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 آب

 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۲: تاریخ

 آب و همه دغدغه هایش

انتخاب شد تا یادآوری کند تامین آب با کیفیت و کمیت مناسب می « آب و مشاغل»میالدی،  6102شعار روز جهانی آب در سال 

 .تواند به ارتقای سطح درآمدهای افراد و مشاغل بهتر بیانجامد

انتخاب شد تا یادآوری کند تامین آب با کیفیت و کمیت « آب و مشاغل»میالدی،  6142شعار روز جهانی آب در سال 

 .مناسب می تواند به ارتقای سطح درآمدهای افراد و مشاغل بهتر بیانجامد

میالدی، در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در شهر  0996به گزارش ایرنا، روز جهانی آب نخستین بار در سال   

 60در این کنفرانس از همه کشورها خواسته شد تا برای اجرای بیانیه شماره . رو کشور برزیل به طور رسمی مطرح شدریودوژانی

سازمان ملل، این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه سازی مردم در مورد آب اختصاص دهند و با پخش و اشاعه نشریات و برگزاری 

 .مایشگاه ها در گرامیداشت آن بکوشندهمایش های متعدد، سمینارها و برپایی ن

عالوه بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد، بسیاری از سازمان های مردم نهاد غیردولتی نیز در این روز بر اهمیت آب سالم تاکید 

 .کرده و این روز را به عنوان روز توجه عموم به مسائل حیاتی آب در نظر می گیرند

ی سازمان های غیردولتی، مسائلی از قبیل چگونگی دستیابی بیش از یک میلیارد نفر به آب مشارکت آژانس ها و نمایندگی ها

 .شرب سالم و یا نقش زن و مرد در خانواده برای دستیابی به آب سالم را پر رنگ تر می کند

ی از مسائل در مورد همچنین آژانسی توسط سازمان ملل برای هماهنگی مسائلی در مورد روز جهانی آب تعیین می شود که بسیار

آب » را با عنوان 6102تا  6112، دهه (UNDESA) بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل. منابع آبی منعکس می کند

 .معرفی کرده است« برای زندگی

در فعالیت این دهه با هدف جهانی تمرکز بیشتر روی موضوع های مربوط به آب آغاز شده که تالش برای استفاده از مشارکت زنان 

های توسعه مرتبط با آب و همکاری در همه سطوح برای دستیابی به اهداف مربوط به آب در اعالمیه هزاره و برنامه نشست جهانی 

 .توسعه پایدار در ژوهانسبورگ را شامل می شود

فعالیت های جامعه بر پایه آن ، هر سال یک شعار جدید درباره مسائل حیاتی و حساس آن زمان برگزیده می شود تا 0991از سال 

 . شعار شکل گیرد

، «آب و شهرهای تشنه» 0992، سال «آب و زنان» 0992، سال «آب و دغدغه های همگانی» عنوان 0991براین اساس در سال 

 همه در پایین دست رودخانه ها» 0999، سال «آب زیرزمینی، گنجینه پنهان»0991، سال «آب جهان، آیا کافیست؟» 0991سال 

 6111، سال «آب برای توسعه» 6116، سال «آب برای سالمت» 6110، سال «60آب برای قرن » 6111، سال «زندگی می کنند

سازگاری » 6111، سال «آب و فرهنگ» 6112، سال «آب برای زندگی» 6112، سال «آب و بالیا» 6111، سال «آب برای آینده»

آب پاک برای » 6101، سال «آب های مشترک، فرصت های مشترک» 6119، سال «آب و سالمت» 6111، سال «با کم آبی

آب در » 6101، سال «آب و امنیت غذایی»6106، سال «آب برای شهرها؛ پاسخ به چالش شهرنشینی» 6100، سال «جهان سالم

 .انتخاب شدند« آب و توسعه پایدار» 6102و سال « آب و انرژی» 6101، سال «هر مکان برای همگان با همکاری های بین المللی

 وضعیت منابع آب در ایران 

بانک « میالدی 6121بررسی شاخص های بین المللی آب و چشم انداز بحران آب در جهان در افق سال »یافته های پژوهش 
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قرار دارد و با توجه به ثابت بودن منابع آبی، افزایش « بحران شدید آب»مرکزی نشان می دهد ایران در حال حاضر در وضعیت 

در صورت اتخاذ نشدن سیاست های مناسب و به هنگام مدیریت منابع آب در هر )جمعیت و عدم توجه کافی به مدیریت منابع آب 

تشدید شرایط نامطلوب منابع آبی کشور و تأثیرپذیری شاخص های امنیتی و اقتصادی امری اجتناب ناپذیر ( دو بعد عرضه و تقاضا

 .خواهد بود

منطقه ای، توجه بیشتر به -ت تقاضای آب به ویژه در بخش کشاورزی از طریق رعایت الگوی کشت بهینه ملیبنابراین، بهبود مدیری

در تبیین الگوی تولید و تجارت محصوالت کشاورزی و توجه به ارزش اقتصادی آب، از جمله الزامات برای « آب مجازی» شاخص

 .کشور قرار گیردمواجهه با بحران آب است که باید مورد توجه برنامه ریزان 

سال گذشته متوسط بارش ها  01در : وزیر نیرو پیشتر با بیان اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته، اظهار داشت

 .میلیمتر کاهش یافته و کشور با مسایل بسیار جدی در منابع آب روبروست 616میلیمتر به  621از 

میلیارد  011ای پی درپی و تغییرات اقلیم، مجموع منابع آب تجدیدشونده کشور از درنتیجه خشکسالی ه: حمید چیت چیان افزود

 .میلیارد مترمکعب کاهش یافته است 061سال قبل به  01مترمکعب در 

به گفته وی، در حالی در اوایل انقالب میزان سرانه آب تجدیدشونده به ازای هر فرد ایرانی چهار هزار مترمکعب بود که در حال 

طبق برآوردهای بین المللی، کشورهایی که میزان سرانه آب تجدیدشونده . مترمکعب است 211این رقم کمتر از یک هزار و حاضر 

مترمکعب کمتر باشد در تنش آبی قرار دارند و اگر این رقم از یک هزار مترمکعب کمتر باشد آن مناطق  111آنها از یک هزار و 

 .وارد بحران آب می شوند

مترمکعب است و توزیع این مقدار آب در مناطق  211متوسط آب تجدیدشونده در کشور کمتر از یک هزار و : توزیر نیرو گف

مترمکعب  211مختلف کشور یکسان نیست، به طوری که برای مثال میزان سرانه آب تجدیدشونده در شرق دریاچه ارومیه کمتر از 

میزان بارش ها در تعداد قابل توجهی از استانها نسبت به : اد و افزودوی از کاهش بارش ها نسبت به متوسط بلندمدت خبر د.است

درصدی بارش ها نسبت به  11و  12ساله کاهش یافته، بطوری که در استان هایی مانند سمنان و البرز شاهد کاهش  12متوسط 

 .سط بیشتر بوده استمتوسط درازمدت هستیم؛ هرچند در برخی استان های غربی و شمال شرقی میزان بارش ها از متو

میزان بارش ها در کل کشور هفت درصد از متوسط بلندمدت کمتر بوده و این مساله بدین معناست : چیت چیان خاطرنشان کرد

 .که در بعضی از مناطق دارای وضعیت بسیار حاد هستیم و در مناطق دیگر شرایط مساعدتر است

رصد از منابع آب تجدیدشونده خود را مصرف کند از نظر منابع آبی در وضعیت د 61وزیر نیرو با بیان اینکه اگر کشوری کمتر از 

درصد از استفاده این منابع قابل تامل است و اگر استفاده از آب تجدیدشونده به  11این در حالی است که : پایدار قرار دارد، گفت

 .هم در معرض بحران آب قرار دارد درصد برسد آن کشور در مرحله تنش آبی قرار دارد و بیشتر از این میزان 21

میلیارد مترمکعب از کل منابع آب  061میلیارد مترمکعب است و این در مقایسه با  92میزان مصرف آب در ایران : وی ادامه داد

 .تجدیدشونده، نشان دهنده وضعیت بحرانی آب در کشور است

یکی از عالیم بحرانی : بیشتر در این مورد اشاره کرد و گفت چیت چیان به دالیل بحرانی بودن وضعیت منابع آب و لزوم حساسیت

بودن وضعیت منابع آب، خشک شدن تاالب ها و دریاچه هاست، بطوری که نه فقط در دریاچه ارومیه بلکه سایر تاالب ها نیز 

 .وضعیتی مشابه آن دارند و از تاالب هایی همچون بختان و طشک اثری باقی نمانده است

یکی از راحت ترین راه های : ع زیرزمینی را از دیگر نمودهای وضعیت حاد منابع آب در کشور عنوان کرد و گفتوی بحران مناب

 .تامین آب، استفاده از منابع آب های زیرزمینی است و در حال حاضر بیش از نیمی از آب مورد نیاز کشور از چاه ها تامین می شود
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بر اثر حفر چاه های غیرمجاز و همچنین برداشت بیش از اندازه از چاه های مجاز در این در حالی است که : چیت چیان اضافه کرد

میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک سفره های زیرزمینی کاهش یافته و فقط در سال گذشته برداشت آب  011سال های گذشته 

 .میلیارد مترمکعب رسیده است 00از این بخش سفره های زیرزمینی به 

ین وضعیت شرایطی را بوجود آورده که دیگر امکان استحصال آب امکان پذیر نیست که نتیجه آن از بین رفتن ا: وی گفت

 .کشاورزی، فرونشست زمین و حتی جابه جایی مراکز جمعیت است

زمینه، مهمترین وزیر نیرو تاکید کرد که باید با مصرف پایدار منابع آب امکان حیات را برای نسل های آینده فراهم کنیم و در این 

 . مساله، مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب است

درصد در بخش کشاورزی مصرف می شود و این در حالی است که میزان بهره وری آب در  96به گفته وی، از کل منابع آب کشور 

د که نیازمند سرمایه گذاری درصد است، در حالی که می توان بازده کشاورزی را به دو برابر افزایش دا 11بخش کشاورزی فقط 

 .است

 .توسط سازمان ملل نامگذاری شده است( مارس 66)روز جهانی آب مصادف با دوم فروردین هر سال 

/news/fa/ir.iana.www//:http69112D%/1%A6%D1%A1D%-9% 
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 اقتصاد کالن

 ایسنا - 1۹۳۱اسفند  2۲چهارشنبه 

 از لجبازی تا ناکامی صنایع لبنی در صادرات به روسیه ( 41) 31اقتصاد ایران در سال 

شان در اعمال نکردن  ها و مقاومت توان به لجبازی لبنیاتی صنایع لبنی و بازار محصوالتشان در سال جاری پر از حواشی و اتفاقاتی بود که می

 . ها اشاره کرد مصوب دولتی خرید شیر خام از دامداران تا ناکامی در آغاز صادرات به روسیه علیرغم توافق به عنوان مهمترین آن  نرخ

ها بتواند برای  به گزارش خبرنگار ایسنا، محصوالت لبنی در سال جاری برای مردم یادآور اتفاقات بسیاری است که شاید مروری بر آن

 . کنندگان را نیز در پی داشته باشد ها باشد که منافع تولیدکنندگان و مصرف سازان راهکاری در حل نواقص و کاستی  یمریزان و تصم برنامه

رام از ابتدای امسال که صنایع لبنی به دنبال افزایش قیمت بودند و از سوی دیگر مسئوالن هم معتقد بودند که صنایع لبنی باید به قانون احت

را اعمال کنند  تومانی خرید شیر خام از دامداران را که سال پیش از سوی ستاد تنظیم بازار ابالغ شده بود 0111نرخ مصوب دولتی بگذارند و 

ها لجبازی  در پاسخ به ادعای حجتی مبنی بر اینکه کارخانه صدای انتقاد وزیر جهاد کشاورزی را هم در آوردنداما صنایع لبنی علیرغم اینکه 

تومانی برای خرید شیرخام در سال گذشته به تصویب رسید و ابالغ شده حاضر نیستند حتی امسال هم  0111که نرخ  کنند و با وجود این می

قیمت های لبنی در بازار است،  کننده قیمت شیر خام و فرآورده ردند که در شرایطی که عرضه و تقاضا تعییناین نرخ را اعمال کنند، اعالم ک

شان ادامه  وزیر، به لجبازیو صنایع لبنی به اصطالح آقای  رسند کنند که البته به جایی نمی تومان را به صنایع اجبار می 0111دستوری 

 . دهند می

اند در حالی که  داران مدعی بودند که هیچ افزایش قیمتی در محصوالت لبنی طی امسال و سال گذشته اعمال نکرده البته بماند که کارخانه

 . چرب، پرچرب و حتی امگا سه هم کشیده شد های صنایع برای افزایش قیمت لبنیات به شیرهای کم هبهانتخلفات لبنی در این زمینه و 

این شرایط در حالی ادامه داشت که برخی صنایع لبنی علیرغم نداشتن مجوز برای افزایش قیمت محصوالتشان و حتی انصراف انجمن صنفی 

و  های مختلف اقدام به افزایش قیمت لبنیات در بازار کردند خودسرانه و با بهانهار، صنایع لبنی از افزایش قیمت به دلیل نبود کشش در باز

 . مسئوالن ناظران هم گویا در خواب بودند که کاری به کارشان نداشتند

های لبنی در زمینه افزایش خودسرانه قیمت  ن بارها تخلفات برخی از برندهای کارخانهگرچه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگا

ها خبر داده بود اما هر چه بود این هشدارها و برخوردها نتیجه ملموسی برای مردم و دامداران  اعالم کرده و از نشگیل پرونده و برخورد با آن

 . دامه می دهندها به کار خودشان ا رسید که آن نداشت و به نظر می

 مسئوالن از این مصوبه دولتی خود کوتاه آمدندهای لبنی با دامدارن تا جایی ادامه پیدا کرد که  های قیمتی بین کارخانه جالبتر اینکه کشمکش

تومانی نرخ  011سه قلم لبنیات پر مصرف از قبیل ماست، شیر و پنیر به شرط افزایش و با درخواست صنایع برای افزایش شش درصدی قیمت 

مدیر کل مرکز اصالح نژاد و  -خرید شیر خام از دامداران موافقت کردند اما این راهکار هم نتوانست موثر باشد چرا که به گفته علی مالصالحی 

شان باز هم قانون را اجرا نکردند و به گفته  رغم افزایش قیمت محصوالت صنایع لبنی علی - بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی

 . شوند مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی به تعزیرات معرفی شده و می

ایران باالخره توانست پس یکسال و اندی مذاکره با طرف روسی مجوز  اما بهمن ماه امسال برای صنایع لبنی یادآور اتفاقی خوب بود چرا

 -صادرات محصوالت لبنی را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای روسیه، قزاقستان و بالروس اخذ و کند و به گفته حسن اختیارزاده 

ماه امسال با  صادرات لبنیات به روسیه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه گمرکی اوراسیا از اول بهمن - الملل سازمان دامپزشکی مدیرکل امور بین

 . ای از محصوالت لبنی ایرانی به روسیه صادر نشد اما هنوز و پس از گذشت دو ماه محموله امضای همه اعضای اتحادیه آغاز شد

های  ای که مهدی خلج رییس سازمان دامپزشکی آماده نبودن کارخانه صادرات لبنیات به روسیه دلیلی آورد به گونههر کسی برای تاخیر در 

مشکالت سوئیفت و قوانین : اعالم کرد – دبیر انجمن صنایع لبنی –لبنی را دلیل تاخیر در صادرات لبنیات به روسیه دانست و رضا باکری 

 . مالی، بازرگانی و گمرکی روسیه، مانع صادرات لبنیات ایرانی و عامل تاخیر صاردات شده است

http://isna.ir/fa/news/93040100448
http://isna.ir/fa/news/94052513855
http://isna.ir/fa/news/94052715477
http://isna.ir/fa/news/94052715477
http://isna.ir/fa/news/94052715477
http://www.isna.ir/fa/news/94050904527
http://www.isna.ir/fa/news/94050301002
http://www.isna.ir/fa/news/94092816282
http://www.isna.ir/fa/news/94110704389
http://www.isna.ir/fa/news/94110704389
http://www.isna.ir/fa/news/94110704389
http://isna.ir/fa/news/94101508626
http://isna.ir/fa/news/94101508626
http://isna.ir/fa/news/94101508626
http://isna.ir/fa/news/94101508626
http://isna.ir/fa/news/94111409281
http://isna.ir/fa/news/94111409281
http://isna.ir/fa/news/94111409281
http://isna.ir/fa/news/94111409281
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البته پس از آن معاون وزیر کشاورزی روسیه به ایران آمد و چند تصمیم برای تسهیل صادرات به روسیه از جمله ایجاد کریدور سبز گمرکی، 

و ایجاد بانکی برای گسترش روابط تجاری و تهسیل مبادالت  ریال –واحد پولی روبل فه صادرات به روسیه، مبادله تجاری با های تعر کاهش نرخ

بنی تایید شده ایرانی به روسیه صادر نشده و های ل ای از سوی کارخانه ارزی میان دو کشور گرفته شد اما آنچه مهم است اینکه هنوز محوله

 . بهتر است مسئوالن برای بهبود وضعیت بازار داخلی خارجی محصوالت لبنی به عنوان جزء الینفک سبد غذایی مردم تدبیری بیندیشند

/news/fa/ir.isna.www//:http91066202121D%/1%A1% 
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 اقتصاد محصوالت

 ایسنا - 1۹۳۱اسفند  2۲شنبه  سه

 های قاچاقی  پس از میوه

 ! بادام هندی قاچاق هم رسید

بادام هایی مبنی بر افزایش عرضه قاچاق برخی از اقالم آجیل همچون مبنی  های آن، در آستانه عید نوروز، زمزمه و حاشیه  پس از قاچاق میوه

ها خبر داد و تاکید کرد که بازرسان از همه واحدهای  هندی مطرح شده که معاون اتاق اصناف تهران با تایید این مطلب، از تشدید نظارت

کنند و در صورت نداشتن فاکتور، واحد صنفی مربوطه، متخلف شناخته و برابر قانون با آن برخورد  صنفی فاکتور خرید کاال را مطالبه می

 . ودش می

با توجه به مصرف باالی میوه و آجیل در ایام نوروز بیشتر تخلفات مربوط به میوه و : خبرنگار ایسنا، اظهار کرد  وگو با حسین درودیان در گفت

 . خورد آجیل است و در این بین اقالم قاچاق نیز به چشم می

کنند و اگر  کوک به قاچاق هستند فاکتور خرید را از آن ها مطالبه میبازرسان مربوطه در صورتی که با کاالهایی مواجه شوند که مش: وی افزود

 . شود فروشنده فاکتور را ارائه ندهد متخلف شناخته می

 . بیشتر تخلفات به دلیل عدم ارائه فاکتور خرید به بازرسان، عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور به خریدار است: درودیان در عین حال بیان کرد

اسفندماه کار خود را آغاز کردند و این  02گشت های ویژه نوروزی از روز : رت و بازرسی اتاق اصناف تهران همچنین اظهار کردمعاون نظا

 . ادامه خواهد داشت 92فروردین ماه سال  02تری انجام می شود تا روز  نظارت ها که به صورت ویژه

اتاق اصناف، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، ها متشکل از بازرسان و نمایندگانی از  این گشت: وی گفت

 . کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت بهداشت است معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف

فته جاری، نظارت ها به های بهاره صورت گرفت ولی از روز شنبه ه اسفندماه نظارت ها بیشتر با تمرکز بر نمایشگاه 60تا روز   :درودیان ادامه داد

 . گیرد تری در همه واحدهای صنفی صورت می صورت جدی

/news/fa/ir.isna.www//:http91066202209D%/1%A1 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 91/06/61 فارس

 تهران به دولت بازگردانده شدهکتار از اراضی ملی استان  137
هکتار از اراضی ملی این استان در  191بیش از  91و  91های  در سال: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت 

 . های دماوند، فیروزکوه، تهران و شهریار به دولت بازگردانده شد شهرستان

مدیرکل منابع طبیعی و  اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان تهران علی کیان به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

های دماوند ،  هکتار از اراضی ملی استان تهران در شهرستان 191بیش از  91و  91های  در سال :آبخیزداری استان تهران گفت

 .به دولت بازگردانده شد 91و  91های   در سال  فیروزکوه، تهران و شهریار

ها و  برداری از جنگل قانون حفاظت و بهره 22با هدف حفظ و حراست از انفال و در راستای اصالح اجرای مقررات ماده : گفت وی

های اجرای مقررات منابع  نامه اصالحی قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی، به سوابق، نقشه آئین 2ماده  6مراتع و براساس تبصره 

های موردنظر مطرح  شد و موضوع در کمیسیون ماده واحده شهرستان های تشخیص صادره برای این اراضی اعتراض بیعی و برگط

 .و مورد رسیدگی قرار گرفت و این میزان اراضی به عرصه های ملی استان اضافه شد

هکتار از اراضی ملی در شهرستان های  116از با اشاره به این که با پیگیری های به عمل آمده موضوع بازگردانده شدن بیش  کیان

امیدوار هستیم پس از : تهران، فیروزکوه و شهریار نیز در کمیسیون ماده واحده این شهرستان ها در دست بررسی است افزود

 .نده شودهای ماده واحده این میزان از اراضی ملی نیز به دولت بازگردا های به عمل آمده و صدور رای از سوی کمیسیون بررسی

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http01910661111299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941224000599


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 اسفند چهارماهم اخبار هفته 
 

۳ 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 ۳۱/12/2۲ فارس

 /های منابع طبیعی آغاز شد طرح گشت نوروزی حفاظت از عرصه
رسانی تصرفات  برای اطالع 0211رسانی تصرفات مدیرکل منابع طبیعی استان تهران با بیان اینکه تلفن  اطالعبرای  0211تلفن 

فروردین با  02اسفند آغاز و تا  62های منابع طبیعی استان تهران از  گشت نوروزی حفاظت از عرصه: منابع طبیعی است، گفت

 . ر کردهدف پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز آغاز به کا

به نقل از منابع طبیعی استان تهران علی کیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از آغاز  خبرگزاری فارسبه گزارش 

با هدف : اد و گفتهای منابع طبیعی این استان در ایام تعطیالت نوروز خبر د اجرای طرح گشت ویژه نوروزی حفاظت از عرصه

های غیرقانونی اراضی ملی، در ایام تعطیالت نوروزی ماموران یگان  پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، تصرف و تخریب

 .زنی به صورت شبانه روزی فعال هستند های گشت حفاظت منابع طبیعی در قالب اکیپ

دستگاه موتورسیکلت اقدام به گشت زنی در سطح استان  61تجهیزات و دستگاه خودرو با  61ها با استفاده از  این اکیپ: افزود وی

کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و اقدامات غیرقانونی در اراضی ملی با متخلفین برابر قانون به شدت برخورد خواهد  می

 .شد

برای حفاظت هرچه  :بیان داشت می برند کیان با اشاره به این که در این ایام نیروهای یگان حفاظت در آماده باش کامل به سر

 .نفر ساعت در این طرح فعالیت دارند هزار 6  بهتر و بیشتر از عرصه های ملی استان روزانه

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران خواستار همکاری هرچه بیشتر شهروندان و گردشگران با مامورین منابع طبیعی 

درهنگام مراجعه به طبیعت و درصورت نیاز به ایجاد آتش : از جنگل ها و مراتع شد و تصریح کرددر خصوص حفاظت و مراقبت 

 های پیش بینی شده استفاده و نکات ایمنی رعایت شود حتما از محل

کیان از عموم مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه آتش سوزی، تصرف و تخلف به عرصه های منابع طبیعی موضوع را 

 .اطالع دهند 0211طریق شماره تلفن رایگان از 

 

ادامه خواهد  92فروردین  02اسفند سال جاری فعالیت مراقبت و حفاظت از این اراضی را آغاز کرده و تا  62از تاریخ : وی افزود

 .داشت
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۲: تاریخ

 شهرستان ری و محدوده اطراف فرودگاه امام کانون گرد و غبار می شود

میلیارد تومان اعتبار  02در استان تهران دستگاه مسوول سه سال است که قول داده اند برای مهار کانون های بحرانی گرد و غبار  1

 .می دهند، اما تاکنون اقدامی نکرده اند

گرد و غبار تهران منشأ محلی و داخلی دارد و علت آن بیشتر از : معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت

  .همین عرصه های داخلی است

؛ قاسم حقانی با اشاره به اینکه شهرستان  ی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهرانبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسان

هزار هکتار از اراضی شهرستان مالرد تحت  11: مالرد مهمترین کانون گرد و غبار و فرسایش بادی در استان تهران است، افزود

 .در شهرهای استان تهران است تأثیر فرسایش بادی است که بخشی از آن عامل ایجاد گرد و غبار

، اعتباری برای اجرای طرح بادشکن و نهالکاری در اراضی شهرستان (ره)امسال از محل صندوق ستاد اجرایی فرمان امام : وی گفت

 .هزار هکتار از این اراضی بوته کاری شده است 9مالرد اختصاص یافته اما طی دو دهه گذشته که 

کانون بحرانی و اصلی گرد و غبار در شهرستان مالرد در : یعی و آبخیزداری استان تهران افزودمعاون فنی اداره کل منابع طب

 .هکتار است 211و سعت اراضی آن حدود  2محدوده روستای 

اراضی کشاورزی در این مناطق رها شده است و مالکان نیز به اداره کل منابع طبیعی اجازه نمی دهند عملیات مقابله : حقانی گفت

 .گرد و غبار در این روستا اجرا شودبا 

شهرستان ورامین در جنوب شرق تهران دومین کانون ایجاد گرد و غبار در استان تهران است که در سال جاری در : وی افزود 

 .هزار هکتاری نهال کاری شده است 01هکتار از این عرصه  091سطح 

تهران شهرستان ری و محدوده اطراف فرودگاه امام را از دیگر کانون های معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

این منطقه عاری از پوشش گیاهی است و به علت کاهش بارندگی و افزایش دما این مناطق به : آینده گرد و غبار اعالم کرد و گفت

 .نون های گرد و غبار تبدیل می شودسمت بیابانی شدن پیش می رود و در صورت عدم مقابله با بیابانزایی به زودی به کا

این دستگاه ها سه سال است که قول داده اند برای مهار کانون : حقانی با انتقاد از سه دستگاه مسئول بدون ذکر نام تصریح کرد

 .میلیارد تومان اعتبار می دهند، اما اقدامی نکرده اند 02های بحرانی گرد و غبار در استان تهران 

 واست با اختصاص اعتبارات الزم برای کنترل گرد و غبار در استان تهران اقدامات ضروری را انجام دهندوی از مسئوالن خ
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۱: تاریخ

افتتاح رسمی سازمان / مذاکرات ایران و قزاقستان برای تبادل دام زنده، بذر برنج، روغن، ذرت، گندم و جو

 39اسالمی امنیت غذایی در اردیبهشت 

های کشاورزی میان دو کشور ازجمله در  های توسعه همکاری کشاورزی ایران و قزاقستان در تهران، زمینهامروز در دیدار وزیران 

 .مبادله برخی کاالهای استراتژیک کشاورزی در دستور کار قرار گرفت

های توسعه  ران، زمینه، امروز در دیدار وزیران کشاورزی ایران و قزاقستان در ته(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ها مورد بررسی قرار گرفت نامه های کشاورزی و امضای تفاهم همکاری

وزیر جهاد کشاورزی ایران امروز در دیدار با وزیر کشاورزی قزاقستان ضمن اظهار خرسندی از برگزاری جلسات متعدد با هیأت 

مبنای ما در آسیای میانه، توسعه : اشاره کرد و گفت قزاقی طی یک سال گذشته، به جایگاه مهم قزاقستان در آسیای میانه

 .های مؤثر و جدی است همکاری

روابط سیاسی دو کشور در : محمود حجتی با بیان اینکه تأکید رهبران دو کشور بر توسعه هرچه روابط بیشتر است، خاطرنشان کرد

 .روز در حال گسترش است افزاری روزبه فزاری و سختا مابین از لحاظ نرم های همکاری فی وضعیت بسیار مناسبی است و زیرساخت

امیدواریم طی سفر آینده رئیس : جانبه ایران، ترکمنستان، قزاقستان در اوایل سال جاری اشاره کرد و افزود آهن سه وی به افتتاح راه

 .ای در جهت توسعه روابط منعقد شود نامه به تهران، تفاهم 92جمهوری قزاقستان در اوایل سال 

حجتی با اشاره به اینکه زمینه همکاری در بخش کشاورزی متعدد است و بخشی از آن طی یک سال اخیر به تدریج رو به توسعه 

های ایران، امیدواریم بتوانیم روابط را  های زیاد کشور قزاقستان در بخش کشاورزی و توانایی با توجه به ظرفیت: بوده است، ادامه داد

 .بیش از پیش توسعه دهیم

امیدواریم بتوانیم با رایزنی : پالسم تصریح کرد های آموزش، ترویج، تحقیقات و مبادله ژرم وی با اشاره به همکاری دو کشور در زمینه

 .مشکالت موجود بر سر راه توسعه روابط را برداریم و این سفر دستاوردهای خوبی را برای طرفین داشته باشد

 39ایی در اردیبهشت افتتاح رسمی سازمان اسالمی امنیت غذ

نوازی ایرانیان به عملکرد سازمان اسالمی امنیت غذایی و  وزیر کشاورزی قزاقستان نیز با اظهار خرسندی از حضور در ایران و مهمان

 .گیری آن با ابتکار رئیس جمهوری قزاقستان اشاره کرد شکل

 6101کشور دیگر در سال  12ایی از سوی ایران در کنار آسیلجان مامیتبوک با اشاره به امضای منشور سازمان اسالمی امنیت غذ

تواند تشکیالت خوبی برای هماهنگی  دنبال حل مشکالت امنیت غذایی کشورهای عضو است و می این سازمان به: اظهار داشت

 .سازی غذا برای مردمان باشد های امنیت غذایی و ذخیره سیاست

در شهر آستانه قزاقستان خبر داد و از وزیر ( 92ماه  اردیبهشت 02) 6102وریل آ 62وی از افتتاح رسمی این سازمان در تاریخ 

 .عمل آورد کشاورزی ایران برای حضور در افتتاحیه دعوت به

های آینده، مجریان اصلی این سازمان  در نخستین جلسه خواستار تشکیالت سازمان و نقشه راه برای سال: مامیتبوک یادآور شد

 .دیرکل مشخص خواهند شداعضای دبیرخانه و م

بر اساس منشور سازمان در شورای اجرایی آن هشت نفر عضو داریم که دو عضو دائمی و شش عضو متغیر شامل دو : وی تأکید کرد

 .نفر از آفریقا، دو نفر از آسیا و دو نفر از اعراب خواهند بود
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مل آورد و خواستار کمک از سوی ایران جهت تصویب هرچه ع مامیتبوک از نماینده ایرانی برای عضویت در شورای اجرایی دعوت به

 .تر منشور سازمان شد سریع

 ها متقاضی بذور برنج ایرانی توافق

نامه میان دولت ایران و قزاقستان برای همکاری در حوزه قرنطینه و حفظ نباتات در  وزیر کشاورزی قزاقستان با اشاره به انعقاد تفاهم

ای از ایران برای تعامل بیشتر و  تقاضای ما معرفی نماینده: جمهوری قزاقستان در ایران گفت و با حضور رئیس 6102آوریل 

 .تواند رابط بین دو طرف باشد نامه است که سفیر ما نیز می هماهنگی برای انعقاد تفاهم

ل گروه کاری برای همکاری در و تشکی 6102گذاری و توسعه قزاقستان در ایران در آغاز فوریه  وی با اشاره به حضور وزیر سرمایه

تر ترکیب  زمینه کشاورزی، با حمایت از این گروه تشکیل شده و رئیس گروه را معرفی کرده و خواستار مشخص شدن هرچه سریع

 .ها شد اعضای گروه برای شروع فعالیت

دو کشور بر اساس تصمیمات دو دولت  روابط تجاری و اقتصادی: مامیتبوک با اشاره به فروش غالت تولیدی قزاقستان به ایران افزود

 .شود تری بین دو کشور برقرار می است و با ورود غالت ما به ایران روابط محکم

با مساعدت طرف : هکتاری در قزاقستان خاطرنشان کرد 21گذاری درساخت یک پایانه غالت در زمینی  وی با اشاره به سرمایه

هایی که تاکنون پرداخت شده است،  خواهد شد و با ایجاد این پایانه، هزینهتر کار ساخت پایانه شروع  ایرانی هرچه سریع

 .پذیر خواهند بود برگشت

ما در روابط دوجانبه با کاهش واردات گندم و جو از سوی ایران نگران هستیم و امیدواریم این : وزیر کشاورزی قزاقستان ادامه داد

هر محدودیتی در همکاری تجاری یک گام رو به عقب خواهد بود و سوددهی کاهش واردات به روابط تجاری ما صدمه نزند، چون 

 .دهد الشعاع قرار می های ما را تحت گذاری سرمایه

های  مند به همکاری در حوزه دامداری و فروش محصوالت دامی هستیم و با مذاکرات سازمان ما عالقه: مامیتبوک تصریح کرد

 .تواند به توسعه روابط دو کشور کمک کند یت واردات گوشت گاو منجمد میدامپزشکی در کشور و برداشته شدن محدود

گذاری در قزاقستان و تولید محصول  مند به سرمایه وی با تأکید بر اینکه هدف ما تجارت یک طرفه نیست و طرف ایرانی نیز عالقه

بزیان و دام در قزاقستان هستند؛ هرچند ما های پژوهشی، آ مند به توسعه شرکت تاجران ایرانی بسیاری عالقه: است، یادآور شد

از ... گاو در کنار سایر مواد ژنتیکی، اسپرم و 211هزار و  مند به ورود دام زنده از ایران هستیم و توافق شده است ساالنه یک عالقه

 .ایران خریداری شود

پذیر  ستیم که بدون موافقت دامپزشکی امکاندنبال پلی برای تسهیل ارتباطات کشورها ه به: وزیر کشاورزی قزاقستان تأکید کرد

 .دنبال انعقاد تفاهم در زمینه دامپزشکی هستیم نامه در حوزه حفظ نباتات و قرنطینه، بالفاصله به نیست و بعد از امضای تفاهم

ش و تعامل بیشتر دنبال همکاری بین دانشمندان در کشور و اعزام محققان خود به ایران برای آموز ما به: مامیتبوک اظهار داشت

 .هستیم

دنبال استفاده از  کنیم و به ها از داروهای شیمیایی استفاده می در حال حاضر برای مبارزه با آفات و بیماری: وی همچنین افزود

ین دنبال همکاری مشترک با ایران در ا های جدید مبارزه هستیم و به ها و شیوه های بیولوژیک برای مبارزه با آفات و بیماری روش

 .حوزه خواهیم بود
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توانیم در آینده این  مند به استفاده از بذور برنج ایرانی هستیم و با تولید آن می در حوزه تولید برنج عالقه: مامیتبوک خاطرنشان کرد

توانیم در یک طرح آزمایشی مقداری برنج کشت کرده و در صورت  محصول را به شما عرضه کنیم، برای حصول این امر می

 .ایم گذاری بزرگ اجرا کنیم؛ در حال حاضر نیز موانع ورود بذر برنج ایرانی به کشور را برطرف کرده هی، یک طرح سرمایهد جواب

 ای در انتظار مقامات عالی دو کشور نامه قرنطینه امضای موافقت

یی شد و در تاریخ یکم سپتامبر نها 0119ماه  نامه قرنطینه در ابتدای دی موافقت: در ادامه، رئیس سازمان حفظ نباتات نیز گفت

 .با سفر وزیر جهاد کشاورزی به قزاقستان پاراف نهایی شد؛ لذا در حال حاضر منتظر امضای مقامات عالی دو کشور است 6101

کارهای اجرایی توسعه : میبدی با بیان اینکه ما در زمینه حفظ نباتات وضعیت مناسبی را داریم، ادامه داد محمدعلی باغستانی

 .شود پزشکی انجام می زمان حفظ نباتات و کارهای علمی توسط مؤسسه گیاهسا

هزار هکتار تحت کنترل  111در سال جاری حدود : وی با اشاره به سابقه بلندمدت کشور درباره کنترل بیولوژی کشور تصریح کرد

عوامل بیولوژیک ماکرو و میکرو هستند، اینسکتاریوم در کشور وجود دارد که تولیدکننده  011ایم و حدود  بیولوژیک داشته

 .ها و کارت زرد نیز دارای کارنامه موفقی هستیم همچنین در زمینه تولید ابزارهای مبارزه غیرشیمیایی مانند فرمون

 .باغستانی میبدی در پایان سخنان خود برای همکاری در زمینه اجرایی و تحقیقاتی اعالم آمادگی کرد

 ر ژنتیکیپالسم و ذخای مبادله ژرم

های  های متفاوت موجود در کشور و تولید انواع میوه معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این دیدار با اشاره به اقلیم

پسته، : های خوراکی در کشور اظهار داشت گرمسیری، سردسیری، انواع گیاهان دارویی، گل و گیاهان زینتی و قارچ گرمسیری، نیمه

شوند و با توجه به نیاز  صورت ارگانیک نیز تولید می اکنون در کشور ما به فردی هستند که هم محصوالت منحصربهزعفران و خرما 

 .های دو کشور برقرار کنیم توانیم تعامل مناسبی را میان اتحادیه شما به واردات این محصوالت و سایر خشکبار می

ما برای تبادل کارشناسان فنی نیز : کی اعالم آمادگی کرد و یادآور شدپالسم و ذخایر ژنتی محمدعلی طهماسبی برای مبادله ژرم

 .های الزم را انجام دهیم توانیم هماهنگی ای خارج از فصل نیز می آماده هستیم و همچنین برای تولید محصوالت گلخانه

 استقبال حجتی از تأمین واردات ذرت و روغن از قزاقستان

های آموزش، تحقیقات،  ن با بیان اینکه ایران آمادگی دارد تمام تجربیات خود را در زمینهدر پایان وزیر جهاد کشاورزی ایرا

نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات  خوشبختانه موافقت: بیوتکنولوژی، بذر، نهال و حفظ نباتات در اختیار قزاقستان قرار دهد، گفت

ن منعقد خواهد شد، درباره امضای سند قرنطینه دامی نیز ما آمادگی آماده امضاء است و با سفر ریاست جمهوری قزاقستان به ایرا

 .کنیم و امیدواریم با امضای این سند تسهیالتی در صادرات محصوالت دامی ایجاد شود خود را اعالم می

گندم نداشته باشیم،  ما امیدواریم از این پس با توجه به افزایش تولید در کشور نیازی به واردات: حجتی درباره واردات غالت افزود

های سال نیازمند واردات این محصوالت هستیم که در این زمینه بهترین گزینه برای ما  اما درباره واردات ذرت و روغن تا سال

 .کشور قزاقستان است

خود بداند و مطمئن بینید متعلق به  تواند آنچه را در ایران می ما برای همکاری کامالً آماده هستیم و قزاقستان می: وی تأکید کرد

 .دهید واردات از این کشور صورت گیرد های ایران ترجیح می های نیازمندی باشد در زمینه

 ./حجتی در پایان اظهار امیدواری کرد که روابط دو کشور طی دوره وزارت دو وزیر توسعه یابد

/news/fa/ir.iana.www//:http69110D%/9%12%D1%B1%D1%A 

http://www.iana.ir/fa/news/29401/%D9%85%D8%B0%D8%25A
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۲: تاریخ

 خواسته های مرغداران در پیش نویس توافق مشترک

اوایل هفته گذشته، برخی از مرغداران کشور برای رسیدگی به مشکالت این صنعت، در شرکت پشتیبانی امور دام گردهم آمدند تا 

بتوانند با مسئوالن مربوطه در ارتباط با مسائل مطرح شده مذاکره کنند؛ مسئوالنی که خود به طور کامل از مصائب بخش آگاه بلکه 

 .شود ای مورد قبول برای دو طرف تلقی می هستند و این دیدار بیشتر برای رسیدن به نتیجه

این صنعت، در شرکت پشتیبانی امور دام گردهم آمدند تا  اوایل هفته گذشته، برخی از مرغداران کشور برای رسیدگی به مشکالت

بلکه بتوانند با مسئوالن مربوطه در ارتباط با مسائل مطرح شده مذاکره کنند؛ مسئوالنی که خود به طور کامل از مصائب بخش آگاه 

 .شود ای مورد قبول برای دو طرف تلقی می هستند و این دیدار بیشتر برای رسیدن به نتیجه

قائم مقام سازمان تعاون روستایی، سه نفر از اعضای هیات ،  کشاورزی زارش ایانا ، در این جلسه حسن رکنی معاون وزیر جهادبه گ

کننده، مدیر کل دفتر امور طیور کشور،  تولیدکننده و مصرف مدیره بانک کشاورزی، نمایندگان سازمان دامپزشکی و سازمان حمایت

حضور داشتند و درباره آنچه که خواسته غالب مرغداران تلقی  گوشتیاتحادیه سراسری مرغداران مدیر عامل و رییس هیات مدیره 

 .شود، تبادل نظر کردند می

وگو با ایانا، صراحتا مخالفت خود را با برگزاری چنین تجمعی ابراز کرد و معتقد است  هرچند دبیر انجمن ملی طیور ایران در گفت

 16اند، اما در میان جمع  ها بوده و نمایندگان بخش خصوصی در برگزاری آن دخیل نبوده تشکلکه این اقدامات خارج از حیطه 

خورند که جدیت موضوع را با وجود کم تعداد بودن  ها نیز به چشم می نفری و هر چند محدود مرغداران، افراد سرگروه اتحادیه

ها درگیر نباشند، مسئوالن  وقتی تشکل "فرد،  صغریبه گفته سعید ا. کشد شرکت کنندگان در این نشست مشترک به رخ می

 ".دانند که با چه کسی طرف هستند بالتکلیف خواهند بود و دقیقا نمی

توان در ارائه تنفس برای پرداخت معوقات بانکی،  ترین خواسته آنان را می وگوی ایانا با تعدادی از افراد حاضر در جمع، مهم در گفت

 .ریزی و تصحیح مدیریت شرکت پشتیبانی خالصه کرد ترل جوجهانسجام بیشتر اتحادیه، کن

ای که نمایندگان بخش خصوصی با مسووالن دولتی در ساختمان شرکت پشتیبانی برگزار کردند،  به هر ترتیب، خروجی جلسه

 .خوانید بندهای مختلفی دارد که به اختصار در ادامه می

سیستم بانکی از طریق معاونت برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی  مقرر شد در خصوص بدهی های معوق مرغداران به - 

ها صورت گرفته تا در حد امکان مساعدت و تعویق در پرداخت و بخشش سود و جرایم معوق صورت پذیرد و تمهیدات  الزم با بانک

 . ولیدکنندگان صورت پذیردهای تولیدی و ت های الزم از سوی تشکل الزم جهت اعطای تنفس به مرغداران با پیگیری

به دلیل اینکه خرید شرکت پشتیبانی با توجه به محدودیت تاریخ اعتبار منجر به عرضه مجدد به بازار در مقاطعی که بازار کشش - 

 . شود؛ بنابراین مقرر شد حضور شرکت پشتیبانی به شکل خرید و فروش مرغ به حداقل ممکن کاهش یابد ندارد، می

های مازاد و بدون شناسنامه به میادین میوه و  ریق سازمان دامپزشکی اقدامات کنترلی جهت جلوگیری از ورود مرغمقرر شد از ط- 

 . تره بار تهران از جمله میدان بهمن صورت گیرد

 .ها و تولیدکنندگان صورت پذیرد تزربق مرغ از طریق شرکت پشتیبانی با اخذ نظریه تشکل- 

الزم، اتحادیه سراسری و انجمن صنفی مرغداران به صورت موثر در میدان بهمن و سطح کشور در با در نظر گرفتن تمهیدات  - 

 . تعیین قیمت حضور موثر و فعال داشته باشند
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با عنایت به اینکه اکثر غروف عمده فروشی میدان بهمن در اختیار تولیدکنندگان گوشت مرغ نیست و این امر باعث قیمت پذیر   - 

تولیدکنندگان به جای قیمت گذار بودن آنها شده است، بنابراین مقرر شد پیگیری الزم جهت واگذاری غرف میدان بهمن به شدن 

سازمان تعاون روستایی مکلف به اجرایی شدن این بند . صورت پذیرد( درصد غرف 21حداقل )های مربوطه  تولید کنندگان و تشکل

 ماه 2ظرف مدت . ) است

های ذیربط نسبت به تدوین دستور العمل و  تولیدات دامی و سازمان دامپزشکی کشور با همکاری سایر دستگاهمعاونت امور  - 

بدیهی است به . تفاهم نامه مشترک و اجرایی کردن آن به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت غیر مجاز واحدهای مرغداری اقدام کند

های شهرستان مکلف هستند  های صنفی استانی و تعاونی ها و انجمن اتحادیهمنظور حفظ منافع صنفی تولید کنندگان گوشت مرغ 

 (ماه 6ظرف مدت . ) نهایت همکاری را در تحقق این دستورالعمل مبذول فرمایند

کار گروه تسهیالت سرمایه در گردش برای صادرات و تولید با مسوولیت مشاور برنامه ریزی، معاونت تولیدات دامی و با حضور  - 

یندگان معاونت برنامه ریزی، دفتر امور طیور و تولید کنندگان تشکیل و تسهیل و اولویت های پرداخت تسهیالت بررسی و نما

 (ظرف مدت یک ماه. ) پیگیری شود

ها نسبت به شناسنامه دار کردن کشتارگرها در  های صنفی استانی و سازمان دامپزشکی استان با همکاری اتحادیه ها و انجمن -  

 ( ماه 6ظرف مدت . ) استان ها اقدام شود سطح

ها، تولید کنندگان و معاونت امور  کارگروهی جهت بررسی و اصالح ساختار فعلی طرح یکپارچه سازی با حضور نمایندگان تشکل- 

 (ظرف مدت یک ماه. ) تولیدات دامی تشکیل شود 

و در راستای ارتقای سالمت جامعه و افزایش مصرف سرانه  با توجه به ذخایر مناسب گوشت مرغ شرکت پشتیبانی امور دام کشور- 

های پایین درآمدی مقرر شد اتحادیه سراسری نسبت به پیگیری جهت اختصاص سبد کاال شامل گوشت  پروتئین حیوانی دهک

 (ظرف مدت یک ماه.) های مذکور اقدام کند مرغ به دهک

پیشنهاد شد مبلغ زیان شرکت پشتیبانی در قالب اجرای طرح ذخیره سازی و انجماد که در قالب یارانه پرداخت می شود، صرف - 

 . پرداخت مشوق های صادراتی شود

جهاد کشاورزی با همکاری اتحادیه سراسری و انجمن صنفی مرغداران و تولید کنندگان، قیمت کف مرغ را در کارگروه تنظیم - 

 (ظرف مدت یک ماه. ) که به همین منظور با ترکیب فوق تشکیل می شود جهت اقدامات بعدی تعیین کند بازار

با توجه به اینکه بعضا مشاهده می شود خسارت پرداختی به مرغداران توسط صندوق بیمه با تاخیر در موارد کارشناسی و یا - 

وره های بعد پرورش را به همراه خواهد داشت، بنابراین مقرر شد پرداخت همراه بوده و این امر کاهش نقدینگی مرغدار برای د

همچنین کارگروه تخصصی . صندوق بیمه نسبت به تسهیل و تسریع در روال مراحل اداری تا پرداخت خسارت مرغداران اقدام کند

لیدکنندگان تشکیل و موضوعات و بیمه با مسوولیت نماینده بیمه معاونت و با حضور نمایندگان صندوق بیمه، دفتر امور طیور و تو

 ( ظرف مدت یک ماه. ) مشکالت بیمه صنعت طیور کارشناسی، پیگیری و جهت اجرایی شدن اقدامات الزم صورت پذیرد

در راستای ایجاد رقابت در واردات نهاده ها و امکان تامین نهاده با حداقل قیمت توسط مرغداران، مقرر شد واردات از طریق تمام  -

 . و به هر شرکت حقیقی و حقوقی بدون محدودیت انجام پذیرد ها تشکل

با عنایت به فضای کسب و کار نامناسب در صنعت طیور که مشکالتی از جمله افزایش هزینه های تولید، افزایش هزینه های  -

در راستای سیاست های را به همراه داشته است و ... واسطه گری، قیمت گذار بودن دالل ها، نامناسب بودن شاخص اعتباری و 
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های  وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اصالح فضای کسب و کار، الزم است تعاونی های شهرستانی، اتحادیه های استانی و سایرتشکل

 . عنوان محور جهت تشکیل زنجیره های یکپارچه تولید گوشت و مرغ با همکاری مرغداران عمل  کنند تولیدی به

انجام شده در صنعت طیور کشور و ظرفیت فعلی در حلقه های مختلف تولید به منظور امکان فعالیت  با توجه به سرمایه گذاری- 

با بهره وری مناسب و استفاده از توان تولید کشور و همچنین به منظور امکان حضور موثر در بازارهای صادراتی و افزایش بهره وری 

 . بر کاهش وزن کشتار تاکید شد

ولید و عرضه گوشت مرغ واجب است مدیریت جوجه ریزی در واحدهای مرغداری که به اتحادیه ها واگذار در راستای مدیریت ت- 

شده با جدیت دنبال شود و در صورت نیاز به ابزارهای بیشتر موضوع پس از جلسه هم اندیشی اتحادیه با انجمن صنفی و مرغداران، 

 . جمع بندی و مطرح شود تا اقدامات الزم صورت پذیرد

های غیر کارشناسی مسووالن در خصوص کیفیت گوشت مرغ که خالف واقعیت است  متاسفانه بعضا مشاهده می شود که مصاحبه- 

زند  تاثیر منفی بر مصرف سرانه عمومی کشور داشته و کاهش تقاضا را منجر می شود که این امر تعادل عرضه و تقاضا را بر هم می

م شده به منظور تامین پروتئین حیوانی و برنامه های بلند مدت افزایش مصرف سرانه مغایرت های انجا و با توجه به سرمایه گذاری

بنابراین باید توسط اتحادیه سراسری با همکاری اتحادیه های استانی . داشته و ضرر و زیان تولید کنندگان را به همراه خواهد داشت

همچنین توسط سازمان . انونی اقدام موثر در این راستا صورت پذیردو انجمن صنفی مرغداران و تولید کنندگان از طریق مراجع ق

 . دامپزشکی کشور اقدام و پاسخ مناسب در این خصوص انجام شود

کارگروهی با مسوولیت نماینده شرکت پشتیبانی و با حضور معاونت امور تولیدات دامی و تولید کنندگان تشکیل و جهت امکان - 

شرکت پشتیبانی و قراردادهای خرید آن شرکت بررسی کارشناسی صورت ( گوشت مرغ و دان ) ضه تغییر در ساختار خرید و عر

 . پذیرفته و اقدامات اجرایی مد نظر در این خصوص تدوین شود

اتحادیه سراسری و انجمن صنفی مرغداران نسبت به تهیه و تدوین سلسله برنامه های مشخص از جمله برنامه تلویزیونی و - 

 . جهت افزایش مصرف سرانه اقدام کنند... ر سطح شهر، انجام مصاحبه در شبکه سالمت، وبیلبورد د

اتحادیه سراسری و انجمن صنفی مرغداران نسبت به برگزاری دوره های آموزشی به منظور ایجاد بستر الزم برای فراهم سازی - 

 .کاهش وزن کشتار در سطح کشور برای مرغداران اقدام کنند

حادیه ها، شرکت های تعاونی و انجمن های صنفی به صورت ماهانه و اتحادیه های سراسری و انجمن صنفی مرغداران مقرر شد ات- 

های ذی  کشور به صورت فصلی نسبت به برگزاری جلسات هم اندیشی با مرغداران اقدام و نتایج آن در جلسات مشترک با دستگاه

عنوان رقیب، اقدامات الزم توسط اتحادیه با همکاری  میدان حکیمیه بههمچنین جهت فعال کردن . ربط مطرح و اجرایی شود

 . سازمان تعاون روستایی صورت پذیرد

معاونت امور دام و سازمان دامپزشکی با همکاری اتحادیه سراسری و انجمن تولید کنندگان جوجه یکروزه نسبت به نظارت کامل - 

جلوگیری از فعالیت واحدهای غیر مجاز و جوجه )ه منظور مدیریت تولید بر جوجه یکروزه خروجی از کارخانجات جوجه کشی ب

 . اقدام کنند( ریزی بیشتر از ظرفیت پروانه 

مقرر شد تمدید پروانه بهره برداری مرغداران توسط نظام مهندسی پس از تصویب ستاد امور مجوزها منوط به استعالم بدون - 

شود، خود بحثی  ها جدی گرفته می ها و دولتی بند از طرف خصوصی 62چه حد این  حال تا. هزینه از اتحادیه های استانی شود

 است که زمان، پاسخی قطعی به آن خواهد داد

/news/fa/ir.iana.www//:http69112D%/1%D%AE9%11%D1% 

http://www.iana.ir/fa/news/29475/%D8%AE%D9%88%D8%25
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 رنامه و سیاست هاب
 آیانا - 1۹۳۱بهمن  2۲: تاریخ

 های خارجی و بازار جهانی هستیم ای مذاکرات با طرف نیازمند بازسازی تخصصی و حرفه

المللی  بخش خصوصی فعال در ایران، شناخت مناسبی از بازار ایتالیا ندارد و از سوی دیگر اشراف کاملی نیز از نوع قراردادهای بین

 .نداشته و بیشتر مذاکرات تشریفاتی بوده است

ها، ایران وارد فاز جدیدی در  ای و به نتیجه رسیدن برجام و حذف تحریم گرفته در حوزه هسته پس از مذاکرات صورت

های زیادی برای مذاکره درباره وضعیت  رو شد و هیأت حوزه اقتصادی شد که با استقبال کشورهای اروپایی روبه

های مختلفی از  های گذشته هیأت طی ماه. اند کرده اقتصادی و افزایش تبادالت تجاری دو کشور به ایران سفر

کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا عازم ایران شدند تا درباره افزایش تبادالت تجاری دو کشور در حوزه دیپلماسی وارد 

 .تری شده و پس از تحریم، اقتصاد ایران، شرایط جدیدی را تجربه کند فاز جدی

های منحصر به فردی است که پیش از  جدید ایران در بازارهای اقتصادی، دارای ویژگیاما مسئله آن است که شرایط 

های تجاری  به اعتقاد کارشناسان، هرچند هیأت. این چه در سطح بخش خصوصی و چه سطح دولتی تجربه نشده است

بخش خصوصی برای باال بردن های تجاری  برداری شود، اما بهره نفری وارد ایران می 611تا  491های بزرگ  در قالب گروه

توان گفت بخش خصوصی نتوانسته پس از رفع تحریم  آمیز نبوده و با قاطعیت می های همکاری چندان موفقیت زمینه

 .های تجاری در ایران داشته باشد ها، جوالن موفقی در عرصه تعامل بین المللی از حضور هیأت

ویژه کشورهایی که  المللی به ها، عدم شناسایی بازارهای بین ریالمللی و نوع همکا عدم آشنایی با قراردادهای بین

های پژوهشی و پشتیبانی تجاری باعث شده مذاکرات در  اند و نبود گروه های تجاری خود را به ایران اعزام کرده هیأت

کردن  ها متوقف شده و برای عملیاتی کردن آنها چندین جلسه مذاکره بعدی لحاظ شود و خارج نامه سطح تفاهم

تواند به مصلحت اقتصاد کالن کشور  های کنونی درگیر فرسایش زمانی شود که نمی اقتصاد کشور و استفاده از ظرفیت

کارشناسان معتقدند که استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه برای ورود به مذاکرات تخصصی با در نظر گرفتن . باشد

ها، سرانجام اساتید  تر مورد توجه قرار گیرد و پس از سال عهای اقتصادی ضرورتی است که باید هرچه سری تئوری

 .دانشگاه در بخش تجارت ورود عملیاتی پیدا کنند

 .ایم در این باره با احمد صادقیان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به گفتگو نشسته

***** 

 کنید؟ پیامدهای سفر هیأت ایتالیایی به ایران را چگونه ارزیابی می

آنچه . ایتالیایی همراه با وزیر کشاورزی این کشور به ایران سفر کرد و مذاکرات متعددی با بخش دولتی و خصوصی داشتهیأت 

مندند با ایران تبادالت اقتصادی در سطوح مختلف داشته باشند، اما نکته آن است که همه  ها عالقه مشخص است، ایتالیایی

برداری اقتصادی برای کشور  دنبال بازار مناسبی برای محصوالت خود و حداکثر بهره ، بهکنند کشورهای اروپایی که به ایران سفر می

 .برداری را داشته باشیم وجودآمده حداکثر بهره های به و تولیدات خود هستند و این ما هستیم که باید از ظرفیت

تبادالت تجاری با طرف ایتالیایی وجودآمده استفاده مؤثری داشته باشد و برای  آیا بخش خصوصی توانست از فرصت به

 قراردادی منعقد کند؟
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های  کردند که در بخش خصوصی ایتالیا دارای برندهای معتبر بوده و از شرکت نفر وزیر مارتینا را همراهی می 021با وجود آنکه 

نامه در بخش خصوصی  مهای مختلف صنایع غذایی و بخش کشاورزی هستند، به گواه آگاهان تنها دو تفاه بزرگ و فعال در بخش

صورت کلی بوده است، اما از آنجا که بخش خصوصی فعال در ایران، شناخت  منعقد شد که یکی از آنها در بخش صنایع غذایی و به

صورت  المللی نداشته، طبیعتاً مذاکرات به مناسبی از بازار ایتالیا ندارد و از سوی دیگر اشراف کاملی نیز از نوع قراردادهای بین

داری ادامه پیدا نکرده و بیشتر مذاکرات تشریفاتی بوده است که فعالیت تجار ایرانی و ایتالیایی را در صحنه عملیاتی به درازا  تجه

 .کشد می

 کنید؟ نقش اتاق برای پشتیبانی آموزشی و فنی تجار ایرانی را چگونه ارزیابی می

خش دولتی و خصوصی، شرایط جدیدی است که تجربه زیادی در آن توان منکر آن شد که شرایط کنونی اقتصاد ایران برای ب نمی

تر  شود و باید هرچه سریع برداری نمی ای دنبال نشده و از ظرفیت الزم حداکثر بهره صورت فنی و حرفه وجود ندارد؛ لذا مذاکرات به

المللی و  های بین راردادها و پروتکلهای آموزشی آشنایی با ق های تجاری، کالس اتاق ایران برای پشتیببانی بازرگانان و هیأت

عمل آید و نیاز به  وجودآمده حضور تجار خارجی در کشور حداکثر استفاده به همچنین شناخت بازار برگزار کند تا از فرصت به

 .مذاکرات چندباره و متعاقب نباشد

 باش اتاق در حوزه تجاری چه خواهد بود؟ پیشنهاد کمیسیون کشاورزی برای آماده

المللی وجود دارد،  هایی که در حوزه تولید برای ورود به مباحث بین های موجود در بخش کشاورزی و ظرفیت وجه به پتانسیلبا ت

های آموزشی و پشتیبانی از تجار و بازرگانان را به اتاق ایران  کند با تمهیداتی، برگزاری کالس کمیسیون کشاورزی تالش می

در واقع، . ای و تخصصی برخوردار باشند ای حرفه پشتیبانی مناسبی برای حاضر شدن در مذاکره های تجاری از پیشنهاد کند تا گروه

صورت مجزا و به همین منظور از  کند به ای مذاکرات هستیم و کمیسیون کشاورزی تالش می نیازمند بازسازی تخصصی و حرفه

های فعلی در حوزه  به اتاق پیشنهاد خواهد کرد تا نقص ای زودی بسته های اتاق ایران حداکثرهای استفاده را کند و به ظرفیت

 .های اروپایی مرتفع شود مذاکرات با طرف

 کنید؟ ارتباط اتاق با دانشگاه را چگونه ارزیابی می

بر های جدید باخ المللی باید از اصول علمی و آکادمیک اقتصادی مطلع شده و از تکنیک تجار و بازرگانان برای ورود به بازارهای بین

صورت سنواتی در اتاق ایران حاکم است، نبودن ارتباط دوسویه و مؤثر بین اتاق ایران و  ها است به اتفاق ناخوشایندی که سال. باشند

برداری از  توانند بدون استفاده از تجربیات علمی و تئوریک اساتید دانشگاه حداکثر بهره دانشگاه است؛ تجربه نشان داده تجار نمی

های اقتصادی را پایدار در اختیار بگیرند و البته دانشگاه نیز تنها با ارائه تئوری و بدون ورود به حوزه  اشته باشند و فرصتبازارها را د

رسد باید پل ارتباطی توانمندی بین  نظر می به. تواند نقش اثرگذار خود را در اقتصاد ایران ایفا کند علمی و اجرایی به تجارت نمی

 .ت گیرد و بهترین زمان ممکن برای آشتی دو طرف، همین موقعیت کنونی استاتاق و دانشگاه صور

 چگونه از اساتید دانشگاه برای ورود به حوزه تجاری کمک خواهید گرفت؟

های فنی برای حضور در  کنم اتاق ایران از همه اساتید دانشگاهی و اقتصاددانان برای ارائه کمک و مشاوره وسیله اعالم می بدین

بدون شک با پشتیبانی فنی و حمایت اساتید . طلبد و از پشتیبانی علمی آنان استقبال خواهد کرد المللی یاری می ی بینبازارها

ای  های ویژه تواند از ظرفیت های اقتصادی ایران جلو خواهد رفت و می های روز اقتصاد هستند، سیاست دانشگاه که مطلع به تئوری

 .است، حداکثر استفاده را داشت وجود آمده که اکنون برای کشور به
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آیا چنین هیأتی . ای وجود دارد های تجاری زبده های سیاسی سفرکرده به ایران، هیأت های همراه با شخصیت در هیأت

 در ایران برای مذاکره آموزش داده شده است؟

رای بازنشسته یا آگاهان نسبت به بازار شوند، بیشتر سف های سیاسی وارد ایران می کننده که همراه با شخصیت ای مذاکره تیم حرفه

بدون شک . کنند های اقتصادی همراهی می های تجاری را در قالب فعالیت ایران و شرایط سیاسی و اقتصادی ایران هستند که هیأت

ای باشد  گونه های تجاری ایران یا به همراه وزیر جهاد کشاورزی و سایر اشخاص سیاسی باید چیدمان هیأت تجاری به در اعزام هیأت

 .که آشنایی الزم از بازار و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور مقابل در نظر گرفته شود

نظر شما در این باره . های کاالهای وارداتی به روسیه هستند ای برای کاهش تعرفه ای معتقد به برخورد سلیقه عده

 چیست؟

ای تجار و فعاالن  زنی درباره واردات کاال به روسیه نیز ناشی از برخورد غیرحرفهای برای رای ها و برخوردهای سلیقه گیری برخی موضع

هایی که  طور قطع، مصلحت اقتصاد ایران باید بر منافع شخصی مقدم باشد و هیأت به. المللی است بخش خصوصی در بازارهای بین

اینکه تعرفه واردات پسته، زعفران و . ز طرف مقابل بگیرندجانبه امتیاز ا صورت کلی و همه وارد رایزنی برای کاهش تعرفه هستند، به

درصدی در صف صادرات به روسیه  21خرما به روسیه صفر شده است، اما وقتی بعضی محصوالت نظیر کشمش همچنان با تعرفه 

کننده با طرف  مذاکرهرسد باید لیدرهای  نظر می به. جانبه و کلی در بخش کشاورزی است دهنده نبود نگاه همه قرار گیرند، نشان

جانبه برای افزایش صادرات  ای عمل نکرده و با نگاه همه صورت جزیره ها و اعمال تعرفه ترجیحی به برای کاهش تعرفهروسی 

 ./ناخالص ملی وارد گود تجارت با روسیه شوند
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱اسفند  1۳: تاریخ

 پنج طرح مهم ملی در مناطق عشایری کشور اجرا می شود

، طرح فرهنگی و پنج طرح مهم ملی ارتقای سطح سواد، دانش و مهارت، طرح بهداشت : رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت

 .مذهبی و حمایت از تشکل ها در مناطق عشایری کشور اجرا می شود

پنج طرح مهم ملی ارتقای سطح سواد، دانش و مهارت، طرح بهداشت، طرح : رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت

  .فرهنگی و مذهبی و حمایت از تشکل ها در مناطق عشایری کشور اجرا می شود

در کنار این طرح های فرهنگی ، : کرمعلی قندالی سه شنبه شب در نشست شورای عشایر استان اردبیل افزودبه گزارش ایانا، 

موضوع جایگزینی سوخت مناسب به جای سوخت های فسیلی که به محیط زیست آسیب می رسانند نیز در این مناطق مورد 

 .پیگیری جدی می باشد

عدد کپسول گاز مایع برای هر خانوار عشایر در کنار  12ست تا هر سال تعداد در این طرح برنامه ریزی شده ا: وی بیان کرد

 .چادرهای عشایر تحویل گردد

مشکل عمده در اجرای این طرح افزایش قیمت حمل و نقل کپسول ها با اجرای طرح هدفمندی یارانه هاست : این مسئول ادامه داد

 .ن سوخت ها را تحویل بگیرندکه این موضوع سبب می شود تا عشایر با قیمت باال ای

در صورتی که با همکاری ارگان های ذیربط یارانه مربوط به افزایش کرایه حمل و نقل کپسول های سوخت گاز مایع : قندالی افزود 

 .تامین شود این سازمان آماده اجرای این طرح در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد

از زیان هایی هنگفت که به واسطه استفاده از سوخت های فسیلی نامناسب توسط  بطور یقین اجرای این طرح: وی یادآوری کرد

 .عشایر به منابع طبیعی و محیط زیست وارد می آید جلوگیری خواهد کرد

قندالی همچنین هزینه حمل آرد از کارخانه تا مناطق مورد سکونت عشایر را یکی دیگر از مشکل ها و اجحافی دانست که در حق 

این موضوع سبب می شود که آنها نان مورد مصرفشان را به سه برابر قیمت نان در شهرها تهیه : ال می شود و افزودعشایر اعم

وی خواستار تامین یارانه مربوط به مابه التفاوت حمل آرد عشایر به منظور اجرای عدالت و برقراری توازن در نقاط گوناگون .کنند

این عزیزان عالوه بر کمک به تولید : نقطه ایران سکونت دارند گفت 211شایر در هشت هزار و قندالی با اشاره به اینکه ع .کشور شد

 .و نیازهای اساسی مردم ، نقش خطیر در نگاهبانی از فرهنگ و مذهب اصیل و نیز تامین امنیت این مرز و بوم دارند

: کل های عشایر در اولویت این سازمان قرار دارد، گفترئیس سازمان امور عشایری همچنین با بیان اینکه توجه به رفع نیازها و مش

 .پایین بودن میزان اعتبار امکان ارایه خدمات بیشتر به عشایر در قشالق ها را از ما سلب می کند

بخش اعظم ردیف های اعتباری برای ارایه خدمات رفاهی و تامین زیرساخت های مورد نیاز مانند راه در سامان های : وی افزود

 .ری و نقاط دور افتاده و سخت گذر کشور تخصیص یافته استعشای

برای ایجاد زیرساخت های مناسب رفاهی مانند برق، آب و راه در قشالق ها نیاز به همکاری و مشارکت ارگان ها : قندالی اظهار کرد 

 .در این ارتباط انجام می دهد و وزارتخانه های ذیربط به ویژه وزارت راه و شهرسازی است که این وزارتخانه اقدام هایی را

اما باتوجه به اهمیت تامین آب موردنیاز : او با اشاره به اینکه در ارتباط با راه هیچگونه اعتباری به این سازمان تعلق نمی گیرد، گفت

 عشایر گاهی از محل اعتبارهای مربوط به مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه برای این منظور استفاده می شود
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 1۹۳۱اسفند  2۹یکشنبه 

 های قاچاق امحاء و دفن شوند؟  چرا باید میوه

های خارجی در  شود معدوم شدند اما برخی معتقدند که امکان عرضه میوه میقاچاقی که پس از کشف، امحاء   های قاچاق مانند هر محموله میوه

های  های خاص یا طبقات اجتماعی کم بضاعت وجود داشت که به گفته مسئوالن سازمان حفظ نباتات به دلیل مخاطراتی که میوه میان گروه

 . ن را ندارد و باید پس از امحاء، دفن شوندزده برای بخش کشاورزی دارد، هیچ نهاد یا سازمانی اجازه عرضه آ خارجی آفت

ترین اخباری بود که در  ترین و شاید پرمخاطب های قاچاق و مسائل و حواشی آن طی ماه گذشته یکی از پربحث به گزارش خبرنگار ایسنا، میوه

صدای " دیدند و از سوی دیگر وبروی خود میهای زیبا و البته گران خارجی را ر سال جاری ذهن مردم را درگیر کرد، چراکه از سویی مردم میوه

های متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  شد تا اینکه باالخره دستگاه شان شنیده می در گوش" نخرید مسئوالن

های قاچاق در حال  میوهدگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی به این مسئله ورود کردند و خبر آمد که سازمان حمایت مصرف کنن

 . آوری هستند جمع

ها از آسیاب بیفتد  ها منتقل کردند تا شاید آب به شهرستانهای خود را  شان با دیدن این برخوردها محموله گرچه برخی قاچاقچیان همدستان

توان آن را  گفت می های قاچاق مطرح شد و یکی می های قاچاق موضوع چگونگی برخورد با این محموله آوری میوه اما پس از شناسایی و جمع

خارجی اجازه توزیع و   تما معدوم شوند هیچ میوهدر صورت سالمت بین اقشار خاص یا کم بضاعت توزیع کرد و دیگری تاکید داشت که باید ح

 . مصرف ندارد

اسفند ماه در حضور اصحاب رسانه امحاء  09قاچاق کشف شده در استان تهران روز چهارشنبه   تن میوه10 ها بحث و نظر،  نهایتا پس از هفته

 . ها پس از امحاء نیز صادر شد های قاچاق داشتند، دستور دفن آن علیرغم انتقاداتی که مخالفان امحاء میوهو  شد

های قاچاق کشف  های رسیده میوه بر اساس گزارشمعاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات،  -چرا که به گفته مهدی قائمیان 

زده برای سالمت انسان مخاطره ایجاد نکند باید پس از امحاء دفن شوند و کسی  های آفت شده مبتال به آفت شپشک بودند و حتی اگر این میوه

 . ی خاصی ندارد ها را در میان هیچ قشر و طبقه اجازه توزیع آن

های کشور باشد و براین اساس  ها عاملی برای انتقال این آفت به باغ مانده این میوه اقیبه گفته وی، حتی پس از امحاء نیز ممکن است ب

مانده  ها بیماری به انسان سرایت نکند، اما در صورت مجاورت باقی توان آن را توزیع کرد، چرا که ممکن است در صورت مصرف این میوه نمی

ها به مصرف انسانی برسند و  به آن باغ وجود دارد، بنابراین به هیچ وجه نباید این میوهها در کنار یک باغ، احتمال شیوع آفت شپشک  این میوه

 . توزیع شوند

 111تا  111در این باره گفته بود که تاکنون در کشور بین  - رییس سازمان حفظ نباتات -علی باغستانی میبدی  البته پیش از این نیز محمد

هر نوع میوه قاچاقی که جهاد کشاورزی در برابر واردات میوه قاچاق معدوم سازی است؛ بنابراین تن میوه قاچاق کشف شده و موضع وزارت 

 . کشف شود، معدوم خواهد شد

شده است اما باید هر نوع کاالی کشاورزی برای ورود به بری وارد  به گفته باغستانی، در برخی از نقاط کشور میوه قاچاق در قالب بحث کوله

 . ای عبور کند، چرا که اصالت کاال و سالمت آن از اهمیت زیادی برخوردار است داخل کشور از محور قرنطینه

سازی  ه جای معدومهای قاچاق ب شوند باید دید اگر این میوه ی قاچاق یکی پس از دیگری کشف و ضبط می های میوه حال پس از اینکه محموله

مانده این  تر است یا اینکه باقی ی صرف شده برای آن از بین نرود مهم بین اقشار خاص و طبقات محروم توزیع شود و به اصطالح سرمایه

که البته ای کشور اضافه کند  های خارجی پس از مصرف انسانی ناقل بیماری یا آفتی به بخش کشاورزی شود و آفتی به سبد آفات قرنطینه میوه

های کشاورزان و باغدارنی است که نفر به نفر، سینه به سینه و نسل به نسل عمر و  تنها حاصلش از بین رفتن میلیاردها میلیارد سرمایه

 . رود شود و از بین می های قاچاق تهدید می اند که حاال با میوه هایی هزینه کرده شان را در باغ زندگی
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 1۹۳۱اسفند  2۱دوشنبه 

 سفر هیات آلمانی به ایران برای تولید محصوالت ارگانیک 

های حاشیه  د محصوالت ارگانیک در ایران و صادرات آن به کشورگذاری در تولی پس از تعطیالت نوروزی یک هیات آلمانی به منظور سرمایه

 . کند خلیج فارس و اتحادیه اروپا به ایران سفر می

میلیارد یورو رسیده است و  1درصد رشد داشته و تقریبا به  62های ارگانیک آلمانی  های اخیر تولید فراورده در سال  به گزارش خبرنگار ایسنا،

های حاشیه خلیج فارس و همچنین  های آلمانی قرار است برای تولید محصوالت ارگانیک و صادرات آن به کشور تاکنون نیز یکی از شرک

های ایران را برای  اتحادیه اروپا به این عرصه ورود کند و در گام اول در قالب هیاتی پس از عید نوروز به ایران سفر کرده و در این مرحله بازار

 . گذاری رصد کند سرمایه

بیشتر فعاالن اقتصادی در بخش کشاورزی معتقدند که ایران ظرفیت باالیی برای جذب سرمایه در محصوالت مختلف باغی و زراعی را داراست 

 . ها فراهم تر است گذاری خارجی در این بخش و به دلیل هزینه پایین تولید این محصوالت در ایران نسبت به دیگر کشورها زمینه برای سرمایه

معتقد است به دلیل اینکه در  -از اعضا کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران و از فعاالن صنایع غذایی  -فر  زمینه حسن فروزان در این

 . ها دارد ها صرفه بیشتری نسبت به سایر کشور گذاری وجود دارد، بازار ایران برای آن آلمان بهره صفر درصدی برای سرمایه

گذاری را از چین به ایران برگردانند و از  توانند جهت سرمایه اند اما می گذاری کرده ون در چین در این بخش سرمایهها اکن به گفته او آلمان

 . نیروی ارزان قیمت در ایران استفاده کنند

 . گذاری مناسب است هگر آن است که جایگاه ایران برای سرمای کند که آمارها بیان این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح می

تواند از  اش در جذب سرمایه خارجی بهتر است چرا که می فر ایران در بین کشورهای منطقه رقبایی چون ترکیه دارد که وضعیت به گفته فروزان

فراموش کرد و از سوی دیگر راه زمینی و با سرعت بیشتر محصوالتش را به اروپا صادر کند، اما انرژی و نیروی انسانی ارزان در ایران را هم نباید 

های متفاوتی برخوردار است که این موضوع باعث تنوع تولید محصوالت کشاورزی در ایران خواهد شد که به گفته او این موارد از  ایران از اقلیم

 . های بخش کشاورزی ایران برای جذب سرمایه خارجی است جذابیت
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 پسته

 ایسنا - 1۹۳۱اسفند  2۹یکشنبه 

 شرط صادرات پسته ایرانی به آمریکا از زبان رییس اتاق بازرگانی 

 صنعت، معدن، تجارت  -اقتصادی :  سرویس
بازرگانی ایران به تشریح مهمترین اقالم صادراتی و وارداتی ایران و آمریکا پرداخت و از احتمال صادرات مجدد پسته ایران به آمریکا رییس اتاق 

 . در صورت رفع موانع موجود در این زمینه خبر داد

ین واردات ایران از آمریکا شامل مواد غذایی براساس اطالعاتی که از گذشته دارم بیشتر: وگو با خبرنگار ایسنا، گفت محسن جالل پور در گفت

 . می شود

طی سال های گذشته در : وی با بیان اینکه از گذشته ایران به آمریکا صادرات داشته و همچنین از این کشور واردات انجام داده است، ادامه داد

و بعد از آن برخی اقالم حبوبات و همچنین برخی مواد غذایی  ای گندم بیشترین واردات ایران از آمریکا بود میان انواع مواد غذایی در یک دوره

 . مهمترین اقالم وارداتی از آمریکا بوده است

در سالیان گذشته بیشتر صادرات ایران به آمریکا شامل پسته، فرش و برخی کاالهای تولیدی دیگر از جمله : رییس اتاق بازرگانی ایران افزود

شده است که البته در سال های اخیر تقریبا  مان از آمریکا شامل تجهیزات و ماشین آالت می بیشتر وارداتزعفران بوده است و از سوی دیگر 

 . های گذشته در جریان بوده است شده و در سال قطع شده است اما صادرات مواد غذایی آمریکا به ایران که شامل تحریم نمی

آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن برای ورود  0126در سال : آمریکا گفت پور همچنین درباره آخرین صادرات پسته ایران به جالل

 . پسته ایران به آمریکا تعرفه در نظر گرفت

آن زمان دالر . به کشاورزانش پرداخت می کند  به گفته آمریکا، ایران برای صادرات پسته دامپ می کند به این معنی که یارانه: وی اضافه کرد

تومان می فروختند و از سویی هم نرخی که بانک مرکزی  21تومان بود و صادر کنندگان دالر را  21تومان بود و دالر بازار آزاد دولتی هفت 

ها احساس کردند دولت ایران به  آن. تومانی محاسبه نمی شد 21آمریکا محاسبه می کرد بر اساس دالر هفت تومان بود و مطابق با دالر 

 . فروخت پرداخت می کند، در حالی که این اتفاق نمی افتاد بلکه در واقع صادرکننده دالر را به قیمت باالتر میصادرکنندگان یارانه 

از آن به بعد کسی دنبال حل این موضوع نرفت، چرا که بازار آمریکا را بازار اصلی مان نمی دانستیم و در : رییس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد

البته اخیرا هیاتی از انجمن پسته ایران درحال پیگیری . د از آن هم چین تبدیل به بازار اصلی صادرات پسته ایران شددوران بعد اروپا و بع

 . اگر این اتفاق بیفتد مطمئنا پسته ایران به آمریکا خواهد رفت. موضوع دامپ از روی پسته ایران برداشته شود
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 تامین منابع مالی

 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۱: تاریخ

 بودجه مستقل شدندزنان روستایی و عشایر صاحب ردیف / میلیارد ریال بودجه گرفتند 611زنان عشایر 

میلیارد ریالی برای زنان عشایر  611های زنان عشایری با اختصاص ردیف بودجه  منظور حمایت از تشکل سازمان امور عشایر به

 .های سنواتی داشته باشند بار زنان عشایر توانستند ردیف بودجه مستقل در بودجه موافقت کرد که برای نخستین

با اعالم این خبر ( ایانا)رئیس دفتر امور زنان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مشاور وزیر جهاد کشاورزی و 

های وزارت جهاد  های آموزشی، ترویجی و مشارکتی از اولویت توانمندسازی زنان روستایی و عشایری از طریق توسعه برنامه: گفت

 .کشاورزی در حوزه زنان روستایی و عشایری است

بار  های اعتبارات خرد روستایی و عشایری تجربه ارزشمندی است که برای نخستین توسعه و تجهیز صندوق: هاشم افزود بنیفروغ 

های اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی و عشایری و  ها در توسعه توانمندی در وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاد، این صندوق

 .ی آنها نقش مؤثری دارندپذیر همچنین افزایش درآمد و کاهش آسیب

های اجتماعی و جلب اعتماد مردم و همچنین مشارکت آنها در  های اعتبار خرد با تقویت سرمایه صندوق: وی خاطرنشان کرد

 .های اقتصادی و اجتماعی را جلب کرده و بستر مناسبی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است فعالیت

 دوق عشایریمیلیارد ریالی بودجه صن 611اختصاص 

های  سازمان امور عشایر کشور بر مبنای مصوبه شورای عالی عشایر در زمینه حمایت از تشکل: مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

بینی  های زنان عشایری پیش های خود ردیف مستقلی را برای حمایت از تشکل بخشی به زنان عشایر در برنامه عشایری با اولویت

 .میلیارد ریال را به صندوق اعتبارات خرد زنان عشایر اختصاص داد 611کرد و مبلغ 

توان انتظار  بر اساس تعهدات این سازمان، سال آینده این مبلغ روند افزایشی به خود خواهد گرفت و می: هاشم تصریح کرد بنی

 .باشدعنوان یکی از منابع حمایتی دولت بتواند پشتیبانی مؤثری از زنان عشایر داشته  داشت به

های آنها و فراهم کردن شرایط مناسب برای  وی با اشاره به نقش آموزش و توانمندسازی زنان روستایی در توسعه فعالیت

کاربردی وزارت جهاد کشاورزی،  -بار در بودجه مؤسسه آموزش علمی  برای نخستین: برداری بیشتر از امکانات، یادآور شد بهره

 .ستایی اختصاص داده شدردیف مستقلی برای آموزش زنان رو

ریزی اقدام ارزشمندی است در جهت  ریزی و برنامه بخشی به زنان روستایی و عشایری در حوزه بودجه هویت: هاشم تأکید کرد بنی

 .شود ها تلقی می بخشی به توزیع منابع، امکانات و فرصت احراز جایگاه واقعی آنها در توسعه و تعادل

 قتصادی ایجاد کردندزن روستایی کسب و کار ا 2111

وجود منابع و امکانات طبیعی در مناطق روستایی و عشایر کشور زمینه منسابی برای توسعه : رئیس دفتر امور زنان اظهار داشت

 .اندازی کسب و کار ایجاد کرده است کارآفرینی، خالقیت و راه

دارند و از ساکنان پایدار این مناطق محسوب  ویژه برای زنانی که کمتر تمایل به مهاجرت این موضوع به: وی همچنین گفت

 .کند شود، فرصت مناسبی برای توسعه کسب و کار فراهم می می

تواند در توسعه اشتغال،  اندازی کسب و کار پایدار می های کارآفرینی و مشاوره برای راه از این رو، آموزش: هاشم در ادامه افزود بنی

مؤثر باشد؛ لذا دفتر امور زنان روستایی و عشایر را با همکاری معاونت امور زنان و خانواده کاهش بیکاری و رونق اقتصادی روستاها 

 .های کارآفرینی و مشاوره و توسعه کسب و کار کرده است ریاست جمهوری اقدام به برگزاری دوره
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سوم نیز موفق به  رار گرفتند و یکهای آموزشی ق هزار نفر تحت پوشش برنامه 01با اجرای این طرح، : وی در پایان خاطرنشان کرد

 .اندازی کسب و کار شدند راه

میلیون ریال بودجه برای بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار  611هزار و  00گفتنی است، بر اساس الیحه پیشنهادی دولت، 

ماعی زنان روستایی و همچنین میلیون ریال برای بیمه اجت 11میلیون ریال برای آموزش زنان روستایی،  111هزار و  روستایی، یک

 ./بینی شده است پیش 92منظور راهبری در ارائه خدمات مالی خرد به زنان روستایی در بودجه  میلیون ریال به 21
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۲: تاریخ

 کمبود منابع مالی برای بیمه روستاییان و عشایر/ هزار عضو شاغل نظام صنفی کشاورزی بیمه نشدند 111

درصد از تعرفه واردات میوه و سبزی و صیفی به بیمه تأمین اجتماعی روستاییان و عشایر را  61گذار اختصاص  در حالی که قانون

تصویب کرده بود، با روند نزولی میزان واردات، منابع فعلی جوابگوی بیمه روستاییان و عشایر نیست و الزم است دولت در جریان 

 .حل جدیدی بیندیشد برای جبران کسری منابع درآمدی راه 92تدوین الیحه بودجه 

در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ی کشاورزی ایران رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزار

های دولتی وظیفه حمایت از همه اقشار جامعه را دارد، کشاورزان چندان از  عنوان یکی از سازمان حالی که تأمین اجتماعی به

 .های تفصیلی این سازمان برخوردار نیستند حمایت

سالگی برخوردار باشند، کشاورزانی که  21ند از حداقل مستمری خود پس از توان در حالی که همه مشاغل می: زاده افزود شفیع ملک

علت تعریف نشدن منابع مالی بیمه روستاییان و عشایر فاقد چنین ابزارهای  سالگی ناگزیر به بیل زدن در مزارع هستند، به 11تا 

 .اند حمایتی شده

ات میوه و سبزیجات را برای اعتبار بیمه تأمین اجتماعی درصد از عوارض وارد 61گزار اختصاص  قانون: وی خاطرنشان کرد

روستاییان و عشایر تصویب کرده بود، اما با کاهش حجم واردات رسمی میوه و سبزیجات، عمالً این اعتبار روند نزولی به خود گرفت 

 .تواند پاسخگوی بیمه کشاورزان باشد و اکنون این ردیف مالی نمی

شده در  سازمان بیمه تأمین اجتماعی اعالم کرده است منابع مالی تعریف: رزی کشور ادامه دادرئیس سازمان نظام صنفی کشاو

توانند از منابع مالی مستحکمی برخوردار باشند؛ چنین  شده نمی شود و سایر کشاورزان بیمه هزار کشاورز می قانون تنها مشمول پنج

 .ت، کشاورزان را در شرایط نامناسبی قرار داده استرو اس شرایطی در حالی که دولت با فشارهای اقتصادی روبه

هزار عضو شاغل در حوزه کشاورزی که عضو این سازمان نظام صنفی هستند، قرار دارد که  111بیش از : زاده تصریح کرد ملک

 .عمل آید بینی الزم به تر برای تعریف منابع مالی باید پیش اند؛ لذا هرچه سریع مشمول بیمه نشده

ویژه در جریان تدوین  تر برای تأمین ردیف بودجه مورد نیاز کشاورزان و روستاییان به در صورتی که هرچه سریع: ر شدوی یادآو

توانند از بیمه رایج تأمین اجتماعی برخوردار شوند و حتی برای  عمل نیاید، کشاورزان نمی راهکار جدی به 92الیحه بودجه 

 ./واهند شدرو خ های درمان خود با مشکل روبه هزینه
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۱: تاریخ

با درصدی مصرف بذر  91کاهش / توسعه سطح کشاورزی حفاظتی به سه میلیون هکتار از اراضی کشور

 کشاورزی حفاظتی

میلیون هکتار از اراضی کشور، کشاورزی حفاظتی اجرایی شده است و بنا داریم این سطح را همراه با ارتقای کیفیت  0.2تاکنون در 

 .کار گسترش دهیم

کشور را با کشاورزی ها تحقق یابد، در پنج سال آینده سه میلیون هکتار از اراضی  در صورتی که بودجه مورد نیاز برای انجام برنامه

 .کنیم حفاظتی مدیریت می

با اعالم ( ایانا)مسئول کشاورزی حفاظتی معاونت امور زراعت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

این سطح را همراه با  میلیون هکتار از اراضی کشور، کشاورزی حفاظتی اجرایی شده است و بنا داریم 0.2تاکنون در : این خبر گفت

 .ارتقای کیفیت کار گسترش دهیم

های اقتصاد مقاومتی در کشور تحقق یابد، اعتبار و  ، با توجه به آنکه باید بسیاری از برنامه0192امیدواریم در سال : فرزاد زلقی افزود

 .ردیف ویژه به کشاورزی حفاظتی اختصاص پیدا کند

توانیم به هر قیمتی رکوردهای  ی تولید پایدار با حفظ منابع آب و خاک؛ بنابراین نمیکشاورزی حفاظتی یعن: وی خاطرنشان کرد

 .دست آوریم جدیدی در تولید به

میلیون هکتار از  0.2شود و ایران به  میلیون هکتار در دنیا با شیوه های مختلف کشاورزی حفاظتی می 022: زلقی ادامه داد

های آینده آن را همراه با ارتقاء، در کیفیت گسترش  ت و امیدواریم بتوانیم در سالکشاورزی حفاظتی در اراضی دست یافته اس

 .دهیم

در راستای استفاده از تجارب روز دنیا با موسسات تحقیقاتی بین المللی مانند ایکاردا و سیمیت قراردادهایی منعقد : وی تصریح کرد

 .و چهار استان کشور برای محصوالت آبی در حال انجام است هایی در چهار استان کشور برای محصوالت دیم شده و پایلوت

 های کشاورزی حفاظتی در کشور درصد تکنولوژی 411سازی  بومی

هایی که برای کشاورزی حفاظتی نیاز بوده،  درصد تکنولوژی 011تاکنون : مشاور معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد

هایی را برای انجام این نوع کشاورزی که در آینده به آن نیاز جدی خواهیم  م که بتوانیم بودجهدر کشور بومی شده است و امیدواری

 .یافت، دست پیدا کنیم

درصد افزایش  02تا  01جویی در مصرف آب و  درصد صرفه 11تا  61کشاورزی حفاظتی در زراعت های مختلف : زلقی تأکید کرد

 .عملکرد را به دنبال خواهد داشت

 12دلیل تردد نسبی بسیار کمتر در انجام عملیات کشاورزی حفاظتی نسبت به روش مرسوم ،به طور متوسط  به: داشت وی اظهار

 11ها،  جویی در مصرف نهاده لیتر در هر هکتار کاهش مصرف سوخت و گازوئیل به دنبال خواهد داشت و عالوه بر آن، ضمن صرفه

 .دهد درصد مصرف بذر مصرفی را کاهش می

سال آینده را به  2بنا داریم در صورتی که بودجه مورد نیاز اختصاص پیدا کند، سطح کشاورزی حفاظتی در : ر پایان گفتزلقی د

 ./سه میلیون هکتار برسانیم
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۱: تاریخ

 افتخاری ملی برای پردیس کشاورزی/ دانشگاه تهران، برترین دانشگاه کشور شناخته شد

اند که این تعداد نسبت به  حضور داشته ISCبندی  دانشگاه و مؤسسه پژوهشی در رتبه 019، تعداد 0191 - 91بندی سال  در رتبه

ها،  بندی دانشگاه تهران با عملکرد پژوهشی برتر نسبت به سایر دانشگاه درصد رشد داشته است، در این رتبه 01 سال گذشته حدود

بندی پایگاه استنادی علوم جهان  ، گروه رتبه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران .برترین دانشگاه کشور شناخته شد

شاخص در قالب پنج  61صورت رسمی بر اساس  وهشی کشور را برای پنجمین سال متوالی بههای پژ ها و مؤسسه ، دانشگاهISاسالم 

ها و معیارهای  شاخص. بندی کرد اقتصادی رتبه -های اجتماعی  المللی، تسهیالت و فعالیت معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین

های آن مصوب ششمین نشست  ته به هر شاخص و مؤلفهیاف بندی مربوطه و نیز وزن اختصاص بندی و متدولوژی محاسبه رتبه رتبه

 .اند بندی تهیه و تدوین شده العاده وزاری آموزش عالی کشورهای اسالمی است که توسط خبرگان علم رتبه فوق

ها؛  های حجم پژوهش، کیفیت پژوهش، کارایی پژوهش، نرخ رشد کیفیت و کارایی پژوهش و ثبت نامه معیار پژوهش توسط شاخص

آموختگان پراستناد، نسبت  آموختگان دارای جایزه، اساتید و دانش های اعضای هیأت علمی و دانش وسیله شاخص آموزش به معیار

اعضای هیأت علمی دارای مدرک دکتری به کل اعضای هیأت علمی، نسبت استاد به دانشجو، نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

های نسبت اعضای  وسیله شاخص المللی به المللی؛ معیار وجهه بین در المپیادهای بینبه کل دانشجویان و دانشجویان دارای جایزه 

المللی به کل دانشجویان، نسبت اعضای هیأت علمی  المللی به کل اعضای هیأت علمی، نسبت دانشجویان بین هیأت علمی بین

المللی؛ معیار  های بین مللی و برگزاری کنفرانسال های بین دارای مدرک دکتری خارجی به کل اعضای هیأت علمی، قرارداد همکاری

اقتصادی  -های اجتماعی  های سرانه عناوین کتاب و نیز وجود مراکز تحقیقاتی و معیار فعالیت امکانات توسط شاخص -تسهیالت 

 .گیرند آف مورد ارزیابی و محاسبه قرار می های اسپین های تعداد مراکز رشد و شرکت توسط شاخص

اند که این تعداد نسبت به  حضور داشته ISCبندی  دانشگاه و مؤسسه پژوهشی در رتبه 019، تعداد 0191 - 91ی سال بند در رتبه

دانشگاه تهران با عملکرد پژوهشی برتر نسبت به سایر 0191-91بندی سال  در رتبه.درصد رشد داشته است 01سال گذشته حدود 

دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه دوم کشوری و دانشگاه صنعتی امیرکبیر مقام سوم . ها، برترین دانشگاه کشور شناخته شد دانشگاه

 .را در سطح کشور به خود اختصاص دادند

های جامع،  های گذشته در پنج زیرگروه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور را همچون سال ، دانشگاهISCبندی  گروه رتبه

بندی قرار داده  های هنر مورد ارزیابی و رتبه های پزشکی و دانشگاه پژوهشی، دانشگاهها و مراکز  های صنعتی، پژوهشگاه دانشگاه

 .است

های  اند که دانشگاه تهران با زیرمجموعه حضور داشته 0191 - 91بندی سال  های جامع کشور در رتبه دانشگاه از دانشگاه 21

های  و فنون نوین، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکدهپردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده دامپزشکی، دانشکده علوم 

های گذشته رتبه نخست را در  ای همچون سال های منطقه فنی، پردیس علوم، پردیس ابوریحان، پردیس هنرهای زیبا و پردیس

بریز، دانشگاه های تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه ت دانشگاه. کشور به خود اختصاص داده است

های دوم تا دهم  شهیدبهشتی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه گیالن، دانشگاه پیام نور و دانشگاه شهیدباهنر کرمان به ترتیب در جایگاه

 ./اند جدول قرار گرفته
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 تخم مرغ

  ۳۱/12/2۲ فارس

 مرغ صادر شد هزار تن تخم 39امسال 
مرغ نسبت به سال گذشته  هزار تنی صادرات تخم 61با افزایش : گذار گفت کنندگان مرغ تخم مدیرعامل اتحادیه سراسری تولید 

 . هزار تن رسید 91مرغ امسال به  صادرات تخم

مرغ در  صادرات تخم: وگو با خبرنگار اقتصادی گفت در گفت گذار تخمسراسری تولیدکنندگان مرغ  رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه

 .هزار تن افزایش یافت 61سال جاری نسبت به سال گذشته 

 .سابقه بوده است و این رکود بی مرغ صادر شده هزار تن تخم 91از ابتدای سال تاکنون :وی افزود

مرغ به کشورهای عراق، افغانستان و ترکمنستان صادر  اعظمی از تخمبخش : کنندگان تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه سراسری تولید

 .شده است
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 (سایر )تولیدات باغی 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۱: تاریخ

میلیون رأس  91ها به  افزایش ظرفیت ساالنه کشتارگاه/ های ایران به تجهیزات مدرن جهان تجهیز کشتارگاه

 دام سبک و سنگین

خورشیدی در  0191 مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور در واپسین روزهای سال

های  های کشور، توضیحاتی را پیرامون وضعیت کنونی کشتارگاه گفتگویی با ایانا، ضمن اعالم آخرین تحوالت ساماندهی کشتارگاه

 :خوانید های سنگین داده است که می سنتی و صنعتی و موانع کشتار صنعتی دام

کننده باشد؛  ترین عوامل پذیرش محصوالت دامی از طرف کشورهای وارد ها و نحوه استاندارد آنها یکی از مهم شاید موضوع کشتارگاه

 .گذشته از این، بهداشتی بودن مواد پروتئینی در بازار، رودی است که سرچشمه آن را باید در کشتارگاه جستجو کرد

شور گفتگوی مفصلی در بر این اساس، عباس عباسی، مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی ک

 .خوانید این زمینه با ایانا انجام داد که در ادامه می

***** 

 کنید؟ های دام کشور را چگونه ارزیابی می وضعیت فعلی کشتارگاه

واحد سنتی در  111واحد صنعتی و  11حدود . ها را به دو گروه اصلی تقسیم کرد؛ صنعتی و سنتی توان کشتارگاه طور کلی می به

درصد کشتار در  12این در حالی است که . کند که وظیفه کشتار و عرضه گوشت به بازار را بر عهده دارند عالیت میکشور ف

گیرد؛  های سنتی که دارای پروانه بهداشتی نیستند، انجام می درصد ذبح در کشتارگاه 62واحدهای صنعتی انجام شده و تنها 

واحد موجود در  111اکنون ظرفیت کشتار در . و شرایط بهداشتی مطلوبی دارند ها در حوزه صنعتی هستند بنابراین عمده کشتار

کشتارگاه جدید نیز به  11با این حال . هزار رأس برای دام سبک است 11هزار رأس برای دام سنگین و  00کشور، روزانه حدود 

با این حساب، ظرفیت واحدهای . م داشتکشتارگاه خواهی 066شود که در مجموع، در سال آینده  زودی به جمع آنها اضافه می

هزار رأس دام سبک در واحدهای  001هزار رأس دام سنگین و  01صورت روزانه به  برداری از واحدهای جدید به کشور بعد از بهره

 هزار رأس دام سنگین، ظرفیتی است که 111میلیون رأس دام سبک و سه میلیون و  61بنابراین ساالنه . صنعتی خواهد رسید

 .های کشور متصور شد توان در سال آینده برای مجموع کشتارگاه می

 کنند؟ واحدهای سنتی در چه وضعیتی قرار دارند و تحت نظارت کدام نهاد فعالیت می

این واحدها تحت مدیریت . کنند هایی هستند که به روش سنتی فعالیت می ترین مشکل موجود، کشتارگاه در حال حاضر بزرگ

اما . دلیل نیازی که برای کشتار دام احساس شده، احداث آنها ضرورت داشته است های گذشته به ده که در زمانها بو شهرداری

. های سنتی نیست ها و همچنین افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی، دیگر نیازی به کشتارگاه اکنون با توجه به مدرن شدن کشتارگاه

اشته و نه از نظر بهداشتی و رعایت مسائل زیست محیطی، با استانداردها عالوه بر آن، واحدهای سنتی، نه صرفه اقتصادی د

های بسیاری را به مرحله اجرا گذاشته که تجهیز به  البته سازمان دامپزشکی کشور برای اصالح آنها برنامه. همخوانی دارند

از کشتار در سرما نگه داشته شوند تا ساعت بعد  61ها باید  طبق این طرح، دام. ترین آنهاست های برودتی یکی از مهم سیستم

با این حال، درخواست ما به عنوان یکی از متولیان سالمت مواد پروتئینی، تعطیلی واحدهای . را طی کنند "جمود نعشی"مرحله 

راستای  ها در های صنعتی دارند؛ بنابراین بهتر است این سرمایه ویژه در مناطقی است که کشتارگاه ها به سنتی از طرف شهرداری

های کشور، تحت نظارت  طبق برنامه ششم توسعه نیز باید تمام کشتارگاه. بهبود سیستم حمل و نقل و میادین دام هزینه شود
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به همین دلیل . واحدهایی که فاقد حلقه برودتی باشند، از نظر سازمان دامپزشکی تایید شده نیست. سازمان دامپزشکی کشور باشد

 .سیس به جدیدترین وسایل و تجهیزات مدرن روز دنیا مجهز باشندسعی شده واحدهای تازه تا

 با این اوصاف، احداث واحدهای جدید از طرف متقاضیان صرفه اقتصادی دارد؟

البته بر اساس قانون . ها دو برابر شود گذاری در شرایط فعلی، پاسخگو نیست، مگر اینکه عرضه دام از طرف دامداری مسلماً سرمایه

گذاری از طرف سازمان دامپزشکی توصیه  کسب و کار، ممنوعیتی برای صدور مجوز وجود ندارد، اما این سرمایهبهبود فضای 

به طوری . درصد فضای کشتارگاهی کشور خالی است 11تا  11اکنون با در نظر گرفتن آمارهای ثبت شده کشتار،  شود؛ زیرا هم نمی

ام سنگین حدود یک میلیون رأس، فضای اضافی وجود دارد که هنوز مورد که برای دام سبک، حدود پنج میلیون رأس و برای د

 .گیرد استفاده قرار نمی

 های طیور بهتر باشد؛ نظر شما در این خصوص چیست؟ رسد، وضعیت کشتارگاه نظر می به

رگاه جدید نیز تا پایان کشتا 22البته . کشتارگاه طیور فعال در سراسر کشور داریم که تقریباً همه آنها صنعتی هستند 612حدود 

میلیارد  0.1هزار قطعه در ساعت و به عبارتی  122شود که ظرفیت مجموع آنها به  برنامه ششم به جمع واحدهای قدیمی اضافه می

ها  میلیون قطعه در کشتارگاه 121حدود  91رسد؛ این در حالی است که از یک میلیارد قطعه کشتار شده در سال  قطعه در سال می

 .اند قی در مراکز غیربهداشتی ذبح شدهو ماب

در آخرین گفتگویی که ایانا با یکی از مسئوالن بخش خصوصی طیور انجام داد، مشخص شد که تنها هشت واحد 

 کنید؟ هستند؛ آیا شما این آمار را تأیید می IRهای طیور کشور، دارای کد  کشتارگاه

اند که با این حساب  پیوسته IRدر حال حاضر، هفت واحد دیگر به جمع دارندگان کد . آمار گفته شده مربوط به سال گذشته است

توان به دو گروه اصلی تبدیل کرد؛ آنهایی که تنها دارای  های طیور را می طور کلی، کشتارگاه به. رسد واحد می 02مجموع آنها به 

دهند و واحدهایی که مجهز به خط  صورت دستی و مکانیکی انجام می ء و احشاء داخل بدن مرغ را بهخط یک هستند و تخلیه امحا

هایی که در گروه دوم قرار  مسلماً کشتارگاه. گیرد صورت اتوماتیک و بدون دخالت دست انجام می دو بوده که تمام مراحل به

رار باشد کشتارگاهی کد مخصوص را دریافت کند، باید به سیستم خط دو بنابراین اگر ق. تری دارند گیرند، کیفیت باالتر و مطلوب می

را که عمدتاً باالی چهارهزار قطعه  IRبا این حال تالش ما بر این است که در آینده نزدیک، تعداد واحدهای واجد کد . مجهز باشد

گذشته از اینها تجهیز واحدها به چیلینگ روم  .این تعداد اکنون دارای خط دو هستند. واحد برسانیم 12در ساعت کشتار دارند، به 

از طرف . شود هایی است که از طرف سازمان دامپزشکی دنبال می و جایگزینی آنها به جای چیلرهای آبی، جزو برنامه( اتاق سرد)

 Mی آن با حرف رقمی لحاظ شده که ابتدا 9رسد، کد رهگیری  نوع می 111های خام دامی که به  دیگر برای احراز سالمت فرآورده

تواند برای اطالع از نحوه تولید محصول و اطمینان از سالمت آن، کد مورد  کننده می بر این اساس، مصرف. گذاری شده است نشانه

 ./ارسال تا به این طریق، محصول خریداری شده را ردیابی کند 11111911نظر را به سامانه 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۲: تاریخ

 شرکت پشتیبانی، پشتیبان مرغداران نیست

به بازار فرستاد که این موضوع در هفته پایانی سال، شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار، مرغ منجمد انبارهای خود را 

 .اعتراض بخش خصوصی را برانگیخته است

درباره عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام ( ایانا)دبیر انجمن ملی طیور ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شود، برخالف حمایت از  به بازار تحمیل می هایی که از جانب آن گذاری متأسفانه بر خالف نام این شرکت، بیشتر سیاست: گفت

 .تولید ملی است

های خرید و  های آن، همکاری و هماهنگی با بخش خصوصی جایگاهی ندارد، زیرا در زمان گویا در سیاست: فرد افزود سعید اصغری

 .شود توزیع گوشت سفید، به هیچ عنوان با نمایندگان بخش خصوصی مشورت نکرده و نظر آنها را جویا نمی

تومان بود، اما طی یک ماه  111هزار و  تا سه 111حدود هشت ماه بود که قیمت مرغ زنده بین دوهزار و : وی خاطرنشان کرد

شده تولید،  تومان قیمت تمام 111هزار تومان در هر کیلوگرم رسید که با احتساب چهارهزار و  گذشته قیمت به چهارهزار تا پنج

 .کند طور میانگین سود می زای هر کیلوگرم فروش مرغ، بهتومان به ا 611مرغدار حدود 

این مسئله : فرد با بیان اینکه حدود دو هفته است که توزیع گوشت سفید از طرف شرکت پشتیبانی آغاز شده، ادامه داد اصغری

صورت زنده درب مرغداری  بهشود؛ به همین دلیل، نرخ این محصول  بالی جان مرغداران شده و باعث افت قیمت مرغ در بازار می

 .نیز کاهش خواهد یافت

کم شش ماه تاریخ انقضا داشتند و محدودیتی برای نگهداری  های توزیع شده دست به گفته وی، این اتفاق در حالی افتاد که مرغ

 ./توانست حداقل در این برهه از زمان، از توزیع آنها خودداری کند آنها نبود، بنابراین شرکت پشتیبانی می
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۲: تاریخ

 مصرفسیاست تولید توتون و تنباکو در مقابل ترویج کاهش / تن تنباکو در کشور 219تولید 

کشت توتون و تنباکو با وجود مشکالتی که برای سالمتی دارد، صنعت : های روغنی و گیاهان صنعتی گفت مدیرکل دفتر پنبه، دانه

 .های وزارت بهداشت کاهش مصرف آورده شده است زایی است در سیاست اشتغال

و جلوگیری از ورود گسترده کاالهای وارداتی برنامه زا بودن  دلیل اشتغال با وجود آنکه توتون و تنباکو برای سالمتی مضرات، به

 .کاهش سطح زیر کشت و تولید نداریم

با اعالم این خبر ( ایانا)های روغنی و گیاهان صنعتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل دفتر پنبه، دانه

 .شود دلیل نیاز در کشور همچنان کشت می اما بههای افزایش تولید نیست،  توتون و تنباکو جزو سیاست: گفت

هکتار و خرید شرکت دخانیات  112سطح زیر کشت توتون در سال جاری در کشور چهارهزار و : ابراهیم هزارجریبی افزود

 .تن است 911هزار و  هشت

 .نی استبی تنی قابل پیش 211هکتار است و تولید  991سطح زیر کشت تنباکو در کشور : وی خاطرنشان کرد

بری است، اما چون نیاز آن وجود  کشت توتون و تنباکو زراعت آب: های روغنی و گیاهان صنعتی ادامه داد مدیرکل دفتر پنبه، دانه

 .شود دارد، همچنان کشت و زرع انجام می

ولید توتون و تنباکو گیرد، پس برنامه حذف ت اگر تولید داخل تعطیل شود، ورود واردات گسترده شکل می: هزارجریبی تصریح کرد

 .را نداریم

های وزارت  زایی است در سیاست کشت توتون و تنباکو با وجود مشکالتی که برای سالمتی دارد، صنعت اشتغال: وی اظهار داشت

 ./بهداشت کاهش مصرف آورده شده است
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 تولیدات زراعی
 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۲: تاریخ

 هزار هکتار 211کاهش سطح زیر کشت یونجه به / ترویج کشت پنج نوع علوفه جدید

رایج کشور های  و ارزن به علوفه( خروس تاج)ای، آمارنت  ای همچون سورگوم، لوپین، چغندر علوفه افزودن تولید پنج محصول علوفه

 .های جهاد کشاورزی گنجانده شد در برنامه

درباره تولید ( ایانا)مدیرکل دفتر محصوالت استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ان به سورگوم، لوپین، چغندر تو ای معرفی و گسترش یابد که می ریزی شده است که پنج محصول علوفه برنامه: علوفه در کشور گفت

ها و مناطقی که باید زیر کشت برود، مشخص  های مقدماتی آنها و استان و ارزن اشاره کرد که بررسی( خروس تاج)ای، آمارانت  علوفه

 .شده است

شرایط حاضر، کشت  گیری از تحقیقات به کشت گسترده آنها همت کنیم، زیرا در امیدواریم که بتوانیم با نتیجه: کاوه خاکسار افزود

رود که به تدریج با معرفی ارقام  هزار هکتار برآورد شده است و امید می 61سورگوم در حال افزایش و سطح زیر کشت آن 

دلیل مشکل آب امکان کشت ذرت سیلویی نیست، سورگوم  هزار هکتار برسد و همچنین بتوانیم در مناطقی که به 21تر تا  مناسب

 .را جایگزین کنیم

عنوان علوفه در کشور  تواند به ای در برخی از مناطق مانند خراسان رضوی نتایج خوبی داشته و می چغندر علوفه: خاطرنشان کردوی 

 .توسعه پیدا کند

دلیل احتمال مهاجم بودن  شود، اما به ای است که در دنیا کشت می خروس از دیگر گیاهان علوفه آمارانت یا تاج: خاکسار ادامه داد

های اکولوژیکی قرار گیرد، ولی ارزش غذایی بسیار باالیی داشته و پروتئین آن  ویژه از نظر بررسی ید تحت بررسی بیشتری بهآن، با

تواند در افزایش تولید  تر بوده و اگر از لحاظ اکولوژیکی مشکلی نداشته باشد، توسعه کشت آن می از ذرت باالتر و چربی آن مرغوب

 .بر شود بر باید جایگزین محصوالت پرآب آب رف آب باالتر بسیار مؤثر باشد؛ بنابراین محصوالت کمعلوفه مناسب با کارایی مص

ها همچون شبدر و  توسعه کشت سورگوم و برخی از لگوم: های افزایش علوفه در برنامه ششم توسعه تصریح کرد وی درباره طرح

زارها مدنظر است و عالوه بر آن، ارتقاء مکانیزاسیون،  سازی دیم اسپرس، توسعه کشت ارزن و توسعه کشت مخلوط در راستای بهینه

ای که در یونجه  گونه ویژه در گیاه یونجه مورد توجه خواهد بود؛ به شده به کاهش ضایعات، ساماندهی تولید و فرآوری بذور گواهی

ار کاهش یابد، اما میزان تولید از شش هزار هکت 211هزار هکتار به  221طی برنامه ششم توسعه بنا داریم که سطح زیر کشت از 

 .تن در هکتار برسد 00.0به  9.2هزار تن افزایش یافته و عملکرد نیز از  221هزار تن به شش میلیون و  611میلیون و 

های تابستانه همچون ماشک، خلر،  پرورش و کشت لگوم: مدیرکل دفتر محصوالت استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

کنیم تا سطح  هایی همچون اختصاص بذر و یارانه تالش می شود که با حمایت های دیگر محسوب می و شبدر ازجمله طرحاسپرس 

 .هزار هکتار افزایش دهیم 021هزار هکتار به  011ها را از  زیر کشت لگوم

 .بر آن، عملکرد نیز به هشت تن برسد هزار تن برسانیم و عالوه 611هزار تن به یک میلیون و  921تولید نیز از : خاکسار تأکید کرد

هزار هکتار  02هزار هکتار به  01خواهیم تا سطح زیر کشت از  می: وی از اجرای پروژه توسعه کشت ارزن خبر داد و اظهار داشت

 .تن در هر هکتار برسد 10به  11هزار تن و عملکرد نیز از  211هزار تن به  612برسد و تولید نیز از 

هزار هکتار  هکتار سطح زیر کشت را به پنج 111هزار و  در راستای افزایش کشت مخلوط قرار است که سه: گفتخاکسار همچنین 

 .ای را در مناطق دیم در دستور کار داریم های علوفه سازی دیمزارها با کشت لگوم افزایش دهیم و همچنین پروژه بهینه
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هکتار به  211هزار و  06هکتار خواهد رسید و اسپرس نیز از  12به  11 سطح زیر کشت یونجه در دیمزارها از: وی در ادامه افزود

 ./های این دفتر است ویژه یونجه از سیاست ای به هزار هکتار ارتقاء خواهد یافت؛ بنابراین ساماندهی بذر محصوالت علوفه 61
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 خرما 
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 خرید تضمینی
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
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 روغن

 ایسنا - 1۹۳۱اسفند  2۲شنبه  سه

 روغن پالم باز هم خبرساز شد 

هایش آغاز شد، همواره یکی از مسائلی است که برای مردم  ها و ممنوعیت روغن پالم که از سال گذشته با حساسیت وزارت بهداشت محدودیت

رکاران ندارد، چراکه طی هفته اخیر سقف واردات روغن اند رسد دیگر چندان اهمیتی برای دست از اهمیت باالیی برخودار است اما به نظر می

 . درصد سهم کل واردات روغن خام بود برداشته شده است 11پالم با مصوبه هیات دولت که بیش از 

ها مطح شد و به دغدغه روز مسئوالن دولتی و مردم نیز  در رسانه 0191به گزارش خبرنگار ایسنا، شاید یکی از مهمترین خبرهایی که در سال 

 کردند تا  ها تالش ها ماه شان بود که در این راستا دولتی تبدیل شد، استفاده صنایع لبنی از روغن پالم کم کیفیت برای تولید محصوالت پرچرب

ممنوعیت استفاده از روغن پالم در تولید محصوالت لبنی و بتوانند میزان واردات آن را در این سال مدیریت کنند و البته در این راستا 

 . با صنایع لبنی به توافق رسیده بودندکه  های حیوانی مانند خامه به جای پالم از مصوبات دولت بود جایگزینی چربی

روغن پالم از اعالم کرد که  -رییس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -رسول دیناروند  0191گرچه در مهر ماه سال 

چرا که مسئله امنیت غذایی مردم به هیچ وجه از دید متولیان سالمت مسکوت نخواهد ماند و  ه استشیر و لبنیات به صورت کامل حذف شد

 . ها همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت بازرسی

عضو انجمن صنفی صنایع  -گرچه بعدها مشخص شد که منشأ ورود روغن پالم به صنایع روغن نباتی از کجا بوده است، چراکه محمد فربد 

عاملی که سبب شد صنایع لبنی در کشور به سمت تولید و عرضه لبنیات پرچرب بروند یک مصوبه شورای اقتصاد در دولت معتقد است  -لبنی 

 . تاثیر نبوده است بی ها به مصرف لبنیات پرچرب نیز چندان و البته تمایل عراقی نژاد بود نهم با حضور احمدی

شد  های این محصوالت اعمال می های مدیریت دولت نهم همواره قیمت لبنیات در نوسان بود و کنترل شدیدی بر قیمت در سال  به گفته وی،

عمال که نهایتا با اعتراض صنایع لبنی مواجه و در یکی از جلسات شورای اقتصاد دولت نهم با حضور رییس جمهور وقت مصوب شد که ا

های تنظیم بازاری تنها بر لبنیات با چربی کمتر از چهار درصد اعمال شود و لبنیات پرچرب باالتر از چهار درصد، خارج از شمول  قیمت

 . گذاری است قیمت

اشته است، البته اینکه کدام دولت یا سیاستی باعث ورود روغن پالم به صنایع لبنی شده و خسارات بسیاری برای سالمت مردم به همراه د

رسد اما باید دید چرا هیات دولت در اقدامی عجیب و غریب واردات روغن پالم را آزاد کرده و سقف  موضوعی تاریخ مصرف گذشته به نظر می

 . خواهند وارد کنند درصدی به هر میزانی که می 62آن را برداشته است و واردکنندگان می توانند آن را با تعرفه 
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 روغن
 فودپرس 1۹۳4اسفند ماه  26چهار شنبه 

 درصد شد 62تعرفه واردات روغن پالم 

واردات پالم  92معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه با افزایش تعرفه روغن پالم در سال < صنایع غذایی

 .درصدی تعرفه روغن پالم خبر داد 02کاهش می یابد، از افزایش 

چنانچه میزان واردات  :دکتر رسول دیناروند با بیان اینکه روغن پالم ارزان ترین روغنی است که در دنیا عرضه می شود، گفت 

به همین دلیل در دو . روغن پالم کنترل نشود، واردات این روغن از حدی که فکر می کنیم برای کشور منطقی است عبور می کند

 .درصد کل واردات تنظیم کردیم و اجازه واردات بیشتر را ندادیم 11سال گذشته میزان سقف واردات روغن پالم را 

: ن سقف واردات تعیین شده روغن پالم، ممکن بود موجب رانت در میان وارد کنندگان این روغن شود، افزودوی با بیان اینکه میزا

 .در این حالت ممکن بود عده ای حقشان ضایع شود و تعدادی هم واردات بیشتری انجام دهند

شود که میزان واردات روغن پالم نیاز به  وزارت بهداشت پیشنهاد داد تا تعرفه روغن پالم به گونه ای تنظیم: دیناروند ادامه داد

 .کنترل ثبت واردات نداشته باشد و واردات این روغن به صورت رقابتی انجام شود

درصد افزایش داشته به  02تعرفه روغن پالم نسبت به روغن های دیگر حدود : وی با اشاره به تایید پیشنهاد وزارت بهداشت، افزود

 .درصد رسیده است 62

و قیمت روغن های   رئیس سازمان غذا و دارو، با این اختالف تعرفه، اختالف قیمت روغن پالم با روغن سویا از بین می رودبه گفته 

 .دیگر متعادل می شود

سرخ کردنی و یا   بنابر این کسانی روغن پالم را وارد می کنند که نیاز به این روغن دارند به طور مثال در روغن های: دیناروند افزود

 .وکش بستنیر

واردات پالم به طور طبیعی کاهش می یابد و مطمئن هستیم که افزایش  92با این افزایش تعرفه در سال : وی در پایان گفت

 .واردات روغن پالم نخواهیم داشت
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 زعفران

 خبرنگاران جوان – 1۹۳۱اسفند  2۳: تاریخ

 اسپانیا بزرگ ترین تولیدکننده زعفران ایرانی/ برندسازی در زعفران جدی گرفته شود

بسیاری از کاالهای ایرانی همچون گیاهان دارویی و زعفران از کشورمان خریداری شده و در سایر : کارشناس اقتصادی گفت

 .اسپانیا با قیمتی بیش از قیمت داخل کشورمان به فروش می رسد کشورها مثل

در خصوص وضعیت نابسامانی قیمت  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحسین خطیبی کارشناس اقتصادی در گفتگو با 

جایگاه قیمتی کاال و رسیدن به نقطه تعادل است که این امر به ویژه در یکی از مسائل مهم در صادرات، یافتن : زعفران گفت

 .تواند محقق شود خصوص زعفران با توجه به تکنولوژی روز دنیا می

بسیاری از کاالهای ایرانی همچون گیاهان دارویی و زعفران از کشور ما خریداری شده و در کشورهای مثل اسپانیا : وی تصریح کرد

 .رسد ز قیمت داخل کشورمان به فروش میبا قیمتی بیش ا

تولید برند نیز یکی دیگر از عوامل مهم در صادرات این کاالست مسئوالن کشور باید تدابیری را در این زمینه اتخاذ : وی بیان کرد

تولیدی را با کنند تا محصول تولید یا برند داخلی در کشورهای خارجی خرید و فروش شود همچنان که کشورهای دیگر محصول 

 .رسانند برند خودشان به فروش می

برای اینکه زعفران ایرانی به نام کشور : های دیگر در سایر کشور گفت این کارشناس اقتصادی در خصوص ترکیب زعفران با ناخالصی

 .بندی داریم تهدر دنیا شناخته شود برای صادرات این کاالی با کیفیت نیاز به تکنولوژی روز دنیا از جمله سورتینگ و بس

 .شود آالت خاص کاالی مرغوب از نامرغوب جدا می سورتینگ به این معنی است که توسط ماشین: وی در تعریف سورتینگ گفت

تواند ارزش افزوده زیادی  آوری روز دنیا در تولید کاالها به ویژه زعفران در داخل کشور می استفاده از تکنولوژی و فن: وی تاکید کرد

 .ورمان کندرا عاید کش

/news/fa/ir.yjc.www//:http2211162D%/1%A1%D1%B0%D9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5540826/%D8%A8%D8%B1%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 اسفند چهارماهم اخبار هفته 
 

52 
 

 زیتون

 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۱: تاریخ

رقابت در بازارهای روسیه زیتون گران ایرانی از گود / ترکیه زیتون ایرانی را در بازارهای مسکو دامپینگ کرد

 جا ماند

آمده  عمل های به های ایرانی در مقایسه با محصوالت ترکیه، مصر و تونس باعث شد ایران در بررسی شده زیتون قیمت باالی تمام

ها با  که ترکها واقع شد، اما از آنجا  نتواند با کشورهای مذکور رقابت داشته باشد؛ هرچند طعم و مزه زیتون ایرانی مورد پسند روس

های ترکی  کنند بازارهای روسیه را در اختیار داشته باشند، بازارهای روسیه اشباع از زیتون وجود تیرگی روابط دو کشور تالش می

 .است

هایی  هرچند محموله: با اعالم این خبر گفت( ایانا)عضو شورای عالی زیتون امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

قیمت ایرانی  های گران ها از زیتون دهد روس منظور بازارسنجی کشور روسیه به این کشور صادر شد، اما برآوردهای اولیه نشان می به

 .کنند در مقابل محصوالت رقبای کشورمان استقبال نمی

شده محصوالت ایرانی  باالی تمام ها قرار گرفته است، اما قیمت هرچند طعم و مزه زیتون ایرانی مورد اقبال روس: نادر جاللت افزود

های  های ایرانی و ترکی است، محموله ترین آنها زیتون در داخل کشور باعث شده است که محصوالت کشورهای رقیب که مهم

 .صادرشده به این کشور نتوانست با قیمت مناسبی به فروش رود

های کشورهای رقیب بتواند رقابت  ر صورتی که با قیمترسد د نظر می محصوالت صادرشده به کشور روسیه به: وی خاطرنشان کرد

 .تواند در گود بازار روسیه مانور مناسبی داشته باشد کند، می

ای به این  آمده، هرچند روابط مسکو و آنکارا تیره شده و آزادانه محصوالت ترکیه عمل های به بر اساس بررسی: جاللت ادامه داد

کار  ام تالش خود را برای ترانزیت محصوالت خود به کشور روسیه از طریق سایر مرزها بهها تم شود، اما ترک کشور وارد نمی

 .های ترکی است اند و کماکان بازارهای روسیه اشباع از زیتون گرفته

 های ترکی و مصری بیرون افتاد ایران از گود رقابت با زیتون

هزار تن زیتون با حمایت دولت توسط ریاست جمهوری مورد  هرچند افزایش صادراتی پنج: عضو شورای عالی زیتون تصریح کرد

ای دو کشور حداکثر  های تعرفه رسد برای توسعه صادرات به این کشور باید از ظرفیت نظر می تأکید قرار گرفته است، اما به

 .عمل آورد برداری را به بهره

هزار تن سخن  هزار به پنج حجم صادرات زیتون از سهریاست جمهوری در سفری که به زنجان داشتند، در افزایش : وی یادآور شد

رسد برای توسعه صادراتی زیتون کنسروی باید از  نظر می گفته بودند و حمایت دولت برای افزایش صادرات به کشور روسیه، اما به

سد مدیران رده باالی ر نظر می ها به نفع صادرکنندگان بخش خصوصی نیست و به ابزارهای سیاسی کمک گرفت، چرا که هنوز تعرفه

 .ها باید درباره این موضوع صحبت کنند وزارتخانه

رو است که مشابه مشکالتی است که برای صادرات زیتون به کشور  صادرات به روسیه با دو مشکل اساسی روبه: جاللت تأکید کرد

باید توسط بخش خصوصی در دستور کار بندی مناسب و شناسایی سلیقه بازار هدف است که  نخستین آنها بسته. اروپا وجود دارد

 .قرار گیرد

 .همچنین باید کیفیت زیتون ایرانی بتواند با رقبای ترکیه، تونس و مصر به رقابت نزدیک برسد: وی اظهار داشت
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ای صورت کنسروی استفاده شده و پایین پنج گرم بر های باالی پنج گرمی به در دنیا زیتون: عضو شورای عالی زیتون همچنین گفت

 .گرمی نیز موجود است 06تا  01های  گیرد؛ این در حالی است که اکنون در بازارهای دنیا اندازه روغن زیتون مورد استفاده قرار می

رسد برای افزایش صادرات  نظر می حجم تولید زیتون باالی پنج گرم در ایران بسیار محدود است؛ لذا به: جاللت در ادامه افزود

 .های زیتون نیز کار شود واریتهزیتون باید روی 

 06هزار تن آن از بازارهای داخلی تأمین شده و  هزار تن است که تنها سه 02نیاز کشور در زمینه روغن زتیون : وی خاطرنشان کرد

 .شود صورت واردات تأمین می هزار تن نیز به

یتون هستند، به کشور وجود دارد و عرضه آن در های ز های پومیس که در واقع تفاله کماکان مسئله زیتون: جاللت ادامه داد

 .گیرد وفور ادامه پیدا کرده و کاری برای آن صورت نمی های سطح شهر به فروشی خرده

ها در  فروشی های قاچاق مقرر شد که امحاء آن و جلوگیری از عرضه آن در خرده وی در پاسخ به این پرسش که برای مبارزه با میوه

از آنجا که واردات روغن زیتون تقلبی و پومیس : ، اما زیتون مشمول این موضوع نشده است، تصریح کرددستور کار قرار گیرد

ای وارد شده و در  ویژه کشور ترکیه به صورت فله صورت سنتی ادامه دارد و از بازارهای شمال شرقی کشور به ها است به سال

 ./ی است که هنوز مورد تأکید قرار نگرفته استشود، نیازمند اقدامات زیربنای های مختلفی عرضه می شیشه
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 سالمت

 ۳۱/12/2۲ فارس

 هزار رأس دام سنگین علیه بیماری تب برفکی در نهبندان  9از   سازی بیش ایمن
راس گاو و گوساله علیه بیماری تب برفکی در این  091هزار و  1از ابتدای سال جاری تعداد : رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت

 . اند شهرستان به صورت رایگان واکسینه شده

وگو با خبرنگار فارس در نهبندان با اشاره به اینکه بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی بسیار  انجام امروز در گفت محمد راه

این بیماری به لحاظ شدت خسارات اقتصادی یکی از موانع در تامین بهداشت و : عفونی و به شدت واگیردار است، اظهار داشت

 .شود های دامی محسوب می تولید دام و فرآورده

 .های خام دامی دارد یماری سبب کاهش شدید تولید دام شده و نقش اساسی در تجارت دام و فرآوردهاین ب: وی افزود

هایی در دهان و  بروز تب، ایجاد تاول: ها اشاره کرد و یادآور شد رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان به عالیم بیماری تب برفکی در دام

 .مرگ ناگهانی دام از جمله عالیم این بیماری است پاهای دام، کاهش اشتها، افسردگی و در نهایت لنگش و

برای جلوگیری از بروز این بیماری دامداران باید دامداری خود را به حالت قرنطینه داشته و حتی از ورود افراد و : انجام اضافه کرد راه

 .وندجایی دام به داخل دامداری جلوگیری کنند و با ضدعفونی وارد دامداری ش آالت و جابه ماشین

قسمت عمده کار : دهد، افزود اینکه دامپزشکی نهبندان تمام تالش خود را برای مقابله با بیماری تب برفکی انجام می  وی بابیان

 .برای جلوگیری از شیوع این بیماری پیشگیری است

راس گاو و گوساله علیه بیماری تب  091هزار و  1رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تعداد 

برای پیشگیری از ورود بیماری تب برفکی به داخل : اند، خاطرنشان کرد برفکی در این شهرستان به صورت رایگان واکسینه شده

 .شود جایی غیرمجاز دام برخورد می ها با هرگونه جابه شهرستان و برای حفظ سالمت دام 
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 سالمت
 فودپرس 1۹۳4اسفند ماه  26چهار شنبه 

 خوردنی هایی که پوست تان را نابود می کند 

اگر صورتتان . اید از خواندن این جمله بهت زده نشوید، درست خوانده! پوست به سیستم گوارشی انسان ارتباط دارد< غذا و تغذیه

 .تان باشید تغذیه خورید ارتباط دارد، پس مراقب شود، به غذایی که می دار شده و یا خشک و پر از چین و چروک می جوش زده، لکه

خورید، نباید  گذرانید یا حسابی سنتی و پرچرب و شیرین غذا می گویند شمایی که نیمی از هفته را با غذاهای آماده می محققان می

هایی که در میانه روز مصرف  ها، از صبحانه گرفته تا نوشیدنی از نظر آن. انتظار داشتن پوستی صاف و شفاف را داشته باشید

 .ای خسته و پیر را به شما هدیه کنند توانند برای سالمت پوستتان گران تمام شوند و چهره ، همه میکنید می

 آبی پوستتان باشید مراقب بی

آب را  تواند پوستی پیر و کم گویند این نوشیدنی می نظر کردن از چای، آرزوی محالی است؛ اما محققان می ها، صرف برای ما ایرانی

دلیل کافئینی که در خود دارد، چندان به  اید کافئین موجود در چای از قهوه کمتر باشد و این نوشیدنی بهش. به شما هدیه کند

های  دانید که چه بالهایی در کمین پوست تواند آب بدنتان را دفع کند و حتماً می پوست شما آسیب نزند، اما چای مدر است و می

 .اند آب نشسته کم

تواند پوستتان را ملتهب کند و  اید که می اید، میزان زیادی کربوهیدرات ساده گنجانده ه برای خود گرفتهای ک گذشته از این، در لقمه

اگر بخواهیم از شکر موجود در . اید ها را به صورتتان دعوت کرده ای هم حجت بیمار شدن پوست را تمام کرده و جوش با پنیرخامه

روی پوستتان ( چه طبیعی و چه مصنوعی)های گفته شده درمورد تأثیر قندها  کتهایم؛ پس ن چایتان هم بگوییم، حرفی تکراری زده

 .را بار دیگر بخوانید

 : این لقمه را امتحان کنید

تری بروید که  چرب ای هم سراغ پنیرهای کم جای پنیرخامه به. نان لواش را کنار بگذارید و نان سنگک پر سبوس را جایگزین کنید

چرب را کنار دستتان بگذارید و اگر دوست  کنیم یک لیوان شیر کم پیشنهاد می! ماند نوشیدنی صبحانه یحاال م. ساز نیستند جوش

جای  قانونی که گفتیم را در تمام روز رعایت کنید و به. ای گرم کنید دارید در ابتدای صبح گلویتان تازه شود، آن را چنددقیقه

 .وی میز کارتان بگذاریدگذاشتن فالکس چای کنار دستتان، یک کلمن آب خنک ر

 مراقب پف زیر چشمتان باشید

. دهد برد و ذرت بوداده، تنها شما را در معرض برونشیت ریه قرار نمی مصرف هر روزه چیپس، تنها خطر ابتال به سرطان را باال نمی

ای از بدن را  آب در ناحیه داشتنی، حاوی سدیم هستند که امکان تجمع های دوست هوله گویند اغلب برندهای این هله محققان می

 .عنوان سراغ چیپس و پنیر نروید هیچ اگر پوست صورتتان پف کرده و گود زیر چشمتان حسابی متورم شده، به. کنند فراهم می

 : این لقمه را امتحان کنید

فرنگی  گوجه. شود میراحتی هم آماده  دار، یک جایگزین خوشمزه برای این خوراکی است که به املت با سبزی تازه و نان سبوس

سوختگی، پوستی براق را هم برایتان به ارمغان  تواند جوش و آکنه را برطرف کند و عالوه بر کم کردن اثرات آفتاب موجود در آن می

 .آورد می

پس کنار املتتان . دار و بدون برگ ندارید ای جز مصرف سبزیجات برگ از سوی دیگر، برای برطرف کردن التهاب پوست، چاره

 .ساز لذت ببرید ای سبز بگذارید و از خوردن این غذای پوست سبزی تازه و چند ورق فلفل دلمه
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 !مراقب آکنه باشید

ای مثل شیربرنج آسان نیست؛ اما اگر پوستتان محل خوبی برای تولد آکنه است، بهتر  ها، گذشتن از دسر خوشمزه برای ما ایرانی

هایشان بیشتر هم  گویند کسانی که پوست پر آکنه دارند، با خوردن شیر، جوش محققان می. نظر کنید است از این دسر صرف

های ریزودرشت روی  جوش حاال تصور کنید که شیربرنج را با چاشنی شکر بخورید؛ شک نکنید که تا صبح فردا، سر و کله. شود می

ساز را میل  اید و هم شیر آکنه ن رفتهک ای، شما هم سراغ شکر پوست خراب با خوردن چنین لقمه. صورتتان پیدا خواهد شد

 .پس انتظار داشتن پوستی صاف را هم نباید داشته باشید. اید کرده

 : این لقمه را امتحان کنید

تواند جایگزین مناسبی برای این دسر  شود کم باشد، می ای اگر در خانه تهیه شود و میزان شکری که به آن اضافه می ماست میوه

ها برای  اید و هم از ماست که شانس کمی به آکنه ای، هم مقدار مصرف لبنیاتتان را دریافت کرده ماست میوهشما با مصرف . باشد

جای شکر،  چرب درست کنید و به اید؛ اما اگر هنوز به شیربرنج خوردن اصرار دارید، دسرتان را با شیر کم دهد استفاده کرده بروز می

 .چاشنی نمک را به آن اضافه کنید

 التهاب پوستتان باشیدمراقب 

تواند گاهی به زیان پوست شما  روز نجات داد؛ اما این ابزار آشپزخانه می ها را از گرسنگی میان سازها به بازار، خیلی آمدن ساندویچ

اد گویند مو محققان می! وعده نوش جان کنید، مراقب باشید عنوان میان زمینی و ذرت را به اگر عادت دارید اسنک سیب. کار کند

دهند و این اتفاق  سطح انسولین خون را به شدت کاهش می …های ساده مثل نان و ماکارونی و غذایی سرشار از قند و کربوهیدرات

ترین  شود و عمده های ساده تغذیه می پوستی که از کربوهیدرات. شود های بدن منجر می به ایجاد التهاب در پوست و دیگر اندام

 .تواند زیبا و شاداب به نظر برسد وقت نمی ت، هیچای اس خوراکش مواد نشاسته

 : این لقمه را امتحان کنید

دار و مخلوط گوشت و  ای، از نان سبوس وعده اگر نگران ملتهب شدن پوستتان هستید، بهتر است برای درست کردن چنین میان

اید و هم به  حیوانی را هم به بدنتان راه داده های گیاهی و با این ترکیب در کنار کربوهیدرات، پروتئین. قارچ، ساندویچ بسازید

اید و هم جلوی ملتهب شدن پوستتان را  تان در انجام کارهای روزانه را باال برده اید، هم توانایی سالمت جسمتان کمک کرده

 .اید گرفته

 مراقب پیر شدن پوستتان باشید

های اکسیده شده را به بدنمان راه  شوند و ما این چربی کسیده میها ا گیرد، روغن و چربی وقتی روغن در دمای بسیار باال قرار می

ها نیاز دارد و پوستمان هم بدون کمک  اکسیدان جای چنین موادی، به آنتی الزم به ذکر نیست که بدن ما به. دهیم می

 .دهد اش را از دست می ها، طراوت و شادابی اکسیدان آنتی

کند و وقتی  رو می اکسیده شده به بدن، چرخه گردش خون در بدن را با مشکالتی روبه های ها و ورود چربی اکسیدان کمبود آنتی

سازی پوست تأثیر منفی  رسد و این اتفاق بر روند کالژن خون به خوبی زیر پوست جریان ندارد، اکسیژن کمتری هم به پوست می

 .گیرد گذارد و جوانی و درخشندگی پوست را هم می می

های رشد و  ها آستروئید، هورمون ها به آن جای صرف زمان بیشتر برای رشد مرغ های صنعتی پرورش مرغ، به از سوی دیگر، با روش

حاال تصور کنید که با خوردن . شان را تهدید کند شود تا زود بزرگ شوند و خطر کمتری زندگی بیوتیک فراوان تزریق می آنتی

کنید و این ترکیبات با برهم زدن چرخه طبیعی بدن و نظم  میل می گوشت مرغ، همه این مواد تزریق شده به بدن او را هم
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 .کنند هورمونی شما، زمینه بروز آکنه و ملتهب شدن پوستتان را فراهم می

 : این لقمه را امتحان کنید

دن مرغ های ناشی از خور با خوردن این معجون، حسابی سیر خواهید شد و آسیب. ساالد جوانه و حبوبات، یک ساالد سبک نیست

پز کرده و با کمی روغن زیتون و  کافی است لوبیا، عدس و نخود را خیس و بعد آب. سوخاری را هم به بدنتان وارد نخواهید کرد

دهد و هم اجازه چروک شدن زودرس به آن  جوانه گندم موجود در این ساالد، هم به پوستتان طراوت می. دار کنید لیموی تازه مزه

 .دهد را نمی
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 سالمت
 فودپرس 1۹۳4اسفند ماه  2۲جمعه 

 این نوشیدنی ها را ناشتا بنوشید تا پرانرژی باشید 

برای همین الزم . به بدنی سالم و قبراق دارید تا تفریح کنید و خوش بگذرانیدعید و تعطیالت نزدیک است و نیاز < مواد غذایی

 .است که روزتان را با انرژی و شاداب شروع کنید

این کار باعث . برای این کار می توانید چند نوشیدنی خیلی ساده و طبیعی برای خودتان آماده کرده و به صورت ناشتا میل کنید

در این مطلب شما را با چند نوشیدنی ساده برای شروع روزی پرنشاط بیشتر . ی شاد و سرحال باشیدمی شود از نظر روحی و جسم

 .فقط یادتان باشد که این نوشیدنی ها را باید ناشتا میل کنید. آشنا می کنیم

 آب با لیموترش همیشگی

حتی الغری صبح خود را با این نوشیدنی ترکیب آب و آب لیموترش شهرت زیادی دارد و بسیاری از افراد برای تصفیه ی بدن و 

لیموترش یک ماده ی . توصیه می شود این نوشیدنی هم به صورت ناشتا و هم بین غذا و قبل از خواب مصرف شود. آغاز می کنند

بی بوده و بدن را از شر توکسین ها یا همان سموم خالص و به دفع چر C غذایی درمانی فوق العاده است که سرشار از ویتامین

عالوه بر این لیموترش باعث افزایش سیستم دفاعی بدن می شود و به بهبود عملکرد کبد و روده ها . های اضافه کمک می کند

 .کمک زیادی می کند

در این صورت می توانید لیموترش را با گوشت و . اگر لیموترش مصرفی تان ارگانیک باشد می توانید از پوست آن نیز استفاده کنید

اگر نمی توانید به صورت ناشتا . کس کنید و مطمئن باشید که با یک منبع خوب مواد مغذی و انرژی زا طرف هستیدآب آن می

 .مخلوط آب و آب لیموترش را بنوشید می توانید اندکی عسل نیز به آن اضافه کنید

 چای سبز

خوشبختانه پرمصرف در دنیا است و خواص این چای مفید یکی از چای های معروف و . از خواص چای سبز هر چه بگوییم کم است

از . اما بهتر است که همیشه این چای را خارج از وعده های غذایی میل کنید تا بهتر جذب بدن شود. فوق العاده ای برای بدن دارد

اصیت این چای پرخ. آنجایی که چای سبز اندکی خاصیت محرکی دارد انرژی بدن را در ساعات اولیه صبح چند برابر می کند

سرشار از آنتی اکسیدان ها است و خواص دیورتیک دارد و برای افرادی که صبح ها با صورت و چشمانی پف کرده از خواب بیدار 

عالوه بر این یک نوشیدنی ضدسرطان . در واقع با مصرف چای سبز فعالیت کلیه ها را تحریک می کنید. می شوند ایده آل است

 .مصرف می کنید قوی و یک محافظ طبیعی دندان ها

 دمنوش زنجبیل و عسل

ترکیب این دو به صورت دمنوش نیز بدن را پر از انرژی می . زنجبیل و عسل به تنهایی هر کدامشان منبع خواص فوق العاده اند

ما بنابراین اگر ش. در واقع دمنوش زنجبیل و عسل باعث فعال شدن متابولیسم بدن می شود و انرژی زیادی تولید می کند. کند

جزو افرادی هستید که همیشه از خستگی شکایت دارند یا بی اشتها، سرمایی و بی حس و حال هستید می توانید از این دمنوش 

 .برای رفع مشکل خود استفاده کنید

د این ادویه ی پرخاصیت باعث بهبود عملکرد کب. زنجبیل یک ادویه ی پرمصرف و تند است که با خود احساس گرما به همراه دارد

 .می شود و به دلیل خواص ضدالتهابی که دارد دردها را تسکین می دهد

برش نازک زنجبیل تازه یا مقداری پودر زنجبیل را با یک فنجان بزرگ آب  1برای این کار . می توانید از زنجبیل تازه استفاده کنید
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چون عسل های دیگر . ارگانیک استفاده کنید بهتر است از عسل های. کمی عسل به آن اضافه کنید. دقیقه دم بدهید 01به مدت 

 .حاوی مواد نگهدارنده هستند و برای اینکه مانند شهد باشند گرمای زیادی تحمل کرده اند

 دمنوش دارچین و استویا

شما می توانید عالوه بر افزایش انرژی خود کمک زیادی به بهبود عملکرد . این دمنوش خوشمزه و شیرین مانند بمب انرژی است

این نوشیدنی برای افرادی مناسب است که . حتماً می دانید که این عضو بدن در تنظیم قند خون نقش مهمی دارد. پانکراس بکنید

در عین حال برای تمام افرادی نیز مناسب است که طرفدار نوشیدنی ها و مواد غذایی شیرین . نمی خواهند قند خونشان باال برود

دارچین به تنظیم قند خون کمک زیادی کرده و هر غذا یا نوشیدنی را معطر و باب میل . می کنندهستند و یا مدام ریزه خواری 

 .می کند

این شیرین . استویا نیز که به صورت برگ خشک یا عصاره به فروش می رسد یکی از شیرین کننده های طبیعی فوق العاده است

چون کالری ندارد و قند . نگران قند خون و تناسب اندام خود هستندکننده بهترین جایگزین قند برای افرادی محسوب می شود که 

 .می توانید برای خود چای دارچینی تهیه کرده و با عصاره ی استویا شیرین کنید. خون را افزایش نمی دهد

. بهره مند شوید شما می توانید از هر یک از این نوشیدنی ها به عنوان اولین نوشیدنی روزتان استفاده کنید و از خواص آن ها

البته در طول روز نیز می توانید . توصیه می کنیم این نوشیدنی ها را به صورت ناشتا و حدود نیم ساعت قبل از صبحانه میل کنید

 .از این نوشیدنی ها بهره مند شوید اما سرعت جذب ترکیبات مفید آن ها به صورت ناشتا بیشتر خواهد بود
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 سالمت
 فودپرس 1۹۳4اسفند ماه  27پنج شنبه 

 چقدر برنج بخوریم تا شکم مان بزرگ نشود؟ 

عالقه ما ایرانیان است که در رژیم غذایی آسیایی هماز جایگاه ویژه ای برخوردار برنج یکی از خوراکی های مورد < غذا و تغذیه

بسیاری بر این معتقد هستند که بزرگی شکم شان به دلیل خوردن برنج است، اما می خواهیم بدانیم ایم فرضیه درست است .است

 یا نه؟

 خوردن برنج واقعا شکم مان را بزرگ می کند؟

با . کند درصد برنج دنیا را مصرف می 91خورند و قاره آسیا امروزه هم حدوداً  هاست که برنج می نی قرنهای آسیایی باستا فرهنگ

برنج سفید منبع متراکم . های دنیا مانند آمریکا، اتحادیه اروپا و آفریقا نیز رو به افزایش است این حال، مصرف برنج در سایر قسمت

دانند که گالیسمی باالیی دارد  ای می برنج سفید را کربوهیدرات تصفیه شده. کی داردها بوده و پروتئین و چربی اند کربوهیدرات

 .دهد یعنی فوراً بعد از خوردن، قندخون را افزایش می

با این وجود، بیشتر ملل آسیایی . شود مصرف برنج سفید موجب افزایش چربی شکم، ریسک دیابت نوع دوم و سندرم متابولیک می

 .دهند را به خود اختصاص می... تری از آمار چاقی و بیماری های قلبی و  خورند، درصد پایین یکه برنج فراوانی م

هر چند مصرف برنج سفید ممکن است خطر دیابت، اضافه وزن و یا سایر مشکالت را باال ببرد اما سؤال اصلی این است که چقدر 

 .کنید ه اندازه ورزش میشود، و چ خورید، تغذیه شما شامل چه چیزهای دیگری می برنج می

 چربی شکم و اضافه وزن با مصرف برنج سفید

رود،  وقتی قند خون باال می. دهند خوردن غذاهایی مانند برنج سفید یا نان سفید بالفاصله بعد از خوردن، قند خون را افزایش می

های بدن به منظور  دن آن به درون سلولوظیفه انسولین گرفتن گلوکز از جریان خون و آور. شود انسولین از پانکراس ترشح می

 .انرژی یا ذخیره است

خوردن . اید که ساعت ها هم طول کشیده، بدن شما اندوخته گلوکز کمی دارد اگر از تمرین و ورزشی سخت و خسته کننده برگشته

گویند، کمک  ه آن گلیکوژن میتواند به افزایش ذخیره گلوکز در عضالت که ب غذاهایی با گلیسمی باال مثل برنج بعد از ورزش می

 .نماید

های  اگر شما یک بشقاب برنج بخورید و پشت کامپیوتر بنشینید، عضالتتان محروم از گلوکز نخواهند ماند، بلکه گلوکز وارد سلول

 .شوند شوند تا ذخیره گردند و همچنین به عنوان چربی هم انبار می عضله می

انسولین، ذخیره گلوکز و همچنین اندوخته چربی . دهد رات، ترشح انسولین را افزایش میخوردن مقادیر زیاد از غذاهای پرکربوهید

تواند ذخیره  دهند می های تصفیه شده که ترشح انسولین را افزایش می بنابراین، خوردن غذایی پر از کربوهیدرات. کند را بیشتر می

 .چربی را هم افزایش دهد

ها را ارزیابی  مرد و زن را بررسی کرده و توزیع چربی آن 1111یه انجام شد، تغذیه حدوداً ای که توسط موسسه ملی قلب و ر مطالعه

کنند و کمتر از یک وعده کربوهیدرات  دار تغذیه می محققان دریافتند افرادی که در روز سه وعده یا بیشتر از غالت سبوس. کرد

های  شمگیری کمتر از آن هایی است که بیشتر از کربوهیدراتخورند، چربی شکمشان به اندازه چ تصفیه شده مثل برنج سفید می

 .شود های تصفیه شده توصیه می دار به جای کربوهیدرات به طور کلی، خوردن غالت سبوس. نمایند تصفیه شده مصرف می

این نکته اشاره پژوهشگران در این مطالعه به . ای به جای برنج سفید پیشنهاد بسیار خوبی است برای مثال، خوردن برنج قهوه
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تواند به تنظیم وزن و سایر مسائل مربوط به سالمتی  دار می های تصفیه شده با غالت سبوس کردند که جایگزینی کربوهیدرات

 .کمک کند

 خطر دیابت و مصرف برنج سفید

ریسک دیابت نوع دوم  تواند به کاهش ای با برنج سفید می انجام شد نشان داد جایگزینی برنج قهوه 6101ای که در سال  مطالعه

بنابراین، بعد از خوردن برنج . دهد ای، به اندازه برنج سفید، میزان قند خون را افزایش نمی به طور کلی، برنج قهوه. کمک کند

 .نماید ای، انسولین کمتری برای ترشح شدن الزم است که این به کاهش ریسک دیابت نوع دوم کمک می قهوه

صورت گرفت نشان داد خوردن مقدار زیاد برنج سفید منجر به افزایش ریسک دیابت نوع دوم  6106تحقیقی هم که در سال 

 .ها شده است مخصوصاً در میان جمعیت آسیایی

 ها چه تفاوتی دارد؟ رژیم غذایی آسیایی

یایی با این که دهد، پس چرا رژیم غذایی آس اگر برنج سفید ریسک چربی شکم، دیابت نوع دوم و سندرم متابولیک را افزایش می

 شامل مقدار چشمگیری برنج سفید نیز هست، این سه خطر را ندارد؟

شود، نه این که  این رژیم غذایی و سبک زندگی شامل تعادل در تغذیه و دست از خوردن کشیدن به محض احساس سیری هم می

بته همراه با سبک زندگی بسیار فعال جات، چای سبز و ال جات، سبزی یک رژیم آسیایی سنتی پر از میوه! تا خرخره بخورند

 .باشد می

ها تأثیر بسیار زیادی روی  بله، یک رژیم غذایی سنتی آسیایی برنج سفید هم دارد، اما سایر فاکتورهای موجود در شیوه زندگی آن

قلبی و دیابت نوع دوم در های  اند، میزان چاقی، بیماری از زمانی که ملل آسیایی تمایل به تغذیه غربی پیدا کرده. سالمتشان دارد

 .ها در حال افزایش است آن

 چقدر برنج بخوریم؟: گیری  نتیجه

با این وجود، مابقی . بینیم تواند بخشی از سبک زندگی سالم باشد، مثل چیزی که در رژیم غذایی سنتی آسیایی می برنج سفید می

به یکجانشینی عادت دارید، خوردن میزان زیادی از برنج و سایر  اگر. تان تأثیر بزرگی روی سالمتتان دارد تغذیه شما و نحوه زندگی

تواند موجب افزایش  این اتفاق می. شود به بدنتان بیشتر از نیازش کربوهیدرات برسانید های تصفیه شده، باعث می کربوهیدرات

 .مبتال به سندرم متابولیک شوید ریسک وزن گیری در ناحیه شکمتان شود، احتمال ابتال به دیابت نوع دوم را باال ببرد و حتی

در کنار یک وعده غذایی سالم که حاوی مقدار متعادلی پروتئین و چربی است، یک ظرف کوچک برنج بخورید، سبک زندگی فعال 

 .تان را محدود کنید های داشته باشید و زمان نشستن

همچنین . ای های آن را امتحان کنید مثل برنج قهوه برید، سعی کنید سایر فرم  اگر برنج خوردن را دوست دارید و از آن لذت می

بعضی از انواع برنج، بیشتر از حد مجاز آرسنیک . خورید و سالم بودن منبع آن مطمئن شوید خوب است در مورد نوع برنجی که می

 .دارند
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 سیب زمینی

 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۲: تاریخ

 زمینی در سبد عیدانه سیب/ های انباری زمینی روز مانده تا تاریخ انقضای سیب 61

روز  61های انباری امسال حداکثر تا  زمینی ادامه دارد و تاریخ انقضاء سیبزمینی با وجود فعال بودن مجراهای صادراتی  رکود سیب

 .زمینی در سبد عیدانه، به کمک بازار مصرف آمد رسد و باید پیش از آن با تحریک تقاضا در بازار یا قرار دادن سیب آینده فرا می

با وجود اعمال یارانه : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران زمینی بذری امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری  مدیرعامل کانون سیب

 .شود تومان در بازار عرضه می 121تا  611زمینی در رکود مطلق قرار دارد و همچنان بین  صادراتی، بازار سیب

های  زمینی ظار سیبکرد، شرایط ناگوارتری در انت زمینی اختصاص پیدا نمی البته اگر یارانه صادراتی به سیب: مجید سجادی افزود

 .گرفته، از بروز شرایط دشوار جلوگیری شد تولیدی امسال قرار داشت که خوشبختانه با مساعدت صورت

شود، اما حجم  هایی به مقصد عراق، ترکمنستان و آذربایجان بارگیری می در حال حاضر محموله: وی خاطرنشان کرد

ی در تنظیم بازار داخلی به جا بگذارد؛ چرا که حجم خروجی، تناسبی با میزان تواند تأثیر قابل توجه های صادرشده نمی زمینی سیب

 .عرضه ندارد

 روز آینده 61های امسال تا  زمینی انقضای سیب

زمینی ازجمله محصوالتی است که از ماندگاری نسبتاً باال برخوردار  هرچند سیب: زمینی بذری ادامه داد مدیرعامل کانون سیب

روز آینده مصرف شود، چرا که بعد از آن از کیفیت افتاده و با زدن جوانه، افت  61های امسال حداکثر باید تا  یزمین است، اما سیب

 .کیفی و ضایعات باال پیدا خواهند کرد

های انباری اکنون در اردبیل، همدان و چهارمحال و بختیاری و اصفهان در شرایط خطرناک قرار  زمینی سیب: سجادی تصریح کرد

 .و بیم ضایعات باالی آن وجود دارد گرفته

اند، اما واقعیت آن است که  زمینی کرده های قبل اقدام به خریداری سیب صنایع تبدیلی با وجود آنکه بیشتر از سال: وی یادآور شد

اثرگذاری زیادی  توانند زمینی تناسبی با میزان تولید آن ندارد و چنین حجم کوچکی از صنایع تبدیلی نمی تعداد صنایع ثانویه سیب

 .بر مصرف داشته باشند

زمینی روند نزولی داشته و به تناسب کاهش قدرت  دهد سرانه مصرف سیب بررسی فعاالن حوزه بازار نشان می: سجادی تأکید کرد

 .خرید مردم، روند کاهشی به خود گرفته است

زمینی در سبدهای خرید عیدانه  ما یا گنجاندن سیبوی در پایان اظهار امیدواری کرد که از طریق تحریک تقاضا از سوی صداوسی

 ./به کمک تولیدکنندگان داخلی بیایند
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 شیالت

 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۱: تاریخ

 39تن آبزی به بازار روسیه در سال هزار  79پیش بینی صادرات 

میزان صادرات آبزیان ظرف سه سال اخیر به باالی :مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیالت ایران گفت

 .میلیون دالر رسیده است 111

ت آبزیان ظرف سه سال اخیر به باالی میزان صادرا:مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیالت ایران گفت

 .میلیون دالر رسیده است 111

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عیسی گلشاهی در گفت و گو با خبرنگار این پایگاه با اعالم این خبر، 

 .هزار تن اعالم کرد 16حجم صادرات آبزیان کشور را 

هزار تن محصوالت فرآوری شده و مابقی محصوالت  1هزار تن محصوالت تازه شیالتی، نزدیک به  16از این میزان : وی افزود

 .شیالتی منجمد بسته بندی می باشد

درصد  01تولیدات حوزه شیالت کمتر از یک درصد مجموع تولیدات محصوالت کشاورزی و با این حال : گلشاهی اظهار داشت

 .ستارزآوری بخش کشاورزی مربوط به شیالت ا

 .هزار تن صادرات انواع آبزیان از کشور انجام گیرد 12تا  11وی پیش بینی کرد با توجه به بازار روسیه سال آینده 

امسال بر اساس آخرین آمار تا کنون یک هزار تن انواع آبزیان با حمل و نقل : گلشاهی درباره صادرات آبزیان به روسیه تصریح کرد

 .تن آن میگو بوده است 111 زمینی به روسیه صادر کردیم که

کیفیت محصوالت شیالتی ایران، روسیه را قانع کرده : وی مقررات بهداشتی روسیه را سختگیرانه تر از اتحادیه اروپا دانست و گفت

 .است

سایر محصوالت شیالتی ایران مزایایی دارد که : مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیالت ادامه داد

 .کشورها ندارند و از جمله این که میگوهای کشور ما فاقد آنتی بیوتیک هستند

وی در همین حال افزایش صادرات آبزیان را منوط به ایجاد تمهیداتی مانند افزایش تولیدات صادرات محور و پشتیبانی از بخش 

 .صادرات عنوان کرد

ما قابلیت افزایش صادرات محصوالت : صادرات اشاره کرد و اذعان داشت گلشاهی در این باره به اختصاص یارانه های حمل و نقل

هزار تن به روسیه را داریم، اما هزینه حمل و نقل هوایی به قدری باال است که این امکان را از صادر  02تازه میگو و قزل آال تا 

 .کنندگان می گیرد

تازه خود را با یک دهم قیمت از طریق حمل و نقل هوایی صادر می وی با بیان این که کشورهای همسایه ایران، محصوالت شیالتی 

درصد صادرات محصوالت شیالتی ایران با حمل و نقل دریایی صورت می گیرد در حالی که می  99در حال حاضر : کنند، گفت

لحاظ بازه زمانی و با توان از ظرفیت های خالی هوایی، هنگام حمل و نقل مسافران برای سرعت بخشیدن به صادرات آبزیان به 

 .قیمت پایین استفاده کرد

به بعد با  91از سال : مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیالت در مورد صادرات میگو نیز اظهار داشت

د میگو افزایش یافت تا تغییر رویکرد صنایع شیالتی و اصالح شیوه های عرضه، که میگو را آماده مصرف عرضه می کنند، میزان تولی

 .هزار تن رسید 66جایی که تولید آن در سال گذشته به 
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درصد تولید در سال های  2مصرف داخلی میگو از : برابری سهم بازار داخلی مصرف میگو، خاطر نشان کرد 9وی با اشاره به رشد 

 .درصد در سال جاری رسیده است 12تا  11به  91قبل از 

 16هزار تن ماهی، مصرف صنعتی،  011هزار تن تولید آبزیان، حدود  921از : داخلی ماهی نیز اظهار داشتگلشاهی در مورد بازار 

 .هزار تن صادرات و مابقی بازار داخلی دارند

/news/fa/ir.iana.www//:http69191D%/9%DB%BE%1%C 
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 شیر و فراوردهها

 خبرنگاران جوان - 1۹۳۲فروردین  12: تاریخ

 برند های لبنی در تعطیلی به سر می نیمی از کارخانه

لبنی به سبب عدم های صنایع  ها نیمی از کارخانه بعد از هدفمندی یارانه: های لبنی کشور گفت مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .برند های الزم از سوی دولت در تعطیلی به سر می حمایت

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان های لبنی کشور در گفتگو با محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده

با توجه به اینکه مصرف سرانه لبنیات در کشور ما از کشورهای پیشرفته دنیا پایین تر است از این : مصرف سرانه شیر اظهار داشت

های الزم از این صنعت را داشته  های تولید و تخصیص یارانه به صنایع لبنی و دامداران حمایت رو الزم است که دولت با مشوق

 .باشد

لیتر بوده که متأسفانه  92الی  91ها مصرف سرانه شیر در کشور حدود  یارانهطبق آمارهای موجود تا قبل از هدفمندی : وی افزود

لیتر کاهش پیدا کرده این در حالی است که در برنامه ششم توسعه رسیدن به مرز مصرف  11بعد از هدفمندی مصرف به مرز 

 .بینی شده است لیتر برای هر فرد پیش 021سرانه 

سازی و آگاه کردن مردم از فواید  امیدواریم با فرهنگ:ر در برنامه ششم توسعه بیان کرداسماعیلی با اشاره به مصرف سرانه شی

 .های الزم سرانه مصرف شیر به مرز تعیین شده برسد استفاده لبنیات و فراهم کردن زیرساخت

در اختیار مردم را دارند و از ها رسالت آزمایش و کنترل محصول با کیفیت  کارخانه: های لبنی یادآور شد مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد لیتر می 111ها تا مرز  طرفی تجهیزات صنایع تبدیلی کارخانه

ها نیمی از  ها فعال بودند اما به یکباره بعد از هدفمندی یارانه ای تمامی کارخانه تا زمان توزیع شیر یارانه: وی تصریح کرد

ر تعطیلی به سر می برندکه این امر یک فاجعه است و دولت بایستی این صنعت استراتژیک را حمایت های صنایع لبنی د کارخانه

 .های جدی خواهد شد کند چرا که در صورت رها شدن جامعه دچار آسیب

/news/fa/ir.yjc.www//:http2216121D%/9% 
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یر و فرآورده هاش  
 فودپرس 1۹۳4اسفند ماه  27پنج شنبه 

 بازنگری استانداردهای بستنی/تشدید نظارت بر تولید فرآورده های لبنی

مدیر کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو از تشدید نظارت بر تولید فرآورده < مواد غذایی

 . روغن پالم در این فرآورده ها خبر دادهای لبنی و نظارت بر مصرف 

پروفایل پیشنهادی سازمان غذا و دارو در خصوص روغن های مورد استفاده در انواع بستنی در راستای سیاست : بهروز جنت افزود

ت، اعمال های سالمت محور، تهیه شده است که در اصالحیه استاندارد بستنی که با محوریت سازمان غذا و دارو در حال انجام اس

 .خواهد شد ؛ ضمن اینکه بازنگری در استاندارد روغن گیاهی در بستنی از جمله آن است

استمرار پایش شرایط تولید و مواد اولیه مورد استفاده در واحد های تولیدی و کنترل محصوالت در سطح : وی خاطرنشان کرد

 .اردهمچنان در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار د 91عرضه طی سال 

کنترل کیفیت فرآورده های لبنی با دامنه : مدیر کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ادامه داد

گسترده تری در سطح عرضه ادامه دارد و نمونه برداری از فرآورده های لبنی از سطح عرضه و آزمون منشا نوع چربی صورت می 

اقدام قانونی و بهداشتی الزم در : ر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو تصریح کردمدیر کل نظارت ب.گیرد

جلسات متعددی در شورای عالی سالمت و امنیت غذایی : وی در بخش دیگری از سخنانش گفت.صورت تخلف به عمل می آید

درصد در واردات  11ر و در نهایت مقرر شد، کاهش تا حدکشور در خصوص راهکارهای کاهش مصرف روغن پالم در کشور برگزا

از طریق پایش صدور مجوز های گشایش و ترخیص  91ساالنه روغن پالم به کشور صورت گیرد که فرایند کنترل کاهش برای سال 

غذا و دارو، یادآور مدیر کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان .صادره توسط سازمان غذا و دارو محقق شد

 .اعمال محدودیت واردات روغن پالم به کشور و بازنگری در مصرف روغن کماکان در دست اجراست: شد

 .هزار تن کاهش یافت 111به حدود  91هزار تن بود که در سال  121، 96به گفته جنت، میزان واردات انواع روغن پالم در سال 

 .صوبه هیات وزیران، سقف واردات روغن پالم به کشور برداشته شدبه گزارش ایرنا در چند روز گذشته با م

12e111f1120216=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 صادرات و واردات

   ۳۱/12/2۲ فارس

 مرغ صادر شد هزار تن تخم 39امسال 
مرغ نسبت به سال گذشته  هزار تنی صادرات تخم 61با افزایش : گذار گفت کنندگان مرغ تخم مدیرعامل اتحادیه سراسری تولید 

 . هزار تن رسید 91مرغ امسال به  صادرات تخم

مرغ در  ات تخمصادر: وگو با خبرنگار اقتصادی گفت در گفت گذار سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه

 .هزار تن افزایش یافت 61سال جاری نسبت به سال گذشته 

 .سابقه بوده است و این رکود بی مرغ صادر شده هزار تن تخم 91از ابتدای سال تاکنون :وی افزود

ترکمنستان صادر مرغ به کشورهای عراق، افغانستان و  بخش اعظمی از تخم: کنندگان تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه سراسری تولید

 .شده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http01910662111191 
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 صادرات و واردات
  ۳۱/12/2۲ فارس

 شهر به خارج کشور هزار تنی مرغ از قائم 7صادرات 
 . هزار تنی مرغ منجمد از این شهرستان به خارج کشور خبر داد 1شهر از صادرات  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم 

داری با  واحد مرغ 020شهر دارای  شهرستان قائم: در شهرستان ساری، گفت فارس گو با خبرنگار و فرزین فرهادی امروز در گفت

 .ای است قطعه 121هزار و  11میلیون و  1ریزی در هر دوره  میزان جوجه

شود که رتبه چهارم را در استان به خود  تن گوشت سفید آماده طبخ در این شهرستان تولید می 111هزار و  6ساالنه : وی افزود

 .دگان شهرستان بوده استکنن داران، بیش از میزان نیاز مصرف اختصاص داده است که این میزان تولید توسط مرغ

شده در افزایش تولید گوشت سفید برای امنیت غذایی،  های انجام ریزی بر اساس برنامه: شهر ادامه داد مدیر جهاد کشاورزی قائم

زایی مولد و کاهش هزینه تولید، مجتمع تولید گوشت مرغ پرستو قائم نسبت به بازاریابی مرغ منجمد در خارج از کشور  اشتغال

 .م کرده استاقدا

برای صادرات است و در زنجیره تأمین گوشت مرغ دارای  IR مجتمع تولید گوشت مرغ پرستو قائم دارای کد: فرهادی اضافه کرد

 .سازی است کشی و کارخانه کارتن واحد پرورش مرغ مادر گوشتی، کارخانه جوجه

گراد  درجه سانتی 12های انجماد منفی  ای در ساعت و تونل هزار قطعه 2و  1فاز به ظرفیت  6این کشتارگاه در : وی خاطرنشان کرد

 .تن فعالیت دارد 211هزار و  گراد با ظرفیت یک درجه سانتی 01تن در هر شیفت کاری و سردخانه منفی  11با ظرفیت 

از : صادر شد، گفت هزار تن مرغ منجمد از این شهرستان به خارج کشور 1شهر با بیان اینکه سال گذشته  مدیر جهاد کشاورزی قائم

تن گوشت مرغ به کشورهای عراق و افغانستان  112هزار و  ابتدای امسال تاکنون مجتمع تولید گوشت مرغ پرستو قائم توانسته یک

 .صادر کند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http66211112101910 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۲: تاریخ

 متن کامل مصوبه هیات وزیران+ اعالم شد  39تعرفه واردات کاالها در سال 

معاون اول رییس جمهور در نامه ای به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، 

 .را ابالغ کرد 0192ردیف تعرفه کاال در سال  0616و سود بازرگانی  حقوق گمرکی

معاون اول رییس جمهور در نامه ای به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، 

 .را ابالغ کرد 0192ردیف تعرفه کاال در سال  0616حقوق گمرکی و سود بازرگانی 

، در این مصوبه توضیحی در خصوص نحوه اجرای حمایت از تولید داخل ارائه «فود پرس»ش ایانا از پایگاه خبری اقتصاد غذا به گزار

 .نشده است

/print/fa/ir.iana.www//:http69120 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۱: تاریخ

 39هزار تن آبزی به بازار روسیه در سال  79پیش بینی صادرات 

میزان صادرات آبزیان ظرف سه سال اخیر به باالی :مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیالت ایران گفت

 .میلیون دالر رسیده است 111

میزان صادرات آبزیان ظرف سه سال اخیر به باالی :ار سازمان شیالت ایران گفتمدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه باز

 .میلیون دالر رسیده است 111

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عیسی گلشاهی در گفت و گو با خبرنگار این پایگاه با اعالم این خبر، 

 .اعالم کردهزار تن  16حجم صادرات آبزیان کشور را 

هزار تن محصوالت فرآوری شده و مابقی محصوالت  1هزار تن محصوالت تازه شیالتی، نزدیک به  16از این میزان : وی افزود

 .شیالتی منجمد بسته بندی می باشد

 درصد 01تولیدات حوزه شیالت کمتر از یک درصد مجموع تولیدات محصوالت کشاورزی و با این حال : گلشاهی اظهار داشت

 .ارزآوری بخش کشاورزی مربوط به شیالت است

 .هزار تن صادرات انواع آبزیان از کشور انجام گیرد 12تا  11وی پیش بینی کرد با توجه به بازار روسیه سال آینده 

مل و نقل امسال بر اساس آخرین آمار تا کنون یک هزار تن انواع آبزیان با ح: گلشاهی درباره صادرات آبزیان به روسیه تصریح کرد

 .تن آن میگو بوده است 111زمینی به روسیه صادر کردیم که 

کیفیت محصوالت شیالتی ایران، روسیه را قانع کرده : وی مقررات بهداشتی روسیه را سختگیرانه تر از اتحادیه اروپا دانست و گفت

 .است

محصوالت شیالتی ایران مزایایی دارد که سایر : مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیالت ادامه داد

 .کشورها ندارند و از جمله این که میگوهای کشور ما فاقد آنتی بیوتیک هستند

وی در همین حال افزایش صادرات آبزیان را منوط به ایجاد تمهیداتی مانند افزایش تولیدات صادرات محور و پشتیبانی از بخش 

 .صادرات عنوان کرد

ما قابلیت افزایش صادرات محصوالت : این باره به اختصاص یارانه های حمل و نقل صادرات اشاره کرد و اذعان داشتگلشاهی در 

هزار تن به روسیه را داریم، اما هزینه حمل و نقل هوایی به قدری باال است که این امکان را از صادر  02تازه میگو و قزل آال تا 

 .کنندگان می گیرد

ه کشورهای همسایه ایران، محصوالت شیالتی تازه خود را با یک دهم قیمت از طریق حمل و نقل هوایی صادر می وی با بیان این ک

درصد صادرات محصوالت شیالتی ایران با حمل و نقل دریایی صورت می گیرد در حالی که می  99در حال حاضر : کنند، گفت

ن برای سرعت بخشیدن به صادرات آبزیان به لحاظ بازه زمانی و با توان از ظرفیت های خالی هوایی، هنگام حمل و نقل مسافرا

 .قیمت پایین استفاده کرد

به بعد با  91از سال : مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیالت در مورد صادرات میگو نیز اظهار داشت

را آماده مصرف عرضه می کنند، میزان تولید میگو افزایش یافت تا  تغییر رویکرد صنایع شیالتی و اصالح شیوه های عرضه، که میگو

 .هزار تن رسید 66جایی که تولید آن در سال گذشته به 
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درصد تولید در سال های  2مصرف داخلی میگو از : برابری سهم بازار داخلی مصرف میگو، خاطر نشان کرد 9وی با اشاره به رشد 

 .ل جاری رسیده استدرصد در سا 12تا  11به  91قبل از 

 16هزار تن ماهی، مصرف صنعتی،  011هزار تن تولید آبزیان، حدود  921از : گلشاهی در مورد بازار داخلی ماهی نیز اظهار داشت

 .هزار تن صادرات و مابقی بازار داخلی دارند

/news/fa/ir.iana.www//:http69191D%/9%DB%BE%1%C 
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 صادرات و واردات
 ایسنا - 1۹۳۱اسفند  2۹یکشنبه 

 شرط صادرات پسته ایرانی به آمریکا از زبان رییس اتاق بازرگانی 

صادرات مجدد پسته ایران به آمریکا رییس اتاق بازرگانی ایران به تشریح مهمترین اقالم صادراتی و وارداتی ایران و آمریکا پرداخت و از احتمال 

 . در صورت رفع موانع موجود در این زمینه خبر داد

براساس اطالعاتی که از گذشته دارم بیشترین واردات ایران از آمریکا شامل مواد غذایی : وگو با خبرنگار ایسنا، گفت محسن جالل پور در گفت

 . می شود

طی سال های گذشته در : کا صادرات داشته و همچنین از این کشور واردات انجام داده است، ادامه دادوی با بیان اینکه از گذشته ایران به آمری

ای گندم بیشترین واردات ایران از آمریکا بود و بعد از آن برخی اقالم حبوبات و همچنین برخی مواد غذایی  میان انواع مواد غذایی در یک دوره

 . ده استمهمترین اقالم وارداتی از آمریکا بو

در سالیان گذشته بیشتر صادرات ایران به آمریکا شامل پسته، فرش و برخی کاالهای تولیدی دیگر از جمله : رییس اتاق بازرگانی ایران افزود

قریبا شده است که البته در سال های اخیر ت مان از آمریکا شامل تجهیزات و ماشین آالت می زعفران بوده است و از سوی دیگر بیشتر واردات

 . های گذشته در جریان بوده است شده و در سال قطع شده است اما صادرات مواد غذایی آمریکا به ایران که شامل تحریم نمی

آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن برای ورود  0126در سال : پور همچنین درباره آخرین صادرات پسته ایران به آمریکا گفت جالل

 . آمریکا تعرفه در نظر گرفتپسته ایران به 

آن زمان دالر . به کشاورزانش پرداخت می کند  به گفته آمریکا، ایران برای صادرات پسته دامپ می کند به این معنی که یارانه: وی اضافه کرد

ویی هم نرخی که بانک مرکزی تومان می فروختند و از س 21تومان بود و صادر کنندگان دالر را  21دولتی هفت تومان بود و دالر بازار آزاد 

ها احساس کردند دولت ایران به  آن. تومانی محاسبه نمی شد 21آمریکا محاسبه می کرد بر اساس دالر هفت تومان بود و مطابق با دالر 

 . فروخت ر میصادرکنندگان یارانه پرداخت می کند، در حالی که این اتفاق نمی افتاد بلکه در واقع صادرکننده دالر را به قیمت باالت

از آن به بعد کسی دنبال حل این موضوع نرفت، چرا که بازار آمریکا را بازار اصلی مان نمی دانستیم و در : رییس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد

یران درحال پیگیری البته اخیرا هیاتی از انجمن پسته ا. دوران بعد اروپا و بعد از آن هم چین تبدیل به بازار اصلی صادرات پسته ایران شد

 . اگر این اتفاق بیفتد مطمئنا پسته ایران به آمریکا خواهد رفت. موضوع دامپ از روی پسته ایران برداشته شود

/news/fa/ir.isna.www//:http91066101112D%/1%B1%D1% 
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 صنایع غذایی

 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۲: تاریخ

 شود اندیشی انجمن صنایع خوراک دام و نمایندگان متخصص کشاورزی در مجلس دهم برگزار می نشست هم

اندیشی مشترک با حضور انجمن خوراک دام و نمایندگان منتخب مجلس دهم که دارای تحصیالت  نشست هم 92در بهار 

 .شود گرایی صنعتی برگزار می جهت تقویت تشکلکشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی هستند 

با اعالم این خبر ( ایانا)رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هم نشانه افزایش های مختلف صنعت کشاورزی و دامپزشکی در دوره نخست انتخابات مجلس د انتخاب نمایندگان با تخصص: گفت

 .ساالری، تعهد، تخصص، مهارت، توانایی، تجربه و دلسوزی است باور به شایسته

رأی مردم : گذاری کشور افزود ترین نهاد قانون قدیری با اشاره به اعتماد مردم به متخصصان متعهد برای حضور در مهم مجید موافق

یانگر افزایش باور به توانمندی و شایستگی حضور افراد علمی و باتجربه به این افراد برای حضور بیشتر در مجلس شورای اسالمی ب

های معتبر دیگر  با مشارکت تشکل 92به همین منظور در صدد هستیم تا در بهار . های مختلف است برای حضور در جایگاه

ت کشاورزی، علوم دامی و اندیشی مشترک با حضور نمایندگان منتخب مجلس دهم که دارای تحصیال های صنعت، نشست هم حلقه

سازی و ایجاد بستر مناسب  گرایی صنعتی با هدف مشارکت مؤثرتر و بیشتر در فرآیند تصمیم دامپزشکی هستند جهت تقویت تشکل

 .برای توسعه صنعتی برگزار کنیم

برای حضور حداکثری  های بسیاری فعالیت: وی با اشاره به اهمیت حضور مردم در انتخابات دوره دوم مجلس دهم خاطرنشان کرد

ها برای دور دوم انتخابات نیز تداوم داشته باشد و البته متخصصان  مردم در انتخابات صورت گرفت و امیدواریم که این تالش

ای از کارشناسان مختلف صنعت  سابقه کشاورزی، دامپزشکی و علوم دامی دیگر نیز به این جمع اضافه شوند تا بتوانیم ترکیب بی

 .کشاورزی را در تاریخ ادوار مجلس بعد از پیروزی انقالب اسالمی در کشور داشته باشیم دامپروری و

امید است با افزایش تعداد نمایندگان متخصص کشاورزی و دامپزشکی در : عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد

گیرد و با کمک یکدیگر بتوانیم  و توانمند شکل میمجلس و البته توسعه کیفی که با حضور کارشناسان و مدیران فرهیخته 

 .های مشترکی را در راستای بهبود وضعیت بخش کشاورزی و خوراک دام، طیور و آبزیان کشور داشته باشیم برنامه

ریزی درست و دقیق در حوزه کشاورزی را دارای اهمیت دانست و تصریح  قدیری توجه به نظرات بخش خصوصی برای برنامه موافق

ای باید وجود داشته باشد، اما این  افزایی در هر حوزه تعامل میان بخش خصوصی، قوه مجریه و قوه مققنه برای اثربخشی و هم: کرد

طبق قانون اساسی و . صورت مستقل در کنار یکدیگر خواهند بود بدان معنا نیست که استقالل قوا از بین برود، بلکه هر نهاد به

درستی انجام دهند تا  های خود را به ها وظایف و مأموریت رود که هریک از سازمان کسب و کار انتظار میقانون بهبود فضای مستمر 

 .ریزی درست و وضع قوانینی که پایدار و قابل اجراست، دست یابند در همگرایی و مشورت با بخش خصوصی به برنامه

های نمایندگی که با دیگر نمایندگان مشترک  بر مسئولیت نمایندگان متخصص علوم کشاورزی و دامپزشکی عالوه: وی یادآور شد

عنوان یک متخصص کشاورزی و به نمایندگی از صدا و مطالبات جامعه کشاورزی و دامپروری کشور دارای مسئولیتی خاص  است، به

اند برای تحقق  قرار گرفتهتر و مضاعفی بر عهده دارند و باید بتوانند از فرصتی که در آن  هستند و بر این اساس مسئولیت سنگین

 .مند شوند حقوق و بهبود وضعیت حقوقی و توانمندی بخش کشاورزی کشور بهره

های تخصصی و کارشناسی موجود در انجمن صنایع خوراک دام،  رود تا با استفاده از ظرفیت انتظار می: قدیری تأکید کرد موافق

حوزه کشاورزی و صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان مصوب شده مانند  هایی که در طیور و آبزیان ایران و با بررسی دقیق طرح
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ها است در  هایی که مدت های خوراک دام، طیور و آبزیان کشور یا طرح قانون انتزاع و یا تشکیل صندوق ملی حمایت از کارخانه

ی خوراک دام، طیور و آبزیان و البته ها مجلس معطل مانده، مانند تعرفه انرژی و قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی در کارخانه

 .گذاری در حوزه دامپروری و خوراک دام کمک کنیم لوایحی که از سوی دولت ارائه شده، بتوانیم به بهبود حوزه قانون

های تخصصی مجلس شورای اسالمی ازجمله کمیسیون کشاورزی، آب و  وی در پایان با اشاره به تعامل میان آن انجمن و کمیسیون

در چهار سال گذشته تمام تالش ما بر این بود تا در تعامل با کمیسیون کشاورزی مجلس : ع طبیعی مجلس نهم اظهار داشتمناب

های خوراک دام، طیور و آبزیان بپردازیم، اما متأسفانه بعضاً با سوءتفاهماتی که  نهم بتوانیم به همگرایی برای بهبود شرایط کارخانه

ها قرار  رو شدیم که موانع زیادی در مسیر همکاری و هماهنگی انجمن و برخی کمیسیون ر بود روبهناشی از اختالف سلیقه و نظ

های خود را به دور از  تری بتوانیم اهداف استراتژیک و برنامه داد و امید است در مجلس دهم با هماهنگی بیشتر و با تعامل جدی می

 ./تنش پیش ببریم
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1۹۳4اسفند ماه  24دو شنبه 

 شد  31مهدی کریمی تفرشی، مرد سال صنعت غذای ایران در سال

مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف و رئیس  دکتر -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

هیات مدیره صنایع غذایی گلها و تنها دارنده نشان شوالیه اروپا در صنعت غذای ایران، مفتخر به دریافت عنوان مرد سال صنعت 

 .غذای ایران شد

کریمی تفرشی دارای مدرک دکترای مدیریت استراتژیک به عنوان نسل  ، مهدی«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

سومی مجموعه بزرگ گلها به همراه اخوان کریمی مشغول به فعالیت است و در عرصه مدیریتی توانسته است به افتخارات قابل 

 . توجهی دست پیدا کند

 :برخی از این افتخارات به شرح زیر است

 .شان شوالیه اروپا در صنعت غذای ایراناولین و تنها دریافت کننده ن

 افتخار کسب عنوان مرد سال صنعت غذای ایران

 به عنوان مدیر نمونه از نمایندگی سازمان ملل در ایران  UNIDO دریافت گواهینامه مدیریت

 معرفی به عنوان یکی از مدیران برتر کشور در همایش بین المللی تحول مدیریت ایران

 از مدیران برتر جوان ایران در همایش مدیران جوان خانه صنعت و معدن جوانان ایران  معرفی به عنوان یکی

 .دریافت تندیس طالیی از جشنواره منتخبین مدیران برندهای صنعت ایران

 دریافت تندیس طالیی از هفدهمین همایش مدیران برتر صنعت و تجارت ایران

 وری دریافت نشان برتر جهادگر خودکفایی از ریاست جمه

 معرفی به عنوان یکی از چهره های ماندگار مدیریت ایران 

 کسب عنوان چهره ماندگار صنعت و تجارت کشور در جشنواره سراسری چهره های ماندگار صنعت و تجارت ایران 

 دریافت نشان یادبود مدیر برتر و ماندگار در چشم انداز اقتصاد ایران

 اقتصادی ایران دریافت تندیس ویژه سه دهه مقاوت و بهار

 DNW دریافت گواهینامه مدیریت حرفه ای بازار از بنیاد اروپایی

 های برتر برای چندمین سال متوالی R&D دریافت تندیس زرین شهاب از هفتمین جشنواره

 صنایع غذایی گلها 

کند که مروری بر این در ضمن مجموعه تحت مدیریت دکتر مهدی کریمی تفرشی توانسته است به موفقیت ها زیر دست پیدا 

 فتخارات خواهیم داشت

 دارنده تندیس زرین برترین شرکت های صنایع غذایی به انتخاب مصرف کنندگان

 دریافت نشان زرین پرمصرف ترین محصوالت غذایی از دوازدهمین همایش زنجیره موفقیت سازمانی

  PQH دریافت گواهینامه بین المللی تضمین کیفیت و سالمت محصوالت غذایی

 دریافت تندیس طالیی و گواهینامه پنج ستاره کیفیت از انجمن کیفیت ایران 

 کسب نشان عالی اهتمام به کیفیت از انجمن کیفیت ایران
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 منتخب دریافت تندیس سیمین برند محبوب مصرف کنندگان در صنعت خشکبار ایران

شنواره ایمنی مواد غذایی با مجوز رسمی از وزارت پنجمین ج  دریافت تندیس و نشان رسمی کیفیت و ایمنی مواد غذایی در

 هداشت و درمان ایران

 متمادی  انتخاب صنایع غذایی گلها به عنوان واحد نمونه استاندارد در سالهای

دریافت تندیس و لـوح تقدیر همـایش ملی توانمندیهای بازرگانی، تولیدی، صنعتی و سرمایه گذاری جمهوری اسالمی ایران در 

 .نجم توسعه و نخستین جشنواره طرح ملی سپاسرنامه پ

 .انتخاب به عنوان یکی از برندهای برتر ایران در جشنواره برندهای برتر ملی

 . دریافت تندیس طالیی از همایش محصوالت برتر صنایع غذایی ایران

 . دریافت تندیس طالیی از هفدهمین همایش مدیران برتر صنعت و تجارت ایران

 .مایت از مصرف کنندگان در سالن همایش های صدا و سیمادریافت تندیس ح

 دریافت تندیس همایش بزرگ ایمنی و سالمت صنایع غذایی دریافت تندیس همایش بزرگان کارآفرین کشور

 لیف های مهدی کریمی تفرشی

مدیر موفق ": ه کتاب هایدکتر مهدی کریمی تفرشی در این مدت، چندین عنوان کتاب نیز نوشته و به چاپ رسانده اند که از جمل

 "کارآفرینی "از تالیف های این مدیر موفق است و باید اشاره کرد که اخیرا کتاب  "رمز و راز تغییر"  ،"گیاهان دارویی"، "کیست

 .را در دست تدوین دارند

خانوار و  شرکت صنایع غذایی گلها که تحت نظارت و مدیریت مهدی کریمی تفرشی است، دارای متنوع ترین سبد غذایی

گواهینامه های ملی و بین المللی در ایران است و کاالی ایرانی با کیفیت جهانی عرضه می نماید چرا که ایرانی الیق بهترین هاست 

 . که نوید ایرانی سربلند، توانا، پیشرفته و تاثیرگذار را خواهد داد 0111و به امید چشم انداز ایران عزیزمان در افق 

12211a21f11bd=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 عسل

 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۲: تاریخ

مخالفت انجمن علمی زنبورعسل با / افشانی برابری ارزش اقتصادی محصوالت کشاورزی با گرده 419افزایش 

 خارجیواردات نژادهای 

افشانان در سراسر جهان و احتمال به خطر افتادن امنیت غذایی، لزوم حفاظت  در پی هشدار سازمان ملل مبنی بر زوال سریع گرده

 .کند از زنبورهای عسل، بیش از پیش اهمیت پیدا می

دن امنیت غذایی، افشانان در سراسر جهان و احتمال به خطر افتا در پی هشدار سازمان ملل مبنی بر زوال سریع گرده

 .کند لزوم حفاظت از زنبورهای عسل، بیش از پیش اهمیت پیدا می

طبق : با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر انجمن علمی زنبورعسل ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

برابر  011تواند ارزش محصوالت تولیدی را تا  ارع، میافشانی در مز شده در جهان استفاده از زنبورعسل برای گرده تحقیقات انجام

 .برابر است 91افزایش دهد، البته این رقم در ایران حدود 

اند و بیشتر  متأسفانه زنبوردارهای کشور مظلوم واقع شده: های زنبورداری در ایران و جهان افزود حسین پورقرایی با اشاره به تفاوت

دار بادام، به ازای هر  حامی قبول ندارند، این در حالی است که در کشوری مانند آمریکا، کشاورز مزرعهعنوان یک  کشاورزان آنها را به

کند، اما در ایران، معموالً  افشانی، پول پرداخت می روزه گرده 62تا  61دالر برای یک دوره  016پذیرد،  کندویی که از زنبوردار می

 .این زنبوردار است که باید پول بپردازد

عالوه بر این موارد، بیمه زنبورها نیز به عهده کشاورز بوده و این مسئله در جوامع پیشرفته کامالً پذیرفته شده : ی خاطرنشان کردو

 .است

ها،  افشانی توسظ زنبور مزایای بسیاری دارد که جلوگیری از سرمازدگی شکوفه گرده: دبیر انجمن علمی زنبورعسل ایران معتقد است

البته اینها مواردی است که باید به . ترین آنهاست تر، افزایش تولید و باال رفتن کیفیت محصوالت نهایی از مهمآوری بیش دانه

افشانی توسط زنبور آگاه شوند؛ بنابراین بخش بزرگی از موانع، با فرهنگسازی  رسانی شود تا از نکات مثبت گرده کشاورزان اطالع

 .شود صحیح مرتفع می

افشانی که در دوره نخست صدارت حجتی شروع به کار کرد، بعد از عوض شدن دولت مسکوت ماند،  ستاد گرده به گفته پورقرایی،

های  اما اکنون با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، دوباره این موضوع از سر گرفته شده و قرار است در سال آینده یکی از طرح

 .ه اجرا گذاشته شودعنوان پایلوت در منطقه دماوند ب افشانی به گرده

این موضوع : زنند، ادامه داد وی با بیان اینکه برخی به بهانه افزایش تولید عسل، سنگ واردات نژادهای خارجی را به سینه می

 .ریسک بسیار باالیی دارد و انجمن علمی به شدت با آن مخالف است

ار کنونی نیز تقلیل یابد، باز هم قبول ریسک برای واردات سوم مقد حتی اگر تولید عسل در کشور به یک: این کارشناس تصریح کرد

هایی در کشورهای مختلف وجود دارد که خوشبختانه در ایران نیست  اکنون بیماری نژادهای خارجی توجیه نخواهد داشت، زیرا هم

 .های جدید ممکن است اقتصاد زنبورداری ایران به خطر بیفتد و با ورود گونه

های بومی، زنبورداری کشور را تهدید خواهد  ی اگر خطر بیماری نیز وجود نداشته باشد، خطر از بین رفتن گونهاز نظر پورقرایی، حت

کرد؛ نمونه این اتفاق در کشوری مانند مصر افتاد که بعد از گذشت چند سال از ورود زنبورهای خارجی، نه اثری از نژاد وارداتی 

 .ب مرزها بود تا پدیده قاچاق نیز صورت نگیردماند و نه نژاد بومی، بنابراین باید مراق
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برداری کندوها بیش از ظرفیت مراتع، ازجمله مواردی است که دست به  شرایط اقلیمی نامساعد، ریزگردها و بهره: وی معتقد است

تیک کشور نیز کمااینکه متخصصان ژن. اند؛ بنابراین بحث نژاد مطرح نیست دست هم داده و باعث کاهش تولید عسل در کشور شده

 .اند به نتایج بسیار مطلوبی دست یابند با انجام کارهای تحقیقاتی روی نژادهای بومی، توانسته

هنوز در کشور چارچوب مشخصی برای تولید عسل ارگانیک وجود : های ارگانیک موجود در بازار اظهار داشت پورقرایی درباره عسل

رسند، به معنای واقعی کلمه ارگانیک نبوده و تنها  ام ارگانیک در کشور به فروش میهایی که به ن به همین دلیل، تمام عسل. ندارد

 ./توان گفت عسل ارگانیک، دروغی بیش نیست از این جهت، می. قیمت باالیی دارند

/news/fa/ir.iana.www//:http69161D%/1%A1%D9%10%D1%B 
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 عسل
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱اسفند  2۳: تاریخ

 عسل ایرانی باید استانداردهای اجباری را بگذراند

رعایت استانداردهای اجباری در تولید عسل کیفیت این محصول را افزایش : رئیس دفتر زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .دهد می

: ، گفتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواناهلل جمشیدی رئیس دفتر زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با  ماشاء

 .هزار تن بوده است 12تقریبا  91هزار تن و در سال  11حدود  91تولید عسل در سال 

ها به دلیل سرمای  تلفات زمستانه در زنبورستان: ایم، افزود با کاهش تولید عسل در کشور مواجه بوده 91ل وی با بیان اینکه در سا

 .هوا ازعوامل اصلی کاهش تعداد زنبورها و در نتیجه کاهش تولید عسل شده است

تر  اروپایی به میزان جزئیتن کشورهایی  1211عسل ایرانی به کشورهای مختلف دنیا از جمله ترکیه به میزان : وی تصریح کرد

  شود کشورهای عربستان، امارات، تن صادر می 0111تن و کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود  11تن، فرانسه  21مانند آلمان 

 .قطر، مصر، کشورهای آفریقایی از دیگر کشورهای وارد کننده عسل ایرانی هستند

زیادی دارد به شرط آنکه استانداردهای اجباری اجرا شود رعایت  کشور در زمینه تولید عسل پتانسیل: جمشیدی اظهار داشت

 .کند استانداردهای اجباری زنبورداران را مجبور به تولید عسل با کیفیت می

نژاد زنبو خوب در اختیار زنبورداران : رضایی زنبوردار دماوندی نیز با اشاره به اینکه تولید عسل وضعیت زیاد خوبی ندارد گفت

 .اند اما هنوز کافی نیست بته بخش تحقیقات موسسه علوم دامی تحقیقاتی در این زمینه انجام دادهنیست که ال

هایی هستیم که دارای سالمتی کامل و نژاد خوب  برای تولید عسل با کیفیت در کنار تحقیقات نیازمند واردات ملکه: وی افزود

 .باشند

ها و نبود بازار برای  های که بهره و تامین نهاده ت زنبورداران نیز حل شود وامبرای تولید عسل با کیفیت باید مشکال: وی اذعان کرد

 .فروش عسل از مشکالت زنبورداران است که باید مورد توجه قرار گیرد

/news/fa/ir.yjc.www//:http2210112D%/1% 
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 علوفه

 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۲: تاریخ

 هزار هکتار 211کاهش سطح زیر کشت یونجه به / ترویج کشت پنج نوع علوفه جدید

های رایج کشور  و ارزن به علوفه( خروس تاج)ای، آمارنت  ای همچون سورگوم، لوپین، چغندر علوفه افزودن تولید پنج محصول علوفه

 .های جهاد کشاورزی گنجانده شد در برنامه

درباره تولید ( ایانا)دفتر محصوالت استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرکل 

توان به سورگوم، لوپین، چغندر  ای معرفی و گسترش یابد که می ریزی شده است که پنج محصول علوفه برنامه: علوفه در کشور گفت

ها و مناطقی که باید زیر کشت برود، مشخص  های مقدماتی آنها و استان و ارزن اشاره کرد که بررسی( خروس تاج)ای، آمارانت  علوفه

 .شده است

گیری از تحقیقات به کشت گسترده آنها همت کنیم، زیرا در شرایط حاضر، کشت  امیدواریم که بتوانیم با نتیجه: کاوه خاکسار افزود

رود که به تدریج با معرفی ارقام  هزار هکتار برآورد شده است و امید می 61سورگوم در حال افزایش و سطح زیر کشت آن 

دلیل مشکل آب امکان کشت ذرت سیلویی نیست، سورگوم  هزار هکتار برسد و همچنین بتوانیم در مناطقی که به 21تر تا  مناسب

 .را جایگزین کنیم

عنوان علوفه در کشور  تواند به ان رضوی نتایج خوبی داشته و میای در برخی از مناطق مانند خراس چغندر علوفه: وی خاطرنشان کرد

 .توسعه پیدا کند

دلیل احتمال مهاجم بودن  شود، اما به ای است که در دنیا کشت می خروس از دیگر گیاهان علوفه آمارانت یا تاج: خاکسار ادامه داد

رار گیرد، ولی ارزش غذایی بسیار باالیی داشته و پروتئین آن های اکولوژیکی ق ویژه از نظر بررسی آن، باید تحت بررسی بیشتری به

تواند در افزایش تولید  تر بوده و اگر از لحاظ اکولوژیکی مشکلی نداشته باشد، توسعه کشت آن می از ذرت باالتر و چربی آن مرغوب

 .بر شود باید جایگزین محصوالت پرآببر  آب علوفه مناسب با کارایی مصرف آب باالتر بسیار مؤثر باشد؛ بنابراین محصوالت کم

ها همچون شبدر و  توسعه کشت سورگوم و برخی از لگوم: های افزایش علوفه در برنامه ششم توسعه تصریح کرد وی درباره طرح

ون، زارها مدنظر است و عالوه بر آن، ارتقاء مکانیزاسی سازی دیم اسپرس، توسعه کشت ارزن و توسعه کشت مخلوط در راستای بهینه

ای که در یونجه  گونه ویژه در گیاه یونجه مورد توجه خواهد بود؛ به شده به کاهش ضایعات، ساماندهی تولید و فرآوری بذور گواهی

هزار هکتار کاهش یابد، اما میزان تولید از شش  211هزار هکتار به  221طی برنامه ششم توسعه بنا داریم که سطح زیر کشت از 

 .تن در هکتار برسد 00.0به  9.2هزار تن افزایش یافته و عملکرد نیز از  221به شش میلیون و  هزار تن 611میلیون و 

های تابستانه همچون ماشک، خلر،  پرورش و کشت لگوم: مدیرکل دفتر محصوالت استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

کنیم تا سطح  همچون اختصاص بذر و یارانه تالش می هایی شود که با حمایت های دیگر محسوب می اسپرس و شبدر ازجمله طرح

 .هزار هکتار افزایش دهیم 021هزار هکتار به  011ها را از  زیر کشت لگوم

 .هزار تن برسانیم و عالوه بر آن، عملکرد نیز به هشت تن برسد 611هزار تن به یک میلیون و  921تولید نیز از : خاکسار تأکید کرد

هزار هکتار  02هزار هکتار به  01خواهیم تا سطح زیر کشت از  می: عه کشت ارزن خبر داد و اظهار داشتوی از اجرای پروژه توس

 .تن در هر هکتار برسد 10به  11هزار تن و عملکرد نیز از  211هزار تن به  612برسد و تولید نیز از 

هزار هکتار  هکتار سطح زیر کشت را به پنج 111هزار و  در راستای افزایش کشت مخلوط قرار است که سه: خاکسار همچنین گفت

 .ای را در مناطق دیم در دستور کار داریم های علوفه سازی دیمزارها با کشت لگوم افزایش دهیم و همچنین پروژه بهینه
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هکتار به  211هزار و  06هکتار خواهد رسید و اسپرس نیز از  12به  11سطح زیر کشت یونجه در دیمزارها از : وی در ادامه افزود

 ./های این دفتر است ویژه یونجه از سیاست ای به هزار هکتار ارتقاء خواهد یافت؛ بنابراین ساماندهی بذر محصوالت علوفه 61

/news/fa/ir.iana.www//:http69112D%/1%D%AA1%B0%D9%11 
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۲4 
 

 قارچ

 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۲: تاریخ

 شود تشکیل می 39صندوق حمایتی قارچ در سال / تومان کاهش یافت 9911نرخ قارچ به 

در صورتی که از سهمیه وزارت جهاد کشاورزی در صداوسیما برای : دهندگان قارچ خوراکی گفت مدیره انجمن پرورش رئیس هیأت

 .توان انتظار داشت بازار با تحریک تقاضا به نفع تولیدکنندگان تغییر موازنه دهد شود، میتحریک بازار قارچ استفاده 

طوری که تنها در استان  رو است، به با افزایش دما و کند شدن روند صادراتی، استان تهران با افزایش مازاد تولید روبه

 .شود صورت مازاد تلمبار می تن قارچ به 91تهران روزانه 

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)دهندگان قارچ خوراکی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایران  مدیره انجمن پرورش رئیس هیأت

کنندگان روی سایر تنقالت مورد نیاز شب عید، مصرف طی روزهای اخیر  از یک سو افزایش دمای هوا و از سوی دیگر تمرکز مصرف

 .تن در روز شده است 11تا مصرف با حجم شدت کاهش یافته و باعث گپ تولید  به

هزار  ای درجه یک به قیمت سه در حال حاضر تولیدکنندگان ناچارند هر کیلوگرم قارچ خود را به شکل فله: محمد حسن افشار افزود

 .تومانی در هر کیلوگرم است 111تومان عرضه کنند که این رقم به معنای زیان دوهزار و  211و 

خوری، صنایع  کنندگان تازه طوری که جز مصرف ترین شرایط خود قرار گرفته، به رکود ناشی از تحریم در عمیق: وی خاطرنشان کرد

 .تبدیلی نیز رغبت زیادی برای خرید این محصول ندارند

شود و در صورتی که برای خارج کردن آنها از چرخه مصرف  شده در خط برنج هدایت می های برداشت قارچ: افشار ادامه داد

 .رو خواهد شد دهندگان روبه ریزی نشود، با ضرر و زیان چند میلیارد تومانی پرورش برنامه

 ها استفاده کند وزارت جهاد کشاورزی برای تحریک تقاضا از ظرفیت رسانه

: کرد های مازاد تصریح العجل خارج کردن قارچ دهندگان قارچ خوراکی با اشاره به راهکار ضرب مدیره انجمن پرورش رئیس هیأت

تواند به کمک بازار قارچ بیاید، ورود وزارت جهاد کشاورزی برای  ترین اقدامی که در حال حاضر بدون بار مالی به دولت می مهم

در صورتی که از سهمیه وزارت جهاد کشاورزی در صداوسیما برای تحریک بازار قارچ استفاده : وی یادآور شد.تحریک بازار است

 .شت بازار با تحریک تقاضا به نفع تولیدکنندگان تغییر موازنه دهدتوان انتظار دا شود، می

ساعت برنامه برای بخش  16صورت هفتگی بیش از  گذار، صداوسیما موظف است به بر اساس تکالیف قانون: افشار تأکید کرد

دهندگان قارچ قرار  من پرورشتواند بخش کوچکی از این زمان را در اختیار انج کشاورزی تأمین کند که وزارت جهاد کشاورزی می

 .دهد تا با ساخت تیزرهای تلویزیونی برای تحریک تقاضا اقدام کرد

 شود صندوق حمایت از قارچ، سال آینده تشکیل می

دهندگان قارچ اظهار  دهندگان قارچ خوراکی با اشاره به راهکار بلندمدت برای حمایت از پرورش مدیره انجمن پرورش رئیس هیأت

دهندگان قارچ پیشنهاد تشکیل صندوقی برای حمایت از اعضای خود را به این وزارتخانه داده  از این، انجمن پرورشپیش : داشت

گذاری  درصد سرمایه 19گیرد، اما باید تأمین  ای غیردولتی صورت می هرچند تشکیل این صندوق در بدنه: وی همچنین گفت.است

 .ار اجرایی پیدا کندتوسط وزارت جهاد کشاورزی کلید بخورد تا راهک

 91اعالم کردند که اعتباری برای تشکیل صندوق حمایت از تولیدکنندگان قارچ در سال  91مسئوالن در سال : افشار در پایان افزود

 ./تواند فعالیت خود را آغاز کند این صندوق می 92وجود ندارد، اما در سال 

/news/fa/ir.iana.www//:http69161D%/9%12%D1%B0 

http://www.iana.ir/fa/news/29423/%D9%86%D8%B1


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 اسفند چهارماهم اخبار هفته 
 

۲5 
 

 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۲: تاریخ

 افتد کارناوال گل راه نمی/ عطر ارکیده قاچاق در بازار شب عید

فروش گل در پایان سال که بریده از کشورهای تایلند و مالزی در حجم وسیع باعث شده زمان طالیی  واردات گسترده ارکیده شاخه

 .گرفته نقشه بر آب شده است ساله تولیدکنندگان را جبران کند، با واردات صورت توانست رکود یک می

از : با اعالم این خبر گفت( ایانا)دهندگان گل و گیاه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه پرورش

ویژه تایلند و مالزی به ایران گزارش شده و بارها به اطالع  ات گل ارکیده از کشورهای جنوب شرقی آسیا بههای گذشته وارد ماه

 .شود ها توزیع می فروشی مسئوالن رسیده است، اما اکنون هر هفته دو نوبت در گل

شود که  انی به کشور وارد میشود، توسط همان کس صورت قاچاق تأمین می حجم عمده گل ارکیده که به: سیدجالل عجایبی افزود

 .های مختلف به کشور وارد کردند و با تریلی از مرز گذشتند و هیچ کس از ورود آنها به کشور ممانعت نکرد در حجم باال میوه

مانور  های قاچاق، عمالً فرصت دلیل اشباع بازار از گل های ارکیده ایرانی از کیفیت مناسبی برخوردارند که به گل: وی خاطرنشان کرد

 .پیدا نکرده و روی دست تولیدکنندگان آن باقی ماندند

توان گفت داللی  واردات و قاچاق گل ارکیده در اختیار افراد محدودی است که به داللی گل روی آوردند و می: عجایبی ادامه داد

 .شود می های گلدانی آپارتمانی مدیریت گل در بازار گل نیز بدعت گذاشته شده و با ورود بنسای و گل

 کارناوال گل متوقف شد

های  دهندگان گل و گیاه تالش کردند تا به تناسب شب هرچند پرورش: دهندگان گل و گیاه تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه پرورش

وافق منظور ایجاد نشاط در جامعه و عرضه مستقیم گل به حرکت درآورند، نتوانستند با شهرداری به ت پایانی سال کارناوال گل را به

 .برسند

های عرضه مستقیم گل در سازمان میادین  دهندگان گل، غرفه های پرورش های تشکل همچنین با وجود پیگیری: وی یادآور شد

توان گفت بازار گل شب عید چندان  علت کاهش قدرت خرید مردم می کنندگان فراهم نشد و به دهی به نیاز مصرف برای پاسخ

 ./د قرار داردتغییری نکرده و همچنان در رکو
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 گوشت مرغ

  ۳۱/12/2۲ فارس

 شهر به خارج کشور هزار تنی مرغ از قائم 7صادرات 
 . هزار تنی مرغ منجمد از این شهرستان به خارج کشور خبر داد 1شهر از صادرات  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم 

داری با  واحد مرغ 020شهر دارای  شهرستان قائم: در شهرستان ساری، گفت فارس گو با خبرنگار و فرزین فرهادی امروز در گفت

 .ای است قطعه 121هزار و  11میلیون و  1ریزی در هر دوره  میزان جوجه

شود که رتبه چهارم را در استان به خود  تن گوشت سفید آماده طبخ در این شهرستان تولید می 111هزار و  6ساالنه : وی افزود

 .کنندگان شهرستان بوده است داران، بیش از میزان نیاز مصرف د توسط مرغاختصاص داده است که این میزان تولی

شده در افزایش تولید گوشت سفید برای امنیت غذایی،  های انجام ریزی بر اساس برنامه: شهر ادامه داد مدیر جهاد کشاورزی قائم

به بازاریابی مرغ منجمد در خارج از کشور  زایی مولد و کاهش هزینه تولید، مجتمع تولید گوشت مرغ پرستو قائم نسبت اشتغال

 .اقدام کرده است

برای صادرات است و در زنجیره تأمین گوشت مرغ دارای  IR مجتمع تولید گوشت مرغ پرستو قائم دارای کد: فرهادی اضافه کرد

 .سازی است کشی و کارخانه کارتن واحد پرورش مرغ مادر گوشتی، کارخانه جوجه

گراد  درجه سانتی 12های انجماد منفی  ای در ساعت و تونل هزار قطعه 2و  1فاز به ظرفیت  6این کشتارگاه در : وی خاطرنشان کرد

 .تن فعالیت دارد 211هزار و  گراد با ظرفیت یک درجه سانتی 01تن در هر شیفت کاری و سردخانه منفی  11با ظرفیت 

از : هزار تن مرغ منجمد از این شهرستان به خارج کشور صادر شد، گفت 1اینکه سال گذشته شهر با بیان  مدیر جهاد کشاورزی قائم

تن گوشت مرغ به کشورهای عراق و افغانستان  112هزار و  ابتدای امسال تاکنون مجتمع تولید گوشت مرغ پرستو قائم توانسته یک

 .صادر کند
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 متفرقه

 ۳۱/12/2۱ فارس

 اطالع دهند 494های کشاورزی را به  سازمان امور اراضی کشور ساخت و ساز غیرمجاز در زمین
های کشاورزی در ایام نوروز اعالم کرد، مردم ساخت و سازهای  ای برای حفاظت از زمین سازمان امور اراضی کشور طی اطالعیه 

 . گزارش دهند 010غیرمجاز را به شماره 

و آغاز تعطیالت نوروزی، سازمان امور  0191یان سال به نقل از سازمان امور اراضی کشور در آستانه پا خبرگزاری فارسبه گزارش 

های خارج از محدوده شهر و روستا و ساخت  مورد تبلیغات افراد سودجو برای خرید و فروش زمین ای در اراضی کشور طی اطالعیه

اضی کشاورزی و ساخت و بر اساس قانون هرگونه تغییر کاربری ار: و ساز ویال و مسکن در مزارع و باغ ها هشدار داد و اعالم کرد

 .ها بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است ساز در مزارع و باغ

ها در سراسر ایران  شود و حفظ اراضی کشاورزی شامل مزارع و باغ با متخلفان، طبق قانون برخورد می در این اطالعیه آمده است که

های  محیط زیست کشور یک وظیفه همگانی است و بر اساس آموزه اسالمی به عنوان بستر تامین امنیت غذایی جامعه و بخشی از

های کشاورزی امری ناپسند و خالف قانون بوده و به  دینی، فرهنگ ایرانی اسالمی و قوانین کشوری هرگونه تخریب و نابودی زمین 

 .مصالح کشور است ها خسارتی غیر قابل جبران و خالف فرموده مقام معظم رهبری تخریب و تغییر کاربری این عرصه

های کشاورزی را به عنوان یک رسالت دینی،  بنابراین، در اجرای این ماموریت مهم سازمان امور اراضی کشور صیانت از زمین

فرهنگی و قانونی وظیفه خود دانسته و با مشارکت تمامی شهروندان بر آن است تا در راستای حفظ منابع پایه و تامین امنیت 

 .های سراسر کشور محافظت کنند مین های زراعی و باغغذایی جامعه از ز

در آستانه تعطیالت عید نوروز، با توجه به افزایش فعالیت دالالن و تبلیغات گسترده سودجویان در زمینه خرید و فروش زمین برای 

ف کشورمان ضمن حفظ ویژه در ایام نوروز، الزم است مردم شری ویالسازی و افزایش ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی به

 :هوشیاری به موارد و هشدارهای زیر توجه کنند

بر اساس قانون، هرگونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی، ساخت و ساز و دیوارکشی در مزارع و باغ ها بدون اخذ مجوز  .0

 .قانون برخورد خواهد شدسازمان جهاد کشاورزی ممنوع است و عالوه بر قلع و قمع بناهای احداثی با متخلفان طبق 

. سرمایه های ملی کشور است بی شک مشارکت و نظارت عمومی مردم شریف کشورمان بهترین و موثرترین راه برای حفاظت از .6

های کشاورزی مراتب را از طریق تماس با سامانه  شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمین

و یا مراجعه به واحدهای کشیک مستقر در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ( 010تلفن)حفاظت اراضی کشاورزی ارتباط مردمی 

 .و مدیریت های امور اراضی استان اطالع دهند

گشت های حفاظت اراضی کشاورزی در ایام تعطیالت نوروز با گشت زنی مستمر و حضور فعال در عرصه های کشاورزی و نیز  .1

مزارع و باغها را رصد کرده و با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و اقدام به  010توسط سامانه  ش های دریافتیدریافت گزار

 .یا به گشت های حفاظت اراضی کشاورزی محل وقوع تغییر کاربری اطالع دهند. تغییرکاربری و تخریب برخورد خواهد کرد

توسط شهرداران، بخشداران، دهیاران و شوراهای اسالمی شهر و روستا و صدور مجوز یا پروانه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی . 1

واگذاری خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن بدون اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی استان ممنوع است و افراد و 

 .دستگاههای متخلف طبق قانون به محاکم قضایی معرفی خواهند شد
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احداث بنا یا دیوار کشی در اراضی زراعی و باغی توسط شورای اسالمی محل یا سایر دستگاه ها نیز   بدیهی است هرگونه گواهی

 .هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد

تغییر کاربری و تبدیل اراضی زراعی، باغی و اراضی بایر دارای سابقه کشت و کار واقع در حریم شهرها و خارج از آن نیز ممنوع   .2

از معرفی به محاکم قضایی به پرداخت جزای نقدی و قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده زمین به وضع اولیه  است و متخلفان پس

 .محکوم خواهند شد

شود، اگر قصد احداث بنا یا دیوار کشی اراضی زارعی و  کوش درخواست می ویژه روستاییان و کشاورزان سخت از عموم مردم به .2

و یا با ( 010)  از هرگونه اقدامی، از طریق تماس با سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی کشاورزی باغی خود را دارند، حتما قبل

 «.مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و یا مدیریت امور اراضی استان مشاوره نموده و برای دریافت مجوز اقدام کنند
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 متفرقه
 اقتصاد نیوز 1۹۳4شنبه، بیست و پنجم اسفند سه

 مردم تخریب منابع طبیعی در نوروز را اطالع دهند
مردم هرگونه دست اندازی به طبیعت را در ایام نوروز به شماره : ها، مراتع و آبخیزداری گفت فرمانده یگان حفظت سازمان جنگل 

ها در حفاظت از منابع طبیعی تعطیل پذیر نیست، از  قاسم سبزعلی با بیان اینکه کار سازمان جنگل. خبر دهند 0211تلفن 

تخریب . در ایام تعطیالت نوروزی خبر داد و از مردم خواست هرگونه دست اندازی به طبیعتآمادگی کامل نیروهای یگان حفاظت 

 .اطالع دهند( امداد جنگل و مرتع) 0211ها و مراتع را سریعا به شماره تلفن  و تصرف اراضی ملی و آتش سوزی جنگل

و گمان می برند همه جا تعطیل است و با توجه به درپیش بودن تعطیالت نوروزی برخی افراد فرصت طلب و سودج: وی گفت

 .توانند به انفال و منابع طبیعی دست اندازی کنند می

ساعته  61ها در ایام نوروز تعطیل نیست و نیروهای حفاظتی این سازمان در اقصی نقاط کشور  سازمان جنگل: وی خاطرنشان کرد

 .فات اراضی منابع طبیعی برخورد می کندمشغول گشت و مراقبت بوده و به شدت با زمین خواری و تخریب و تصر

همکاری مردم با منابع طبیعی می تواند نقش کلیدی و اساسی در : سبزعلی، مردم را بهترین حامیان منابع طبیعی خواند و گفت

 .حفاظت از این مواهب الهی ایفا کند

-DEN/Stories/Live/com.eghtesadnews.www//:https019119D%/9%12% 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1۹۳۱اسفند  2۳: تاریخ

 فراز و فرودهای کشاورزی در سالی که گذشت

. های بعد که خواهند آمد و نخواهند ماند رفتند و مثل همه سالهای قبل که آمدند و  هم به پایان رسید، مثل همه سال 91سال 

. المللی، سالی که سال تولید و رسیدن به خوداتکایی در برخی محصوالت بود سالی پربار برای کشاورزی کشور در توسعه روابط بین

کامل، اما به واسطه دیرهنگامی  ها، درهای صادرات به روی کشاورزی کشور باز شد، اگرچه نه سالی که با برداشته شدن تحریم

 .. برجام حرجی نیست بر زحمتکشان عرصه کشاورزی.اجرای 

 : افسانه زعیم زاده -(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران

. های بعد که خواهند آمد و نخواهند ماند های قبل که آمدند و رفتند و مثل همه سال هم به پایان رسید، مثل همه سال 91سال 

. المللی، سالی که سال تولید و رسیدن به خوداتکایی در برخی محصوالت بود برای کشاورزی کشور در توسعه روابط بینسالی پربار 

ها، درهای صادرات به روی کشاورزی کشور باز شد، اگرچه نه کامل، اما به واسطه دیرهنگامی  سالی که با برداشته شدن تحریم

 ... کشاورزی برجام حرجی نیست بر زحمتکشان عرصه.اجرای 

میالن بود، نمایشگاهی که در آن غرفه ایران بیش از چهار  6102یکی از اتفاقات مهم سال جاری، برگزاری نمایشگاه اکسپوی 

گذاشته شده بود و  "کشاورزی و تغذیه"میالن بر محور  6102میلیون بازدیدکننده داشت و با توجه به اینکه شعار اصلی اکسپو 

میالن  6102مبنای تغذیه و کاهش گرسنگی در جهان بنا شد، کمیته کشاورزی و تغذیه ستاد اجرایی اکسپوی های آن بر  سیاست

المنفعه است که  ماهه عام اکسپو یک نمایشگاه شش. های مختلف نقش تأثیرگذاری برای حضور ایران در ایتالیا داشت با انجام فعالیت

کمک کنند و در واقع  "آینده زمین"ابت، جنگ یا ثبت سفارش، همه قرار است به شود و به جای رق هر پنج سال یک بار برگزار می

 .نام گذاشت "ها  رقابت خاطره"توان آن را عرصه  می

، از سوی رئیس (6102)خوردگی الیحه حفاظت از خاک، این الیحه در سال جهانی خاک  در ادامه نیز بعد از هشت سال خاک

دولتی که در حوزه حفاظت از محیط زیست و حفاظت از خاک، اقدامات خوبی انجام . هم شدجمهوری دولت یازدهم تقدیم مجلس ن

به مجلس بود و اگر نمایندگان مجلس به حساسیت این الیحه واقف بودند شاید عمر  "الیحه خاک"ترین آنها ارسال  داد که از مهم

 .تصویب نهایی آن به مجلس دهم قد نمی داد

نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی توسط وزیر جهاد کشاورزی ابالغ شود،  ار بر این شد طبق آییننیز قر 91در اواسط پاییز 

های کودی را برای بررسی و اخذ شماره  کنندگان مواد کودی موظف شدند مدارک و نمونه تمام تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع

اندازی این پایگاه الکترونیکی، دیگر نیازی به حضور فیزیکی متقاضیان  راه ثبت به مؤسسه تحقیقات خاک و آب ارسال کنند که با

برای تحویل مدارک نباشد، طبق این دستورالعمل مواد کودی قبل از عرضه در بازار باید از مؤسسه تحقیقات خاک و آب، شماره 

 .شود ین کار انجام میثبت دریافت کرده باشند و برای کودهای وارداتی قبل از آن که ثبت سفارش شوند، ا

با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب دوباره وزیر جهاد کشاورزی دولت اصالحات، با تالش انجمن صنایع قند و شکر ایران، وزیر 

وری بخش کشاورزی،  قانون افزایش بهره 02و با استفاده از اختیارات قانونی خود ناشی از ماده  91جهاد کشاورزی در آغاز سال 

بار هیچ رقمی در ستون واردات  دام به ممنوعیت ثبت سفارش شکر کرد و واردات شکر تحت کنترل درآمد و برای نخستیناق

ها، مجدداً ستون تولید در آمارهای  ثبت نشد و پس از سال 91ماه  و همچنین فروردین و اردیبهشت 91های دی، بهمن و اسفند  ماه

 .ای بر ستون واردات غلبه کرد مقایسه
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ای در کشاورزی نیز امسال که سال اخبار خوش هسته ای بود، به میدان پیروزی دستاوردهای هسته ای تیم  اما فناوری هسته و

ای در اصالح و معرفی ارقام زراعی و باغی،  گیری از فناوری هسته به گونه ای که با بهره. هسته ای ایران در مذاکرات برجام آمد

سازی و کاربردی  های هرز گیاهان زراعی و باغی، دستاوردهای قابل ترویج با قابلیت تجاری ها و علف کنترل و مدیریت آفات، بیماری

ای در کشاورزی و کنترل کرم گلوگاه انار با استفاده از  های هسته از جمله تصویب چهار طرح کالن با استفاده از روش. به دست آمد

 .ذشتن از کنار آن ها کم انصافی استبود که گ 91ای که از اخبار خوب سال  فناوری هسته

میلیارد ریال اعتبار به احیای دریاچه ارومیه  211ها، دریاچه ارومیه رنگ خوش آب را به خود دید،  در این سال و پس از سال

احیای این میلیون ین ژاپن برای  112ای با فائو  نامه نیز دولت ژاپن در تفاهم 91اختصاص داده شد و در آخرین روزهای اسفندماه 

 .دریاچه به ایران اهدا کرد

درصدی صادرات محصوالت باغبانی، تولید بیش از چهار میلیون مرکبات  09توان به افزایش  از دیگر اخبار حائز اهمیت این سال می

دار  راضی شیبها به ا ها، باغ میلیون دالر کشمش اشاره کرد که البته قرار بر این شد برای حفاظت از دشت 692در کشور، صادرات 

 .منتقل شوند

های منجر به مرگ کاری، حمله شبانه به  شاید از اتفاقات ناخوشایند امسال بتوان به کسب رتبه نخست بخش کشاورزی در تصادف

رسید و در  به گوش می 91های قاچاق میوه که از بهار  اراضی زراعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و زمزمه

ترین سطح روغن حاصل از تفاله زیتون که مصرف آن برای انسان توصیه  همچنین پومیس، پست. فراگیر شد اشاره کردزمستان 

 .صورت غیرقانونی وارد بازار داخلی شد آید، به دست می شود و تنها مصرف صنعتی داشته و از تفاله زیتون به نمی

که البته به تمام خوب و بدهای آن هم اشاره نشد، اما اگر از حق  گذرد حاوی اتفاقات خوب و بد است شک هر سالی که می بدون

رسد وزنه اتفاقات خوب بر بدها غلبه کرد و وزارت جهاد کشاورزی و دست اندرکاران بخش  نظر می ، به91نگذریم، در سال پر امید 

 .ندخصوصی و تشکل های کشاورزی در سنگر تولید، سالی پر زحمت، اما پربار را پشت سر گذاشت

 های رو به جلو باشیم رود در سال پیش رو نیز شاهد پیوستگی این پیشرفت و برداشتن گام امید می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۲: تاریخ

های خارجی، ترفند تغییر ذائقه  واردات میوه/ های قاچاق به کشور مگس شرقی، میهمان ناخوانده واردات میوه

 ایرانی

شود، اگر قرار بر این باشد تمام این ارقام وارد کشور شوند، تمامی پول حاصل از  ها رقم میوه و محصول تولید می در جهان میلیون

 .واردات نوبرانه این محصوالت نخواهد بودنفت خاورمیانه نیز جوابگوی 

های واردات محدود و  درباره زمزمه( ایانا)معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شود، اگر قرار بر این  ها رقم میوه و محصول تولید می در جهان میلیون: شوند، گفت های خارجی که در کشور تولید نمی قاچاقی میوه

باشد که تمام این ارقام وارد کشور شوند، تمامی پول حاصل از نفت خاورمیانه نیز جوابگوی واردات نوبرانه این محصوالت نخواهد 

رویه و قاچاق، خالف اهداف ما مبنی بر حفاظت از منابع مالی و ایجاد اشتغال پایدار و  واردات بی: محمدعلی طهماسبی افزود.بود

 .های تولید و چرخش اقتصاد روستایی و اقتصاد تولید نیازمند حمایت است مستمر است و حفظ جمعیت در کانون

دنبال فروش محصوالت خود  های وزرای کشاورزی سایر کشورها شاهد این هستیم که همگی به در نشست: وی خاطرنشان کرد

 .دنبال صادرات محصوالت تولیدشده در کشور باشیم بههستند و ما نیز باید با تغییر ذهنیت خود نسبت به واردات، 

معناست و این حجم کم در نهایت باعث تغییر  واردات در حجم محدود بی: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی ادامه داد

ردند و با رسیدن به طور که محصول موز را در ابتدا در حجم کم و ارزان وارد سبد غذایی مردم ک ذائقه مردم خواهد شد، همان

 .ایم هزار تن موز به کشور بوده 211ماه ابتدایی سال شاهد واردات  01منافع خود، امسال طی 

هزار تن موز در سال هستیم، این  061اکنون قادر به تولید  ها در کشور به صرفه نیست، هم تولید برخی میوه: طهماسبی تصریح کرد

 .کند گیرد و تولید آن در کشور صرف نمی تعرفه چهار درصد صورت میدر حالی است که واردات این محصول با 

ها  این مگس از آفات مهم بسیاری از انواع میوه: وی از ورود مگس شرقی به کشور در نتیجه واردات قاچاق خبر داد و یادآور شد

 .لوی آن گرفته شوداست که متأسفانه بسیار خطرناک بوده و باید پیش از آنکه در سراسر کشور فراگیر شود، ج

فروش و خائن هستند که تنها  ای دالل وطن آمده به خاطر ورود محصوالت قاچاق عده طهماسبی با بیان اینکه مقصر معضالت پیش

های  ها و آفات به کشور، میوه برای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از ورود انواع بیماری: بینند، تأکید کرد منافع خود را می

 ./کنند، گرفته شود اید امحاء شود و جلوی این دالالن خدانشناس که مملکت را تاراج میقاچاق ب
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۳: تاریخ

 روزنامه نگار تخصصی دامپروری -وحید زندی فخر 

های خود را در فضایی  ای در طبقه چهارم شرکت پشتیبانی امور دام برگزار شد که در آن مرغداران خواسته چند روز پیش جلسه

بتواند مبنایی باشد ای که شاید  ها مطرح کردند؛ جلسه دوستانه و بدون تنش های به جا مانده از روش های ناپسند گذشته، با دولتی

ها قبل مرغداران برای انحالل شرکت پشتیبانی نقشه  واقعیت اینجاست که از مدت. ها برای قدرت گرفتن بخش خصوصی و تشکل

 .ها را از حضور در این صنعت کوتاه کنند کم دست دولتی کشیده بودند و قصد داشتند با در دست گرفتن زمام امور تولید و بازار، کم

های از پیش تعیین شده دارد، نقش بزرگی در  که این شرکت با تمام نواقص و خطاهایی که در اجرای سیاست الی استاین در ح

های  کند و مدیران آن نیز بارها در مصاحبه در مواقع بحران بازی می( کننده حداقل برای مصرف)ها  تنظیم بازار و کنترل قیمت

 .اند ل همین مالحظات تنظیم بازار رد کردهمطبوعاتی خود، برنامه انحالل این شرکت را به دلی

نفره مرغداران بخش خصوصی در مقابل ساختمان شرکت پشتیبانی امور دام، نوعی بازگشت به زمین حریف جهت  16اما تجمع 

آنها به عنوان اقدام اول، در راستای محدود کردن نقش شرکت پشتیبانی قدم . شد مذاکره با دولت برای مرغداران تلقی می

های صنفی هماهنگ باشد و حضور خود  ها و انجمن همین که این شرکت مجبور است برای خرید و فروش مرغ با اتحادیه. رداشتندب

ای نه چندان  شود که در صورت اجرایی شدن، اثرات آن در آینده ای برای مرغداران محسوب می را در بازار کمتر کند، برگ برنده

 .شد دور برای هر دو طرف منعکس خواهد

بندی، سهم بیشتری از امتیازات را به نام خود ثبت کنند، اما اینکه  62نویس تفاهمنامه  اگرچه مرغداران توانستند با تهیه پیش

شود، خود پرسشی است که پاسخ آن هنوز  ریزی می بندهای یاد شده تا چه حد ضمانت اجرایی داشته و با چه جزئیاتی طرح

گویی و ابهام را در بیشتر بندهای پیشنهادی مرغداران  نویس، کلی لی به موارد ذکر شده در پیشنگاهی اجما. نامشخص مانده است

ها خاک خورده و هرگز به  شود که این تفاهمنامه نیز مانند بسیاری دیگر در بایگانی کند و این احساس القا می به ذهن متبادر می

رود که بعد از تشکیل کارگروه  نویس موارد توافق بوده است، امید می نها پیشاما از آنجا که این متن ت. شود مرحله اجرا گذاشته نمی

 .و پیگیری موضوع با جزئیات بیشتر، رفع ابهام شده و دقیقا آنچه که باید به اجرا گذاشته شود، مشخص باشد

وسط اشخاص حقیقی و حقوقی خورد که آزاد شدن واردات نهاده ت از طرف دیگر بندهای مثبتی نیز در این تفاهمنامه به چشم می

 .اند های صنفی این صنعت از آن جمله اندیشی به صورت ماهانه و فصلی در اتحادیه و انجمن بدون محدودیت و برگزاری جلسات هم

رسد زیرساخت الزم برای آن هنوز فراهم  با وجود اینکه قرار است حضور شرکت پشتیبانی در بازار به حداقل برسد، اما به نظر می

رسد، مشکل دیگری را رقم  نشینی این شرکت به خصوص در زمانی که عرضه محصول به حداکثر میزان خود می عقب. ده استنش

ضمن اینکه انباشتگی و نخریدن مرغ از تولیدکنندگان، ممکن است اعتراض فعاالن . زند که بر طبل آشفتگی بازار خواهد کوبید می

دقیق مشخص کرد که چه نهاد، ارگان یا ابزاری خأل احتمالی به وجود آمده را جبران  بنابراین باید. را بیش از پیش برانگیزد

 .کند می

اینکه تعریف تنفس و . توان دید عین همین موضوع را در ارتباط با نحوه برخورد بانک با بدهکاران و تسهیل در امور پرداخت آنها می

و آیا بانک کشاورزی پتانسیل ارائه چنین امتیازی به مرغداران را دارد یا  گیرد ها قرار می ای از بدهی بخشودگی جرائم در چه حیطه

البته به نظر . نه، خود بحثی طوالنی است که نیاز به برگزاری جلسات متعدد و تشکیل کارگروهی متخصص در این زمینه دارد

بنابراین با توجه به کمبود نقدینگی . تترین مشکل فعاالن، همین معوقات و چگونگی کنار آمدن آنها با بانک اس رسد شایع می
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ها و کاهش درآمدهای دولتی، جلب رضایت مسووالن بانک برای گرفتن امتیاز، بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن  بانک

 .خواهد بود

رهنگسازی آن را این موضوعی است که باید ریشه ف. این تفاهمنامه بر کاهش وزن کشتار و تولید مرغ سایز تاکید کرده است 01بند 

یابد و مرغ سایز، بهره کمتری  وقتی با باال رفتن وزن، قیمت مرغ زنده نیز افزایش می. وجو کرد های کشور جست ابتدا در کشتارگاه

بنابراین الزم است در نخستین . در این زمینه خواهد داشت، طبیعتا مرغدار رغبتی برای عرضه مرغ کشتار شده با وزن کمتر ندارد

برگزاری . کنند، قائل شد های آن در کشور فراهم شود و امتیاز ویژه برای مرغدارانی که مرغ سایز تولید می زیرساخت مرحله،

ای که برای خود ذخیره  های آموزشی برای مرغداران موارد فرعی است که تاثیر چندانی نخواهد داشت؛ زیرا آنها با تجربه کالس

توانند مرغداران را مجاب به تولید  های انگیزشی می بلکه تنها تکانه. ند و نیازی به آموزش ندارندکرده اند، کامال به این امر آگاه هست

 .مرغ سایز کند

به دلیل اهمیت . گذارد هایی است که کم و زیاد شدن آن مستقیم بر اقتصاد مرغداری تاثیر می اما قیمت مرغ در بازار، یکی از نشانه 

منامه برای تعیین کف قیمت مرغ با همکاری بخش خصوصی و وزارتخانه است؛ طرحی که ابهام از این موضوع، یکی از بندهای تفاه

 !بارد سر و رویش می

ها با انجام کار کارشناسی و محاسبه حداقل حاشیه سود برای تولید کننده امری منطقی و مطلوب است، اما اگر  اگرچه تعیین قیمت

بیش از حد مرغ، از خرید با قیمت مصوب خودداری کرد، منابع الزم برای پرداخت ای از زمان به خاطر عرضه  بازار در برهه

؟ آیا صندوق یا ردیفی برای این بخش تعریف شده است؟ به هر ترتیب، وقتی !شود التفاوت قیمت به مرغداران از کجا تامین می مابه

بنابراین الزم است . افتد ولیدکننده نیز به گردن او میشود ناخودآگاه پرداخت ضرر و زیان ت گذاری باز می پای دولت در بحث قیمت

های الزم را انجام دهد تا با اجرای ناقص آن، وزنه دیگری بر  کارگروه مربوطه در راستای چگونگی تامین منابع مالی این بند پیگیری

 .کفه ترازوی مشکالت کنونی مرغداران اضافه نشود

هایی دارد که هنوز کسی یا نهادی مسئولیت  خورد که احتیاج به هزینه به چشم می نویس البته بندهای دیگری نیز در این پیش

های پایین درآمدی در قالب سبد کاال، اگرچه ایده  به عنوان مثال، اختصاص مرغ مازاد به دهک. پرداخت آن را بر عهده نگرفته است

شود و مزد تولیدکنندگان چگونه پرداخت  تامین می های آن از چه مجرایی ای پسندیده و قابل تحسین است، ولی اینکه هزینه

کشی که به اجبار با ظرفیتی کمتر از آنچه باید باشد، فعالیت  های جوجه یا جبران زیان کارخانه. خواهد شد جای سوال دارد

 .ریزی صحیح خواهد داشت ها مطالعه و برنامه کنند، خالئی است که پر کردن آن نیاز به ساعت می

بار، مواردی است که پای  های بدون شناسنامه به میادین تره از فعالیت واحدهای غیرمجاز و ممانعت از ورود مرغ اما جلوگیری

اما اینها همه مسائلی است که سازمان دامپزشکی، پیش از این نیز با آن درگیر بود . سازمان دامپزشکی را به بندهای مختلف باز کرد

رسد با تاکید بر این بحث اتفاق خاصی نیفتاده  حال به نظر می. رفت سازمان به شمار می ای جزو وظایف حاکمیتی آن و به گونه

کجای این . باشد، زیرا سازمان برای جلوگیری از متخلفان نیاز به ابزار و نیروهایی دارد که بدون آنها رسیدن به هدف ممکن نیست

 ؟!کند بند، به تامین ابزارهای کنترلی و نظارتی دامپزشکی تاکید می

توان به عنوان تافته جدا بافته در  های ملی، موضوعی است که می ها که بگذریم، مسئله فرهنگ سازی در رسانه از تمام این بحث

اند که مالک صداوسیما برای تولید و حتا  شاید مرغداران و مسووالن وزارتخانه فراموش کرده. میان بندهای دیگر به آن نگریست

ای  های فرهنگ سازی پرداخت نشود، برنامه به عبارتی تا هزینه. شود سنجیده می "ترازوی پول"، فقط با های مختلف پخش برنامه

 آیا برای این مسئله تدبیری اندیشیده شده است؟. روی آنتن نخواهد رفت؛ ولو موضوع سالمت و بهداشت مردم در میان باشد
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چه قالبی باشد و چه زمانی از روز پخش شود، از جمله مسائلی است که های مورد نظر باید به چه ترتیبی و در  ضمن اینکه برنامه

 !خود نیاز به تفاهمنامه بلند باال دارد

هایی نیاز دارد که به انجام درست کار نظارت داشته  های میدان بهمن به مرغداران نیز به زیرساخت درصد غرفه21واگذاری حداقل 

گیرند، احتمال ایجاد رانت و تضییع  تند و تنها تعداد کوچکی از مرغداران را در بر میباشند؛ زیرا از آنجا که این غرف محدود هس

 .تری که از روابط موثر برخوردار نیستند، وجود دارد حق فعاالن کوچک

تر بخش  درآمدی نوید بخش برای حضور فعال توان به عنوان پیش به هر ترتیب، این توافق را با وجود ابهام های یاد شده می

ترین  خورشیدی دانست؛ اما به شرطی که بندهای مختلف با ریزترین جزئیات و دقیق 0192صوصی در بازار، درسرآغاز سال خ

اینگونه است که بخش خصوصی و دولتی . ها بازتعریف شود تا وظایف هر کدام از طرفین کامال مشخص باشد مسائل توسط کارگروه

 کنند ست سودجویان آزاد میدر یک تعامل سالم و سازنده بازار را از د

/news/fa/ir.iana.www//:http69112D%AF%DA%/9%10%D1% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۲فروردین  11: تاریخ

 برای توسعه بخش کشاورزیضرورت برنامه ریزی مناسب 

تا زمانی که برنامه ریزی درست و دقیقی در بخش کشاورزی و صنایع دیگر انجام نگیرد نمی توان : یک کارشناس کشاورزی گفت

 .انتظار پیشرفت در این خصوص را داشت

تا زمانی که برنامه ریزی درست و : ،گفتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانابوالقاسم عربیون کارشناس اقتصادی در گفتگو با 

 .دقیقی در بخش کشاورزی و صنایع دیگرانجام نشود، نمی توان انتظار پیشرفت در این زمینه را داشت

شرایط و ساختار، باید : رود تغییری در صنایع کشاورزی رخ نمی دهد، افزودوی با اشاره به اینکه اگر وضعیت به همین منوال پیش 

 .به گونه ای اصالح شود که بتوان تغییری را در این صنایع مشاهده کرد

برنامه ریزی مدون و استراتژیک مناسب می تواند : عربیون در ادامه به مشکالت زیرساختی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت

 .ی حل این موضوع باشدراهگشایی برا

: این کارشناس کشاورزی در ادامه با بیان اینکه بخش کشاورزی نسبت به سال های گذشته رشدی نداشته است عنوان کرد

 .رفتارهای مناسب اقتصادی و ظرفیت سازی در این صنعت نداریم

/news/fa/ir.yjc.www//:http2216111D%/1%B2% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۲فروردین  11: تاریخ

 شود توسعه صنایع غذایی موجب رشد اشتغالزایی می

خواهد داشت به شرطی که زیر چتر صنایع غذایی سهم بزرگی را در رشد و توسعه اشتغالزایی : یک عضو اتاق بازرگانی تهران گفت

 .حمایتی قرار گیرد

صنعت : ، گفتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان جمشید عدالتیان شهریاری عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با

 .تواند از اشتغالزایی از آن خود کند تولید سهم بزرگی را میکنستانتره در صورت دستیابی به جایگاه واقعی خود در بحث 

 .های اقتصادی کشاورزی خواهد شد این صنعت با خرید محصوالت باغداران موجب گردش چرخ: وی ادامه داد

ها را  کاهش تقاضا در محصوالت خوراکی موجب شد که رشد معکوس قیمت: وی با اشاره به رکود اقتصادی حاکم بر کشور گفت

 .شاهد باشیم

های اولیه تولید  تولیدکنندگان این صنعت با وجود افزایش قیمت حقوق کارکنان، حمل و نقل و نهاده: عدالتیان شهریاری ادامه داد

 .اند باز هم قادر به گران کردن محصوالتشان نبوده

ش از صنعت کشور را توسعه داده و به رونق در باید بتوانیم از بحران رکود عبور کنیم تا فعالیت در این بخ: وی در پایان تأکید کرد

 .تولید دست بیابیم
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 نهاده 

 آیانا - 1۹۳۱اسفند  2۲: تاریخ

 چینی را با آزمایش قضاوت کنیمکیفیت کودهای / در حال بررسی 39نیاز کودی سال 

کیفیت است، درست نبوده و برای اطمینان بیشتر بهتر است  شود، بی شود کودهای شیمیایی که از چین وارد می آنچه که گفته می

 .با آزمایش نسبت به کمی یا کیفی بودن کودهای این کشور قضاوت کنیم

با ( ایانا)مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امر ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاهی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایران 

شود که به اندازه و به موقع کود در  برداران بخش کشاورزی تالش می در راستای تحویل کود باکیفیت به بهره: اعالم این خبر گفت

 . ان قرار گیرد و در سال جدید در برنامه داریم که کیفیت کودهای موجود در عرصه را به نحو مطلوبی ارتقاء دهیمبردار اختیار بهره

شود و  برداران بخش کشاورزی معرفی می اند، به بهره در سال آینده کودهایی که آزمایش کیفیت شده: اهلل مالزاده افزود شمس

 .استفاده کنند کنیم که از این کودها در عرصه پیشنهاد می

از تمامی کودهای شیمیایی که عناصر مضر نداشته : وی درباره فرمول کودی جدید و نیاز آن در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد

کنیم و اگر قیمت آن توسط تولیدکنندگان بخش کود  باشند و تمامی کودهای آلی و بیولوژیک در سال زراعی جدید استقبال می

 .شود های الزم انجام می آن به عرصه حمایت مناسب باشد، برای توزیع

توانیم کودهای آلی را جایگزین کودهای شیمیایی کنیم، زیرا از لحاظ فنی این مسئله درست  در هیچ زمانی نمی: مالزاده ادامه داد

 .نیست و باید تلفیقی از دو کود در بخش لحاظ شود

 .به حداقل ممکن برسد و بتوانیم به اندازه نیاز تولید داشته باشیمباید به سمتی حرکت کنیم که واردات کود : وی تصریح کرد

 درصد نیاز کودی کشور ازته است 11

درصد نیاز کشور به کود ازته  11در حال حاضر بیش از : معاون فنی و امور تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یادآور شد

 .است که امکان تولید تمامی آن در کشور وجود دارد

شده  در بخش کودهای فسفاته نیز امکان تولید بخشی از آن در کشور وجود دارد و عالوه بر آن کود فسفره غنی: اده تأکید کردمالز

 .توانیم بخشی از این نیاز را نیز در داخل کشور مرتفع کنیم با امکان تولید در داخل وجود دارد و می

درصد این کودها را  11ها وجود دارد؛ بنابراین  تولید توسط پتروشیمیهزار تن  011در بخش کودهای فسفاته، : وی اظهار داشت

 .ریزی شده است که طی چند سال آینده حداقل ممکن را وارد کنیم نیاز داریم که از طریق واردات تأمین کنیم و برنامه

ریزی شده  کشور وجود دار، اما برنامه هزار تن سولفات پتاسیم در 11امکان تولید حدود : مالزاده درباره نیاز به کودهای پتاسه گفت

درصد نیاز بخش کشاورزی از تولید  21ترتیب حداقل  هزار تن افزایش دهیم که بدین 011که تا دو سال آینده بتوانیم تولید را تا 

 .داخلی تأمین شود

شود  با کودهای خارجی فراهم میهای الزم برای کودهای تولید داخل اعمال شود، امکان رقابت  اگر کنترل کیفی: وی همچنین فزود

 .ترتیب توان صادرات نیز خواهیم داشت و بدین

 کیفیت نیست کودهای چینی بی

کیفیتی کودهای چینی  ای مبنی بر بی مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امر ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاهی درباره شایعه

کیفیتی که  گاه کود بی های وارداتی حضور فعال دارند و هیچ مللی در تمامی بخشال ناظران بین: و ارزان بودن آن خاطرنشان کرد
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کنند که کودهای واردشده عالوه بر آنکه قیمت مناسبی داشته باشند، از  کنند، بلکه بررسی می قیمت پایین داشته باشد را وارد نمی

 .کیفیت مناسبی نیز برخوردار باشند

شود؛  شود، مشخص می هایی که انجام می کیفیت بودن کودهای چینی با آزمایش باکیفیت یا بی قضاوت درباره: مالزاده ادامه داد

 .پراکنی کنیم بنابراین نباید شایعه

برای سال جدید، سطوح زیر کشت کلیه محصوالت زراعی و باغی با عملکرد مورد : تصریح کرد 92وی درباره نیاز کودی در سال 

شود تا پس از محاسبه نیاز کودی، مقداری  پس از آن به موسسه تحقیقات آب و خاک ارجاع میانتظار در حال استخراج است که 

 .شود تا اوایل سال جدید این نیاز مشخص شود بینی می ترتیب پیش که نیاز داریم مشخص شود و بدین

هزار تن کود پتاسه  111اته و حدود هزار تن کود فسف 211هزار تن کود ازته،  611در سال گذشته دو میلیون و : مالزاده یادآور شد

هزار تن کود  661هزار تن کود ازته، حدود  611اعالم نیاز شد، اما آنچه که کشاورزان به مصرف رساندند، حدود یک میلیون و 

 .رسید سوم کودی است که باید به مصرف می هزار تن کود پتاسه به مصرف رسید که این ارقام یک 22فسفاته و 

های کشور از لحاظ مواد غذایی دچار فقر است و الزم است ترویج استفاده از کودهای شیمیایی  در حال حاضر خاک :وی تأکید کرد

 .توسط صداوسیما اعمال شود

کند؛ بنابراین باید تالش کنیم با مصرف  تهیه محصوالت باکیفیت به سالمت جامعه کمک بسزایی می: مالزاده در پایان اظهار داشت

 ./ازه مواد غذایی، گیاهانی باکیفیت در عرصه تولید کنیمبهینه و به اند
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 گزارشات جهانی

  ۳۱/12/2۲ فارس

 نمایندگان بخش کشاورزی ایران توافق شد و« آکتائو»در دیدار استاندار 
در غرب قزاقستان و مدیران « آکتائو»های ایرانی در دیدار استاندار  به شرکت« آکتائو»های زراعی  هزار هکتار از زمین 01اختصاص  

در اختیار های زراعی این استان جهت کشت محصوالت کشاورزی  هزار هکتار از زمین 01های کشاورزی ایران، مقرر شد  شرکت

 . های ایرانی قرار گیرد شرکت

های غربی قزاقستان با  یکی از استان« آکتائو»در بیشکک، در دیدار استاندار  خبرگزاری فارسای  به گزارش خبرنگار دفتر منطقه

 .بین طرفین به امضاء رسیدنامه همکاری  یک توافق« جهاد سبز» رئیس شورای مدیران شرکت کشاورزی

شرکت  رئیس شورای مدیران «مجتبی حمیدی اصفهانی»و « آکتائو»استاندار  «بیک ساپاربایف بردی» نامه توسط این توافق

 .امضا شد« جهاد سبز» کشاورزی

، از «تائوآک»گذاری برای توسعه کشت محصوالت در استان  در این جلسه ضمن ابراز عالقمندی جهت سرمایه حمیدی اصفهانی

 .هزار هکتار برای انجام این عملیات از جمله برای کشت غالت، خبر داد 011ضرورت اختصاص 

ها نه تنها به کشت  در این دیدار همچنین تصریح شد که طرف ایرانی در این زمین ،«آکتائو»بنابر اعالم مرکز مطبوعاتی استاندار 

 .خواهد بود غولهای زراعی مش محصوالت بلکه به بهبود باروری زمین

، در حال حاضر بخش بزرگی از حجم مبادالت میان این استان و ایران صادرات «آکتائو»، استاندار «بیک ساپاربایف بردی»به گفته 

 .گندم و جو است

، زمینی میلیون هکتار زمین زراعی مناسب برای گندم، جو، ارزن، سیب 0.6این استان دارای : گفت همچنین« آکتائو»استاندار 

های زیر کشت آبی در  سبزیجات و غیره است که به دستور رئیس جمهور قزاقستان، در حال حاضر عملیات جهت افزایش زمین

 .حال اجراست

طرف قزاق عالقمند به گسترش روابط با همتایان ایرانی خود در حوزه کشاورزی برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری : وی افزود

 .ست که این پیشنهاد از سوی هیئت ایرانی مورد استقبال قرار گرفتو افزایش حجم صادرات ا

اختصاص یابد  «جهاد سبز» به شرکت «آکتائو» هزار هکتار از اراضی استان 01در این جلسه همچنین مقرر شد که در سال جاری، 

 .گیرد ها همراه با طرف قزاق صورت می ضمن آنکه عملیات کشاورزی در این زمین

در اختیار آنها  6101هزار هکتار زمینی که توسط طرف ایرانی مطرح شد، در سال  011اد شد که اختصاص همچنین پیشنه

  .گذاشته شود
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