اگری پرس

نشریه الکترونیکی

با سالم
چهارمینشمارهنشریهالکترونیکیپایگاهخبری
تحلیلیکشاورزیاگریپرسمنتشرگردید.
از خوانندگان گرامی تقاضا می شود تا با انتقادات،
پیشنهاداتونظراتخودبهبهترشدنایننشریه
کمککنند.
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مجله خبری

چهـره ها

دولت به دنبال تعیین نرخ تضمینی کمتر از پارسال است

علی ابراهیمی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اســامی درباره تأخیر دولت در اعالم قیمت خرید
تضمینی گندم گفت :با توجه به نوسان های جهانی در قیمت گندم ،احتماال دولت به دنبال اعالم
نرخ كمتري از نرخ تورم بويژه براي گندم است.
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ترویج محصوالت نانو کشاورزی از برنامه های مهم ستاد کمیته فناوری نانو

دکتر اسکندر زند

قاچاق پدیده شومی است که برسر اقتصاد ایران ســایه گسترانیده است ،پیکربازار کشاورزی ایران نیز از
زخم های این پدیده نامبارک یادگارهایی بر تن دارد؛ گاهی خاک زیر پایش را خالی می کنند و مخفیانه به
کشورهای حاشیه خلیج می فروشند و گاهی بازار را از میوه های خارجی پرکرده و چشم سردرختی های
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داخلی در انتظار پیدا شدن بازار فروش بر شاخه خشک می شود.

کشاورزی

تعییــن و اعالم نــرخ خرید
تضمینــی بــرای کاالی
اســتراتژیکی چون گندم،
تصمیم بزرگ و مهمی است که
دولت در گرفتن آن تأخیری
 ۳۶روزه دارد.
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۶میلیون و ۲۰۰هزار هکتار زمین
منتظرتصمیمکبرایدولت

اجرایطرحملیتسهیلگری
«بسیجهمگامباکشاورز»

به گــزارش خبرنــگار اگری پــرس ،پایه
گذاری طرح  ۱۰ســاله خودکفایی گندم
در ســال  ۸۳این نوید را می داد که عزمی
ملی برای خودکفایــی در تولید این کاالی
استراتژیک شکل گرفته و قرار است سال به
سال با برنامه ریزی های مدون و سیاست
های اعمالی صحیح و دقیق ،شاهد کاهش
هزینه هــای واردات گنــدم و خودکفایی
بیشتر در تولید این محصول باشیم.

روســتا و کمک در راستای
افزایش تولید در واحد سطح
محصوالت کشاورزی از جمله
کشت اصولی دانههای روغنی
کلزا برگزارمیشود.
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مســئول ســازمان بسیج
مهندسان کشــاورزی گفت :
نشســت دو روزه سرمربیان
طرح ملــی بســیج همگام
با کشــاورز بــرای ارتباط
برقرار کردن با کشــاورز در

وی با بیان این مطلــب که طرح همگام
با کشــاورز موفقیت آمیز بوده و ســبب
افزایش سطح در تولید شده است.
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آیت اهلل عالمی نماینده ولی فقیه در وزارت کشاورزی

اگر متخصصان بگویند مضر است؛استفاده از روغن پالم در خوراک مردم حرام است
سیاست دولت در قبال سالمت مردم :یک بام و دو هوا!

آیت اهلل عالمی نماینده ولی فقیه در وزارت کشاورزی در پاســخ به سوال اگری پرس درباره غذای حالل
گفت :تعریف اولیه غذای حالل از نظر فقهی غذایی اســت که در آن خداوند عالم در شــریعت ،نهی وارد
نکرده باشد؛ وقتی در شریعت بر خوردن چیزی نهی ایی وارد نشده بود و مراجع معظم تقلید بر حرمت آن
فتوا نداده باشند این غذا برای مسلمان ها حالل است.
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مجله خبری

توسعه پایدار گیاهان دارویی و چالش های پیش رو در بازار

اقتصاد مقاومتی

مزایای فراوان گیاهان دارویی و زیان محدود آن نســبت به داروهای شیمیایی موجب توجه و مصرف
بیشتر این گیاهان در کشورهای مختلف از جمله ایران شده اســت .عرصه ی گیاهان دارویی در ایران
دچار چالش هایی اســت .غفلت از گیاهان دارویی بومی ،تخریب عرصه های طبیعی بر اثر برداشت بی
رویه گیاهان دارویی ،عدم وجود جایگاه مناسب و مشــخص ایران در بازار جهانی از جمله چالش های
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توسعه پایدار گیاهان دارویی در کشور است.

مکانیزاسیون و اهمیت آن در خودکفایی کشاورزی

تالش برای دست یابی به توسعه در گرو توجه به کشاورزی است و اصوالً کشورهای توسعه یافته
گام اول مسیر توســعه را از خودکفایی در محصوالت اساسی کشاورزی شروع کرده اند .دستیابی
به خودکفایی کشــاورزی مستلزم توجه به نکاتی از جمله مکانیزاســیون کشاورزی است .تالش
جهت تولید ادوات و ماشین آالت کشاورزی در کشور خود گویای توجه به این امر است.
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سیاست

در حالی که حــدود  ۸ماه تا
انتخابات ریاســت جمهوری
باقی مانده و درســت یکسال
بعد از ماجــرای امحای ۱۷۰۰
تن ســیب زمینــی ،یکی از
مســئوالن دولتی از توزیع

محرومانیاانتخابات؛کدام
اولویت دولت است؟

افزایش مناطق آزاد تجاری یا
توسعهمناطقروستایی

ســیب زمینی بین محرومان
خبر داده است که این شبهه
را به ذهن متبادر می کند که
اولویت دولت محرومان است
یا انتخابات!

خاک زیر پایــش را خالی می
کنند و مخفیانه به کشورهای
حاشــیه خلیج می فروشند
و گاهی بــازار را از میوه های
خارجــی پرکرده و چشــم
ســردرختی های داخلی در
انتظار پیدا شدن بازار فروش
بر شاخه خشک می شود.

چند سالی اســت که ایران در بحث تولید
سیب زمینی با مشکل عرضه و تقاضا روبرو
است.
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قاچاق پدیده شــومی است
که برســر اقتصاد ایران سایه
گسترانیده اســت ،پیکربازار
کشــاورزی ایران نیز از زخم
های ایــن پدیــده نامبارک
یادگارهایی بر تن دارد؛ گاهی
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