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 بنام خداوند متعال

درگوشه سمت چپ صفحه ، "     Bookmark" عالمت    روي خبار سرخط ا مشاهد براي لطفا

وبرای دستیابی به شرح اخبار "+" همچنین برای مشاهده عنوان هر خبر برروی عالمت   کلیک  نموده 

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

 روی اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

  .نمایید کلیك "لینک التین آبی رنگ ذیل هر خبر"

انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای 

 .شود ای بازنشر می رسانه

 :تهیه شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار 

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

 
 

 اقتصاد کالن
 – 93/04/17فارس

 ایم در کنترل رشد تورم موفق بوده/ امسال دولت خروج از رکود است اولویت

معاون اول رئیس جمهور در بازدید از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج با بیان این که دولت در کنترل تورم 

 .اولویت امسال دولت خروج اقتصاد از رکود است: موفق عمل کرده است، گفت

شنبه اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری به اتفاق محمود  ، امروز سهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران بازدید کردند حجتی وزیر جهاد کشاورزی و هیأت همراه از بخش

ایم و در این  مراسم با اشاره به اینکه منابع غیر از بودجه به بخش آب و خاک کشور وارد کردهمعاون اول رئیس جمهور در این 

بنیان  موضوع دیگری که در بخش کشاورزی باید به آن توجه شود، شرکتهای دانش: بخش شاهد تحول جدی خواهیم بود، گفت

 .است، چرا که سرمایه آنها دانش و فکر است

 .صاحبنظران باید در این زمینه راهکار بدهند: ویت امسال دولت خروج از رکود است، اظهارداشتوی با اشاره به اینکه اول

: ایم، گفت درصد رسانده 6541درصد به  54ایم و تورم نقطه به نقطه را از  جهانگیری با اعالم اینکه در کنترل رشد تورم موفق بوده

 .ایم خردمندانه و کنترل پولی انجام دادهاین کار را با توجه به انضباط مالی و تصمیم 

این کار را با تجهیز سیستم بانکی و : های اصلی ما تأمین منابع مالی است، اظهار داشت جهانگیری بااشاره به اینکه یکی از زمینه

 .کنیم اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز استفاده از فاینانس خارجی بخش کشاورزی را فعال می

: ای داشته باشیم، گفت ریزی مدبرانه ی همچنین با تاکید بر اینکه برای اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید برنامهو

ایم و تاکنون با آن شعاری برخورد شده است  ساله موفق عمل نکرده 01انداز  سال سپری شده از برنامه سند چشم 61متأسفانه در 

 .یافتیم درصد دست می 60گذاری  درصد و رشد سرمایه 8صادی سال به رشد اقت 01و باید در 

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://www.farsnews.com/
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و رشد  848سال سپری شده از سند چشم انداز باید در رشد اقتصادی به  61در : معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد

د کردند با آن رسیدیم، ولی متاسفانه به دلیل شعاری برخور می درصد رشد اقتصادی باید 044وری  رشد بهره  و 65 گذاری سرمایه

ایم و اگر به  درصد رسیده -648وری به  درصد و در رشد بهره 8گذاری به  درصد، در رشد سرمایه 8اکنون در رشد اقتصادی به  هم

 .های آینده وضعیت از این بدتر خواهد بود این شیوه ادامه دهیم در سال

ها به  هزار میلیارد تومان دارایی 641ا متاسفانه بیش از ام: قانون اساسی را مهم خواند و اظهار داشت 55های اصل  وی سیاست

های دیگر از جمله  های بزرگ همچون فوالد، مسن، هواپیمایی و مخابرات به جای واگذاری به بخش خصوصی به بخش اسم کارخانه

 .شبه دولتی واگذار شد

متعلق به دولت است یا ( هما)لکیت هواپیمایی چندی پیش از وزیر راه و شهرسازی پرسیدم که ما: معاون اول رئیس جمهوری گفت

واگذار شده است؟ که پاسخ داد در حال حاضر این هواپیمایی نه در اختیار دولت است و نه بخشی که به آن واگذاری انجام شده، به 

 .ندهای بزرگ کشور دچار چنین سرنوشتی شد گیرد و بنگاه دلیل زیان ده بودن، مسئولیت این شرکت را بر عهده می

دهد مقاوم باشد و دوم  هایی که در اقتصاد دنیا رخ می اقتصاد مقاومتی دو ویژگی دارد یکی اینکه در مقابل تکان: جهانگیری گفت

 .المللی مقاوم باشد ها و فشارهای بین اینکه در مقابل تحریم

والتی باشیم که آب کمتری مصرف باید به دنبال تولید محص: معاون اول رئیس جمهور با اشاره به بحران آب در کشور گفت

برد و این مسئله امروز و فردای  وری را از آب باال می هایی استفاده کنیم که بهره کنند و باتوجه به کمبود منابع آب باید از روش می

 .توجهی کنیم ماست و نباید به این مسئله و بحران آب بی

صنعتی موفق است که کشاورزی موفق در کنارش باشد و کشاورزی صنعت و کشاورزی مکمل یکدیگرند و : جهانگیری تصریح کرد

 .موفق است که صنعت موفق داشته باشد

با توجه به اینکه در آینده مسئله افزایش جمعیت یکی از موارد مورد تأکید مسئوالن است، به همین منظور باید : وی اظهارداشت

 .امنیت غذایی این جمعیت تأمین شود

ای در آن  رسد کشاورزی نقش عمده ای هماهنگ می شود و به توسعه کشور وقتی صنعتی می: ر بیان داشتمعاون اول رئیس جمهو

 .درصد تولید ناخالص ملی است 61ای که سهم کشاورزی درایران  دارد به گونه

این مشکل به : گفت ها تفاوت زیادی دارد، جهانگیری با تاکید بر اینکه منابع مالی دولت با نیازهای مطرح شده از سوی دستگاه

های ظالمانه علیه ما روی داده و ما در فروش نفت و انتقال آن به کشور با مشکل مواجهیم، اما با تالش جهادی  دلیل تحریم

 .توانیم از همین شرایط هم عبور کنیم می

آوری بحث داشته تا تبدیل  و فن باید دانشمندان ما بتوانند در تولید علم: جهانگیری به توجه به بخش تکنولوژی تاکید کرد و گفت

 .به تولید علم برای کشور شوند

این نهضت علمی و فناوری که در کشور با همت نخبگان آغاز شده می تواند زیربنای مهم توسعه : اسحاق جهانگیری اظهارداشت

 .ق ارزیابی کنیمهای مهم توسعه را در کشورهای دیگر به صورت دقی کشور باشد و برای رسیدن به توسعه باید مؤلفه

های بزرگی برداریم و آنچه که مهم است فناوری بیوتکنولوژی است که  توانیم در ابتدای کار با تالش دانشمندان گام ما می: وی افزود

 های علمی باال ببرد و باید به آن توجه کرد بویژه در بخش کشاورزی باید به بیوتکنولوژی توجه تواند جایگاه ایران را در رتبه می

 .بیشتری صورت گیرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303071333131 

 اقتصاد کالن
 - 93/04/17فارس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930417000797
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بار  میوه و ترهقیمت / درصدی فروش رنو در آسیا۲۱کاهش / گذاری خودروها در شورای رقابت چه بود؟ مالک قیمت

 پایتخت

ای با حضور معاونان وزیران اقتصاد و نفت برای رفع  پروژه به علت گودبرداری غیراصولی، برگزاری جلسه ۲۰۱۱توقف 

از مهمترین اخبار اقتصادی ... هزار تن گوشت گوسفند از ارمنستان به ایران و۶های بورسی، صادرات  ابهام پاالیشگاه

 .امروز است

 کند هزار تن گوشت گوسفند به ایران صادر می 1ارمنستان * 

راس  644تا  641هزار تن گوشت گوسفند برابر با  1حدود  0165وزارت کشاورزی ارمنستان اعالم کرد که این کشور در سال 

 .گوسفند به ایران صادر خواهد کرد

 1این کشور قصد دارد در سال جاری میالدی حدود : هوانیسیان رئیس اداره دامپزشکی وزارت کشاورزی ارمنستان گفتآشوت 

 .به ایران صادر کند( راس گوسفند 644تا  641برابر با )هزار تن گوشت گوسفند 

 .رعایت خواهد شد( صادراتی به ایران)ها  های دام شرایط ذبح حالل در کشتارگاه: وی افزود

 کند هزار تن گوشت گوسفند به ایران صادر می 1ارمنستان * 

راس  644تا  641هزار تن گوشت گوسفند برابر با  1حدود  0165وزارت کشاورزی ارمنستان اعالم کرد که این کشور در سال 

 .هد کردگوسفند به ایران صادر خوا

 1این کشور قصد دارد در سال جاری میالدی حدود : آشوت هوانیسیان رئیس اداره دامپزشکی وزارت کشاورزی ارمنستان گفت

 .به ایران صادر کند( راس گوسفند 644تا  641برابر با )هزار تن گوشت گوسفند 

 .ایت خواهد شدرع( صادراتی به ایران)ها  های دام شرایط ذبح حالل در کشتارگاه: وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303073337931 

 اقتصاد کالن
 - 93/04/15فارس

 پذیر است حمایت از کشاورزی با عرضه محصوالت کشاورزی در بورس امکان

اینکه ورود و عرضه محصوالت کشاورزی در بورس موجب حمایت از کشاورزی است،  عضو کمیسیون کشاورزی با بیان

قیمت  در کنار آن دولت باید یارانه سبز را برای کشاورز فراهم کند و از طرق مختلف مانند دادن تسهیالت ارزان: گفت

 .از کشاورزان حمایت کند

در مورد اینکه چرا علیرغم وجود  خبرگزاری فارساقتصادی وگو با خبرنگار  سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی در گفت

بسیاری از قوانین مسکوت مانده و عملیاتی نشده است، در حالی که : شود، گفت قانون محصوالت کشاورزی در بورس عرضه نمی

 .حمایت از کشاورزان است از با نگاه اقتصاد مقاومتی درون یکی از موارد حمایت از تولید

 .پذیر است امکان حمایت از کشاورزان هم از طریق پرداخت یارانه سبز و یا ورود محصوالت کشاورزی به بورس کاال: وی افزود

ورود محصوالت کشاورزی به بورس شرایط رقابت را برای کشاورزان : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان داشت

 .کند و معضل نوسان قیمت محصوالت کشاورزی را حل می کند فراهم می

شود، ولی در کنار آن دولت باید یارانه سبز  در بورس حمایت از کشاورز محسوب می ورود و عرضه محصوالت کشاورزی: نوری گفت

بخشی از سود تسهیالت  تسهیالت ارزان قیمت به کشاورزان بدهد و یا اینکه تواند را برای کشاورز فراهم کند و برای این کار می

 .پرداختی به کشاورزان را خودش بر عهده گیرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930416001126
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930416001126
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930416001268
http://www.farsnews.com/
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این مسائل با : با بیان اینکه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی قبل از ورود محصوالت کشاورزی به بورس باید انجام شود، افزود وی

محصوالت کشاورزی به بورس محسوب های کارشناسی قابل حل است و مانعی بر سر راه ورود  تشکیل کارگروه مدیریت صحیح و 

 .شود نمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303073333033 

 اقتصاد کالن
 - 93/04/20فارس

 طرح صنعتی در بخش دامی استان زنجان 1۲برداری از  بهره

 .برداری رسیده است طرح صنعتی در بخش دامی استان زنجان به بهره 1۲جاری  سال در سه ماه نخست

 .های مهم اقتصادی برای هر کشوری است از زنجان، بخش کشاورزی یکی از بخش خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .توان در مورد اهمیت این بخش گفت ردی است که میترین موا تامین امنیت غذایی و کمک به رشد اقتصادی از مهم

 .دهند های اقتصادی کشور و استان زنجان را تشکیل می این بخش در کنار بخش صنعت و خدمات سه شاکله مهم چرخ

شود که با وجود منطقه طارم و اراضی بکر  بخش کشاورزی یکی از محورهای مهم توسعه و رشد اقتصادی استان زنجان محسوب می

 .پوشی کرد های این بخش به راحتی چشم توان از ظرفیت های استان نمی کشاورزی در شهرستان

اند و در مراحل بعدی رشد هم برای بخش  کشاورزی را به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی در مراحل اولیه توسعه دانسته

آوری را در تغییر ساختار اقتصاد قائل  یجاد بازار و ارزکشاورزی حداقل پنج نقش عمده تامین درآمد، ایجاد اشتغال، تامین غذا، ا

 .هستند

تواند از بخش  به لحاظ خصوصیات، عدم وابستگی بخش کشاورزی به خارج و فراهم بودن امکانات و حرکت اولیه رشد اقتصادی می

 .کشاورزی آغاز شود

فراهم نباشد، بخش کشاورزی معموالً با هر بخش  های دیگر و در مراحل اولیه به طوری که ممکن است چنین اولویتی برای بخش

 .های دیگر باشد تواند مکمل رشد بخش کند بلکه رشد آن می دیگری به صورت رقابتی عمل نمی

ها  تواند رقیب نبودن رشد این بخش را با رشد سایر بخش تر به اکثر عواملی که مورد استفاده بخش کشاورزی است، می توجه دقیق

 .توجیه کند

بخش زراعت، باغ، دام و طیور و شیالت از . هایی دارد که هر کدام در جای خود اهمیت زیادی دارند کشاورزی زیر بخشبخش 

 .شوند های محسوب می جمله این زیربخش

 .های مهم در تولید محصوالت این بخش است و در امنیت غذایی مردم تاثیر بسزایی دارد بخش دام و طیور یکی از بخش

در بخش دام و . آید ت پروتئینی و پرورش دام و طیور به همراه گسترش آن از اقدامات مهم این بخش به شمار میتولید محصوال

 .گیرند برداری قرار می های سبک و سنگین در واحدهای تولیدی صنعتی و سنتی نگهداری و مورد بهره طیور انواع دام

در بخش دام و طیور هم  زیر مجموعه شیالت، زراعت، باغ وهای باالی بخش کشاورزی در  استان زنجان عالوه بر ظرفیت

 .توان نمونه آن را در گوسفند افشار و طرح چندقلوزایی آن مشاهده کرد های خوبی را از خود نشان داده است که می ظرفیت

 .شدها موفق با تواند در راستای تامین محصوالت پروتیئنی برای استان و صادرات به دیگر استان این بخش می

این بخش در استان . تواند با توسعه صنعتی خود موجبات توسعه کمی و کیفی را فراهم کند بخش دام و طیور در استان زنجان می

 .های اخیر رشد کمی نسبتاً خوبی را داشته است طی سال

سریع توسعه آن کمک خواهد برداری رسیده که در ت جاری نیز واحدهای صنعتی در بخش دام و طیور استان به بهره در سه ماه سال

 .کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930415000450
http://www.farsnews.com/
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برداری  مجموعه امور تولیدات دامی استان به بهره جاری در زیر طرح صنعتی و کوچک روستایی در سه ماهه اول سال 86تعداد 

 .رسیده است

ت در این شود که به میزان موجود تولیدا تن در سال تولیدات دامی می 411هزار و  ها موجب تولید یک برداری از این طرح بهره

 .شود  بخش از کشاورزی استان افزوده می

 9نفر نیز اشتغال مستقیم ایجاد شده است که  86گذاری انجام شده است و برای  میلیارد ریال سرمایه 10برای احداث این واحدها 

 .طرح از این تعداد صنعتی و بقیه از واحدهای کوچک روستایی تشکیل شده است

رأس، واحدهای پرواربندی گوساله چهار مورد به  91رورش گاو شیری هفت مورد به ظرفیت ها شامل واحدهای پ این طرح

رأس، واحدهای پرورش گوسفند داشتی دو مورد به ظرفیت  811مورد به ظرفیت  9رأس، واحدهای پرواربندی بره  664 ظرفیت

واحدهای پرورش بوقلمون گوشتی  قطعه و 411هزار و  651رأس، واحدهای پرورش مرغ گوشتی هشت مورد به ظرفیت  681

مورد پروانه تاسیس صنعتی انواع پرورش دام و طیور نیز  66همچنین در این مدت تعداد . یک مورد به ظرفیت دو هزار قطعه است

 .صادر شده است

 .آغاز به کار این واحدها در بخش دام و طیور استان قطعاً موجب رشد و توسعه این بخش را فراهم خواهد کرد

 .تواند در توسعه صادرات استان موثر باشد سازی بخش صنعتی کشاورزی و افزایش ظرفیت تولید در این بخش می فیتظر

البته بازاریابی و گنجاندن این محصول در سبد کاالی صادراتی استان باید مورد توجه باشد چراکه بخش کشاورزی زنجان در بخش 

 .ریزی عملی و علمی صورت گیرد توسعه صادرات آن برنامهای رسیده که دیگر باید برای  تولید به نقطه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303073333303 

 اقتصاد کالن
 - 93/04/18فارس

 درصد۲1۳۱ای روستاهای کشور  تورم نقطه/درصد1۲تورم روستایی در خرداد 

درصد رشد کرد و تورم 1۲۳۲به مقدار  ۳1های مرکز آمار ایران، تورم روستایی در خرداد  بر اساس اعالم یافته

 .درصد افزایش یافت۲1۳۱( ماهانه)ای نقطه

کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور   گزارش شاخص قیمت مرکز آمار ایران،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .اعالم شد 6891بر اساس سال پایه  6898در خرداد ماه سال 

درصد  145دهد که نسبت به ماه قبل  را نشان می 69441عدد  6898در خرداد ماه سال ( 6891=611بر مبنای )شاخص کل 

باشد که نسبت به  درصد می 6841( تورم نقطه به نقطه)  قبل  نسبت به ماه مشابه سال  افزایش شاخص کل. افزایش داشته است

 .کاهش یافته است( 648)همین اطالع در ماه قبل 

درصد  0848نسبت به دوره قبل  98ه ماه منتهی به خرداد ماه سال در دوازد( نرخ تورم روستایی)درصد تغییرات شاخص کل 

 .کاهش یافته است( 8646) 6898است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 

درصد  149رسید که نسبت به ماه قبل  06641در این ماه به رقم « ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی»شاخص گروه عمده 

 641رسید که نسبت به ماه قبل  01141در ماه مورد بررسی به عدد « ها خوراکی»شاخص گروه اصلی . دهد ن میکاهش نشا

دهد و  درصد افزایش نشان می 141نسبت به ماه مشابه سال قبل « ها خوراکی»شاخص گروه اصلی . دهد درصد کاهش نشان می

نسبت به ماه مشابه « ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی»عمده  شاخص گروه. درصد است 8144نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930419000949
http://www.farsnews.com/
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1393/g_ntr_93-3.pdf
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نسبت به دوره مشابه سال  98دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه  درصد نشان می 149سال قبل 

 .یافته استکاهش ( 8445) 6898درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه  8149قبل 

درصد نسبت به ماه قبل  644رسید که  68541به رقم  98در خرداد ماه « کاالهای غیرخوراکی و خدمات»شاخص گروه عمده 

 6941نسبت به ماه مشابه سال قبل « کاالهای غیرخوراکی و خدمات»میزان افزایش شاخص گروه عمده . دهد افزایش نشان می

درصد  0146نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه  6898اه منتهی به خرداد ماه سال درصد بوده است و نرخ تورم دوازده م

 .کاهش یافته است( 0141) 6898است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303071333933 

 اقتصاد کالن
 - 93/04/21فارس

 اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی  برنامه کالن برای اجرای سیاست ۵تدوین 

های اقتصاد مقاومتی در بخش  برنامه کالن برای اجرای سیاست ۵معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از تدوین 

 .کشاورزی خبر داد

، عباس کشاورز در جمع مدیران و کارشناسان امور پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

برنامه ما در وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سوی تولید داخلی جهت قطع وابستگی : زراعت کشت و صنعت مغان پارس آباد افزود

ییس جمهوری، امنیت غذایی و حرکت به سمت خودکفایی محصوالت است، لذا دغدغه امروز کمیته اقتصادی دولت و در راس آن ر

 .است

 برنامه کالن برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی 4تدوین 

افزایش تولید محصوالت اساسی ،افزایش درآمد صادراتی، افزایش تولید نهاده ها، کشت پاییزه و زمستانه و اجرای : کشاورز گفت

 .ینی، پنج برنامه کالن بخش کشاورزی استکشت فراسرزم

برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری طرح های : معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .ایم ساله تدوین کرده 61

زی به عنوان محور استقالل کشور مد امروز کشور به سرمایه گذاری مولد نیازمند است و باید تحقیقات در امر کشاور: وی بیان کرد

 .نظر باشد

افزایش تولید : کشاورز از تدوین پنج برنامه کالن در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی خبر داد و افزود

نی، پنج برنامه محصوالت اساسی ،افزایش درآمد صادراتی، افزایش تولید نهاده ها، کشت پاییزه و زمستانه و اجرای کشت فراسرزمی

 .کالن بخش کشاورزی است

در سال جاری، توسعه مکانیزاسیون برای همه محصوالت و برای همه تجهیزات مورد عرضه اعم از تجهیز ادوات : وی اضافه کرد

 .کمباین و تراکتور با مارک شناخته شده و مورد قبول متقاضیان صورت می گیرد

اگر بخواهیم وابستگی را کم کنیم باید : از دیگر سیاست های وزارتخانه نام برد و گفت کشاورز ، توسعه کشت پاییزه و زمستانه را

 .مناطقی را برای کشت برخی محصوالت مانند چغندر قند که نیاز آبی باالیی دارند انتخاب و به کشت پاییزه بپردازیم

این شرکت به عنوان یک واحد بزرگ : غان گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت شرکت کشت و صنعت و دامپروری م

 .صنعتی، می تواند در کشاورزی کشور اثرگذار باشد -کشاورزی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930418000299
http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=EVENT&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=18af3273-8ca2-4fcc-a32b-740d02a0a2ee&ID=004e7ada-7939-4f2c-9033-c2de111762e3
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ما چهار دشت کشاورزی در کشور داریم که یکی از مناطق حاصل خیز کشاورزی کشور دشت مغان است، لذا : کشاورز اظهار کرد

عرصه ظهور برسانیم و حتی در مقایسه با دیگر کشورها، خودکفا و پیشرو فرصت بسیار خوبی است تا پیشرفت علوم کشاورزی را به 

 .باشیم

کشت و صنعت مغان باید محل عرضه و معرفی پدیده های نو و ارائه مدل های جدید در عرصه تولیدات کشاورزی : وی ادامه داد

 .شدباشد و امروز ظرفیت آبی و خاکی مغان محل مناسبی برای کشت محصوالت زراعی می با

 .کشاورزی رعیتی و سنتی هنر کشاورزی نیست و ما باید از کشاورزی سنتی به سوی کشاورزی مدرن حرکت نماییم: وی گفت

 عمده محصوالت کشاورزی ایران با حداقل مواد شیمیایی تولید می شود

شور با حداقل مواد در حال حاضر بخش عمده ای از محصوالت کشاورزی ک: معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .شیمیایی تولید و در بازار مصرف عرضه می شود

عباس کشاورز روز پنجشنبه در جریان بازدید از مزارع کشاورزی بخش خصوصی و تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان 

زراعی پاک و ارگانیک در ایران  تولید محصوالت: اردبیل در پارس آباد با تاکید بر تولید محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک، افزود

 .و کشورهای خارجی از جایگاه خاصی برخوردار است

در تولید : وی، با بیان اینکه بسیاری از محصوالت تولید داخل، بدون آفات و با کمترین مواد شیمیایی استحصال می شود، ادامه داد

ه نمی شود و محصول تولید این مناطق کامالً ارگانیک و و عمل آوری مرکبات در جنوب کشور از هیچ گونه سموم شیمیایی استفاد

 .عاری از مواد شیمیایی می باشد

محصوالت کشاورزی باید با حداقل باقیمانده مواد شیمیایی تولید و در : کشاورز، بر تولید غذای سالم در کشور تاکید کرد و گفت

 .بازار عرضه شود تا هیچگونه عوارضی بر سالمتی نداشته باشد

گفته وی، تولید محصوالت غیراستاندارد در برخی موارد ناشی از حضور صنعت و کارخانه های صنعتی در کنار مزارع کشاورزی به 

 .است و در این گونه موارد فاضالب های صنعتی خساراتی به کشاورزی وارد می کند

یکی از برنامه های دولت تدبیر و امید و وزارت : ادکشاورز، با بیان اینکه وضعیت کشاورزی ما از نظر پایداری مطلوب نیست، ادامه د

جهادکشاورزی، تدوین برنامه های پایداری است که در این راستا می خواهیم، کشاورزی حفاظتی را به عنوان یک پروژه ملی تدوین 

 .و اجرا کنیم

مزارع و نیز تالش همگانی بتوانیم رویکرد وی ، ابراز امیدواری کرد با ارائه تکنولوژی های مناسب و با حضور محققان کشاورزی در 

 .برگشت پایداری به بخش کشاورزی را در حداقل زمان ممکن شاهد باشیم

معاون وزیر جهاد کشاورزی در سفر به پارس آباد، از قطعه تکثیر الین ذرت ، مزرعه تکثیر بذر پنبه رقم مهر و طرح تحقیقی کشت 

و مزارع صیفی جات، ذرت بذری و کارگاه تولید ( مغان)منابع طبیعی استان اردبیل پاییزه چغندرقند مرکز تحقیقات کشاورزی و

 .حشرات مفید بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکالت بخش کشاورزی این شهرستان قرار گرفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303097337910 

 اقتصاد کالن
 آیانا- 7030تیر  71, سه شنبه

 ها فعال نیستند  واحد اقتصادی سفارتخانه

توانند نقش مؤثری در توسعه صادرات غیرنفتی  ها با فعال نگه داشتن واحدهای اقتصادی می در حالی که سفارتخانه

 .اند منفعل رها شده ایران داشته باشند، واحدهای اقتصادی بسیاری از آنها

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930421001274
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رئیس فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران  

توانند با فعال نگه داشتن  های مختلف می بازار هدف صادراتی ایران محدودند، در حالی که سفارتخانه: با اعالم این خبر گفت( ایانا)

 .حد اقتصادی خود در شناخت از بازارهای جدید به کمک اقتصاد کشور بیایندوا

ایران در بسیاری از کشورها سفارتخانه ندارد و در بخشی از کشورهایی که دارای سفارتخانه نیز : حسین امیری خامکانی افزود

مشکالت صادرکنندگان محصوالت  به همین دلیل شناخت بازار هدف جدید یکی از. هست، واحد اقتصادی فعال وجود ندارد

ای در این باره داشته است یا خیر، خاطرنشان  وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس با وزارت امور خارجه جلسه.غیرنفتی است

از نماینده اقتصادی وزارت امور خارجه دعوت شده تا در فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی حضور داشته باشد تا مشکالت : کرد

  .ها را به اطالع وزیر برساند های اقتصادی سفارتخانه علت فعال نبودن بخش ش شناسایی بازار هدف بهبخ

 گردش نقدینگی در بخش صادرات غیرنفتی کند است

گیرد، به  کندی صورت می گردش نقدینگی در بخش صادرات غیرنفتی به: نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسالمی ادامه داد

 .رو است ها به حوزه صادراتی تزریق کنند، همواره با موانع قابل توجهی روبه ه تسهیالتی که باید بانکاین معنا ک

های اخیر با ثابت  رو شود، طی سال صندوق توسعه صادرات که باید با افزایش سرمایه روبه: امیری خامکانی در پایان تصریح کرد

کند، این در حالی است که کشورهای همسایه  تسهیالت تزریقی به کندی عمل میرو شده و عمالً در پرداخت  بودن سرمایه روبه

 ./ویژه در حوزه غذا و کشاورزی دارند جانبه از صادرات غیرنفتی خود به توسعه حمایتی همه

http://www.iana.ir/majles/item/71371-7.html 

 تصاد کالناق
 آیانا- 7030تیر  73, دوشنبه

 مان اصالحات در بورس کشاورزی رسیده است ز

دهنده آن است که زمان اعمال اصالحات در بورس  رونقی بورس کشاورزی نشان افت شاخص بورس و به تبع آن کم

 .کشاورزی که باید بستر اعتمادسازی بخش تولید باشد، رسیده است

و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی  عضو کمیسیون کشاورزی، آب 

دهد هوز بورس به جایگاه واقعی  عملکرد بورس کشاورزی طی چهار پنج سال گذشته نشان می: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

 .استخود در اذهان فعاالن اقتصادی در بخش تولید دست پیدا نکرده 

های اخیر شده که باید به  بورس کشاورزی به تبع بورس اوراق بهادار دچار افت شاخص طی ماه: سیدشکرخدا موسوی افزود

 .شناسی آن پرداخت آسیب

شده  اند، گاهی حتی یک گرم از کاالهای پذیرش محصول در این تاالر پذیرش شده 61در حالی که بیش از : وی خاطرنشان کرد

 .شود که باید دالیل آن را در عدم اعتماد فعاالن بازار به بورس کشاورزی توصیف کرد یخرید و فروش نم

 اجماع کارشناسان اقتصادی بهترین راه حل پویایی بورس 

رسد برای ساماندهی به بورس کشاورزی باید یک تیم  نظر می به: نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسالمی ادامه داد

شناسی تاالر پرداخته و برای رسیدن بورس به جایگاه واقعی خود،  ب در وزارت جهادکشاورزی و بورس به آسیباقتصادی مجر

 .راهکارهای تازه بیاندیشند

پذیر است و زمان اعمال اصالحات  بورس بیش از تزلزل، نیاز به نظام پایدار و مداوم دارد که با اصالحات امکان: موسوی تصریح کرد

 .شاورزی رسیده استالزم در بورس ک

http://www.iana.ir/majles/item/18517-1.html
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های هدایت سرمایه در بخش کشاورزی  ترین کانال تواند موتور محرکه بخش کشاورزی باشد و یکی از مهم بورس می: وی یادآور شد

 .گاه نتوانسته در قد و قامت واقعی خود جلوه کند های موجود، هیچ انگاری یا عدم استفاده از ظرفیت علت سهل قرار گیرد، اما به

قانون  55های فراوان اجرای اصل  های اقتصادی است که زمینه بخش کشاورزی جزء منحصر به فردترین بخش: أکید کردموسوی ت

 .گاه مورد توجه جدی دولت قرار نگرفته است تواند از طریق بورس به نتیجه برسد، اما هیچ سازی دارد و می اساسی و خصوصی

کمیسیون : ای برای پویا کردن بورس دارد یا خیر، اظهار داشت رح یا برنامهوی در پاسخ به این پرسش که کمیسیون کشاورزی ط

کند با اجماع نظر کارشناسان اقتصادی و دعوت از مسئوالن وزارت جهادکشاورزی و بورس، اجماع الزم برای اعمال  تالش می

 ./اصالحات در تاالر را فراهم کند

 http://www.iana.ir/majles/item/71339-7.html 

 اقتصادکالن
 فودپرس- 7030تیر ماه  73پنج شنبه 

 اقتصاد مقاومتی به معنی بستن مرزها نیست: مرتضوی

راهکارهای تحقق اقتصادی  های تجدیدپذیر را یکی از گذاری در صنعت انرژی ایران سرمایه خانه صنعت، معدن و تجارتدبیرکل 

گذاری در صنعت  کنم دولت بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را صرف توسعه سرمایه پیشنهاد می: مقاومتی دانست و گفت

 .های غیرفسیلی و تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی کند انرژی

، درباره نقش بخش صنعت و تولید کشور در تحقق (ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  در گفت محمدرضا مرتضوی

توان تامین انرژی موردنیاز کشور را برای آینده  های تجدیدپذیر می گذاری در صنعت انرژی با سرمایه: اظهار کرد اقتصاد مقاومتی

ردار نیست اما روی همان مقدار انرژی نیز که در آلمان با وجود اینکه این کشور از آفتاب و نور خورشید زیادی برخو. تضمین کرد

 .کند های تجدیدپذیر تامین می گذاری کرده و بخش قابل توجهی از انرژی موردنیاز خود را از محل انرژی کند سرمایه دریافت می

از محل خرید انرژی گذاری کرده و سپس پول خود را  های تجدیدپذیر سرمایه تواند روی صنعت انرژی او با اشاره به اینکه دولت می

های خورشیدی و نصب آنها روی پشت بام منازلشان  به عنوان مثال باید به مردم بابت خرید سلول: تولید شده بازگرداند، گفت

تسهیالت و یارانه داده شود تا عالوه بر اینکه مردم بتوانند بخشی از انرژی موردنیاز در منازل خود را از طریق انرژی خورشیدی 

 .ند، دولت نیز بخشی از این انرژی را از مردم بگیرد تا به این ترتیب سرمایه دولت بعد از مدتی بازگرددتامین کن

: برداری را داشته باشیم، افزود شود که بتوانیم از حداقل امکانات حداکثر بهره مرتضوی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی زمانی موفق می

های تجدیدپذیر  متولی اصلی حوزه انرژی از کشورهای موفق در حوزه استفاده از انرژیکنم وزارت نیرو به عنوان  پیشنهاد می

 .ها را در کشور توسعه دهد الگوبرداری کرده و تولید و مصرف این نوع انرژی

ین در هم. نباید فقط در شرایط جنگ و تحریم به اقتصاد مقاومتی توجه کنیم: دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود

دوره رکود کشورهایی مانند آلمان که نگاه به درون داشتند توانستند فارغ از سایر نقاط دنیا موفق عمل کنند و کمترین میزان رکود 

 .را نیز داشتند

ما سرانجام به . دهد که ضرورتا اقتصاد مقاومتی به معنای بستن مرزهای کشور به روی دیگران نیست این نشان می: وی افزود

 .شویم اما باید با اتکا به نیروها و منابع داخلی جهانی شویم جهانی تجارت ملحق شده و جهانی میسازمان 

سازی در اقتصاد کشور شاهد اتفاقاتی مانند گم شدن پول نفت و سردرآوردن این  این فعال صنعتی با بیان اینکه در صورت شفاف

های سیاسی را بخش تولید  های ناشی از بدرفتاری افزایش هزینه: اظهار کردآفرید نخواهیم بود،  پول از جیب امثال بابک زنجانی و مه

 .ما باید سر میز سیاست به همه لبخند بزنیم اما اتکای ما به داخل باشد. کشند و توزیع کشور به دوش می

http://www.iana.ir/majles/item/18502-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%8C+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86+%D9%88+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
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ه سر کارمان باشیم و برای معنی اقتصاد مقاومتی این است که تا آخرین ثانی: دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد

در همین حال باید برای پر کردن . ما نباید ارز و نفت کشورمان را از بین ببریم. وری در حوزه تولید تالش کنیم افزایش بهره

به عنوان مثال در صنعت پالستیک دو میلیون تن ظرفیت خالی داریم و هر . های خالی در صنایع مختلف کشور تالش کنیم ظرفیت

  .شود زایی فراوانی نیز می آورد که باعث اشتغال دالر برای این مملکت درآمد می 6111لید در این صنعت تن تو

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۸۱۳۱تیر  ۸۱: تاریخ

 ایران "بورس"به "تعاونی ها"روش ورود 

قانون اساسی بستر بسیار مناسبی جهت ورود بخش تعاونی به ( ۰۰)با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 

 .بازارهای بورس فراهم شده است

قانون اساسی بستر بسیار مناسبی ( 55)با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

زبور نسل جدید از شرکت های تعاونی تحت عناون جهت ورود بخش تعاونی به بازارهای بورس فراهم شده است چرا که در قانون م

 .شکت های تعاونی سهامی عام تعریف شده است

 

بر اساس تعریف، شرکت تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در 

 .قانون اساسی تشکیل شده است ( 55)قانون اجرای سیاست های کلی اصل 

 شرکت های تعاونی سهامی عام** 

سهام این نوع از . در شرکت های تعاونی سهامی عام اصالت با سهام می باشد و نقش سرمایه از نقش عضو پر رنگ تر می باشد 

شرکت ها به آسانی می تواند در انواع بازارهای بورس مورد معامله و خرید و فروش قرار گرفته و بر خالف شرکت های تعاونی 

 .ف معامله سهام آنها نیاز به تأیید هیأت مدیره شرکت تعاونی نداردمتعار

شرکت تعاونی سهامی عام در کشور به ثبت رسیده و این امکان برای آنها وجود دارد که در بازار  64هم اکنون تقریباً تعداد 

 .  فرابورس پذیرش شده و از این طریق بخشی از سهام آنها در فرابورس معامله شوده است

 تعاونی ها در فرابورس**

 .بیمه تعاون در غالب شرکت تعاونی سهامی عام ، سهام خود را از طریق فرابورس عرضه اولیه نموده است 

این شرکت در صورت تمایل می تواند تقاضای پذیرش در بازار فرابورس را ارائه نموده تا در صورت موافقت بخشی از سهام آن به 

زه  نتیجه این معامله ورود اولین شرکت تعاونی به بازار بزرگ سرمایه و به وی. فرابورس معامله شود  عنوان سهام شناور در بازار

 .فرابورس است 

http://www.yjc.ir/fa/news/0130313 
 

 اقتصاد کالن
 پول نیوز

 مدیریت منابع آب کشاورزی؛ مهمترین راهبرد توسعه اقتصادی 

هزار هکتار زمین کشاورزی را تغییر داد و در هر هکتار  933براساس بودجه در نظر گرفته شده می توان سیستم آبیاری حدود 

 .درصد صرفه جویی ایجاد کرد 40حداقل 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA&Title=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C:%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4893680
http://poolnews.ir/fa/pages/?cid=116020
http://poolnews.ir/fa/pages/?cid=116020
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قانون برنامه توسعه پنجم همچنین آمده که به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی، وزارت نیرو مکلف است نسبت  141در ماده 

به اصالح تخصیص ها و پروانه های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل های آب بران به نحوی اقدام نماید که ساالنه حداقل 

صد از حجم آب مصارف موجود به ویژه در دشت های با بیالن آب زیرزمینی منفی کاهش یابد تا آب صرفه جوئی شده در یک در

 .جهت توسعه اراضی جدید بخش کشاورزی یا سایر مصارف با روشهای نوین آبیاری مورد استفاده قرار گیرد

آن، به منظور مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آب در  ۰۴۱با نگاهی به قانون برنامه پنجم توسعه و براساس ماده -نیوز پول

های کشور، باید مدیریت آب در این  های آب زیرزمینی در تمام دشت کشور و در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره

 .برنامه مورد بازنگری قرار گیرد

به نقل از آبفای کشور، از جمله این برنامه ها، پروژه های سازه ای و غیرسازه ای در سطح تمام  نیوز، پولگزارش گروه انرژی به 

یرمجاز دشت های کشور با اولویت دشت های ممنوعه آبی ، اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب المنفعه نمودن برداشت های غ

از منابع آب زیرزمینی در چارچوب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه، نصب کنتورهای حجمی بر روی تمام چاه های آب 

محفوره دارای پروانه با هزینه مالکان آن، اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی و اجرای نظام مدیریتی آب کشور براساس سه 

و استانی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزوالت آسمانی، تراز منفی سفره های آب سطح ملی، حوضه های آبریز 

درصد از طریق  1522درصد از محل کنترل آبهای سطحی و  52زیرزمینی در این دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل 

ی بهبود یافته و با استقرار نظام بهره برداری مناسب از دشتهای موضوع آبخیزداری و آبخوان داری با مشارکت وزارت جهاد کشاورز

 .این بند اهداف پیش بینی شده را تحقق بخشد

قانون برنامه توسعه پنجم همچنین آمده که به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی، وزارت نیرو مکلف است نسبت  141در ماده 

آب و تحویل حجمی آب به تشکل های آب بران به نحوی اقدام نماید که ساالنه حداقل  به اصالح تخصیص ها و پروانه های موجود

یک درصد از حجم آب مصارف موجود به ویژه در دشت های با بیالن آب زیرزمینی منفی کاهش یابد تا آب صرفه جوئی شده در 

 .د استفاده قرار گیردجهت توسعه اراضی جدید بخش کشاورزی یا سایر مصارف با روشهای نوین آبیاری مور

همچنین وزارت نیرو مکلف است تا پایان برنامه به تدریج نسبت به صدور سند بهره برداری آب برای تمام حقابه داران و دارندگان 

و با رعایت قانون حفظ کاربری ( شرکتهای آب منطقه ای)مجوز تخصیص آب اقدام نماید و مبادله این اسناد با اطالع وزارت نیرو 

 .ضی زراعی و باغات و اصالحات بعدی آن و همچنین رعایت حفظ سطح کشت در بازارهای محلی مجاز استارا

براساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای مکمل نظیر احداث 

طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداری در حوزه های باالدست  شبکه های آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی پایین دست و

 .سدهای مخزنی هماهنگی الزم به عمل آورد

همچنین دولت شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اراضی آبخور سدهای احداث شده را گسترش دهد به نحوی که ساالنه 

 .دحداقل بیست واحد درصد نسبت به عملکرد طرحهای سال قبل افزایش یاب

قانون برنامه پنجم توسعه نیز به منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه ای و توجه به ارزش آب، به وزارت نیرو اجازه  145ماده 

داده می شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه جویی 

ف و همچنین هزینه های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه حقابه داران در بخشهای مصر

 .براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید

همچنین سرمایه گذاری و مالکیت، مدیریت و بهره برداری سدها و شبکه های آبرسانی با حفظ تمام حقوق حقابه بران، توسط 

قانون اساسی و قانون مربوط  44نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی با رعایت سیاستهای کلی اصل بنگاهها و 

 .مجاز است

http://www.poolnews.ir/
http://www.poolnews.ir/
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براساس قانون برنامه پنجم توسعه به منظور جمع آوری آبهای سطحی و هرز آبهای پراکنده و نیز استفاده و جمع آوری نزوالت 

هبود کشاورزی، وزارت نیرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احیا آب بندان های آسمانی در فصلهای غیرزراعی برای ب

 .شناخته شده اقدام و در صورت نیاز آب بندانهای جدید احداث نماید

یر با توجه به مواد قانون برنامه پنجم توسعه در زمینه صیانت از آبهای زیرزمینی حمید چیت چیان وزیر نیرو بحران منابع آب ز

زمینی را از دیگر نشانه های بحران در منابع آب دانسته و گفته که یکی از آسان ترین راه های تأمین آب استفاده از چاه ها است 

 .که بیش از نیمی از آب مورد نیاز کشور از طریق این آب ها تأمین می شود

ز سوی دیگر چاه های مجازی که پروانه صادر شده برای وزیر نیرو تاکید کرده متاسفانه چاه های غیرمجاز زیادی حفر شده اند و ا

میلیارد مترمکعب از ذخایر  100برداشت آب دارند بیش از حدمجاز از آنها آب برداشت شده به گونه ای که طی سالیان گذشته 

 .تمیلیارد مترمکعب رسیده اس 11استاتیک سفره های آب زیرزمینی کاهش یافته که این میزان در سال گذشته به 

به گفته چیت چیان این وضعیت به سرعت دشت های ما را به سمتی می برد که با اضافه کردن چاه ها و افزایش عمق چاه ها 

 .امکان استحصال آب بیشتر فراهم نشود و به تدریج کشاورزی از بین رود و موجب شود تا مراکز جمعیتی مجبور به جابجایی شوند

فشار بیش از حد در برداشت و مصرف ˈمین حسن روحانی رییس جمهوری با اشاره به اینکه چندی پیش نیز حجت االسالم والمسل

مدیریت آب یکی از مهمترین : ، تاکید کردˈمنابع آب موجب شده محیط های آبی کشور در وضعیت بسیار شکننده قرار بگیرند

 .متخصصان و انجمن های علمی است چالش های پیش روی دولت تدبیر و امید و حل آن مستلزم مشارکت همگانی و یاری

با موضوع محوری بحران جهانی آب « روز جهانی علم در خدمت صلح»وی در پیامی به همایش علم، صلح و توسعه که به مناسبت 

در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، به آلودگی آب و تشدید کیفیت منابع آبی کشور به عنوان بخشی از مشکالت این حوزه اشاره 

 .نمی توان اثرات پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب و اکوسیستم کشور را نادیده گرفت: د و افزودکر

آب یک منبع طبیعی »: رییس جمهوری در این پیام خطاب به استادان، متخصصان و شرکت کنندگان در همایش تاکید کرده است

آب همچنین یک . ر و در هر زمان و مکان به آن نیاز داردکمیاب و حیاتی و در عین حال تجدیدپذیر است که انسان به طور مستم

آب نقش محوری در آمایش سرزمین بر عهده داشته  .کاالی با ارزش و غیرقابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است

وسیستم و محیط زیست و زیرساخت توسعه سایر بخش هاست و باالخره آب یکی از مهمترین مؤلفه ها در حفظ تعادل و پایداری اک

 «.است

میلی متر که حدود یک سوم متوسط جهانی است و  522کشور عزیز ما با متوسط بارندگی حدود »: در ادامه این پیام آمده است

پتانسیل تبخیری بیش از سه برابر پتانسیل جهانی از مناطق خشک و کم آب جهان است و چنانچه اثرات بارندگی نوار ساحلی 

سطح کشور کاهش دهیم، مالحظه می گردد که پتانسیل تولید آب کشور ناشی از پایین بودن بارندگی چه مقدار شمالی را در 

میلیارد  124)درصد آ ن  02میلیارد مترمکعب برآورد شده که تاکنون بیش از  132پتانسیل نرمال منابع آبی کشور . ناچیز است

 «.در چرخه مصرف قرار گرفته است( متر مکعب

فشار بیش از حد در برداشت و مصرف منابع آب باعث شده که محیط های آبی کشور در »: هور در این پیام افزوده استرییس جم

وضعیت بسیار شکننده و دچار بی مهری قرار گرفته و از شواهد بارز آن می توان به بحران دریاچه ارومیه و تهدید خشک شدن 

فشار بیش از حد در برداشت منابع آب های زیرزمینی و افت . اشاره کرد( رهبختگان، طشک، گاوخونی و غی)تاالب های داخلی 

در وضعیت بحرانی قرار گیرند به نحوی که در ( دشت کشور 926از )دشت  322سطح آبهای زیرزمینی موجب شده نزدیک به 

ده است و سطح وسیعی از کشور میلیارد مترمکعب رسی 12حال حاضر میزان بیالن منفی برداشت از آب های زیرزمینی به بیش از 

 «.با تهدید شوری آب و خاک و نشست زمین مواجه شده اند

مبحث آلودگی آب و تشدید کیفیت منابع آبی کشور را نیز بایستی به موضوعات »: رییس جمهور در پیام خود تصریح کرده است
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 «.تم کشور را نیز نادیده گرفتفوق اضافه کرد و نمی توان اثرات پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب و اکوسیس

کشور مستلزم توجه ( آمایش سرزمین)امنیت غذایی و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی »: روحانی همچنین تاکید کرده است

 «.خاص و ارتقاء مدیریت آب است و انجمن های علمی و فرهیختگان کشور می توانند دولت را در این زمینه یاری و مساعدت کنند

ین به نظر می رسد توجه به مدیریت مصرف آب یکی از اصلی ترین و اساسی ترین محورهای برنامه ششم توسعه کشور باشد بنابرا

 .چرا که از اولویت های توسعه پایدار حفاظت وصیانت از آب و بهره وری مناسب از این ماده حیاتی است

آب مطابق برنامه قانون پنجم توسعه حرکت صورت نگرفته اگرچه طی سالهای گذشته آنچنان که باید در زمینه مدیریت مصرف 

ولی با توجه به شرایط بحرانی موجود در زمینه آب و نیاز آینده به این ماده حیاتی هرگونه بی توجهی به برنامه ریزی های مناسب 

 .و بی دقتی در اجرای برنامه ها خسارات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت

http://poolnews.ir/fa/pages/?cid=773100 

 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - ۸۱۳۱تیر  ۸۱شنبه  سه

  ساله منابع طبیعی کشور ۶۱مشکالت 
طبیعی و آبخیزداری مجموعه دلسوزان منابع  رییس مرکز جنگلهای خارج از شمال ضمن تشریح مشکالت شصت ساله منابع طبیعی کشور،

  .نگری فرا خواند کشور را به نو اندیشی، جامع نگری و جامعه

ها و  آموزشی پنجمین نشست هسته نظارت و ارزشیابی طرح احمدی در مراسم افتتاحیه کارگاه( ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

اشکوب درختان  شکالت منابع طبیعی کشور را دام مازاد، زراعت زیرمرحوم دکتر ساعی شصت سال پیش م :پروژه های سازمان جنگلها گفت

آتش سوزی، خسکسالی و کمبودهای مختلف همچون اعتبارات،  جنگلی، تبدیل مراتع به دیمزارهای کم بازده، قطع و تخریب درختان جنگلی،

نیروی کارشناسی متعهد و  مشکالت به دستان توانمند امکانات اداری اعالم کرد و االن وقت چاره جویی و درمان نیروی انسانی و تجهیزات و

  .متخصص است

خواسته های مردم از منابع طبیعی ،عدم انطباق و به روز  های خارج از شمال کشور نبود توجه به عالئق، سالئق، نظرات و رییس مرکز جنگل

مشکالت منابع طبیعی  بع طبیعی را از عوامل مهم پایداریمنابع طبیعی و اقتباسی بودن آنها در حوزه منا نبودن مطالعات با وضعیت موجود

مشکالت  استرالیایی ، کانادایی و اروپایی را گرفیتم و اجرا کردیم و امروز با انبوهی از دانسته و تاکید کرد در سالهای گذشته ایده ها و طرحهای

  .شصت ساله روبرو هستیم

شکننده منابع طبیعی را از موانع دیگر دستیابی  و عدم اطالع و اگاهی از وضعیت احمدی شناخت ضعیف علمی از پوشش گیاهی و خاک کشور

اقدامات  در اقدامات اجرایی به نصب پایه نبشی و سیم خاردار ، تابلو ورود ممنوع و اعالم قرق و :به توفیقات رضایت بخش بر شمرد و گفت

با مقاومت و مخالفت جدی مردم در مقابل طرح ها مواجه شدیم لذا  دیم و در نتیجهمشابه با هزینه باال بدون توجه به احیاء و بازسازی اکتفا کر

ضرورتی اجتناب ناپذیر  طبیعی با مردم برای مردم، لزوم پیش بینی مشارکت صحیح، اصولی و واقعی مردم در طرحها برای تحقق شعار منابع

نواندیشی و نوآوری ، نخبه پروری و طرح ایده  یعی کشور را منوط بههای خارج از شمال نجات و پایداری منابع طب رییس مرکز جنگل .است

  .دانسته و مهارت یابی به جای سخن گویی و سخنرانی را توصیه کرد های جدید و اثر گذار مطابق با دانش روز

گلها ، مراتع و آبخیزداری پروژه های سازمان جن قابل ذکر است که کارگاه آموزشی پنجمین نشست هسته های نظارت و ارزشیابی طرحها و

میزبانی اداره  ایالم به همت دفتر طرح و برنامه و بودجه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و کشور سوم و چهارم تیر ماه سال جاری در

از کارشناسان و صاحب  هسته ارزیابی و ارزشیابی طرحها و جمعی کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم ، با حضور مسئولین سی و سه

  .برگزار شد نظران منابع طبیعی کشور

http://www.isna.ir/fa/news/30307173930 
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا- 7030تیر  73, یکشنبه

http://poolnews.ir/fa/pages/?cid=115833
http://www.isna.ir/fa/news/93041710264
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 فوریت تغییر کاربری اراضی مخالفت کردند  وکالی ملت با یک

 .فوریت طرح حفظ کاربری اراضی زراعی مخالفت کردند رأی موافق با درخواست یک ۲۱۱ها با  بهارستانی

  
رأی  60رأی مخالف و  41رأی موافق،  610، نمایندگان مجلس با (ایانا)به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .فوریت این طرح، رأی منفی دادند ممتنع به درخواست یک

سوم میانگین جهانی است، لذا  متر یعنی یک میلی 041در مقدمه این طرح آمده است، میانگین بارش باران در کشور ساالنه حدود 

آبی فعلی برای حفظ محیط زیست و فضای سبز و با توجه به آمایش سرزمین و ظرفیت توان اکولوژیک محیط زیست  با توجه به کم

های تأمین آب برای مصارف کشاورزی و  های اخیر و هزینه آبی سال پرده شده و با توجه به کمها است به دست فراموشی س که مدت

شهرها در اکثر نقاط کشور و اقلیم خشک ایران و  شهرها برای کشور و تجربه ناموفق احداث باغ های زیاد نگهداری باغ باغی و هزینه

مقام معظم رهبری جهت اولویت قرار دادن حفظ محیط زیست و بحران تنش آبی در بعضی مناطق کشور و در راستای تأکیدات 

اندازی و تخریب منابع طبیعی بکر و  شهرها به جهت جلوگیری از دست ها و نگرانی ایشان از طرح باغ ریزی منابع طبیعی در برنامه

از ورود افراد سودجو و  های ملی و دولتی و نیز اراضی طبیعی کشور و همچنین جهت جلوگیری جنگلی و سوءاستفاده از زمین

 .های تعاونی و نهادها و احیاناً افراد خاص، این طرح ارائه شده است ها به شرکت خوار و واگذاری غیرقانونی زمین طلب و زمین منفعت

فوریت این طرح بوده است که با  گفتنی است، در حین سخنان موافقان و مخالفان، طراحان اعالم کردند درخواستشان بررسی یک

 ./صورت عادی در دستور کار قرار گیرد رو شد و مقرر گردید این طرح به مخالفت نمایندگان مجلس روبه

http://www.iana.ir/majles/item/71010-7.html 

 اقلیم و منابع طبیعی
 - 93/04/21فارس

 .های آنها را از بین برد هزار آکر از زمین ۳۱۱کشاورزان کانادا خسارت زد و سیل یک میلیارد دالر به 

سی، سیل ویرانگر در ایالت کانادا یک میلیارد دالر به کشاورزان  بی ، به نقل از سیخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .خسارت زد

های  درصد زمین 04های کشاورزان را در این کشور از بین برده است و به  هزار آکر از زمین 901ارش، این سیل بر اساس این گز

 .زراعی هم آسیب زده است

بارش سنگین و طوفان اخیر  گویند، کشاورزان بعد از بینی الزم از سوی مسئوالن گله دارند و می کشاورزان این کشور به عدم پیش

 .ه چنین اتفاقی وجود داشته باشد اما مسئوالن به این مسائل توجهی نکردنددادند ک احتمال می

اینچ باال برد احتمال وجود چنین  9تا  5ساعت  58آنها گفتند بعد از بارش سنگین دوهفته پیش که ارتفاع آب را در مدت 

 .رفت خسارتی می

 .شدند هایی چنین خسارت جلوگیری ازحل طوالنی مدت دولت برای آینده و  کشاورزان کانادایی خواستار راه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303097333071 
 اقلیم و منابع طبیعی

 - 93/04/15فارس

استفاده از آب /های کارگروه ملی به تایید هیات وزیران رسید مصوبه/ کشد سال طول می۲۱احیای دریاچه ارومیه 

 رسد درصد می۰۵تجدید شونده به 

http://www.iana.ir/majles/item/18473-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930421000318
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سال به طول  ۲۱کم  دبیر ستاد و مجری طرح ملی احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه روند احیای دریاچه ارومیه دست

اکنون در حال تامین اعتبار  ها به تایید هیات وزیران رسیده است و هم ماه گذشته تصمیم در شش: انجامد، گفت می

 .ها هستیم مصوبه

ماه گذشته ستاد احیای  در شش: ، عیسی کالنتری گفت(پاون)زارت نیرو رسانی و پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسگزارش  به 

طوری که کمتر کسی انتظار داشت که تمام تعهدها در این مدت به پایان  دریاچه ارومیه کارهای بزرگی را انجام داده است، به 

 . برسد

ها هستیم،  اکنون در حال تامین اعتبار مصوبه همها به تایید هیات وزیران رسیده است و  ماه گذشته تصمیم در مدت شش: وی افزود

 . تا کارهای اجرایی در نخستین فرصت انجام گیرد

توان گفت دریاچه ارومیه  طوری که در این مدت می انجامد، به  سال به طول می 61کم  روند احیای دریاچه ارومیه دست: وی افزود

 . شود از لحاظ اکولوژیکی احیا می

 . آمیز را انجام دهیم شود، تا راهکارهای موفقیت المللی استفاده می های بین احیای دریاچه ارومیه از تجربه برای: وی ادامه داد

مردم نقش بسیار مهمی در احیای دریاچه ارومیه دارند و با مشارکت : کالنتری درباره نقش مردم در احیای دریاچه ارومیه، گفت

 . شود ر میت جدی آنان روند احیای دریاچه ارومیه سریع

ای، احیای الگوی محیط زیست، تقدم چرایی و  وی با اشاره به پنج اصل استفاده از خرد جمعی، تامین آب پایدار درون حوزه

نفر از  ۰۱۱ فکری برای احیای دریاچه ارومیه از هم: چگونگی انجام کارها و گذر از دیدگاه مغزافزاری در احیای دریاچه ارومیه، گفت

المللی  نظران بین ، متخصصان و کارشناسان خبره استفاده شده است و همچنین از پنجاه نفر از صاحب ی دانشگاهاعضای هیات علم

 .ایم در خارج از کشور بهره جسته

میلی متر  884طور متوسط  در این مدت، به: ، افزود6815تا  6881ها در حوزه دریاچه ارومیه از سال  وی با اشاره به میزان بارش

 .میلیارد مترمکعب آب بوده است 849در حوزه دریاچه ارومیه انجام شده که معادل بارندگی 

درصد و میزان  68ها در این حوزه  صورت نزولی بوده و میزان بارش ها ر این حوزه به تاکنون روند بارش 15از سال : وی ادامه داد

 .درصد کاهش یافته است 01آب تجدیدشونده 

هزار هکتار  411هزار هکتار به حدود  811های کشاورزی در آن منطقه از  ها، حجم فعالیت بارشگفته وی، افزون بر کاهش  به

 .رسیده است

 رسد درصد می 54به  میزان استفاده از آب تجدیدشونده در حوزه دریاچه ارومیه*

زان استفاده از آب می: کنند، گفت درصد از پتانسیل آب تجدیدشونده را مصرف می 51تا  01وی با بیان اینکه در جهان 

 .رسد درصد می 54درصد بوده و با تمهیدهایی که اندیشیده شده است، این رقم به  11تجدیدشونده در حوزه دریاچه ارومیه 

نیز  6510دوره احیا و سال  6516تا  94های  دوره تثبیت دریاچه ارومیه است و سال 95و  98های  سال: وی اظهار داشت

 .مرحله احیای نهایی است

های اجرایی  میلیارد تومان برای دستگاه 6511جاری،  برای سال: وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای احیای دریاچه ارومیه، گفت

 .بینی شده و هماهنگی الزم برای تخصیص این بودجه انجام شده است پیش

عتبار موردنیاز برای احیای دریاچه ارومیه طی ، کل ا98های سال  های انجام شده و قیمت بینی براساس پیش: کالنتری تاکید کرد

 .هزار میلیارد تومان است که مورد تایید نهادهای مربوط قرار گرفته است 64تا  6544سال آینده بین  61

http://www.farsnews.com/
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=11724
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گذاری هیچ نقشی  های خارجی در این سرمایه گیرد و شرکت گذاری فقط توسط دولت صورت می این حجم از سرمایه: وی یادآور شد

 .ندارند

  های کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به تایید هیات وزیران رسیده مصوبه*

بر این اساس، : های کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به تایید هیات وزیران رسیده است، گفت وی در ادامه با بیان اینکه مصوبه

 .شود در بخش کشاورزی جلوگیری میویژه  هرگونه افزایش برداشت از منابع آب حوزه ممنوع و از توسعه جدید به

های  های سدسازی در دست مطالعه و اجرایی و طرح تمام طرح: دبیر ستاد و مجری طرح ملی احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد

دست در حوزه آبریز دریاچه ارومیه متوقف و ذخیره و رهاسازی آب در سد شهید مدنی فقط برای  های آبرسانی و آبیاری پایین شبکه

 .شود دریاچه ارومیه اجرایی می

 .شود طرح انتقال آب از رودخانه گالس به حوزه آبریز دریاچه ارومیه با تامین اعتبار مورد نیاز اجرایی می: وی افزود

سازی و جلب مشارکت عمومی و جوامع محلی در راستای تبیین  رسانی، آگاه برنامه جامع آموزش، اطالع: کالنتری اظهار داشت

 .شود سازی می وضعیت موجود و اهمیت احیای دریاچه ارومیه تدوین شده و پیاده پیامدهای

های حوضه آبریز دریاچه ارومیه و نصب کنتورهای هوشمند و حجمی جهت کنترل برداشت در راستای افزایش  وی ساماندهی چاه

کاهش و کنترل مصرف : جرا عنوان کرد و گفتهای در دست ا ها به دریاچه ارومیه را از دیگر طرح میزان جریان ورودی از رودخانه

های کارگروه ملی نجات دریاچه  های حوضه آبریز به دریاچه ارومیه از مصوبه خانه آب در بخش کشاورزی و انتقال پساب تصفیه

 .ارومیه است

: یابد،ادامه داد می های سطحی و زیرزمینی ازطریق خرید توسط وزارت نیرو نیز کاهش درصد از حقابه آب 51وی با بیان اینکه 

 .شود وسیله وزارت جهادکشاورزی تهیه و اجرایی می مانده در بخش کشاورزی به درصد آب باقی 11وری از  های افزایش بهره برنامه

 .شود وری آب به وسیله دولت نیز تامین می های موردنیاز افزایش بهره سرمایه و فناوری: کالنتری یادآور شد

ها به پیکره  انتقال آب رودخانه: یار مدیریت جامع حوضه آبریز دریاچه ارومیه خبر داد و گفت سامانه تصمیم وی از طراحی و استقرار

 .های تصویب شده است های تولید ریزگرد و تثبیت آنها از دیگر برنامه آبی دریاچه و شناسایی کانون

نتهی به دریاچه ارومیه شناسایی شده و تقویت آنها های اصلی م های اثرگذار بر آبدهی رودخانه محدوده: کالنتری تصریح کرد

 .منظور افزایش حجم آب ورودی به دریاچه ارومیه در دستورکار است داری به ازطریق عملیات آبخیزداری و آبخوان

اچه ها برعهده ستاد احیای دری های اجرایی و نظارت و پایش اجرای طرح های مصوب توسط دستگاه اجرای طرح: وی خاطرنشان کرد

 .ارومیه است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303073333330 

 آب
 - 93/04/21فارس

 پروژه عظیم آبی و خاکی در کشور در حال اجراست 1

پروژه عظیم آبی و خاکی با همکاری وزارت نیرو برای توسعه بیش از سه : معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .یابد وری در این بخش ارتقا می بخش کشاورزی در حال اجراست که با تکمیل آنها میزان بهره

به اردبیل داشتم با حساسیت کامل  ای که در سفر سه روزه: وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار کرد عباس کشاورز امروز در گفت

قند و همچنین وضعیت اراضی دچار خشکسالی شده را  زمینی و چغندر مسائل زراعی این استان، تولید بذر در بخش گندم، سیب

 .العاده دیدم اردبیل را در کارهای ملی بدیع و فوق مورد ارزیابی قرار دادم و ظرفیت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930415000963
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تولید : ایی در این بخش اشاره کرد و افزودگذاری و حرکت زیربن های خوب بخش کشاورزی برای گسترش سرمایه وی به ظرفیت

 .های وزارت جهاد کشاورزی است های کشاورزی با مرغوبیت خاص جزو اولویت نهاده

ترین عامل  ترین مشکل فعلی کشور و در عین حال حیاتی ترین و اصلی آب مهم: اضافه کرد معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی

درصد  11شود که این رقم در دنیا  درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می 91شود  ادعا میتوسعه بخش کشاورزی است و اینکه 

بوده و  های پرمصرف بوده و تبخیر نیز بسیار باالست پذیرفتنی بوده؛ اما باید توجه کنیم که در همه جای دنیا کشاورزی جزو گروه

 .وند افزایشی بیشتری برخوردار استبه خاطر وضعیت عمومی کشور، تشعشع و تبخیر به مراتب از ر این امر

عملکرد ما در گذشته قابل قبول و : دانست و گفت وری آب را در این بخش به ازای هر مترمکعب تامین آب کشاورز ضرورت بهره

ماه گذشته به همت دولت تدبیر و  66مطلوب نیست ولی سیاست جدی وزارت جهاد کشاورزی توجه به مدیریت آب است که در 

 .د پروژه عظیم در حوزه آب و خاک در حال اجراستامید چن

دست  هزار هکتار اراضی پایین 511گذاری در  هکتار اراضی خوزستان، سرمایه 411گذاری در  سرمایه این مسئول این طرح را

ساس برنامه برا هزار هکتار را 011ظرفیت توسعه آبیاری تا : شبکه خداآفرین و آب سیستان و بلوچستان بیان کرد و ادامه داد

 .تعیین شده داریم

نه تنها کاهش : زمینی ادامه داد معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی با رد اظهارات متناقض در کاهش سطح زیرکشت سیب

زمینی امسال رونق  درصد افزایش زیرکشت را شاهد هستیم که امیدواریم با این روند بازار سیب 61بلکه  اتفاق نیفتاده است

 .گیردبیشتری ب

هزار هکتار بیان کرد و  511ترین پروژه آبی و خاکی استان را شبکه خداآفرین و تکمیل پایاب آن با پوشش بیش از  کشاورز مهم

 .امیدواریم با تغییر رویکردی که در آبیاری مدرن ایجاد شده مصرف آب در این مورد بهینه شود: افزود

به : و کاهش واردات در این بخش خبر داد و تصریح کرد روغنی به ویژه کلزا و سویاهای  وی از افزایش سطح زیر کشت تولید دانه

کنیم به طوری که پاییز امسال دو برابر سال قبل توسعه کشت را شاهد  توسعه کلزا به عنوان محصول ارزشمند و استراتژیک نگاه می

کشی در  های روغن که با این افزایش امیدواریم کارخانه یابد هزار هکتار از اراضی به این امر اختصاص می 011بودیم و بیش از 

 .استحصال محصول و خودکفایی در این بخش به صورت جدی وارد شوند

و گوی خود با خبرنگار فارس در اردبیل از تالش مدیران و مسئوالن جهاد  معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت

ای در این  های مختلف روند توسعه و توجه به سر و سامان دادن وضعیت کشت در بخشکشاورزی استان در تقویت این بخش 

 .استان قدردانی کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303097333917 

 برنج
 آیانا- 7030تیر  73, پنجشنبه

 پرونده آلودگی برنج بار دیگر در مجلس باز شد 

های جنوب غرب  های وارداتی و همچنین آلودگی آب فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی، آلودگی برنج

 .های مورد بررسی در این فراکسیون عنوان کرد ترین پرونده ها را از مهم تهران و آبیاری شالیزارها از طریق این آب

با اعالم ( ایانا)ون محیط زیست مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران عضو فراکسی 

هایی که از طریق لوله  ویژه فاضالب های آلوده به های مجمع نمایندگان استان تهران، بخشی از آب بر اساس گزارش: این خبر گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930421000281
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شوند که بررسی آنها در  نو و اراضی کشاورزی جنوب تهران استفاده می الیزارهای بخش قلعهشوند، برای آبیاری ش انتقال داده می

 .مجلس آغاز شد

های آلوده  بر اساس اطالعات رسیده، اراضی قابل توجه فراوانی در جنوب غرب استان تهران از طریق آب: مهرداد بائوج الهوتی افزود

های وزارت بهداشت، درمان و  گیرند که باید مسئله آلودگی آنها توسط آزمایشگاه میها مورد آبیاری قرار  آب های روان و فاضالب

 .آموزش پزشکی آنالیز شود

های وزارت  های منتشرشده که در اختیار فراکسیون قرار گرفته است، برخی از آزمایشگاه بر اساس گزارش: وی خاطرنشان کرد

گیری مشخصی  صورت شفاف موضع اند، اما هنوز دالیل آنکه به ات سنگین اعالم کردههای نمونه وارداتی را آلوده به فلز بهداشت، برنج

 .ها اعالم نشده، در فراکسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت از سوی مسئوالن برای آلودگی یا عدم آلودگی این برنج

های وارداتی به فلزات سنگین به بهانه  برنج عدم اعالم آلودگی: نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی در پایان تصریح کرد

های وارداتی آن را در سبد  علت ناآگاهی از کیفیت برنج تواند کافی باشد، چرا که هنوز عده قابل توجهی از مردم به تنظی بازار نمی

 ./رو کند های آینده را نیز با مشکل روبه تواند نسل غذایی روزانه خود قرار دادند که مِی

http://www.iana.ir/majles/item/71303-7.html 

 بازار و قیمت ها
 - 93/04/18فارس

 درصدی شاخص قیمت گوشت۱۰افزایش /درصد در حبوبات و سبزیجات در روستاها۵۱بیشترین افزایش قیمت با 

های آماری مرکز آمار ایران، بیشترین افزایش شاخص قیمت در مناطق روستایی مربوط به  بر اساس اعالم یافته

 .درصد در بخش ارتباطات بوده است۲۱درصد و کمترین رشد قیمت با ۵۱حبوبات و سبزیجات با 

کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور   گزارش شاخص قیمت مرکز آمار ایران،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 6898در خرداد ماه سال ( 6891=611بر مبنای )شاخص کل .اعالم شد 6891بر اساس سال پایه  6898در خرداد ماه سال 

نسبت به ماه مشابه   افزایش شاخص کل. درصد افزایش داشته است 145دهد که نسبت به ماه قبل  را نشان می 69441عدد 

درصد  کاهش یافته است( 648)در ماه قبل باشد که نسبت به همین اطالع  درصد می 6841( تورم نقطه به نقطه)  قبل  سال

درصد است که  0848نسبت به دوره قبل  98ماه منتهی به خرداد ماه سال  در دوازده( نرخ تورم روستایی)تغییرات شاخص کل 

 کاهش یافته است( 8646) 6898نسبت به تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 

درصد  141رسید که نسبت به ماه قبل  06645در این ماه به رقم « های آنها گوشت قرمز و سفید و فرآورده»شاخص گروه عمده *

رسید  6140نسبت به ماه مشابه سال قبل به « های آنها گوشت قرمز و سفید و فرآورده»شاخص گروه اصلی . دهد نشان میافزایش 

 .درصد رسیده است 0541نسبت به دوره مشابه سال قبل  98و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 

درصد افزایش  141رسید که نسبت به ماه قبل  01541ر این ماه به رقم د« گوشت قرمز و گوشت ماکیان»شاخص گروه عمده *

درصد رسید و درصد  6141نسبت به ماه مشابه سال قبل به « گوشت قرمز و گوشت ماکیان»شاخص گروه اصلی . دهد نشان می

 .درصد رسیده است 0846نسبت به دوره مشابه سال قبل به  98تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 

 144 رسید که نسبت به ماه قبل 01548در این ماه به رقم« داران ها و صدف ماهی»براساس این گزارش شاخص گروه عمده *

درصد رسید و  6648نسبت به ماه مشابه سال قبل به « داران ها و صدف ماهی» شاخص گروه اصلی . دهد درصد افزایش نشان می

 .درصد رسیده است 8541 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 98دوازده ماه منتهی به خرداد ماه درصد تغییرات این گروه در 

http://www.iana.ir/majles/item/18549-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1393/g_ntr_93-3.pdf
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درصد  148رسید که نسبت به ماه قبل  69841در این ماه به رقم « شیر، پنیر و تخم مرغ»به گزارش فارس شاخص گروه عمده *

درصد رسید و درصد  6541به ماه مشابه سال قبل به نسبت « شیر، پنیر و تخم مرغ»شاخص گروه اصلی . دهد افزایش نشان می

 .درصد رسیده است 0141نسبت به دوره مشابه سال قبل به  98تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 

 .دهد کاهش نشان می درصد 541 رسید که نسبت به ماه قبل 68446 در این ماه به رقم« میوه و خشکبار»شاخص گروه عمده *

درصد رسید و درصد تغییرات این گروه در  148منفی  نسبت به ماه مشابه سال قبل به« میوه و خشکبار»شاخص گروه اصلی 

 .درصد رسیده است 8140 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 98دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 

درصد 141رسید که نسبت به ماه قبل  06149 به رقمدر این ماه « ها ها و چربی روغن»شاخص گروه عمده : براساس این گزارش*

درصد رسید و درصد  544نسبت به ماه مشابه سال قبل به « ها ها و چربی روغن»شاخص گروه اصلی . دهد افزایش نشان می

 .درصد رسیده است 0949نسبت به دوره مشابه سال قبل به  98تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 

رسید که نسبت به ماه  01841 در این ماه به رقم« (ها و حبوبات سبزی)سبزیجات »شاخص گروه عمده : ه گزارش فارسب*

 641 نسبت به ماه مشابه سال قبل به« (ها و حبوبات سبزی)سبزیجات »شاخص گروه اصلی . دهد درصد کاهش نشان می 144 قبل

درصد  4141 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 98ه منتهی به خرداد ماه درصد رسید و درصد تغییرات این گروه در دوازده ما

  .رسیده است

رسید که نسبت  68544 در این ماه به رقم« (ها قند و شکر و شیرینی)شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی »شاخص گروه عمده *

« (ها قند و شکر و شیرینی)، شکالت و شیرینی شکر، مربا، عسل»شاخص گروه اصلی . دهد درصد افزایش نشان می 141به ماه قبل 

نسبت به دوره  98درصد رسید و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 68نسبت به ماه مشابه سال قبل به 

 .درصد رسیده است 0949 مشابه سال قبل به

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303071333397 

 بازار و قیمت ها
 آیانا- 7030تیر  73, یکشنبه

 زمینی گلستان صادر شد  بیشتر سیب/ داران شد قیمت هندوانه دوباره باب میل روزه

دلیل افزایش تقاضا باال رفته بود، دوباره کاهش یافت و به تعادل  در روزهای ابتدای ماه رمضان بهقیمت هندوانه که 

 . رسید

با اعالم این خبر درباره دالیل ( ایانا)بار امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره

زمینی در فصل تابستان باید قیمت مناسبی داشته باشد، زیرا با  بر اساس روال هرساله سیب: زمینی در بازار مصرف گفت گرانی سیب

 .سازی در انبارها برای گران فروختن در آینده وجود ندارد توجه به گرمای هوا امکان ذخیره

مایل نکرد و به سمت زمینی در سه سال گذشته کشاوران را به کاشت این محصول مت قیمت پایین سیب: حسین مهاجران افزود

 .فرنگی در برخی مناطق کشاند کاشت محصوالت دیگر مانند توت

زمینی گرگان که  سیب: زمینی در سال جاری با توجه به بهبود شرایط تولید خاطرنشان کرد وی درباره دالیل گرانی فعلی سیب

طور کامل صادر و باعث بر هم زدن  ی گذشته بهها ای باز کرده بود در ماه کیفیت مرغوبی داشت و بازار بر روی آن حساب ویژه

 .تعادل بازار شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930418000621
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شود که قیمت این محصول در بازار مصرف کمی  بینی می زمینی همدان طی روزهای آینده پیش با آمدن سیب: مهاجران ادامه داد

ننده و پایین تر از آن در حق ک تومان این محصول اجحاف در حق مصرف 411کاهش یابد، اما باید اعتراف کرد که قیمت باالتر از 

 .کشاورز است

تولیدکنندگانی که قبل از تولید وام دریافت : زمینی تصریح کرد وی در پاسخ به نقش کنترلی این اتحادیه در کنترل قیمتی سیب

ن یا صادرات کنند، مجبور به فروش تولیدات خود در میادین هستند، اما سایر تولیدکنندگان برای عرضه محصول خود در میادی می

 .آزاد هستند

 کند داران را فروکش می هندوانه دوباره عطش روزه 

تا  811دلیل افزایش تقاضا به  هندوانه که در روزهای ابتدای ماه رمضان به: بار یادآور شد رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره

بار هر  اکنون متعادل شده و در میادین مرکزی میوه و تره همهزار تومان سطح شهر رسیده بود  تومان در میادین مرکزی و یک 841

 .رسد تومان به فروش می 111کیلوگرم 

های  تومان برای هر کیلوگرم هندوانه در میادین نرخ متناسبی است، زیرا عالوه بر پوشش هزینه 111: مهاجران تأکید کرد

 .کننده نیز قیمت مناسبی دارد تولیدکننده، برای مصرف

 ./شود ماه تا نیمه نخست مردادماه برداشت می زمینی بهاره در آذر و دی کاشته و در نیمه دوم اردیبهشت ست، سیبگفتنی ا

http://www.iana.ir/tashakkol/item/71033-7.html 

 بازار و قیمت ها
 آیانا- 7030تیر  73, یکشنبه

 زمینی در ایران به فوب خلیج فارس رسید  مت سیبقی

ترین مکان عرضه محصوالت کشاورزی  عنوان پایین بار به زمینی در میادین میوه و تره در حالی که هر کیلوگرم سیب

رسد که نرخ فوب این محصول در کشورهای حاشیه خلیج  تومان به فروش می ۶۱۱هزار و  شهر تهران، به نرخ یک

 . فارس نیز همین میزان است

های گذشته با موضوع گرانی و تنظیم بازار محصوالت  ، در حالی که در سال(ایانا)زی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاور

رو بودیم و هرساله تمایل به کشت یکی از محصوالت زیاد بود، در سال جاری با تسهیل شدن  زمینی و پیاز روبه کشاورزی سیب

تر کرده است و تولیدکنندگان برای ثابت  مسئوالن را سخت تری به خود گرفته و کار شرایط صادرات این تنظیم بازار شکل متفاوت

اند و این  زمینی به قیمت دلخواه در بازار مصرف، راه دومی به غیر از کاهش یا افزایش تولید و عرضه را برگزیده نگه داشتن نرخ سیب

 .کنند تر از قیمت بازار داخلی صادر می محصول را حتی پایین

های کرمانشاه، همدان و اصفهان آغاز شده و هر کیلوگرم از این محصول در  سیب زمینی در استانبنا بر این گزارش، برداشت 

تومان و در سطح شهر با توجه به کشش منطقه تا چهارهزار تومان نیز به  111هزار و  تا یک 011هزار و  بار یک میادین میوه و تره

تا  111هزار و  ورهای حاشیه خلیج فارس دارای فوب قیمتی یکرسد، این در حالی است که قیمت این محصول در کش فروش می

 .است( های گمرکی، حمل و نقل و تحویل در بندر با در نظر گرفتن هزینه)دوهزار تومان 

زمینی ایران در این باره نظر متفاوتی دارد و به دفاع از وضع موجود پرداخته و در گفتگو با ایانا  مدیره انجمن ملی سیب رئیس هیئت

های تولید  در سال گذشته کشاورزان از تولید این محصول راضی نبوده و مجبور به فروش این محصول به کمتر از هزینه: گوید می

تومان و با سود مناسب به فروش  611هزار و  تا یک 111بودند، اما امسال این محصول را با توجه به نوع و مرغوبیت، بین 

 .رسانند می

http://www.iana.ir/tashakkol/item/18466-1.html
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تومان به فروش  111هزار و  تا یک 011هزار و  بار نیز هر کیلوگرم از این محصول یک میادین میوه و ترهدر : محمد نیازی افزود

 .رسد و مردم برای تأمین مصرف خود بهتر است که به این مراکز مراجعه کنند می

رسد که  تومان به فروش میتا چهارهزار  411هزار و  در برخی از مناطق شهر نیز این محصول هر کیلوگرم سه: وی خاطرنشان کرد

 .ها خرید نکنند توانند از این مغازه کنندگان می مصرف

امسال مشکلی بابت تولید این محصول وجود ندارد و تا اینجای کار : زمینی ایران ادامه داد مدیره انجمن ملی سیب رئیس هیئت

 .ید منتظر آغاز برداشت مناطق سردسیر ماندبینی میزان تولید، با وضعیت برداشت این محصول مناسب بوده، اما برای پیش

زمینی متأثر از افزایش قیمت سایر کاالها و مانند حبوبات دارای نوسان است و نباید به قیمت آن خرده  نرخ سیب: نیازی تصریح کرد

 .گرفت

اکنون قیمت باالیی در  ، همهای تولید باالیی برای تولیدکننده ندارد عنوان محصول کشاورزی که هزینه زمینی به گفتنی است، سیب

های  این محصول در حالی با قیمت باالیی در کشور به فروش می رسد که با قیمتی کمتر و با در نظر گرفتن هزینه. کشور دارد

کنندگان داخلی نادیده گرفته  به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر و حقوق مصرف... بندی، سورتینگ، حمل و نقل و بسته

 ./شود می

 http://www.iana.ir/tashakkol/item/71033-7.html 

 بازار و قیمت ها
 آیانا- 7030تیر  73, پنجشنبه

 کاهش تورم محصوالت کشاورزی در بازار محسوس نیست 

کاهش تورم در کاالهای مصرفی و مایحتاج مردم  دهنده در حالی که آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران نشان

 .است، هنوز ارزانی و پایین آمدن نرخ تورم توسط مردم احساس نشده است

رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری  عضو هیئت 

های اقتصادی از رکود معناداری برخوردار  رغم آنکه در ماه رمضان سایر بخش به: بر گفتبا اعالم این خ( ایانا)کشاورزی ایران 

 .شود رو می ها روبه شوند، اما بازار کاالهای مصرفی رونق گرفته و هرساله با تورم و افزایش کاذب قیمت می

سودجویان بگذریم، باید گفت کاهش تورمی که ها و  ای از دالل فروشی عده اگر از پدیده گران: ابراهیمی افزود محمد سادات

گویند، به معنای ارزانی کاالها در بازار نیست، بلکه نوسانات قیمتی کاالهای اساسی کمی کاهش یافته،  مردان از آن سخن می دولت

 .اما باعث نشده است که مردم کاهش تورم را در جامعه احساس کنند

مرغ، بازار گوشت و همچنین  مردان نظیر مرغ، تخم رغم اعالم دولت ورد نیاز مردم بهافزایش قیمت کاالهای م: وی خاطرنشان کرد

 .لبنیات باعث شده کاهش نرخ تورم برای غالب مردم محسوس نباشد

رسیدن قیمت هر کیلوگرم مرغ : تومانی مرغ ادامه داد 811هزار و  در مجلس شورای اسالمی با اشاره به قیمت هفت نماینده مردم 

 .قیمت قرار داد تومان قیمتی نیست که بتوان آن را در زمره کاالهای ارزان 811هزار و  تا هفت

صورت واقعی، وزارت  ابراهیمی در پایان اظهار امیدواری کرد که با اجرای قانون انتزاع و اجرایی شدن همه مواد آن به سادات

های محصوالت کشاورزی تنظیم بازار  فعال کردن تشکل جهادکشاورزی بتواند با درک صحیح از میزان تولید و توزیع از طریق

 ./محصوالت تولیدی را در اختیار بگیرند

http://www.iana.ir/majles/item/71333-7.html 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/18465-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 پول نیوز

 ای منتظر چه هستیم؟ برای تعیین الگوی کشت بهینه منطقه

میلیارد مترمکعب از  84تا  68رود که معادل  صورت ضایعات از بین می های کشاورزی به درصد محصول 84تا  68هر سال بین 

 .منابع آبی کشور است

میلیارد مترمکعب نیاز آبی افزایش  648هر سال با توجه به افزایش جمعیت و مصارف، نزدیک به  - نیوز، مزدک زادیان پول

میلیارد  84تا  68رود که معادل  صورت ضایعات از بین می های کشاورزی به درصد محصول 84تا  68یابد و هر سال بین  می

 .مکعب از منابع آبی کشور استمتر

شود و   وجو می های موجود در مدیریت عرضه، رویکردهای مناسب در مدیریت مصرف جست های اخیر با توجه به محدودیت ل در سا

گذاری و پذیرفتن آب به مثابه یک کاال و تعیین و  منظور مدیریت مصرف آب، افزایش کارآیی مصرف آب، قیمت راهکارهای مهم به

منابع آب   مدیریت یکپارچه  ل ارزش واقعی آن، افزایش بازده آبیاری، تعیین الگوی کشت بهینه، کاهش ضایعات کشاورزی واعما

برداران و کشاورزان و انتقال دانش نوین آبیارى توسط ناظران به  یابی به این راهکارها آموزش بهره های دست است که یکی از روش

 .ها خواهد بود مینسازى ز مزارع همراه با یکپارچه

ترین مشکل در مدیریت منابع آب در سطح کشور نبود مدیریت یکپارچه بر منابع آب است و هم اکنون وزارت نیرو و  مهم

 .جهادکشاورزی هر کدام متولی استفاده از بخشی از منابع آب است

های توزیع  کانال)و هم وزارت جهادکشاورزی ( 0و  6  های درجه کانال)های آبرسانی جهت آبیاری هم وزارت نیرو  در طراحی کانال

های باالتر وزارت نیرو متولی  کنند و در ساخت سدها تا ظرفیت مشخصی وزارت جهادکشاورزی و در مقیاس  فعالیت می( 8  درجه

 .هستند

د تشکیالت اداری موازی، دلیل وجو بهینه از منابع منجر شده است و به  نبود یکپارچگی مدیریت منابع و توزیع آب به عدم استفاده

 .آمده است وجود  های عمومی بخش آب افزایش یافته و از طرف دیگر تداخل وظایف به  هزینه

توان مصرف آب را کاهش داد بلکه درآمد کل افزایش  این در حالی است که با تعیین الگوی کشت بهینه در هر منطقه، نه تنها می

 .یابد می

جویی  درصدی کارآیی مصرف آب، حدود هشت میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی صرفه 61از یاد نبریم که با افزایش 

 .ای جایز نیست بنابراین هیچ تأخیر و تعللی برای تعیین الگوی کشت بهینه منطقه. شود  می

http://poolnews.ir/fa/pages/?cid=773333 

 امه و سیاست هابرن
 آیانا- 7030تیر  73, یکشنبه

 قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی و ماده واحده الحاقی 

 ۲۱1ها و اصالح بعدی آن که دوفوریت آن توسط  الحاق یک تبصره به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

 .نماینده مجلس به امضاء رسیده بود، به صحن علنی آمد

ماده یک قانون حفظ ( 8)تبصره : ، در ماده واحده این طرح آمده است(ایانا)گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران به  

 .شود خورشیدی و اصالح بعدی ان اضافه می 6815خردادماه  86ها مصوب  کاربری اراضی زراعی و باغ

http://poolnews.ir/fa/pages/?cid=115550
http://www.poolnews.ir/
http://poolnews.ir/fa/pages/?cid=115550
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ها،  تغییر کاربری اراضی زراعی و بایر، باغی، منابع طبیعی، جنگلتفکیک و : این ماده واحده آمده است( 8)همچنین در تبصره 

ویال، باغ مسکونی و نظایر آنها مطلقاً در تمامی نقاط کشور ممنوع  شهر، باغ های طبیعی جهت احداث باغ ها و پارک مراتع، بیشه

 .خواهد شد

اجرای ماده چهار قانون تدوین و تنقیح قوانین و در : نماینده امضاءکننده مجلس، هیئت رئیسه آورده است 618همچنین در طرح 

نظر معاونت قوانین به شرح ذیل است، نسبت به طرح الحاق یک تبصره به ماده یک  6889خردادماه  04مقررات کشور، مصوب 

 .شود ها تقدیم می قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

 :6815خردادماه  86وب ها مص قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

 :شود مجلس شورای اسالمی به شرح زیر اصالح می 6815خردادماه  86ها مصوب  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ -6ماده 

و ( 1)، (4)، (5)های  عنوان تبصره قانون مذکور به شرح زیر اصالح و چهار تبصره به( 6)ماده ( 8)و ( 0)، (6)های  تبصره -0ماده 

 .شود ه آن الحاق میب( 1)

ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان  تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ -6تبصره 

مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده  جهادکشاورزی، 

 .شود ریاست سازمان جهادکشاورزی تشکیل میاستاندار است که به 

 .تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت کند  ربط می نماینده دستگاه اجرایی ذی

سازمان جهادکشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعالم مطابق نظر کمیسیون نسبت به 

 .صدور پاسخ اقدام کند

دار وظیفه  شود و عهده ها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می های جهادکشاورزی استان کمیسیون فوق در سازماندبیرخانه 

ها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق  دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح کردن درخواست

 .و مصوبات است

ها، وزارت جهادکشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهادکشاورزی  زراعی و باغ مرجع تشخیص اراضی -0تبصره 

 .کنند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود ربط را در این زمینه استعالم می ذی

 .شود ی دادگستری تلقی مینظر سازمان جهادکشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسم

ها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم  ادارات ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیئت -8تبصره 

 های جهادکشاورزی وزارت ها از سازمان ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک اراضی زراعی و باغ

 .جهادکشاورزی استعالم کرده و نظر وزارت مذکور را اعمال کنند

های صنایع تکمیلی و غذایی  ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه ها، مرغداری دامداری  ها، احداث گلخانه -5تبصره 

وارد مذکور از شمول این ماده مستثنی م. شود در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی

 .ها بالمانع است های جهادکشاورزی استان محیطی با موافقت سازمان بوده و با رعایت ضوابط زیست

اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر  -4تبصره 

 .تنددر این قانون مستثنی هس

این ( 6)های موضوع تبصره  به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیون -1تبصره 

 .شود تشکیل می( سازمان امور اراضی)ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهادکشاورزی 
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این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده  (6)های موضوع تبصره  تجدیدنظر در مورد تصمیمات کمیسیون -1تبصره 

االختیار وی و با  با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهادکشاورزی یا نماینده تام

 .های مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست است ربط وزارتخانه عضویت معاونان ذی

 .تواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذکور شرکت کند ربط می دستگاه اجرایی ذینماینده 

کرد که تفکیک و تغییر کاربری اراضی زراعی و بایر، باغی، منابع طبیعی  بر اساس این گزارش، ماده واحده این طرح مطرح می

ویال، باغ مسکونی و نظایر آن مطلقاً در تمامی نقاط کشور  شهر، باغ جهت احداث باغ( های طبیعی ها و پارک ها، مراتع، بیشه جنگل)

 ./شد ممنوع می

http://www.iana.ir/majles/item/71019-7.html 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 7030تیر  73, یکشنبه

 ابالغیه احیای دریاچه ارومیه عملگرایی روحانی را ثابت کرد : ماینده مجلسن

 . روحانی با صدور ابالغیه برای آغاز عملیات نجات دریاچه ارومیه، حسن نیت و عملگرایی دولت خود را ثابت کرد

سایر مسووالن نیز : ار ایرنا افزودعابد فتاحی نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگ 

باید همین دغدغه رئیس جمهوری را داشته باشند و دستور دکتر روحانی را در اولویت قرار دهند در غیر این صورت تبعات ناشی از 

 .بحران دریاچه ارومیه جبران ناپذیر خواهد بود

ان از جمله راهکارهایی است که می تواند نه تنها مانع نابودی بهره گیری از کارشناسان بین المللی و همفکری با آن: وی اظهار کرد 

 .دریاچه ارومیه شود بلکه از سونامی نمک نیز جلوگیری کند

حرکت کند و بی اعتنایی به احیای : وی با بیان اینکه بی توجهی دولتهای قبلی دریاچه ارومیه را در مسیر نابودی قرار داد افزود 

 .پیامدهای تاسف باری برای کشور دارد و ضربات جبران ناپذیری به بخشهای مختلف آذربایجان می زند دریاچه ارومیه، بدون تردید

بر اساس پیش بینی کارشناسان، وقوع سونامی نمک از مسایلی است که در صورت تاخیر در اجرای عملیات نجات : وی گفت 

طر هرچه سریعتر باید مسووالن کمیته نجات اقدامات فوری انجام دریاچه ارومیه گریبان منطقه را می گیرد و برای مقابله با این خ

 .دهند

خطرات سونامی نمک پنج استان کشور را در برمی گیرد و با : عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی افزود 

های آذربایجان غربی، تبخیر رطوبت هفت درصدی بخش خشک شده دریاچه که تا شهریورماه به طول می انجامد ساکنان استان

 .آذربایجان شرقی تا قزوین دچار بیماریهای شدید چشمی، تنفسی و پوستی می شوند

همچنین با تغییر جهت باد این وضعیت و آسیبهای ناشی از سونامی نمک، در کشورهای همجوار و سایر استانها نیز : وی ادامه داد 

 .قابل مشاهده است

درصد وسعت آبی  91سال قبل بتدریج شروع و اکنون منجر به نمکزار شدن بیش از  61از  بحران و خشکسالی دریاچه ارومیه 

 .دریاچه شده است

دولت یازدهم با شروع بکار با ایجاد ستاد نجات دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رییس جمهوری، مقدمات احیای دریاچه  

 .ای دریاچه وارد فاز عملیاتی شده استارومیه را آغاز کرد که با دستور اخیر دکتر روحانی احی

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/71013-7.html 

 برنامه و سیاست ها

http://www.iana.ir/majles/item/18472-1.html
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/18486-1.html
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 آیانا- 7030تیر  71, سه شنبه

درخواست معاون اول رئیس جمهوری از دانشمندان بخش کشاورزی برای بررسی راهکارهای نوین کاهش مصرف آب 

 در قبال تولید محصول بیشتر 

 .پذیر نیست های کلی کشور با شعار و وعده امکان اجرای سیاست

شنبه در پایان بازدیدش  جمهوری، امروز سه به کرج، معاون اول رئیس( ایانا)به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران  

به اتفاق هیئت همراه از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و در جمع فرهیختگان و نخبگان این پژوهشکده با بیان این که 

اکنون  هم: گفتهای خود را در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی اعالم کرد،  وزیر جهادکشاورزی جزء نخستین وزیرانی بود که برنامه

شود، در حالی که باید  ای منفی محسوب می تراز تجاری بخش کشاورزی منفی هشت میلیارد دالر است که برای این بخش نکته

 .صادرات در این حوزه رشد کند تا صادرات و واردات متوازن داشته باشیم

های علمی دارد، با  املی که در جای خود جای بررسیدلیل نزوالت کم و سایر عو اسحاق جهانگیری با بیان اینکه امروزه کشور به

طور جدی تحقیق و مطالعه کنند  باید دانشمندان حوزه کشاورزی بر این مسئله به: رو است، افزود چالش بزرگی در زمینه آب روبه

 .طح استفاده شودکه از تمام راهکارهای موجود یا نوین برای کاهش میزان مصرف آب در قبال تولید بیشتر محصول در واحد س

ای وقتی به جان کشور  فساد همچون خوره: وی همچنین مبارزه با فساد را اولویت دیگر دولت یازدهم دانست و خاطرنشان کرد

اتفاقی که به گفته وی در دورانی . شود دارد و مانع رقابت سالم میان فعاالن بخش می افتد، آن را از پیشرفت و توسعه بازمی می

هزار میلیارد  9شد؛ تا آنجا که فردی شناخته شده برای همه شما به آسانی  ت که فقط شعار مبارزه با آن داده میبیشتر شکل گرف

کند، در حالی که کل بودجه مؤسسه بیوتکنولوژی کشاورزی با آن جایگاه خطیر  های نفتی کشور را برداشت می تومان از دارایی

 !رود اتر نمیمیلیارد تومان هم فر 80علمی و تحقیقاتی از 

های اقتصاد مقاومتی وجود دارد،  ریزی عالمانه برای اجرای سیاست معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه دو روش شعاری و برنامه

های کشور وجود داشته  های سیاسی و شخصیت ای مورد اجماع همه جریان ساله 01انداز  سال قبل چشم 61در حالی از : ادامه داد

این میزان ( خورشیدی 6515تا )سال  01درصد طی  60گذاری  ی قرار رشد اقتصادی هشت درصد و رشد سرمایهاست که به جا

 !ایم گذاری دست یافته سال گذشته به سه درصد رشد اقتصادی، دو درصد رشد سرمایه 61طی این 

ها  ری فرمودند من از ابالغ این سیاستدر حالی که رهب: قانون اساسی را مهم خواند و تصریح کرد 55های اصل  جهانگیری، سیاست

های بزرگ همچون  های به اسم کارخانه هزار میلیارد تومان دارایی 641انتظار یک تحول بزرگ اقتصادی دارم، اما متأسفانه بیش از 

 .های شبه دولتی واگذار شد است فوالد، مس، مخابرات و هواپیمایی به جای واگذاری به بخش خصوصی به بخش

متعلق به دولت است یا ( هما)طور نمونه چندی پیش از وزیر راه و شهرسازی پرسیدم که مالکیت هواپیمایی  به: ور شدوی یادآ

واگذار شده است؟ که وی پاسخ داد در حال حاضر این هواپیمایی نه در اختیار دولت است و نه بخشی که به آن واگذاری انجام 

 !شده

های بزرگ کشور دچار چنین سرنوشتی نامناسب  های اخیر بنگاه متأسفانه طی سال معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد که

 ./اند شده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/71390-7.html 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 7030تیر  71, سه شنبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18523-1.html
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سازان به تحقیقات کشاورزی  وزیر جهادکشاورزی در حضور معاون اول رئیس جمهوری، خواستار توجه ویژه تصمیم

 شد 

وزیر جهادکشاورزی با تأکید بر اینکه تحقیقات موتور متحرکه بخش کشاورزی است، خواستار نگاه ویژه مسئوالن و 

 .سازان دولتی به بخش تحقیقات کشاورزی شد تصمیم

شنبه در آیین بازدید اسحاق جهانگیری، معاون اول  ، محمود حجتی امروز سه(ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  به گزارش 

اندرکاران مؤسسات  رئیس جمهوری از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در استان البرز، ضمن سپاس از مجموعه دست

کالت مراتب تشکر خود از همراهی رئیس جمهوری و معاون اول وی و هیئت ها و مش رغم تمام محدودیت تحقیقات کشاورزی به

با این وجود الزم : ماه اخیر صدارت دولت یازدهم اعالم کرد و گفت 61دولت رد تصویب مصوبات ضروری نافع بخش کشاورزی طی 

طور حتم از امکانات بهتری  شتند، بههای دیگری فعالیت دا دانم بر این امر نیز تأکید کنم که اگر محققان کشاورزی در بخش می

 .دهند شدند، اما در بخش تحقیقات کشاورزی با کمترین توقع و امکانات به وظیفه ملی خود ادامه می مند می بهره

ایستد و بخش تحقیقات موتور محرکه  وی با بیان اینکه ماهیت بخش کشاورزی این است که اگر رها شود، موتور آن از حرکت بازمی

این بدان معنی است که اگر تحقیقات آموزش و ترویج را از بخش کشاورزی : شین است که بیشترین تأثیر را دارد، افزوداین ما

 .بگیریم، منحنی تولید و ایفای نقش بخش کشاورزی منحنی میرایی خواهد بود

شاداب، به روز و همگام با اقتصاد نگه  تواند بخش کشاورزی را عنوان موتور می وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این که تحقیقات به

ها تنها بر پایه تولیدات و خدمات بخش  ادامه فعالیت دیگر بخش: دارد و پاسخگوی نیازهای ملی کشور شود، خاطرنشان کرد

 .کشاورزی و پشتوانه منابع خدادادی آب و خاک کشور است

گیر کشور ایجاد شود،  ساز و تصمیم بدنه کارشناسی، تصمیم حمایت از بخش تحقیقات کشاورزی باید در باور و: حجتی ادامه داد

 .های سخت عبور کنند ها و گردنه گونه که سایر کشورهای پیشرفته با نگاه ویژه به بخش کشاورزی توانستند از این گلوگاه همان

ها کسب  ر مقایسه با سایر بخشبرداران بیشترین زحمت را با کمترین بازده از لحاظ اقتصادی د کشاورزان و بهره: وی تصریح کرد

گردد، اما این توقع را داریم که مسئوالن این بخش را مورد توجه قرار  کنند که بخشی از آن به ماهیت بخش کشاورزی بازمی می

 ./برداران صرفه اقتصادی داشته باشد دهند تا در آن صورت بخش کشاورزی برای بهره

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/71390-7.html 

 پسته
 آیانا- 7030تیر  73, یکشنبه

 هکتاری با حضور مشترک وزیران جهادکشاورزی و نیرو در زرندیه ساوه ۲۱۱ای در باغ پسته  افتتاح پروژه آبیاری قطره

 .زرندیه با حضور همزمان دو وزیر جهادکشاورزی و نیرو افتتاح شدهکتاری پسته  611ای مزرعه باغ  طرح آبیاری قطره 

سابقه  به زرندیه ساوه، دو وزیر جهادکشاورزی و نیرو در اقدامی نادر و بی( ایانا)به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران 

ه حساسیت مقوله آب تنها رفع تشنگی شهروندان کشاورزی، نشان دادند ک -صورت همزمان با حضور در افتتاح یک پروژه آبیاری  به

. های مدیریت بهینه آب قرار دارد الشعاع سیاست گیرد و در واقع در فقدان یا کمبود آب، تولید غذا برای مردم تحت را دربر نمی

 .تواند باعث تحقق امنیت غذایی برای کشور شود گذاری هدفمند می اتفاقی که در صورت سرمایه

گذاری کشاورزی پیشرو به نام محمود بارانی در حالی با حضور  ای مزرعه پسته به سرمایه ارش، پروژه طرح آبیاری قطرهبنا بر این گز

یابد و در  سوم میزان قبل تقلیل می دو وزیر گشایش یافت که با این طرح، میزان مصرف آب برای هر هکتار باغ پسته یادشده به یک

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18524-1.html
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ای که بازار صادراتی خوبی هم در اروپا و  آب مصرفی منابع زیرزمینی برای تولید پسته واقع گام بزرگی برای کاستن از حجم

 .کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد، رقم خواهد خورد

های این  صورت ایستاده پای صحبت بر پایه این گزارش، در جریان این بازدید بارانی وزرای جهادکشاورزی و نیرو را که با عالقه و به

های غیر از آبیاری نوین درخت مورد  در آبیاری: ونه ایستاده بودند، در جریان کلیاتی از وضعیت موجود قرار داد و گفتکشاورز نم

گیرد و این مسئله در فصل تابستان به درخت آسیب رسانده و به نوعی درخت دچار  بار مورد آبیاری قرار می روز یک 54نظر هر 

 .شود ته نامرغوب منتهی میشود که در نهایت به تولید پس شوک می

شود و با توجه به  بار آبیاری می روز یک64صورت هر  روزه به این در حالی است که در آبیاری نوین، درخت در سه: وی افزود

 .گیرد جلوگیری از شوک به درخت، پسته تولیدی نیز از لحاظ کیفیت و نوع مرغوبیت، در رده باالتری قرار می

جویی در  های تولیدی و همچنین صرفه ی تولیدکنندگان پسته استان مرکزی با بیان اینکه برای حفظ باغرئیس هئیت مدیره تعاون

های پسته ایجاد کرده است، به میزان ارزآوری این پروژه  های کشاورزی، روش آبیاری نوین را در باغ میزان آب مصرفی در زمین

دالر  61نجام شده و توانسته به ازای هر کیلوگرم پسته تولیدی، میزان ا 98تا  91این پروژه از سال : اشاره کرد و ادامه داد

 .ارزآوری داشته باشد

هکتار آن در منطقه  811هزار و  هکتار باغ پسته در زرندیه حدود پنج 411هزار و  بارانی با بیان اینکه در حال حاضر از حدود هفت

پسته تولیدی در : ر در این منطقه فراهم شده است، خاطرنشان کردهزار نف سلطان احمدلو واقع شده و زمینه اشتغال حدود سه

هکتار با کیفیت باال تولید و به اتحادیه اروپا، کشورهای حاشیه خلیج فارس  811هزار و  دشت سلطان احمدلو زرندیه در سطح پنج

صورت جدی متقاضی  اروپایی به شود به طوری که به سبب کیفیت مطلوب پسته در منطقه زرندیه کشورهای و خاور دور صادر می

 .خرید پسته ارگانیک این شهرستان هستند

هکتاری محمود بارانی، کشاورز نمونه و کارآفرین شاخص استان مرکزی در حالی مورد  611بنا بر گزارش ایانا، باغ پسته ارگانیک  

خاک و توسعه امور زیربنایی و معاون امور باغبانی،  بازدید دو وزیر، شهال میرگلوبیات، نماینده ساوه و زرندیه در مجلس، معاون آب و

ها، استاندار استان مرکزی، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اراک و معاونان سازمان وی قرار گرفت که بیش از  معاون امور استان

تخانه هستند تا در واقع اقدام های پسته استان و سایر اراضی زیر کشت چشم انتظار خدمات حمایتی دو وزار هزار هکتار از باغ پنج

کما این که به تعبیر برخی حاضران . برند آبی رنج می مشابه بارانی الگویی باشد برای کشاورزان منطقه و حتی کل کشور که از بی

مردم برداران و حتا  حضور مشترک دو وزیر جهادکشاورزی و نیرو در یک روز تعطیل اداری در واقع تعبیری را نیز به اذهان بهره

های  برداران روش ها و بهره گیرد، لذا باید با همکاری تمام دستگاه کند که بدون مدیریت آب تولید غذا در مخاطره قرار می متبادر می

 ./نوین آبیاری در سطح گسترده اراضی کشور فراگیر شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/71013-7.html 

 تخم مرغ
 - 93/04/16فارس

 تومان ضرر همراه است ۲۳۱۱مرغ با  تولید هر کیلوگرم تخم

هزار  ۰درصد سود  ۲۱مرغ با   شده هر کیلو تخم قیمت تمام: گذار گفت های صنفی مرغ تخم دبیر کانون سراسری انجمن

 .کند تومان عرضه می ۱۱۱۱تومان ضرر یعنی هر کیلو  ۲۳۱۱ننده این محصول را با ک تومان است، اما تولید ۱۲۲و 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18479-1.html
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در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های صنفی مرغ تخمگذار در گفت سید فرزاد طالکش دبیر کانون سراسری انجمن

طرح تعیین قیمت کف و سقف تخم : مرغ اعالم شده است، گفت تخم قیمت کف و سقف برای مورد اینکه آیا امسال عددی به عنوان

 .اما امسال تاکنون هیچ رقمی برای آن اعالم نشده است مرغ جزء وظایف هر ساله وزارت جهاد کشاورزی است،

زیرا بدین  ید بالمحل بگذارد،مرغ را نبا تعیین قیمت کف و سقف تخم طرح دولت باید تکلیف مرغدار را مشخص کند و: وی افزود

شود، این  هم تکلیف افزایش قیمت تخم مرغ و همچنین مشخص می شود و مشخص می تکلیف صادرات تخم مرغ وسیله هم

 .محصول تا چه حد امکان افزایش قیمت دارد

قیمتی کمتر محصولش را کننده اگر از چه  تولید شود که این مسئله معلوم می با تعیین کف قیمت تخم مرغ: طالکش تصریح کرد

رقم آن  است که هنوز وزارت جهاد کشاورزی جزء وظایف هر ساله کف و سقف قیمت  شود، بنابراین تعیین بفروشد، متضرر می

 .معین نشده است

ز این کننده هر کیلو ا تومان است، اما تولید 66هزار و هشتصد و  5درصد سود  61مرغ با  قیمت تمام شده هر کیلو تخم  :وی افزود

 .کند تومان عرضه می 0811ضرر یعنی هر کیلو  تومان 6911محصول را با 

ها افزایش  دهد، ولی وقتی قیمت دولت ضرر مرغداران را نمی: های صنفی مرغ تخمگذار بیان داشت دبیر کانون سراسری انجمن

 .فروشی صورت گرفته است گویند گران شوند و می یابد همه علیه آن فعال می می

درج شود تا در صورت افزایش  این محصول باید قیمت واقعی تخم مرغ مانند طرح آزمایشی سال گذشته روی :تصریح کرد طالکش

 .کردند خریداری می افزایش قیمت داشته و قبال چقدر این محصول را زیر قیمت واقعی قیمت این محصول مردم بدانند که چقدر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303073333131 

 تخم مرغ
 فودپرس- 7030تیر ماه  73دو شنبه 

 مرغ به وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد  طرح تعیین قیمت کف و سقف تخم

ارائه  جهاد کشاورزیبه وزارت  مرغ تخم مرغداران میهن با اعالم اینکه طرح تعیین قیمت کف و سقفمدیرعامل اتحادیه سراسری 

  .تخم مرغ در ماه رمضان با افزایش قیمت مواجه نخواهد بود چرا که هیچ کمبودی در این زمینه نداریم: شد، گفت

در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه مصرف تخم مرغ در ماه رمضان کاهش می یابد،  هدایت اصغری 

ما پیگیر این مسئله : وی ادامه داد.این کاال در ماه رمضان با افزایش قیمت مواجه نخواهد شد چرا که هیچ کمبودی نداریم: افزود

ستیم که بتوانیم همزمان از تولید کننده و مصرف کننده حمایت کنیم و در این راستا طرحی را به وزارت جهاد کشاورزی ارایه ه

همچنین ما از دولت خواسته ایم میزان نیاز جامعه را نیز : اصغری افزود.کرده ایم تا قیمت سقف و کف تخم مرغ مشخص شود

زمینه هیچ قیمتی را به دولت پیشنهاد نکرده ایم و از آنها خواسته ایم خودشان در این زمینه ما در این : وی ادامه داد.تعیین کند

اصغری با بیان اینکه به اعتقاد ما رضایت مصرف کننده به منفعت .اقدامات کارشناسانه انجام دهند و نتیجه را به ما اعالم کنند

ماه های پرمصرف تخم مرغ در کشور ( بهمن، اسفند، شهریور و مهر) ماه از سال  5حداکثر : تولیدکننده منجر می شود، افزود

هزار تن کاهش  01وی با بیان اینکه مصرف تخم مرغ در ماه های کم مصرف .ماه دیگر مصرف آنچنان باال نیست 8هستند و در 

 .را ماه های پرمصرف در نظر می گیرد  دولت به دلیل تامین نیاز جامعه، مبنای مصرف تخم مرغ: می یابد، ادامه داد

 .بنابراین ما باید برنامه ای داشته باشیم تا در هشت ماهی که تولید مازاد وجود دارد تولیدکننده زیان نکند: اصغری تصریح کرد

 .محصول مازاد و راه دوم ذخیره سازی آن است صادراتبرای این موضوع دو راه وجود دارد اول : وی ادامه داد

موافقت های اولیه انجام : اصغری با بیان اینکه ما طرح تنظیم بازار را به دولت داده ایم تا این مسایل را خودمان مدیریت کنیم، گفت

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930416000767
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AA%D8%AE%D9%85+%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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در بحث جوجه، مدیریت تولید و توزیع آن به اتحادیه : وی افزود.مشخص می شود شده و طی یکی، دو هفته آینده نتیجه نهایی آن

  .واگذار و ابالغیه آن نیز به سایر استان ها زده شده است و منتظر تجرای پروسه های بعدی هستیم

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 تولیدات باغی
 ایسنا - ۸۱۳۱تیر  ۸۱چهارشنبه 

  هزار تن هلو در چهارمحال و بختیاری 1۳تولید بیش از 
  .شود  هلوی مرغوب در استان تولید می هزار تن 89ساالنه بیش از : رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت

هکتار از راضی باغی  5558: چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد ، منطقه(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری داشجویان ایران رستم غیبی در گفت

متوسط برداشت : وی تصریح کرد .هکتار بارور است 906هکتار به صورت نهال و  8401این میزان اراضی  از. استان زیر کشت هلو است

درصد  51درصد هلوی تولیدی در باغات چهارمحال و بختیاری از نوع زعفرانی،  51. تن است 66تا  61محصول هلو از هر هکتار باغ بین 

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه باغات دو شهرستان .م استدرصد از سایر ارقا 8درصد انجیری و  4کاردی، 

درصد از هلوی مورد نیاز کشور  5استان ساالنه : گفت اند، خود اختصاص داده  سامان و بن بیشترین سطح زیر کشت درختان هلو در استان را به

 646: غیبی اظهار کرد .بگیرد ها را در اختیار مطرح است و توانسته بازار بسیاری از استاناستان در سطح کشور  هلو زعفرانی. کند را تولید می

تن شلیل از باغات  11ساالنه . هکتار نهال است 688هکتار بارور و  68هکتار باغ شلیل در استان وجود دارد که از این سطح زیرکشت 

وی با تاکید بر ضرورت جذب سرمایه گذار در بخش تولیدات  .شود ی و خارجی میبرداشت و روانه بازارهای مصرف داخل چهارمحال و بختیاری،

  .باید تالش کرد با جذب سرمایه گذار در این بخش میزان تولید را افزایش داد :باغی استان، تصریح کرد

http://www.isna.ir/fa/news/30307173333 

 تولیدات باغی
 آیانا- 7030تیر  73, پنجشنبه

 فرنگی کردستان  صویب اختصاص اعتبارات باقیمانده کانون توتت

سازی  فرنگی کشور بوده و با تجاری تواند محل و محملی برای توسعه و موفقیت کانون هماهنگی توت بنیاد نخبگان می

 .از آن کوتاه کردها و دالالن را  های علمی بتوان دست واسطه و اجرای طرح

فرنگی کشور در استان  با توجه به اینکه کانون تخصصی هماهنگی توت: رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان با اعالم این خبر گفت 

های دقیق علمی و فناوری  توان با اجرای طرح نخبه استان زیرمجموعه این بنیاد هستند می 064کردستان قرار دارد و عالوه بر آن 

 .فرنگی در کشور هموار کرد سازی توت ها راه را برای تجاری دهاین دا

توان با ورود  معاونت علمی و فناوری و بنیاد نخبگان اگر به این سمت سوق یابد بسیار نتیجه بخش بوده و می: صالح ادیبی افزود

ها و دالالن را از این بخش  دست واسطهسازی آن  ها، بسیاری از مشکالت حل شده و با تجاری نخبگان به این عرصه و یافتن راه حل

 .کشاورزی قطع کرد

فرنگی استان کردستان چهار میلیارد تومان از محل معاونت علمی و فناوری کشور اختصاص  وی با اشاره به اینکه برای کانون توت

فته مصوب شد تا این اعتبارات از گر های صورت یک میلیارد تومان از این اعتبارات باقیمانده که با پیگیری: یافته، خاطرنشان کرد

 .فرنگی استان تزریق شود سوی معاونت علمی و فناوری کشور به کانون هماهنگی توت

فرنگی به  تر رسیدن توت فرنگی برای سریع آسفالت شدن روستاهای پرونده توت: رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان ادامه داد

 .کند زم و ضروری میشهرها و فروش آن به بازارهای کشور امری ال

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%DA%A9%D9%81%20%D9%88%20%D8%B3%D9%82%D9%81%20%D8%AA%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%20&Title=%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%DA%A9%D9%81%20%D9%88%20%D8%B3%D9%82%D9%81%20%D8%AA%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%B4%D8%AF
http://www.isna.ir/fa/news/93041810665
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فرنگی، انگور و گردو امری برشمرد و تصریح  ادیبی ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت شاخص استان از قبیل توت

بنیان توسعه  های دانش ای این استان باید به سمت صنایع تبدیلی و تکمیلی و با بنیان علمی از سوی شرکت های توسعه طرح: کرد

 ./یابد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/71301-7.html 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی
 خبرنگاران جوان - ۸۱۳۱تیر  ۸۳: تاریخ

 "کشاورزی"در بخش  "پرلیت"مزایای 

ترکیبی پرلیت کشاورزی و یک افزودنی دیگر نظیر پیت، شما می توانید وزن محیط کشت را با استفاده از مخلوط های 

 .کاهش دهید% ۶۱کمپوست یا کودهای آلی، بعنوان خاک محل کشت تا 

مجاورت پرلیت یک نوع شیشه آتشفشانی است که وقتی مذاب ریولیتی بسرعت و در  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

وقتی که این . تشکیل می شود%( 0-4با درصد وزنی)آب سرد شود و مقادیر کمی از آب را در داخل شبکه خود به دام بیاندازد 

درجه سانتیگراد حرارت دهند، آب مولکولی آن بخار می شود و سطح  911شیشه را خرد کرده و تحت شرایط کنترل شده، حدود 

 .انه های نرم کف مانند و سفیدی که بدست می آید پرلیت نام داردد. ذرات به سمت بیرون پف می کند

 مزایای پرلیت در بخش کشاورزی**

 0111تا  6111خاک کامال آبیاری شده . کیلوگرم بر متر مکعب وزن دارند 151پرلیت کشاورزی کامال آبیاری شده، تنها 

با استفاده از مخلوط های ترکیبی پرلیت کشاورزی و یک شما می توانید وزن محیط کشت را . کیلوگرم بر متر مکعب وزن دارد

 .کاهش دهید% 11افزودنی دیگر نظیر پیت، کمپوست یا کودهای آلی، بعنوان خاک محل کشت تا 

 صرفه اقتصادی بلندمت**

ت خود را بنابراین برخالف مواد آلی، پوسیده نخواهد شد و خواص مخب. پرلیت کشاوری یکی شیشه آتشفشانی انبساط یافته است

 .برای مدتهای طوالنی در خاک حفظ می کند

 حفظ ریشه با پرلیت**

در عین حال، مِتواند . برابر وزن خودش آب جذب و نگهداری کند و دچار آبگرفتگی نشود 1تا  8پرلیت کشاورزی قادر است 

ثر آبیاری های مکرر پیشگیری نماید از ظرفیت نگهداری مواد غذایی محلول را نیز افزایش داده و از خروج مواد غذایی محلول در ا

که با داشتن حفرات و تخلخلهای چند الیه قادر است حتی در   سوی دیگر ساختار میکروسکوپی ذرات پرلیت به گونه ای است

ط از تخلخل مفید خود را در خاک حفظ کرده واز این طریق تبادل هوا و اکسیژن را نز در محی% 01حالت اشباع از آب نیز حداقل 

 .کشت افزایش دهد

 شیمیایی  نبود تآثیر**

از این رو تغییر قابل . پرلیت کشاورزی اساساً پی اچ نزدیک به خنثی داشته و در اکثر محیط های طبیعی غیرقابل حل می باشد

 .مالحظه ای در قلیائیت یا اسیدیته محیط کشت ایجاد نمی کند

تداخل ذره ای فوق العاده مناسبی را فراهم می کند که تهویه عالی و بازدهی باالتر پرلیت کشاورزی و باغبانی با زبری ذاتی خود،  

همچنین بدلیل داشتن ناحیه سطحی وسیع، پرلیت کشاورزی، رطوبت قابل مالحظه ای را در خود . مخلوط خاک را موجب می شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18548-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 .نگه داشته و آنرا به بهترین نحو برای رشد و گسترش گیاه آزاد می نماید

 اکهای پرلیتخ**

اغلب پروش دهندگان عمده و حرفه ای گل و گیاه می دانند که منافع استفاده از خاک با کیفیت باال کامالً ارزش پرداختن مقداری 

خاک مناسب با ایجاد کیفیت بهتر، رشد سریعتر و به حداقل رساندن ضایعات، میزان سود حاصله را افزایش می . بهای بیشتر را دارد

 . دهد

متوسط الک شده و یک  -باغبانی مخلوطهای یکدستی از پرلیت درجه دانه درشت  -ای سفارشی با ترکیب پرلیت کشاورزی خاکه

در بعضی موارد می . افزودنی دیگر نظر پیت ریزدانه عمل آوری شده هستند که برای تمام منظورهای گلکاری مناسب می باشند

ده نمود، بدین ترتیب هزینه های نیروی کار و تجهیز گلخانه به حداقل مقدار توان مستقیماً از کیسه های حاوی مخلوط استفا

 .کاهش می یابد

http://www.yjc.ir/fa/news/0130113 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی
 خبرنگاران جوان - ۸۱۳۱تیر  ۸۱: تاریخ

 روستایی کشوراولین سایت آب شیرین کن خورشیدی 

 .اولین سایت آب شیرین کن خورشیدی کشور در روستای کوشک بندر لنگه واقع در استان هرمزگان ایجاد شد

اولین سایت آب شیرین کن خورشیدی کشور در روستای کوشک بندر لنگه واقع در  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

 . استان هرمزگان ایجاد شد

درصد از رواناب حاصل از بارندگی ها در یک سال  11استان هرمزگان از استان های خشک و کم باران کشور است و حدود 

 .مکی شور و غیر قابل استفاده می شودمتوسط به دلیل وجود سازندهای آلوده کننده باالخص گنبدهای ن

خانوار تشکیل شده اند و نیازشان با  11تا  61روستای فاقد آب آشامیدنی وجود دارد که معموال از 111استان هرمزگان حدود  

ه به همین دلیل استفاده از آب شیرین کن های معمولی به دلیل هزین.حداکثر یک متر مکعب آب در شبانه روز برطرف می شود 

 .های باالیی که دارند برای روستاها مقرون به صرفه نیست

یعنی پس از انجام مراحل تبخیر و . حوزه عملکرد سیستمهای خورشیدی بر اساس سیکلی است که آب در طبیعت طی می کند 

رشید پس از بدین نحو که انرژی تشعشعی خو. تقطیر ، قطرات حاصل از تقطیر پس از جمع آوری آب شیرین را تشکیل می دهد

عبور از صفحه شفاف وارد یونیت شده و توسط سطح جاذب کامپوزیتی جذب شده و تبدیل به انرژی حرارتی می شود و آب داخل 

یونیت را تبخیر می کند پس از اینکه بخارآب داخل یونیت به حد اشباع رسید ، قطرات حاصل از تقطیر وارد لوله های جمع آوری 

 .گندزدایی می شوند uvهدایت و در آنجا توسط المپهای شده و به مخزن آب شیرین 

لیتر است و به دلیل انرژی خورشیدی باالیی که در این منطقه وجود دارد  66تا  4میزان تولید آب توسط هر واحد آب شیرین کن 

 .برابر آب شیرین کن های موجود در بازار جهانی است 0، تولیدشان تقریبا 

http://www.yjc.ir/fa/news/0130130 

 تکنولوژی، نوآوری،علمی
 آیانا- 7030تیر  97, شنبه

های آبخیزداری در  ایران پیشروی پروژه/ های آبخیزداری المللی در فعالیت افزایش سهم استفاده از تجارب بین

 خاورمیانه شد 

http://www.yjc.ir/fa/news/4893779
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4893804
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مناریت که هشت کشور دیگر در شمال آفریقا و خاورمیانه آن را در حال  شده، در پروژه های انجام بر اساس بررسی

 .ها همچنان پیشرو است انجام دارند، ایران در انجام طرح

با اعالم ( ایانا)ها، مراتع و آبخیزداری کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  معاون آبخیزداری سازمان جنگل 

ای که پروژه مناریت در حال  گونه شود، به المللی بهره گرفته می های آبخیزداری از تجارب بین در راستای انجام پروژه: این خبر گفت

و صندوق مکانیزم  UNDPترین پروژه  تان یزد، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه در حال انجام است و بزرگحاضر در سه اس

 .است( JEF)جهانی 

هشت کشوری که در شمال آفریقا و خاورمیانه هستند، این پروژه را مشغول کار هستند که در این میان : پرویز گرشاسبی افزود

 .باال استپیشرفت جمهوری اسالمی ایران بسیار 

برداری بهینه از  های مناطق خشک و بهره احیای جنگل) RFLDLو ( فائو)با سازمان خواربار و کشاورزی : وی خاطرنشان کرد

در حال ( منطقه ریگان)و کرمان ( منطقه سراوان)پروژه دیگری برای ترسیب کربن در حوزه آبخیز خراسان جنوبی ( های شور خاک

 .انجام است و بحث توسعه روستایی و منابع طبیعی در آن مورد تأکید قرار گرفته است

 .این پروژه در سال سوم قرار دارد و تاکنون نتایج مثبتی داشته است: گرشاسبی ادامه داد

درصد است و  51تا  01های مختلف جنگل، مرتع و آبخیزداری  المللی در اجرای پروژه های بین سهم سازمان: وی تصریح کرد

 .شود های نقدی و غیرنقدی کشورمان تأمین می مابقی توسط کمک

 المللی های بین ها برای اجرای پروژه مان جنگلهدایت بخشی از اعتبارات ساز 

ها  با وجود کمبود اعتبار، بخشی از اعتبارات سازمان جنگل: ها، مراتع و آبخیزداری کشور یادآور شد معاون آبخیزداری سازمان جنگل

  .المللی سوق داده خواهد شد های بین برای اجرای این پروژه
کاری، کنترل سیل در  های آبخیزداری، عملیات مربوط به احیای مراتع، بذرپاشی، کپه برای انجام پروژه: گرشاسبی تأکید کرد

 .گانه دیگری قابل توصیه است 01ها، سدهای خاکی و زیرزمینی و عملیات  رودخانه

از  کند که شرایط آب و هوایی بهتر شده و های مختلف کشور کمک می جلوگیری از بیابانی شدن شهرها و قسمت: وی اظهار داشت

 .زدایی در کشور باید انجام دهیم حمله ریزگردها در امان باشیم که در این راستا حدود هفت میلیون هکتار عملیات بیابان

زدایی تنها دو درصد است و مابقی آن را سایر عملیات تشکیل  پاشی در عملیات مربوط به بیابان سهم مالچ: گرشاسبی همچنین گفت

 .دهد می

محیطی در دستور  های زیست ها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدامات مؤثری برای مقابله با پدیده سازمان جنگل :وی در پایان افزود

صورت جدی دنبال  المللی به های مربوط به آبخیزداری را با مشارکت جوامع محلی و تجارب بین کار دارد و همچنین انجام فعالیت

 ./کند می

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/71337-7.html 

 چای
 خبرنگاران جوان - ۸۱۳۱تیر  ۰۲: تاریخ

 یابد درصد افزایش می ۵در سال جاری کمتر از  "برگ سبز چای"تولید 

: هزارتن بود، گفت ۱۳در سال گذشته  سبز کاران شمال کشور با بیان اینکه میزان تولید برگ مدیر عامل اتحادیه چای

 .یابد درصد افزایش می ۵امسال این میزان کمتر از 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/18551-1.html
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کاران برای رفتن به باغات سست  با بیان اینکه هنوز پاهای چای خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانمصطفی نصرالهی در گفتگو با 

شود و باعث عدم  ی پرداخت مطالبات کشاورزان است که همچنان با تاخیر انجام می مهمترین عامل این امر نحوه :است، افزود

 . کاران شده است اعتماد چای

با توجه به ) ترین حالت  بینانه هزارتن بود که امسال این میزان در خوش 89، 90کل برداشت برگ سبز طی سال : وی ادامه داد

 . درصد افزایش می یابد 4که کمتر از  ماند یا این در همان حد باقی می( مناسب امسال شرایط آب و هوایی

 . است  کاران به باغات ایجاد نشده نکته این است که تغییری در اصل ماجرا روند ورود چای: نصرالهی تصریح کرد 

http://www.yjc.ir/fa/news/0330309/% 

 خرما
 فودپرس- 7030تیر ماه  97شنبه 

 محبوبیت خرمای ایران در بازار هند 

خرمای وارداتی از ایران  :رمضان نوشتدر میان مسلمانان هند با فرارسیدن ماه مبارک خرما ایندیا تایمز با اشاره به افزایش مصرف 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری ایندیا تایمز، با شروع ماه مبارک .در میان خرمای دیگر کشورها محبوب تر است

ندی رمضان، خرمای وارداتی از کشورهایی نظیر ایران، عراق، عربستان و دیگر کشورهای آسیای غربی در بین روزه داران ه

. بر اساس این گزارش خرمای وارداتی از ایران در میان خرمای دیگر کشورها محبوب تر است.محبوبیت فراوانی پیدا کرده است

غربی در   خرما از کشورهای آسیای»: یک فروشنده در شهر چوک منطقه اهلل آباد هند گفت.بازارها مملو از دیگر انواع خرماست

رمای عربستان بهترین نوع خرما محسوب می شود، در حالی که خرمای ایران محبوب ترین نوع خ. طول ماه رمضان وارد می شود

  «.روپیه 6111روپیه هست تا کیلویی  651خرما از کیلویی . خرماست

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 زعفران
 ایسنا - ۸۱۳۱تیر  ۸۱چهارشنبه 

  اسانرقابت ناسالم در صادرات زعفران خر
صادرات زعفران، رقابت ناسالم بین صادرکنندگان  مشکل اصلی در: عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی گفت

  .است

مشکل اصلی ما در بخش زعفران، : خراسان، بیان کرد ، منطقه(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران عباس همتی کاخکی در گفت

  .افتد می های غیر علمی و ناسالم بین تجار داخلی اتفاق است که این امر به دلیل وجود رقابت ای ت محصول زعفران به صورت فلهصادرا

فله و با قیمت پایین به بازار به اسپانیا و دبی صادر  تجار داخلی برای رقابت با یکدیگر بخش عظیمی از زعفران را به صورت: وی ادامه داد

  .زعفران ایرانی با برند اسپانیا به سایر کشورهای اروپایی صادر شود شود ین امر باعث میکنند و ا می

اگر بتوانیم زعفران را با : بسیار بیشتر است، تصریح کرد همتی کاخکی با بیان اینکه ارزش افزوده یک کیلو زعفران نسبت به قیمت خود زعفران

ناسالم، صادرکنندگان کشور را  ب تجار و صادرکنندگان خواهد شد، اما متاسفانه وجود رقابتمطمئنا سود بیشتری نصی برند ایرانی صادر کنیم

  .نصیب گذاشته است از ارزش افزوده زعفران بی

واقعی در زمینه زعفران وجود داشته باشد و  چنانچه یک اتحادیه: عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی گفت

زمانی که  تا. تواند به راحتی از اسپانیا پیشی بگیرد از رقابت ناسالم جلوگیری کنند، ایران می کدیگر اتحاد داشته باشند واعضای آن با ی

اسپانیا خواهان واردات زعفران فله ایرانی خواهد بود، چرا که به  صادرکنندگان به صادرات زعفران به صورت فله بپردازند به طور طبیعی کشور

  .رود افزوده زیادی به جیب اسپانیا می ارزش این صورت سود

https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4904932/%25
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D9%86%D8%AF%20&Title=%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D9%86%D8%AF
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http://www.isna.ir/fa/news/30307173110 

 زعفران
 آیانا- 7030تیر  73, یکشنبه

 چگونه زعفران اصل بخریم؟ 

 .شود محسوب می ترین روش های اصلی از روی سرشاخه کالله زعفران ساده تشخیص زعفران

هایی است که مشتری باید تمام حواسش را در حین خرید جمع کند تا سرش کاله نرود؛ به  خریدش جزء آن دسته از خرید

 .گیرد خصوص که این کار به سهولت انجام می

د، بیش از آنکه به گزارش باشگاه خبرنگاران، از آنجایی که زعفران نسبت به سایر محصوالت کشاورزی، ارزش مادی بیشتری دار

توجه خود را بر روی برند و یا سایر مشخصات ظاهری این محصول معطوف کنیم، باید چگونگی تشخیص زعفران اصل از تقلبی را 

 .یاد بگیریم

جای زعفران اصل به مشتری  شکل و ظاهری مشابه زعفران داشته و برخی از کاسبان سودجو، آن را به« رنگ گل»علت آن است که 

 .دفروشن می

های کالله زعفران  چراکه سرشاخه. شود ترین روش محسوب می های اصلی از روی سرشاخه کالله زعفران ساده تشخیص زعفران

شود ضمن اینکه دارای مقداری طعم تند است؛ اگر  تر می آید باریک تر می شاخه و قسمت باالی آن شیپوری بوده که هرچه پایین سه

 .ت که کاسب برای افزایش وزنش مقداری نمک یا شکر به آن افزوده استزعفران شیرین باشد به این معناس

 .تشخیص هستند های آزمایشگاهی قابل ها پودرشده باشند تنها با دستگاه البته چنانچه زعفران

که  دهند و در صورتی همچنین برخی دیگر برای تشخیص مرغوبیت زعفران، یک رشته از آن را بین کاغذ کاهی و روزنامه فشار می

 .نامند جا نماند زعفران را مرغوب و اصل می اثر چربی به

ها اصل یا تقلبی بودن برایشان اهمیتی ندارد و صرفاً رنگ است که مدنظرشان است، با این حال الزم است  اگرچه برخی از خانواده

زای تارترازین است که  زا و سرطان ژیهای شیمیایی مصنوعی بکار رفته در تقلب زعفران، رنگ غیرمجاز آلر که بدانید از جمله رنگ

 .رود نیز به شمار می  کننده عالوه بر خسارت اقتصادی، یک خطر بهداشتی و تهدیدی برای سالمت مصرف

در صورتی که پس از رنگین شدن آب، الیافی نخ . و حل کردن آن است  یک راه دیگر قرار دادن برخی تار و رشته زعفران در آب

 .مانند باقی بماند آن زعفران تقلبی خواهد بود

 .ها فاقد مشخصات کامل و صحیح تولیدکننده است بندی آن فروشند، بسته در مجموع کسانی که این محصوالت تقلبی را می

نشانی کامل : شده از جمله بندی از ذکر تمام اطالعات پی آمده، در انواع بسته کرات توصیه شده تا در حین خرید به همین دلیل به

کارخانه، شماره تلفن، شماره پروانه ساخت، نام و ثبت تجاری، سری ساخت یا تولید، تاریخ تولید و انقضا، وزن خالص، نوع و 

 .بندی زعفران، عالمت استاندارد، عالمت تأیید وزارت بهداشت مطمئن شوید درجه

http://www.iana.ir/food/item/71033-7.html 

 شیالت
 ایسنا - ۸۱۳۱تیر  ۸۱یکشنبه 

  ماهی و میگوی تازه را چگونه تشخیص دهیم؟
شود و باید نکاتی را  و سالمت آن نیز مهم تلقی می کیفیت با توجه به اینکه ماهی و میگو یکی از اقالم مهم در سبد غذایی خانوار است توجه به

  .نظر گرفت هنگام خرید این محصوالت در

http://www.isna.ir/fa/news/93041810784
http://www.iana.ir/food/item/18460-1.html
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همچنین در خصوص ماهی نیز توجه به . توجه کرد در هنگام خرید میگو باید به شفافی رنگ و عاری بودن از هرگونه لک روی پوست آن

  .رنگ شفاف پوست ماهی توجه کردارتجاعی بافت و  شفافیت و برآمدگی چشم، قرمزی آبشش، حالت

های  اگر میگو کهنه باشد لکه: ایسنا گفت اصغر مجاهدی، معاون سازمان شیالت درباره چگونگی تشخیص میگوی سالم به خبرنگار علی

  .و رنگ کلی میگو به صورت شفاف نیست شود رنگی در ناحیه دم و سرش پدیدار می تیره

  .نگ و شفاف استر  میگوی تازه صورتی: وی ادامه داد

  چشم ماهی باید شفاف و درخشان باشد

های  ماهی توجه شود چراکه چشم ماهی  حالت چشم هنگام خرید ماهی باید به: مجاهدی در خصوص تشخیص ماهی سالم و تازه نیز اظهار کرد

بطور  فاسد تیره و کدر است و کره چشم های که چشم ماهی است، حالت کامال محدب دارد در صورتی تازه، عالوه بر این که شفاف و درخشان

  .کامل در حفره چشم فرو رفته است

  گوشت ماهی تازه قابلیت ارتجاعی دارد

این درحالی است اگر روی بدن : فاقد ترشحات است، اظهار کرد های تازه قابلیت ارتجاعی دارد و که بدن ماهی معاون سازمان شیالت با بیان این

  .دارد کند و ترشحات بدن ماهی زیاد است و حالت چسبندگی وارد شود کامال فرو رفتگی ایجاد می های فاسد فشار دست ماهی

  آبشش ماهی تازه، مرطوب و قرمز روشن است

ها مرطوب و به رنگ قرمز روشن  های تازه آبشش ماهی در: وی قرمزی آبشوش ماهی را یکی دیگر از عوامل سالمت ماهی دانست و افزود

  .ها مرطوب نبوده و رنگی خاکستری دارند آبشش های فاسد ماهیهستند ولی در 

های  هستند و سطح داخلی آنها لکه ندارد ولی در ماهی ها بطور کامل و تقریبا چسبیده های تازه سرپوش گوش در ماهی: مجاهدی ادامه داد

  .مز رنگ دیده می شودای و قر های قهوه هستند و روی سطح داخلی آنها لکه ها تقریبا جدا فاسد این سرپوش

  شوند های ماهی تازه کامال به بدن چسبیده و به سختی جدا می فلس

ها  های فاسد، فلس جدا می شوند در حالی که در ماهی ها کامال به بدن چسبیده و به سختی های تازه فلس در رابطه با ماهی: وی اظهار کرد

  .شوند برجسته و به راحتی کنده می

هایی که تازه هستند تقریبا بوی  ماهی: اظهار کرد ت بوی ماهی را یکی دیگر از عوامل شناسایی ماهی باکیفیت عنوان ومعاون سازمان شیال

دارد که  دهند ولی ماهی فاسد بوی نامطبوعی صید شده باشند بوی گیاهان آبزی همان منطقه را می های شیرین مطبوعی دارند و اگر از آب

  .دهد ترشیدگی و در اثر پیشرفت فساد بوی گندیدگی میبیشتر اوقات بوی آمونیاک و 

باید از خرید ماهی در : آنها رعایت می شود دانست و گفت های معتبر که نکات بهداشتی در مجاهدی بهترین مکان برای خرید ماهی را فروشگاه

  .بهداشتی اجتناب شود مکان های نامناسب و غیر

  مدت نگهداری ماهی و میگو

یخچال قابل نگهداری است اما ماهی یخ زده پس از  ماهی تازه یک تا دو روز داخل: مدت نگهداری ماهی و میگو اظهار کردوی در خصوص 

  .شود و حدود یک ماه در فریزر قابلیت نگهداری دارد خارج شدن از یخچال به سرعت باید مصرف

  .فریزر قابلیت نگهداری دارد ار ماه داخلمیگو تازه نیز یک تا دو روز داخل یخچال و تا چه: مجاهدی ادامه داد

http://www.isna.ir/fa/news/30307331031 

 شیالت

 خبرنگاران جوان - ۰۱۳۱تیر  ۰۱: تاریخ

 (چابهار) "شیالتی آبهای دور"آشنایی با مرکز تحقیقات 

 را بررسی می کند "شاه میگوی صخره ای"ذخایر گونه ، میزان "مرکز تحقیقات شیالتی"

http://www.isna.ir/fa/news/93041508498
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مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور، در راستای فعالیتهای شیالتی منطقه مبنی بر   خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

واحل استان سیستان و بلوچستان تاسیس و فعالیت خود را رسماً از ابتدای در س 6818بهره برداری مناسب از منابع آبی در سال 

 . آغاز کرد 6819سال 

استان سیستان و بلوچستان سرزمین پهناور با استعدادهای شناخته شده و ناشناخته بسیار، وسعت زیاد این استان همراه با طبیعت 

زمین مستعد برای هرگونه فعالیت شیالتی ، کشاورزی ، دامپروری و متنوع و آب و هوایی متغیر در چهار فصل، این سزمین را سر

    . صنعتی و غیره نموده است

کیلومتر مزر آبی در دریای عمان و واقع شدن در دهانه  801موقعیت این استان به ویژه شهرستان چابهار از نظر دارا بودن  

این استان از پتانسیلهای باالیی در امر . ب اقتصادی متمایز ساخته است اقیانوس هند، آن را بعنوان یک آبراه ترانزیتی و بازار مطلو

 : صید و صیادی برخوردار است که می توان اهم آن را بدین شرح برشمرد 

درصد صید آبزیان در این استان صورت می  54-51درصد صید کل تون ماهیان کشور و  11-11بیش از : تون ماهیان  -6 

در همین راستا . احداث کارخانه های متعدد در منطقه و باعث ارتقاء سطع زندگی بومیان گردیده استپذیرد و این امر باعث 

 . تحقیقات مختلفی از قبیل روشهای مختلف صید ، بیولوژی و ارزیابی ذخایر این خانواده انجام گرفته است

در چند سال اخیر تحقیقات شیالت . ینه استاز مهمترین سخت پوستان با ارزش خوراکی در این زم( : البستر)شاه میگو  -0 

چابهار ضمن شناسایی گونه های مختلف ، مطالعات مبسوطی در خصوص روشها و ادوات صید ، میزان ذخایر و برداشت بهینه از 

 . این ذخایر را انجام داده است

این دسته . ختلف، جلبکهای دریایی استگونه م 681یکی دیگر از ذخایر غنی موجود در منطقه با بیش از : جلبکهای دریایی  -8 

لذا . از گیاهان دریایی در صنایع نساجی، داروئی ، غذایی، بهداشتی، آرایشی و آزمایشگاهی کاربردهای بسیار متنوعی را داراهستند

اد صنعتی با این رویکرد، مطالعاتی بر روی شناسایی گونه های موجود، پراکنش و دستیابی به روشهای مناسب جهت استحصال مو

 . آغاز گردید

یکی از گونه های آبزیان در منطقه خیاران دریایی است که در سواحل استان گونه های مختلف آن به وفور : خیار دریایی  -5 

(. 6814زنکویچ )درصد وزن خشک آنرا تشکیل می دهد  8/86بطوریکه میزان پروتئین در خیاران دریایی معادل . یافت می شود

ای برروی سموم بدست آمده از دستگاه خیار دریایی نشان می دهد که این مواد خواص ضد ویروسی، ضد تومور، همچنین بررسیه

خیاران دریایی موجوداتی (. James, 0116)ضد سرطان و ضد بارداری داشته و در صنعت داروسازی کاربرد گسترده دارند 

د و درحقیقت به عنوان یک پالینده طبیعی بستر استخرها هستند که رسوبات کف بستر استخرهای پرورش آبزیان را می بلع

محسوب می شود بنابر این می توان آنها را در مزارع پرورش میگو به صورت توام پرورشی داده و در نتیجه باعث رشد سریع خود و 

 . منطقه و استان گردید میگو و افزایش تولید در هکتار گردید که در نهایت باعث رشد و شکوفایی بیشتر صنعت پرورش میگو در

 : تاریخچه  - 

 6818مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور، در راستای فعالیتهای شیالتی منطقه مبنی بر بهره برداری مناسب از منابع آبی در سال  

 . آغاز نمود 6819در سواحل استان سیستان و بلوچستان تاسیس و فعالیت خود را رسماً از ابتدای سال 

عالوه بر بخشهای فوق . متر زیر بنا با بخشهای تحقیقاتی، مدیریت ذخایر، اکولوژی، آبزی پروری است 0111ا مساحت این مرکز ب 

عمده فعالیتهای . واحد اطالعات علمی و واحد های اداری و مالی نیز بر حسب نیاز بخشهای مختلف مرکز را پشتیبانی می نمایند

عات انواع جلبک ، شاه میگو، تون ماهیان، خیار دریایی، میگو و شناسایی منابع آبی مطال: این مرکز بر چند محور اساسی شامل 

     .استان متمرکز است که در چهارچوب اهداف تعیین شده در قالب پروژه های تحقیقاتی کاربردی شیالتی به اجراء در آمده است

https://www.yjc.ir/fa/services/6
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 : وظایف و اهداف مرکز  - 

 . تحقیق و مطالعه در خصوص بررسی و بیولوژی ذخایر تون ماهیان -6 

 . تحقیق و بررسی بر روی بیولوژی، اکولوژی و میزان ذخایر گونه شاه میگوی صخره ای  -0 

تحقیق و بررسی در خصوص امکان سنجی احداث زیستگاه مصنوعی، ذخایر ماهیان کفزی جهت اعمال مدیریت بر ذخایر و  -8 

 . اری پایداربهره برد

 . بهینه سازی و استاندارد نمودن روشهای صید تون ماهیان -5 

 بررسی بیولوژی، پراکنش و امکان سنجی صید اسکوئید و ماهی مرکب  -4 

 . بررسی اثرات زیست محیطی سایتهای تکثیر و پرورش میگو استان سیستان و بلوچستان -1 

 . ژی ، اکولوژی و پراکنش گیاهان دریاییتحقیق و بررسی وضعیت زیست محیطی ، بیولو -1 

 . بررسی اکولوژیک خوریات و خلیج گواتر در دریای عمان -8 

توسعه همکاریهای تحقیقاتی با کشور های حاشیه اقیانوس هند به منظور افزایش امکان بهره برداری از منابع آبزیان اقیانوس  -9 

 . هند و دریای عمان

گاه تحقیقاتی در شهر زابل تحت عنوان ایستگاه هامون، از امکان اجرای پروژه های تحقیقاتی در منابع با در اختیار داشتن یک ایست 

 . آبی داخل استان بویژه بر روی تکثیر و پرورش گونه های بومی نیز برخوردار است

 : ی مربوطه ساختار سازمانی و وظیفه واحد ها بویژه واحد های تخصصی حد اکثر در ده سطر همراه با عکسها -4 

 : مدیریت ذخایر  -6 

این بخش بمنظور کمک به مدیریت صحیح از ذخایر شیالتی و صید بهینه آبزیان بوجود آمد تا بتوان با گردآوری اطالعات مربوط  

آنالیز به صیـد ، تـالش صـیادی ، بـیومتری ، کـالبدشکافـی ، پراکنش آبزیان مهم شیالتی و بکارگیری نرم افزارهای مناسب جهت 

 . اطالعات فوق به یک برنامه اساسی برای بهره برداری مستمر از دریا دست یافت 

 : عمده فعالیت آن بخش شامل  

 . گردآوری اطالعات مربوط به صید و بیومتری آبزیان از اسکله های صیادی  

 . انجام کارهای آزمایشگاهی و آنالیز اطالعات حاصل جهت اعمال ممنوعیت فصل صید  

 . رزیابی ذخایر کفزیان و سطح زیان دریای عمان ، تن ماهیان و اعالم وضعیت ذخایر این آبزیان ا 

 . تهیه نقشه پراکنش برای گونه های مهم شیالتی از عمده فعالیتهای این بخش است 

 : بخش اکولوژی  

تأکید بر گونه های مهم از نظر شیالتی و این بخش که در راستای اهداف تحقیقاتی در زمینه شناسائی انواع گونه های آبزی با  

فراهم نمودن اطالعات پایه در خصوص بررسی اثرات متقابل زیست محیطی در چرخه زندگی آبزیان تشکیل شده است ، مشتمل بر 

 . پالنکتون ، بنتوز ، ماهـی شناسی ، فیزیک و شیمی و اتاق حساس است: آزمایشگاههای 

 : توان در موارد ذیل متمرکزنمود عمده فعالیت های این بخش را می 

 مطالعات جامع اکولوژیک و زیست محیطی اکوسیستم های دریایی و رودخانه های مهم شیالتی   

شناسایی اکوسیستم های مختلف آبی از نظر فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی ، آالیندها، موجودات زنده کفزی، فیتوپالنکتونها،   

 . تونها و تحقیق در زمینه روابط اکولوژیکی این فاکتورها با یکدیگرزئوپالنکتونها و ایکتیوپالنک

مطالعات جامع اکولوژیک استخرهای پرورش آبزیان و بررسی اثرات متقابل زیست محیطی ناشی از فعالیت کارگاههای تکثیر و   
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 ( به ویژه میگو) پرورش آبزیان 

جنگلهای دریایی ، خوریات و مصب ها، آبسنگ )ساحلی و دریایی مطالعات جامع و مستمر اکولوژیک و زیست محیطی آبهای   

 . و طبقه بندی آنها از نظر ارزشهای شیالتی و زیست محیطی.... ( های مرجانی و 

به منظور اعمال مدیریت بهینه در بهره برداری پایدار و بازسازی این ( داخلی –دریایی )مطالعات جامع اکولوژیک گونه های آبزی   

 . گونه ها

خورها، مصب ها و مناطق حساس صید و : مطالعات جامع هیدرولوژی و هیدروبیولوژی دریای عمان و آبهای ساحلی شامل   

 (. صیادی

کوتاه )بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های صنعتی و کارگاههای تکثیر و پرورش آبزیان و تحقیق در خصوص اثرات   

با درنظر گرفتن ( داخلی و دریایی)های مختلف بر اجزای گوناگون اکوسیستم های مهم آبی  آلوده کننده( مدت و بلند مدت

آالینده ها ، اثرات آالینده ها بر تنوع ***** اثرات مجزا و توام آالینده ها، تاثیر شرایط محیطی بر میزان ) دیدگاههای مختلف 

 .... ( زیستی انواع آبزیان و 

 . قیقاتی مرکز در قالب پروژه های تحقیقاتی و اندازه گیری فاکتورهای مورد نیاز آنهاهمکاری با سایر گروههای تح  

 . همکاری با سایر سازمانها و ادارات در چارچوب همکاریهای سازمانی و با هماهنگی مسئولین مافوق

 : بخش آبزی پروری  -     

به جهت حفظ ذخایر مهم اقتصادی و تکثیر و پرورش آنها این بخش به عنوان جوانترین بخش مرکز در راستای اهداف تحقیقاتی  

 . تشکیل گردید  6815در محیطهای آب کنترل شده و اواخر سال 

 : عمده فعالیت آن بخش شامل  

بررسی و انتخاب گونه های مهم اقتصادی منطقه وبدست آوردن بیوفاکتورهای گونه های قابل پرورش و در نهایت تکثیر وپرورش  

 . یطهای آبی مناسب آنها در مح

 . تعیین پراکنش ، بررسی بیولوژیکی و درنهایت تکثیر و پرورش جلبکهای دریایی  

 . تعیین پراکنش ، بررسی بیولوژیکی و در نهایت تکثیر و پرورش خیار دریایی  

 . نگهداری و پرورش شاه میگو در حوضچه های بتونی  

 . مزارع و پرورش میگوی استان  بررسی وضعیت مدیریت بهداشتی کارگاههای تکثیر 

 ( . فایکولب ) کشت و نگهداری بعضی از جلبکهای میکرو 

 : واحد اطالعات علمی  -   

این واحد به منظور فراهم آوردن اطالعات مورد نیاز تخصصی بخشهای مختلف ، عمده فعالیت خود را در موارد ذیل متمرکز نموده  

 . است 

 . تهیه و تامین کتب ، مقاالت ، نشریات از طریق بانکهای اطالعاتی موجود در داخل و خارج از کشور  

 . ارتباط با شبکه اینترنت به منظور تماس با محققین خارج از کشور و ایجاد ارتباط با کلیه مراکز تحقیقاتی شیالتی داخل و خارج  

 . های تخصصی مرکز انجام خدمات نرم افزاری و سخت افزاری به بخش 

جلد کتب فارسی و التین ، گزارش و مقاالت فارسی و التین دارد که جهت  1811ایجاد کتابخانه مرکز که هم اکنون متجاوز از  

 . سهولت دستیابی و ایجاد سیستم مناسب برای استفاده از کتب و غیره کلیه آنها وارد برنامه های کامپیوتری کتابخانه گردیده است 

 . اری سمینارهای داخلی در رابطه با فعالیتهای تحقیقاتی مرکز برگز 
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 . ایجاد بانک فیلم و اسالید و نوارهای ویدئویی در رابطه با فعالیتهای تحقیقاتی  

 . انتشار متعدد عنوان مقاله در مجالت و ژورنال داخلی و خارجی  

 . اهی و کارگاهها همراه با عکس ذیربطتجهیزات و توانمندیها اعم از شناور ها، ادوات مهم آزمایشگ - 

http://www.yjc.ir/fa/news/0333330 

 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۸۱۳۱تیر  ۰۸: تاریخ

 میلیون قطعه بچه ماهی خزر ۱۱رهاسازی 

هزار قطعه از این مولدین برای تکثیر استفاده شده  ۱هزار قطعه مولد از دریا صید و به مراکز انتقال داده شده که  ۳

 .است

در : ، علی اکبر پاسندی افزود( مانا)به نقل از شبکه اطالع رسانی جامعه دریایی ایران  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  به گزارش

هکتار از مراکز تکثیر و پرورش در استان آبگیری و ذخیره سازی شده  81اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ، "سال 

 .است

هزار قطعه از این مولدین برای تکثیر استفاده  8انتقال داده شده که هزار قطعه مولد از دریا صید و به مراکز  9حدود : وی گفت   

   .شده است

گلستان تنها استان تکثیر کننده این : پاسندی با بیان اینکه کپور به عنوان گونه اصلی و قالب در استان تولید می شود، تصریح کرد

کلمه و سفید   ی رهاسازی شده از نوع کپور و بقیه نیزمیلیون قطعه بچه ماه 88میلیون قطعه از این  41گونه است و امسال 

هکتار از استخرهای این مرکز آبگیری شده و  85امسال : حسن پور رئیس مرکز تکثیر خاویاری سد وشمگیر نیز گفت  . است

  . قطعه مولد کلمه بصورت نیمه مصنوعی تکثیر شده است 511قطعه مولد کپور و یک هزار و  011حدود یک هزار و 

  . قطعه از دریا تامین شده و بقیه مولدین بکارگیری شده در همین مرکز مولدسازی شده است 681: وی خاطرنشان کرد

به گفته حسن پور، بیشترین فعالیت مرکز تکثیر و پرورش سد وشمگیر برای تولید کپور است و بخشی از این فعالیت ها به تولید و 

  . تکثیر کلمه اختصاص دارد

هزار قطعه بچه ماهی تولید می شود و زمان تکثیر از فروردین تا خرداد ماه و رهاسازی از  51به طور متوسط از هر مولد  :وی افزود

  . خرداد تا پایان تیر انجام می شود

ریا و تولید و تکثیر بچه ماهی و رهاسازی آن به دریا با هدف بازسازی ذخایر د: رئیس مرکز تکثیر و پرورش سد وشمگیر یادآور شد

 .تثبیت اشتغال صیادان پره استان انجام می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/0331739 

 شیالت
 آیانا- 7030تیر  73, یکشنبه

 مدیرکل جدید شیالت لرستان منصوب شد 

ایران، حسن صالحی معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران، با صدور به گزارش ایانا و به نقل از روابط عمومی سازمان شیالت 

 .حکمی به کیارش بیرانوند او را به سمت مدیرکل جدید شیالت استان لرستان منصوب و مشغول کار کرد

 .ستان بودگفتنی است پیش از کیارش بیرانوند، اکبر خدیش با سمت سرپرستی عهده دار انجام وظایف اداره کل شیالت در این ا 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/71011-7.html 

http://www.yjc.ir/fa/news/4906604
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4908152
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/18488-1.html
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 صادرات و واردات
 - 93/04/20فارس

 میلیون تن محصول ۱۵میلیون تن، ضایعات  ۱۰واردات /کاهش واردات با جلوگیری از ضایعات کشاورزی

میلیون تن محصول کشاورزی وارد کشور شده، ساالنه  ۱۰حدود  ۳۲در حالی که سال : شاورزی گفتعضو کمیسیون ک

 .رود میلیون تن محصول نیز از طریق ضایعات از بین می ۱۵حدود 

در مورد ضایعات  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زاده عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در گفت عباس پاپی

درصد است و این مسئله ناشی از تولید ارقام  81تا  04 ضایعات بخش کشاورزی بین: بخش کشاورزی و راهکار کاهش آن، گفت

 .نامناسب است

در زمان نگهداری و حمل و نقل تحمل کمتر و  رطوبت موجود در انبارها برخی از محصوالت کشاورزی نسبت به ضربه،: وی افزود

 .حساسیت بیشتری دارند بنابراین ممکن است بخشی از آن از بین برود

این عوامل در کشورهای توسعه یافته حل شده و محصوالت کشاورزی بر اثر این گونه مسائل : عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .رود از بین نمی

از آنجا که به شدت در صنایع : ور در خصوص صنایع تبدیلی دچار مشکل و نواقصی است، اظهار داشتزاده با بیان اینکه کش پاپی

 .توانیم در فصولی که تولید زیاد است، مازاد مصرف را وارد چرخه صنایع تبدیلی کنیم تبدیلی دچار ضعف هستیم بنابراین نمی

رود، در حالی که این محصوالت  بر اثر نبود صنایع تبدیل از بین می. ..بسیاری از محصوالت کشاورزی مانند گوجه، پیاز و: وی افزود

 .توان به رب گوجه فرنگی و یا پودر پیاز تبدیل کرد  را می

زنجیره تولید تا مصرف در کشور ما یک زنجیره معیوب است و : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان داشت

شود در  بازاررسانی محصوالت غذایی از تولید تا مصرف باعث هدر رفت محصوالت غذایی میهای غیر ضروری در چرخه  واسطه

 .حالی که باید زمان تولید محصوالت تا رسیدن به بازار مصرف را کوتاه کرد

و وسایل  همه محصوالت کشاورزی تقریبا با وانت: زاده با بیان اینکه وسایل ویژه حمل و نقل محصوالت کشاورزی نداریم، گفت پاپی

مناسب برای حمل و نقل محصوالت کشاورزی باعث ضایعات بخشی از   شوند و عدم وجود وسیله جا می ای شبیه وانت جابه نقلیه

 .محصوالت کشاورزی شده است

 شود و حتی وسایل مکانیزه برای برداشت آن در کشور  با بیان اینکه برداشت محصوالت کشاورزی بصورت مکانیزه انجام نمی  وی

  .دهد های سنتی و با دست ضایعات این محصوالت را افزایش می برداشت محصوالت کشاورزی با روش: افزود موجود نیست،

در افزایش  محصوالت کشاورزی وجود ندارد و این مسئله هم ها و انبارهای مناسب برای نگهداری سردخانه: زاده تصریح کرد پاپی

 .ضایعات بخش کشاورزی مؤثر است

میلیون تن تولیدات محصوالت کشاورزی است که از این میزان  661براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی ساالنه حدود : دوی افزو

 .شود درصد آن به ضایعات تبدیل می 81تا  04حدود 

میلیون تن محصوالت کشاورزی به  05حدود  96مطابق آمار وزارت جهاد کشاورزی سال : عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

از واردات را با  بخش زیادی توان جلوی مقدار از تلفات بخش کشاورزی کمتر است، بنابراین می شور وارد شده است که اینک

 .کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی گرفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303071333333 

 صادرات و واردات

http://www.farsnews.com/
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 - 93/04/18فارس

 واردات گوشت گاومیش از هند به جای گوساله برزیلی/ مبدا واردات گوشت ایران تغییر کرد

پس از محدود شدن واردات گوشت گوساله از کشور برزیل هند به جای : رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل گفت

 .کند گاومیش به ایران صادر می  شتهای بلوکه شده نفت کشورمان گو ل پو

اکنون هند به  هم های کشور برزیل، ایران واردات گوشت از این کشور را محدود کرد و بروز بیماری جنون گاوی در بین دام پس از

ی بلوکه ها ها به ازای پول شود این گوشت عنوان جایگزین اصلی برزیل در حال واردات گوشت به ایران است، در حالی که گفته می

 .شود شده ایران در هند به ایران وارد می

ایران   واردات گوشت: گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  میرقاسم مؤمنی رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل در گفت

شود شامل قراردادها و مجوزهایی  حاضر به داخل کشور انجام میبرزیل مدتی است که محدود شده و واردات گوشتی که در حال  از

 .شود صادر نمی از برزیل مجوز جدیدی اکنون برای واردات گوشت قرمز است که قبال صادر شده است و هم

 شود نفت گوشت گاومیش هندی وارد کشور می  بجای پول* 

شود و احتماال این کشور به جای  ات گوشت به ایران از هند انجام میاکنون وارد به ازای واردات گوشت قرمز از برزیل هم: وی افزود

 .کند ایران، گوشت به کشورمان صادر می به های بلوکه شده پول پرداخت

یکی از  :شایع شد، گفت ایالت برزیل بیماری جنون 01چند ماه پیش در یکی از  رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل با بیان اینکه

میزان واردات گوشت از برزیل  بیماری جنون گاوی بود اما همان مقدار که دن واردات گوشت گوساله از برزیلدالیل محدود کر

 .شود کشور انجام می کشور کاهش یافت به همان اندازه همان واردات گوشت از هند به به

 گوشت گاومیش هندی به جای گوشت گوساله برزیلی* 

های وارداتی از هند گوشت نژادی از  گوشت :تصریح کرد های هندی چگونه است، گوشتکه کیفیت  مؤمنی در پاسخ به این سؤال

های وارداتی از هند سازمان دامپزشکی کشور و همچنین مصرف کننده باید نظر  گاو یعنی گاومیش است و در مورد کیفیت گوشت

 .بدهد

نیم مثل این است که کیفیت گوشت گوساله را با اگر بخواهیم کیفیت گوشت گوساله و گاومیش را با هم مقایسه ک: افزود وی

توان گفت که  گوسفند مقایسه کنیم و قطعا گوشت گوسفند به لحاظ برخی خصوصیات و کیفیت نسبت به گوساله بهتر است و می

  .تری برخوردار است گوشت گوساله هم نسبت به گوشت گاومیش به همان نسبت از کیفیت مناسب

سازمان : بیان داشت شرایط بهداشتی واردات گوشت هندی و برزیل در پاسخ به این سؤالی دربارهرئیس انجمن دوستی ایران 

دام زنده  واردات سال پیش 0حدود  ها نظارت دارد و این سازمان باید در این مورد نظر بدهد ولی باید بگویم دامپزشکی بر گوشت

های این کشور جلوی واردات دام زنده از این  در بین دام ی تب برفکیشد که پس از مدتی به علت بیمار از هند و پاکستان انجام می

 .کشورها گرفته شد

های دام برزیل بسیار تمیز و  کشتارگاه: به فارس گفت های هندی های برزیلی نسبت به گوشت مؤمنی در مورد مزیت گوشت

 .سن دارند شوند کمتر از سه سال هایی که در برزیل کشتار می و همچنین دام پیشرفته است

های برزیلی  های دامی میزان تنوع بیماری دامی برزیل بسیار کمتر از هند و از طرفی گوشت همچنین به لحاظ بیماری: وی افزود

 .شود های هندی بصورت نیمه منجمد و یا گرم وارد کشور می شوند ولی گوشت بصورت منجمد وارد کشور می

و بصورت گرم وارد   58و معموال پس از  های هندی از طریق مرز پاکستان گوشت: کردرئیس انجمن دوستی ایران و برزیل تصریح 

 .شود ولی کیفیت احشام آن نسبت به احشام برزیلی پایین تر است کشور می

http://www.farsnews.com/
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روز طول  54شود و پس از انجماد حدود  ساعت منجمد می 10تا  58های برزیلی پس از کشتار دام بین  گوشت: مؤمنی گفت

تری نسبت به گوشت های وارداتی هند  توان گفت به علت انجماد وضعیت بهداشتی مناسب  به کشور وارد شود که میکشد تا  می

  .دارد

 های منجمد برزیلی یک سال تاریخ مصرف دارد گوشت* 

قابل مصرف های برزیلی از روز کشتار و پس از انجماد به مدت یکسال قابل مصرف است و پس از از فاسد و غیر گوشت :وی افزود

 .شود می

 0160در سال : اطالعی از میزان واردات گوشت قرمز از برزیل و هند، گفت رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل با اظهار بی

 .بزرگترین وارد کننده گوشت از برزیل بودیم و بعد از ما بزرگترین وارد کننده گوشت از برزیل روسیه بود

گوشت  تواند خودش را به یکی دو کشور مثل برزیل و یا هند محدود کند و می ی تأمین گوشتایران نباید برا :مؤمنی بیان داشت

 .مورد نیازش را از کشورهای دیگر مثل پاراگوئه، مکزیک و حتی کشورهای اروپایی تأمین کند

 خریم یورو گرانتر می 544هر تن گوشت برزیلی را * 

شود به عنوان مثال کشور برزیل  گیرنده می شود آن کشور تصمیم انجام میوقتی تأمین یک محصول فقط از یک کشور : وی افزود

 .فروخت یورو گوشت را گرانتر به ما می 511نسبت به سیار کشور در هر تن حدود 

این مسئله : گوشت از کشورهای مختلف پرداخت و بیان داشت های تنوع واردات مزیت رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل به بیان

 .شود شود و همچنین واردات گوشت از انحصار یک یا چند تاجر خارج می اهش قیمت میباعث ک

شود مدیریت در دست کشور وارد کننده بیفتد و کشور صادر  واردات گوشت از کشورهای مختلف باعث می: مؤمنی تصریح کرد

 .گیرنده نباشد کننده تصمیم

 تراز بازرگانی منفی ایران مقابل برزیل* 

صادرات : کرده است، گفت میلیون دالر کاال از برزیل وارد کشور 581حدود  0168در سال  ه به این موضوع که ایرانوی با اشار

منفی  میلیون دالر بوده و این مسئله نشانگر تراز بازرگانی بسیار 111میلیون و  1کاال از ایران به کشور برزیل در همان سال حدود 

 .کشور ما به نفع برزیل است

وقتی تراز بازرگانی یک کشوری نسبت به کشور دیگر منفی است باید کشوری که : نجمن دوستی ایران و برزیل تصریح کردرئیس ا

تراز بازرگانی مثبت دارد به لحاظ تجاری و بازرگانی امتیازاتی به کشور مقابل بدهد اما کشور برزیل هیچگونه امتیازی به ایران 

 .المللی است بین دهد در حالیکه این قانون تجارت نمی

اند و  مسئوالن کشور ما و نمایندگان کشور جمهوری اسالمی ایران در سفارت تاکنون به این مسئله نپرداخته: مؤمنی تصریح کرد

 .اند در حالیکه نگرفتن امتیاز تجاری از این کشور به زیان تجارت ماست این مسئله را از برزیل مطالبه نکرده

های مسئوالن وزارت  شود در حالی که به دلیل عدم پیگیری تجارت با ایران سودهای کالنی عایدشان می تجار برزیلی از: وی افزود

 .نصیب از امتیازات قانونی هستند خارجه و وزارت بازرگانی تجار ما بی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303071333097 

 صادرات و واردات
 آیانا- 7030تیر  73, دوشنبه

 های وارداتی ممکن است به تاریخ انقضاء برسند  نها پنج درصد گوشتت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930418000321
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و نیاز به  دلیل مشکالت گمرکی و سایر موارد به تاریخ انقضاء برسند های وارداتی ممکن است به تنها پنج درصد گوشت

 .های مجدد برای تعیین کیفیت و سالمت داشته باشند آزمایش

با اعالم این خبر ( ایانا)کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دامپزشکی معاون بهداشت و پیشگیری سازمان 

که بعد از آن اگر در بازار عرضه نشد به چه های منجمد وارداتی معموالً دارای یک سال تاریخ مصرف است، اما این گوشت: گفت

 .شود، اقداماتی است که باید آزمایشگاه آن را مشخص کند سرنوشتی دچار می

های مختلف که تمامی موارد مربوط به ظاهر، بو، طعم، رنگ، قوام و وجود  پس از بررسی و انجام آزمون: محسن مشکات افزود

 .اند دوباره تاریخ تمدید بخوردتو شود، می های مختلف سنجیده می میکروب

های وارداتی به بازار مصرف نرسد و باید برای ادامه ماندگاری آنها تحت  ممکن است تنها پنج درصد گوشت: وی خاطرنشان کرد

 .آزمایش قرار گیرد

به بازار مصرف برسد و ها دیرتر  شود که این محموله گاهی از موارد وجود برخی از مشکالت در ترخیص باعث می  :مشکات ادامه داد

 .بدین ترتیب در تاریخ انقضای آنها باید تجدیدنظر انجام شود

سازمان دامپزشکی کشور تمامی موارد مربوط به سالمت محصوالت پروتئینی را تحت بررسی دارد و مردم : وی تصریح کرد

 .برخوردارندهای وارداتی و داخلی از سالمت  توانند اطمینان داشته باشند که تمامی گوشت می

 اسکین با گرمای هوا متوقف شد های ناقل لمپی فعالیت پشه 

ها  پشه: های کشور یادآور شد اسکین در استان کشور درباره وضعیت بیماری لمپی دامپزشکی معاون بهداشت و پیشگیری سازمان

توان  رو خواهد شد، بنابراین می اختالل روبهشوند و از آنجا که در فصول گرم سال فعالیت آنها با  ناقل اصلی این بیماری تلقی می

 .گفت که این بیماری تحت کنترل است

ها و انجام واکسیناسیون ادامه دارد و برای فصل پاییز که هوا دوباره برای  های درگیر همچنان مراقبت در استان: مشکات تأکید کرد

 .تهایی در دستور کار اس شود، برنامه های ناقل مساعد می فعالیت پشه

های بیمار در  های درگیر و بررسی برای جداسازی دام های سالم در اطراف کانون انجام واکسیناسیون برای دام: وی اظهار داشت

 .دستور کار است

آمیز است، تاکنون در  حاد پرندگان که برای انسان نیز مخاطره آنفلوآنزای فوق: مشکات درباره وضعیت آنفلوآنزای پرندگان نیز گفت

گزارش نشده و مشکل خاصی در این باره نداریم، اما آنفلوآنزای معمولی پرندگان دارای واکسن بوده و در حال حاضر مشکلی کشور 

 .هایی دیده شود، قابل درمان است وجود ندارد و اگر هم در فارم

است و از آنجا که سویه جدیدی در برنامه ساالنه واکسیناسیون تب برفکی در حال انجام : وی در پایان درباره تب برفکی نیز افزود

 ./توان گفت که این بیماری تحت کنترل است کشور وجود ندارد، می

 http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/71033-7.html 

 صادرات و واردات
 فودپرس- 7030تیر ماه  71سه شنبه 

 کند هزار تن گوشت گوسفند به ایران صادر می ۶ارمنستان 

هزار تن گوشت گوسفند  ۶رییس اداره دامپزشکی وزارت کشاورزی ارمنستان گفت کشورش قصد دارد امسال حدود 

  .به ایران صادر کند( هزار راس گوسفند ۲۵۵تا  ۲۵۱معادل )

وت هوهانیسیان، رئیس اداره دامپزشکی وزارت کشاورزی ارمنستان به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری آرکا، آش

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/18499-1.html
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 .به ایران صادر کند( هزار راس گوسفند 644تا  641معادل )گوسفند گوشت هزار تن  1گفت، این کشور قصد دارد امسال حدود 

 .حالل در کشتارگاه های ذبح گوسفندان صادراتی به ایران لحاظ خواهد شد  ضوابط ذبح: فزودوی ا

قبال گوسفند زنده به ایران صادر می شد، اما اکنون این  .هوهانیسیان گفت، ایران وارد کننده اصلی گوسفند از ارمنستان است

 .ند وارد کندکشور به خصوص به دلیل مالحظات بهداشتی ترجیح می دهد گوشت گوسف

هزار راس رسید که  611به حدود  0168بر اساس اعالم وزارت کشاورزی ارمنستان، میزان صادرات گوسفند این کشور در سال 

 بخش عمده آن به ایران و مابقی به عراق صادر شد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 صادرات و واردات
 فودپرس- 7030تیر ماه  73دو شنبه 

 فشار تثبیت قیمت بر واحدهای نان صنعتی / صادرات آرد به عراق آزاد شود

و رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان  های صنایع غذایی انجمندبیر انجمن آردسازان ایران و رییس هیات مدیره کانون 

رد و نان کشور با مسئول دفتر رییس جمهوری دیدار کرده و آخرین مسائل و نان ایران به عنوان روسا و نمایندگان صنعت آ

 .مشکالت فعاالن این صنعت را به اطالع نهاوندیان رساندند

ایران و رییس  انجمن آردسازان، دبیر محمدرضا مرتضوی، در این دیدار (ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

ها و رقابتی شدن بازار آرد  های آردسازی بعد از هدفمندی یارانه های صنایع غذایی با بیان اینکه کارخانه هیات مدیره کانون انجمن

درصد ظرفیت  11ها با  اما متاسفانه این کارخانه: خود را ملزم به استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا در آسیابانی کردند، افزود 

 .های آردسازی بشتابند باید در این زمینه متولیان امر به کمک کارخانهفعال هستند و 

 .ها به نحو مطلوب استفاده کرد باید صادرات آرد آزاد شود تا بتوان از ظرفیت کارخانه: وی تصریح کرد

ین فرصت است تا در حال حاضر عراق طالب آرد ایران است و بهتر: وی با اشاره به شرایط معیشتی و اقتصادی عراق تاکید کرد

 .صادرات آرد به عراق آزاد شود

 .های وارداتی را آسیاب و در اوزان مختلف به عراق صادر کنیم مرتضوی همچنین پیشنهاد داد تا گندم

آالت تحت عنوان  ، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران نیز با بیان اینکه کوهی از آهنمحسن لزومیانهمچنین 

های کالن  های نان صنعتی با وام کارخانه: های نان صنعتی در شهرهای مختلف در حال خاک خوردن است، تصریح کرد کارخانه

سازی، ساخت  گذاری را در امر مدرسه اند در صورتی که اگر این حجم سرمایه برداری نرسیده بهره اند اما هنوز به ساخته شده

 .کرد های کشور کمک بیشتری می شد قطعا به تقویت زیرساخت بیمارستان و یا احداث بزرگراه صرف می

 .این شد که امروزه شاهد آن هستیم روند اعطای مجوزها برای احداث واحدهای نان صنعتی گزینشی بود و نتیجه: وی ادامه داد

ا یا سهمیه آرد به کلی قطع شود ی: مطلوب نیست، تصریح کرد نان صنعتیلزومیان با انتقاد از اینکه توزیع آرد در بین واحدهای 

 .تن یک تن آرد اختصاص داده شود 01این منطقی نیست که برای یک کارخانه با ظرفیت . آزاد شود

تاکنون  6896های تولید نان صنعتی کشور از سال  با توجه به اینکه کارخانه: رییس اتحادیه تولیدکنندگان نان صنعتی عنوان کرد

های تورم، حقوق و  اکنون زیر بار سنگین هزینه اند، هم تی نداشتهطبق آخرین مصوبه افزایش قیمت سازمان حمایت، افزایش قیم

. اند متحمل فشارهای سنگینی بوده و مجبور به کاهش ظرفیت و یا حتی تعطیلی شده... های انرژی، حمل و نقل و  دستمزد، حامل

ت اما متاسفانه تاکنون به جایی این موضوع مکررا به مسئوالن مربوطه منعکس شده و درخواست افزایش قیمت نیز ارسال شده اس

 .نرسیده است

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%DB%B6%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%20%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF&Title=%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%DB%B6%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%20%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86+%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86+%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
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رغم تمام فشارهای موجود بر واحدهای نان صنعتی ، این واحدها با تمام توان ممکن نسبت به ارائه  علی: لزومیان تصریح کرد

 .ها تهیه کنند وشگاهدار را از فر بندی شده شناسنامه های بسته توانند انواع نان خدمات در ماه مبارک رمضان تالش دارند و مردم می

در پایان این دیدار نیز مسئول دفتر رییس جمهوری قول مساعد داد تا تمامی موارد در اسرع وقت پیگیری و اقدامات الزم صورت 

  .پذیرد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id= 
 

 صادرات و واردات
 فودپرس- 7030تیر ماه  73دو شنبه 

 هزار تنی در انبارها  ۱۱۱رویه شکر و مازاد  واردات بی

هزار تنی قند و شکر در  811با توجه به موجودی حدود یک میلیون و : عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع قند و شکر گفت

 .دکشور و تولید این محصول به همین میزان در سال جاری، دولت باید از ادامه واردات این محصول جلوگیری کن

در  قند و شکردر حال حاضر موجودی   :اظهار کرد( ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  علیرضا اشرف در گفت

رسد که با توجه به  هزار تن می 811اضافه میزان واردات دولت به حدود یک میلیون و ها به  ها و واردات آن انبارهای کارخانه

توان گفت که در پایان  شود می هزار تنی شکر در سال جاری که از ابتدای مهر ماه آغاز می 811بینی تولید یک میلیون و  پیش

ماند که با توجه به این وضعیت به نظر می رسد که هزار تن از تولید این محصول برای سال آینده باقی می  111حدود  98سال 

 .رویه شکر جلوگیری کند دولت باید از ادامه واردات بی

های گذشته واردات بی رویه شکر  در سال: داشته است، گفت واردات شکرکه دولت یازدهم عملکرد بهتری در زمینه  وی با بیان این

های گذشته  به تولید آسیب زده است اما علت افزایش واردات این محصول در سال گذشته و سه ماهه نخست امسال ثبت سفارش

شود از ادامه واردات  ه است که پیشنهاد میبوده اما دولت کنونی عملکرد مناسبی در زمینه کنترل و تنظیم بازار قند و شکر داشت

 .ماهه باقیمانده امسال جلوگیری کند 9شکر طی 

 درصد 58تعرفه مناسب برای واردات شکر 

هزار تنی قند و شکر در هر سال  611این عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع قند و شکر با اشاره به مصرف حدود دو میلیون و 

درصد بود که پیشنهاد می شود  26شد حدود  ع تعرفه و حقوق گمرکی که برای واردات شکر اجرا میدر سال گذشته مجمو: افزود

درصد برساند که در آن صورت می توان گفت قیمت شکر  58دولت برای حمایت از تولید داخل باید تعرفه واردات این محصول به 

 .کند وارداتی با محصول تولید شده داخلی برابری می

 امسال بیشتر از چغندر قندشکر نیشکری 

بیشتر از نیشکر بود اما از آنجا که حدود هفت کارخانه  چغندر قندهای گذشته استحصال شکر از  در سال: اشرف خاطرنشان کرد

اند و ظرفیت اسمی هر یک ازاین واحدهای  در راستای طرح جامع توسعه نیشکر در استان خوزستان راه اندازی شدهنیشکر تولید 

 .ر از نیشکر بیشتر از چغندرقند شودهزار تن است به نظر می رسد امسال ظرفیت تولید شک 611تولیدی حدود 

 تومان 0011قیمت منطقی هر کیلوگرم قند و شکر 

تومانی را برای هر کیلوگرم از این محصول پیشنهاد  2100در سال گذشته انجمن صنفی قند و شکر قیمت حدود : وی اظهار کرد

براساس محاسبات صورت گرفته قیمت تمام  تومان را تصویب کرد و در سال جاری به نظر می رسد 6911داد اما دولت قیمت 

ای به قیمت گذاری  تومان برسد که امیدواریم دولت پس از ماه رمضان توجه ویژه 0441شده هر کیلوگرم قند و شکر به بیش از 

 .این محصول کند

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20&Title=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%D9%88%D8%AF/%20%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%D9%86%D8%AF+%D9%88+%D8%B4%DA%A9%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%DA%A9%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1+%D9%82%D9%86%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1
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تومانی قند و شکر  6911در حال حاضر با توجه به قیمت فروش : این عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع قند و شکر ادامه داد

درصدی این محصول از درب کارخانه تا بازار مصرف قیمت منطقی برای هر کیلوگرم قند و شکر حدود  64و مجوز افزایش حدود 

تومان است اما مشکل این است که واحدهای صنفی آن قدر در محصوالت مختلف زیادند که مردم باید هزینه این تعدد باال  0011

 .شود و هیچ گاه قانون در این زمینه رعایت نمیرا پرداخت کنند 

 آمادگی برای تنظیم بازار قند و شکر

انجمن صنفی صنایع قند و شکر در قالب طرحی به وزارت جهاد کشاورزی اعالم آمادگی کرد تا در صورت در : اشرف اظهار کرد

  .ار قند و شکر را در کشور تنظیم کندهای الزم بتواند باز های قانونی و برخورداری از حمایت اختیار داشتن اهرم

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 صادرات و واردات
 فودپرس- 7030تیر ماه  97شنبه 

 درصدی گندم تا پایان فعالیت دولت یازدهم ۲۱واردات 

طی چهار سال آینده برنامه  گندمبرای رسیدن به خودکفایی در تولید : گفت جهاد کشاورزیمعاون امور زراعت وزیر 

 .درصد نیاز به واردات داشته باشیم ۲۱تا  ۵یازدهم تنها  دولتریزی منسجمی انجام داده ایم و انتظار می رود در پایان 

میلیون تن اعالم  66کشاورزی، عباس کشاورز درباره مصرف ساالنه خوراکی گندم کشور را حدود به گزارش ایرنا از وزارت جهاد 

نیز همین حدود بوده که البته کامل انجام  90حدود هفت میلیون تن و نیاز وارداتی سال  91میزان واردات سال : کرد و افزود

 .نشده است

درصد  60تا  61کشور تولید شود که در این صورت میزان تولید حدود میلیون تن گندم در  61وی پیش بینی کرد، امسال حدود 

 .رشد خواهد داشت 90بیش از سال 

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی، به وضعیت کشت سیب زمینی در کشور و علت افزایش قیمت آن در سال گذشته اشاره 

 .سطح کشت و تولید آن بود افزایش قیمت سیب زمینی در سال گذشته به دلیل کاهش: کرد و گفت

در کشور افزایش یافته و نتیجه آن افزایش تولید بهاره این محصول و کاهش  سیب زمینیامسال سطح زیر کشت : وی بیان کرد

 .وده است و این روند در باره محصول پاییزه نیز تکرار خواهد شدتدریجی قیمت ب

برای پایداری این محصول در کشور : کشاورز با بیان اینکه سیب زمینی دومین ماده غذایی پر مصرف در ایران است، اضافه کرد

یب زمینی و انجمن سیب زمینی تالش می کنیم و سه نهاد مدنی کانون تولید کنندگان سیب زمینی، کانون تولید کنندگان بذر س

ایران در این زمینه در حال فعالیت می باشند و امید می رود که نتیجه این فعالیت ها تولید محصول مکفی و با کیفیت در کشور 

 .باشد

دولت محدودیتی در این زمینه در نظر نگرفته و صادر کنندگان می توانند به صدور : اشاره کرد و گفت صادرات سیب زمینیوی به 

 .این محصول اقدام کنند

فعالین این بخش : اره کرد و گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی به رکود صنایع تبدیلی سیب زمینی در کشور در سال های گذشته اش

 .در گذشته خسارت های زیادی دیده اند، اما با اقدام های انجام شده از چند ماه پیش رونقی در این بخش در حال اتفاق است

تولید این دانه ها بویژه تولید پایدار کلزا در اولویت : در کشور، افزود دانه های روغنیکشاورز، همچنین با اشاره به وضعیت تولید 

هزار هکتار خواهد  014فعالیت هاست و در این راستا پاییز امسال اراضی زراعی زیر کشت این محصول با دو برابر افزایش به 

 .یدرس

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87%20%D8%B4%DA%A9%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20700%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%20&Title=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87%20%D8%B4%DA%A9%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20700%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%B3%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%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
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درصدی تولید  61سطح زیر کشت چغندر قند نیز امسال در کشور هشت درصد افزایش خواهد یافت تا شاهد افزایش : وی گفت

 . شکر در کشور باشیم

بهره وری آب در : این مقام وزارت جهاد کشاورزی یکی از چالش های بخش کشاورزی در کشور را بحران آب ذکر کرد و افزود

 .سیار پایین است و باید تالش کرد که این بهره وری افزایش یابدبخش کشاورزی ایران ب

دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته اقدام های اساسی در زمینه آب انجام داده و وزارت نیرو با همکاری وزارت : وی اضافه کرد

 .جهادکشاورزی پروژه های مهمی را در مناطق مختلف کشور به اجرا درآورده است

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id 
 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان – ۸۱۳۱تیر  ۸۱: تاریخ

 و صادرات غیرنفتی "اتاق تعاون مرکزی"

اتاق تعاون  کمک به ظرفیت سازی صادراتی تولید کاال و خدمات بخشی تعاونی در بازارهای هدف در رأس وظایف

 .مرکزی قرار دارد

، کمک به ظرفیت سازی و مزیت سازی صادراتی تولید کاال و خدمات بخش تعاونی و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش 

صادراتی در رأس امور و وظایف اتاق تعاون قرار  زمینه سازی کمک حضور کیفی و موثر و پایدار اقتصاد تعاونی در بازارهای هدف

به همین منظور اتاق تعاون با حضور در شوراها و مجامع و کارگروه های مرتبط با صادرات زمینه تحقق هدف فوق را تسهیل . دارد

 . می نماید

کیفیت کاالهای صادراتی، کارگروه تعدادی از مراکز اثرگذار در صادرات شامل کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه، کارگروه کنترل 

شورای اعزام هیئتهای   شورای مراکز تجاری خارجی از کشور،  رسیدگی به تخلفات صادرکنندگان، کارگروه مبارزه با دامپینگ،

 که اتاق تعاون حق ورود به آنها را  تجاری، کمیته ارزیابی و صدور مجوزهای نمایشگاهی و کمیته کاهش قیمت تمام شده می شود

 . دارد

 جایگاه اتاق تعاون در صادرات غیر نفتی * 

 :جایگاه اتاق تعاون در صادرات غیر نفتی از سه دیدگاه قابل بررسی است

اتاق تعاون با توجه به اهمیت و جایگاه نمایشگاههای اختصاصی بین المللی داخلی و خارجی در کمک به بازار یابی ، ارتقاء  -6

ا آخرین فن آوری های عرصه های مختلف تولید، فنون تجارت بین الملل و حضور توامان تولید کیفیت و بهره وری ، آشنایی ب

کننده و عرضه کننده و مصرف کننده در رخداد نمایشگاه ، فعالیت نمایشگاهی را با جدیت دنبال می کند و تاکنون نسبت به 

فریقایی هدف نظیر اوگاندا ، کنیا ، ساحل عاج ، غنا ، برگزاری چندین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در کشورهای آ

 . سنگال ، جیبوتی ، الجزایر و کامرون و همچنین کشور اوکراین اقدام نموده است

در چندین نمایشگاه بین المللی برگزار شده توسط (  ICA) اتاق تعاون ایران به عنوان یکی از اعضای اتحادیه بین المللی تعاون  -0

 . این سازمان در کشورهای مالزی ، پرتغال و اندونزی حضور موثر داشته است

اتاق تعاون عالوه بر فعالیت های برون مرزی نمایشگاهی در داخل نیز با برگزاری پنج دوره نمایشگاه بین المللی نقش کلیدی  -8 

 . ددر معرفی صنعت کشور دار

http://www.yjc.ir/fa/news/0139319 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%2010%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C%20%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85&Title=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%2010%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C%20%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4892682
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۸۱۳۱تیر  ۸۳: تاریخ

 ، کاهش هزینه صادرات"دامپینگ"

فروش کاال در های تمام شده یا به عبارتی دیگر  دامپینگ عبارت است از صادرات یک کاال با قیمت کمتر از هزینه

 .خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی

های  عبارت است از صادرات یک کاال با قیمت کمتر از هزینه( dumping)دامپینگ گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش 

 .ی کمتر از قیمت داخلیتمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کاال در خارج به قیمت

 تقسیم بندی دانپینگ *  

 :از نظر تقسیم بندی سه نوع دامپینگ وجود دارد، که از عبارتند از

 دامپینگ مستمر یا دائمی  -

دامپینگ مستمر یا دائمی ناشی از تمایل یک انحصار گر داخلی برای حداکثر نمودن سود خود با فروش کاال به قیمتی باال در بازار 

های حمل و نقل است نسبت به قیمت خارجی که تحت تاثیر رقبای قدرتمند خارجی  که فاقد محدودیتهای تجاری یا هزینه داخلی

تر  شود بازار خودرو در ایران را مثال زد که مثالً قیمت خودروهای ایرانی در بازارهای خارجی به مراتب پایین در این مورد می. است

ارزانتر در ایران نسبت به کشور  ٪۰۰های موبایل خود را  است یا حتی شرکت سامسونگ گوشی از قیمت همان خودروها در ایران

 . فروشد خود می

 دامپینگ مخرب یا غارتگر - 

دامپینگ مخرب یا غارتگر عبارت است از فروش موقتی کاال در خارج به قیمت کمتر از قیمت داخل یا حتی با ضرر و فروش آن به 

سپس بعد از بی رقیب . های تولید برای بیرون راندن رقبای دیگر و یا از بین بردن صنعت داخلی یک کشور قیمت کمتر از هزینه

شود از اقدام  به عنوان مثال می. رود ا جهت کسب سود حاصل از قدرت انحصاری باال میشدن در بازار کاالی مذکور قیمته

 . شرکتهای چینی در بازار پوشاک و سایر کاالها را مثال زد

 دامپینگ تصادفی -

ده کاالها به بینی نش دامپینگ تصادفی فروش اتفاقی یک کاال در بازار خارجی به قیمت کمتر از بازار داخلی برای تخلیه مازاد پیش

 .گردد علت اینکه این مازاد باعث کاهش قیمت در بازار داخلی نگردد و در واقع وقتی اضافه تولید فروخته شد دامپینگ متوقف می

 تعیین نوع دامپینگ *  

ا اغلب به این محدودیته. است ایجاد محدودیتهای تجاری در بازار رقابتی ناسالم، جهت حمایت از صنایع داخلی مجاز شناخته شده

 .دهد صورت عوارض ضد دامپینگ و یا تهدید به وضع این عوارض خود را نشان می

با این .کنند باشد و تولید کنندگان در مقابل هر نوع دامپینگی از بازار داخلی حمایت می به هر حال تعیین نوع دامپینگ مشکل می 

امکان دارد در دامپینگ مستمر یا تصادفی سودی . یابد زایش میشود و تولید و سود عرضه کنندگان داخلی اف کار وارد محدود می

 .بیند شود بیش از زیانی باشد که تولید کننده می که بابت پایین بودن قیمت نصیب مصرف کننده می

http://www.yjc.ir/fa/news/0139130 

 صیفی
 آیانا- 7030تیر  73, دوشنبه

 جات آلوده در تهران  برخورد با متخلفین کشت صیفی

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4892703
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رسید که  برداری می در شهرستان ری به بهره 6890جات آلوده تا سال  هکتار کشت صیفی 156: معاون استاندار تهران گفت

 .هکتار رسیده است 91تاکنون به 

جات  هکتار کشت صیفی 156: شهرستان ری اظهار داشت جات آلوده در پور درباره کشت صیفی اهلل جمالی به گزارش ایسنا، هدایت

 .هکتار رسیده است 91رسید که تاکنون به  برداری می در شهرستان ری به بهره 6890آلوده تا سال 

نفر است که با همکاری دادستانی و مصوبه شورای تأمین  01هکتار در دست  91های صورت گرفته این  با بررسی: وی ادامه داد

جات  شود تا دیگر زمینی در شهرستان ری برای کشت صیفی ن نسبت به برخورد با این افراد با حکم قضایی اقدام میاستان تهرا

 .آلوده نداشته باشیم

جات باید به صفر برسد و تا پایان سال جاری مطمئنا  های نامتعارف برای کشت صیفی استفاده از آب: فرماندار شهرری بیان داشت

 .در شهرستان ری نخواهیم داشتجات آلوده  کشت صیفی

های مشخص شده اقدام کند و با مذاکراتی که با جهاد  جهاد کشاورزی باید نسبت به کشت جایگزین در زمین: وی ادامه داد

 .شود های خاصی تدوین شده که به زودی اجرایی می ایم برنامه داشته

: اید، گفت جات آلوده داشته های ناشی از استفاده صیفی از بیماریپور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تاکنون آماری  جمالی

ایم  آمار خاصی در این خصوص کسب نشده است ولی ما با نتایج آزمایشگاهی که جهاد کشاورزی به عمل آورده است متوجه شده

 .جات آلوده هستند که این صیفی

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/71033-7.html 

 گوشت مرغ
 - 93/04/16فارس

 احتمال عدم مصرف ذخایر مرغ شرکت پشتیبانی امور دام/مصرف مرغ در ماه رمضان افزایش نیافته است

هندگان مرغ کشور با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام در ماه مبارک رمضان رئیس هیأت مدیره انجمن پرورش د

دهد که مصرف مرغ  این موضوع نشان می: برخالف هر سال مقدار کمی از ذخایرش را وارد بازار کرده است، گفت

 .امسال افزایش چندانی نداشته است

 خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ی کشور در گفتمحمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشت

 .تومان است 1411تا  1811اکنون قیمت مرغ گرم در بازار کیلوئی  هم: گفت

ضیافت، قیمت  های در ماه رمضان به دلیل ورود ذخایر مرغ منجمد شرکت پشتیبانی امور دام و عرضه آن در نمایشگاه: وی افزود

 .کاهش یافته است مرغ اندکی

امسال مصرف مرغ در ماه رمضان افزایش چندانی : رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور بیان داشت

 .نداشته است و این موضوع حکایت از پایین آمدن قدرت خرید مردم دارد

هزار تن از ذخایر مرغ را برای  41شرکت پشتیبانی امور دام حدود  نهای قبل در ماه مبارک رمضا در سال: یوسفی تصریح کرد

 .ها وارد بازار شده است ولی امسال به دلیل عدم کشش بازار مقدار بسیار کمتری از این مرغ کرد، مصرف عرضه می

 .نگرانی شده است مکان نگهداری آنها دچار مرغ و همچنین شرکت پشتیبانی امور دام از به فروش نرسیدن ذخایر: وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303073337733 

 گوشت مرغ
 آیانا- 7030تیر  73, دوشنبه

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/18490-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930415001169
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 کنندگان شد  ازار مرغ باب میل مصرف

رسد و ذخایر شرکت پشتیبانی  تومان به فروش می ۵۱۱هزار و  ششتا  1۱۱هزار و  هر کیلوگرم مرغ در سطح شهر شش

 .امور دام نیز کامالً قابل اعتماد است

با اعالم ( ایانا)دهندگان مرغ کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیئت 

طوری که هر کیلوگرم مرغ  کنندگان و از نرخ مناسبی برخوردار است، به صرفقیمت مرغ در شرایط فعلی باب میل م: این خبر گفت

های  رسد، اما قیمت فروش مرغ زنده پایین و هزینه تومان به فروش می 411هزار و  تا شش 811هزار و  گرم در سطح شهر از شش

 .دهد تولید را پوشش نمی

رسد، در  تومان ضرر به فروش می 111تومان و حداقل با  511ر و هر کیلوگرم مرغ زنده به قیمت چهارهزا: محمد یوسفی افزود

 .تومان بوده است 011هزار و  حالی که نرخ کارشناسی وزارت جهادکشاورزی در سال گذشته پنج

 های تولید مرغ افزایش داشته است، اما معلوم نیست که چرا ستاد تنظیم بازار، نرخ جدید در سال جاری هزینه: وی خاطرنشان کرد

دهندگان مرغ کشور ادامه  مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیئت.کند های جاری اعالم نمی مرغ در سال جاری را با توجه به هزینه

دهد و شرکت پشتیبانی امور دام نیز ظرفیت  تقاضای مصرف کنندگان داخلی، میزان تولید و عرضه این محصول را پوشش نمی: داد

شرکت پشتیبانی امور دام : یوسفی تصریح کرد.ام باید ذخیره خود را به بازار مصرف عرضه کنندمشخصی برای عرضه دارد و سرانج

کند، اما باید گفت که ظرفیت این  ها خریداری می ها و کشتارگاه تومان از مرغ دار، تشکل 411هزار و  هر کیلوگرم مرغ را شش

 .کردشرکت نیز محدود است و باید فکر عاجلی برای این مازاد تولید 

درصد  00مرغ با افزایش  بنا بر گزارش بانک مرکزی، قیمت مرغ در ماه رمضان نیز تغییری نداشته، اما نرخ تخم: وی یادآور شد

 ./زودی فروکش خواهد کرد رو بوده است که آن نیز به روبه

http://www.iana.ir/tashakkol/item/71331-7.html 

 گوشت قرمز
 فودپرس- 7030تیر ماه  73یک شنبه 

 زده برزیلی به بازار کشور های یخ دالیل ورود گوشت

به دلیل اختالف قیمت باالیی که میان : های برزیلی به کشور، گفت گوشترییس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به دالیل واردات 

  .های وارداتی و تولیدات داخلی وجود دارد، تمایل بیشتر به سمت واردات گوشت قرمز است گوشت

بریم که از گوشت قرمز اشباع شده و تقاضا  سر می اکنون در بازاری به هم: وگو با خبرنگار تراز اظهار داشت در گفت احمد مقدسی

 .برها حاکی از آن است که قرار از برزیل گوشت وارد شودبرای تولیدات بیشتر نداریم؛ این در حالی است که خ

با انباشته شدن گوشت دامداران در حال حاضر : و دام زنده، تصریح کرد گوشت قرمزها در فروش  وی با اشاره به مشکالت دامداری

 .و دام زنده مواجه هستند

های  افتد، به دلیل اختالف قیمتی است که گوشت اکنون در بازار می این اتفاقی که هم :رییس انجمن صنفی گاوداران تصریح کرد

 .های تولید داخلی دارد و عامل این موضوع، افزایش هزینه خوراک دام است وارداتی با گوشت

شود؛ این در حالی است که در کشور برزیل به راحتی  ها در کشور ما از طریق واردات تامین می خوراک دام :مقدسی متذکر شد

 .کنند را تولید می خوراک دام

رود،  هزار تومان در هر کیلوگرم به فروش می ۰۱اکنون در کشورمان با قیمت  زده برزیلی هم های یخ وشتکه گ وی با اشاره به این

 ۱۰رود که قیمت گوشت گاو بدون استخوان در بازار  های وارداتی در بازار با این قیمت به فروش می در حالی این گوشت: عنوان کرد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/18507-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
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%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9+%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9+%D8%AF%D8%A7%D9%85
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 .هزار تومان است

های  به دلیل اختالف قیمت باالیی که میان گوشت: اشاره به سودجویی دالالن در بازار، ادامه دادرییس انجمن صنفی گاوداران با 

وارداتی و تولیدات داخلی وجود دارد، تمایل بیشتر به سمت واردات گوشت قرمز است؛ این در حالی است که ما دارای توان و ذخایر 

  .ها هستیم زیادی در دامداری

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 گندم
 - 93/04/21فارس

  ۳1درصدی تولید گندم کشور در سال زراعی  ۲۱رشد 

برای رسیدن به خودکفایی گندم در چهار سال آینده برنامه منسجمی : معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .درصد نیاز به واردات باشد ۲۱تا  ۵رود در پایان دولت یازدهم تنها  ایم و انتظار می ارائه کرده

: شاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت ، عباس کپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیقل از به ن خبرگزاری فارسبه گزارش 

برای رسیدن به خودکفایی در تولید گندم در چهار سال آینده برنامه ریزی منسجمی کرده ایم و انتظار می رود در پایان دولت 

 .درصد نیاز به واردات داشته باشیم 61تا  4یازدهم تنها 

میلیون تن اعالم کرد و  66راکی گندم کشور در سال را حدود عباس کشاورز در گفت و گو با خبرنگاران در اردبیل مصرف خو

 .نیز همین حدود بوده که البته کامل انجام نشده است 90میلیون تن و نیاز وارداتی سال  1حدود  96میزان واردات سال : افزود

میلیون تن گندم در کشور تولید شود که در این صورت 61  معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی پیش بینی کرد امسال حدود

 .رشد خواهد داشت 90درصد بیش از سال  60تا  61میزان تولید حدود 

افزایش قیمت سیب زمینی : او به وضعیت کشت سیب زمینی در کشور و علت افزایش قیمت آن در سال گذشته اشاره کرد و گفت

 .ولید آن بوددر سال گذشته به دلیل کاهش سطح کشت و ت

امسال سطح زیر کشت سیب زمینی در کشور افزایش یافته و نتیجه آن افزایش تولید بهاره این محصول و کاهش : وی بیان کرد

 .تدریجی قیمت بوده است و این روند در باره محصول پاییزه نیز تکرار خواهد شد

برای پایداری این محصول در کشور : ان است ، اضافه کردکشاورز با بیان اینکه سیب زمینی دومین ماده غذایی پرمصرف در ایر

تالش می کنیم و سه نهاد مدنی کانون تولید کنندگان سیب زمینی ، کانون تولید کنندگان بذر سیب زمینی و انجمن سیب زمینی 

 .و با کیفیت در کشور باشدایران در این زمینه در حال فعالیت هستند و امید می رود که نتیجه این فعالیت ها تولید محصول مکفی 

دولت محدودیتی در این زمینه در نظر نگرفته و صادر کنندگان می توانند به صدور : وی به صادرات سیب زمینی اشاره کرد و گفت 

 .این محصول اقدام کنند

فعالین این بخش : تمعاون وزیر جهاد کشاورزی به رکود صنایع تبدیلی سیب زمینی در کشور در سال های گذشته اشاره کرد و گف

 .در گذشته خسارت های زیادی دیده اند، اما با اقدام های انجام شده از چند ماه پیش رونقی در این بخش در حال اتفاق است

تولید این دانه ها بویژه تولید پایدار کلزا در اولویت : کشاورز همچنین با اشاره به وضعیت تولید دانه های روغنی در کشور، افزود

 .هزار هکتار خواهد رسید 014ت هاست و در این راستا پاییز امسال اراضی زراعی زیر کشت این محصول با دو برابر افزایش به فعالی

درصدی  61سطح زیر کشت چغندر قند نیز امسال در کشور هشت درصد افزایش خواهد یافت تا شاهد افزایش : او همچنین گفت 

 .تولید شکر در کشور باشیم 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&Title=%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=b21b6a80-fe61-403a-9984-f793aa35eed9&ID=4211d70f-a7bf-4c42-96a0-abbdfd9d223f
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بهره وری آب در : زارت جهاد کشاورزی یکی از چالش های بخش کشاورزی در کشور را بحران آب ذکر کرد و گفتاین مقام و

 .بخش کشاورزی ایران بسیار پایین است و باید تالش کرد که این بهره وری افزایش یابد

داده و وزارت نیرو با همکاری وزارت  دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته اقدام های اساسی در زمینه آب انجام: وی اضافه کرد

 .جهادکشاورزی پروژه های مهمی را در مناطق مختلف کشور به اجرا درآورده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303097337930 

 گندم
 ناآیا-7030تیر  93, جمعه

 ! سال قبل رسید ۲۵تولید گندم در کشت و صنعت مغان به میزان 

 .سال پیش پسرفت داشته است 64وضعیت دراین مجتمع به حدی بحرانی شده است که میزان تولید گندم آن به میزان 

و صنعت و دامپروری  به گزارش خبرنگار ایرنا ، عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از وضعیت کشت 

هم اکنون : مغان روز جمعه در حاشیه بازدید از شرکت تعاونی کشاورزی آبادگستر سبز آرتاویل در گفت و گو با خبرنگاران افزود

اراضی زراعی این شرکت تخریب ، سامانه آبیاری باغ ها و اراضی نامناسب و در زمینه مکانیزاسیون نیز وضعیت چندان مطلوب 

 .وری نیز بشدت کاهش یافته است نیست و بهره

باید به این بنگاه بزرگ اقتصادی کمک شود تا وضعیت خود را بهبود بخشیده و به چایگاه مهم گذشته خود در : وی اظهار کرد 

 .کشاورزی ایران دست یابد

لی است و این منطقه باید نقش وی با اشاره به اهمیت منطقه مغان در کشاورزی ایران، تاکید کرد که انتظار از مغان یک انتظار م 

 .فعالی در کشور داشته وبه الگوی کشاورزی تبدیل شود

متاسفانه وضعیت کشاورزی در مغان و اردبیل به وضعیت نگران کننده ای رسیده است و اکر توجهی به رفع مشکالت : وی گفت  

 .تراتژیک اپیدمی شودبویژه در زمینه بیماری های گیاهی نشود ممکن است بیماری ها در محصوالت اس

 .منطقه مغان باید به الگوی کشاورزی حفاظتی در کشور تبدیل شود : کشاورز بیان کرد 

باید تناوب کشت در منطقه اصالح شود ، کشت کلزا ، سویا و چغندر قند در کنار گندم و ذرت افزایش یافته و به یک : او اظهار کرد 

 .وضعیت پایدار در کشت دست یابیم

وضعیت فعلی تولید این محصول در شان : زیر جهاد کشاورزی به تولید سیب زمینی در استان اردبیل اشاره کرد و گفتمعاون و 

 .این منطقه مستعد نیست 

 01تن در هر هکتار و میزان کشت نیز می بایست حول و حوش  44به گفته وی ، بهره وری تولید سیب زمینی در اردبیل باید  

 .هزار هکتار باشد

تجارت چغندر قند تچارتی پرسود : اورز همچنین از کاهش کشت چغندر قند و بذر چغندر در مغان و اردبیل انتقاد کردو گفتکش 

 .است و باید با شناخت بازار چغندر کشت و داشت این محصول در اردبیل به دوران گذشته بازگردد

تعداد غنی بوده و می توان در این زمینه از سرمایه گذاری بخش در زمینه تولید بذر چغندر استان اردبیل دارای اس: وی بیان کرد 

 .خصوصی بویژه از تنوع خارجی ان بهره برد

به گزارش خبرنگار ایرنا معاون وزیر جهادکشاورزی در جریان سفر دور روزه به استان اردبیل از مزارع ، باغ ها و مجتمع های  

 .ردبیل بازید کردکشاورزی ونیز مراکز تحقیقاتی در پارس آباد و ا

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/71339-7.html 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930421001293
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18562-1.html
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 ماشین آالت کشاورزی
  آیانا-7030تیر  97, شنبه

 درصدی قیمت تراکتور  ۲۱افزایش / گذاری حوزه مکانیزاسیون  ریزی و سرمایه دوران طالیی در برنامه

 .ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی مورد تأیید و استاندارد اعالم شد جزییات کلیه ماشین

با اعالم این که ( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

گذاری هدفمند و شفاف را  ریزی و سرمایه در سایه دولت تدبیر و امید، مکانیزاسیون کشاورزی کشور دوران طالیی در برنامه

گذاری مناسبی را در حوزه  وفق و هدفمند خط اعتباری سال گذشته که زمینه های سرمایهپیرو جذب م: گذراند، گفت می

کل اعتبارات و  هزار میلیارد ریالی از سوی اداره مکانیزاسیون کشاورزی فراهم کرد، برای دومین سال پیاپی خط اعتباری هشت

 .گذاری بانک کشاورزی به کلیه شعب ابالغ شد سرمایه

گذاری در بخش  تیر ماه سال جاری صادر شد که نویدبخش دوران طالیی سرمایه 64این ابالغیه در : دکامبیز عباسی افزو

سابقه بوده و ظرف کمتر از یک سال و در قالب خط اعتباری  سال گذشته بی 41مکانیزاسیون کشاورزی است که در نوع خود طی 

میلیارد تومانی تسهیالت در بخش کشاورزی جهت  441و خط اعتباری سال جاری، پتانسیل و تخصیص یک هزار و  90سال 

 .تحقق اهداف مکانیزاسیون ایجاد شده است

ساله مکانیزاسیون کشاورزی و ابالغ برنامه مکانیزاسیون در  60خوشبختانه با توجه به تدوین طرح جامع : وی خاطرنشان کرد

گذاری به نحو بسیار مطلوبی قابل  هدفمندی این سرمایهصورت شفاف و مشخص آماده بوده و  کشت پاییزه سال جاری نقشه راه به

 .حصول است

بار در ستاد مکانیزاسیون کشاورزی کشور بررسی و مدیریت در  عملکرد جذب هدفمند اعتبارات هر سه ماه یک: عباسی ادامه داد

صورت کامالً  د تأیید و استاندارد بهها، ادوات و تجهیزات کشاورزی مور گیرد که در این راستا کلیه ماشین ها صورت می جایی جابه

قرار گرفته و متقاضیان  www.agmdc.irشفاف و مشخص با جزئیات کامل بر روی سایت مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 
های  دن اعتبارات مذکور در عرصهتوانند ضمن هماهنگی کامل، نسبت به عملیاتی کر های جهادکشاورزی می بانک عامل و سازمان

 .مختلف زراعت، باغبانی، دام و شیالت اقدام کنند

 درصدی قیمت تراکتور مخالفیم 21با افزایش 

: رئیس توسعه مکانیزاسیون جهادکشاورزی درباره افزایش قیمت خودرو و تأثیر آن بر قیمت ادوات مکانیزه کشاورزی نیز تصریح کرد

های کشاورزی آن است که با توجه به اینکه تسهیالت جامعی برای  جهادکشاورزی از حوزه صنعت ماشینسیاست و توقع وزارت 

های کشاورزی ایجاد شده، نسبت به پاسخگویی به موقع کشاورزان در تأمین  رونق مزارع و همچنین رونق حوزه صنعت ماشین

 .نیازهای ماشینی آنها با قیمت مناسب اقدام کنند

 .یدواری کرد که این صنعت نسبت به سودهای معتدالنه پایدار به جای سودهای مقطعی باال، توجه کندعباسی اظهار ام

صورت غیرمعقول مخالف  ها به ها را در پیش دارد و با افزایش قیمت وزارت جهادکشاورزی سیاست تثبیت قیمت: وی یادآور شد

 .است

شود که جا دارد این رقم به  درصد افزایش قیمت مشاهده می 60د در حوزه تراکتورهای تولید داخل، حدو: عباسی تأکید کرد

 .محدوده کمتر از هشت درصد بازگردانده شود

تواند سودهای  گفتنی است، کاهش قیمت تراکتور و ادوات کشاورزی با توجه به استقبالی که از سوی کشاورزان شده است، می

 ./مناسبی را عاید تولیدکنندگان داخلی کند

http://www.agmdc.ir/
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http://www.iana.ir/keshavarzi/item/71331-7.html 

 متفرقه
 - 93/04/17فارس

 پژوهشکده بیوتکنولوژی موتور محرکه بخش کشاورزی است

، موتور محرکه ایستد و بخش تحقیقات اگر بخش کشاورزی رها شود موتورش از حرکت می: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .این ماشین است

جمهور به اتفاق محمود  شنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس ، صبح امروز سهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .کشاورزی ایران بازدید کردندهای تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی  حجتی وزیر جهاد کشاورزی و هیأت همراه از بخش

در این   :در این مراسم حجتی ضمن تشکر از حضور جهانگیری و بازدید وی از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، گفت

ها که وجود دارد کارکنان و پژوهشگران این موسسه نقش خود را به عنوان یک وظیفه ملی خوب  مجموعه علیرغم همه محدودیت

 .دکنن ایفا می

 .های بیشتری برخوردار بودند مندی کردند از امکانات و بهره اگر هر یک از این پژوهشگران در جاهای دیگری کار می: وی افزود

ایستد و  بخش کشاورزی ماهیتش به این صورت است که اگر رها شود موتورش از حرکت بازمی: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .شین استبخش تحقیقات موتور محرکه این ما

اگر تحقیقات و آموزش و ترویج را از بخش کشاورزی بگیریم منحنی ایفای نقش ما یک منحنی میرا خواهد  : حجتی اظهار داشت

 .بود

انشاءاهلل بتوانیم در . ها و تولیدات این بخش است کنند به خاطر فعالیت های دیگر فعالیت می  اگر بخش: وزیر جهاد کشاورزی گفت

های  مهیا کنیم تا همانطور که سایر کشورها در زمینه کشاورزی بار خود را بستند و از گردنه ای را مملکت زمینهبدنه کارشناسی 

 .سخت کشاورزی عبور کردند ما هم از این بخش عبور کنیم

است محترم این مجموعه و پژوهشکده حکم موتور محرکه این ماشین کشاورزی را دارد و امیدواریم با کمک و توجه ری: وی افزود

 .جمهوری و مصوباتی که با مدیریت شما در رابطه با پشتیبانی بخش تصویب شده به موفقیت دست یابیم

کشاورزی .کنم تشکر می پشتیبانی بخش کشاورزی برای همراهی و  از عنایات ویژه مقام معظم رهبری: اظهار داشت وزیر کشاورزی

 .ده را دارد و این ماهیت بخش کشاورزی استبخشی است که با بیشترین کار همواره کمترین باز

کارهای شما کمک به مردم و کمک به یک وظیفه ملی است و آثار کار : وی خطاب با پژوهشگران پژوهشکده کشاورزی ایران گفت

 .شما در هر چه توانمندتر شدن کشاورزان و توانمند شدن کشور و میهن عزیزمان تأثیرگذار است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303071333307 
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 در بازدید معاون اول رئیس جمهور از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران عنوان شد

 تولید بذر هیبرید از روش مهندسی معکوس/ایران در بیوتکنولوژی کشاورزی جهان ۲۰رتبه 

جمهور از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران عنوان شد، رتبه ایران از نظر  در جریان بازدید معاون اول رئیس

 .شده است ۲۰بیوتکنولوژی کشاورزی در دنیا 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18568-1.html
http://www.farsnews.com/
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جمهور به همراه محمود  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس  شنبه ، صبح امروز سه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .ایران بازدید کردند های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی حجتی وزیر جهاد کشاورزی از بخش

 .های این پژوهشکده پرداخت به بیان مختصری از فعالیت شاورزییاضی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی ک در این بازدید بهزاد قره

 .پژوهشکده بیوتکنولوژی معتبرترین سازمان تحقیقاتی کشور است و اجزاء آن قبل از دانشگاه تهران تاسیس شده است: وی افزود

را دارد و در  65کنولوژی رتبه ایران در دو رشته یکی کشاورزی و دیگری بیوت: رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد

ابن حیان همواره  ای به اندازه کشاورزی از لحاظ عملی رشد و توسعه نداشته است، منهای رشته شیمی که از زمان جابر هیچ رشته

 .در راس بوده است

زیست و فناوری های کلی برنامه چهارم، مثل فناوری محیط  سیاست 9های نوین بر اساس ماده  فناوری: یاضی بیان داشت قره

 .اند ای نام برده شده هسته

میلیارد دالر بوده است که در این میان بیوتکنولوژی  010، 0168سهم مبادالت جهانی بیوتکنولوژی در سال : وی اظهار داشت

 .میلیارد دالر در تجارت جهانی سهم داشته است 081میلیارد دالر و بیوتکنولوژی کشاورزی حدود  91مدرن حدود 

 .میلیارد دالر برسد 565در سطح جهان به  0165شود تبادل تجارت جهانی بیوتکنولوژی تا سال  بینی می پیش: ریح کرد وی تص

بیوتکنولوژی در کشاورزی باعث افزایش تولیدات کشاورزی، کیفیت، مواد : رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بیان داشت

های زنده و  توان به ایجاد گیاهان مقاوم به تنش د و همچنین با بیوتکنولوژی میشو غذایی و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی می

 .غیر زنده و تولید محصوالت با ارزش دست یافت

های نوین در کشاورزی وجود ندارد، بنابر  امکان تولید محصوالت کشاورزی سالم به جزء از طریق توسعه فناوری: وی اظهار داشت

 .باالیی برخوردار استاین بیوتکنولوژی از اهمیت 

های مختلف داشته که بزرگترین دستاورد آن انتقال  پژوهشکده بیوتکنولوژی دستاوردهای بسیاری در حوزه: یاضی اظهار داشت قره

های  زمینی اشاره کرد که پروتکل تیوبر سیب توان به تولید ریزغده و بذر مینی بخش خصوصی که می 51دانش فنی به بیش از  61

 .به بخش خصوصی واگذار شده است تجاری آن

این پژوهشکده اولین و تنها تولید کننده محصوالت تراریخته کشاورزی در ایران است که در صورت برخورداری از : وی تصریح کرد

 .سازی کشت بافت تولید و انبوه دیگر محصوالت کشاورزی را خواهد داشت های تجاری های الزم پروتکل حمایت

هایی از کاربردهای بیوتکنولوژی در کشاورزی عبارتند از افزایش میزان تولید محصوالت در  نمونه: ه اظهار داشتیاضی در ادام قره

 .واحد سطح، افزایش کیفیت مواد غذایی و کاهش محصوالت کشاورزی

هیبرید یکی دیگر از اصالح نباتات معکوس در کلزا و سبزیجات برای تولید بذور : بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت وی در

 .های پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بوده است فعالیت

این بذور از دو واحد  کردیم و  یکی از مشکالت ما در کشور تهیه بذور هیبرید است که ما این را از خارج وارد می: وی افزود

شود که ترکیب آن به  محصول به ما فروخته میشود و این  شوند و از آن یک محصول باال تولید می ناشناخته تجاری تالقی می

صورت محرمانه بود و ما در پژوهشکده تحقیقاتی بیوتکنولوژی راهی را پیدا کردیم که محرمانگی آنها را کشف کنیم و خودمان آن 

عتی بتاکاروتن از های دیگر این پژوهشکده تولید صن از فعالیت  :رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد.را تولید کنیم

  .ریزجلبک دونالیال و تولید ارزان کمپوست غنی شده از پسماندهای شهری است

تولید محصول بتاکاروتن در پژوهشکده تحقیقات بیوتکنولوژی صورت گرفته است ما برای واردات این محصول ساالنه : وی افزود

اروتن مصارف بسیاری در صنایع غذایی و بهداشتی و خوراک دام کردیم و بتاک میلیون دالر هزینه می 51میلیون دالر تا  61بین 

رئیس پژوهشکده .دارد که با یک جلبک از دریاچه ارومیه توانستیم بتاکاروتن تولید کنیم و بخش خصوصی هم خریدار آن است

http://www.farsnews.com/
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ایم که برگ آن دارای  یافتهپژوهشکده بیوتکنولوژی به تولید گیاه استویا دست  همچنین در این: بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد

 .پژوهشکده در حال انجام است و مشتریان بسیاری هم دارد برابری قند است و استحصال آن در این 811شیرینی حدود 

تولید اولین برنج  88این پژوهشکده تنها تولید کننده محصوالت تراه ریخته در ایران است که برای اولین بار در سال : وی افزود

سال گذشته تمامی بذرهای بیوتکنولوژی تولید  8و طی  85مقاوم در دستور کار قرار داده اما متاسفانه از آذرماه سال  تراه ریخته

 .شدند چرا که در شرایط نامناسب در انبارها و در وضعیت غیر استاندارد نگهداری می. اند شده شده پلمب و نابوده 

تواند در کیفیت و امنیت غذایی کشور تاثیر گذار  می DNA  تعیین توالی: رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بیان داشت

هم اکنون اعتبار . باشد و امروزه برای تامین امنیت غذایی باید مراکز مجهز تجهیز شوند اما دانش این کار را داریم ولی اعتبار نداریم

امیدواریم : ن رئیس جمهور خواست و گفتیاضی در پایان از معاو قره.پژوهشی بخش تحقیقات بیوتکنولوژی صفر است

تجهیزات تحقیقاتی کشاورزی به طور عام و بیوتکنولوژی کشاورزی به طور خاص انجام شود که در اینجا از شما بزرگان  نوسازی

جهت های نوین کشاورزی در  پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با هدف توسعه و استفاده از فناوری.انتظار همکاری داریم

کمک به تامین امنیت غذایی کشور و مهندسی ژنتیک، ارتقاع سطح سالمت غذایی جامعه، حفاظت از منابع پایه و بسترهای زیست 

 .تاسیس شده است 19محیطی، تولید علم و ثروت و کمک به توسعه پایدار و خودکفایی در محصوالت کشاورزی در سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303071333939 
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 زنند سودی که دالالن طالبی به جیب می

دالالن طالبی رومشکان نسبت به کشاورزان این محصول در شهرستان رومشکان که همه زحمت کشت آن را 

 .برند کشند، سود بیشتری می می

آباد، طالبی محصولی که در فصل گرما به ویژه این روزها در ماه مبارک رمضان طرفدار زیادی  از خرم خبرگزاری فارسبه گزارش 

ها نام طالبی  غازهای که وقتی مردم درب م شود، به گونه ای خاص کشت می دارد در شهرستان رومشکان استان لرستان با شکل و مزه

 .کنند بینند، برای خرید این محصول با مزه و مقوی آن هم در روزهای گرم سال انگیزه پیدا می رومشکان را بر روی یک طالبی می

های دیگر به واسطه خرید دالالن بر سر زمین کاشت این محصول در شهرستان رومشکان  اما متأسفانه همین طالبی در استان

و طرفدار زیادی دارد که همین امر داد کشاورزان رومشکانی که خود بخشی از تولید یک جامعه را بر عهده دارند، شود  فروخته می

 .را درآورده است

های کشور است که رونق کشاورزی در این استان در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری آن  امروز استان لرستان یکی از بیکارترین استان

اند، باید  راین مسئوالن به ویژه مسئوالن استانی که بیشتر دغدغه خود را برای رفع معضل بیکاری گذاشتهتأثیر زیادی دارد، بناب

گری دالالن به ویژه برای  تواند، حمایت از قشر زحمتکش کشاورز و جلوگیری از واسطه های رفع این معضل می بدانند یکی از راه

 .محصوالت باارزشی از این قبیل باشد

 کاران رومشکانی رچه فروش برای طالبیایجاد بازا*

با توجه به اینکه کشت : آباد گفت کار رومشکانی در خصوص مشکالت خود به خبرنگار فارس در خرم علی اکبر سوری، یک طالبی

 .وجود ندارد ای برای فروش محصول خود در این شهرستان طالبی یک کشت پرزحمت است، اما بازارچه

شود که این خود برای ما ضررآور است و  تری خریداری می توسط دالالن بر سر زمین با قیمت پایین محصول ما بیشتر: وی افزود

 .شود به حق واقعی خود نرسیم موجب می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930417000252
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خواهند، کشاورزی در  انتظار ما از همه مسئوالن به ویژه مسئوالن استانی این است که اگر می: کار رومشکانی بیان کرد این طالبی

توجهی مسئوالن به محصول تولید  بیشتری پیدا کند، کشاورزان را نیز حمایت کنند، چراکه برخی از ما به دلیل بی این استان رونق

 .شویم شده خود از ادامه کار ناامید می

ای داشته  دهد، بنابراین مسئوالن باید به این امر توجه ویژه کشت طالبی در این منطقه بسیار خوب جواب می: سوری عنوان داشت

 .اشند، چراکه طالبی یک میوه و محصول باارزش و با مواد غذایی باال است و کشت آن برای توسعه استان لرستان تأثیرگذار استب

 شود محصول طالبی در این شهرستان بیشتر به صورت ارگانیک کشت می*

ن بیشتر به صورت ارگانیک کشت کار رومشکانی با اشاره به اینکه محصول طالبی در این شهرستا جعفر پادروند، دیگر طالبی

 .شود این منطقه برای کاشت طالبی بسیار مناسب است و همه ساله چندین هکتار طالبی کشت می: شود، یادآور شد می

استان لرستان یک استان بیکار است که اگر از نظر کشاورزی رونق پیدا کند در ایجاد اشتغال : این کشاورز رومشکانی ادامه داد

مناسب و قابل شکوفا شدن هستند، اما ... های کشاورزی این استان مانند آب، زمین، خاک و ه است، چراکه ظرفیتقدمی برداشت

تواند، یک منبع درآمد باشد، از نبود  متأسفانه ما به عنوان یک کشاورزی که به کاشت این محصول عالقمند هستیم و برای ما می

بریم؛ زمانی که قرار باشد، محصول ما را دالالن ببرند و از آن سود ببرند،  ن رنج مییک مکان مناسب و با نظارت کافی برای فروش آ

 .ای برای ادامه کار کشاورزی در استان لرستان به ویژه کاشت محصول طالبی در شهرستان رومشکان نداریم دیگر انگیزه

 کسانی که مرض قند دارند، باید در خوردن طالبی جانب احتیاط را رعایت کنند* 

های حاوی  ترین میوه طالبی یکی از غنی: گو با خبرنگار فارس در خصوص طالبی گفت و در ادامه این کارشناس تغذیه در گفت

حاوی مواد مغذی مفید دیگری مثل پتاسیم، فوالت، فیبر، منیزیم، یُد و  Cو  Aهای  است و عالوه بر ویتامین Cویتامین 

 .است B6و  B1،B8،B4های  ویتامین

آنتی اکسیدان محلول در آب  Cآنتی اکسیدان محلول در چربی است، ویتامین  Aهمانطور که ویتامین : علی فالحی یادآور شد

های  های مزمن مثل بیماری است و مصرف این میوه به دلیل داشتن مقدار زیادی از این دو ویتامین، ابتال به بسیاری از بیماری

 .دده قلبی، سکته و سرطان را کاهش می

در این میوه آن را به یک ماده بسیار خوب برای ساخت و ساز انرژی در بدن  Bهای گروه  ای از ویتامین وجود مجموعه: وی افزود

 .ای بسیار مفید برای افزایش وزن کودکان و نوجوانان و افراد الغر است رو میوه تبدیل کرده است، از این

قند دارند، باید در خوردن طالبی جانب احتیاط را رعایت کنند و یا آن را مصرف  کسانی که مرض: این کارشناس تغذیه ابراز کرد

 .روی کنند نکنند و کسانی هم که ورم معده دارند، نباید در مصرف طالبی زیاده

 شود هشت هزار هکتار ساالنه طالبی در رومشکان کشت می*

در این : ی در این شهرستان به خبرنگار فارس گفتدر ادامه رئیس جهاد کشاورزی شهرستان رومشکان در خصوص کشت طالب

علیرضا رفیعیان با اشاره به اینکه طالبی منطقه رومشکان از لحاظ کیفیت .شود هزار هکتار طالبی کشت می 8 شهرستان ساالنه

ه صورت کشت طالبی در این شهرستان ب: های کشت شده در سطح کشور در سطح باالیی قرار دارد، متذکر شد نسبت به طالبی

اقلیم مناسب شهرستان رومشکان  با بیان اینکه این مسئول.شود ارگانیک است و کمتر از سم و کودهای شیمیایی استفاده می

در منطقه  6851کشت طالبی از سال : موجب شده است که کشت طالبی در این منطقه سازگاری داشته باشد، اذعان کرد

بیشتر محصول طالبی تولید : رفیعیان ادامه داد.شود بر تولید کننده آن افزوده میرومشکان کوهدشت کاشت شده است و هر ساله 

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان .شود صادر می... های همجوار مانند کرمانشاه، خوزستان، همدان و شده این منطقه به استان
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مواجه است، اما این محصول از جمله محصوالتی با توجه به اینکه شهرستان رومشکان از لحاظ آبی با کمبود : رومشکان اضافه کرد

 .است که نیازمند آب بسیار نیست و تنها با همان آب کم قابل رشد و افزایش است

 ایجاد یک کارخانه برای کنسرو طالبی در رومشکان* 

اندازی کنیم که در  راهتالش ما این است که بتوانیم یک بازارچه برای فروش محصوالت طالبی کشاورزان این منطقه : وی متذکر شد

 .ای به شهرستان رومشکان داشته باشند این خصوص همه مسئوالن به ویژه مدیریت ارشد استان باید توجه ویژه

گران  به دلیل اینکه صنایع جانبی در این شهرستان وجود ندارد، محصول تولید شده کشاورزان توسط واسطه: این مسئول تأکید کرد

 .رسد ایر مناطق کشور به فروش میهای ارزان در س با قیمت

های ما از مسئوالن کشوری و استانی ایجاد یک کارخانه برای کنسرو طالبی در این  با بیان اینکه یکی از درخواست رفیعیان در پایان

ند، ها به صورت کنسرو و محصوالت ماندگار دربیای اگر در شهرستان رومشکان برخی از طالبی: شهرستان است، خاطرنشان کرد

 .شود گران در این منطقه قطع می برند و دست واسطه کشاورزان سود بیشتری می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303073333300 

 متفرقه
 - 93/04/21فارس

 آوران آرام گرفت دامپزشکی در قطعه ناماستاد احمد شیمی چهره ماندگار 

سالگی درگذشت، صبح امروز در  ۳۳ماندگار و پرافتخار دامپزشکی کشور که در   پیکر استاد دکتر احمد شیمی چهره

 .به خاک سپرده شد( س)آوران بهشت زهرا دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تشییع و در قطعه نام

تا  ۰۰۳۴)پیکر استاد دکتر احمد شیمی  98، صبح امروز شنبه بیست و یکم تیرماه خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

ماندگار و پرافتخار دامپزشکی کشور در میان حزن و اندوه جمع زیادی از اعضای خانواده بزرگ دامپزشکی   چهره( شمسی ۰۱۳۱

ا، معاونان و .ا.در این مراسم که با حضور رئیس سازمان نظام دامپزشکی ج.اه تهران تشییع شدکشور در دانشکده دامپزشکی دانشگ

کسوتان، کارکنان و دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران  مدیران سازمان دامپزشکی کشور، رئیس، معاونان، استادان، پیش

داشت یاد و خاطره آخرین حضور  کی دانشگاه تهران ضمن گرامیو خانواده آن مرحوم برگزار شد، رستمی رئیس دانشکده دامپزش

های این استاد گرانقدر پرداخت و زندگی وی را آکنده  دکتر شیمی در دانشکده دامپزشکی و حضور در کالس درس به بیان ویژگی

 .از توفیقات الهی و منشأ اثر و خدمات ارزنده خواند

امپزشکی جمهوری اسالمی ایران فقدان دکتر احمد شیمی را پس از فوت استاد در ادامه محمدرضا صفری رئیس سازمان نظام د

: دکتر خاوری و شادروان دکتر اوحدی نیا سومین ضایعه تأسف بار در یک ماه اخیر برای خانواده دامپزشکی کشور خواند و افزود

لخ و تألم بار برای خانواده بزرگ دامپزشکی پرچم دامپزشکی امروز در سراسر کشور به حالت نیمه برافراشته است، امروز روزی ت

کشور است، امروز دکتر احمد شیمی تاریخ زنده دامپزشکی کشور به تاریخ پیوست تا برگ زرین دیگری باشد بر مشاهیر و 

 .های تأثیرگذار این سرزمین کهن چهره

الم والمسلمین حسن عالمی نماینده ولی در ادامه مراسم پیکر دکتر احمد شیمی پس از اقامه نماز میت توسط حضرت حجت االس

 .آوران به خاک سپرده شد فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به سمت بهشت زهرای تهران تشییع و در قطعه نام

ای اهل علم متولد شد، جد وی مدرس رشته شیمی در دارالفنون بود، وی از  در خانواده 6095مرحوم استاد احمد شیمی در سال 

 6868برای تحصیل وارد دانشکده دامپزشکی این دانشگاه شد و در سال  6865دانشگاه تهران است که در سال  اولین دانشجویان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930419000034
http://www.farsnews.com/
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با کسب رتبه اول از دانشکده فارغ التحصیل شده و پس از ارائه پایان نامه ای درباره گسترش بیماری سورا در شتران ایران درجه 

 .کند دکتری را اخذ می

سال تدریس، تالش علمی و  85به عضویت هیات علمی دانشگاه تهران درآمد پس از  6805ل مرحوم استاد شیمی در سا

 .های آموزشی و پژوهشی خود را ادامه داد سالگی، فعالیت 89بازنشسته شد، اما تا سن  6849دانشگاهی در سال 

کی دانشگاه تهران است و در سال های طیور دانشکده دامپزش وی از پیشگامان رشته میکروبیولوژی و بنیانگذار بخش بیماری

 .به عنوان چهره ماندگار کشور معرفی شد 6885

عنوان تالیف و ترجمه است که کتاب دامپزشکی به عنوان یکی از آثار مرجع این رشته را در  65مرحوم شیمی همچنین صاحب 

در آئین افتتاحیه دومین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور که توسط سازمان نظام دامپزشکی .شش جلد به ترجمه درآورد

عنوان  برگزار شده بود، از مقام علمی و ارزشمند مرحوم دکتر احمد شیمی به 6888اسفند  6جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 

 .اولین استاد دامپزشکی طیور دانشگاه تهران و چهره ماندگار علم میکروب شناسی کشور تقدیر شد

ن فاطمی در مسجد نور تهران واقع در میدا 61تا  81/65تیرماه از ساعت  00مراسم ترحیم استاد احمد شیمی یکشنبه مورخ 

 .شود برگزار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303097337013 
 

 متفرقه
 - 93/04/21فارس

 جمهور توضیح وزیر سابق جهاد کشاورزی درباره نامه به رئیس

جمهور ارائه کرد و  ها خطاب به رئیس نسبت به نامه منتشره از سوی رسانه وزیر سابق جهاد کشاورزی توضیحاتی

 .برخی از آنها را ناصحیح عنوان کرد

به رئیس جمهور در  وزیر سابق وزارت جهاد کشاورزی خطاب ای از سوی خلیلیان دو روز پیش نامه فارس به گزارش خبرگزاری

 .ها منتشر شد برخی رسانه

قرار داده است که از نظر  خبرگزاری فارسمورد نامه منتشره به اضافه متن کامل نامه در اختیار  صادق خلیلیان توضیحی در

 .گذرد خوانندگان می

 ای درباره برخی از موضوعات مطرحنامه 05/0/98اینجانب در تاریخ   وزیر سابق جهاد کشاورزی در توضیحات خود نوشته است،

ی وضعیت تولیدات کشاورزی به رئیس جمهور محترم نوشته و توضیحاتی در باب برخی از اطالعات مرتبط با شده در زمینه

 .های ایشان ارائه نمودمها و مصاحبهسخنرانی

اند ت دادههای در جهت خاص خود صورهایی از آن، بهره برداریها با دسترسی به این نامه و انتشار بخشمتاسفانه برخی از سایت

 .که به هیچ وجه مد نظر اینجانب نبوده است

 .گیردفارس قرار می لذا بدین وسیله نامه مذکور به طور کامل و جهت انعکاس عمومی در اختیار خبرگزاری

 ** 

                                      بسمه تعالی

              جناب آقای دکتر حسن روحانی

                 رئیس جمهور محترم

 با سالم،

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930421001375
http://www.farsnews.com/
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احتراماً، عطف به صحبتهای جنابعالی در سالجاری و سال گذشته درخصوص وضعیت خودکفایی محصوالت کشاورزی و مواد غذایی 

 :شود رسانده می بدینوسیله توضیحاتی در این زمینه به استحضار   ،65/9/6890ر مورخ /9656/90و پیرو نامه شمارة 

اتکای کشور به محصوالت کشاورزی داخلی »اول اردیبهشت ماه سالجاری طی مصاحبه با رسانهها فرمودید؛  جنابعالی در تاریخ  -6

 41درصد بوده اما در سالهای اخیر بسیار کاهش یافته و به باالی  81باالی  88و  80در تأمین کالری مورد نیاز طی سالهای 

 1همچنین جنابعالی در سخنرانی مورخ . «درصد برساند 81باالی  خواهد این رقم را مجدداً به درصد رسیده است و دولت می

دولت در زمانی که مسئولیت را به عهده گرفت با آمار دهشتناکی مواجه »که از رسانه ملی نیز پخش گردید، فرمودید؛  90ماه  آبان

درصد از محل تولید  41از کشور،کمتر از درصد نی 611از »، و در ادامه در زمینه تامین نیاز به مواد غذایی تاکید نمودید که «شد

 :در این خصوص الزم است چند نکته مورد توجه قرار گیرد. «شود و مابقی باید از خارج وارد گردد داخلی تأمین می

گردد، باید از خارج نیز  مفهوم فرمایش جنابعالی این است که به همان اندازه که محصوالت کشاورزی در داخل تولید می  -6-6

نظر از اینکه بنادر کشور  ؟ در پاسخ باید گفت، صرف!میلیون تن خواهد شد 611وارد شود، که در این صورت مقدار واردات بیش از 

میانگین ساالنه واردات کشور در . کند تایید نمی  منتشر شده توسط گمرک نیز چنین مطلبی را عمال چنین ظرفیتی را ندارند، آمار

 .درصد کمتر است 88گردد حداقل  چهار سال گذشته نسبت به میزانی که از صحبت شما استنباط می

عالوه بر نیاز جاری )ی اساسی ها به منظور افزایش ذخایر کاال( درصد آن 81حداقل )باید توجه داشت که بخشی از واردات   0-6

و بنا به تصمیم مسئولین ذیربط انجام شده و بخشی نیز جهت فرآوری، تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر به منظور توسعه   (کشور

داد تا صادرات بوده است، بنابراین در تجزیه و تحلیل موضوع، عالوه بر میزان واردات، باید میزان صادرات را هم مورد توجه قرار 

 .بندی صحیح رسید بتوان به جمع

، در چهار سال اخیر، (که منجر به کاهش شدید تولیدات گردید) 81سابقه در سال  پس از پشت سر گذاشتن خشکسالی کم  8-6

های کم سابقه از سوی دشمنان، تولیدات کشاورزی از رشد خوبی  ها و علیرغم وضع تحریم با وجود اجرای طرح هدفمندی یارانه

میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی و مواد غذایی  5,6رخوردار بود و عالوه بر تامین بخش عمده نیاز کشور، ساالنه بطور متوسط ب

 .به خارج از کشور صادر گردیده است

و رساندن آن اید که برای افزایش تولیدات کشاورزی  جاری، فرموده ماه سال ها در اول اردیبهشت جنابعالی در مصاحبه با رسانه  -0

ای خواهید نمود و تسهیالت بانکی با نرخ سود پایین اختصاص  های زیربنایی آب و خاک توجه ویژه به وضع سابق، به اجرای طرح

 :رساند در این زمینه موارد زیر را به استحضار می. خواهید داد

های  هیز و نوسازی اراضی، احداث شبکهشامل آبیاری تحت فشار، تج)های زیربنایی آب و خاک  سال گذشته، طرح 8در   0-6

ساله  8میلیون هکتار انجام شده است که نسبت به عملکرد  6,1در سطحی نزدیک به ( فرعی آبیاری و زهکشی و انتقال آب با لوله

 .دهد برابر را نشان می 0,0هزار هکتار بوده افزایشی بیش از  181که حدود ( 88الی  11های  سال)های قبل از آن  دولت

هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی با نرخ سود پایین در اختیار بخش  9همچنین دولت قبل، در سه سال گذشته حداقل   -0-0

تری  سال اخیر نیز نسبت به زمان مشابه قبل از آن در سطح وسیع 8ضمن اینکه توسعه مکانیزاسیون در . کشاورزی قرار داده است

 .انجام شده است

: کمتر شده باشد؟ ثانیا 88سال اخیر نسبت به سال  8اقدامات، اوال؛ چگونه ممکن است تولیدات کشاورزی در طی با توجه به این 

سبب افزایش تولیدات خواهد شد، اما اقدامات زیربنایی اجرا ( که البته هنوز اجرایی نشده)جنابعالی   توان پذیرفت وعده چگونه می

 گذار نبوده و ضریب خودکفایی کاهش یافته باشد؟ تأثیرشده توسط دولت قبل، در افزایش تولیدات 
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این مطلب از . تر موضوع کمک نماید تواند به تبیین دقیق بررسی میزان ضریب خودکفایی در هر یک از محصوالت کشاورزی، می -8

ثانیاً؛ در چارچوب اجرای این جهت مهم است که بدانیم اوالً؛ کشور در پایان دولت قبل در این زمینه در چه وضعیتی قرار داشت، 

ها و اقدامات شفاف و مشخصی جهت ارتقاء وضع موجود دارد و ضریب خودکفایی  اقتصاد مقاومتی، دولت جنابعالی چه برنامه

 :رساند محصوالت کشاورزی را به چه میزان افزایش خواهد داد؟ در این راستا موارد زیر را به استحضار می

گردد، بلکه در سال  مرغ، نه تنها نیاز کشور از محل تولید داخل تأمین می در خصوص وضعیت تولید گوشت مرغ و تخم  6-8

هزار تن گوشت مرغ  64از این دو محصول به خارج از کشور صادر گردیده است و در مقابل فقط   هزار تن 85حداقل   گذشته

معاون وزارت جهاد کشاورزی . ر صادرات، این میزان از واردات نیز ضرورت نداشتوارد شده است که با توجه به تولید داخل و مقدا

 .مرغ تولید فراوان و بیش از حد نیاز است اذعان نمود که در زمینه مرغ و تخم 90دیماه  61در تاریخ ( منصوب دولت جنابعالی)

گردد و میزان صادرات این  محل تولید داخل تأمین می طور کامل از در زمینه تولید شیر و انواع محصوالت لبنی، نیاز کشور به 0-8

سال اخیر، سیر صعودی به خود گرفته و براساس آمار منتشر شده توسط گمرگ، میزان صادرات این محصوالت در  8محصوالت در 

 .است  هزار تن بوده 811  سال گذشته

در سال . شود ور کامل از محل تولید داخل تأمین میدرصد نیاز کشور بط 94در زمینه محصوالت ماهی و میگو نیز حدود   -8-8

 .هزار تن بوده است 88هزار تن و مقدار واردات  18گذشته میزان صادرات 

شود که این وضعیت  درصد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می 84در محصوالتی مانند کره، روغن نباتی و کنجاله سویا،  8-5

 .بوده است نیز در همین حدود  85قبل از سال 

درصد نیاز کشور از محل تولید داخل تامین شده و میزان واردات در سال قبل، نود هزار  91در زمینه گوشت قرمز، بیش از  8-4

درصد گوشت قرمز کشور وارداتی است و مابقی از  4اذعان نمود که فقط  90بهمن  09وزیر دولت جنابعالی نیز در. تن بوده است

 .شده است محل تولید داخل تأمین

درصد و در خصوص گندم  41درصد، شکر حدود 11الی  14در طول چهار سال اخیر بطور میانگین در زمینه برنج حدود  8-1

الزم به ذکر است که در زمینه تولید . درصد نیاز کشور از محل تولید داخلی تامین شده است 81بطور متوسط نزدیک به   نیز

 .نیاز کشور بطور نسبی از محل تولید داخل تأمین گردیده است( 91و 89های  مانند سال)ها  گندم، در برخی سال

درصد و در سایر انواع علوفه نیز  611ای  درصد، ذرت علوفه 51ای حداقل  درصد، ذرت دانه 84در محصول جو بیش از   -8-1

  ای در زمینه محصوالت علوفه در مجموع، ضریب خودکفایی. درصد نیاز کشور از محل تولید داخل تأمین گردیده است 611

 .درصد است 84نزدیک به 

جات، نیاز کشور بطور کامل از محل تولیدات داخلی تأمین گردیده و صادرات ساالنه این  در خصوص سبزی و صیفی 8-8

 .میلیون تن بوده است 0تا  6,4محصوالت بین 

 .شود ید داخلی تأمین میدرصد نیاز کشور از محل تول 81تا  14در زمینه حبوبات، نیز بین 8-9

هزار تن تا یک میلیون تن به خارج  811در زمینه تولید انواع میوه و خشکبار، عالوه بر تأمین کامل نیاز کشور، ساالنه بین 8-61

 .از کشور صادر شده است

 1به واردات  90در سال  اید که کشور های متعدد در طول سال گذشته مکرراً اعالم داشته جنابعالی در گزارشات و سخنرانی    -5

داشتم، وقتی این ( روز نیمه شعبان) 90ماه  تیر 8ای که با جنابعالی در تاریخ  اینجانب در جلسه. میلیون تن گندم نیاز دارد 1,4تا 

ارقام مطرح شد، گفتم که چنین مطلبی صحیح نیست و نیاز وارداتی بسیار کمتر از این میزان است و بخش عمده از محل تولید 

 .داخل تامین خواهد شد، اما متاسفانه جنابعالی به صحبت اینجانب توجهی نکردید
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 :شوم ای شما را یادآور می در این زمینه چند صحبت رسانه

میزان واردات شخص من را »: فرمودید( روز معرفی دولت جدید)، در جلسه علنی مجلس 90مرداد ماه  06جنابعالی در  -الف

 .«میلیون تن گندم وارد کنیم 1,4مسال باید ترساند وقتی دانستم که ا

آقای جهانگیری معاون اول محترم شما در جلسه بعدازظهر همان روز مجلس، این عدد را افزایش داد و اعالم نمود که امسال  -ب

حترم مجلس طی البته اینجانب در فردای همان روز به رئیس م. میلیون تن گندم داریم 61سازی نیاز به واردات  با احتساب ذخیره

 .باشد ای اعالم کردم که اعداد ذکر شده صحیح نمی نامه

( 4+6ای با  در اولین مصاحبه با سیمای جمهوری اسالمی و در آستانه شروع مذاکرات هسته)شهریور  69جنابعالی در تاریخ  -ج

: و در ادامه مطالب خود گفتید« دهد میها را به مردم توضیح  دولت تدبیر و امید دولت راستگویان است و همه واقعیت»: فرمودید

 .«میلیون تن گندم وارد کنیم 1,4امسال باید »

در  90آذر  61آذرماه در رسانه ملی و سپس در سخنرانی روز  1روزه خود به مردم در  611عالوه بر این، جنابعالی درگزارش  -د

 .دانشگاه نیز بر این اعداد مجددا تاکید نمودید

جاری نشان داد که میزان واردات گندم در سال گذشته  زارش منتشر شده توسط گمرگ در فروردین ماه سال، گ90با اتمام سال 

میلیون تن بود و اگر واردات پانصد هزار تن سایر انواع گندم را هم به آن اضافه کنیم، باز هم به چهار میلیون تن نمی رسد،  8,5

میلیون تن کمتر   1میلیون تن و از عدد مطرح شده توسط معاون اول جنابعالی،  8,4تا  8که از میزان اعالم شده توسط جنابعالی 

 ؟!است

ها در  شود و انعکاس آن دانم این موضوع را متذکر شوم که در صحت گزارشاتی که به جنابعالی داده می در پایان وظیفه خود می

رود جنابعالی تذکر دهید که از منفی جلوه دادن  ر میهمچنین انتظا. ها، تامل و بررسی بیشتری فرمایید ها و مصاحبه سخنرانی

اقدامات مثبت انجام شده و یا کتمان دستاوردهای موفق دولت قبل، پرهیز شود زیرا چنین اقدام و روشی شایسته نظام مقدس 

 .انماز خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی و اعضای محترم هیئت دولت را خواه. جمهوری اسالمی ایران نیست

 ...ا والسالم علیکم و رحمه

 صادق خلیلیان

 وزیر سابق جهاد کشاورزی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303097337370 

 متفرقه
 - 93/04/21فارس

 فیلم+ شگفتی آفرینی یک کشاورز/ ای باغ افسانه

انگیزی خلق کرده که  ای با اعتقاد به آن، باغ شگفت ای است که صاحب باغ افسانه این جمله« توانیم بخواهیم، می»اگر 

 .دهند متر هم میوه می سانتی ۲۱در آن حتی درختان کمتر از 

ستندی از یک کشاورز خالق و عاشق همدانی پخش کرد که یک اخبار شبکه اول روز گذشته فیلم م خبرگزاری فارسبه گزارش 

کنیم که عشق و عالقه به کشاورزی  ای زندگی می زمانه در.نوع میوه تبدیل کرده است 11زمین بایر را به باغ شگفت انگیز با 

های کافی و الزم  عدم حمایت ،تر و با درآمد بیشتر امروزه به دالیل مختلف از جمله انتخاب مشاغل آسان.رسد باورکردنی به نظر می

فرزندان  ...از کم آبی، عدم وجود تسهیالت مناسب برای بخش کشاورزی و  از سوی دولت به بخش کشاورزی، مشکالت ناشی

های  فرزندان کشاورزان، پدران خود را به فروش زمین حتی در مواردی.حاضر به ادامه شغل پدری خود نیستند کشاورزان بیشتر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930421001013
http://www.farsnews.com/
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و  به ویال تغییر کاربری اراضی کشاورزی شمال کشور و تبدیل شالیزارهای گرانبها .کنند انتخاب شغل دیگر تشویق میکشاورزی و 

باورنکردنی به نظر  اما در این زمانه و در همین عصری که انتخاب شغل کشاورزی.غم بار موجود دارد حکایت از وضعیت  ساختمان

مشکالت و  توانند و با وجود تمامی خواهند و می ها می القه و علیرغم تحمل سختیهستند کشاورزانی که با عشق و ع رسد، می

های  شگفتی ای از زاده کشاورز همدانی، نمونه ای آقای ملک باغ افسانه.آفرینند و فقط با سعی و پشتکار شگفتنی می ها کاستی

کند و نام خاصی برایش  ر درختی را نوازش میفرستد و ه کشاورزی که برای درختهایش اهلل اکبر و صلوات می. کشاورزی است

 .به گفته ملک زاده به لطف کمک به محرومان هرگز باغش دچار سرمازدگی نشده است.کند برگزیده و با آن صحبت می

 شود و باغبان هایی که توسط باغبان نوازش می میوه. دهند دهند، درختانی که از تنه هم میوه می سانت میوه می4درختان با قد 

 .وقف کند( روشندالن)اش را برای نابینایان  خواهد در آخر سر باغ افسانه بوسد، می حتی میوه روی درخت را با عشق می

گاه در معرض  شود هیچ مند می رسد و مردم محروم از آن بهره باغش در جنوب شهر به مصرف می وی معتقد است که چون محصول

 .گیرد آسیب قرار نمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303097333333 
 

 متفرقه
 - 93/04/20فارس

عضویت وزیران کشور و اطالعات و رئیس بانک مرکزی در کمیسیون اقتصاد، فرهنگی و امور زیربنایی، صنعت و محیط 

 زیست لغو شد

جمهور مصوبه دولت در مورد لغو عضویت وزیران کشور و اطالعات و رئیس کل بانک مرکزی در  معاون اول رئیس

 .های اقتصاد، فرهنگی و امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست را برای اجرا ابالغ کرد کمیسیون

معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در  روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران، به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

های اقتصاد، فرهنگی و  لغو عضویت وزیران کشور و اطالعات و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در کمیسیون مورد

عت و محیط زیست را برای اجرا به وزارت کشور، وزارت اطالعات، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و دفتر امور زیربنایی، صن

های کشور و اطالعات و بانک مرکزی جمهوری  به پیشنهاد وزارتخانه 8/5/6898هیأت وزیران در جلسه .هیأت دولت ابالغ کرد

 :اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد اسالمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون

های اقتصاد، فرهنگی و  عضویت وزیران کشور و اطالعات و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به ترتیب در کمیسیون

 .شود امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست لغو می

 جمهور ـ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303093333770 

 متفرقه
 آیانا- 7030تیر  71, سه شنبه

 های کشاورزی  تب ویالسازی برجان زمین

خواری و تغییر  تا نظارت دقیقی بر مقابله با پدیده زمینهفته گذشته معاون اول رئیس جمهوری به سه وزیر کابینه مأموریت داد 

های غیرمجاز داشته باشند و طی سه ماه گزارشی از راهکارهای مقابله با آن ارائه کنند تا شاید فصل جدیدی در مقابله با  کاربری

 .ها آغاز شود این پدیده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930421000569
http://www.farsnews.com/
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1991
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930420000114
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ها در بخش  های اخیر اوج گرفته است تا نگرانی در سالهای کشاورزی و باغی  های غیرمجاز زمین ساخت و ساز و تغییر کاربری

های شمال کشور آشکار شده است آثار ناگواری را به همراه داشته  این پدیده که نماد آن در ویالسازی. کشاورزی افزایش یافته باشد

شبه  اختصاص پیدا کند، یک های کشاورزی که باید به تولید محصول کشاورزی زمین. دهد که اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار می

این موضوع در شرایطی که قرار است رونق اقتصادی . عنوان ویال به اهالی دیگر شهرها فروخته شود کند تا به کاربری دیگری پیدا می

 .ها را افزایش داده است جایگزین رکود شود و تولیدات داخلی کشاورزی از سهم واردات بکاهند، نگرانی

ر رشد بخش کشاورزی برای بهبود شاخص رشد اقتصادی بازکرده و در این راه وزیر کشاورزی مامور شده تا ای ب دولت حساب ویژه

علی الریجانی، رئیس مجلس نیز در روزهای اخیر تغییر کاربری . هدف خودکفایی در تولید برخی محصوالت کشاورزی را دنبال کند

دادستان کل کشور در سفری که به استان : ها خوانده و گفته است نها را یکی از تخلفات مهم در استا اراضی و تخریب جنگل

شود اما امکان  متاسفانه زمین های کشاورزی برای کشت برنج به ویال تبدیل می. مازندران داشتند این موضوع را بررسی کردند

 .جایگزینی آنها وجود ندارد

 کاهش توجیه اقتصادی کشاورزی 

قد است که اگر زمین کشاورزی برای کشاورز توجیه اقتصادی داشته باشد، اجازه نخواهد داد سخنگوی کمیسیون عمران مجلس معت

دهد که  کشاورز زمانی تن به تغییر کاربری زمین می: مهرداد الهوتی به همشهری گفت.که تغییر کاربری در آن صورت بگیرد

 .کشاورزی روی آن توجیه اقتصادی نداشته باشد

زند تا بتواند در یک مقطع خود را  ای ساالنه دومیلیون تومان درآمد دارد، کشاورز به فروش آن دست میزمانی که یک هکتار باغ چ

هزار هکتار باقی مانده و مابقی تغییر  05هزار هکتار باغ چای در گیالن تنها  84با این شرایط از . از بن بست اقتصادی رها کند

های کشاورزی و همچنین  لنگرود در مجلس عدم توجیه اقتصادی زمین نماینده. کاربری داده و به ویال تبدیل شده است

 .داند نظارت مسئوالن را عوامل اصلی رواج این پدیده می انگاری و عدم سهل

های توت کشور تغییر  شود در این شرایط باغ هزار تن ابریشم در کشور نیاز است که تمامی آن وارد می 61ساالنه : الهوتی ادامه داد

شود که توجیه  هزار تن است اما حدود دومیلیون تن برنج وارد کشور می 511نیاز کشور به واردات برنج، ساالنه . دهند میکاربری 

بعد از . کشد شود و کشاورز دست از کار می تولید در این شرایط غیر اقتصادی می. دهد های کشاورزی را کاهش می اقتصادی زمین

 .کنند شود و با این عنوان در آن ویالسازی می بایر میمدتی زمین کشاورزی تبدیل به زمین 

 افزایش تغییر کاربری در شمال 

هکتار  081هکتار تغییر کاربری غیرمجاز و  011در سطح  96دهد که در استان مازندران طی سال  آمارهای تایید شده نشان می

محلی صادرشده نیز مورد تایید مقامات باالتر قرار  تغییر کاربری مجاز صورت گرفته که برخی از این مجوزها که توسط مقامات

 861هکتار اراضی تغییر کاربری غیرمجاز و در سطح  691بر اساس این آمارها سال گذشته نیز در استان مازندران در سطح . ندارد

در مازندران تغییر هکتار زمین  581حدود  96بر اساس این آمار مجموعا در سال . هکتار تغییر کاربری مجاز انجام شده است

 .هکتار زمین رخ داده است 465این پدیده در  90کاربری داده و در سال

نکردن دولت و اختصاص نیافتن  های استان را حمایت رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مازندران، علت اصلی تغییر کاربری زمین

ی و سودآوری مناسب بخش صنعت، خدمات، داللی و یارانه مناسب به بخش کشاورزی، به صرفه نبودن بخش زراعت و باغدار

رسند  کشاورزان با فروختن زمین و یا تبدیل و تغییرکاربری آن به سودآوری بهتری می: گوید دالور حیدرپور می. گری دانست واسطه

 .ای ایجاد خواهد شد های بعدی مشکالت عدیده و از وضعیت معیشتی بهتری برخوردار خواهند شد اما برای نسل

خواری و تغییر  العمل جدید معاون اول رئیس جمهور به سه وزیر کابینه اما شاید فصل جدیدی در برخورد با زمین ابالغ دستور

های کشاورزی و پدیده  استاندار گیالن این بخشنامه را موجب شتاب در برخورد با تغییر کاربری زمین.های غیرمجاز رقم بزند کاربری
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ای به فرمانداران و شهرداران گیالن ابالغ کرده است تا  دعلی نجفی می گوید، در اردیبهشت بخشنامهمحم. داند زمین خواری می

های  هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب و برق و گاز و تلفن از سوی دستگاه

 .تغییر کاربری داده شده اند، ممنوع شودها که به صورت غیرمجاز  ذیربط در اراضی زراعی و باغ

 مقابله با ویالسازی غیرمجاز 

ترین موارد پیگیری این شورا در سال جاری را مقابله با ساخت وساز  عالی شهرسازی و معماری کشور هم یکی از مهم دبیر شورای

های شمال به قیمت ساخت  تخریب جنگلپیروز حناچی گسترش پدیده . کند ها عنوان می های کشاورزی و جنگل غیرمجاز در زمین

معاون وزیر راه و شهرسازی . داند شدن وظایف حاکمیتی در حوزه شهرسازی می های مسئول و تعطیل  ویال را ناشی از غفلت دستگاه

درصد  645که تنها  شاهد وضعیت حادی در زمینه ساخت و سازهای غیر مجاز در شمال کشور هستیم در صورتی: گوید می

ها مانند گوهر باید با چنگ و دندان حفظ  های حاصلخیز شمال کشور هستند لذا این زمین ای کشور مشابه وضعیت زمینه زمین

 ./ها را ندارند های خرد و محلی حساسیت الزم نسبت به این زمینه به گفته حناچی مدیریت. شوند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/71393-7.html 
 متفرقه

 آیانا- 7030تیر  97, شنبه

گرامیداشت روز جهانی بدون نایلکس در / ناپذیر درخواست از دولت برای برخورد با تولیدکنندگان نایلکس تجزیه

 های شهروند  بار و فروشگاه میادین میوه و تره

تیرماه روز جهانی بدون  ۱۲ای شهروند،  های زنجیره سازمان میادین و فروشگاهشهرداری تهران طی آیینی با همکاری 

 .نایلکس را گرامی داشت

، رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در حاشیه برگزاری (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

بار میدان صادقیه تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه مواد پالستیکی و  وه و ترهآیین روز جهانی بدون نایلکس که امروز در میدان می

های مختلف از قاشق و چنگال پالستیکی و موادی  در حال حاضر متأسفانه به بهانه: ها دارد، گفت نایلکس آثار سوء بر سالمت انسان

 .کنیم که با محیط زیست سازگار نیستند نیز استفاده می

ای که تولید محصوالت آلوده را در خط تولید دارد، باید جریمه شود و آثار  اعری با تأکید بر اینکه کارخانهمحمد ش علی

: شوند اشاره کرد و افزود دلیل آزبست و سرب جریمه می محیطی خود را بپردازد، برای نمونه به جریمه خودروهایی که به سوءزیست

 .شود ای در نظر گرفته نمی کنند، جریمه ناپذیر اقدام می به تولید نایلکس تجزیههایی که  این در حالی است که برای کارخانه

دولت باید مقرراتی را در این : کارخانه در کشور در حال تولید نایلکس هستند، خاطرنشان کرد 411اکنون  وی با اشاره به اینکه هم

ی و استفاده از مواد جایگزین و سازگار با محیط زیست در ساز زمینه وضع کند و شهرداری تهران در این باره در دو محور فرهنگ

 .هزار ساعت برای شهروندان اقدام کند 11این هفته نسبت به آموزش 

  
هایی همچون دربند،  هایی را در مکان رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه در این هفته غرفه

های سازگار با محیط زیست را  ها نایلکس در این غرفه: ایم، ادامه داد حصار ایجاد کرده البالغه و سرخه درکه، فرحزاد، پارک نهج

پذیر  های تجزیه ها با کیسه صورت رایگان در اختیار مردم قرار خواهیم داد و نسبت به آموزش مردم برای جایگزینی این کیسه به

 .کنیم اقدام می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18529-1.html
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در : گر شهرداری تهران اجرایی بوده و شهروند و میادین در این باره فعالیت داشتند، تصریح کردشاعری با بیان اینکه اقدام دی

های پایه گیاهی بوده تا در مدت زمان کوتاهی در  هزار تن مصرف پالستیک و نایلکس تا سه 411های گذشته دوهزار و  سال

 .طبیعت تجزیه شوند

در راستای تغییر رویکرد و کاهش استفاده از : اری تهران نیز در این آیین اظهار داشتبار شهرد مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره

بار با همکاری ستاد محیط زیست شهرداری تهران و شرکت  نایلکس پلیمری و کم کردن آثار ناشی از آن، سازمان میادین میوه و تره

های سازگار  اقداماتی در جهت استفاده از نایلکس 88از سال  ای شهروند و بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، های زنجیره فروشگاه

 .صورت آزمایشی شروع کرد با محیط زیست را به

بار رسید و در  میدان تره 64کردند به  ها استفاده می تعداد میادینی که از این نایلکس 91در سال : سیداحمد صفوی یادآور شد

های  های تولید شده بر پایه گیاهی و نایلون ان و شرکت شهروند از نایلکسبار شهرداری تهر های تره حال حاضر تمام میدان

های تولیدشده بر پایه گیاهی و  شود که نیمی از این میزان از نایلکس تن در سال می 545کنند که بیش از  تجدیدپذیر استفاده می

 .ها با افزودنی تجدیدپذیر است نیمی دیگر از نایلون

های  ایم در زمینه استفاده نکردن از نایلون های فرهنگی و آموزش به شهروندان تالش کرده م فعالیتبا انجا: وی تأکید کرد 

 06ای، هر سال در  های پارچه های کاغذی و کیسه از سوی دیگر در جهت ترویج استفاده از پاکت. سازی کنیم پالستیکی فرهنگ

 .های پلیمری شود ای جایگزین کیسه اکت کاغذی و دوهزار کیسه پارچههزار پ شود و تالش شده است هفت تیرماه اقداماتی انجام می

های شهروندی شهرداری تهران نیز در این آیین درباره اقدامات شهرداری تهران به مناسبت روز  به گزارش ایانا، مدیرکل آموزش

های سازگار  رداری تهران از نایلکسایم در شه ها برای محیط زیست بسیار مخرب هستند و تالش کرده نایلکس: بدون نایلکس گفت

 .با محیط زیست استفاده کنیم

های آموزشی  رسانی به شهروندان، برگزاری کالس به مناسبت روز جهانی بدون نایلکس، اقداماتی مانند اطالع  :ابوالفضل رفیع افزود

ایم و با همکاری مدارس در  انجام دادهها از نایلکس  سازی بوستان در سراهای محله، برپایی راهپیمایی نمادین کودکان، پاک

 .سازی کنیم های آموزشی در جهت کاهش استفاده از نایلکس فرهنگ کنیم با برگزاری برنامه های تابستانی تالش می پایگاه

بورزند و  ها باید در این زمینه اهتمام جدی رسانه: ها در زمینه کاهش استفاده از نایلکس خاطرنشان کرد وی با تأکید بر نقش رسانه

 .با عزم جمعی تالش کنند که این مشکل محیط زیستی حل شود

اقدام به توزیع لیوان یکبار مصرف  86شرکت شهروند از سال : ای شهروند نیز در این باره گفت های زنجیره مدیرعامل فروشگاه 

 .پذیر کرد نیز اقدام به عرضه ظروف یکبار مصرف تجزیه 88کاغذی کرده است و در سال 

 91پذیر کرد و در انتهای سال  های گیاهی و تجزیه این شرکت اقدام به عرضه نایلکس 89اوایل سال  : گودرزی ادامه داد... ا رتقد

 .پذیر و پایه گیاهی جایگزین آنها شد های تجزیه آوری کردیم و نایلکس های پالستیکی را از شهروند جمع کلیه نایلکس

. ها عرضه شد های مختلف تهیه کردیم که در برخی از فروشگاه ای در اندازه های پارچه سهدر چند سال گذشته کی: وی تصریح کرد

ای که سال گذشته پنج میلیارد تومان  ها آنها را از محل درآمد خود تهیه کردیم به گونه همچنین به علت گران بودن این کیسه

میانگین مصرف نایلکس این مجموعه : ای شهروند یادآور شد های زنجیره مدیرعامل فروشگاه .پذیر شده است هزینه نایلکس تجزیه

شود و با گذشت زمان هزینه تهیه این  میلیون عدد نایلکس در ابعاد مختلف می 89تا  88تن است که شامل  111در سال حدود 

نیز بعضاً با هزینه خود ای  های پارچه کنیم این هزینه را خودمان تقبل کنیم و کیسه یابد البته تالش می ها افزایش می نایلکس

گودرزی اظهار امیدواری کرد که با تصویب اعتبار الزم در برنامه پنج ساله دوم شورای شهر و شهرداری تهران کمک .شهروند است

ایم  امروز اقدامات خوبی در زمینه روز بدون نایلکس انجام داده: وی تأکید کرد.ای گسترش یابد های پارچه کنند که به مرور کیسه

 ./دهیم رسانی نیز انجام می ایم و اطالع ای تهیه کرده فروشگاه شهروند نزدیک به دوهزار کیسه پارچه 9ای که در  گونه هب
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http://www.iana.ir/jangalomarate/item/71317-7.html 

 متفرقه
 آیانا- 7030تیر  71, چهارشنبه

 ها منصوب شد  سرپرست دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل

 . ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد مراسم معارفه سرپرست دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل

ها، مراتع و  جنگل، مراسم معارفه سرپرست دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

مقام، تنی چند از معاونان، مدیران و همکاران دفتر ترویج و مشارکت مردمی برگزار  آبخیزداری کشور با حضور رئیس سازمان، قائم

در این آیین دکتر غالمرضا هادربادی که پیش از این رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی بود، جانشین اکرم .شد

 ./ها، مراتع و آبخیزداری کشور شد وزه دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگلتوفیقی در ح

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/71301-7.html 

 متفرقه
  آیانا- 7030تیر  71, سه شنبه

 تولیدات کشاورزان همکاری بخش خصوصی با یونیدو در 

و فعاالن ( سازمان توسعه صنعتی ملل متحد)الملل اتاق ایران با نماینده یونیدو  در جلسه روز گذشته معاونت امور بین

 . های همکاری با این سازمان بررسی شد بخش خصوصی، مشکالت و راه

الملل اتاق ایران با اشاره به  یران، معاون امور بینو به نقل از روابط عمومی اتاق ا( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .های صنعت کشاورزی را از اهداف اتاق ایران عنوان کرد الملل، لزوم افزایش فعالیت تجربیات خود در اموربین

وابط در دیگر های قبلی ایران با یونیدو در زمینه تولید و صادرات زعفران و خرما را بستری برای گسترش ر اکبر فرازی همکاری علی

 .های کشاورزی عنوان کرد بخش

 .وی همچنین همکاری فعاالن بخش کشاورزی در تحقیق و بهبود فرآیندهای تولید تا بازاریابی با یونیدو را خواستار شد

ترین های ایران گفت و بیش های یونیدو در تحقیق و مطالعه استان در ادامه نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد از فعالیت

 .های سنتی کشاورزان دانست ها را روش مشکل تمامی این استان

تر محصوالت عنوان  های تولید بهینه و سریع المللی را یکی از روش های مجهز با استانداردهای بین الساندرو آمادیو ساخت گلخانه

متخصص، بازاریابی و فروش، تجهیز  های مدیریتی، آزمایش آب، نیروی انسانی کارگیری تجهیزات مدرن، روش همچنین به. کرد

ها متناسب با شرایط اقلیمی، حمل و نقل صحیح و استفاده از استانداردهای جهانی را گام مقدماتی در جهت تولید  گلخانه

 .محصوالت مورد نیاز بازار داخلی ایران و حتی منطقه دانست

اس حداقل یک هکتار در ایران موجود است و نیازی به انتقال های صنعتی در مقی تمامی ملزومات ساخت و تجهیز گلخانه: وی افزود

 .آن از کشورهای دیگر نیست

های کاشت،  روزرسانی روش های خصوصی برای به آمادیو کاهش وابستگی به واردات محصوالت کشاورزی را در گرو همکاری بخش

 .بندی عنوان کرد تولید و بسته

های صنعتی برای تولید گل و محصوالت کشاورزی  دو برای طراحی و ساخت گلخانههای تخصصی یونی وی از آمادگی برای همکاری

طور تخصصی  ای با همکاری اتاق ایران و بخش خصوصی تدوین و در جلسه آینده این گروه به خبر داد و در پایان مقرر شد، پروژه

 ./بحث و بررسی شود

http://www.iana.ir/tashakkol/item/71393-7.html 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/18571-1.html
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/18537-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/18520-1.html
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 متفرقه
  آیانا- 7030تیر  73, پنجشنبه

 تجارب جهانی در راه اندازی شبکه های تلویزیونی کشاورزی 

براساس تفاهم نامه وزیرجهاد کشاورزی با رئیس سازمان صدا و سیما  *:افزونی... حبیب ا -(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

، ایجاد ارکان مناسب برای دستیابی به اهداف و راه "بازار"برای اختصاص روزانه حداقل دو ساعت به برنامه های کشاورزی در شبکه 

کشاورزی تحت عنوان گروه ویژه  سازی بخش اندازی بخش کشاورزی در این شبکه تلویزیونی شامل؛ گروه مدیریت و برنامه

کشاورزی و شورای برنامه ریزی بخش کشاورزی از تعهدات شبکه تلویزیونی بازار و تأمین منابع مالی برای تهیه، تولید و تأمین 

برنامه ها به شورای  های بخش کشاورزی در شبکه بازار، ایجاد کار گروه تهیه مدیریت محتوا برای ارائه موضوع ها و اولویت برنامه

های تخصصی بر مبنای تقویم  ها، تعیین رویکردهای موضوعی و اولویت ریزی بخش کشاورزی، نظارت محتوایی و تخصصی بر برنامه

های وزارت  ها و زیر بخش بخش کشاورزی برای ارائه اطالعات به هنگام به شورای برنامه ریزی بخش کشاورزی، هماهنگی با معاونت

ها و ارائه محتوای تخصصی الزم به شورای برنامه ریزی بخش کشاورزی و  ها، اهداف و اولویت سیاست جهادکشاورزی برای دریافت

های این بخش در سراسر کشور، معرفی مدیران و کارشناسان وتولید کنندگان و کارآفرینان  همکاری همه جانبه در تولید برنامه

 .تعهدات وزارت جهادکشاورزی به شمار می رود نیز از... های بخش کشاورزی و  خبره برای حضور در برنامه

در این راستا با توجه به این که از روز شنبه چهاردهم تیر ماه کانال تلویزیونی کشاورزی آغاز به پخش کرده است، آشنایی با تجارب 

دست اندرکاران راه کشورهایی که هم اکنون برنامه های کشاورزی آن ها از کانال های گوناگون پخش می شود، می تواند برای 

 :این گزارش درصدد بیان آن است. اندازی کانال کشاورزی در کشورمان مفید باشد

بررسی تجربه های موفق بسیاری از قطب های کشاورزی در حوزه های جغرافیایی گوناگون با سطح اقتصادی کامال متفاوت نظیر 

سه، رومانی و نیز کشورهایی نظیر چین و پاکستان، نشان می دهد که توجه کانادا، نیوزلند ، آمریکا، برزیل، آرژانتین، دانمارک، فران

به نقش رسانه در حفظ و باال بردن سطح و جایگاه این بخش حیاتی، عمال مورد تاکید قرار داشته و منافع حاصل از این موضوع در 

پانسر ها با هدف حفظ و پایدار سازی این حفظ بازارهای تجاری و زنده نگاه داشتن این بخش استراتژیک چنان است که حضور اس

 .منافع آنان را در حمایت از شبکه های مستقل کشاورزی و روستایی شائق و پابرجا نگاه می دارد

دالیل راه اندازی این شبکه ها در کشورهای پیشرفته در بخش کشاورزی نظیر دانمارک، نیوزلند، فرانسه و آمریکا یا کانادا با سایر 

در کشورهای پیشرفته در بخش اقتصاد کشاورزی تالش ها برای . ظیر چین و پاکستان و حتی برزیل متفاوت استکشورها یی ن

حفظ و تقویت این جایگاه و تداوم حضور در بازار های جهانی و تامین ارزان تر منابع و تولیدات و در کشورهایی نظیر فرانسه و 

 .و کاهش مسائل زیست محیطی است  دانمارک متکی بر تولید غذای سالم تر و ارگانیک

در کشورهایی نظیر چین و پاکستان تاکید عمده بر ارتقاء دانش و مهارت های اولیه کشاورزان و توسعه روستایی بر پایه کاهش فقر 

ی قرار دارد و به طور طبیعی حرکت به سمت توسعه بخش در این نوع کشورها در گام نخست با اصالح وضع موجود، توانمند ساز

تولید کنندگان، باالبردن سطح دانش و مهارت ها وتکنیک های تولید صورت می پذیرد و در گام های بعدی قرار گرفتن در مسیر 

 .کشاورزی تجاری خواهد بود

موضوع مشترک در بین تمامی این شبکه های کشاورزی، روستایی مهم بودن نقش طبقه و طیفی در جامعه است که وظیفه تولید 

در این . عهده دارد و این گروه به هیج وجه نبایستی قربانی فضای مصرفی و سایر دغدغه های مسلط بر این جوامع شوند  غذا را به

 :زمینه به شکل عمومی تر ویژگی های این شبکه ها را م یتوان شامل موارد زیر برشمرد

یا کشاورزی سهم مهمی را در اقتصاد آنها  صاحبان شبکه های مستقل کشاورزی معموال از قطب های مهم کشاورزی بوده و - 6

 .ایفا می نماید



 3931تیر  سوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (www.iccima.com)دفتر کشاورزی وآب    

 

69 
 

این کشورها از گروه هایی اند که روند صنعتی شدن خود را از کشاورزی آغاز نموده اند و پایه های سنتی تولید در این بخش را  -0

 .همچنان حفظ کرده اند

برخی از این کشورها در تولید و صادرات تعدادی از کشاورزی در این گروه از کشورها به شکل تجاری بوده به نحوی که  - 8

 .محصوالت استراتژیک در شرایط رقابتی و تاثیر گذار قرار دارند 

از آنجایی که این بخش کامال در اختیار بخش غیر دولتی است ، راه اندازی این شبکه ها با قوانین خاصی در همین بخش ها و  - 5

 .من ها و تولیدکنندگان ایجاد می شود توسط نهادهای بزرگ تولیدی نظیر انج

طبقات و گروه های کشاورزی و روستایی به عنوان یک جامعه رسمی جایگاه خود را کامال دریافته و برای حفظ این موقعیت  - 4

تالش می نمایند ؛ بر خالف دیگر جوامع که نوعی گریز از هویت در بخش روستایی و کشاورزی به دلیل غلبه سایر مدل های 

 .زیستی و شهری و صنعتی در جریان است و بعضآ جوامع روستایی وکشاورزی در حال فروپاشی اند

از آنجا که جوامع کشاورزی وروستایی به عنوان یک جامعه زنده و حیاتی در نظر گرفته شده بنابراین به نظر می آید در این  - 1

ر بخش های زتدگی این جوامع نیز نظیر سرگرمی ، روش زندگی نوع شبکه های تلویزیونی تنها نقش تولید پر رنگ نبوده و سای

 .دارای جایگاه مناسبی است.. روستایی، مسابقات و

ساعته این شبکه ها در فضای ذهن و دیده مخاطبان با هدف حفظ و تداوم این دسته از مخاطبان صورت می  05حضور  - 1

داشتن و دسترسی همه مخاطبان به برنامه ها انجام می شود؛ به نحوی  تکرار پخش برنامه در چندین نوبت برای راضی نگاه. پذیرد

که با طراحی کندکتورهای بسیار قوی برای چندین هفته فهرست و توضیحات و مشخصات برنامه ها از قبل در دسترس مخاطب 

ساعته تمامی برنامه ها تولیدی  05شایان توجه است در هیچ شبکه . قرار می گیرد و امکان انتخاب را برای بیننده فراهم می نماید

 .نیست و بازپخش برنامه با فهرستی مشخص از اقدامات رایج شبکه های تلویزیونی است

امکان انتخاب مخاطب به ویژه در برنامه های کابلی که دیدن آن مستلزم پرداخت هزینه است، رقابت برای حفظ مخاطب و  - 8

کاران بیشتر الزامی می سازد و عدم توجه به این موضوع به معنای از دست دادن بیننده و ارتقاء کیفیت برنامه ها را برای دست اندر

 .کاهش درآمد گروه رسانه ای خواهد بود 

در میان کشورهای مورد بررسی، کشور پاکستان به ویژه از نظر نوع نظام بهره برداری در بخش و متوسط زمین های زیر کشت  - 9

 .رای بیشترین شباهت به جامعه کشاورزی ایران است در اختیار بهره برداران دا

http://www.iana.ir/majles/item/71333-7.html 

 
 متفرقه

 آیانا- 7030تیر  71, چهارشنبه

 ! در ترکمنستان« هاشمی رفسنجانی»روستایی به نام 

 : نام کشورمان در فیس بوکش نوشت به گزارش سرویس شبکه های اجتماعی شفاف، رضا امیرخانی نویسنده صاحب

حدود بیست سال پیش، صفرمراد نیازوف ! «هاشمی رفسنجانی»شاید کسی نداند، در کشور ترکمنستان روستایی وجود دارد به نام  

ترسیم،  خواهیم مستقل شویم، اما می گوید ما می مهور ایران است، میج آید و به آقای هاشمی که آن موقع رئیس به ایران می

گوید تو  زند، می آقای هاشمی به او فقط یک حرف می. میریم کنند و ما از گرسنگی می ها ما را تحریم می دانیم که روس می

شود ایران مرز را بر  قحطی که شروع می کند و کند، روسیه هم تحریم می او اعالم استقالل می. استقاللت را اعالم کن گندمت با من

گوید در این شرایط  شود آقای نیازوف می کار که تمام می. رود سمت ترکمنستان شود و می دارد و همه سیلوهای مشهد خالی می می

کم است، ما فقط کنیم، اما این بار خیابان و میدان  ما رسم داریم که خیابانی، میدانی، و خالصه یک جای عمومی را به اسم شما می

http://www.iana.ir/majles/item/18559-1.html
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در زمان . این روستا امروز هم با همان اسم وجود دارد. کنیم نشین داریم و این روستا را به نام شما نامگذاری می یک روستای شیعه

. شناس رایزنی اطالع نداشت دولت قبل من به آنجا رفتم، رایزن فرهنگی ما در ترکمنستان از وجود این روستا اطالع داشت، اما کار

یعنی یک افتخار ملی را با یک دعوای سیاسی اشتباه ! اند عجب این آقایان تا اینجا هم آمده: او که گفتم؛ تعجب کرد و گفتبه 

 .گرفته بود

http://www.iana.ir/majles/item/71331-7.html 

 متفرقه
 یاناآ- 7030تیر  71, چهارشنبه

 اجتماعی برای نخستین بار  نامگذاری ایام هفته تأمین:

تیرماه ادامه  ۱۵شود و تا چهارشنبه  تیرماه آغاز می ۲۳جاری که از فردا پنجشنبه  اجتماعی در سال هفته تأمین

 . یابد، برای نخستین بار برای تمام روزهای آن نامگذاری شده است می

پور  اجتماعی، امیرعباس تقی و به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین( ایانا)ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

اجتماعی برای نخستین بار انجام می شود،  گذاری ایام هفته تأمین اجتماعی با بیان اینکه نام مدیرکل روابط عمومی سازمان تأمین

 .اند گذاری شده اهبردهای اساسی مرتبط با این سازمان ناماجتماعی براساس وظایف و ر ایام هفته تأمین: اظهار داشت

اجتماعی، فرهنگ و اقتصاد  تأمین»، «اجتماعی عدالت و امنیت اجتماعی تأمین»ایام این هفته به ترتیب با عنوان : پور ادامه داد تقی

اجتماعی،  تأمین»، «رکای اجتماعیاجتماعی و تعامل با ش تأمین»، «های کلی نظام سالمت اجتماعی و سیاست تأمین»، «مقاومتی

نامگذاری « اجتماعی، رسانه و پاسخگویی تأمین»و « ICTاجتماعی، کارآمدی با نهضت  تأمین»، «برنامه محوری و قانونمداری

 .اند شده

این  های مختلفی برای معرفی خدمات اجتماعی برنامه در ایام هفته تأمین: اجتماعی گفت مدیرکل روابط عمومی سازمان تأمین

 .سازمان و برقراری ارتباط مطلوب با شرکای اجتماعی درنظر گرفته شده است

http://www.iana.ir/majles/item/71303-7.html 

 متفرقه
 آیانا- 7030تیر  73, یکشنبه

 یر به رئیس جمهوری تن از نمایندگان مجلس برای حمایت از عشا ۱۱۱نامه 

ای به حسن روحانی برای حمایت از عشایر درخواست تشکیل شورای  تن از نمایندگان مجلس با امضای نامه 114

 . اند عشایر با مدیریت رئیس جمهوری یا معاونت اول کرده

با ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس فراکسیون عشایر مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی 

ای به دکتر روحانی برای حمایت از عشایر امضاء کردند که بر اساس آن  تن از نمایندگان مجلس نامه 001: اعالم این خبر گفت

بار تشکیل شود و مسائل و مشکالت عشایر  شورای عشایر با مدیریت رئیس جمهوری یا معاونت اول و وزرای مرتبط هر فصل یک

 .مورد بررسی قرار گیرد

اند اعتبارات و تسهیالت الزم برای خرید دام و مطالبات عشایر تأمین  همچنین در این نامه نمایندگان خواسته: هادی قوامی افزود

 .های مازاد خریداری شده و متناسب با نیاز به بازار عرضه شود شود تا از طریق شرکت پشتیبانی امور دام، دام

بوم بودن عشایر و فراتر رفتن مرزهای تقسیمات کشوری و نیازهای اعتباری در قالب  همچنین با توجه به زیست: وی خاطرنشان کرد

هزار میلیارد ریال برای عشایر  حداقل یک 60تا  61های  ریزی استانی و شهرستانی، اعتباراتی تأمین شود که در قالب ماده برنامه

 .تأمین اعبتار شود

http://www.iana.ir/majles/item/18557-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/18535-1.html
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کیلوگرم آرد بود که بعد از اجرای این قانون به هفت کیلوگرم  60ها، سهم سرانه عشایر  از هدفمندی یارانه پیش: قوامی تصریح کرد

کیلوگرم، یکی دیگر از مواد نامه  60وجود آورده است؛ لذا بازگشت سهمیه آنان به  کاهش یافت و مشکالت زیادی برای آنان به

 ./درخواستی نمایندگان به رئیس جمهوری است

http://www.iana.ir/majles/item/71011-7.html 

 متفرقه
 فودپرس- 7030تیر ماه  71چهار شنبه 

 انتقاد نمایندگان از عملکرد بانک کشاورزی

نمایندگان مجلس و کشاورزان انتظار دارند که دولت در این زمینه کشاورزان را یاری دهد و به آنها فرصت دهد که بتوانند اقساط 

به جای ایجاد شعبه در شمال شهر مثل یک بانک تجاری، باید به کشاورزان وام بدهد و  بانک کشاورزیخود را پرداخت کنند و 

تولید را افزایش دهند و نباید وثایق و خانه های  خشکسالیمثل یک بانک تخصصی در خدمت تولید باشد تا در شرایط کم آبی و 

 .آنها را به اجرا بگذارد و برعکس باید اقساط را استمهال کند و تسهیالت بپردازد تا تولید تقویت شود

شد هزینه به دنبال انتقاد کشاورزان در شهرها و روستاهای مختلف که به خاطر تحریم، خشکسالی، نبود سم و کود و امکانات، ر

با خسارت و کاهش سود و درآمد مواجه شده اند، و بانک کشاورزی وثایق آنها را به اجرا گذاشته و یا از پرداخت ... تولید و تورم و

تسهیالت به آنها امتناع کرده است، برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به عملکرد بانک های تخصصی از جمله بانک کشاورزی در 

 .خش تولید انتقاد کردندافزایش فشار به ب

به گزارش بولتن نیوز، برخی نمایندگان و کارشناسان اقتصادی و کشاورزی معتقدند که بانک کشاورزی به عنوان یک بانک 

تخصصی، باهدف کمک به بخش تولید و کشاورزی کشور تاسیس شده و فعالیت می کند و نباید به فعالیت های تجاری مبادرت 

شعب در شمال شهر و عملیات تجاری در بانکداری باید به وظیفه اصلی یعنی حمایت از کشاورزی و تولید کند و به جای افزایش 

اقدام کند و لذا انتظار می رود که در حمایت از کشاورزان و تولید کشاورزی در کشور شکیبا باشد و به کشاورزان کمک کند و با 

 .حفاظت کند استمهال پرداخت بدهی آنها، از کشاورزی وتولید کشور

اخیرا گزارش هایی از نقاط مختلف کشور در زمینه عدم حمایت بانک کشاورزی از کشاورزان وتولید کنندگان محصوالت باغی و 

کشاورزی و گلخانه ای در رسانه ها منتشر شده است و کشاورزانی که با کاهش سود و درآمد به خاطر خشکسالی یا نبود امکانات و 

... ی تولید مواجه شده اند و یا زیان ده هستند و یا انتظار کمک از بانک کشاورزی برای پرداخت وام دارند، وتحریم و رشدهزینه ها

 .از عملکرد بانک ها و بانک کشاورزی در عدم حمایت از تولید انتقاد کرده اند

مقطع نه تنها به کشاورزان وام نمی دهد بانک کشاورزی در این : یکی از کشاورزان امان آباد اراک در این زمینه به خبرنگار ما گفت

بلکه بخش عمده ای از کشاورزان کشت گلخانه ای که به دالیل مختلف زیان ده هستند و قادر به پرداخت اقساط خود نبوده اند با 

 .اجرا گذاشته استبرخوردهای دیگری مواجه شده اند و بانک کشاورزی وثایق آنها که خانه ها و اموال و دارایی آنها بوده اند را به 

کشاورزان در هوای گرم و زبان روزه دغدغه تولید را دارند و در این شرایط کم آبی کشور از طریق طرح های مختلف : وی افزود

مصرف آب را کاهش داده اند اما به خاطر خشکسالی و مشکل نبود امکانات و رشد هزینه های ... گلخانه ای و آبیاری قطره ای و

ه شده اند و حاال قادر به پرداخت اقساط خود نیستند اما بانک کشاورزی وثایق و خانه های آنها را به اجرا گذاشته و تولید، زیان د

 .دغدغه و مشکالت بسیاری را برای آنها ایجاد کرده است

و کشاورزان انتظار دارند که دولت در این زمینه کشاورزان را یاری دهد و به آنها فرصت دهد که  مجلسنمایندگان  :وی ادامه داد

بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند و بانک کشاورزی به جای ایجاد شعبه در شمال شهر مثل یک بانک تجاری، باید به کشاورزان 

http://www.iana.ir/majles/item/18478-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%B4%D9%83%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
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ولید باشد تا در شرایط کم آبی و خشکسالی تولید را افزایش دهند و نباید وثایق و وام بدهد و مثل یک بانک تخصصی در خدمت ت

 ...خانه های آنها را به اجرا بگذارد و برعکس باید اقساط را استمهال کند و تسهیالت بپردازد تا تولید تقویت شود

مین های قولنامه ای و بدون سند است اما آنها با این که وثایق کشاورزان ز: اسفندیاری کارشناس کشاورزی نیز در این زمینه گفت

در پرداخت اقساط خود در سال های اخیر نظم خوبی داشته اند و اقساط ماهانه خود را پرداخت کرده اند اما متاسفانه بانک 

اقساط را  کشاورزی در یک سال اخیر که کشاورزان با مشکل رشد هزینه های تولید و زندگی مواجه شده اند، فشار برای دریافت

 .اضافه کرده و از پرداخت وام به کشاورزان نیز امتناع می کند

انتظار می رود که بانک کشاورزی به جای روش های تجاری و پیگیری بانکداری تجاری در نقاط شمال شهرها، به دنبال : وی افزود

تخصصی مثل صنعت و معدن و مسکن برای  ارائه خدمت در روستاها و قطب های کشاورزی باشد زیرا این بانک و سایر بانک های

حمایت از تولید کشور تاسیس شده اند ونباید به فکر کار تجاری باشند و باید به وظیفه و مسوولیت خود در قبال تولید وکشاورزان 

 .وتولید کنندگان عمل کنند

 درخواست نماینده تنکابن برای پرداخت تسهیالت کم بهره به کشاورزان

مجلس شورای اسالمی در رابطه با تعطیلی برخی از طرح های جنگل داری که  کمیسیون کشاورزینژاد عضو شمس اهلل شریعت 

 .ره آن اعالم نشده تذکر دادهیچ گزارش منفی در با

نماینده تنکابن با اشاره به برفی که باعث از بین رفتن محصوالت کشاورزی مازندران شد از رئیس جمهور خواست در جهت پرداخت 

 .تسهیالت کم بهره به این کشاورزان اقدام سریع صورت گیرد

های واهی متوقف  شگری در حوزه انتخابیه اش که به بهانهشریعت نژاد در ادامه از رئیس جمهور خواست در رابطه با توسعه گرد

 .شده توضیح دهد

 انتقاد نماینده سیستان از بانک کشاورزی

در حالی که بانک کشاورزی از ظرفیتهای ایجادشده قانونی بخش کشاورزی استفاده می کند، در عمل در خدمت سایر بخشهای 

 .اقتصادی است

مهمترین ابزار توسعه اقتصادی، : منابع طبیعی در گفتگو با ایانا با اعالم این مطلب گفت نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب و

 .سرمایه و نقدینگی است که باید بانک تخصصی در جهت افزایش و توسعه آن گام بردارد

برای بهره برداران و  اساسا بانک کشاورزی چه فرمانبری از بخش کشاورزی داشته و چه فرقی با سایر بانکها: احمدعلی کیخا افزود

 کشاورزان حوزه دارد؟

بود، بانک مکلف می  شاورزیجهاد کاگر رییس مجمع بانک کشاورزی وزیر : وی با اشاره به عملکرد بانک کشاورزی خاطرنشان کرد

 .شد که در چه مواقع و مناطقی سرمایه گذاری کند

بانک کشاورزی در حالی که از ظرفیتهای قانونی بخش کشاورزی استفاده می کند، مثل سایر بانکها تجاری عمل : کیخا تصریح کرد

 .می کند کرده و هر جا مزیتهای بیشتری متوجه منابع مالی بانک باشد، آنجا سرمایه گذاری

از مدیرعامل بانک کشاورزی باید پرسید چه اقدامات موثری برای بخش : وی خطاب به مدیرعامل بانک کشاورزی ادامه داد

 کشاورزی داشته است؟

 انتقاد نماینده بابل از بانک کشاورزی

که بانک کشاورزی برای االسالم علی اکبر ناصری نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی با اشاره به مشکالتی  حجت

  .برخی از مددجویان کمیته امداد در این زمینه به من نیز مراجعه کردند: مددجویان کمیته امداد در مازندران ایجاد کرد، گفت

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C+
http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C&Title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 متفرقه
 خبرنگاران جوان - ۸۱۳۱تیر  ۰۸: تاریخ

 "کشاورزی ارگانیک"اصول 

 و ارتقای جهانی کشاورزی شده اند این اصول اساس رشد و توسعه کشاورزی ارگانیک را فراهم نموده اند و باعث بهبود 

این اصول کشاورزی ارگانیک بر پایه اصول خاصی بنا نهاده شده است که آشنایی با  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 . جهت درک بهتر کشاورزی ارگانیک ضروری است 

 .این اصول اساس رشد و توسعه کشاورزی ارگانیک را فراهم نموده اند و باعث بهبود و ارتقای جهانی کشاورزی شده اند 

و دستورالعمل  بکارگیری این اصول در کشاورزی به داشتن احساس مسئولیت گسترده در حمایت از خاک ، آب ، گیاهان و حیوانات

اعتقاد به اینکه زندگی های انسانی وابستگی شدیدی به پویایی باغات .های تولید ، فرآوری و توزیع غذا و سایر کاالها بستگی دارد 

 .دارند و آنها میراثی ارزشمند برای نسل های آینده هستند

سودمند می باشد و توسعه، پیشرفت و هدایت کلیه اصول کشاورزی ارگانیک برای کلیه حرکات ارگانیک در جهان و در تمام جهات 

 :بر همین مبنا این اصول به شرح زیر است . برنامه ها و استاندارد ها و همچنین هماهنگی را در عرصه جهان باعث شده است

 اصل سالمت    •

 اصل اکولوژی    •

 اصل انصاف و عدالت    •

 اصل مراقبت    •

 اصل سالمت* 

مت خاک ها، گیاهان، حیوانات، انسان ها و کره زمین را که هیچ یک از دیگری مجزا و مستقل نیست را باید کشاورزی ارگانیک سال

این اصل خاطر نشان می سازد که سالمت افراد و جوامع انسانی از سالمت اکوسیستم مجزا نبوده و خاک های . حفظ و افزایش دهد

 .را بوجود می آورند سالم ، محصوالت سالم و حیوانات و انسان های سالم

 اصل اکولوژی* 

کشاورزی ارگانیک باید براساس سیستم ها و سیکل های اکولوژیکی، کار با آنها، رقابت آنها و کمک به پایداری آنها بنیان گذاشته 

ین است که ریشه های این اصل کشاورزی ارگانیک ، درون سیستم های زنده و پویا اکولوژیکی قرار دارد و نشان دهنده ا   .شود 

 .تولید بر اساس چرخه ها و پروسه های اکولوژیکی می باشد 

 اصل انصاف و عدالت* 

تاکیدات . کشاورزی ارگانیک باید با توجه به فرصت ها و قابلیت های زندگی و محیط های عمومی اطمینان از انصاف را ایجاد نماید

شده اند باید روابط انسانی را به طریقی هدایت نمایند که در تمام این اصل بر این است که آنهایی که درگیر کشاورزی ارگانیک 

سطوح از رعایت عدالت و انصاف برای تمام اعضاء دست اندرکار، کشاورزان، کارگرها، فراوری کنندگان، تجار و مصرف کنندگان 

 .اطمینان حاصل نمایند

 اصل مراقبت* 

. به منظور حمایت از سالمت و آسایش نسل های بعد و محیط مدیریت شود کشاورزی ارگانیک باید به صورت پیشگیرانه و مسوالنه

 .کشاورزی ارگانیک سیستم پایدار و زنده ای است که به شرایط و تقاضاهای داخلی و خارجی پاسخ می دهد

المتی و رفاه را به مشاغل مرتبط با کشاورزی ارگانیک ارتقاء کارایی و افزایش سودمندی را در پی خواهند داشت که البته نباید س

http://www.yjc.ir/fa/services/6
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اطالعات و مفاهیم اکوسیستم .در نتیجه تکنولوژیهای جدید و متد های موجود باید مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرند. خطر بیندازد

 .و کشاورزی باید تحت مراقبت قرار گیرد تا از ارائه مفاهیم معیوب و ناقص جلوگیری شود

http://www.yjc.ir/fa/news/0339333 
 متفرقه
 خبرنگاران جوان - ۸۱۳۱تیر  ۰۲: تاریخ

 "کشاورزی ارگانیک "حفظ منابع آب و خاک با 

این نوع کشاورزی سیستمی تولیدی است که سالمت خاک، اکوسیستم ها و انسان را پایدار می سازد و بر فرایند بوم 

 .خه های سازگار با شرایط محلی تکیه داردشناسانه، تنوع زیستی و چر

کشاورزی ارگانیک، نوعی کشاورزی است که در تولید و فرآوری محصوالت آن از  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

های ژنتیکی استفاده نشود و همه مراحل تقویت زمین، کاشت و  ها و دگرگونیها و دستکاری کودهای شیمیایی، سموم، هورمون

 .های طبیعی باشد برداشت با استفاده از نهاده

که سالمت خاک، اکوسیستم ها و انسان را پایدار می سازد و بر فرایند بوم شناسانه، تنوع این نوع کشاورزی سیستمی تولیدی است 

 .زیستی و چرخه های سازگار با شرایط محلی تکیه دارد

های کشاورزی زیستی در کشور ما با نام محصوالت سالم و در کشورهای اروپایی و امریکایی با نام کشاورزی زیستی  فراورده 

(Organic farming ) و یا کشاورزی بیولوژیک(Bio )شود شناخته می . 

 تقاضا برای مصرف محصوالت ارگانیک روز به روز در حال افزایش است* 

نخستین دلیل مهم برای تقاضای جهانی محصوالت زیستی ، وجود مزه بهتر ، خواص غذایی بیشتر و طبیعی این محصوالت نسبت 

 .است  ایج و محصوالت اصالح شدهبه محصوالت تولید شده در سیستم زراعی ر

دلیل دیگر تقاضا برای این محصوالت سازگاری زیست محیطی این محصوالت چه از فرایند تولید تا انتقال به مصرف کننده و نیز  

های طبیعی را  سیستم جامع اکولوژیکی مدیریت این مزارع است که حداقل آسیب زیست محیطی و حداکثر سازگاری آن با سیستم

 .بر دارددر 

های زیستی در سطح دنیا، وجود باورهای اخالقی و دینی است که این باورها محیط  یک دلیل دیگر برای درخواست تولید فراورده

گیرد و  های مختلف در نظر می های گذشته حال و آینده و به جهت تولید غذا برای نسل زیست را بعنوان محیطی برای پرورش نسل

 .کند ن را از لحاظ اخالقی و یا مذهبی را محکوم میهر گونه صدمه زدن به آ

 کشاورزی ارگانیک اقدامات زیرساختی می خواهد * 

بطوریکه سایر . گیرد ترین هدف در کشت ارگانیک مد نظر قرار می حفاظت خاک بعنوان یک موجود زنده واحد بعنوان اولین و اصلی

 . خیزی بیشتر خاک و احیای اکوسیستم زندة آن گردد ای باشد که در دراز مدت سبب حاصل عوامل و نهادها باید به گونه

های مجاز ، استفاده از  ، تناوب زراعی ،شخم کم عمق ، استفاده از عناصر غذایی مکمل های زیستی کشت مخلوط ، کود سبز ،مالچ

بقایای گیاهی و دامی ، تغذیه موجودات مفید خاکزی مانند کرم خاکی ، گیاهان پوششی و پودر سنگهای سیلیکات برای قلیایی 

 .است  سازی خاک از جمله اقداماتی است که کشاورزی در سطح ارگانیک نیازمند آن

 صرفه اقتصادی مهمترین عامل توجه به کشاورزی ارگانیک* 

. دهند کشاورزان ارگانیک با کشت چندین محصول در یک زمان که اغلب با دامداری همراه است تنوع شغلی خود را افزایش می 

 .شود مواد آلی خاک و انرژی میدهد و باعث خودکفایی در زمینه عناصر غذایی، تغذیه دام،  تنوع ، مخاطرات اقتصادی را کاهش می

خرید کودهای مصنوعی و آفت . های خارجی، کمتر از مزارع رایج است هزینه تولید در مزارع زیستی بدلیل استفاده کمتر از نهاده

http://www.yjc.ir/fa/news/4902509
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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تی عالوه بر این کشاورزان زیس. کش در این نظام وجود ندارد هزینه علوفه خریداری شده، دامپزشکی و تعویض دام نیز کمتر است 

روی . کنند  هایی نظیر ابزارهای ماشین و تجهیزات پرداخت می های مربوط به نهاده هزینه کمتری را برای استهالک سرمایه گذاری

 . ها در مزارع زیستی کمتر است هم رفته هزینه نهاده

 چالش اصلی کشاورزان زیستی* 

امل محدود کننده تولید در مزارع زیستی هستند و های هرز ع علف. های هرز است چالش اصلی کشاورزان زیستی کنترل علف

 .های هرز می کنند کشاورزان زیستی نسبت به دیگر عملیات مدیریّتی، زمان و هزینه بیشتری را صرف کنترل علف

خاک ورزی برای کنترل . است ها شده های مدیریّتی جایگزین علف کش های مکانیکی و دیگر روش در کشاورزی زیستی، روش

 .شود تا خاک فشرده نگردد هرز پس از سبز شدن گیاه، به شکل سطحی و غیر عمیق انجام می های علف

 جمع بندی*  

تواند منجر به حفاظت و  کشاورزی ارگانیک سیستمی است که اگر از طرف مردم و دولت و نهادهای غیر دولتی به آن توجه شود می

صوالت گیاهی و دامی، باالبردن کیفیت و اهمیت غذایی، اثرات مثبت حاصل خیزی خاک در بلند مدت ، سالمت و تولید باالی مح

 . اجتماعی، بازار مناسب و صرفه اقتصادی گردد

 .خوشبختانه در سالهای اخیر اقداماتی اساسی از طرف بخش خصوصی در ایران انجام گرفته است

http://www.yjc.ir/fa/news/0339090 

 متفرقه
 ایسنا - ۸۱۳۱تیر  ۸۱یکشنبه 

  برداران برتر با متوسط عملکرد کشوری فاصله فاحش عملکرد بهره
ترویج در صف آخر ملزومات این بخش قرار گرفته  در حال حاضر به آموزش و ترویج در بخش کشاورزی به شدت کم توجهی شده و متاسفانه

که بخش  عملکرد کشوری و عملکرد بهره برداران برتر در بسیاری از موارد فاصله فاحشی وجود دارد دهد بین متوسط ها نشان می بررسی. است

  .های فنی و ترویجی است توصیه ها و ای از این تفاوت، حاصل تجارب کاری آنان و همچنین به کارگیری یافته عمده

مناسب نیروی انسانی، فناوری و امکانات موجود  آن است که در صورت تلفیق و به کارگیریتفاوت عملکرد در شرایط اقلیمی یکسان موید 

  .یافت توان به سطوح باالتری از تولید دست می

، (ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران گفت علی اکبر نژادرضا، مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در

توسعه نیروی انسانی و  وری، برداران برای افزایش بهره فراهم کردن زمینه رشد دانش فنّی و آموزش بهره: است آذربایجان شرقی، معتقد منطقه

  .است که باید با آن حرکت کرد دانش فنّی همانند سیل روانی. افزایش تولید را به دنبال دارد

ای مفید برای ارتقای دانش و افزایش  آموزش را برنامه کارشناسان،: دانست و بیان کرد وری ای مفید در افزایش بهره وی، آموزش را برنامه

  .دانند وری می بهره

نیروهای بخش کشاورزی با افزودن بر دانش فنّی خود : داد آفرینی بهینه نیروهای آموزش دیده در بازارهای جهانی گفت و ادامه نژادرضا از نقش

  .یافته محقّق نمی شود اقتصاددانان معتقدند توسعه بدون افراد توسعه. ای در بازارهای جهانی خواهند شد نهبهی موجب رقابت و نقش آفرینی

ارتقاء دانش فنّی شاغالن در بخش کشاورزی، توسعه در این  :وی با اشاره به ارتباط مستقیم دانش فنّی شاغالن و توسعه کشاورزی تاکید کرد

  .بخش را به همراه خواهد داشت

ترویج با غنی سازی : شرقی نیز به خبرنگار ایسنا گفت لی رضایی الماس، رییس اداره آموزش بهره برداران سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانع

  .کند تولیدکنندگان را مهیّا می های تولیدی موجبات رقابت تغییر رفتارهای فنّی آنها شده و با کاهش هزینه علمی و فنّی کشاورزان موجبات

  .افزایش تولید در نهایت افزایش درآمد کشاورزان را به دنبال دارد های تولیدی و افزایش دانش فنّی کشاورزان، استفاده بهینه از نهاده: افزودوی 

http://www.yjc.ir/fa/news/4902324
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پویا، افزایش تولید و عملکرد بهتر در واحدهای  اقتصاد: های ترویجی، تصریح کرد رضایی الماس با اشاره به بهره گیری از آموزه

 های ترویجی از هم اکنون در واحدهای تولیدی برای تولیدکنندگان قابل کشاورزی و آموزه های نوین با به کار بردن سیستم تولیدی

  .بهره برداران است تالش برای تولید محصوالتی باکیفیت نیز از نتایج افزوده شدن به دانش. پیش بینی است
http://www.isna.ir/fa/news/63241224230 

 
 متفرقه

 ایسنا - ۸۱۳۱تیر  ۸۱دوشنبه 

  اندازی بخش ویژه کشاورزی در شبکه بازار راه
  .اندازی شد ، بخش ویژه کشاورزی در شبکه بازار راه«برگ سبز» با پخش برنامه

مقاومتی و دستیابی به خودکفایی اقتصادی و امنیت  تلویزیون و رادیو ایسنا، بخش ویژه کشاورزی با هدف تحقق اقتصادبه گزارش سرویس 

  .انداری شد غذایی راه

زراعت، باغداری، دامداری و طیور، شیالت، تجهیزات و  های کشور در عرصه کشاورزی و ظرفیت پر دامنه های حوزه در این بخش ویژه، فعالیت

  .های تولیدی تبیین خواهد شد ها و مراتع از طریق ساخت برنامه ها وجنگل این بخش وازم کشاورزی، صنایع مرتبط بال

اندازی شده همه روزه در دونوبت،  شبکه تلویزیونی راه بنا بر همین گزارش، بخش ویژه کشاورزی که با مساعدت وزارت جهاد کشاروزی در این

  .است های شبکه بازار قرار گرفته جمعاً به مدت دو ساعت در جدول پخش برنامه(  01:81تا  69) و ساعت ( 65تا  68:81)ساعت 

  .شده که البته برای سایر مخاطبان نیز مناسب است این وقت متناسب با اوقات فراغت مخاطبان اصلی این بخش یعنی کشاورزان عزیز تنظیم

های بخش ویژه  گزارشی برگ سبز، پخش برنامه ی مستند با پخش برنامه 98تیر 65 براساس اعالم روابط عمومی شبکه بازار، روز شنبه

  .شد کشاورزی با آرمی خاص در شبکه بازار آغاز

شبکه تلویزیونی بازارمسائل مربوط به آموزش ،  توانند با تنظیم گیرنده های خود بر روی بینندگان این شبکه مخصوصا کشاورزان می

  .هرآنچه درحوزه کشاورزی به آن نیاز دارند را در بخش ویژه کشاورزی دریافت کنند ها و شی، موفقیترسانی و آگاهی بخ اطالع

  .دریافت است قابل( بدر)های دیجیتال وماهواره ایران ست شبکه تلویزیونی بازار از طریق گیرنده

http://www.isna.ir/fa/news/30307333701 
 

 متفرقه
 ایسنا - ۸۱۳۱تیر  ۸۱چهارشنبه 

  اندازد؟ چرا ماست پاستوریزه آب نمی
اندازند که علت آن استفاده اندکی از شیرخشک در تولید این  نمی انواع ماست پاستوریزه تولید شده در برندهای مختلف، دیگر مانند گذشته آب

  .محصول است

های صنایع لبنی پس از باز شدن و مصرف  شده کارخانه های تولید ، در گذشته ماست(ایسنا)گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران به 

  .شدند تر می انداختند و کمی رقیق شدند، به اصطالح آب می به صورت سنتی تولید می هایی که مقداری از آن، مانند ماست

شان به اصطالح  های تولیدی برند تا ماست خود بکار می های پاستوریزه اخیرا ترفندی برای قوام بیشتر ماست های صنایع لبنی اما کارخانه

  .بیشتر شود شود تا قوام ماست که در این روش درصدی شیر خشک در فرآیند تولید به ماست اضافه می تر به نظر برسد تر و پرچرب سفت

رسد این کار از نظر اقتصادی صرفه ندارد و  که به نظر می کنند یدا کردن ماست به آن نشاسته اضافه میشد برای قوام پ اما پیش از این گفته می

  .است تر استفاده از شیر خشک منطقی

http://www.isna.ir/fa/news/30307173039 
 متفرقه

 الف- ۸۱۳۱تیر  ۸۱دوشنبه 

 رییس جمهور پاسخگو باشد/ پاییزه کشاورزی فدای جام جهانی شدکشت 

http://www.isna.ir/fa/news/93041508537
http://www.isna.ir/fa/news/93041609147
http://www.isna.ir/fa/news/93041810392
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نماینده مردم اهواز در مجلس از آزاد سازی آب پشت سدها به منظور عدم دادن خاموشی برق برای تماشای رقابت های جام جهانی 

 .فوتبال خبر داد

مان مسابقات جام جهانی فوتبال برای جلوگیری از در ز: سید شریف حسینی در ارتباط تلفنی با برنامه پایش شب گذشته اظهار کرد

به این دلیل ما امروزه شاهد این هستیم که دستوراتی . قطعی برق بعضی از مناطق کشور آب های پشت سدها را تخلیه کردند

آب های مبنی بر عدم کشت های پاییزه برای کشاورزان صادر می شود که مستنداتش هم در تمام استان هایی که مستقیماً از 

 .تجدید شونده استفاده می کنند موجود است

ارزش و اهمیت آب بر هیچ کس پوشیده نیست و اکنون ما در شرایط بحرانی آب هستیم که باید برای مردم و مسئولین : وی افزود

شکل مواجه خواهیم واقعیتی که باید بپذیریم این است که اگر برنامه ریزی درستی نداشته باشیم در آینده با م. یک دغدغه باشد

 .شد

متأسفانه غفلتی که مسئولین کرده اند در کنار اینکه اطالعات کافی به مردم نمی دهند : نماینده مردم اهواز در مجلس تصریح کرد

 .مسئولین مربوطه باید پاسخگو باشند که چرا آب ها را برای تولید برق آزاد کردند.در آینده مشکل ایجاد می کند

 ۴۴را دارند و نوع مدیریتشان باعث کاهش  ۰۱۰کشور جهان رتبه  ۰۱۱سئولینی که در مدیریت منابع آبی بین م: وی ادامه داد

 .این وضعیت نشان دهنده مدیریت غلط است. درصدی آب ها شد

ه امروزه ما شاهد این هستیم ک. در سنوات گذشته مناطق مختلف کشور را سهمیه بندی می کردیم: شریف حسینی در پایان گفت

برای به . کشاورزان در بخش معیشتی خود به نوع دیگری از کار روی آورند و بخواهند با این وضعیت مردم را دچار مشکل کنند

 .وجود آمدن تمام این مشکالت مسئولین مربوطه باید پاسخگو باشند

 .باشد  رئیس جمهور هم باید در مقابل هدر دادن آب بخاطر جام جهانی پاسخگو: حسینی در پایان گفت

به گزارش الف، با از دست رفتن آب الزم برای کشت پاییزه گندم و سایر محصوالت کشاورزی، واردات گندم و اختصاص منابع 

 . عظیمی بابت این واردات اجتناب ناپذیر خواهد بود

http://www.alef.ir/vdcd3s3xjyt3so3.9a9y.html?900031 

 منابع مالی
 - 93/04/16فارس

 های بلوط زاگرس میلیاردریال اعتبار برای احیا و بهسازی جنگل ۱۵۱اختصاص 

هیأت دولت با اختصاص یکصد و نود میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای و مبلغ شصت میلیارد ریال به 

 .جنگلهای بلوط زاگرس موافقت کرد صورت هزینه ای برای احیاء و بهسازی

ه به پیشنهاد معاونت برنام 6898تیر  5، هیئت وزیران در جلسه  پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیارد ریال به صورت  ۰۳۱قانون اساسی موافقت کردند مبلغ  688ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به استناد اصل 

قانون تشکیل مدیریت بحران کشور و  60میلیارد ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده  ۴۱ ای و مبلغ تملک دارایی سرمایه

قانون برنامه پنجم توسعه به نسبت مساوی برای  005قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند ش ماده  61ماده 

ای بحران خشکیدگی جنگلهای بلوط زاگرس و مبارزه با انجام اقدامات ضربتی حذف و خارج سازی درختان آلوده و کنترل کانونه

آفات و سایر اقدامات الزم در جهت احیاء و بهسازی جنگل های یاد شده در اختیار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار 

آبخیزداری کشور نیز موظف بر اساس این مصوبه سازمان جنگل ها، مراتع و.گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود

 .شد، گزارش عملکرد اعتبار مذکور را به صورت ماهیانه به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری ارایه کند

http://www.alef.ir/vdcd9s0xjyt0so6.2a2y.html?233468
http://www.farsnews.com/
http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=1&Id=245128
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همچنین در این مصوبه تاکید شده است هر گونه حقوق و مزایا، پاداش و برگزاری هر گونه همایش از محل اعتبارات موضوع این 

 .از سوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ شده است  9/5/6898این مصوبه در تاریخ .است  مصوبه ممنوع

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303073333333 
 

 منابع مالی
 - 93/04/16فارس

 مصوب نشده استیارانه شیر تابستان هنوز 

درخواست یارانه شیر تابستان مطرح و قرار : دبیر انجمن صنایع شیر ایران با اشاره به مصوبه یارانه شیر بهار، گفت

 .ای صادر نشده است است در دستور کار هیأت وزیران قرار گیرد، ولی هنوز در مورد آن تصمیمی گرفته نشده و مصوبه

برای سه ماه دوم سال از : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   شیر ایران در گفترضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی 

 .شیر شده است کارگروه کنترل بازار و از ریاست جمهوری تقاضای یارانه

گیرد،  در دستور کار هیئت وزیران برای بررسی قرار یارانه شیر تابستان در مرحله طرح در جلسه است و قرار درخواست: وی افزود

اکنون قیمت  هم: دبیر انجمن صنایع شیر ایران گفت.ای هم صادر نشده است ولی هنوز در مورد آن تصمیمی اتخاذ نشده و مصوبه

اس مرغوبیت شیر تومان براس 6041تا  6661شود و این قیمت بین  خرید شیر خام از دامداران بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می

رود با درخواست یارانه شیر برای تابستان  احتمال دارد و انتظار می: دبیر انجمن صنایع لبنی شیر ایران، اظهار داشت.متفاوت است

های دامی  با تأمین نهاده: امیدواری کرد وی اظهار.باید در نیمه دوم سال آینده از شرایط یارانه خارج شود موافقت شود، ولی شیر

ها در بازار  ریزی برای آن است قیمت نهاده وان که وزارت جهاد کشاورزی از طریق شرکت پشتیبانی امور دام در حال برنامهفرا

 .کاهش یابد و بهای تمام شده شیر پایین بیاید و قیمت عرضه و تقاضا با قیمت تمام شده شیر منطبق شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303073333193 

 منابع مالی
 - 93/04/21فارس

 میلیون یورویی برای واردات مواد اولیه خوراک دام 1۱۱صرف هزینه 

هزینه های خوراک دام  میلیون یورو برای واردات مواد اولیه کارخانه 1۱۱ساالنه : رئیس سازمان دامپزشکی گفت

 .شود می

از ارومیه، مهدی خلج صبح امروز در آیین تودیع و معارفه مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی اظهار  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شود های خوراک دام هزینه می میلیون یورو برای واردات مواد اولیه کارخانه 811ساالنه : داشت

کارخانه خوراک دام در کشور سطح کیفی  618باید : بر افزایش کیفیت خوراک دام تولیدی در کشور تاکید کرد و افزودوی 

 .تولیدات خود را ارتقاء دهند

برای : رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه بخش دیگری از دغدغه مسئوالن دامپزشکی کشور تهیه واکسن و دارو است، افزود

 .شود ها از طریق واردات تامین می ها واکسینه کنیم نیازمند تهیه واکسن هستیم که بخشی از آن را در برابر بیماریها  اینکه دام

ایم تعداد قابل  گذاری هستیم که برای این منظور نیز توانسته های بخش دام کشور نیازمند سرمایه برای فعالیت: خلج ادامه داد

شاره به تعداد افرادی که در بخش دامپزشکی کشور در بخش خصوصی مشغول فعالیت وی با ا.توجهی از افراد را جذب کنیم

ای دارد الزم است تا استفاده از توان بخش  با توجه به اینکه این استان در بخش دام و کشاورزی فعالیت گسترده: هستند، ادامه داد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930416000559
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930415000725
http://www.farsnews.com/
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: نفر در بخش خصوصی فعالیت دارند، گفت 911نون اک  این مسئول با بیان اینکه هم.تر باشد خصوصی در این استان نیز بیش

 .ادامه یابد های آینده نیز رود فعالیت این تعداد در سال انتظار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303097333370 

 منابع مالی
 - 93/04/21فارس

 میلیون یورویی برای واردات مواد اولیه خوراک دام 1۱۱صرف هزینه 

های خوراک دام هزینه  میلیون یورو برای واردات مواد اولیه کارخانه 1۱۱ساالنه : رئیس سازمان دامپزشکی گفت

 .شود می

امروز در آیین تودیع و معارفه مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی اظهار از ارومیه، مهدی خلج صبح  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شود های خوراک دام هزینه می میلیون یورو برای واردات مواد اولیه کارخانه 811ساالنه : داشت

کیفی کارخانه خوراک دام در کشور سطح  618باید : وی بر افزایش کیفیت خوراک دام تولیدی در کشور تاکید کرد و افزود

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه بخش دیگری از دغدغه مسئوالن دامپزشکی کشور تهیه واکسن .تولیدات خود را ارتقاء دهند

ها از طریق  ها واکسینه کنیم نیازمند تهیه واکسن هستیم که بخشی از آن ها را در برابر بیماری برای اینکه دام: و دارو است، افزود

گذاری هستیم که برای این منظور نیز  های بخش دام کشور نیازمند سرمایه برای فعالیت: خلج ادامه داد.شود واردات تامین می

وی با اشاره به تعداد افرادی که در بخش دامپزشکی کشور در بخش خصوصی .ایم تعداد قابل توجهی از افراد را جذب کنیم توانسته

ای دارد الزم است تا  ینکه این استان در بخش دام و کشاورزی فعالیت گستردهبا توجه به ا: مشغول فعالیت هستند، ادامه داد

نفر در بخش خصوصی  911اکنون   این مسئول با بیان اینکه هم.تر باشد استفاده از توان بخش خصوصی در این استان نیز بیش

 .یابد ادامه های آینده نیز رود فعالیت این تعداد در سال انتظار می: فعالیت دارند، گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303097333370 

 منابع مالی
 آیانا- 7030تیر  73, دوشنبه

 ای عشایر همچنان به قوت خود باقیست  مشکل عدم اجرای ضمانت زنجیره

تالش کرد در قالب فراکسیون عشایر به مسئله ضمانت و مشکالت عشایر در زمینه اخذ در حالی که مجلس هشتم 

تسهیالت بانکی خاتمه دهد، با وجود تصویب در مجلس و دولت، عشایر همچنان برای گرفتن تسهیالت با مشکل 

 .رو هستند ضمانت روبه

با ( ایانا)خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سابق فراکسیون عشایر در مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با  

ای جایگزین پرداخت وثیقه ملکی و  در مجلس هشتم و در قالب فراکسیون عشایر تالش شد ضمانت زنجیره: اعالم این خبر گفت

ی پرداخت صورت مصوبه درآمد همچنان سیستم بانکی برا رغم آنکه به چک و سفته برای گرفتن تسهیالت عشایر باشد و به

 .کنند تراشی می تسهیالت به عشایر مانع

درصدی در حالی در بخش کشاورزی تبدیل به معضل شده که از اساس  00ای با  اکنون بحث عقود مبادله: عیسی جعفری افزود

م بانکی رغم تأکید دولت یازدهم برای اصالح سیست علت ماهیت زندگی خود ندارند و به عشایر توانایی گرفتن تسهیالت را به

 .همچنان عشایر قادر به جذب تسهیالت بانکی نیستند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930421000614
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930421000614
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انباشت دام زنده و واردات گوشت از برزیل به قیمت باال از دیگر مشکالتی است که : وی با اشاره به مشکالت عشایر خاطرنشان کرد

 .کند عشایر را تهدید می

از آنجا که عشایر مکان : ش قیمت جو عنوان کرد و یادآور شدویژه افزای قیمت به ترین مشکالت کشاورزان علوفه گران وی از بزرگ

های خود را تغذیه کنند،  مناسب برای انبار کردن علوفه را در اختیار ندارند، مجبور هستند در حجم کم علوفه خریداری کرده و دام

 .کنند ها دست و پنجه نرم می لذا پیوسته با نوسانات بازار و افزایش قیمت

 ./میدواری کرد که مسئله ضمانت بانکی عشایر و بیمه تأمین اجتماعی آنان از طریق الزام دولت اجرا مرتفع شودجعفری اظهار ا

http://www.iana.ir/majles/item/71330-7.html 

 منابع مالی
 ایسنا - ۸۱۳۱تیر  ۸۱یکشنبه 

  تخصیص اعتبار به دامپزشکی مازندرانگالیه از میزان 

  مازندران -استان ها  : سرویس
  .اعتبار تخصیص یافته فاصله زیادی وجود دارد های دامپزشکی بین نیاز اعتباری و در بخش پروژه: مدیر کل دامپزشکی مازندران گفت

در جلسه شورای برنامه ریزی استانداری مازندران،  مختاری، منطقه مازندران، مجید (ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

خط مقدم  دامپزشکی در. بیماری مشترک بین انسان و دام است 841حیوانی شناخته شده وجود دارد که  بیماری 6511بیش از : اظهار کرد

  .کند ایجاد میبرای استان  ها قرار دارد لذا کمبود اعتبار در این بخش مشکالت جدی مقابله با این بیماری

های کشور در تولید دام و  در بین استان: تصریح کرد کل مشخص نیست، مدیر کل دامپزشکی مازندران با بیان اینکه وضعیت اعتباری این اداره

کشور قرار دارد  06رتبه  رتبه چهارم داریم، با وجود این امر متاسفانه به لحاظ تخصیص اعتبارات، مازندران در طیور، رتبه اول و در تولید شیر،

  .های اول کشور را در این بخش دارا باشیم رتبه در صورتی که باید با توجه به تنوع تولید محصول در استان

کشور را دارا هستیم و این در  01در این بخش رتبه  .شویم با اعتبار تعیین شده برای تخصیص، در بسیاری مواقع دچار مشکل می: وی افزود

  .شود توسعه یافته، به بخش دام و دامپزشکی در تخصیص اعتبارات توجه می های کمتر استانحالی است که در 

دامپزشکی استان دائم در حال بازخواست از : کرد مختاری با اشاره به اینکه باید سهم دامپزشکی از فصل سالمت مشخص شود، خاطرنشان

  .ع تولید دامی از اعتبار مناسبی برخوردار نیستیمچرا که با وجود تنو سوی مسئوالن باال دستی در این بخش است

http://www.isna.ir/fa/news/30307331303 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 93/04/19فارس

 کشاورزی ارگانیک در دنیا سهم زیادی از تولیدات را ندارد

 .کشاورزی ارگانیک در دنیا سهم زیادی از تولیدات را ندارد: یاهی وزیر جهاد کشاورزی گفتمعاون بهبود تولیدات گ

از اردبیل، عباس کشاورز پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از مزارع و مراکز تحقیقات کشاورزی مغان  خبرگزاری فارسبه گزارش 

در بحث کشاورزی پایدار که وضعیت مطلوبی را شاهد نیستیم دولت تدبیر و امید فعالیت جدی را با : در جمع خبرنگاران اظهار کرد

ای جزو  ای این بخش را به وضعیت مطلوب و مناسب برساند که در این زمینه ما چارهه ریزی دقیق آغاز کرده تا بتواند فعالیت برنامه

 .های جدید و نوین در این بخش نداریم حضور موثر در کشاورزی پایدار و حفاظتی و جایگزینی شیوه

به صورت جدی در این باید حداکثر امکانات در مسیر تولید و کسب منافع بخش فعال کشاورزی قرار گیرد چرا که ما : وی افزود

 .ایم به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم بخش تاکنون ورود پیدا نکرده و نتوانسته

 کنند های خاص جامعه از محصوالت ارگانیک استفاده می گروه* 

http://www.iana.ir/majles/item/18503-1.html
http://www.isna.ir/fa/news/93041508945
http://www.farsnews.com/
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انیک کشاورزی ارگ: معاون بهبود تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی در مورد تولید محصوالت ارگانیک با شرایط خاص ادامه داد

تواند به شکل گسترده در تأمین  شود و نمی در دنیا سهم زیادی از تولیدات را ندارد و یک کشاورزی خاص و ویژه محسوب می

 .آفرینی کند امنیت غذایی نقش

و ساختار نهادهای مدنی و حمایتی ما از تولیدات بخش کشاورزی به ویژه در حوزه ارگانیک بسیار محدود است : کشاورز عنوان کرد

 .گذاری داشته باشیم توانیم روی این بحث زیاد سرمایه ما نمی

های منسجم  ریزی های گذشته با برنامه ما از سال: این مسئول به شرایط سخت و پیچیده تولیدات در این بخش اشاره کرد و گفت

بات آن هم در جنوب کشور انجام شود ایم تا تولید محصول سالم با استفاده حداقلی از کود و سموم به ویژه در حوزه مرک سعی کرده

وی جایگاه کشاورزی ارگانیک را جایگاه خاص و طرفداران آن را .که قطعاً این تولیدات بدون تلفات و شرایط خاص اتفاق افتاده است

محصوالت کنند و به شکل شاخص صادرات این  های پردرآمد از محصوالت گران ارگانیک استفاده می گروه: ویژه بیان کرد و افزود

تمام تالش ما بر این است تا : معاون بهبود تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد.ها مورد توجه است انجام شده و توانمندی

تر و بیشتر به پایداری تولید همت کنند و اجازه ندهند در این بخش خللی به وجود  فعاالن این بخش برای دستیابی درآمد مطلوب

های  در بازدید از مزارع شمال استان اردبیل کشت و صنعت مغان و ایستگاه: اهداف سفر خود اشاره کرد و ادامه داد کشاورز به.آید

تولید بذر گندم، ذرت، چغندر قند و همچنین دیدار از نزدیک با کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش مدنظر بوده تا بتوانیم آخرین 

از اردبیل، این سفر به دنبال بازدید ماه  خبرگزاری فارسبه گزارش .لید و خشکسالی انجام دهیمهای خودمان را از وضعیت تو ارزیابی

گذشته وزیر جهاد کشاورزی از مزارع و باغات استان اردبیل و خسارت وارده از محل سرمازدگی و خشکسالی با دعوت عدیل سروی، 

ها،  نارسایی  ها، ی استان اردبیل انجام شده تا مسئوالن با انجام این سفرهای مستمر از نزدیک با چالشرئیس سازمان کشاورز

های کشاورزی استان اردبیل آشنا شده تا نسبت به تامین اعتبارات و تزریق منابع بیشتر به این استان کمک  ها و قابلیت توانمندی 

معاون وزیر جهاد کشاورزی قرار است فردا .آفرینی حقیقی داشته باشد ل توسعه نقششده و بخش کشاورزی بتواند به عنوان محور او

 .های مطالعاتی و تحقیقاتی شهرستان اردبیل بازدید کند نیز از مزارع و ایستگاه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303073333037 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 93/04/17فارس

 زیربنای رسیدن به امنیت غذایی توجه به تحقیقات کشاورزی است

توجه به تحقیقات کشاورزی زیربنای رسیدن به امنیت غذایی است و این : معاون تحقیقات وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .قرار بگیردکار باید در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی 

شنبه در بازدید از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران که توسط اسحاق  ، روز سهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

و محمود حجتی انجام شد، اسکندر زند معاون تحقیقات وزیر جهاد کشاورزی در جمع   جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

بگیریم که زیربنای   برای رسیدن به خودکفایی محصوالت کشاورزی باید از افزایش تولید در واحد سطح بهره: گفت خبرنگاران

 .پذیر است اصلی آن با تحقیقات کشاورزی امکان

غذایی است و این کار  توجه به تحقیقات کشاورزی زیربنای رسیدن به امنیت: رزی تصریح کردمعاون تحقیقات وزیر جهاد کشاو

باید در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد، در زمینه بیوتکنولوژی تحقیقات زیادی انجام شده به طوری که در حال حاضر 

 .ق کشت بافت هستیمهای سالم عاری از ویروس درختان ازطری آماده عرضه تولید نهال

توانیم ضایعات را به  ایم که از این روش می تحقیقات متعددی در استفاده از ضایعات میکروارگانیزم به دست آورده: وی اظهار داشت

 .کرده و از آنها استفاده کنیم مواد بازیافتی تبدیل

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930419000461
http://www.farsnews.com/
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هایی به دست  نبه تراریخته مقاوم به آفت نیز تکنولوژیدر زمینه تحقیقات بیوتکنولوژی در تولید گیاهان تراریخته مانند پ: زند گفت

 .ایم آورده

های بخش کشاورزی و تحقیقات مدرن بیوتکنولوژی  تحقیقات وسیعی در زمینه نانو در حال انجام است که با حمایت: وی افزود

های اضافه انجام  ق روغن و روغنآوریم همچنین اخیرا تولید بیودیزل از طری کشاورزی سهم خود را در افزایش تولید به دست می

 .های پاک به ما کمک کند تواند در آینده برای استفاده از سوخت شده که این دستاورد می

. امیدواریم هر چه سریعتر اعتبار مورد نیاز برای نوسازی ناوگان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی فراهم شود: وی بیان داشت

 .تر رئیس جمهور و معاونین آن ارائه شده و مورد تائید و توافق آنها قرار گرفته استبرنامه نوسازی این ناوگان به دف

سال سابقه دارد و باید با نوسازی تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به  94تحقیقات کشاورزی ایران حدود : زند بیان داشت

 .اهداف عالی نظام و کشور دست یابیم

رود که مطمئنا پشتیبانی برای سایر تحقیقات ما به شمار  ژی کشور از مراکز مدرن به شمار میمرکز تحقیقات و بیوتکنولو: وی گفت

 .رود و باید به نوسازی ساختمان و تجهیزات آن توجه جدی شود می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303071337793 
 

 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 93/04/20فارس

 ارزش سرمایه کشاورزی بیش از سرمایه نفت/جامعه، کشاورزی را به عنوان رکن اصلی استقالل کشور نپذیرفته است

عضو کمیسیون کشاورزی با تأکید بر این موضوع که هنوز جامعه به این باور نرسیده که رکن اصلی استقالل کشور 

های دیگر از جمله  های مملکت به بخش تا وقتی چنین نگرشی در جامعه وجود دارد، سرمایه: کشاورزی است، گفت

 .شود صنعت و خدمات سرازیر می

در مورد علت عدم  سخبرگزاری فاروگو با خبرنگار اقتصادی  سکینه عمرانی عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در گفت

ای که در اختیار بخش کشاورزی است، به لحاظ  سرمایه: ها، گفت گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش تمایل سرمایه

 .ها مانند صنعت داشته باشد ارزشی شاید بیشترین سرمایه در یک بخش را در مقایسه با سایر بخش

 شرکت نفت استبخش کشاورزی بیش از سرمایه   ارزش سرمایه* 

با محاسبه سرمایه بخش : شود، اظهار داشت های موجود در بخش کشاورزی مانند اراضی و آب دیده نمی وی با بیان اینکه سرمایه

آالت موجود در آن به لحاظ ارزشی ممکن است، مجموع سرمایه بخش  در اختیار این بخش و ماشین کشاورزی مانند اراضی

 .سرمایه شرکت نفت باشد کشاورزی حتی بیشتر از مجموع

 رکن اصلی اقتصاد کشور کشاورزی است* 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به این موضوع که هنوز جامعه به این باور نرسیده که رکن اصلی استقالل 

های  شود و سرمایه نمی گذاری تا وقتی چنین نگرشی در جامعه وجود دارد، در این بخش سرمایه :کشور کشاورزی است، گفت

 .شود های دیگر از جمله صنعت سرازیر می مملکت به بخش

 شود بنیان محقق می عدم وابستگی به نفت با کشاورزی دانش* 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930417001125
http://www.farsnews.com/
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اگر کشاورزی را : عمرانی با تأکید بر این موضوع که صنعت کشور قابل رقابت با صنعت کشورهای توسعه یافته نیست، تصریح کرد

های نوین و مکانیزاسیون در کشاورزی استفاده کنیم، قطعا در  های سنتی از روش صادی کنیم و به جای سیستمدانش بنیان و اقت

 .های نفت را پلمب کرد توان چاه می این بخش تحولی پدید خواهد آمد که

نفت باید بازو برای مبارزه  رود و ثروت عظیم غذایی دارد، تهدید به شمار نمی ها برای کشوری که استقالل و امنیت تحریم: وی افزود

 .ها بر سر ما بزنند باشد، نه یک چماق که هر وقت خواستند آن به دلیل ضعف

این در : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به این موضوع که اولویت وزارت نیرو بخش صنعت است، تصریح کرد

که استقالل کشور را حفظ کند و صنعت کشورمان قابل رقابت با صنایع  حالی است که این امکان برای صنعت کشور وجود ندارد

 .بزرگ دنیا نیست

 کشاورزی خرده مالکی مقرون به صرفه نیست* 

کشاورزی خرده مالکی و مسائل و  کشاورزی کشور اقتصادی و مقرون به صرفه نیست و با مسائلی مانند: عمرانی اظهار داشت

 .تأمین انرژی، نهاده و بذر مواجه استمشکالتی مانند مباحث مربوط به 

دهد، زیرا این بخش از  گذاری آن را در رده دوم و سوم قرار می بیند و برای سرمایه گذار وضع فعلی کشاورزی را می سرمایه: وی افزود

 .برد هایی که مربوط به مباحث کشاورزی است رنج می های دقیق سازمان و وزارتخانه ریزی عدم برنامه

سیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با تأکید بر این موضوع که کشاورزی را باید به عنوان محور توسعه پایدار باور کرد، عضو کمی

تواند تأمین کننده  های دقیق می ریزی تواند اقتصاد محور و رکن اصلی اقتصاد کشور باشد و حتی با برنامه  این بخش قطعا می: گفت

 .امنیت سیاسی کشور به شمار رود

تر  واردات برخی محصوالت کشاورزی مقرون به صرفه: عمرانی با بیان اینکه باید واردات محصوالت کشاورزی، مدیریت شود، گفت

توان از برخی امکانات کشورهای دیگر برای تولید برخی محصوالت کشاورزی استفاده  است و با مدیریت صحیح در این بخش می

 .کرد

به مرز خودکفایی در محصوالت استراتژیک را دارد و برای رسیدن به این موضوع باید یک طرح  ایران قابلیت رسیدن: وی افزود

 .با توجه به وضعیت اقلیم و خاک نوشته شود ریزی دقیق و آمایش سرزمین با برنامه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303070337790 

 

 محصوالت باغی
 آیانا- 7030تیر  73, دوشنبه

 ها چیست؟  علت درشتی بیش از حد برخی از میوه

 های خیلی درشت طبیعی هستند؟ میوه

طبیعی  از اندازه... ها همچون شلیل، آلو، پرتقال و  سه سال اخیر برخی میوه -های درشت در ایران، طی دو  درپی بازار پسندی میوه

کنندگان ایجاد کرده که آیا  هایی را برای مصرف اند و بر خالف درشتی غیر معمول، طعم همیشگی را ندارند و نگرانی خود خارج شده

اند یا برای سودآوری بیشتر و برای بدست آوردن نبض بازار به یاری مصرف مواد شیمیایی  ها در شرایط طبیعی تولید شده این میوه

 اند؟ رآمدهبه این ابعاد د

هایی که برخالف ظاهر  خورند یا هندوانه تر از اندازه طبیعی به چشم می ها بسیار بزرگ به گزارش ایسنا در بازار میوه و تره بار میوه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930414001124
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ها طرفداران خاص خود را دارند و لقب  بزرگ و رنگ قرمز بیش از حدشان، طعم واقعی و شیرینی ندارد اما با این حال این نوع میوه

 .کشند های مجلسی را با خود یدک می همیو

زا برای  اما در این باره انگاره های متفاوتی وجود دارد؛ به طوری که برخی افراد معتقدند کشاورزان از کودهای شیمیایی سرطان

یاری آن با آب کنند یا برخی دیگر نیز بر این باورند که علت قرمزی بیش از حد هندوانه آب ها استفاده می بزرگ شدن اندازه میوه

 !رنگی است

اما چیزی که مبرهم است افزایش کیفیت میوه در چند سال اخیر است؛ به طوری که برخی از کشاورزان با بکارگیری روش های 

های بزرگ و با کیفیت شده اند و باید به این موضوع  های کوچک و نارس و جایگزین کردن آنها به میوه مختلف موجب حذف میوه

ها وجود دارد و  های متفاتی دارند که ذاتا قابلیت بزرگ شدن در آن برخی میوه ها مانند شلیل، هلو و زردآلو واریته واقف بود که

ها مانند اکنون نبوده تنها به دلیل نبود  هیچ گونه مواد افزودنی و شیمیایی به آن ها اضافه نمی شود و اگر در گذشته اندازه میوه

 .ستمدیریت صحیح در مزارع بوده ا

ها قابل استناد  هاست؛ البته به گفته وی این نکته در برخی میوه این بخشی اظهارات رییس اتحادیه باغداران درباره سالمت میوه

هایی همچون هندوانه صادق نیست چراکه برخی تولیدکنندگان با ایجاد دخالت هایی موجب تغییر کیفیت  است و در مورد میوه

 .سود بیشتر می شوند طبیعی هندوانه به منظور کسب

های متفاوت است که بسیاری از کشاورزان برای به دست آوردن سود بیشتر در  ای با واریته به گفته مجتبی شادلو هندوانه میوه

شوند اما از نظر ارزش غذایی  کنند که تنها موجب افزایش کیفیت ظاهری محصول می هایی می سیستم رشد طبیعی هندوانه دخالت

 .غنی نیست

های بزرگ معموال شیرین نیستند و  هندوانه: شود اظهار کرد شدن بیش از حد هندوانه می ی با بیان اینکه آب زیاد موجب بزرگو

 .شود شدن زیاد هندوانه موجب ترکیدگی هندوانه و ایجاد ضایعات برای تولید کننده می  بزرگ

رویه اندازه هندوانه و خارج کردن آن از  یایی را عامل افزایش بیرییس اتحادیه باغداران آبیاری بیش از حد و استفاده از کود شیم

 .طعم واقعی عنوان کرد

 ها چیست؟ علت درشتی بیش از حد برخی میوه

ها به دلیل تزریق  بزرگی این میوه: ها مانند زرد آلو، شلیل و هلو در بازار مصرفی گفت وی همچنین در خصوص درشتی برخی میوه

 .شدن را دارند  ها بالقوه قابلیت بزرگ نیست چراکه برخی از میوه مواد شیمیایی به آنها

یکی از این روش ها : های مختلفی کیفیت محصوالت خود را افزایش می دهند، گفت کنندگان از روش که تولید شادلو با بیان این

زه کوچکی را دارد اگر میزان میوه از طوری که پس از شکوفه دادن میوه، زمانی که هنوز اندا حذف میوه های ریز و نارس است؛ به

دهند چرا که متعادل سازی درخت باعث افزایش  های مختلف عمل ریزش را انجام می ظرفیت درخت باالتر باشد، از طریق روش

 .شود کیفیت میوه می

سازی  اغدار با ایجاد ظرفیتشود که ب اگر شرایط برای تولید میوه مناسب باشد درخت پر میوه می: رییس اتحادیه باغداران ادامه داد

جب گذارد چراکه این امر مو موجب افزایش کیفیت محصول می شود یعنی متناسب با ظرفیت درخت میوه را روی درخت باقی می

های فیزیکی مانند  های مکانیکی یا روش های کوچک را از طریق دستگاه که میوه وی با بیان این.درشتی میوه های موجود می شود

های موجود می  یش کیفیت میوههای نارس و افزا این مساله موجب حذف میوه: کنند، اظهار کرد ز روی درخت حذف میکارگران ا

ها مانند هلو، شلیل و آلو واریته های  برخی میوه: ها را واریته میوه عنوان و اظهار کرد دیگر از عوامل بزرگی میوه شادلو یکی.شود

ود که بسیار خوشمزه و مقاوم ش در دو بهار برداشت می( هلو دو بهار) نواع هلو به نام آلبرتا طوری که یکی از ا مختلفی دارند؛ به

آید که  این هلو یک بهار در شهریور و بهار دوم در مهر ماه و در مناطق کوهستانی عمل می: رییس اتحادیه باغداران ادامه داد.است
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 .تری را دارد دارد اما در بهار دوم اندازه ریزگرم  411ها بسیار درشت حتی تا وزن  در بهار اول میوه

انواع مختلف شلیل مانند شلیل رفعتی، مغانی، شب رنگ داریم : های متفاوتی است، گفت که شلیل نیز دارای واریته وی با بیان این

 .ه استکه شلیل مغانی ذاتا درشت، شلیل شبرنگ متوسط و شلیل شمس رنگ سفید و متوسط دارد که مربوط به ذات میو

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/71037-7.html 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 گزارشات جهانی کشاورزی
 - 93/04/19فارس

 کاهش قیمت شکر، گندم و خوراک دام در بازارهای جهانی

 .گندم و خوراک دام کاهش اما قیمت دام زنده افزایش یافتامروز در بازارهای جهانی قیمت شکر، 

، امروز قیمت محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی در گروه غالت، ذرت، خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

سنت،  14دالر و  694های  سنت و یک دالر داشتند و به قیمت 04دالر و  0404هایی به ترتیب  گندم و سویای خوراکی کاهش

بر اساس این گزارش، محصوالتی مانند یوالف، برنج سخت، سویای روغنی و کانوال .سنت معامله شدند 01دالر و  845دالر،  446

 .دالر را تجربه کردند 0.سنت و ی 80دالر، یک سنت،  6404های  افزایش

 ی جهانیکاهش قیمت شکر در بازارها* 

سنت  01سنت و  01سنت ،  4دالر،  09های به ترتیب  در گروه محصوالت کشاورزی نرم نیز کاکائو، کافئین و کتان کاهش

 .به فروش رفتند 19451، 61450،  61049،  8181های  داشتند و به ترتیب به قیمت

 افزایش قیمت دام زنده و پرواری* 

 84دالر و  646سنت افزایش به قیمت  44ی جهانی افزایش داشت، قیمت دام زنده با براساسن این گزارش، قیمت دام در بازارها

 .سنت رسید 01دالر و  065  سنت افزایش به قیمت 11سنت رسید و قیمت دام پرواری نیز با 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303073333013 
 

 گزارشات جهانی کشاورزی

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/18491-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930419000380
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 - 93/04/18فارس

 احتمال افزایش قیمت/درصد کاهش یافت ۲۱تولید چای هند 

 .درصد کاهش یافت ۲۱رویترز اعالم کرد به دلیل شرایط بد آب و هوایی و خشکسالی تولید چای هند امسال 

تولید چای هند در ماه می  :رویترز، هیئت دولتی چای هند اعالم کرد به نقل از خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .هزار تن رسید 96456درصد کاهش نسبت به سال قبل به  60میالدی با 

تحت تاثیر خشکی و شرایط بد آب و هوایی بوده قیمت را در دومین کشور  بر اساس این گزارش کاهش تولید چای هند که

 .برد و نیز میزان صادرات را کاهش خواهد داد کننده چای دنیا باال می تولید

 .رسد هزار تن می 14488درصد به  6141میزان تولید چای در مناطق شمالی هند با 

درصد به دلیل کاهش بارندگی و دمای  61در ایالت آسام احتماال  میزان تولید چای: یک مسئول بخش صنعت هندوستان گفت

 .یابد بیش از اندازه کاهش می

 .دهد کاهش تولید چای میزان صادرات چای تولیدی از برگ سبز مطلوب را در این کشور کاهش می: وی افزود

کند و چای نوع  راین صادر میخود را به کشورهای مصر، پاکستان و اوک CTCبر اساس این گزارش هندوستان چای نوع 

 .کند اورتودوکس را به کشورهای ایران، عراق و روسیه صادر می

 .هندوستان است  ایران مهمترین واردکننده چای از

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303071337331 
 
 
 

 گزارشات جهانی کشاورزی
 - 93/04/17فارس

 های خارجی شد آمریکا برای ارتقای کیفیت محصوالت غذایی دست به دامن شرکت

 1بخش کشاورزی آمریکا برای افزایش کیفیت محصوالت غذایی کشورش یک شرکت آلمانی ـ سوئیسی را به قیمت 

 .کند میلیارد دالر خریداری می

ویلد "سوئیسی به نام _شرکت آلمانی ،به نقل از رویترز، بخش کشاورزی آمریکا،خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .کند میمیلیارد دالر خریداری  8میلیارد یورو معادل  048را که سازنده محصوالت غذایی طبیعی است به قیمت  "فالور

 .کند خریداری می سالمت و طعم محصوالت غذایی بخش کشاورزی آمریکا آمریکا این شرکت را در جهت افزایش

محصوالت این شرکت در  تقاضای زیادی برای آید به دست می از آنجایی که تولیدات این شرکت همه از محصوالت طبیعی و سالم

 .وجود دارد دنیا

 .کند تامین سالمت مردم تولید می با معیار این شرکت تمام محصوالت خود را

 .شود این معامله تا پایان امسال انجام شود پیش ببینی می: گفت ای دی ام، یکی از بزرگترین تاجر و فراوری کننده غذایی در دنیا

لیارد دالری آمریکا را می 044ماه پیش شرکت استرالیایی تقاضای  8شود که  معامله با شرکت آلمانی و سوئیسی بعد از آن انجام می

 .برای خرید محصوالت شرکتش رد کرد

 .رقابتی نبودن معامله مطرح کرده است دلیل انجام نگرفتن این معامله را این شرکت استرالیایی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70303071337793 
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http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930418001057
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930417001126
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 آیانا- 7030تیر  97, شنبه

 تالش دانشمندان برای تولید شیر مصنوعی بدون الکتوز 

 . ریزی برای تولید شیر گاو مصنوعی در آینده نزدیک هستند سه مهندس زیستی در آمریکا در حال برنامه

هستند و انتظار دارند در سال آینده اولین  Muufriفناوری  گذاران شرکت زیست رایان پاندیا، پرومال گاندهی و ایشا داتار، بنیان 

 .محموله از نوشیدنی انقالبی خود را تولید کنند

حساسیت دارند، بلکه  درصد از جمعیت جهان است که به الکتوز 14هدف این شرکت نه تنها تولید نوشیدنی قابل استفاده برای  

 .شود همچنین به دنبال کاهش وابستگی انسان بر حیوانات بوده که تولید این محصول، گام بزرگی در این رابطه محسوب می

شناسی مصنوعی بوده و محققان در حال کار بر روی محصول خود در کالج  دهنده زیست بخشی از برنامه شتاب Muufriشرکت  

آنها بر این باورند که تولید اجزای اصلی شیر در کشت مخمر، ارائه محصوالت مشابه شناخته .ند هستنددانشگاهی کورک در ایرل

 .کند پذیر می کنندگان و تولیدکنندگان مواد غذایی را امکان تر به مصرف شده طی یک فرآیند پایدارتر، سالم و انسانی

همچنین الکتوز نیز در این میان وجود . و هشت چربی هستنداجزای اصلی تامین کنده طعم و عملکرد شیر شامل شش پروتئین  

 .داشته که به گفته محققان، زاید است و شیر بدون گاو آنها بدون الکتوز خواهد بود

میلیارد جمعیت خواهد  9سال آینده، شیر مصنوعی برای جهان آن زمان که دارای  611اند که در  بینی کرده دانشمندان پیش 

یک شاهد مثال از این ایده تولید کرده و در نهایت با یک  0164تیم محققان امیدوارند بتوانند تا ژوئیه  .یافتبود، روال خواهد 

 .کیت شامل پروتئینها و مواد الزم دیگر برای تولید شیر مصنوعی، محصول خود را ارائه کنند

http://www.iana.ir/food/item/71330-7.html 
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 فودپرس- 7030تیر ماه  71سه شنبه 

 کاهش موجودی قهوه در ویتنام 

کشاورزان ویتنام، به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده قهوه روبوستا در جهان، موجودی قهوه خود را به  -فود پرس

 .از این رو احتماالً جهان با کمبود قهوه روبوستا مواجه می شود. تاکنون رسانده اند ۱۱۲۱پایین ترین سطح از سال 

 

، این میزان 0168ژوئن درصد میزان برداشت رسید، حال اینکه در  64در پایان ماه گذشته به  قهوهبه گزارش فودپرس، موجودی 

 .درصد بود 68

 .درصد بر قیمت قهوه افزوده شده است 00در سال جاری . افت موجودی قهوه منجر به افزایش نرخ پیش فروش آن می گردد

 .هزار تن می رسد 91میلیون کیسه یا  1/6کمبود قهوه در جهان به 

ژوئن  61دالر رسید که نسبت به قیمت  0141لی لندن به هرتن نرخ قهوه روبوستا در چهارم ژوئیه در بورس پیش فروش بین المل

  .دالر رسیده است 168/6نرخ قهوه عربی مناسب برای تولید نوشیدنی در بورس نیویورک به هر پوند . ده درصد رشد کرده است

http://foodpress.ir/Post.aspx?I 
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 فودپرس- 7030تیر ماه  71سه شنبه 

 درصد کاهش یافت  ۶۲صادرات غذای دام هند به ایران 

http://www.iana.ir/food/item/18564-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87
http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%20&Title=%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
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هزار تن  ۲۱۱درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  ۶۲ی هند به ایران در فصل بهار با کاهش کنجاله سویاصادرات 

  .رسید

ایننشال اکسپرس، صادرات کنجاله سویای هند در بازه زمانی آوریل تا به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اینترنتی ف 

 .هزار تن رسید 592درصد کاهش به  86به دلیل کاهش شدید صادرات این ماده غذایی به ایران با  0165ژوئن 

، 0168-65ی دام مورد استفاده قرار می گیرد، در مدت مشابه سال غذابر اساس این گزارش، صادرات کنجاله سویا، که به عنوان 

 .هزار تن بود 856

بر اساس اعالم اتحادیه استخراج کنندگان مواد حالل هند، صادرات کنجاله سویا در طی دو ماه گذشته به دلیل کاهش عرضه این 

بر اساس بیانیه صادر شده از سوی این اتحادیه، در ماه ژوئن، صادرات کنجاله . آن، به شدت کاهش یافته است قیمتماده و افزایش 

 .تن رسید 181  هزار و 0سویای هند به کمترین میزان خود یعنی 

ای اتحادیه استخراج کنندگان مواد حالل هند، صادرات کنجاله سویای هند به ایران در سه ماهه نخست سال مالی بر اساس آماره

  .هزار تن رسیده است 610درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به  16جاری برابر با فصل بهار، با 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%BA%D8%B0%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%87%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DB%B6%DB%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20&Title=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%87%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DB%B6%DB%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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	بر اساس اعلام یافتههای آماری مرکز آمار ایران، بیشترین افزایش شاخص قیمت در مناطق روستایی مربوط به حبوبات و سبزیجات با ۵۷درصد و کمترین رشد قیمت با ۱۰درصد در بخش ارتباطات بوده است.
	بر اساس اعلام یافتههای آماری مرکز آمار ایران، بیشترین افزایش شاخص قیمت در مناطق روستایی مربوط به حبوبات و سبزیجات با ۵۷درصد و کمترین رشد قیمت با ۱۰درصد در بخش ارتباطات بوده است.
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	قیمت هندوانه دوباره باب میل روزهداران شد/ بیشتر سیبزمینی گلستان صادر شد
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	درخواست معاون اول رئیس جمهوری از دانشمندان بخش کشاورزی برای بررسی راهکارهای نوین کاهش مصرف آب در قبال تولید محصول بیشتر
	اجرای سیاستهای کلی کشور با شعار و وعده امکانپذیر نیست.
	وزیر جهادکشاورزی در حضور معاون اول رئیس جمهوری، خواستار توجه ویژه تصمیمسازان به تحقیقات کشاورزی شد
	وزیر جهادکشاورزی در حضور معاون اول رئیس جمهوری، خواستار توجه ویژه تصمیمسازان به تحقیقات کشاورزی شد
	وزیر جهادکشاورزی در حضور معاون اول رئیس جمهوری، خواستار توجه ویژه تصمیمسازان به تحقیقات کشاورزی شد
	وزیر جهادکشاورزی با تأکید بر اینکه تحقیقات موتور متحرکه بخش کشاورزی است، خواستار نگاه ویژه مسئولان و تصمیمسازان دولتی به بخش تحقیقات کشاورزی شد.

	پسته
	افتتاح پروژه آبیاری قطرهای در باغ پسته 100 هکتاری با حضور مشترک وزیران جهادکشاورزی و نیرو در زرندیه ساوه

	تخم مرغ
	تولید هر کیلوگرم تخممرغ با ۱۹۰۰ تومان ضرر همراه است
	دبیر کانون سراسری انجمنهای صنفی مرغ تخمگذار گفت: قیمت تمامشده هر کیلو تخممرغ با ۱۰ درصد سود ۴ هزار و ۸۱۱ تومان است، اما تولیدکننده این محصول را با ۱۹۰۰ تومان ضرر یعنی هر کیلو ۲۸۰۰ تومان عرضه میکند.
	طرح تعیین قیمت کف و سقف تخممرغ به وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد

	تولیدات باغی
	تولید بیش از 39 هزار تن هلو در چهارمحال و بختیاری
	تصویب اختصاص اعتبارات باقیمانده کانون توتفرنگی کردستان
	بنیاد نخبگان میتواند محل و محملی برای توسعه و موفقیت کانون هماهنگی توتفرنگی کشور بوده و با تجاریسازی و اجرای طرحهای علمی بتوان دست واسطهها و دلالان را از آن کوتاه کرد.

	تکنولوژی، نوآوری، علمی
	مزایای "پرليت" در بخش "کشاورزی"
	شما می توانید وزن محیط کشت را با استفاده از مخلوط های ترکیبی پرلیت کشاورزی و یک افزودنی دیگر نظیر پیت، کمپوست یا کودهای آلی، بعنوان خاک محل کشت تا 60% کاهش دهید.
	اولین سایت آب شیرین کن خورشیدی روستایی کشور
	اولین سایت آب شیرین کن خورشیدی کشور در روستای کوشک بندر لنگه واقع در استان هرمزگان ایجاد شد.
	افزایش سهم استفاده از تجارب بینالمللی در فعالیتهای آبخیزداری/ ایران پیشروی پروژههای آبخیزداری در خاورمیانه شد
	بر اساس بررسیهای انجامشده، در پروژه مناریت که هشت کشور دیگر در شمال آفریقا و خاورمیانه آن را در حال انجام دارند، ایران در انجام طرحها همچنان پیشرو است.

	چای
	تولید "برگ سبز چای" در سال جاری کمتر از 5 درصد افزایش مییابد
	مدیر عامل اتحادیه چایکاران شمال کشور با بیان اینکه میزان تولید برگسبز در سال گذشته 89 هزارتن بود، گفت: امسال این میزان کمتر از 5 درصد افزایش مییابد.

	خرما
	محبوبیت خرمای ایران در بازار هند

	زعفران
	رقابت ناسالم در صادرات زعفران خراسان
	چگونه زعفران اصل بخریم؟

	شیلات
	ماهی و میگوی تازه را چگونه تشخیص دهیم؟
	آشنایی با مرکز تحقیقات "شیلاتی آبهای دور" (چابهار)
	"مركز تحقيقات شيلاتی"، ميزان ذخاير گونه "شاه ميگوي صخره اي" را بررسی می کند
	رهاسازي 88 ميليون قطعه بچه ماهي خزر
	9 هزار قطعه مولد از دريا صيد و به مراکز انتقال داده شده که 8 هزار قطعه از اين مولدين براي تکثير استفاده شده است.
	مديركل جديد شيلات لرستان منصوب شد

	صادرات و واردات
	کاهش واردات با جلوگیری از ضایعات کشاورزی/واردات ۲۴ میلیون تن، ضایعات ۲۵ میلیون تن محصول
	عضو کمیسیون کشاورزی گفت: در حالی که سال ۹۱ حدود ۲۴ میلیون تن محصول کشاورزی وارد کشور شده، سالانه حدود ۲۵ میلیون تن محصول نیز از طریق ضایعات از بین میرود.
	مبدا واردات گوشت ایران تغییر کرد/ واردات گوشت گاومیش از هند به جای گوساله برزیلی
	رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل گفت: پس از محدود شدن واردات گوشت گوساله از کشور برزیل هند به جای پولهای بلوکه شده نفت کشورمان گوشت گاومیش به ایران صادر میکند.
	تنها پنج درصد گوشتهای وارداتی ممکن است به تاریخ انقضاء برسند
	تنها پنج درصد گوشتهای وارداتی ممکن است بهدلیل مشکلات گمرکی و سایر موارد به تاریخ انقضاء برسند و نیاز به آزمایشهای مجدد برای تعیین کیفیت و سلامت داشته باشند.
	ارمنستان ۶ هزار تن گوشت گوسفند به ایران صادر میکند
	صادرات آرد به عراق آزاد شود/ فشار تثبیت قیمت بر واحدهای نان صنعتی
	واردات بیرویه شکر و مازاد 700 هزار تنی در انبارها
	واردات 10 درصدی گندم تا پایان فعالیت دولت یازدهم
	"اتاق تعاون مرکزی" و صادرات غیرنفتی
	کمک به ظرفیت سازی صادراتی تولید کالا و خدمات بخشی تعاونی در بازارهای هدف در رأس وظایف اتاق تعاون مرکزی قرار دارد.
	"دامپینگ"، کاهش هزینه صادرات
	دامپینگ عبارت است از صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینههای تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی.

	صیفی
	برخورد با متخلفین کشت صیفیجات آلوده در تهران

	گوشت مرغ
	مصرف مرغ در ماه رمضان افزایش نیافته است/احتمال عدم مصرف ذخایر مرغ شرکت پشتیبانی امور دام
	رئیس هیأت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ کشور با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام در ماه مبارک رمضان برخلاف هر سال مقدار کمی از ذخایرش را وارد بازار کرده است، گفت: این موضوع نشان میدهد که مصرف مرغ امسال افزایش چندانی نداشته است.
	ازار مرغ باب میل مصرفکنندگان شد
	هر کیلوگرم مرغ در سطح شهر ششهزار و 300 تا ششهزار و 500 تومان به فروش میرسد و ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام نیز کاملاً قابل اعتماد است.

	گوشت قرمز
	دلایل ورود گوشتهای یخزده برزیلی به بازار کشور

	گندم
	رشد ۱۲ درصدی تولید گندم کشور در سال زراعی ۹۳
	معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای رسیدن به خودکفایی گندم در چهار سال آینده برنامه منسجمی ارائه کردهایم و انتظار میرود در پایان دولت یازدهم تنها ۵ تا ۱۰ درصد نیاز به واردات باشد.
	تولید گندم در کشت و صنعت مغان به میزان 15 سال قبل رسید!

	ماشین آلات کشاورزی
	دوران طلایی در برنامهریزی و سرمایه گذاری حوزه مکانیزاسیون/ افزایش 12 درصدی قیمت تراکتور
	جزییات کلیه ماشینها، ادوات و تجهیزات کشاورزی مورد تأیید و استاندارد اعلام شد.
	پژوهشکده بیوتکنولوژی موتور محرکه بخش کشاورزی است
	وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر بخش کشاورزی رها شود موتورش از حرکت میایستد و بخش تحقیقات، موتور محرکه این ماشین است.
	در بازدید معاون اول رئیس جمهور از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران عنوان شد
	رتبه ۱۴ ایران در بیوتکنولوژی کشاورزی جهان/تولید بذر هیبرید از روش مهندسی معکوس
	در جریان بازدید معاون اول رئیسجمهور از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران عنوان شد، رتبه ایران از نظر بیوتکنولوژی کشاورزی در دنیا ۱۴ شده است.
	در جریان بازدید معاون اول رئیسجمهور از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران عنوان شد، رتبه ایران از نظر بیوتکنولوژی کشاورزی در دنیا ۱۴ شده است.
	در جریان بازدید معاون اول رئیسجمهور از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران عنوان شد، رتبه ایران از نظر بیوتکنولوژی کشاورزی در دنیا ۱۴ شده است.
	سودی که دلالان طالبی به جیب میزنند
	دلالان طالبی رومشکان نسبت به کشاورزان این محصول در شهرستان رومشکان که همه زحمت کشت آن را میکشند، سود بیشتری میبرند.
	استاد احمد شیمی چهره ماندگار دامپزشکی در قطعه نامآوران آرام گرفت
	پیکر استاد دکتر احمد شیمی چهره ماندگار و پرافتخار دامپزشکی کشور که در ۹۹ سالگی درگذشت، صبح امروز در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تشییع و در قطعه نامآوران بهشت زهرا(س) به خاک سپرده شد.
	توضیح وزیر سابق جهاد کشاورزی درباره نامه به رئیسجمهور
	وزیر سابق جهاد کشاورزی توضیحاتی نسبت به نامه منتشره از سوی رسانهها خطاب به رئیسجمهور ارائه کرد و برخی از آنها را ناصحیح عنوان کرد.
	باغ افسانهای/ شگفتی آفرینی یک کشاورز+ فیلم
	اگر «بخواهیم، میتوانیم» این جملهای است که صاحب باغ افسانهای با اعتقاد به آن، باغ شگفتانگیزی خلق کرده که در آن حتی درختان کمتر از 10 سانتیمتر هم میوه میدهند.
	عضویت وزیران کشور و اطلاعات و رئیس بانک مرکزی در کمیسیون اقتصاد، فرهنگی و امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست لغو شد
	معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در مورد لغو عضویت وزیران کشور و اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیونهای اقتصاد، فرهنگی و امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست را برای اجرا ابلاغ کرد.
	تب ویلاسازی برجان زمینهای کشاورزی
	درخواست از دولت برای برخورد با تولیدکنندگان نایلکس تجزیهناپذیر/ گرامیداشت روز جهانی بدون نایلکس در میادین میوه و ترهبار و فروشگاههای شهروند
	شهرداری تهران طی آیینی با همکاری سازمان میادین و فروشگاههای زنجیرهای شهروند، 21 تیرماه روز جهانی بدون نایلکس را گرامی داشت.
	سرپرست دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگلها منصوب شد
	مراسم معارفه سرپرست دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد.
	همکاری بخش خصوصی با یونیدو در تولیدات کشاورزان
	در جلسه روز گذشته معاونت امور بینالملل اتاق ایران با نماینده یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) و فعالان بخش خصوصی، مشکلات و راههای همکاری با این سازمان بررسی شد.
	تجارب جهاني در راه اندازي شبکه های تلویزیونی كشاورزي
	روستایی به نام «هاشمی رفسنجانی» در ترکمنستان!
	به گزارش سرویس شبکه های اجتماعی شفاف، رضا امیرخانی نویسنده صاحبنام کشورمان در فیس بوکش نوشت:
	نامگذاری ایام هفته تأمیناجتماعی برای نخستین بار
	هفته تأمیناجتماعی در سالجاری که از فردا پنجشنبه 19 تیرماه آغاز میشود و تا چهارشنبه 25 تیرماه ادامه مییابد، برای نخستین بار برای تمام روزهای آن نامگذاری شده است.
	نامه 220 تن از نمایندگان مجلس برای حمایت از عشایر به رئیس جمهوری
	انتقاد نمایندگان از عملکرد بانک کشاورزی
	اصول "کشاورزي ارگانيک"
	اين اصول اساس رشد و توسعه کشاورزي ارگانيک را فراهم نموده اند و باعث بهبود و ارتقاي جهاني کشاورزي شده اند
	حفظ منابع آب و خاک با "کشاورزی ارگانیک "
	این نوع کشاورزی سيستمي توليدي است كه سلامت خاك، اكوسيستم ها و انسان را پايدار مي سازد و بر فرايند بوم شناسانه، تنوع زيستي و چرخه هاي سازگار با شرايط محلي تكيه دارد.
	فاصله فاحش عملکرد بهرهبرداران برتر با متوسط عملکرد کشوری
	راهاندازی بخش ویژه کشاورزی در شبکه بازار
	چرا ماست پاستوریزه آب نمیاندازد؟
	كشت پاييزه كشاورزی فداي جام جهانی شد/ رييس جمهور پاسخگو باشد

	منابع مالی
	اختصاص 250 میلیاردریال اعتبار برای احیا و بهسازی جنگلهای بلوط زاگرس
	هیأت دولت با اختصاص یکصد و نود میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای و مبلغ شصت میلیارد ریال به صورت هزینه ای برای احیاء و بهسازی جنگلهای بلوط زاگرس موافقت کرد.
	یارانه شیر تابستان هنوز مصوب نشده است
	دبیر انجمن صنایع شیر ایران با اشاره به مصوبه یارانه شیر بهار، گفت: درخواست یارانه شیر تابستان مطرح و قرار است در دستور کار هیأت وزیران قرار گیرد، ولی هنوز در مورد آن تصمیمی گرفته نشده و مصوبهای صادر نشده است.
	صرف هزینه 370 میلیون یورویی برای واردات مواد اولیه خوراک دام
	رئیس سازمان دامپزشکی گفت: سالانه 370 میلیون یورو برای واردات مواد اولیه کارخانههای خوراک دام هزینه میشود.
	صرف هزینه 370 میلیون یورویی برای واردات مواد اولیه خوراک دام
	رئیس سازمان دامپزشکی گفت: سالانه 370 میلیون یورو برای واردات مواد اولیه کارخانههای خوراک دام هزینه میشود.
	مشکل عدم اجرای ضمانت زنجیرهای عشایر همچنان به قوت خود باقیست
	گلایه از میزان تخصیص اعتبار به دامپزشکی مازندران

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	کشاورزی ارگانیک در دنیا سهم زیادی از تولیدات را ندارد
	معاون بهبود تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی ارگانیک در دنیا سهم زیادی از تولیدات را ندارد.
	زیربنای رسیدن به امنیت غذایی توجه به تحقیقات کشاورزی است
	معاون تحقیقات وزیر جهاد کشاورزی گفت: توجه به تحقیقات کشاورزی زیربنای رسیدن به امنیت غذایی است و این کار باید در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد.
	جامعه، کشاورزی را به عنوان رکن اصلی استقلال کشور نپذیرفته است/ارزش سرمایه کشاورزی بیش از سرمایه نفت
	عضو کمیسیون کشاورزی با تأکید بر این موضوع که هنوز جامعه به این باور نرسیده که رکن اصلی استقلال کشور کشاورزی است، گفت: تا وقتی چنین نگرشی در جامعه وجود دارد، سرمایههای مملکت به بخشهای دیگر از جمله صنعت و خدمات سرازیر میشود.

	محصولات باغی
	علت درشتی بیش از حد برخی از میوهها چیست؟

	گزارشات جهانی کشاورزی
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