شيکاگو به باالترین سطح خود در بيش از یك سال گذشته رسيد، زیرا گندم قيمت جهانی 

اوکراین به دروازه دریای سياه، اودسا، کشيده شد و این نگرانی را دامن زد که صادرات این محصول خشونت ها در 

 .دچار اختالل خواهد شد

 
درصد صعود  4.3روز دوشنبه به وقت سنگاپور  54:42در ساعت ( تیر)حویل در ماه ژوییه برای ت قیمت گندمبه گزارش بلومبرگ، 

 .است( 00فروردین  0) 0254مارس  08دالر در هر بوشل رسید که در فعال ترین قراردادها، باالترین سطح از  3.321کرد و به 

 .را دارد( که معموال یک روز است)مانی معین فعال ترین قرارداد، قراردادی است که بیشترین حجم معامله در یک دوره ز

، به دلیل این گمانه زنی ها که سرماهای شدید اخیر و (جمعه گذشته)قیمت گندم در بازار شیکاگو در پنج روز منتهی به دوم می 

 .نیز خشکسالی ممکن است تولید گندم در آمریکا را کاهش دهد، برای سومین هفته متوالی باال رفت

 .ادرکنندگان مهم گندم در جهان استآمریکا از ص

این حقیقت که خشونت ها افزایش : مایکل پیتس مدیر فروش سهام گندم در بانک ملی استرالیا تلفنی از سیدنی به بلومبرگ، گفت

 .یافته واقعا مردم را در زمینه آنچه در مورد زیرساخت های اوکراین در حال وقوع است، نگران می کند

آمریکا، اوکراین ششمین صادرکننده بزرگ گندم و سومین صادرکننده بزرگ  کشاورزیدست آمده از وزارت  براساس اطالعات به

 .در جهان است ذرت

 .بخشی از افزایش قیمت گندم همچنین به دلیل وضعیت نامساعد کشت در آمریکا است: پیتس افزود

تحلیلگر و بازرگان، پس از آنکه وضعیت کاهش دما و خشکسالی در جلگه های وسیع آمریکا،  02براساس نظرسنجی بلومبرگ از 

تاکنون  0221متوالی ادامه پیدا کرد، کشاورزان احتماال کمترین حجم گندم زمستانه از سال  زمستان گذشته برای چهارمین سال

 .را برداشت می کنند

 .دالر در هر بوشل رسید 1.221درصد افزایش به  2.0قیمت ذرت نیز امروز در بازار شیکاگو در ساعت یادشده با 

 .دالر در هر بوشل بود 53.3301درصد افزایش،  2.0نیز با  قیمت سویا

  .کیلوگرم است 01.3هر بوشل معادل 

http://www.isna.ir/fa/news/93020805611
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B0%D8%B1%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B0%D8%B1%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7
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 آیانا- 1393اردیبهشت  19, شنبه

  !خانمی چينی با استفاده از شير خود صابون ساخت

اخيرا نوع جدیدی از صابون در کشور چين عموميت یافته است که یك خانم چينی با استفاده از شير خود آن صابون 

 . می سازد و روانه بازار می نماید

او با . شیر او ندارد تصمیم گرفت از شیر خود استفاده بهینه نمایداین خانم چینی هنگامی که مشاهده نمود فرزندش عالقه ای به 

، آمازون و تائو بائو ebayوی صابون های خود را در سایت های . استفاده از شیر خود صابون هایی تهیه کرد تا به فروش برساند

وید صابون های او عالوه بر تمیز وی می گ. میلیون ثبت نامی داشته است 122صابون های او تاکنون . جهت فروش گذاشته است

مطالعات نشان می دهد چنانچه شیر مادر به درستی . نگه داشتن پوست بزرگساالن از بثورات پوست نوزادان جلوگیری می نماید

محققان همچنین می افزایند شیر مادر نقش به سزایی در جلوگیری از اسهال، . استفاده شود، از اگزما پوستی جلوگیری می نماید

 .تب و عفونت های گوش دارد
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 چين بيش از یك ميليون تن ذرت آمریکا را پس فرستاد

جود جزء تراریخته ژنتيکی تأیيد نشده در آنها، چين بيش از یك ميليون تن ذرت وارداتی از آمریکا را به دليل و

 .مرجوع کرد

بان کیفیت در چین، بالغ بر  ترین دیدهبنا به گفته بزرگشینهوا، به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل 

یک جزء تراریخته ژنتیکی تأیید نشده، به  MIR510 تن ذرت وارداتی از آمریکا و تولیدات مرتبط با آن، به دلیل داشتن 5503

 .ایاالت متحده مرجوع شده است

به تمام بازرسان ورود و خروج کاال چن زیتونگ، سخنگوی سازمان نظارت کیفیت، بازرسی و قرنطینه چین اعالم کرد این سازمان 

های ژنتیکی  در سراسر این کشور دستور داده است تا نظارت خود را افزایش داده و هرگونه کاالهای کشاورزی محتوی تراریخته

 .تأیید نشده توسط دولت چین را به کشور تولید کننده مرجوع و یا معدوم کنند

این تغییرات ژنتیکی با هدف تغییر در . دولت چین مورد تأیید قرار نگرفته است تا کنون توسط MIR510 وجود تراریخته ژنتیکی

 .برخی صفات و اصالح برخی خواص گیاهان توسط مهندسان ژنتیک در آنها ایجاد می شود

ت ها و استفاده از بذرهای اصالح شده و یا مهندسی ژنتیک شده در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه نیز به دلیل مخالفت دول

 .حامیان محیط زیست ممنوع اعالم شده است
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 به دليل باال رفتن قيمت جهانی

 شود صادرات ذرت روسيه امسال دوبرابر می

 .شود ليل باال رفتن قيمت جهانی ميزان صادرات ذرت روسيه امسال دوبرابر میبه د

میزان صادرات ذرت روسیه نسبت  0253، 0254  در سال"اباوت فید"، به نقل از خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .یابد میلیون تن افزایش می 3.51میلیون تن به  5.04ان آن از میز  شود و دوبرابر می به فصل گذشته

های آماری پروزرون روسیه این افزایش صادرات شاید با افزایش میزان  مدیرعامل مرکز داده بر اساس گزارش والدیمیر پتریتنکو

 .جیه باشداند، قابل تو میلیون تن تولید کرده 55که کشاورزان بیش از  0254برداشت این محصول در سال 

افزایش قیمت ذرت در بازارهای جهانی نسبتا باال بود و به همین دلیل انگیزه کشاورزان روسیه را برای صادرات : وی همچنین افزود

 .بیشتر کرد

کار به صادرات بوده اما عامل کلیدی بدون شک باال رفتن سطح تولید  باال بودن قیمت عاملی برای افزایش انگیزه کشاورزان ذرت

 .اورزان بوده استکش

 0253-0254میلیون تن در سال زراعی  03.1غالت روسیه احتمال دارد به  بر اساس اطالعات آماری این مرکز، میزان صادرات

 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 میلیون تن غالت 05.1ن بر اساس آمارهای خدمات مشتری فدرال کشور روسیه همچنی

 .واردکنندگان اصلی ذرت از روسیه، ترکیه، کره، ایران، آلمان، اسرائیل و هلند است

 .شود الت پروتئینی را شامل میدرصد قیمت محصو 32شود، خوراک دام  ذرت دامی به عنوان خوراک دام و طیور استفاده می
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