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 بنام خداوند متعال

 با آرزوی سالی خوش همراه با سالمتی دائمی و سعادت ابدی

"  درگوشه سمت چپ صفحه    Bookmarkعالمت   "  روي سرخط  اخبار مشاهده براي لطفا

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

http://iccima.ir/fa/matboat.html 

 

ارا همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب م

 بهره مند فرمائید.

جوابگو خواهند بود 62744380126و فاکس   62744380120در این راستا تلفن    
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 آب

 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱فروردین  ۸۰تاریخ: 

  بیشترین میزان هدر رفت آب در بخش کشاورزی استبیشترین میزان هدر رفت آب در بخش کشاورزی است

عضو شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش کشاورزی با بیشترین میزان هدر رفت آب نیازمند اصالح شبکه 

 .آبیاری است

 خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانگو با جمشید عدالتیان شهریاری عضو شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران در گفت و

گفت: از منابع آبی کشور به دلیل بهره برداری بیش از اندازه تغییرات آب و هوایی و خشکسالی های چند سال اخیر در وضعیت 

 .نامطلوبی قرار دارد

رفت آب مربوط به بخش کشاورزی است ادامه داد: این در حالی است که میزان تولیدات  وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان هدر

 .کشاورزی در مقایسه با میزان مصرف آب در این بخش نشان از مقرون به صرفه نبودن تولید است

 .وی گفت: برنامه ریزی برای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی باید مورد توجه جدی دولت قرار بگیرد

تیان تصریح کرد: اعطای وام با بهره کم به کشاورزان به منظور اصالح شیوه آبیاری می تواند در افزایش بهره وری بسیار موثر عدال

 .باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/5526455/%D8%A8% 
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 اقتصاد کالن

  ۳۱/۸۵/۸۰ فارس

های مصوب اقتصاد مقاومتی اولویت وزارت جهاد های مصوب اقتصاد مقاومتی اولویت وزارت جهاد وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد اجرای طرحوزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد اجرای طرح

  ۵۹۵۹کشاورزی در سال کشاورزی در سال 

تاکید کرد و گفت: افزایش تولید محصوالتی  ۵5وزیر جهاد کشاورزی بر افزایش تولید محصوالت مهم و استراتژیک کشور در سال  

  .ف گذاری شده استچون گندم، برنج و شکر در سال جدید هد

،محمود حجتی در حاشیه سفر به شهر شوش در شمال استان پایگاه اطالع رسانی دولتبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

با  ۵5گذاری سال از اماکن تاریخی و مذهبی این شهرستان افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و نامخوزستان و بازدید 

در راستای اقتصاد  59۵4عنوان اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل، وزارت جهاد کشاورزی اجرای طرح های آماده شده در سال 

 .را در دستور کار قرار داده است -1393مصوب سال -مقاومتی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در این راستا و در بخش تولید ، طرح هایی در زمینه افزایش تولید محصوالت استراتژیکی چون گندم، 

برنج، شکر آماده اجرا می باشند که با توجه به تعامل و همکاری خوب دولت و مجلس چشم انداز خوبی در این بخش پیش بینی 

 .شده است

زیر ساخت ها نیز در بخش حفاظت و چگونگی حفظ منابع پایه آب ، خاک و محیط زیست و چگونگی بهره وی اظهار کرد:در زمینه 

برداری از این منابع پایه از دیگر اولویت های سال جدید وزارت جهاد کشاورزی بوده که در تحقق آنها از توان و ظرفیت تولید 

 .کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی استفاده خواهد شد

حجتی همچنین بیان داشت:در زمینه حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور به ویژه در بخش آبخیزداری و حفظ خاک نیز طرح هایی 

 .در وزارت جهاد کشاورزی تصویب و آماده اجرا می باشند

تلف وزارت جهاد با همکاری و تعامل خوب تولیدکنندگان و کارکنان بخش های مخ ۵5وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد در سال 

 .کشاورزی شاهد پیشرفت خوب طرح های زیر بنایی در بخش کشاورزی در کشور باشیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=59۵53530333536 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۸۰تاریخ: 

  درصدی حجم معامالت محصوالت صنعتی و کشاورزیدرصدی حجم معامالت محصوالت صنعتی و کشاورزی۳۷۳۷و و   ۹۵۹۵رشد رشد 

میلیارد  865هزار و  6تن انواع محصوالت صنعتی ومعدنی به ارزش بالغ بر  8۵4هزار و  5۵0، ۵2طی آخرین هفته اسفندماه سال 

درصدی ارزش معامالت این گروه نسبت به  28درصدی حجم و  8۵ریال در بورس کاالی ایران داد و ستد شد که حاکی از رشد 

 هفته قبل از آن است

میلیارد  865هزار و  6تن انواع محصوالت صنعتی ومعدنی به ارزش بالغ بر  8۵4هزار و  5۵0، ۵2طی آخرین هفته اسفندماه سال 

ت این گروه نسبت به درصدی ارزش معامال 28درصدی حجم و  8۵ریال در بورس کاالی ایران داد و ستد شد که حاکی از رشد 

 .هفته قبل از آن است

تن انواع محصوالت کشاورزی به ارزش  255هزار و  6به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، همچنین 

 09ر گرفت که رشد اسفند ماه سال گذشته در بورس کاالی ایران مورد معامله قرا 48میلیارد ریال طی هفته منتهی به  69بیش از 

 .درصدی ارزش این معامالت را نشان می دهد 558درصدی حجم و 

هزار و  526میلیارد ریال و  500تن انواع محصوالت پتروشیمی به ارزش بیش از یک هزار و  ۵25هزار و  98بر اساس این گزارش، 

 .میلیارد ریال در تاالر معامالت بورس کاالی ایران داد و ستد شد 098تن انواع فرآورده های نفتی به ارزش بیش از  555

تن انواع کاال طی هفته مذکور در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار گرفت که ارزش آن به رقمی  569هزار و  08۵در مجموع 

  ./میلیارد ریال رسید 825هزار و  8بالغ بر 

http://www.iana.ir/fa/news/4۵542/%D8%B5%D8% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۸۳تاریخ: 

تداوم کشاورزی اقتصادی، در گرو اقتصاد مقاومتی/ ادامه اجرای پروژه های کشاورزی منطبق با تداوم کشاورزی اقتصادی، در گرو اقتصاد مقاومتی/ ادامه اجرای پروژه های کشاورزی منطبق با 

  رهبریرهبریدستورات دستورات 

و بر اساس بند ده گانه معظم له، این  "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"با توجه به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری به نام 

سازمان در سال جاری نیز با استناد به سیاست های ابالغی وزارت جهاد کشاورزی برنامه های ارتقاء بهره وری و افزایش تولیدات 

 .را در دستور کار قرار داده است ...های بخش کشاورزی و افزایش تولید نهاده محصوالت راهبردی، 

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، عدیل سروی رییس سازمان یاد شده در جمع 

ام مبارک حضرت زهرا )س( است که نویدبخش و متبرک به ن ۵5معاونین و مدیران این سازمان با اعالم این مطلب افزود: آغاز سال 

نشان از تبرک این سال به نام بانوی دو عالم دارد و امید است در راستای بیانات مقام معظم رهبری سال مبارکی برای ملت ایران 

 باشد. 

توسعه  5232انداز ه چشموی با بیان این که مقام معظم رهبری در راستای خودکفایی و ایجاد شکوفایی اقتصادی و بر اساس برنام

نامگذاری کرده اند، گفت: لذا بایستی همه ارکان نظام با اجماع کامل در  "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"کشور، امسال را به نام 

 های ابالغی اقتصاد مقاومتی اهتمام ورزند.های معظم له و بر اساس سیاستراستای سیاست

و خاک که از نعمات بی پایان الهی است برای بهره وری در کنار استفاده بهینه از آنها به وی افزود: بخش کشاورزی با وجود آب 

لحاظ داشتن شاخص های غیر قابل کنترل در کلیات عملیات مزرعه ای و یا تولید محصوالت کشاورزی از ریسک پذیر ترین بخش 

که بر مبنای علمی و فنی صورت پذیرد خود اتکائی محسوب شده و به همین دلیل در تامین نهاده های آن با خودکفایی کامل 

 واقعی اجتناب ناپذیر است و این راه تنها مسیر تداوم کشاورزی اقتصادی و پایدار است که در گرو اقتصاد مقاومتی است.

ا بخش کشور سروی با بیان این که طی دو سال گذشته و با توجه به اولویت بحث اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی به عنوان تنه

با رشد اقتصادی مثبت دولت تدبیر و امید برنامه های اجرایی مناسبی پیگیری شده است، گفت: در این استان نیز برنامه جامع 

نقشه راه کشاورزی مقاومتی استان درطرح اقتصاد مقاومتی تدوین و به ادارات تابعه، معاونت ها و مدیریت های تخصصی ابالغ و به 

 مربوطه مورد پیگیری قرار گرفته است طور مستمر مسائل

گانه  42سروی با تشریح عملکرد سازمان در سال گذشته گفت: از مهم ترین گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس بندهای 

برگزاری همایش، دوره های سیاست ابالغی اقتصاد مقاومتی است که از سوی مقام معظم رهبری طی دوسال اخیر، می توان به 

شی و کارگاه آموزشی برای رابطین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها در طرح اقتصادی مقاومتی، تدوین برنامه بهینه آموز

هزار تن  095هزار اصله نهال پسته، تولید  45هکتار بادام زمینی و توزیع  565تن زعفران،  04سازی الگوی کشت با اجرای کشت 

هزار هکتار از پروژه های اولویت دار آب و  530(، اجرای 2به رتبه  55)ارتقاء رتبه از  هزارتن به صورت تضمینی 553گندم و خرید 

هکتار پروژه آبیاری تحت فشار ، توسعه شبکه های آب های مرزی ، توسعه شبکه های آبیاری ، اجرای  252۵خاک، شروع اجرای 

 د. سیستم های نوین طرح آبیاری تحت فشار، بهینه سازی منابع آب اشاره کر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با توجه به اهمیت اقتصاد و نقش آن در استقالل کشور گفت: در سال جاری نیز با توجه به نامگذاری 

و بر اساس بند ده گانه معظم له، این سازمان با استناد به  "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"سال توسط مقام معظم رهبری به نام 

 رت جهاد کشاورزی برنامه های ارتقاء بهره وری و افزایش تولیدات محصوالت راهبردی، افزایش تولید نهادهسیاست های ابالغی وزا

ای بخش کشاورزی، اجرای برنامه های ذخایر راهبردی محصوالت کشاورزی توسعه صادرات مواد غذایی و محصوالت کشاورزی، 
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تولید و حفاظت از منابع انرژی(، فعال سازی واحدهای غیر فعال  بهینه سازی مصرف انرژی و آب در بخش کشاورزی )کاهش هزینه

و یا نیمه فعال، اجرای الگوی بهینه سازی کشت، اقتصادی کردن تولید و ساماندهی شرکت های دانش بنیان، تقویت و تشویق 

زایش ارزش افزوده و تجارت سرمایه گذاری در جهت ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی، افزایش کیفیت تولید با دیدگاه اف

صادراتی و توسعه کشت محصوالت گلخانه )توسعه کشت متراکم(، توسعه باغات در اراضی شیب دار، تولید بذور اصالح شده، ارتقای 

گاه ضریب تبدیل در دام ها با توجه به اصالح نژاد دام را در اولویت های اجرایی خود قرار داده و برنامه جامع خود را به تمام دست

های تابعه، معاونت ها و مدیریت های تخصصی ابالغ می نماید تا با اجرای دقیق این اولویت ها شاهد شکوفایی بخش کشاورزی 

 استان که نماد عملی از اقتصاد مقاومتی است باشیم.

http://www.iana.ir/fa/news/4۵592/%D8%AA%D8 
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 اقتصاد کالن
 اقتصاد نیوز ۵۹۳1پنجشنبه، دوازدهم فروردین 

  ساله برای صفر کردن تراز تجاری کشاورزی غذایی ایران ساله برای صفر کردن تراز تجاری کشاورزی غذایی ایران برنامه هفتبرنامه هفت
تصویب شورای های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه اقتصاد مقاومتی تدوین و به معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برنامه

ساله تراز تجاری کشاورزی غذایی کشور به صفر اقتصاد رسیده است گفت: در راستای این سیاست ها، با اجرای برنامه ای هفت

  .رسدمی

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با بیان این که در سیاست های به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطالع

ومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری در زمینه سه موضوع امنیت غذایی با اتکا بر تولید داخلی،ارتقای ذخایر راهبردی اقتصاد مقا

و تامین نهاده های تولید، تاکید شده است، اظهار داشت:برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه اقتصاد مقاومتی تدوین و به 

 .تصویب شورای اقتصاد رسیده است

ی در تشریح علل معرفی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان موفق ترین دستگاه در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی از سوی رئیس و

 52سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعالم کرد: با برنامه ریزی و انجام اقدامات فنی مناسب،تولید محصوالت کشاورزی با رشد 

 .افزایش یافته است ۵2میلیون تن در سال  554به  ۵4سال میلیون تن در  ۵0درصدی از 

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که رشد بخش کشاورزی در دو سال گذشته مثبت بوده 

میلیارد  8.5فی است،تصریح کرد:با افزایش تولید محصوالت کشاورزی و کاهش واردات، تراز تجاری کشاورزی غذایی کشور از من

 .بهبود یافته است ۵2میلیارد دالر در سال  2به کمتر از منفی  ۵4دالر در سال 

ساله تراز تجاری کشاورزی غذایی کشور به صفر  0های اقتصاد مقاومتی با اجرای برنامه ای وی خاطرنشان کرد: در راستای سیاست

 .می رسد

درصد جو و بخش زیادی از علوفه های تازه نظیر یونجه و شبدر مورد نیاز کشور  83بخشنده در زمینه تولید نهاده های دامی گفت: 

 .در داخل تولید می شود

میلیون تن در داخل تولید و به خاطر حفظ منابع آبی بقیه نیاز کشور از  4وی افزود: محصوالت تابستانه و آب بر مانند ذرت نیز 

 .شودخارج تامین می

وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش دو برابری سطح زیر کشت و تولید دانه روغنی کلزا در سال  معاون برنامه ریزی و اقتصادی

ساله  53اظهار داشت:در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی و به منظور تامین روغن مورد نیاز کشور و کاهش وابستگی،طرح  ۵2

درصد  03ین طرح ضریب خوداتکایی در تامین روغن مورد نیاز کشور به افزایش تولید دانه های روغنی تهیه شده که با اجرای ا

افزایش می یابد ضمن آن که از کنجاله دانه های روغنی به عنوان نهاده دامی در صنعت دامپروری استفاده می شود و واردات این 

  .نهاده ها نیز کاهش می یابد

-https://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN523523 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۵۱تاریخ: 

  ابراز رضایت معاون رییس جمهوری از عملکرد جهاد کشاورزی در اجرای اقتصاد مقاومتیابراز رضایت معاون رییس جمهوری از عملکرد جهاد کشاورزی در اجرای اقتصاد مقاومتی

گذشته، بخش کشاورزی همواره رشد اقتصادی مثبت داشته است و حتی امسال که رشد اقتصادی بخش خدمات بین سال  3در 

صفر و یک بوده و صنعت منفی بود، رشد اقتصادی بخش کشاورزی مثبت بود و این بخش توانسته در مجموع تا پایان سال گذشته 

 .مثبت برسد 5.5به رشد یک تا 

امه ریزی کشور گفت: طی دو سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی موفق ترین دستگاه در اجرای برنامه رئیس سازمان مدیریت و برن

 .های اقتصاد مقاومتی بوده است

محمد باقر نوبخت در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به   رسانی وزارت جهاد کشاورزی،به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی امنیت غذایی و ذخایر استراتژیک، اظهار داشت:  0موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در اجرای بند 

تصادی بخش خدمات بین سال گذشته، بخش کشاورزی همواره رشد اقتصادی مثبت داشته است و حتی امسال که رشد اق 9در 

صفر و یک بوده و صنعت منفی بود، رشد اقتصادی بخش کشاورزی مثبت بود و این بخش توانسته در مجموع تا پایان سال گذشته 

 .مثبت برسد 5.5به رشد یک تا 

ته است، درصد افزایش داش 59.5معاون رئیس جمهوری با بیان این که در این مدت، تولیدات کشاورزی در بخش های مختلف 

 8.5به  ۵4میلیون تن درسال  2.8درصدی از  68خاطرنشان کرد: در زمینه کاالی استراتژیک گندم، خرید این محصول با رشد 

 .افزایش یافته است ۵2میلیون تن درسال 

تن افزایش و هزار 933رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اضافه کرد: در این مدت، با رشد تولید چغندرقند، تولید شکر 

 .واردات این محصول کاهش یافته است

میلیارد دالر رسیده،  9.4میلیارد دالر به منفی  8سخنگوی دولت با اشاره به این که تراز بازرگانی بخش کشاورزی نیز از منفی 

 .میلیارد دالر مثبت شده است 5اظهار داشت: به عبارت دیگر، تراز بازرگانی بخش کشاورزی 

 5هوری خاطرنشان ساخت: بخش کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری از خروج معاون رئیس جم

 .میلیارد دالر ارز جلوگیری کرده است

میلیون تن افزایش یافته و این میزان  6به بیش از  ۵4هزارتن در سال  933نوبخت تصریح کرد: ذخایر استراتژیک گندم ما از 

 .وم بودن اقتصاد در مقابل تکانه های خارجی استمقا به معنی ذخایر

http://www.iana.ir/fa/news/4۵565/%D8%A0%D8%A8 
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 اقتصاد محصوالت

  ۳۱/۸۵/۵۱ فارس

استراتژی تولید در دامپروری استراتژی تولید در دامپروری   ::وگو با فارسوگو با فارسرئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در گفترئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در گفت

  یابدیابدکشور نیست/درآمدهای صادراتی با ارز تک نرخی افزایش میکشور نیست/درآمدهای صادراتی با ارز تک نرخی افزایش می

زا باشد، اما به نفع اقتصاد کشور تک نرخی شدن ارز می تواند تورم :رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت 

  .نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی کشور خواهد بوداست، چرا که وقتی ارز تک نرخی شود، درآمدهای صادراتی و در 

 .کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان مشکالت زیادی دارند خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ری محصوالت پروتئینی، رکود و نوسان های گذابه گفته بیشتر فعاالن این بخش، این مشکالت هم ناشی از ورود دولت در قیمت

 .بینی بودن تورم و قیمت ارز استداخلی و غیرقابل پیش

همه این موارد باعث شده تا فعاالن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور نتوانند بازارهای بین المللی را به دست آورند و از طرف 

در مورد مشکالت کارخانجات خوراک دام با مجید موافق  ۵5تدای سال دیگر کیفیت محصوالتشان دستخوش تغییر شود. در اب

قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که امسال را انجمن با 

 .وگو کردیم، گفتالملل نام گذاری کردهشعار توسعه روابط اقتصادی صنعت خوراک دام ایران در سطح بین

چرا ایران نمی تواند سهم بیشتری از بازارهای کشورهای دیگر در زمینه محصوالت پروتئینی و خوراک دام را به *

 دست آورد؟

این موضوع چند دلیل دارد؛ دلیل اول اینکه اصوال استراتژی تولید در کشور وجود ندارد. به طور مثال نتیجه فقدان استراتژی تولید 

 .مازاد تولید گوشت مرغ در کشور و نبود مشتری و بازار پایدار در داخل و خارج کشور است در کشور،

های می گردد. شرکتسال قبل بر 53در حالی که در دنیا نگرش استراتژیک به موضوع تولید به عنوان یک سالح رقابتی تقریبا به 

های تولید یک بخش تولید نبوده و نیستند، زیرا معتقدند خط مشی مطرح دنیا قائل به تمایز بین استراتژی بازاریابی و استراتژی

 .ترین حلقه گمشده صنعت ماستضروری از استراتژی بازاریابی است و این اصلی

شود، به تومان اخذ می 233دوم اینکه جهت صادرات خوراک دام تعرفه و عوارض گمرکی به طور میانگین کیلویی  وی بیان داشت:

های دامی مورد مصرف با ارز مبادله ای وارد شده است، ضمن اینکه حاشیه سود در صنعت خوراک دام ایران پایین ادهبهانه اینکه نه

 .است

در سال گذشته برای ورود به بازار کشورهایی چون الجزایر، بنگالدش، عمان، افغانستان، کویت، عراق، ترکمنستان، تاجیکستان، 

دام کردیم، اما نتوانستیم به قرارداد میان مدت و بلند مدتی برسیم که بتوانیم ریسکش را ارمنستان و دیگر کشورهای همسایه اق

ها برای صنعت ما بسیار باالست و به تناسب تغییر و تحوالت اقتصادی که در داخل کشور به بپذیریم. چرا که ریسک این فعالیت

 .دهدما نمی طور خاص در صنعت دامپروی می افتد، اجازه چنین ریسکی را نیز به

المللی توانیم در بازارهای بینگوید میدر صورتی که مشاهدات و مذاکرات تجاری ما با طرف خارجی می موافق قدیری بیان داشت:

و فراملی فعالیت کنیم، اما ترجیح می دهیم، وارد این بازارها نشویم. از طرف دیگر مباحث مرتبط با قوانین و بروکراسی پیچیده 

 .ریزی بلندمدت را از مدیران ما گرفته استوجود دارد که اجازه برنامه  اداری نیز

 .شودالبته در برخی کشورها مثل عراق نیز جای پای مذاکرات دولتی و دیپلماسی اقتصادی دولت کامال خالی و احساس می
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نعت باالست و مشکل منابع انسانی متاسفانه استهالک در ص  رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تصریح کرد:

های کشورمان به نسبت میانگین صنایع خوراک دام جهان کوچک هستند. بزرگترین واحد تولیدی ما متخصص نیز وجود دارد. بنگاه

هزار تن تولید داشته  ۵43هزار تن تولید داشته ولی بزرگترین کارخانه تولید خوراک دام دنیا حدود  83در سال گذشته حدود 

 .ستا

را   وی افزود: تولید با ظرفیت پایین و غیر استاندارد در واحدها ضمن کاهش بهره وری، قیمت تمام شده را باال و قدرت رقابت

 .هایی که روی قیمت تمام شده محصوالتمان تاثیر دارند، کار بیشتری کنیمکاهش می دهد. باید روی کلیه مؤلفه

شباهت زیادی دارد. هم نرخ بهره باال بود و هم  5۵83ما به شرایط ترکیه در سال  موافق قدیری تصریح کرد: وضعیت حال حاضر

اتفاق افتاد.اگر فضای  83مشکالت کشور ما را داشتند. اما پایه گذاری صادرات محصوالت کشاورزی این کشور در همان دهه 

تولید خوراک دام جهان حداقل در منطقه  های مطرحتوانیم رقیب سرسختی برای شرکتاقتصادی در کشور مساعد شود ما هم می

 .خودمان یا کشورهای اسالمی باشیم

 چرا از نظر شما استراتژی تولید در مقیاس جهانی و منطقه ای با اهمیت است؟ *

شک یکی از آثار مهم تحوالت قرن بیستم در محیط تجاری و تولیدی، جهانی شدن است. در شرایط موافق قدیری بیان داشت: بی

تولید از یک تصمیم محدود و در قلمرو ملی فراتر رفته و به مرزها و بازارهای جهانی در حد یک تصمیم استراتژیک تبدیل  کنونی

شده است؛ که در این شرایط حتی مشتری ما هم مشتری جهانی است و بالعکس. ما همیشه در تمام محافل به کارخانجات توصیه 

 .عمل کنندای کنیم جهانی فکر کنند، اما منطقهمی

وی افزود: صنعت دامپروی و خوراک دام یکبار برای همیشه و برای نجات از رکود باید به سمت بین المللی شدن حرکت کند و با 

 .افزایش صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی راه خود را پیدا نماید

 و منطقه ای در چه می دانید؟ موانع استقرار تولید کارخانجات خوراک دام و دامپروران را در مقیاس جهانی *

توان به روزمرگی مدیران مان در فرآیند تصمیم گیری به جای آینده توان اشاره کرد اما از مهمترین آنها میدالیل متعددی را می

تعدد نگری؛ صرف کپی برداری به جای الگوبرداری از مفاهیم نوین مدیریتی؛ فضای غیر رقابتی حاکم بر اقتصاد کشور؛ و مشکالت م

 .ها، حجم نقدینگی و استاندارد مصرف دارد، نام برداقتصادی، فرهنگی و سیاسی که آثار مخربی بر برنامه ریزی

 دولت باید در این زمینه چه اقداماتی انجام دهد؟ *

باید تمام دیپلماسی اقتصادی دولت در این برهه زمانی با کشورهای منطقه، شاه کلید حل مشکالت صادرات ماست. همچنین دولت 

این حداقل انتظار  .تالش خود را جهت کاهش رکود انجام دهد و به گونه ای اقدام کند تا تورم در کشورمان قابل پیش بینی شود

 .است تا فعال اقتصادی بتواند آن را پیش بینی کند

 .کمک اساسی نماید تواند به افزایش صادرات و تسهیل مبادالت تجاری ما با کشورهای هدفهمچنین تعرفه ترجیحی می

درصد مواد اولیه صنعت ما وارداتی است بنابراین پیش بینی نرخ ارز برای ما بسیار مهم  ۵3وی افزود: ضمنا به دلیل اینکه حدود 

 .است

 کارشناسان معتقد هستند اگر ارز تک نرخی شود صادرات کاهش می یابد، نظر شما در این باره چیست؟*

ورم زا باشد اما به نفع اقتصاد کشور است. وقتی ارز تک نرخی شود، به قیمت بازار نزدیک است. تک نرخی شدن ارز می تواند ت

قیمت بازار هم با عرضه و تقاضا تعیین می شود. مزیت ارز تک نرخی افزایش درآمدهای صادراتی و در نتیجه افزایش تولید ناخالص 

صادی کشور خواهد شد. ارز چند نرخی مثل وصله ناجور در اقتصاد که در نهایت موجب بهبود وضعیت اقت داخلی کشور خواهد بود
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است؛ هم به تولیدکننده ها صدمه می زند و هم به صادرکننده ها. وی افزود: گزارشات تحقیقی نشان می دهد اگر ارز تک نرخی 

ی خارجی در بخش کشاورزی گذارکند، سرمایهشود و اقتصاد به سمت آزادسازی واقعی پیش برود فساد و رانت کاهش پیدا می

کند، تولید خوراک دام سنتی در واحدهای پرورش به دالیل متعدد فنی و اقتصادی کاهش و تولید خوراک دام افزایش پیدا می

صنعتی در کارخانجات افزایش و با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک کشورمان در بلند مدت به نفع واحدهای تولید کننده خوراک دام 

 .د بودصنعتی خواه

در حال حاضر نیز هر زمان فضای کشور مخصوصا در عرصه محصوالت پروتئینی و نهاده های دامی باثبات بوده، حجم صادرات ما 

 .افزایش پیدا کرده است

تمام مواردی که شما در خصوص افزایش تولید و صادرات بیان می کنید، مربوط به اقتصاد کالن و دولت است، اما در *

ین صنعت هم در ماجرا دخیل هستند. مصداق این دخیل بودن هم به کیفیت محصوالتشان برمی گردد. واقع فعالین ا

 که آیا کیفیت محصوالت ایرانی قابلیت افزایش سهم بازار در عرصه بین الملل و داخل را دارد یا خیر؟

. مرغوبیت، قیمت و زمان عرضه. اما وی افزود: در ابتدا باید موضوع کیفیت را تعریف کرد. کیفیت شامل سه مشخصه مهم است

دهد. به طور مثال قیمت گذاری در محصوالت های اقتصادی کشور اجازه بروز و ظهور خیلی از این اجزا را نمیفاکتورها و شاخص

 .پروتئینی از جمله مرغ و شیر در اختیار عرضه کننده کاال نیست و قیمت با ورود دولت به این عرصه تعیین می شود

ق قدیری بیان داشت: حال زمانی که بخشی از این سه گانه دستکاری می شود، چرا باید انتظار این وجود داشته باشد که دو مواف

عنصر دیگر، ثابت باقی بماند. هر زمانی سه گانه مرغوبیت، قیمت و زمان عرضه به دست تولید کننده قرار گرفت، او خودش مدیریت 

 .وم ها دستکاری می شود، ناخودآگاه مرغوبیت هم دچار نوسان می شودکیفیت می کند. اما زمانی که مفه

وی گفت: نکته مهم دیگر این است که صنایع خوراک دام در بازار نزدیک به بازار رقابت کامل، فعالیت می کند، چرا که عالوه بر 

محصوالت پروتئینی از جمله دامدار شیری  های تولیدکننده در کل زنجیرهتعداد زیاد کارخانجات خوراک دام در کشور، تعداد حلقه

 .و گوشتی، مرغدار گوشتی، تخم گذار، مادر، کشتارگاه و... باال و متنوع است

گذاری خالف منطق و اصول اقتصاد رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تصریح کرد: بنابراین در این بازار قیمت

دولت در بازار صورت بگیرد که بازار انحصاری و به دست چند شرکت خاص و مشخص باشد.  زمانی باید قیمت گذاری توسط .است

کند نباید انتظار داشت که مرغوبیت کاال نیز تغییر نکند؛ زمانیکه در یک دوره حداقل یکساله قیمت محصوالت پروتیینی تغییر نمی

 .گی به واردات از نوسان قیمتی برخوردار استضمن اینکه ورودی مواد اولیه کارخانجات خوراک دام به دلیل وابست

شود که اصل موضوع کیفیت محصول زیر سوال برود و تولید کننده برای حفظ مشتری و وی افزود: البته همه اینها دلیل نمی

گر غیر افزایش سهم بازار ملی و فراملی تحت هیچ شرایطی نباید کیفیت و مرغوبیت محصول خود را کاهش دهد. ناگفته پیداست ا

از این فکر کند بازنده واقعی است، زیرا شاید در آن مقطع و مدت زمان کوتاه مشتری را حفظ کرده ولی در نهایت بازار آینده و 

شود، تولیدکننده معتبر در فضای غیر رقابتی، انگیزه و اش را از دست خواهد داد.این هم یکی از مسائلی است که باعث میمشتری

 .ست بدهدتحمل خود را از د

 افتد؟چه اتفاقی در این قیمت گذاری اجباری توسط دولت می *

ها تمایل دارند با پایین نگه داشتن دستوری قیمت کاالهای اساسی از جمله مرغ و محصوالت لبنی باعث گران وی افزود: دولت

ن این سبد با کاهش متوسط وزن انواع نشدن سبد خانوار شوند؛ اما واقعیت این است که در برخی مواقع شاهد هستیم در اصل وز

 .محصوالت پروتئینی و لبنی کاهش پیدا می کند
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وی بیان داشت: انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، سعی می کند در حیطه شرح وظائف و اختیارات خودش، دولت را 

ا خود دولت بهم زده است. انجمن کامال هوشیار است و در به بازی برگرداند. دولت ادعای توجه به کیفیت را دارد، اما بازی کیفیت ر

حوزه کسب و کار این صنعت به دولت با گزارشات کارشناسی نشان می دهد که این بازی، در نهایت باخت باخت است. چرا که 

این است که  مصرف کننده در نهایت می بازد. به دلیل اینکه وزن پایین تَر و کیفیت کمتری خریده است. ما تالش مان بر

 ..واحدهایمان برای کسب بازدهی بیشتر از امکانات موجودشان برنامه ریزی بهتری داشته باشد

هائی که نرخ بازده آنها بیشتر از نرخ هزینه گذاری سرمایه گذاران خارجی در پروژههمچنین تسهیل سرمایه گفت: موافق قدیری

زایش بهره وری و کیفیت محصوالت است و در نهایت کمک به واگذاری های انجمن برای افای آنها است از برنامهسرمایه

ای آنها بیشتر از نرخ بازده آنها است به فعاالن اقتصادی که های دولتی و نیمه دولتی که نرخ هزینه سرمایهها و پروژهگذاریسرمایه

 .بودخواهد  ۵5تری دارند از مهمترین اقدامات مان در سال مناسبانگیزه و عملکرد 

http://www.farsnews.com/59۵53552333296 
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 اقتصاد محصوالت
 ایسنا - ۵۹۳۱فروردین  ۵۹جمعه 

  هشدار سازمان حمایت نسبت به افزایش قیمت گندم هشدار سازمان حمایت نسبت به افزایش قیمت گندم 

کنندگان و تولیدکنندگان ممنوع اعالم شده است، معاون سازمان حمایت مصرفبا توجه به اینکه واردات گندم در سال جاری 

  .گوید با ممنوعیت یکباره واردات گندم طبیعی است که با افزایش قیمت مواجه شویم؛ مگر اینکه شرایط به روال سابق بازگرددمی

، گفت: افزایش قیمت رف و تولید گندم مشخص است، با بیان اینکه میزان مصوگو با خبرنگار ایسنامصیب محمدیان شمالی در گفت

گندم را در یک شرایط عادی در بازار شاهدیم و هیچ عامل جدیدی در بازار ورود نکرده که آن را دلیل افزایش بدانیم و موضوع 

  .ممنوعیت ناگهانی واردات گندم تنها دلیل این گرانی است

رفتند واردات گندم را ممنوع کنند و این در حالی است که این کار بدون وی افزود: مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گ

جلسه قبلی و اعالم آمادگی صورت گرفته و سازوکاری نیز برای آن تعریف نشده است؛ بنابراین زمانی که به یکباره محدودیت ایجاد 

  .شود موجب افزایش قیمت خواهد شدمی

دهند که باید با افزایش قیمت مقابله کنند، البته همه سازمان حمایت را خطاب قرار می محمدیان شمالی ادامه داد: بعد از گرانی،

کنیم ولی باید به این موضوع توجه شود که براساس یکی از این موضوع هیچ ایرادی ندارد و ما به وظایف قانونی خودمان عمل می

ریزی صورت گیرد و بعد از ها قبل برنامهت برای واردات باید از ماهمواد قانونی، رفع موانع تولید قبل از هرگونه محدودیت یا ممنوعی

  .اینکه تثبیت شد و قابلیت اجرایی یافت چند ماه جلوتر باید به اطالع عموم رسانده شود

شود  کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: اینکه به یک باره و بدون اطالع قبلی واردات گندم ممنوعمعاون سازمان حمایت مصرف

ای و دولتی نیستند و غیر از شرکت بازرگانی دولتی ایران حدود ها که یارانهرود، چون همه گندمها باال میطبیعی است که قیمت

  .اندها نیز از قبل آزادپز شدهدرصد خبازی 20واردکننده گندم داریم و این در حالی است که  553

ها از صنایع مرتبط از جمله شیرینی یا ماکارونی خود به خود برای باال بردن قیمت وی با بیان اینکه با این افزایش قیمت بسیاری

البته ما به همه واردکنندگان گندم اعالم کردیم که اسناد مربوطه خود را ارائه دهند تا براساس آن  :شوند، عنوان کردتحریک می

های تعریف شده دولتی با نظارت و کنترل مت قبل در شبکهها را استخراج کنیم. ولی در نهایت باید گندم وارداتی به قیقیمت

توزیع شود یا مابه تفاوتی که برای آنها ایجاد شده به حساب خزانه دولت واریز شود که در هر دو صورت افزایش قیمت خواهیم 

  .داشت، مگر اینکه شرایط به روال اول بازگردد

http://www.isna.ir/fa/news/95011302657/% 
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 اقلیم و منابع طبیعی

  ۳۱/۸۵/۸۵ فارس

  های ایالم محدود شد های ایالم محدود شد شیوع خشکیدگی درختان بلوط جنگلشیوع خشکیدگی درختان بلوط جنگل  ::مدیرکل منابع طبیعی ایالممدیرکل منابع طبیعی ایالم

های استان ایالم کنترل حاضر در استان ایالم شیوع و توسعه خشکیدگی بلوط جنگلمدیرکل منابع طبیعی ایالم گفت: در حال 

  .شده و این وضعیت فعاًل ادامه دارد اما بدین معنی نیست که این وضعیت به این شکل استمرار داشته باشد

های استان ایالم جنگل وگو با خبرنگار فارس در ایالم، در خصوص وضعیت خشکیدگی درختان بلوطرضا احمدی امروز در گفت

ها و ها و مراتع به دلیل بارشکل منابع طبیعی استان ایالم از جنگلاظهار داشت: با توجه به پایش متخصصان بخش فنی اداره

 .نزوالت مطلوب آسمانی خوشبختانه خشکیدگی درختان بلوط به کمترین حد خود رسیده است

ایالم گفت: در حال حاضر در استان ایالم شیوع و توسعه خشکیدگی بلوط  مدیرکل منابع طبیعی ایالم و آبخیزداری استان

های استان ایالم کنترل شده و این وضعیت فعاًل ادامه دارد اما بدین معنی نیست که این وضعیت به این شکل استمرار داشته جنگل

 .باشد

به وضعیت جوی استان بستگی داشته و امکان  های ایالم تنهاوی ادامه داد: محدود شدن شیوع خشکیدگی درختان بلوط جنگل

ها مطلوب و در شرایط دیگری با افزایش دما میزان خشکیدگی درختان بلوط در استان ایالم افزایش دارد در شرایطی وضعیت بارش

 .های بلوط توسعه یابدیافته و آفات مختص جنگل

های مطلوب زمستان سال گذشته و بهار امسال وضعیت ارشاحمدی اضافه کرد: خوشبختانه در این مقطع زمانی با عنایت به ب

های بلوط استان ایالم مطلوب ارزیابی شده و روند خشکیدگی کند و رو به کاهش است که فعالً در این زمینه خشکیدگی جنگل

 .توسعه خشکیدگی وجود ندارد

وده که باید با کمک مردم و مسئولین این نعمت ها و مراتع باحمدی تصریح کرد: استان ایالم یکی از مناطق بکر از حیث جنگل

 .خدادادی محافظت شود

میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور در استان ایالم  10حدود  ۵9مدیرکل منابع طبیعی استان ایالم گفت: در سال 

ای بودجه ۵2ها شود اما در سال نگلبه این دستگاه اجرایی اختصاص یافت تا صرف احیا و حفاظت و حراست از منابع طبیعی و ج

 .از این محل برای محدود کردن خشکیدگی درختان بلوط در استان ایالم اختصاص نیافته است

ای برای مقابله با خشکیدگی درختان بلوط در وی ادامه داد: البته باید اذعان کرد در سال گذشته هیچ اعتباری از هیچ ردیف بودجه

های این دستگاه اجرایی و مسئوالن ارشد آن تا به این لحظه منتج به ها و پیگیریختصاص نیافت و تالشهای استان ایالم اجنگل

 .ای نشده استنتیجه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=59۵535353333۵3 
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منابع طبیعیاقلیم و   
  ۳۱/۸۵/۸۰ فارس

قابل توجه مسئوالن محیط زیست، جهاد کشاورزی و نیرو فاضالب صنعتی رودخانه اترک را تهدید قابل توجه مسئوالن محیط زیست، جهاد کشاورزی و نیرو فاضالب صنعتی رودخانه اترک را تهدید 

  کند/کند/میمی

ها در شهرک صنعتی باید سیستم دفع بهداشتی فاضالب داشته باشند، اما نفوذ به حریم رودخانه تجاوز نکنیم در حالی که کارخانه

  .کندرودخانه اترک کشاورزی و سالمتی مردم و دامها را تهدید می فاضالب صنعتی قوچان به

های احداث شده در شهرک صنعتی باید سیستم دفع بهداشتی ، در حالی که کارخانهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شهرک صنعتی قوچان به رودخانه اترک، کشاورزی، دامپروری و سالمتی مردم و  فاضالب داشته باشند، اما نفوذ فاضالب صنعتی از

 .کنددام آنها را در پائین دست رودخانه تهدید می

رود و از کوههای عمارت قوچان در سلسله کوههای رودخانه اترک در قوچان که یکی از سرشاخه های مهم اترک بزرگ به شمار می

کیلومتر و گذر از سه استان خراسان رضوی، شمالی و گلستان و همراه  033ی مسافت حدود هزار مسجد شروع شده و پس از ط

 .ریزدشدن با رود مرزی سومبار و عبور از ترکمنستان از طریق خلیج حسنقلی به دریای خزر می

 .شده استرود اترک این روزها به دلیل احداث سد تبارک در باال دست روستاهای بادخور و یوسفخان خشک و کم اب 

نفوذ فاضالب صنعتی و شهری و ریزش زباله در مسیر رود اترک، آن را به کانون بوی تعفن و زباله تبدیل کرده و در بسیاری از 

 .روزهای سال خشک شده است

 .کندنفوذ فاضالب صنعتی که رودخانه اترک را تهدید می

 .تری شهرک صنعتی قوچان گرفته شده استکیلوم 9در منطقه شهر کهنه حدود  ۵5فروردین  5این عکس در روز 

 آلودگی رودخانه اترک در قوچان بر اثر نفوذ فاضالب صنعتی

رودخانه اترک که روزگاری منشاء کشاورزی و دامپروری مردم قوچان و روستاهای اطراف بود، حتی ماهی قزل آالی رنگین کمان 

 .ری و صنعتی به مزبله تبدیل شده استداشت، اما امروز به دلیل کم آبی و نفوذ زباله و فاضالب شه

 آلودگی رودخانه اترک قوچان بر اثر نفوذ فاضالب صنعتی

زمانی در حاشیه رود اترک در قوچان باغ بزرگ سیب یزدیان بود که مردم قوچان عالوه بر استفاده از محصول این باغ، حتی از 

کردند، در فصل برداشت، برخی از مردم به عنوان کارگر در علفهای باغ برای خوراک یکی دو راس دام داشتی خود استفاده می

 .چیدن سیب کار می کردند

 .باغ یزدیان یکی از محلهای مهم سیزده بدر مردم قوچان بود که االن اثری از باغ نیست

فتاد، نیست و همه هکتاری یزدیان قوچان که بعد از انقالب مصادره شد و به دست بنیاد مستضعفان ا 233امروز اثری از باغ حدود 

آن باغ تخریب شد، درختها از بن بریده شد و زمین باغ سیب، تبدیل به منزل مسکونی شده است، در حالی که قوچان هیچ کمبود 

 .زمین برای ساخت منزل برای مردم نداشت

هم جزء ادارات محیط نکته جالب این که اداره حفاظت محیط زیست قوچان مقابل باغ یزدیان احداث شد و حتی آدرس رسمی آن 

اما واکنشی از آن در برابر تخریب باغ دیده  «روبروی باغ یزدیان -اداره قوچان، یعقوب آباد مسئول» زیست در اینترنت موجود است 

 .نشد

از فراوانی  5963کیلومتری قوچان و محل قوچان سابق( که زمانی در دهه  8در شهر کهنه )محل مورد اشاره در عکس پائین در 

 .شد، دیگر از باغهای انبوه خبری نیستغهای انبوه آدم در باغهای آن گم میبا
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اکثر اهالی شهر کهنه از فرط بی آبی و خشکسالی رود اترک، به حاشیه شهرهای قوچان و مشهد مهاجرت کرده و تعدادی  امروز

 .افراد غیر بومی در آن ساکن شده اند

محل برداشت آب کشاورزان و دامداران بود، به محل تعفن و انباشت زباله تبدیل شده است. بوی تعفن آب سیاه   رود اترک که

 .شودرسد، هیچ موجود زنده ای در آن یافت نمیمتری به مشام می 433جاری در رود اترک از فاصله 

ان است که بدون تصفیه، وارد رودخانه اترک شده و گویند منشاء آب سیاه و الوده بد بو از شهرک صنعتی قوچکشاورزان محلی می

 .شوداگر کشاورزی از آن آب سیاه برای آبیاری باغ و زمین استفاده کند، درختهایش خشک شده و محصولش هم غیر بهداشتی می

تراض نوشته و یکی از کشاورزان گفت: اگر اداره محیط زیست به حرف مردم کشاورز شهر کهنه اهمیت دهد، حاضریم طوماری از اع

 .همه امضا کنیم تا جلوی نفوذ و نشت فاضالب صنعتی به رودخانه اترک را بگیریم

وی گفت: امروز سگها برای ضد عفونی بدن خود و کشته شدن شته های بدن خود در این فاضالب غلط زده و بدن خود را سیاه 

 .کنندمی

 .شوندگندیده به درختانش بدهد، درختان خشک میاین کشاورز که یوسف نام داشت، گفت: هر کس از این آب 

 .وی از مسئوالن خواست به داد باقی مانده کشاورزان و باغداران و دامداران برسند و جلوی الوده شدن اب رود اترک را بگیرند

د، فردا که تابستان شود رساین کشاورز گفت: هنوز هوا سرد است و بارندگی ادامه دارد، این بوی تعفن از رودخانه اترک به مشام می

 .و هوا گرم و بارندگی قطع شود، نمی توانیم در باغ خود کار کنیم

یوسف افزود: تا دو سال قبل این فاضالب بد بو در رودخانه نبود و کشاورزان از بارندگی فصلی در رودخانه برای آبیاری باغ خود 

ن سیاه و بسیار بد بو و غیر غابل استفاده شده و اگر دامها از این آب کردند، اما پس از نشت فاضالب در اترک همه آب آاستفاده می

 .شوندمی  بخورند، تلف

های آبی در اطراف رودخانه نصب کرده و حریم رود اترک را مشخص کرده و نوشته از منتهی الیه وی گفت: وزارت نیرو میله

، اما نمی دانم، چرا به فکر نفوذ فاضالب صنعتی به رودخانه اترک متر حریم رودخانه است، تا در ان کشت و کار نشود 43رودخانه تا 

 .نیست.فاضالبی که آب سیاه و شبیه لجن حمامهای قدیمی درست کرده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=59۵5353033355۵ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
  ۳۱/۸۵/۸۵ فارس

های مازندران تا زخمی عمیق بر پیکره عمیق های مازندران تا زخمی عمیق بر پیکره عمیق آشام به جنگلآشام به جنگلدهد از حمله خوندهد از حمله خونفارس گزارش میفارس گزارش می

  طبیعتطبیعت

دهد و زیر ها و منابع طبیعی مازندران جوالن میرحم سالیان سال است که بر گستره وسیع جنگلآشامی بیها همچون خونزباله 

  .و زبر زمین را در محاصره کثیف خود دارد

تره طولی خود در کرانه نیلگون دریای خزر یکی از از شهرستان نوشهر، استان مازندران با گس خبرگزاری فارسبه گزارش 

های کشور، هم از نظر گردشگری و هم از نظر کریدوری کوتاه برای مسافران و گردشگرانی است که قصد سفر استان ترینپرترافیک

رزشمندی برای شود و این امتیاز بسیار اهای کشور همچون خراسان رضوی و یا گیالن را دارند، محسوب میبه دیگر استان

زایی پایدار همراه با درآمدی مکفی و مطمئن از هایی در راستای اشتغالمازندران است تا بتواند در حوزه توریسم و ایجاد زیرساخت

 .مند شودآن بهره

ترین عامل جذب گردشگران و مسافران داخلی و خارجی است ولی این های مازندران مهمکننده جنگلطبیعت سرسبز و خیره

 .شودرو میها روبههای عجیب و غیرقابل توجیهی از سوی انسانمهرینعمت بزرگ و خدادادی با بی

 زخمی عمیق و کهنه بر پیکر طبیعت بر جای مانده است *

زده و های ماشیناعصاب و روان انسان  بخش بودن و تمددهای بصری و آراممندی از جاذبهطبیعت و جنگلی که همگان برای بهره

آورند و البته جنگل نیز همچون همیشه با رویی گشاده دامن سبز خود را برای ته از عصر آهن و تکنولوژی به آن پناه میخس

 .دارد، زخمی عمیق و کهنه از این مهرورزی نصیبش شدها مفروش مینوازی انسانمیهمان

 درانها و منابع طبیعی مازنرحم بر گستره وسیع جنگلآشامی بیها خونزباله *

دهد و زیر و ها و منابع طبیعی مازندران جوالن میرحم سالیان سال است که بر گستره وسیع جنگلآشامی بیها همچون خونزباله

های سفره شمار و خطرناک بر روی زمین، سبب آلودگیهای بیزبر زمین را در محاصره کثیف خود دارد و عالوه بر آلودگی

 .زیرزمینی نیز شده است

های تر و ها اما باز هم انسان در قبال مهر، محبت و سخاوت جنگل و طبیعت به ریختن زبالهها و داناییجود این همه آگاهیبا و

های زیرزمینی همراه هوا و آب دهد و در نهایت دودش به شکل آلودگیخشک بر پیکره سبز و با طراوت طبیعت و جنگل ادامه می

 .رودچشم خودش میبا از بین رفتن تدریجی جنگل به 

 ها نیازمند نگاه فرهنگی استحل معضل زباله *

ها نیازمند نگاه وگو با خبرنگار فارس، اظهار کرد: حل معضل زبالهها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفتمعاون سازمان جنگل

شود ولی اگر به ها رفع میفن زبالهفرهنگی به این بخش است و قطعًا با رویکرد فرهنگی بخش زیادی از مشکالت در حوزه دفع و د

 .ماندشود و در جای خود باقی میها حل نمیآوری، دفع و دفن زباله توجهی نشود مشکل زبالهسازی درباره چگونگی جمعفرهنگ

 است ها با اکراه و اجبار بودهدانی توسط مدیریت جنگلموافقت با واگذاری عرصه برای زباله *

ناپذیر بدون صورت اجتنابها همیشه بهدانی توسط مدیریت جنگلود: موافقت با واگذاری عرصه برای زبالهتقوی افزبهزاد انگورج

است و شهرداران و مدیریت شهری با کمی تفاوت، با همین  رغبت و میل باطنی انجام شده و مطمئناً توأم با اکراه و اجبار بوده

 .کننددانی را مدیریت میوضعیت زباله
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 ها و طبیعت رو به فزونی استها در جنگللهحجم زبا *

های کل شمال کشور دانست و وی یکی از معضالت و چالش های مهم در دهه اخیر را، دفن غیربهداشتی زباله ها در زباله دانی

روزی آماده ها که برای میهمانان نوها و طبیعت رو به فزونی است و بسیاری از محیطها در جنگلتصریح کرد: اکنون حجم زباله

 .ریزی مواجه است و بنابراین باید کاری کرد و همه در این مورد مسئولیت دارندشده با بحران زباله

 درمانی نیستریزی درد بیزباله *

شود که درمانی نیست و رشد فرهنگی سبب میریزی درد بیها، مراتع و آبخیزداری کشور تأکید کرد: زبالهمعاون سازمان جنگل

 .بهداشت محیط خود اهمیت دهد انسان به

 مردم تابوی زباله را بشکنند *

وی یادآور شد: در هر جایی از جنگل که پای انسان برای تفرج به آنجا رسیده باشد آثار حضور انسان در آنجا با وجود زباله مشخص 

ترین راهکار بهداشت محیط، مهمسازی در بحث مدیریت تفرج و دهد که نقش فرهنگ و فرهنگشود و این موضوع نشان میمی

 .ها و منابع طبیعی استها در عرصهرفت از تابوی زبالهواقعی برای برون

تقوی گفت: مردم تابوی زباله را بشکنند و با بالندگی فرهنگی به تفکیک از مبدأ تن دهند و حجم زباله را کاهش داده و انگورج

 .دانی را فراهم کنندامکان مدیریت زباله

 سوزهای زبالهدرخواست شهرداران برای عملیاتی کردن پروژه *

سوز، درخواست زمین کردند و های زبالهشهرداران برای عملیاتی کردن پروژه :های زباله سوز اظهار کردوی در بحث احداث نیروگاه

های نوعی عرصهها را حل کنند و بهههای داخلی و خارجی مشکالت زبالها با استفاده از سرمایهخواهند با ساخت این نیروگاهمی

 .این امر مستلزم وجود اعتبارات مورد نیاز است ها نباشد، اماجنگلی دیگر محلی برای دفع و دفن زباله

 همچنان منتظر افتتاح نخستین موافقت خودم برای احداث نیروگاه هستم *

ها گذشت و من همچنان منتظر افتتاح نخستین موافقت الها، مراتع و آبخیزداری کشور، خاطرنشان کرد: سمعاون سازمان جنگل

اند و کاره و رها شدهها نیمهخودم برای احداث نیروگاه هستم ولی باگذشت هشت سال هنوز نیروگاه کامل نشد و آن پروژه

 .تر و خشک استهای های جنگلی و منابع طبیعی نیز همچنان جوالنگاه زبالهعرصه

ها، با یک ول فروردین و نوروز، روز جهانی جنگل است، گفت: الاقل به پاس چنین روزی برای حفظ جنگلوی با اشاره به اینکه ا

 .سمت تفکیک از مبدأ گام برداریمریزی بهگیری آشکار در مدیریت بهداشت محیط پیرامون خود، از زبالهجهت

 های رهاشده در جنگل، چندبرابر شدسطح زباله *

هکتار است، اظهار  3.4مازندران ـ نوشهر نیز با اشاره به اینکه سرانه جنگل و منابع طبیعی در کشور ما  مدیرکل منابع طبیعی غرب

 .کاری و حفظ منابع طبیعی بیشتر تالش شودهکتار است و بنابراین باید در بحث فرهنگ درخت 3.8کرد: این میزان در دنیا 

 اندها رهاسازی شدهگلصورت پراکنده در دل جنهای غیربهداشتی و بهزباله *

ها در طبیعت و های غرب مازندران، افزود: رهاسازی زبالههای رهاشده در جنگلکوروش خلعتبری با ابراز نگرانی از حجم زباله

اند و سطح آنها نیز ها رهاسازی شدهصورت پراکنده در دل جنگلهای غیربهداشتی و بهجنگل به معضل تبدیل شده است و زباله

 .برابر شده استچند

 های زیرزمینیها و آبآلودگی سفره *
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های ها و آبزنند بلکه سبب آلودگی سفرههای جدی به جنگل و محیط زیست میها عالوه بر اینکه آسیبوی تصریح کرد: زباله

 .اندزیرزمینی نیز شده

 در برابر فرهنگ، نافرهنگ است *

گران طبیعت در نوشهر و چالوس هم با بیان اینکه فرهنگ چیزی است که مردم با های رفتمدیر زمین پاک و مسئول اجرای برنامه

ان عضوی از عنوای از باورها، هنرها، قوانین، اخالقیات و عادات است که هر فرد بهمجموعه  کنند، اظهار کرد: این امرآن زندگی می

 .گیردجامعه خویش آن را فرا می

شود نه از راه وراثت، افزود: در برابر فرهنگ، وسیله آموزش به نسل بعدی منتقل میهنگی بهمژگان میردار با بیان اینکه هر فر

توان به اقلیم، آب و هوا، منابع طور مثال مینافرهنگ است و نافرهنگ یعنی آنچه جامعه با آن تعامل دارد ولی فرهنگ نیست که به

 .طبیعی اشاره کرد

 ن آن نافرهنگی وجود دارددر ریختن زباله در طبیعت و نحوه دف *

وی تصریح کرد: در ریختن زباله در طبیعت و نحوه دفن آن نافرهنگی وجود دارد که باید از طریق آموزش و توضیح خطرات ناشی 

 .از دفن نامناسب آن برای زمین، محیط زیست و انسان به فرهنگ تبدیل شود

 زمین را خانه خود بدانیم *

های رفتگران طبیعت در نوشهر و چالوس ادامه داد: در این فرهنگ ما زمین را خانه خود برنامه مدیر زمین پاک و مسئول اجرای

گذاریم و بنابراین از استفاده، اقدام به تقویت و حفاظت و نگهداری از آن دانسته و از منابع آن استفاده کرده و به آن احترام می

 .کنندصورت یکدیگر را نابود میشود و در غیر اینطرفین میموجب بقای  کنیم و تنها این ارتباط دوطرفه است که

ها و پسماندها در محل مناسب وی موضوع بازیافت و مدیریت صحیح پسماندها را بسیار مهم برشمرد و اظهار کرد: دفن صحیح زباله

 .ها باید مورد توجه قرار گیردبا استفاده از آخرین فناوری

 شود یاد بگیریم زباله کمتر تولید *

 میردار گفت: باید یاد بگیریم که زباله کمتر تولید شود و اینکه هر چیزی زباله نیست و از آنجایی که سرانه تولید زباله در ایران برای

 .هر شخص رقمی بسیار باال نسبت به دیگر کشورها است، باید تالش کنیم تا این رقم کاهش یابد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=59۵53535333564 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۸۱تاریخ: 

  میلیارد تومانی بارش برف سنگین به باغداران استان اردبیلمیلیارد تومانی بارش برف سنگین به باغداران استان اردبیل  0۹10۹1خسارت خسارت 

میلیارد  553سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: اگرچه از بارش اخیر برف زراعین بهره مند شدند، اما باغداران رییس 

 .تومان خسارت دیدند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایانا از اردبیل، عدیل سروی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اعالم این خبر افزود: در 

اسفند ماه بارش برف سنگین در اغلب مناطق این استان باعث خوشحالی  40و  46ای پایانی سال گذشته در مورخ واپسین روزه

کشاورزان و دامداران شد، هرچند متاسفانه متعاقب آن به دلیل کاهش شدید درجه حرارت و برودت هوا به درختان هسته دار 

 خسارت های قابل مالحظه ای وارد شد. باغات شهرستان مشکین شهر، مرکز استان و جنوب استان 

سروی که تعدادی از مدیران ذی ربط سازمان او را همراهی می کردند، از نزدیک از باغات خسارت دیده شهرستان مشکین شهر 

میلیارد تومان به باغات خسارت وارد  553بازدید کرد و افزود: برآورد اولیه کارشناسان تعیین خسارت نشان می دهد که نزدیک به 

درصد از باغات استان در  23ر زرد آلو و هلو و شلیل را شامل می شود با توجه به اینکه شده است که اغلب درختان هسته دا

 هزار هکتار از باغات هسته دار دچار خسارت شده اند.  8شهرستان مشکین شهر قرار دارد و در سطح استان، 

تخصصین بخش باغبانی و زراعت این رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل افزود: بررسی های مستدل و مستند محققین و م

نکته را به اثبات رسانده است که در استان با یک پدیده تغییر اقلیم مواجه هستیم که تقریبا ً همه ساله در بهمن و اسفند ماه با باال 

ان غیر رفتن درجه حرارت اکثر درختان وارد مرحله گل دهی می شوند و متقاقب آن با کاهش ناگهانی درجه حرارت و یخبند

 منتظره خسارت های سنگینی به باغات استان وارد می شود.

سروی در خصوص اینکه چاره کار چیست و برای جلوگیری از اینگونه خسارت ها در سال های آتی چه باید کرد، افزود: در طوالنی 

تغذیه گیاهی؛ استفاده از هیتر  مدت عالوه بر روش های متعارف مبنی بر جلوگیری از خسارت از قبیل بکار بردن روش های مناسب

های باغی، استفاده از یخ آب پای درختان، سوزاندن کاه و کلش و الستیک برای تعدیل هوا بایستی برنامه ریزی بلند مدت برای 

ات جابجایی پراکنش باغات داشته باشیم، به این صورت که درختان مثمره هسته دار را به مناطق شمالی استان انتقال دهیم و باغ

سیب و انگور و سایر درختان را که مقاومت بیشتری دارند و دیر گل ده هستند به مناطق سردسیر سوق دهیم و این برنامه می 

 ساله در آینده عملیاتی شود.  5بایست طی یک برنامه 

ر یک برنامه پنج ساله می هزار هکتار دچار خسارت شده اند که د 8هزار هکتاراز باغات استان اردبیل حدود  98وی ادامه داد: از 

 بایست دو هزارهکتار جابجایی و پراکنش جابجایی باغات را انجام دهیم. 

میلیارد تومان خسارت به بار آورد که به همین منظور در آن  033سرمازدگی حدود  ۵9وی در پایان سخنان خود افزود: در سال 

مقطع زمانی کمیته کاری متشکل از محققین و صاحب نظران استان و بخش اجرایی دور هم جمع شدند و پروتکلی با جهاد 

رما دردرختان گردو را طی پنج سال آینده تکثیر و در اختیار باغداران قرار دهند دانشگاهی انجام دادیم تا ارقام مقاوم به س

 امیدواریم با برنامه ریزی پنج ساله آینده بتوانیم شاهد رشد و توسعه باغات استان باشیم./ 

http://www.iana.ir/fa/news/4۵538/%D8%AE%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - ۵۹۳۱فروردین  ۵۱شنبه 

  هکتاری در مشهد هکتاری در مشهد   0۹10۹1خواری خواری توقیف زمینتوقیف زمین

 کشاورزی و دامپروری  -اقتصادی  : سرویس

هکتار از اراضی مشهد در ایام نوروز خبر داد و تاکید کرد مردم در  553خواری وقمع زمینمعاون سازمان امور اراضی از توقیف و قلع

  .تماس بگیرند 595خواری و تخریب اراضی کشاورزی با سامانه صورت مشاهده زمین

خواری که در ایام نوروز با آن های زمینترین پروندهوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: یکی از شاخصنژاد در گفتفرید سیدی

خواران اقدام به بود که برخی سودجویان و زمینخواری در اراضی کشاورزی شهرستان مشهد برخورد صورت گرفت تخریب و زمین

  .های دیم آنها کرده بودندفریب کشاورزان و خرید زمین

خواران اقدام به هکتار از اراضی کشاورزی مشهد تخلف صورت گرفته زمین 553خواری که در وی افزود: در این پرونده زمین

وارکشی در آنها صورت گرفته بود اما با اقدام به موقع و برخورد سریع های کشاورزی کرده بودند که دیبندی و فروش زمینقطعه

  .وقمع اجرا شدماه عملیات قلعاین پرونده توقیف و با حکم قضایی در هشتم فروردین

خواری و تخریب اراضی کشاورزی موفقیت در های زمیندرصد از پرونده 533که در حدود معاون سازمان امور اراضی با بیان این

های سازمانی بین دستگاههای صورت گرفته درونخواران وجود داشت، گفت: با توجه به هماهنگیاجرای قانون و برخورد با زمین

ها، مراتع و آبخیرداری و قوه قضاییه دقت و سرعت در شناسایی و متولی مانند سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل

  .گیری پیدا کرده استهای کشاورزی و اراضی دیگر افزایش چشمصههای صورت گرفته در عربرخورد با تخلف

یگان گشت حفاظت از اراضی کشاورزی در کشور فعال بود که امسال در ایام نوروز به بیش  593نژاد ادامه داد: سال گذشته سیدی

  .ها را پوشش دهیمواحد گشتی افزایش یافت که توانستیم تمامی استان 253از 

خواری و تخریب و تصرف غیرقانونی اراضی در های حفاظتی در اراضی کشاورزی برای مقابله با زمیند: گشتوی اعالم کر

ها ها بود، چرا که این استانهای مازندران، گیالن، زنجان، قزوین، تهران، خراسان رضوی و غیره بسیار بیشتر از دیگر استاناستان

های مناطق های خود را در تمامی شهرستانهای حفاظتی نیز گشتروند و یگانار میشمخواری بهجزو مناطق بحرانی از نظر زمین

  .اندمذکور انجام داده

وساز تا تغییر کاربری با خواری و تخلف در اراضی کشاورزی از ساختوی توصیه کرد مردم در روز طبیعت به محض مشاهده زمین

  .های حفاظتی سازمان امور اراضی مشارکت کنندخواری با یگانمینتماس بگیرند تا با برخورد با ز 595سامانه تلفنی 

-http://www.isna.ir/fa/news/95011402788/ 
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 بازار و قیمت ها

  ۳۱/۸۵/۸۰ فارس

  ۰1۰1فراوانی میوه قیمت را متعادل کرد/ کاهش فراوانی میوه قیمت را متعادل کرد/ کاهش   ::وگو با فارسوگو با فارسرئیس اتحادیه فروشندگان میوه در گفترئیس اتحادیه فروشندگان میوه در گفت

  ها نسبت به شب عیدها نسبت به شب عیددرصدی قیمتدرصدی قیمت

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت: به دلیل فراوانی و توزیع میوه در بازار، قیمت آن در حال حاضر نسبت به روزهای  

  .رصد ارزان تر استد 43اول عید، 

، با اشاره به قیمت میوه شب عید، اظهار داشت: در حال خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی سیدحسین مهاجران در گفت

شود که نسبت ومان فروخته میهزار ت 9تا  533تومان و سیب هزار و  433هزار و  4تا  533حاضر پرتقال بر اساس کیفیت هزار و 

 .درصد ارزان شده است و همچنان قیمت پایین است 43به روزهای گذشته 

تومان گران شده است، افزود: موز به دالیل کمبود  533رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به اینکه قیمت موز امروز 

 .شودتومان فروخته می 533و  هزار 2بار در بازار به شکل موقت امروز گران شده و 

 .تومان کاهش یافته است 533هزار و  4تومان بوده که اکنون به  533هزار و  9همچنین قیمت خیار شب عید نیز 

 .شودتومان فروخته می 533هزار و  9تومان تا  533هزار و  4وی ادامه داد: کیوی هم اکنون از 

بینی کرد: قیمت های آینده به دلیل فراوانی توزیع در بازار متعادل خواهد شد، پیشمهاجران با تأکید بر اینکه قیمت میوه طی روز

 .پرتقال اندکی باال رفته و قیمت سیب نیز همچنان در نرخ موجود باقی بماند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=59۵535353339۵5 
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 بازرا و قیمت ها 
 اقتصاد نیوز ۵۹۳1چهارشنبه، چهارم فروردین 

  هزار تن مرغ و گوشت دولتی در نوروزهزار تن مرغ و گوشت دولتی در نوروز  011011عرضه عرضه 
هزارتن گوشت قرمز و مرغ برای ایام نوروز دخیره سازی شده و ما ذخایرمان را در  533مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت:  

علیرضا ولی با بیان اینکه ما براساس برنامه ریزی ها و پیش بینی های  .تمام استانهای کشور متناسب با جمعیت آنها، توزیع کردیم

ت: در حال حاضر هم ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام در قبلی، گوشت و مرغ کافی برای ایام عید ذخیره سازی کردیم، اظهارداش

 .استان ها توزیع شده است

هزارتن گوشت قرمز و مرغ برای این ایام  533بیش از  :وی با اشاره به توزیع گوشت قرمز، مرغ و کنسرو مرغ در ایام نوروز، افزود

 .ذخیره سازی شده و ما ذخایرمان را در تمام استانهای کشور متناسب با جمعیت آنها، توزیع کردیم

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه هیچ مشکلی در زمینه تامین مرغ و گوشت قرمز برای ایام نوروز وجود ندارد، 

ستاد تنظیم بازار را در این زمینه مورد اشاره قرار داد و گفت: بر این اساس نرخ هرکیلوگرم مرغ منجمد حداکثر قیمت های مصوب 

تومان به مصرف کنندگان عرضه  5333تومان است ضمن اینکه در بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای با قیمتی کمتر از  5533

 .می شود

تومان عنوان و اضافه کرد: گوشت قرمز نیز با قیمت عنوان شده،  533هزارو  58را نیز ولی، قیمت هرکیلوگرم گوشت قرمز منجمد 

 .در سطح فروشگاه های زنجیره ای به مردم عرضه می شود

تومان عنوان کرد و گفت: این محصوالت به اندازه کافی، در فروشگاه های  2333وی قیمت هر عدد کنسرو مرغ را هم کمتر از 

 .تمامی استانها در حال عرضه است زنجیره ای و میادین

این مقام مسئول اضافه کرد: کسانی که نیاز آنان باالتر از مصرف خانگی است یا خود قصد توزیع دارند، می توانند با مراجعه به 

 .نمایندگی های شرکت پشتیبانی امور دام در سراسر کشور، محصول مورد نیاز خود را دریافت کنند

هر میزان که کشور نیاز داشته باشد، ما آمادگی توزیع گوشت قرمز، مرغ و کنسرو مرغ را داریم، ادامه داد:  ولی با بیان اینکه به

کنسرو مرغ به اندازه کافی برای مسافران نوروزی و مردم در مسیرها و فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور تدارک دیده شده 

 .است

شتیبانی امور دام نیز افزود: مرغ منجمدی که ما عرضه می کنیم زیر نظر سازمان وی درباره کیفیت مرغ عرضه شده توسط شرکت پ

دامپزشکی کشور کشتار و از نظر مسائل بهداشتی و کنترل کیفیت دو بار بازرسی می شود ضمن اینکه نوع انجماد آن به گونه ای 

 .است که قابلیت ماندگاری باالیی دارد

ماه و  9ه مبنی بر اینکه مرغ های توزیع شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام حدود ولی در واکنش به برخی مباحث مطرح شد

ما مرغ هایی را که تاریخ انقضای آن ها نزدیک است برای ایام عید توزیع نکردیم و تمامی  :کمتر از آن تاریخ انقضا دارند، گفت

 .ت شرکت های دیگر دست به چنین اقدامی زده باشندماه تاریخ انقضا دارند اما ممکن اس 5تا  2محصوالت عرضه شده بیش از 

 .وی تصریح کرد: تمامی مرغ هایی که ما آنها را توزیع کرده ایم از لحاظ مختلف، استاندارد و کیفی هستند

-https://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN523445 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱فروردین  ۸۱تاریخ: 

  کاهش قیمت مرغکاهش قیمت مرغ

تومانی در هر کیلو  533رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: در حال حاضر قیمت مرغ نسبت به روزهای ابتدایی تعطیالت با کاهش 

 .تومان رسیده است 633هزار و  6به مرز 

با بیان اینکه قیمت مرغ  جوان ؛ اقتصادی باشگاه خبرنگارانوگو با خبرنگار خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف

یالت تغییر چندانی نداشته، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت مرغ نسبت به روزهای ابتدایی تعطیالت با نسبت به ایام قبل از تعط

تومان رسیده و گفتنی است که در مجموع قیمت مرغ تفاوت چندانی به  633هزار و  6تومانی در هر کیلو به مرز  100کاهش 

 .سبب کاهش تقاضا نسبت به اسفند ماه نداشته است

 .شودتومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ در بازار عرضه می 633هزار و  5نرخ هر کیلو گرم ران مرغ با کمر  به گفته وی

درصد  43درصدی تقاضا در ایام نوروز گفت: امسال تقاضای مردم نسبت به سال گذشته با  43خانی با اشاره به کاهش یوسف

درصد افزایش داشته و از طرفی این امر منجر  93ید نسبت به اسفند ماه سال گذشته کاهش همراه بوده این در حالی است که تول

 .به ثبات و در مواردی کاهش قیمت شده است

درصدی تقاضا و در نهایت کاهش  50فروردین طبق روال هر ساله با کاهش  59رئیس اتحادیه پرنده و ماهی بیان کرد: پس از 

 .بیشتر قیمت مواجه خواهیم شد

http://www.yjc.ir/fa/news/5522۵94/%DA%A۵%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 اقتصاد نیوز۵۹۳1پنجشنبه، دوازدهم فروردین 

  کاهش غیرمنتظره قیمت گوشت مرغ در نوروز/ تداوم کاهش قیمت مرغ تا ماه رمضانکاهش غیرمنتظره قیمت گوشت مرغ در نوروز/ تداوم کاهش قیمت مرغ تا ماه رمضان
بینی کرد که قیمت این دهندگان مرغ گوشتی به کاهش غیر منتظره قیمت مرغ در ایام نوروز اشاره و پیشرییس انجمن پرورش 

  .محصول تا ماه رمضان با افزایش مواجه نشود

تومان  2433ای مواجه شد و به کیلویی محمد یوسفی گفت: قیمت مرغ در روزهای آغازین سال افت کرد و با کاهش غیر منتظره

 .رسید

وی با بیان اینکه بازار مرغ در ایام نوروز با کاهش شدید تقاضا مواجه شده است، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت مرغ زنده به 

 .تومان در نوسان است 6333تا  5333تومان رسیده و قیمت گوشت مرغ در مراکز خرده فروشی سطح شهر بین  9533کیلویی 

ن مرغ گوشتی به عرضه زیاد گوشت مرغ در ایام نوروز اشاره و خاطر نشان کرد: در حال حاضر تقاضا رییس انجمن پرورش دهندگا

برای این محصول به ویژه در تهران بسیار کاهش پیدا کرده و نزدیک شدن به روز طبیعت هم تغییری در وضعیت تقاضای این 

 .محصول ایجاد نکرده است

یان فروردین و اردیبهشت ماه بازار مرغ قیمت باالیی را تجربه نکند و این روند تا اوایل ماه یوسفی عنوان کرد: به نظر می رسد تا پا

 .رمضان ادامه داشته باشد

-https://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN52355۵/%DA% 
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 بازار و قیمت ها
 اقتصاد نیوز ۵۹۳1 فروردینپنجشنبه، پنجم 

  کاهش قیمت مرغ به دلیل نبود تقاضاکاهش قیمت مرغ به دلیل نبود تقاضا
بینی کرد که دهندگان مرغ گوشتی از کاهش قیمت مرغ به دلیل نبود تقاضا در ایام عید خبر داد و پیشرییس انجمن پرورش 

محمد یوسفی با بیان اینکه در حال حاضر بازار مرغ تقاضای چندانی ندارد،  .قیمت این محصول تا ماه رمضان افزایش نخواهد یافت

تقاضا برای خرید مرغ بسیار کاهش یافته است و به جای افزایش قیمت با کاهش قیمت  59۵5اظهار کرد: در روزهای آغازین سال 

 .این محصول روبرو هستیم

تومان و قیمت گوشت مرغ در مراکز خرده فروشی سطح شهر  2333تا  9۵33به گفته وی، در حال حاضر قیمت مرغ زنده کیلویی 

 .تومان است 6433تا  5833

رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه در ایام نوروزی مراکز عمده فروشی مرغ تعطیل هستند، خاطر نشان کرد: 

 .نظر نمی رسد که تا پایان تعطیالت نیز تغییری حاصل شودتقاضا برای این محصول به ویژه در تهران بسیار کاهش یافته است و به 

یوسفی در خصوص وضعیت فروش مرغ در ماه های آینده نیز پیش بینی کرد ک تا ماه رمضان شرایط به همین روال باشد که این 

 .شرایط برای تولیدکنندگان اصال مطلوب نیست

-https://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN523423 
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - ۵۹۳۱فروردین  ۱پنجشنبه 

  کاهش قیمت مرغ به دلیل نبود تقاضا کاهش قیمت مرغ به دلیل نبود تقاضا 

بینی کرد که داد و پیشدهندگان مرغ گوشتی از کاهش قیمت مرغ به دلیل نبود تقاضا در ایام عید خبر رییس انجمن پرورش

  .قیمت این محصول تا ماه رمضان افزایش نخواهد یافت

وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر بازار مرغ تقاضای چندانی ندارد، اظهار کرد: در روزهای محمد یوسفی در گفت

فزایش قیمت با کاهش قیمت این محصول روبرو تقاضا برای خرید مرغ بسیار کاهش یافته است و به جای ا 59۵5آغازین سال 

  .هستیم

تومان و قیمت گوشت مرغ در مراکز خرده فروشی سطح شهر  2333تا  9۵33به گفته وی، در حال حاضر قیمت مرغ زنده کیلویی 

  .تومان است 6433تا  5833

فروشی مرغ تعطیل هستند، خاطر نشان کرد: رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه در ایام نوروزی مراکز عمده 

  .تقاضا برای این محصول به ویژه در تهران بسیار کاهش یافته است و به نظر نمی رسد که تا پایان تعطیالت نیز تغییری حاصل شود

د که این یوسفی در خصوص وضعیت فروش مرغ در ماه های آینده نیز پیش بینی کرد ک تا ماه رمضان شرایط به همین روال باش

  .شرایط برای تولیدکنندگان اصال مطلوب نیست
http://www.isna.ir/fa/news/95010500817 
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 برنامه و سیاست ها

 ۳۱/۸۵/۸۵ فارس

  هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید تضمینی گندم هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید تضمینی گندم   ۷۰۷۰هیئت وزیران تصویب کرد اختصاص هیئت وزیران تصویب کرد اختصاص 

با تصویب هیئت وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق  ۵5در سال 

تولید داخل در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی  هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید گندم 94بانک های عامل، معادل 

  .دولتی ایران قرار دهد

 :متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر استبه گزارش فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،

 :به شرح زیر اصالح می شود 40/4/59۵2هـ مورخ 55085/ت44386( تصویب نامه شماره 5بند )

انک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک های عامل، معادل سی و ب - 1

( ریال تسهیالت برای خرید گندم تولید داخل در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی 94ر333ر333ر333ر000)دو هزار میلیارد 

 .دولتی ایران قرار دهد

ون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسحاق جهانگیری، معا

 .کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=555933350659۵5 
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 برنامه و سیاست ها
  ۳۱/۸۵/۸۵ فارس

  برابر شدبرابر شد  44های بیمه صادر شده برای روستائیان های بیمه صادر شده برای روستائیان تعداد دفترچهتعداد دفترچه  ::وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : در حال حاضر خدمات بیشتری به روستائیان صورت می گیرد و اکنون شمار دفترچه بیمه  

  .صادر شده برای این قشر به بیش از چهار برابر رقم اولیه رسیده است

شورای عالی »پایگاه خبری وزارت تعاون، علی ربیعی به برگزاری جلسه ه نقل از،ب خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

، تصمیم های ۵2اشاره کرد و گفت: در دو نشست مهم پایانی سال « شورای عالی بیمه»و « صندوق های بیمه ای و تامین اجتماعی

 .مهمی اتخاذ شد

هزار میلیارد ریالی تامین اجتماعی  043اذ شد، تصویب بودجه وی اضافه کرد: مهمترین تصمیمی که در بخش تامین اجتماعی اتخ

 .است که رقم قابل توجهی در شرایط اقتصادی کشور محسوب می شود ۵5برای سال 

ربیعی گفت: تصمیم در ارتباط با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، مربوط به اقدامی بود که روی سقف تعداد انجام شد تا 

 .تری از بیمه شدگان را داشته باشیم و خدمات بیشتری را به روستاییان ارائه دهیمبتوان جذب بیش

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تصمیم های مهم شورای عالی بیمه و صندوق های بیمه ای و تامین اجتماعی نیز گفت: 

ید داخل از جمله داروهایی است که تحت پوشش قرار تول« 03.93و N و R» و کارتریج انسولین های« رتپلیز و آلتپلیز»داروی 

 .گرفت

به گفته وی، سازمان تامین اجتماعی تاکنون به همه تعهدات خود بویژه در بخش مستمری بگیران عمل کرده و توانسته بودجه 

نبساطی و انقباضی نیست، هزار میلیارد ریالی تامین اجتماعی، ا 043تامین کند؛ پیش بینی بودجه  59۵2مورد نیاز خود را در سال 

 .بلکه پیش بینی واقع بینانه است تا بتوان به تعهدات خود پاسخ داد

 به روز شدن در بخش پرداخت بدهی به بیمارستان های تامین اجتماعی **

گی ربیعی گفت: تفاهم نامه ای در بخش درمان وخرید خدمت بین بانک مرکزی و وزارت بهداشت امضا شد و توانستیم عقب ماند

مربوط به طلب بیمارستان های دولتی را تا حدود زیادی جبران کنیم و امروز با امضای این تفاهم نامه در بخش دولتی در سازمان 

 .تامین اجتماعی به روز شده ایم

 .یافت کنندوی افزود: بیمارستان های دولتی چنانچه اسناد خود را ارائه دهند، می توانند از طریق بانک رفاه مطالبات خود را در

رقم حدود  ۵5این مقام مسئول، پیرامون مسکن مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز گفت: پیش بینی برای سال 

 .پنج هزار میلیارد ریال بودجه است که این رقم با وام بانکی محقق خواهد شد

به هیچ عنوان خدمات بیمه شدگان »سالمت و اینکه  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تاکیدات رئیس جمهوری در بخش بیمه

 .میلیون نفر بیمه شدند 55نزدیک به  :اشاره و یادآورشد« جدید کاهش نیابد

ربیعی گفت: براساس مطالعات آماری و نمونه جامعه آماری که در برخی از استان ها گرفته شد و قابل تعمیم به سایر استانهاست، 

میلیون ریال داشتند و با مفهوم بیمه و دفترچه مربوط به آن آشنایی  53صد آنان درآمد کمتر از در ۵3مشاهده شد که بیش از 

 .نداشتند، اما بر اساس تبلیغاتی که در زمینه بیمه صورت گرفت این افراد برای بیمه شدن مراجعه کرده اند

 تحت پوشش بیمه قرار گرفتن داروی پیوند اعضا **

تماعی یکی از تصمیم های شورای عالی بیمه را تامین داروی پیوند اعضا اعالم کرد و افزود: داروی رتپلیز وزیر تعاون، کار و رفاه اج

از جمله داروهایی است که تحت پوشش قرار گرفت و این دارو در بیمارانی که دچار سکته قلبی می شوند کاربرد دارد؛ در صورت 
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 .بخش جان بیماران استاستفاده در چند ساعت اول بعد از بروز سکته، نجات

وی یادآورشد: این دارو نخستین داروی نسل جدید برای حل کردن لخته خون است که توسط متخصصان داروسازی کشور تولید 

 .می شود و اکنون با مصوبه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور، تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفت

دیگر اقالم تحت پوشش است که مورد مصرف بیماران سکته مغزی قرار دارد و در  ربیعی خاطرنشان کرد: داروی آلتپلیز نیز از

صورت استفاده در چند ساعت اول بعد از بروز سکته، نجات بخش جان بیماران خواهد شد، اما تاکنون هیچ دارویی برای این دسته 

 .از این دارو منتفع خواهند شداز بیماران در دسترس بیمه شده ها نبود که با این مصوبه بسیاری از بیماران 

درصد در شورای عالی بیمه تصویب شد. این  10تولید داخل با سهم بیمار  03.93و  N و R ربیعی افزود: کارتریج انسولین های

دارو برای نخستین بار در ایران تولید و وارد بازار دارویی کشور شده است؛ این شکل دارویی در مقایسه با ویال های انسولین 

 .سال با توجه به سهولت مصرف، بسیار مفید است 63بخصوص در اطفال و افراد باالی 

که یک داروی تعدیل کننده سیستم ایمنی است و به عنوان ضد سرطان، درمان « ریتوکسی مب»وی گفت: عالوه بر این، 

 .استو بیماران پیوندی کاربرد دارد نیز تحت پوشش قرار گرفته  MS پمفیگوس، درمان کمکی در

به عنوان موثرترین داروی درمان افسردگی با توجه به تولید دارو توسط متخصصان « سرترالین»به گفته این مقام مسئول، داروی 

 .نیز تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفت «ژل دیلتیازم»داروسازی کشور و 

تازگی اعالم کرد: دولت تدبیر و امید در سال به گزارش ایرنا، دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز به 

میلیارد ریا از محل هدفمند سازی یارانه ها به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرد که این موضوع برای  633گذشته هفت هزار و 

 .میلیارد ریال به این سازمان پرداخت شده بود 5433نخستین بار اتفاق افتاد و در سه سال پیش از آن 

با بیان اینکه تاکنون توانسته ایم تعهدات سازمان در قبال بیمه شدگان و مستمری بگیران را به موقع انجام دهیم، گفت:  نوربخش

به دلیل ایجاد زیرساختها و اعتمادسازی بین جامعه و اطالع رسانی صحیح و برنامه ریزی های تدبیر شده توانستیم امسال همه 

 .ام دهیمتعهدات این سازمان را به موقع انج

سازمان تامین اجتماعی براساس برنامه راهبردی تدوین و اجرا خواهد شد؛ بررسی ها نشان  ۵5وی تصریح کرد: برنامه و بودجه سال 

 .قلم داروست 45درصد هزینه داروها در سازمان تأمین اجتماعی مربوط به  93می دهد 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=59۵4354۵333068 
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 برنامه و سیاست ها
  ۳۱/۸۵/۸۰ فارس

های مصوب اقتصاد مقاومتی اولویت وزارت جهاد های مصوب اقتصاد مقاومتی اولویت وزارت جهاد وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد اجرای طرحوزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد اجرای طرح

  ۵۹۵۹کشاورزی در سال کشاورزی در سال 

تاکید کرد و گفت: افزایش تولید محصوالتی  ۵5وزیر جهاد کشاورزی بر افزایش تولید محصوالت مهم و استراتژیک کشور در سال  

  .چون گندم، برنج و شکر در سال جدید هدف گذاری شده است

،محمود حجتی در حاشیه سفر به شهر شوش در شمال استان پایگاه اطالع رسانی دولتبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

با  ۵5گذاری سال خوزستان و بازدید از اماکن تاریخی و مذهبی این شهرستان افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و نام

در راستای اقتصاد  59۵4عنوان اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل، وزارت جهاد کشاورزی اجرای طرح های آماده شده در سال 

 .را در دستور کار قرار داده است -1393مصوب سال -مقاومتی

استراتژیکی چون گندم،  وزیر جهاد کشاورزی گفت: در این راستا و در بخش تولید ، طرح هایی در زمینه افزایش تولید محصوالت

برنج، شکر آماده اجرا می باشند که با توجه به تعامل و همکاری خوب دولت و مجلس چشم انداز خوبی در این بخش پیش بینی 

 .شده است

وی اظهار کرد:در زمینه زیر ساخت ها نیز در بخش حفاظت و چگونگی حفظ منابع پایه آب ، خاک و محیط زیست و چگونگی بهره 

ی از این منابع پایه از دیگر اولویت های سال جدید وزارت جهاد کشاورزی بوده که در تحقق آنها از توان و ظرفیت تولید بردار

 .کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی استفاده خواهد شد

اک نیز طرح هایی حجتی همچنین بیان داشت:در زمینه حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور به ویژه در بخش آبخیزداری و حفظ خ

 .در وزارت جهاد کشاورزی تصویب و آماده اجرا می باشند

با همکاری و تعامل خوب تولیدکنندگان و کارکنان بخش های مختلف وزارت جهاد  ۵5وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد در سال 

 .کشاورزی شاهد پیشرفت خوب طرح های زیر بنایی در بخش کشاورزی در کشور باشیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=59۵53530333536 
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 برنامه و سیاست ها
  ۳۱/۸۵/۸۵ فارس

  امضای توافقتنامه همکاری ایران و عراق در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهیامضای توافقتنامه همکاری ایران و عراق در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی

رئیس جمهور، الیحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت  

  .جمهوری عراق را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد

المللی در زمینه حفظ های بینندی همکاریبه گزارش فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهادکشاورزی با توجه به سودم

های های گیاهی و کنترل و جلوگیری از ورود و انتشار آنها و با عنایت به تمایل دولتنباتات و مهار آفات مربوط به گیاهان و فرآورده

ظور ایجاد هماهنگی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراق در توسعه هر چه بیشتر روابط علمی، فنی، اقتصادی و تجاری به من

باشند، هیئت وزیران، الیحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نزدیک در اتخاذ اقداماتی که برای نیل به اهداف فوق الزم می

نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری عراق را تصویب و برای طی تشریفات قانونی تقدیم 

 .المی کردمجلس شورای اس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=59۵43935333698 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا ۵۹۳۱فروردین  ۸۰تاریخ: 

  گیردگیردسرعت میسرعت می  0۷۵۹0۷۵۹قطار کشت فراسرزمینی در سال قطار کشت فراسرزمینی در سال 

خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا( به مناسبت فرارسیدن سال جدید و بحث های گسترده ای که در مورد اجرا شدن یا تعویق  خبرنگار

آذر، مسئول کشت فراسرزمینی معاونت پیش آمد گفتگویی کرده است با مجید رزم ۵2طرح های کشت فراسرزمینی در سال 

 :زراعت وزارت جهاد کشاورزی که می خوانید

 50نامه کشت فراسرزمینی نهایی و ابالغ نشده، اما برنامه اجرایی در بیش از سری مسائل که وجود دارد، هنوز آیینل یکدلیبه

اند و حتی در حال کاشت هستند که امیدواریم در گذاران ایرانی کار خود را آغاز کردهکشور دنیا در حال تدوین و برخی سرمایه

صورت همزمان با سایر نقاط جهان در ایران نیز دارای قانونی درآمده و کشت فراسرزمینی به صورتنامه بهسال جدید این آیین

آذر، مسئول کشت فراسرزمینی معاونت زراعت وزارت جهاد قاعده و قانون شود. برای نحوه کار و کم و کیف این روند با مجید رزم

 خوانید.ایم که میکشاورزی گفتگویی انجام داده

 کشت فراسرزمینی چگونه است؟وضعیت قانون 

صورت قانونی مصوب و ابالغ های متفاوت که وجود دارد، هنوز کشت فراسرزمینی نتوانسته بهسری مشکالت و دیدگاهخاطر یکبه

وطنانمان باشد و در این راستا شود که سال جدید، شروع خوبی برای این نوع فعالیت در کشور برای همبینی میشود، اما پیش

ای گونههای مربوطه نیز به امضاء رسیده است؛ بهنامههای مشترک کشورهای هدف انجام و تفاهمهای الزم در کمیسیوننگیهماه

های کشت فراسرزمینی با کشورهای اوکراین، روسیه، آذربایجان، غنا و قزاقستان نهایی شده و در برخی از این نامهکه موافقت

طوری که موسسه شود، بهایم و حتی عملیات کشت در سال جدید آغاز میی کشاورزی رسیدهکشورها نیز به مرحله انتخاب اراض

هایی همچون جهاد استقالل و جهاد سبز که وابسته به وزارت جهاد کشاورزی هستند، مأمور شده اند در مرحله عقد قرارداد و 

 تحویل گرفتن زمین مشارکت داشته باشند.

 بینی شده است؟یقایی چگونه پیشکشت فراسرزمینی در کشورهای آفر

های شود، کشورهای آفریقایی وضعیت مناسبی از لحاظ پتانسیل تولید دارند و باید گفت که توانمندیبر خالف آنچه که تصور می

 گذاران ایرانی را در این کشورهاآبی، خاکی، منابع طبیعی و معادن غنی در کشورهای آفریقایی برخوردار است و حضور سرمایه

های روغنی های زیادی که در کشورهای آفریقایی وجود دارد، زراعت محصوالتی چون ذرت، دانهدلیل بارندگیکند و بهدوچندان می

ای که در برخی کشورها همچون غنا، گینه بیسائو و گینه گونهوطنان داشته باشد؛ بهتواند سودآوری مناسبی را برای همو برنج می

بار  59صورت دیم کاشت و با عملکرد آبی برداشت کرد، چون پراکنش بارندگی در ماه از هفت تا را به توان برنجکوناکری می

ای اطالعات خود را تحویل شود که در این راستا عدهماه قطع میماه شروع و در اوایل آبانگزارش شده است که از اواخر اردیبهشت

 غنا نیز مرحله تحویل گرفتن زمین در حال انجام است.اند و دنبال عقد قرارداد هستند و در کشور داده

 وزارت جهاد کشاورزی چه محصوالتی را برای کشت فراسرزمینی در اولویت دارد؟

های روغنی و برنج و شکر )چغندرقند و نیشکر( و تا حدود جو از محصوالتی است که مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی ذرت، دانه

گذاران زیادی تقاضا وجود دارد و از آنجا که بازار مطمئنی در کشت در این راستا از سوی سرمایه برای کشت فراسرزمینی است و

شود، وجود ندارد؛ بنابراین ای که در این بخش صرف میفراسرزمینی در کشور خودمان وجود دارد، هیچ ریسکی برای سرمایه

ر قزاقستان، آذربایجان و ارمنستان که چندین سال است که کشت های زیادی در این باره وجود دارد. همچنین در کشومندیعالقه

رسد. حبوباتی شود و در برخی از آنها محصول تولیدشده صادر و در همان کشور به مصرف میفراسرزمینی توسط ایرانیان انجام می
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بخشی از نیاز کشور را مرتفع کند و  تواندبندی و ارسال آنها به ایران میصورت فراسرزمینی و بستهچون عدس و محصوالت دیگر به

های تأمین، انتقال و توزیع آب جویی از محل هزینهاز آنجا که بارندگی در کشورهای فوق با توجه به بازار مناسب در ایران و صرفه

امر به ارمغان تواند سودآوری مناسبی را برای فعاالن گیرد، میصورت بارندگی صورت میدر کشورهای هدف که معموالً آبیاری به

 آورد.

 کشت فراسرزمینی دارای چه مراحلی است؟

های مورد نظر خود و برای کشت فراسرزمینی در مرحله نخست، باید کشاورزان و متقاضیان آگاهی کافی از کشور هدف و زمین

های هدف، دولت با دولت آمده توسطعملهای بهمسائل فرهنگی و اجتماعی آن کشور داشته باشند و پس از آن با توجه به تفاهم

های الزم را برای دریافت تمامی مناسبات سیاسی و اقتصادی را مدنظر قرار داده و قبل از حضور در کشورهای فوق، هماهنگی

های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین کارگزاران وزارت امور خارجه کسب کنند و پس اطالعات کافی از وزارتخانه

ر کشورهای فوق، برای هرگونه قرارداد یا هر شخصی اعم از دولتی و خصوصی از طریق رایزن اقتصادی سفارت متبوع، به از حضور د

های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی الزم صورت گیرد. همچنین مطالب تا مسئله فوق بپردازند تا در صورت ایجاد مشکل، پشتیبانی

توانند با مراجعه از ت فراسرزمینی معاونت زراعت قرار گرفته است که متقاضیان میبندی شده و در اختیار واحد کشحدودی دسته

 آن آگاهی یابند.

 مندان به چه مقدار است؟سود کشت فراسرزمینی برای عالقه

و شکر های روغنی و کنجاله حاصل از آنها، روغن از آنجا که ایران نیاز به واردات محصوالت کشاورزی استراتژیک شامل ذرت، دانه

ترین بستر برای عرضه محصوالت تولیدی، کشت فراسرزمینی است و قطعًا با اولویت و مناسب بودن دارد، لذا بهترین و مناسب

های تولید در علت پایین بودن هزینهکنندگان شرایط فراهم خواهد بود و لذا از این محل بههای جهانی مشابه سایر عرضهقیمت

درصد ایران  53نیاز به آبیاری کالسیک مثل ایران و پایین بودن هزینه اجاره زمین به قیمت حداکثر  علت عدمکشورهای مدنظر به

تواند سود مناسبی را برای فعاالن به همراه آورد. آنچه مهم است، صدور شده در آن کشورها پایین بوده و میدر نتیجه قیمت تمام

از در آن کشورها و وارد کردن محصوالت تولیدی خواهد بود؛ به عبارتی، دانش فنی کشورمان و تبدیل آن به محصوالت مورد نی

 گذاران ما در قالب محصول تولیدی به کشور خود را نمایان خواهد کرد.دانش و فهم کارشناسان و سرمایه

 تواند به خارج کشور صادر شود؟هایی میچه فناوری

توان بذور، می ایران به سایر کشورها خواهد بود و از آن جمله میهای بوکشت فراسرزمینی توأم با صدور دانش و تکنولوژی

عنوان مثال، در قبل از انقالب اسالمی کارها، کود اوره و کودهای میکرو به آن کشور را نام برد. بهآالت، ادوات بذرکار، دقیقماشین

انسوی، آلمانی، اسرائیلی و هندوستانی به برای ایجاد شرکتی همچون کشت و صنعت دامپروری مغان، کنسرسیومی آمریکایی، فر

تنهایی در داخل برای ارائه در سطح توانیم اذعان داریم که این توانایی را بهآمدند، اما در حال حاضر با تمام توان میاین کشور می

 توانیم انجام دهیم.جهان پیدا کرده و می

 کشت فراسرزمینی در چند کشور اجرایی شده است؟

عنوان مثال در کشورهای ارمنستان، گرجستان، اند که بهکشور در برنامه اجرایی کشت فراسرزمینی وارد شده 50در بیش از 

 تاجیکستان، قزاقستان، اوکراین و روسیه در حال اجرا بوده و در غنا، تانزانیا، اوگاندا، گینه کوناکری، ترکمنستان و افغانستان در حال

 مذاکره و تحویل اراضی هستیم.

 زمینه کشت فراسرزمینی چه مطالعاتی انجام شده است؟در 
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دی و آوری و در قالب سیجلد کتاب در زمینه مسائل تجاری، اقتصادی و کشت فراسرزمینی در این معاونت جمع 63حدود 

فلش، نسبت به توانند با همراه داشتن مندان میمندان قابل عرضه است و متقاضیان و عالقههای کامپیوتری برای عالقهبرنامه

شده در کشور و مطالعات انجام 9۵دریافت و مطالعه آن اقدام کنند که این مطالب شامل اطالعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

سطح وزارت جهاد کشاورزی درباره کشت فراسرزمینی و سایر مسائل زیربنایی از قبیل حمل و نقل، گمرک، مسائل بانکی و ... 

 است./

http://www.iana.ir/fa/news/4۵558/%D۵%84%D8%B0 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۸۱تاریخ: 

  آغاز مذاکراتی دشوار اما تعیین کننده، برای بازار کشاورزان ایرانی و پاکستانیآغاز مذاکراتی دشوار اما تعیین کننده، برای بازار کشاورزان ایرانی و پاکستانی

خورشیدی به دعوت رسمی رییس جمهوری و نخست  59۵5در حالی رییس جمهوری ایران فردا آدینه، ششم فروردین ماه سال 

وزیر پاکستان و برای سفری دو روزه، راهی پاکستان می شود که باید دید با توجه به اتکای اقتصاد پاکستان به کشاورزی و جمعیت 

 .دو جانبه ای رقم خواهد خوردزیاد کشاورزان آن کشور چه توافق های 

 نسرین عبداللهی:  -خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا(

رییس جمهوری و نخست وزیر   خورشیدی به دعوت رسمی 59۵5رییس جمهوری ایران فردا آدینه، ششم فروردین ماه سال 

پاکستان و برای سفری دو روزه، راهی پاکستان می شود. سفری که در پاسخ به سفر سال گذشته نواز شریف نخست پاکستان به 

 .تهران، انجام می گیرد

ژه در بررسی توسعه روابط دو جانبه بین دو کشور همسایه که دارای اشتراکات مذهبی و فرهنگی مشابه هستند، می تواند به وی

گسترش همکاری های اقتصادی در فضای پسا برجام از مهم ترین محورهای سفر ریاست جمهوری و هیات همراه او به اسالم آباد 

 .پاکستان بزرگ ترین و پرجمعیت ترین همسایه مسلمان کشورمان است"باشد. به ویژه که 

ت همراهی می کنند و اتاق های بازرگانی دو کشور نیز طی این رییس جمهوری را در این سفر شماری از وزرا و اعضای هیات دول

سفر در همایش مشترکی راهکارهای توسعه همکاری بخش های خصوصی را بررسی و قراردادهایی نیز امضاء می کنند. اما در این 

رباره آن اعالم موضع میان مذاکرات اقتصادی بر چه پایه و مبنایی خواهد بود؟ پرسشی که اگرچه تاکنون هیچ مقامی رسمی د

نکرده است، اما به نظر می رسد با نگاهی کلی به پتانسیل های دو طرف، بتوان در عین وجود مصادیقی از رقابت های بازار 

 .کشاورزی منطقه، زمینه های مشترکی برای سرمایه گذاری در بسته بندی و صادرات برخی محصوالت و بازاریابی آن ها یافت

پاکستان با  "گزارش داد که  "پاکستان تودی"آستانه سفر ریاست جمهوری و هیات همراه ایران، پایگاه خبری در این میان و در 

هدف افزایش صادرات محصوالت کشاورزی تصمیم گرفته است از وزیر )جهاد( کشاورزی ایران برای سفر به این کشور دعوت رسمی 

 ".به عمل آورد

اندر بوسان، وزیر امنیت غذای ملی پاکستان دعوت رسمی برای این سفر را احتماال تا چند این پایگاه خبری در گزارشی نوشت: سیک

 .روز آینده به سفیر ایران خواهد داد

به گفته یک منبع دولتی پاکستان، تصمیم برای دعوت وزیر )جهاد( کشاورزی ایران به این دلیل گرفته شد که واردات کاالها با 

 .گیردانجام می موافقت وزارت کشاورزی ایران

پاکستان به دنبال برداشته شدن محدودیت های تجاری بین المللی علیه ایران، امیدوار است به بازار ایرانی دسترسی پیدا کند. این 

کشور با مازاد گندم، برنج، شکر، سیب زمینی، پیاز و میوه روبرو بوده و دولتش از سوی جامعه بازرگانی برای یافتن بازارهای جدید 

 .رای این محصوالت که قیمت هایشان در بازار داخلی ریزش کرده است تحت فشار قرار داردب

دولت پاکستان هفته گذشته همه محدودیت های تجاری علیه تهران را رفع کرد و بانک مرکزی پاکستان به بانک ها اجازه داده 

چنین اقدامی به ایجاد مکانیسم پرداخت رسمی میان دو است مجددا ارتباطات بانکی را با همتایان ایرانی خود برقرار کنند که 

 .کشور کمک خواهد کرد

بر اساس این گزارش، دیدار وزیر کشاورزی ایران کمک خواهد کرد مقامات ایرانی درباره کاالهای پاکستانی مانند گندم، برنج، 

ته یک مقام بلندپایه پاکستانی، پاکستان در جات و گوشت مطلع شوند. این پایگاه همچنین اعالم کرد که به گفجات، میوهصیفی
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تواند نیازهای غذایی همسایه خود را سال گذشته به یک تولیدکننده بزرگ محصوالت کشاورزی تبدیل شده و به راحتی می 93

 تامین کند. تالشی که با توجه به برنامه های خود اتکایی وزارت جهاد کشاورزی و عزم محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی

کشورمان در کاهش یا قطع واردات برخی محصوالت استراتژیک مانند گندم و حتا میوه های تولید داخلی، به نظر می رسد 

 .مذاکرات پیچیده و دشواری در حوزه مبادالت بازرگانی در بخش کشاورزی رقم بخورد

توار شده است و با تولیدات مازاد مواجه است، در واقع به نظر می رسد پاکستان به عنوان کشوری که پایه اقتصادش بر کشاورزی اس

انتظار دارد ایران مشتری بالفعل محصوالت کشاورزی او باشد و ایران هم با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین خطی 

اشته باشد. مشی کالن نظام مبنی بر خود اتکا شدن به هر قیمت در برخی محصوالت کش و قوس های زیادی برای تفاهم وجود د

اما به گفته برخی آگاهان، از آنجا که دو کشور همسایه قصد رابطه دوستانه و گسترده دارند، انتظار می رود پس از لغو تحریم ها و 

سفر پیش روی رییس جمهوری ایران به اسالم آباد، در حوزه کشاورزی نیز دغدغه هایی مانند گالیه از واردات نارنگی پاکستانی هر 

ورت قاچاق یا پاجوش موز به دلیل ابتال به بیماری پانامی موز که یک بیماری قارچی است و البته مختص موزهای چند به ص

رو هستند ها روبهصادراتی پاکستان هم نیست و در حال حاضر در دنیا پراکنده شده و کشورهای تولیدکننده با نژاد جدیدی از قارچ

دوران تحریم با قیمت نازل به صنایع گوشتی ایران تحویل داده می شد، محل مناقشه  یا حتا گوشت های نامرغوب وارداتی که در

نباشد و در فضای همراه با مفاهمه، مذاکره به سود طرفین مدیریت شود. حال اگرچه پاکستان رقیب صادراتی تخم مرغ به 

ما مشتری خوبی برای خرمای مضافتی ایران و افغانستان است یا نخودهای آن جای نخودهای کرمانشاه ایران را تنگ کرده است، ا

 بریخ محصوالت دیگر است. 

ضمن آن که این کشور با توجه به پیشرفت های خوب پاکستان در صنعت بسته بندی، این کشور می تواند سرمایه گذار خوبی برای 

از حضور نورمحمد جاجمانی، سفیر بسته بندی محصوالت کشاورزی صادراتی ایران به کشورهای اطراف باشد. به طور نمونه پس 

های ویژه در حوزه کشاورزی که از سوی استانداری برگزار شده بود و وی از بخشگذاری بههای سرمایهپاکستان در جلسه فرصت

  .مختلف اقتصادی استان خراسان جنوبی بازدید کرده بود،چنین اشتیاقی نیز نشان داده شد

 

حرکاتی در ایران برای کشت گیاه کینوآ، به نظر می رسد فرصت های خوب مشابهی برای انتقال در بعد تحقیقاتی نیز پیرو آغاز ت

تجربه ها و ارقام مناسب این دست از گیاهان مغذی برای کمک به تامین امنیت غذایی ایران وجود دارد که باید دید در چند روز 

 ز خواهد کرد./آینده چه تصمیم هایی از نشست های مشترک طرفین به رسانه ها در

http://www.iana.ir/fa/news/4۵536/%D8%A4%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۵۱تاریخ: 

آینده آینده   حفاظت و حراست از ایران در مرزها خالصه نمی شود/ کمبود شدید منابع آب، از تهدیداتحفاظت و حراست از ایران در مرزها خالصه نمی شود/ کمبود شدید منابع آب، از تهدیدات

  ایرانایران

معاون اول رییس جمهوری گفت: یکی از مهمترین صحنه های اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی است، چرا که این 

 .بخش جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد

ی، از سوی رهبر معظم انقالب تحت عنوان اقتصاد مقاومت ۵۹معاون اول رییس جمهوری با اشاره به نامگذاری سال 

اقدام و عمل گفت: یکی از مهمترین صحنه های اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی است، چرا که این 

 .بخش جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد

اسحاق جهانگیری عصر چهارشنبه در آیین افتتاح و بازدید طرح   رسانی معاون اول رییس جمهور،به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

های کشاورزی و دامپروری شهرستان پیشوا با شادباش گویی میالد با سعادت حضرت فاطمه )س( و سالروز استقرار نظام جمهوری 

که در یک سال نخست پس از  اسالمی ایران اظهار داشت: یکی از مهمترین اتفاقات و دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران این بود

پیروزی انقالب، نوع حکومت قانون اساسی است و نهادهای تصمیم گیر با رای مردم مشخص شدند و امیدوارم بتوانیم به گونه ای 

عمل کنیم که جمهوری اسالمی ایران بتواند یک نظام کارآمد باشد و رفاه و آسایش مردم و توسعه کشور را فراهم کند که البته این 

 .مهم نیازمند همراهی و همدلی میان دولت و ملت در همه کارها است

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی با وجود توسعه بخش صنعت و معدن و بخش خدمات، همچنان نقش منحصر به فردی در اقتصاد 

غذایی کشور نیز توسط  درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند و بخش زیادی از امنیت 93تا  40ایران دارد گفت: حدود 

 .جمعیت روستایی تامین می شود

جهانگیری با یادآوری اینکه فعاالن و شاغلین بخش کشاورزی چند میلیون نفر هستند، خاطرنشان کرد: سهم کشاورزی در تولید  

تژیک کشور و نیز تامین ناخالص ملی بسیار باال است و با توجه به جهت گیری اقتصاد مقاومتی برای تامین ذخایر راهبردی و استرا

 .امنیت غذایی، شاهد آن هستیم که بخش کشاورزی توانسته است نقش مهمی در تامین ذخایر و امنیت غذایی کشور ایفا کند

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه چند موضوع در بخش کشاورزی باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، استفاده 

ه کشور را در بخش کشاورزی امری مهم و ضروری دانست و گفت: یکی از این منابع خاک است که باید تالش صحیح از منابع پای

 .کنیم از اراضی و زمین های حاصلخیز استفاده بهینه شود و مورد حفاظت و حراست قرار گیرد

رد که بتواند از خاک حاصلخیز وی یکی از اولویت های دولت در سال جاری و سال گذشته را به کارگیری روش هایی عنوان ک

 .کشور حفاظت و حراست کند

جهانگیری یکی دیگر از منابع پایه ای مهم کشور را آب عنوان کرد و افزود: ایران کشوری خشک است که با کمبود منابع آب مواجه 

 .ی کنیماست، بنابراین مدیریت صحیح منابع آب یکی از مهمترین موضوعات است که باید برای آن چاره اندیش

معاون اول رییس جمهوری با تاکید براینکه حفاظت و حراست از ایران تنها در مراقبت از مرزها خالصه نمی شود، تصریح کرد: یکی 

از تهدیدات آینده کشور کمبود منابع آب است چرا که دشت های حاصلخیز در برخی مناطق کشور در حال خشک شدن هستند و 

 .نیز بیش از حد استاندارد استبرداشت از آب های زیرزمینی 

وی افزود: علی رغم بارش های خوبی که اخیراً شاهد آن هستیم اما همچنان نیازمند مدیریت جدی منابع آب هستیم و باید بدانیم 
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 .که مدیریت منابع آب گامی در جهت حراست از کشور است

بیشترین برنامه های مربوط به مدیریت منابع و بهره  دکتر جهانگیری با بیان اینکه بخش کشاورزی یکی از بخش هایی است که

چند دستور کار جدی در وزارت جهاد کشاورزی و دولت دنبال می شود که یکی از آنها  :وری آب در آن لحاظ شده است، گفت

 .اشدتوسعه روش های نوین آبیاری است که البته الزم است نظام بانکی و دولت حمایت جدی تری از این موضوع داشته ب

معاون اول رییس جمهور یکی دیگر از اولویت های بخش کشاورزی را توسعه کشت گلخانه ای عنوان کرد و افزود: دولت از توسعه 

کشت گلخانه ای حمایت می کند زیرا هم در میزان خاک و هم در آب مورد نیاز به میزان قابل توجهی صرفه جویی می شود و 

 .سبی نیز داردعالوه بر آن بازدهی و اشتغال منا

توجه ویژه ای به آن خواهد داشت و سازمان مدیریت و  ۵5وی ادامه داد: کشت گلخانه ای از اولویت هایی است که دولت در سال 

 .نظام بانکی نیز باید برای تامین مالی در این زمینه همراهی الزم را داشته باشند

 ۵5بخش کشاورزی انجام شده و با حمایت هایی که دولت در سال دکتر جهانگیری اظهار داشت: با سیاست گذاری هایی که در 

 .انجام خواهد داد امیدوارم شاهد تحول جدی تر در بخش کشاورزی باشیم

نیز که سایر بخش  ۵2ایفا کرد و در سال  ۵9معاون اول رییس جمهور افزود: بخش کشاورزی نقش مهمی در رشد اقتصادی سال 

 .ند، اما بخش کشاورزی همچنان رشد مثبت خود را حفظ کردها از رشد کمتری برخوردار بود

وی با تاکید بر لزوم تامین اعتبارات مورد نیاز صندوق بیمه حمایت از کشاورزان گفت: اعتبارات مورد نیاز این صندوق باید تامین 

 .شود تا بتواند تعهدات خود را در قبال کشاورزان انجام دهد

خود به موضوع دامپروری نیز اشاره و خاطرنشان کرد: باعث خرسندی است که دامداران کشور به دکتر جهانگیری در ادامه سخنان 

سمت تولید به روش های صنعتی رفته اند و هم در بخش گوشت و هم در بخش شیر تولید کنندگان کشور به این باور رسیده اند 

 .دکه تنها در یک فضای رقابتی می توانند محصول با کیفیت تولید نماین

معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه باید دغدغه دامداران در خصوص قیمت شیر را حل کنیم، گفت: دولت سال گذشته به 

دلیل محدودیت در بودجه نتوانست آنطور که باید در این زمینه اقدام کند اما در سال جاری با استفاده از راهکارهای مختلف تالش 

 .ران را برطرف سازیمخواهیم کرد که دغدغه دامدا

رونق تولید است، خاطرنشان کرد: برای توسعه سرمایه گذاری  ۵5وی با تاکید براینکه یکی از مهمترین اولویت های دولت در سال 

 .و افزایش اشتغالزایی هیچ راهی جز حمایت از تولیدکنندگان نداریم تا بتوانند بصورت مداوم و به نحو مطلوب به امر تولید بپردازند

برشمرد و اظهار داشت: تولیدکننده ای موفق  ۵5معاون اول رییس جمهور توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویت های سال 

 .است که بتواند محصوالت خود را به دیگر کشورها صادر کند

ین کند، این موضوع را یک دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه کشور روسیه عالقمند است نیازهای کشاورزی خود را از ایران تام

فرصت برای بخش کشاورزی ایران دانست و گفت: براساس گزارش وزیر جهاد کشاورزی موضوعات اصلی با دولت روسیه توافق شده 

 .و بخش خصوصی و صادرکنندگان باید بازارهای بزرگ روسیه را شناسایی و محصوالت باغی و زراعی را به این کشور صادر کنند

اورزی نیز در این مراسم ضمن تشریح سیاست های دولت در حوزه کشاورزی و دامپروری گفت: خوشبختانه وضعیت وزیر جهاد کش

دام کشور و تولید فرآورده ها وضعیت خوبی است و ظرفیت های فراوانی نیز در این بخش وجود دارد که امیدوارم بتوانیم این 

 .شد ثروت ملی و اشتغالزایی شودظرفیت ها را فعال کنیم تا منجر به افزایش تولید، ر

فرماندار شهرستان پیشوا هم در این مراسم گزارشی از وضعیت این شهرستان در بخش دامپروری و کشاورزی ارائه کرد و 

 .پیشنهادات و نیازهای این شهرستان را اعالم نمود
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انه سبزی و صیفی را افتتاح و از یک واحد گفتنی است معاون اول رییس جمهور پیش از سخنرانی در این مراسم پروژه احداث گلخ

 .دامپروری نیز بازدید کرد

 53هزار متر مربع و با سرمایه گذاری  533پروژه احداث گلخانه سبزی و صیفی در روستای قلعه سین در زمینی به مساحت 

 .شتغالزایی خواهد کردنفر ا 533میلیارد ریال اجرا شده است توسط بخش خصوصی که محصول تولیدی آن خیار است و برای 

 9053واحد دامپروری مذکور نیز در اراضی قلعه سین از توابع بخش مرکزی شهرستان پیشوا واقع شده که تعداد دام موجود در آن 

 .نفر اشتغالزایی کرده است 53راس است و برای 

 .تن است 5323گفتنی است میزان تولید گوشت ساالنه این دامپروری 

http://www.iana.ir/fa/news/4۵566/%D8%A+ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۸۵تاریخ: 

  ضرورت برنامه ریزی مناسب برای توسعه بخش کشاورزیضرورت برنامه ریزی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی

برنامه ریزی درست و دقیقی در بخش کشاورزی و صنایع دیگر انجام نگیرد نمی توان یک کارشناس کشاورزی گفت: تا زمانی که 

 .انتظار پیشرفت در این خصوص را داشت

برنامه ریزی درست و ،گفت: تا زمانی که خبرنگار 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

وی با اشاره به اینکه اگر وضعیت به همین منوال پیش رود تغییری در صنایع کشاورزی رخ نمی دهد، افزود: شرایط و ساختار، باید 

 .تغییری را در این صنایع مشاهده کردبه گونه ای اصالح شود که بتوان 

عربیون در ادامه به مشکالت زیرساختی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی مدون و استراتژیک مناسب می تواند 

 .راهگشایی برای حل این موضوع باشد

رشدی نداشته است عنوان کرد: این کارشناس کشاورزی در ادامه با بیان اینکه بخش کشاورزی نسبت به سال های گذشته 

 .رفتارهای مناسب اقتصادی و ظرفیت سازی در این صنعت نداریم

http://www.yjc.ir/fa/news/5524930/%D8%B6% 
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 برنامه و سیاست ها
 جوان خبرنگاران - ۵۹۳۱فروردین  ۸۱تاریخ: 

  توسعه واحدهای گلخانه گامی اساسی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتیتوسعه واحدهای گلخانه گامی اساسی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

برابر  54تواند ای به لحاظ کمبود منابع آبی و نزوالت جوی میرئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت: توسعه واحدهای گلخانه

 .کاهش مصرف و افزایش تولید در واحد سطح داشته باشد

در خصوص اقتصاد خبرنگاران جوان؛ خبرنگار اقتصادی باشگاه علی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با 

سال گذشته نیز برنامه سازمان با هدف دستیابی به اقتصادی مقاومتی  مقاومتی بخش کشاورزی گفت: در راستای دستورات رهبر در

ها، بازنگری و تدوین شده به های نوین آبیاری، افزایش تولید در واحد سطح، توسعه گلخانههای دام و طیور، توسعه سامانههدر حوز

 .طوری که ظرف برنامه چهار الی پنج ساله اجرا خواهد شد

های اساسی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی است، گفت: به دلیل ای یکی از برنامهتوسعه واحدهای گلخانه وی با اشاره به اینکه

بایست کشت فضای آزاد را به گلخانه تبدیل کنیم چرا که های زیرزمینی میهای آبسفره  کمبود منابع آبی، کاهش نزوالت جوی و

 .تولید در واحد سطح خواهیم داشتبرابر کاهش مصرف و افزایش  54با تحقق این امر 

های اساسی در راستای های نوین آبیاری به جهت افزایش مصرف کارایی آب از دیگر گاممنصوری در ادامه یادآور شد: توسعه سامانه

وجود  های نوین مجهز شدند و با اینهزار هکتار اراضی استان تهران به سامانه 0اقتصاد مقاومتی است به طوری که سال گذشته 

درصد افزایش یافت و گفتنی است که توسعه آبیاری میکرو در مزارع را به سبب افزایش  65درصد به  95راندمان آبیاری بارانی از 

 .بیشتر راندمان در مزارع آغاز کردیم

ان کرد: برای ای بیهای پرداختی به کشاورزان درباره توسعه واحدهای گلخانهرئیس جهاد کشاورزی استان تهران در خصوص وام

گذاران و کشاورزان است، کاهش سود ای مشکل منابع وجود ندارد اما آن چیزی که مد نظر سرمایهتوسعه واحدهای گلخانه

 85رغم محدودیت منابع مالی و اینکه تسهیالت بانکی است که امیدواریم این امر تحقق یابد و از طرفی در آبیاری تحت فشار علی

 .های نوین مجهز شدندهزار هکتار از مزارع استان سال گذشته به آبیاری 0پرداخت کند اما  درصد آن را دولت باید

میلیارد تومان پرونده در خصوص تسهیالت واحدهای گلخانه در اختیار بانک است که  653وی تصریح کرد: در حال حاضر 

ها انعقاد قرارداد خواهد شد هر اه بخشی از این پروندهمتقاضیان در حال تکمیل مدارک هستند اما باید گفت که تا پایان فروردین م

 .میلیارد تومان منجر به انعقاد قرارداد شد 43چند که در مجموع سال گذشته 

http://www.yjc.ir/fa/news/5529۵63/%D8%AA%D۵%8 
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هابرنامه و سیاست   
 اقتصاد نیوز ۵۹۳1پنجشنبه، دوازدهم فروردین 

  ساله برای صفر کردن تراز تجاری کشاورزی غذایی ایران ساله برای صفر کردن تراز تجاری کشاورزی غذایی ایران برنامه هفتبرنامه هفت
های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه اقتصاد مقاومتی تدوین و به تصویب شورای معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برنامه

ساله تراز تجاری کشاورزی غذایی کشور به صفر ن سیاست ها، با اجرای برنامه ای هفتاقتصاد رسیده است گفت: در راستای ای

  .رسدمی

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با بیان این که در سیاست های به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطالع

موضوع امنیت غذایی با اتکا بر تولید داخلی،ارتقای ذخایر راهبردی  اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری در زمینه سه

و تامین نهاده های تولید، تاکید شده است، اظهار داشت:برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه اقتصاد مقاومتی تدوین و به 

 .تصویب شورای اقتصاد رسیده است

ان موفق ترین دستگاه در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی از سوی رئیس وی در تشریح علل معرفی وزارت جهاد کشاورزی به عنو

 52سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعالم کرد: با برنامه ریزی و انجام اقدامات فنی مناسب،تولید محصوالت کشاورزی با رشد 

 .است افزایش یافته ۵2میلیون تن در سال  554به  ۵4میلیون تن در سال  ۵0درصدی از 

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که رشد بخش کشاورزی در دو سال گذشته مثبت بوده 

میلیارد  8.5است،تصریح کرد:با افزایش تولید محصوالت کشاورزی و کاهش واردات، تراز تجاری کشاورزی غذایی کشور از منفی 

 .بهبود یافته است ۵2میلیارد دالر در سال  2به کمتر از منفی  ۵4دالر در سال 

ساله تراز تجاری کشاورزی غذایی کشور به صفر  0های اقتصاد مقاومتی با اجرای برنامه ای وی خاطرنشان کرد: در راستای سیاست

 .می رسد

جه و شبدر مورد نیاز کشور درصد جو و بخش زیادی از علوفه های تازه نظیر یون 83بخشنده در زمینه تولید نهاده های دامی گفت: 

 .در داخل تولید می شود

میلیون تن در داخل تولید و به خاطر حفظ منابع آبی بقیه نیاز کشور از  4وی افزود: محصوالت تابستانه و آب بر مانند ذرت نیز 

 .شودخارج تامین می

ری سطح زیر کشت و تولید دانه روغنی کلزا در سال معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش دو براب

ساله  53اظهار داشت:در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی و به منظور تامین روغن مورد نیاز کشور و کاهش وابستگی،طرح  ۵2

درصد  03کشور به افزایش تولید دانه های روغنی تهیه شده که با اجرای این طرح ضریب خوداتکایی در تامین روغن مورد نیاز 

افزایش می یابد ضمن آن که از کنجاله دانه های روغنی به عنوان نهاده دامی در صنعت دامپروری استفاده می شود و واردات این 

  .نهاده ها نیز کاهش می یابد

-/Live/Stories/DENhttps://www.eghtesadnews.com523523 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - ۵۹۳۱فروردین  ۵۱پنجشنبه 

  هستند هستند   ۵۹۵۹های سال های سال رونق تولید و توسعه صادرات مهمترین اولویترونق تولید و توسعه صادرات مهمترین اولویت

از سوی رهبر معظم انقالب تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت:  ۵5جمهور با اشاره به نامگذاری سال معاون اول رئیس

های اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی است چراکه این بخش جایگاه مهمی در اقتصاد کشور یکی از مهمترین صحنه

  .دارد

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا(، اسحاق جهانگیری عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح و بازدید طرح 

شهرستان پیشوا با تبریک میالد با سعادت حضرت فاطمه )س( و سالروز استقرار نظام جمهوری اسالمی های کشاورزی و دامپروری 

ایران اظهار کرد: یکی از مهمترین اتفاقات و دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران این بود که در یک سال نخست پس از پیروزی 

ای عمل کنیم ا رای مردم مشخص شدند و امیدوارم بتوانیم به گونهگیر بانقالب، نوع حکومت قانون اساسی است و نهادهای تصمیم

که جمهوری اسالمی ایران بتواند یک نظام کارآمد باشد و رفاه و آسایش مردم و توسعه کشور را فراهم کند که البته این مهم 

  .نیازمند همراهی و همدلی میان دولت و ملت در همه کارها است

اورزی با وجود توسعه بخش صنعت و معدن و بخش خدمات، همچنان نقش منحصر به فردی در بخش کش»که وی با بیان این

درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند و بخش زیادی از امنیت غذایی کشور نیز  93تا  40گفت: حدود « اقتصاد ایران دارد

  .شودتوسط جمعیت روستایی تامین می

خاطرنشان کرد: سهم کشاورزی در تولید « و شاغلین بخش کشاورزی چند میلیون نفر هستند فعاالن»جهانگیری با یادآوری اینکه 

ناخالص ملی بسیار باال است و با توجه به جهت گیری اقتصاد مقاومتی برای تامین ذخایر راهبردی و استراتژیک کشور و نیز تامین 

  .می در تامین ذخایر و امنیت غذایی کشور ایفا کندامنیت غذایی، شاهد آن هستیم که بخش کشاورزی توانسته است نقش مه

استفاده « چند موضوع در بخش کشاورزی باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد»که جمهور با اشاره به اینمعاون اول رئیس

که باید تالش صحیح از منابع پایه کشور را در بخش کشاورزی امری مهم و ضروری دانست و گفت: یکی از این منابع خاک است 

  .کنیم از اراضی و زمین های حاصلخیز استفاده بهینه شود و مورد حفاظت و حراست قرار گیرد

های دولت در سال جاری و سال گذشته را به کارگیری روش هایی عنوان کرد که بتواند از خاک حاصلخیز کشور وی یکی از اولویت

  .حفاظت و حراست کند

ایران کشوری خشک است که با کمبود منابع آب  :پایه ای مهم کشور را آب عنوان کرد و افزود جهانگیری یکی دیگر از منابع

  .مواجه است بنابراین مدیریت صحیح منابع آب یکی از مهمترین موضوعات است که باید برای آن چاره اندیشی کنیم

تصریح کرد: « شودر مراقبت از مرزها خالصه نمیحفاظت و حراست از ایران تنها د»که معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این

یکی از تهدیدات آینده کشور کمبود منابع آب است چرا که دشت های حاصلخیز در برخی مناطق کشور در حال خشک شدن 

  .هستند و برداشت از آب های زیرزمینی نیز بیش از حد استاندارد است

آن هستیم اما همچنان نیازمند مدیریت جدی منابع آب هستیم و باید بدانیم  وی افزود: علی رغم بارش های خوبی که اخیراً شاهد

  .که مدیریت منابع آب گامی در جهت حراست از کشور است

وری آب بخش کشاورزی یکی از بخش هایی است که بیشترین برنامه های مربوط به مدیریت منابع و بهره»جهانگیری با بیان اینکه 

چند دستور کار جدی در وزارت جهاد کشاورزی و دولت دنبال می شود که یکی از آنها توسعه روش  :تگف« در آن لحاظ شده است

  .های نوین آبیاری است که البته الزم است نظام بانکی و دولت حمایت جدی تری از این موضوع داشته باشد
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انه ای عنوان کرد و افزود: دولت از توسعه معاون اول رئیس جمهور یکی دیگر از اولویت های بخش کشاورزی را توسعه کشت گلخ

شود و عالوه کشت گلخانه ای حمایت می کند زیرا هم در میزان خاک و هم در آب مورد نیاز به میزان قابل توجهی صرفه جویی می

  .بر آن بازدهی و اشتغال مناسبی نیز دارد

توجه ویژه ای به آن خواهد داشت و سازمان مدیریت و  ۵5هایی است که دولت در سال وی ادامه داد: کشت گلخانه ای از اولویت

  .نظام بانکی نیز باید برای تامین مالی در این زمینه همراهی الزم را داشته باشند

انجام  ۵5هایی که در بخش کشاورزی انجام شده و با حمایت هایی که دولت در سال جهانگیری اظهار کرد: با سیاست گذاری

  .شاهد تحول جدی تر در بخش کشاورزی باشیمخواهد داد امیدوارم 

نیز که سایر بخش  ۵2ایفا کرد و در سال  ۵9معاون اول رئیس جمهور افزود: بخش کشاورزی نقش مهمی در رشد اقتصادی سال 

  .ها از رشد کمتری برخوردار بودند، اما بخش کشاورزی همچنان رشد مثبت خود را حفظ کرد

عتبارات مورد نیاز صندوق بیمه حمایت از کشاورزان گفت: اعتبارات مورد نیاز این صندوق باید تامین وی با تاکید بر لزوم تامین ا

  .شود تا بتواند تعهدات خود را در قبال کشاورزان انجام دهد

 باعث خرسندی است که دامداران کشور به :جهانگیری در ادامه سخنان خود به موضوع دامپروری نیز اشاره و خاطرنشان کرد

سمت تولید به روش های صنعتی رفته اند و هم در بخش گوشت و هم در بخش شیر تولید کنندگان کشور به این باور رسیده اند 

  .که تنها در یک فضای رقابتی می توانند محصول با کیفیت تولید کنند

گفت: دولت سال گذشته به « ل کنیمباید دغدغه دامداران در خصوص قیمت شیر را ح»جمهور با تاکید بر اینکه معاون اول رئیس

دلیل محدودیت در بودجه نتوانست آنطور که باید در این زمینه اقدام کند اما در سال جاری با استفاده از راهکارهای مختلف تالش 

  .خواهیم کرد که دغدغه دامداران را برطرف سازیم

خاطرنشان کرد: برای توسعه سرمایه « رونق تولید است ۵5یکی از مهمترین اولویت های دولت در سال »که وی با تاکید بر این

گذاری و افزایش اشتغالزایی هیچ راهی جز حمایت از تولیدکنندگان نداریم تا بتوانند بصورت مداوم و به نحو مطلوب به امر تولید 

  .بپردازند

د و اظهار کرد: تولیدکننده ای موفق است برشمر ۵5معاون اول رئیس جمهور توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویت های سال 

  .که بتواند محصوالت خود را به دیگر کشورها صادر کند

این موضوع را یک فرصت « کشور روسیه عالقمند است نیازهای کشاورزی خود را از ایران تامین کند»جهانگیری با اشاره به اینکه 

ر جهاد کشاورزی موضوعات اصلی با دولت روسیه توافق شده و برای بخش کشاورزی ایران دانست و گفت: براساس گزارش وزی

  .بخش خصوصی و صادرکنندگان باید بازارهای بزرگ روسیه را شناسایی و محصوالت باغی و زراعی را به این کشور صادر کنند

خوشبختانه وضعیت وزیر جهاد کشاورزی نیز در این مراسم ضمن تشریح سیاست های دولت در حوزه کشاورزی و دامپروری گفت: 

دام کشور و تولید فرآورده ها وضعیت خوبی است و ظرفیت های فراوانی نیز در این بخش وجود دارد که امیدوارم بتوانیم این 

  .ظرفیت ها را فعال کنیم تا منجر به افزایش تولید، رشد ثروت ملی و اشتغالزایی شود

وضعیت این شهرستان در بخش دامپروری و کشاورزی ارائه کرد و فرماندار شهرستان پیشوا هم در این مراسم گزارشی از 

  .پیشنهادات و نیازهای این شهرستان را اعالم کرد

براساس این گزارش، معاون اول رئیس جمهور پیش از سخنرانی در این مراسم پروژه احداث گلخانه سبزی و صیفی را افتتاح و از 

  .یک واحد دامپروری نیز بازدید کرد
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 53هزار متر مربع و با سرمایه گذاری  533احداث گلخانه سبزی و صیفی در روستای قلعه سین در زمینی به مساحت پروژه 

  .نفر اشتغالزایی خواهد کرد، اجرا شده است 533میلیارد ریال توسط بخش خصوصی که محصول تولیدی آن خیار است و برای 

 9053ابع بخش مرکزی شهرستان پیشوا واقع شده که تعداد دام موجود در آن واحد دامپروری مذکور نیز در اراضی قلعه سین از تو

  .نفر اشتغالزایی کرده است 53راس است و برای 

  .تن است 5323میزان تولید گوشت ساالنه این دامپروری 

http://www.isna.ir/fa/news/95011202391 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۸۰تاریخ: 

  شوندشوندمیمیهایی که با آفتاب تمیز هایی که با آفتاب تمیز لباسلباس
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تواند با نور خودش را تمیزتر کند. این پارچه ما را یک قدم به ی جدید که بافت آن با ذرات نانو پوشانده شده، مییک نوع پارچه

 .کندتر میشویی نزدیکای بدون نیاز به خشکآینده

تمیزتر کند. این پارچه ما را یک قدم به تواند با نور خودش را ی جدید که بافت آن با ذرات نانو پوشانده شده، مییک نوع پارچه

 .کندتر میشویی نزدیکای بدون نیاز به خشکآینده

های مسکونی صرف شست درصد آب مصرفی خانه 44کنند. در واقع، به طور میانگین شویی آب زیادی مصرف میهای لباسماشین

تواند منجر به کاهش مصرف آب شستن و تمیز کردن ندارند، میهایی که نیازی به شود. بنابراین تولید لباسها میو شوی لباس

 .ها نیازی به شستن نداشته باشنداند راهی پیدا کنند تا لباسهای گذشته، دانشمندان سعی داشتهشود. در سال

ورن در ملب RMIT منتشر شده، محققان دانشگاه Advanced Material Interfaces ای که در ژورنالحاال براساس مقاله

تواند خودش را تمیز کند. ساز و کار این دقیقه می 6اند که با قرار گرفتن در معرض نور، پس از ی خاصی ساختهاسترالیا پارچه

کنند که هایی را آزاد میکنند، الکترونای و مسی پارچه نور را جذب میپارچه به این صورت است که وقتی ساختارهای نانوی نقره

شود مواد ارگانیک تجزیه شوند. این مواد ارگانیک همان ای است که باعث میها به گونهی دارند. حرکت الکترونانرژی حرکتی باالی

 .مانندهایی هستند که روی لباس به جا میلکه

وانند تتوان در فرایندهای صنعتی هم برای جداسازی آب و روغن استفاده کرد. کارشناسان با این کار میی نانو میاز این پارچه

 .زدایی کنندوجود دیگر گازهای مهم یا خطرناک را تشخیص دهند یا حتی پوشاک بیمارستانی را باکتری

مان را کنار شوییهای لباسالبته قطعا هنوز در این زمینه باید تحقیقات بیشتری انجام شود تا زمانی برسد که بتوانیم ماشین

تری دارند، آزمایش کنند. عالوه بر این، هایی که ترکیب شیمیایی پیچیدهو را با لکهی نانبگذاریم. محققان باید عملکرد این پارچه

ی کافی ارزان باشد و بتواند به کمدهای ها کم هزینه شود تا قیمت آن به اندازهی تولید این پارچهباید راهی پیدا کنند که پروسه

 .کنندگان راه پیدا کندلباس مصرف

http://www.iana.ir/fa/news/4۵555/%D۵%82%D8%A8% 
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 تولیدات باغی )سایر (

  ۳۱/۸۵/۸۰ فارس

دار از دار از های هستههای هستهمرکبات و میوهمرکبات و میوهباغات سیب، باغات سیب،   ::وگو با فارسوگو با فارسرئیس اتحادیه باغداران ایران در گفترئیس اتحادیه باغداران ایران در گفتنایبنایب

  سرما در امان ماندندسرما در امان ماندند

رئیس اتحادیه باغداران ایران اعالم کرد اگرچه سرما در برخی مناطق خساراتی به باغات زردآلو، خورد نایب/ بازار میوه به هم نمی

دار از سرما در های هستهگالبی و میوههای استراتژیک کشور از جمله مرکبات، سیب، سبز و بادام وارد کرد اما باغات میوهگوجه

  .امان ماند

در مورد تأثیر سرما در روزهای  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران ایران در گفت

کشورگفت: سرما آنچنان شدید نبود که لطمات بسیاری به باغات وارد کند و و ابتدای امسال بر باغات میوه سراسر  ۵2پایان سال 

 .ها حاکیست که باغات میوه کشور در شرایط خوبی قرار داردبررسی

و به گل تبدیل و حتی در برخی  ها ریختهنوار نیمه گرمسیری تا سردسیری شکوفه در حد فاصل وی افزود: وضعیت در باغات میوه

 .یوه تبدیل شده بود، طوری که سرما بر باغات این مناطق تأثیری نداشتها به ممناطق گل

شود، دار از جمله آلو و هلو در آن تولید میدار و دانههای هستهشادلو گفت: در نوار سردسیری کشور هم که بخش عمده میوه

 .سرما در امان ماندنددهی نرسیده بودند، بنابراین باغات میوه این مناطق هم از  درختان به مرحله شکوفه

توان درباره وضعیت تولید باغات قضاوت کرد، اما شرایط جوی نایب رئیس اتحادیه باغداران ایران گفت: اگرچه به طور دقیق نمی

های قبل هم وجود داشت و شرایط سبب شد شرایط جدیدی نبود، زیرا تجربه چنین هوایی در سال های اخیر طبیعی است وهفته

 .به تعویق بیفتد دهی باغاتگلفرآیند زود 

شمال غربی کشور گفت: اگرچه در برخی  دار )زردآلو، گوجه سبز و بادم( واقع در مناطقوی درباره خسارت سرما به درختان شکوفه

ک مناطق باغات زردآلو، گوجه سبز و یا بادام دچار خسارت شده است، اما از آنجا که این محصوالت باغی جزء محصوالت استراتژی

 .ای به باغات وارد شده استتوان گفت که خسارت عمدهگیرد، نمیمانند مرکبات، سیب و گالبی قرار نمی

 .دهیمهای شاخص آن مناطق را مالک قرار میشادلو بیان داشت: برای برآورد خسارات کلی باغات، میوه

های دهی محصوالت استراتژیک باغبانی مانند میوهگل نایب رئیس اتحادیه باغداران ایران بیان داشت: در اکثر مناطق مرتفع زمان

 .ها از سرما در امان ماندنددار، سیب، گالبی، آلو و هلو هنوز نرسیده بود، بنابراین باغات این میوهدانه

ز جمله ها در مناطق مختلف تهران ادرختان این میوه  ده هستند کههای زود گلهای بادام و زردآلو جزء میوهوی گفت: میوه

 .دهی گذشته بود، بنابراین دچار خسارت نشدشهرری، شهریار، مالرد، ورامین، ایوانکی از مرحله گل

دهی عمومی رسیده بود، درختان بادام و زردآلو که در مناطق کرج، شمیرانات، دماوند و فیروزکوه که به گل شادلو تصریح کرد:

در مجموع خسارت زیادی را برای آن عنوان  توانروند، نمیشمار نمی ید عمده بهجزء تول اگرچه دچار خسارت شدند، اما از آنجا که

 .کرد

دهی نرسیده بود و این محصوالت بر اثر باغات مرکبات، سیب، گالبی، آلبالو و گیالس هنوز به مرحله گل وی بیان داشت: در مجموع

 .سرما دچار خسارت نشدند

بر اثر سرما محصولشان از بین رفته باشد که   ممکن است در مناطقی برخی باغداراننائب رئیس اتحادیه باغداران ایران گفت: 

 .طلبداین مسائل نگاه جزء و خاص می  رسیدگی به
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زدگی وضعیت کلی باغات کشور خوب است و سرما دهد کهشود، نشان میشادلود گفت: در مجموع آنچه که از گزارشات برآورد می

 .هد شدموجب بر هم زدن بازار نخوا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=59۵53530333420 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۵۱تاریخ: 

تنطیم بازار میوه را بر نمی تابند/ مردم قدرت تنطیم بازار میوه را بر نمی تابند/ مردم قدرت مدیران ناکام دولت گذشته، دستاورد دولت یازدهم در مدیران ناکام دولت گذشته، دستاورد دولت یازدهم در 

  تشخیص میوه وارداتی با مشابه خارجی را دارندتشخیص میوه وارداتی با مشابه خارجی را دارند

در پی انتشار مطالبی متناقض در زمینه تنظیم بازار میوه نوروز در برخی رسانه ها،مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد 

 .کشاورزی،توضیحاتی منتشر کرد

اقض در زمینه تنظیم بازار میوه نوروز در برخی رسانه ها، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی در پی انتشار مطالبی متن

 .وزارت جهاد کشاورزی،توضیحاتی منتشر کرد

 :رسانی وزارت جهاد کشاورزی،متن این توضیحات به شرح زیر استبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع

الی که در اثر سیاست های واردات محور و سودجویانه و واردات انبوه و بی رویه دولت یازدهم در آغاز استقرار، کشاورزی را در ح

محصوالت کشاورزی بویژه میوه های رنگارنگ خارجی همچون سیب فرانسوی، انگور شیلیایی و... بی رونق و رمق شده بود، تحویل 

تولید محصوالت کشاورزی در داخل،همواره حمایت از  گرفت و با التزام به الزامات قانونی در تامین امنیت غذایی مردم با اتکا به

 .آحاد تولیدکنندگان بخش کشاورزی را در تعیین سیاست ها و برنامه ریزی ها، سرلوحه اقدامات خود قرار داد

فزایش در ادامه این گزارش آمده است: آثار این رویکرد راهبردی بزودی با ایجاد فضای آرامش و امید در جامعه و بهبود روند و ا

تولید محصوالت کشاورزی در پی حمایت های متنوع و گسترده دولت از بخش کشاورزی نمایان شد و در نتیجه آن واردات غیر 

 .ضرور محصوالت کشاورزی به شکل چشمگیری کاهش یافت

ورزی به وزارت جهاد این گزارش می افزاید: با اجرای قانون تمرکز وظایف کشاورزی در دولت یازدهم، تنظیم بازار محصوالت کشا

کشاورزی سپرده شد و در دومین سال اجرای این قانون، امسال نه تنها شاهد رونق تولید محصوالت کشاورزی بودیم، بلکه بازار 

میوه و مواد پروتئینی کامال از محل تولید داخلی تامین و تنظیم شد که بازتاب رضایت مردم از وفور و قیمت مناسب این محصوالت 

 .ن حاکمیت آرامش بر بازار که در سال های اخیر بی سابقه بوده، در رسانه ها و افکار عمومی بازتاب مناسبی داشتو همچنی

در ادامه این گزارش آمده است: کسانی که در دولت گذشته آثار سوء مدیریتی شان، بازار محصوالت کشاورزی کشور را به ویژه 

های برتر جهانی و صادر کننده هستیم به کلکسیونی در ویترین های عمومی )میادین میوه و انواع میوه که در تولید آنها دارای رتبه 

تره بار و...( برای واردات و عرضه محصوالت غیر ضرور تبدیل کرده بودند، هم اکنون اقدام دولت یازدهم در تولید و تنظیم مناسب 

ا در فرهنگ دیدارهای نوروزی مردم نهادینه شده، بر نمی تابند و بازار شب عید از جمله میوه های سیب و پرتقال را که مصرف آنه

ادعای تنظیم بازار از طریق واردات را مطرح می نمایند؛ در حالی که بر اساس واقعیت های بازار، عرضه دو میوه سیب و پرتقال 

صوالت را با محصول مشابه خارجی تشخیص ایرانی در میادین و فروشگاه ها کافی بوده و با توجه به این که مردم نیز تفاوت این مح

 .می دهند، طرح آن شوخی و خنده دار به نظر می رسد

http://www.iana.ir/fa/news/4۵562/%D۵%85%D8%AF%D 
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 تولیدات باغی
 ایسنا - ۵۹۳۱ فروردین ۱پنجشنبه 

  های قاچاق های قاچاق کاهش قیمت سیب و پرتقال/ فروش پنهانی میوهکاهش قیمت سیب و پرتقال/ فروش پنهانی میوه

های رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان از کاهش قیمت سیب و پرتقال در ایام نوروز خبر داد و همچنین تصریح کرد که میوه

  .رسندقاچاق همچنان در بازار به صورت پنهانی به فروش می

نا، با اشاره به وضعیت قیمت میوه در بازار، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت سیب و وگو با خبرنگار ایسحسین مهاجران در گفت

  .پرتقال کاهش یافته و قیمت خیار، موز و کیوی نیز تغییر چندانی پیدا نکرده است

لویی ای کیتومان، خیار گلخانه 9533تا  4533تومان، کیوی کیلویی  9533تا  4833به گفته وی، در حال حاضر موز کیلویی 

  .تومان است 5333تا  633تومان و خیار جیرفتی نیز  9333تا  4533

رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان با بیان اینکه انتظار کاهش قیمت پرتقال و سیب را نداشتیم، خاطر نشان کرد: در حال حاضر 

تالف قیمت ها نیز به دلیل اندازه و تومان است که این اخ 9333تا  5533تومان و سیب  2200تا  5533هر کیلوگرم پرتقال 

  .کیفیت میوه هاست

تصریح کرد: برای ایام نوروز امسال میزان عرضه میوه بسیار باال بود  59۵5مهاجران در خصوص میزان عرضه و تقاضا میوه در سال 

با قیمت ارزان عرضه کردند نیز بی  ها با کاهش روبرو شدند البته در این بین حضور وانتی ها که میوه ها رابه همین دلیل نیز قیمت

  .تاثیر نبوده است

وی با اشاره به وضعیت قیمت میوه در ماه های آینده گفت: به دلیل اینکه باید پرتقال را در سردخانه نگهداری کنیم، احتمال 

  .افزایش قیمت برای این محصول وجود دارد اما پیش بینی می شود که قیمت سیب همچنان ثابت بماند

ها به صورت پنهانی های قاچاق و فروش آن در بازار اظهار کرد: این میوهرییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان درباره وجود میوه

 شوند و حتی اگر به صورت رسمی هم به فروش برسند میزان آن در اختیار ما نیستفروخته می
http://www.isna.ir/fa/news/95010500832/% 
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 تولیدات دام و طیور )سایر (

 ۳۱/۸۵/۸۰ فارس

  یابدیابدقیمت مرغ از فردا کاهش میقیمت مرغ از فردا کاهش می  ::وگو با فارسوگو با فارسدهندگان مرغ گوشتی در گفتدهندگان مرغ گوشتی در گفترئیس انجمن پرورشرئیس انجمن پرورش

فعالیت میدان بهمن از روز شنبه احتماال دهندگان مرغ گوشتی گفت: با آغاز / توزیع مرغ منجمد با دو نرخ رئیس انجمن پرورش

  .قیمت مرغ کاهش خواهد یافت

، با اشاره به قیمت مرغ در بازار، اظهار داشت: شب گذشته مرغ خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی محمد یوسفی در گفت

 .رسیدتومان به فروش می 533هزار و  2نیز روز گذشته  55تومان و  800هزار و  9زنده 

 533هزار و  6تومان و قیمت آن نیز در میدان بهمن  933هزار و  6تومان تا  453هزار و  6وی ادامه داد: باالترین قیمت مرغ 

 .تومان بوده است

ماه  9هایی که کمتر از یح کرد: مرغدهندگان مرغ گوشتی با اشاره به توزیع مرغ منجمد با دو نرخ به بازار، تصررئیس انجمن پرورش

هزار تومان در  5ماه دارند، به قیمت  9هایی که تاریخی بیشتر از تومان و مرغ 533هزار و  2تاریخ مصرف دارند به قیمت 

 .شودهای بزرگ و میادین عرضه میفروشگاه

رسد در ایام زی شده است که بعید به نظر میساهزار تن مرغ منجمد از سوی شرکت پشتیبانی ذخیره 523تا  593وی ادامه داد: 

 .هزار تن آن نیز مصرف شود 43عید، 

یوسفی با تأکید بر اینکه توازن بین تولید و مصرف به هم خورده و اکنون تولید بیش از مصرف است، یادآور شد: در یک هفته 

 .مرغ زنده استتومان قیمت مرغ کاهش یافته که البته این مربوط به  533تا  400گذشته حدود 

بینی کرد از شنبه آینده با آغاز فعالیت میدان بهمن، احتمال کاهش قیمت مرغ دهندگان مرغ گوشتی پیشرئیس انجمن پرورش

 .کننده وجود داردبرای مصرف

یمت به ، میانگین ق۵2ریزی کردند، اما در طول سال به گفته این تولیدکننده مرغ، همه مرغداران به امید سود شب عید جوجه

تومان برای  533هزار و  2ها باز هم فروش مرغ زنده به قیمت کمتر از رغم کاهش قیمت نهادهشده نرسید و علیهزینه تمام

 .تولیدکننده سود ندارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=53533396559۵53 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۸۳تاریخ: 

گاو دو منظوره فروردین امسال وارد ایران می شود/ عملیاتی کردن زنجیره صنعت گاو دو منظوره فروردین امسال وارد ایران می شود/ عملیاتی کردن زنجیره صنعت   01110111جمعیت پایه جمعیت پایه 

  ۵۹۵۹شترمرغ در خرداد شترمرغ در خرداد 

به  ۵2اسختاری صنعت دام و طیور در سال معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی، ضمن اعالم مهم ترین دستاوردها و اقدام های 

 .خورشیدی اشاره کرد ۵5مهترین اتفاق های در دست اقدام در بهار سال 

حسن رکنی، معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا(، ضمن شادباش 

معاونت امور دام  ۵2دامداران و مرغداران کشور، در مورد دستاوردهای سال فرارسیدن سال جدید خورشیدی به عموم مردم به ویژه 

آغاز شده بود، میوه اش در این سال چیده شد؛ برنامه ریزی در زمینه اصالح نژاد یکی از  ۵4گفت: برخی از اقداماتی که از سال 

ر اساس بررسی مجموعه همکارانش در آن معاونت، آرزوهای ما بود که اتفاقات مثبتی در این زمینه داشتیم. وی با بیان این که ب

مقرر شد تا از آخرین دستاوردهای علمی که در زمینه دام و طیور جهان اتفاق افتاده از جمله در زمینه دام های پربازده بازدید 

دی را داخل کشور داشته باشیم و بتوانیم جمع بندی بکنیم افزود: این جمع بندی منتج به این شد که ما هسته های اصالح نژا

خوشبختانه فرصتی فراهم شد که واردات بسیاری از دام های کوچک را به صورت گله های با اندازه  ۵2داشته باشیم. لذا در سال 

 .مناسب محقق شد به گونه ای که ما در بعضی از این گله ها شاهد تولید بسیار خوب هستیم

پذیری با محیط و پس دادن آزمایش خود، ما به این نتیجه رسیدیم که از دام رکنی با اشاره به این که پس از طی شرایط تطبیق 

های پربازدهی که مدنظر ما قرار گرفته بود، می توانیم به شکل وسیع تری در کشور استفاده کنیم، تصریح کرد: جمعیت دام در 

فزایش جمعیت دام ها نیستیم، ولی بهبود ژنتیکی و حال حاضر درکشور زیاد است، اما غالبا بازده اقتصادی ندارد، لذا ما به دنبال ا

 .شرایط محیطی را دنبال می کنیم تا بتوانیم با جمعیت کمتر، میزان بهره برداری را افزایش بدهیم

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که در دام های سنگین روی دام های دومنظوره کار شده است و توفیقات بسیار 

ر افزایش تولید شیر حاصل گردید، گفت: در افزایش کیفیت شیرخام گام های خوبی برداشته شد، جمعیت پایه یک هزار خوبی د

وارد کشور می شود که این یکی از اقدامات ارزشمندی است که همه دامداران واحد صنعتی عالقه مند هستند  ۵5راسی فروردین 

  رصد کنند. که عملکرد این دام های دومنظوره را از نزدیک

وی با بیان این که پس از فراهم شدن فضا، برخی از موسسات اقتصادی کشور با مطالعات اولیه ای که انجام دادند به این جمع 

بندی رسیده اند که در این زمینه ورود داشته باشند، اضافه کرد: در این ارتباط تاکنون حدود سه تا چهار موسسه برای نگهداری 

 بازده اعالم آمادگی کرده اند.دام های پر 

رکنی با تاکید بر این که تعداد بیشتری از دام های با بازده باالتر مدنظر است که هم به صورت خالص از آنها نگهداری و هم از ژن 

رات های آنها در گله های بومی استفاده شود، گفت: افزایش بازدهی، افزایش تولید شیرخام و افزایش تولید گوشت، مجموع ثم

میوه بخشی از این اقدامات درخت یاد دشه چیده شد و  ۵2اقداماتی است که در دو سال گذشته مقدمات آن فراهم شده و در سال 

 .هم آن را استمرار خواهیم داد ۵5در سال 

 تحوالت ساختاری در زنجیره صنعت طیور و آماده سازی افتتاح زنجیره شترمرغ

( دنبال شد، ۵2با بیان این که یکی از کارهای دیگری که در صنعت طیور طی سال گذشته)  معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی

موضوع اصالح ساختار صنعت طیور بود، اظهارداشت: یک بخش کار این بود که واحدهای سنتی موجود با استفاده از تسهیالت 

احدهای سنتی که از بازده پایینی برخوردار بودند با درصد و 45بتوانند شرایط بهتری پیدا کنند. در این راستا قریب به بیش از 
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استفاده از تسهیالتی که در اختیارشان قرار داده شد، شرایط خود را بهینه کردند و حال با بهره وری باالتر کارشان را ادامه می 

 .دهند

کل تولیدی که در  ۵4ه سال وی افزود: همچنین یک شبکه و زنجیره کسب و کار در صنعت طیور تعریف کردیم، به گونه ای ک

طبق آخرین جمع بندی ها حدود  ۵2درصد رسید و در سال 53به  ۵9درصد بود که این میزان در سال 5زنجیره داشتیم قریب به 

  .درصد بوده است55

طیور در  رکنی با تاکید بر این که در زمینه صنعت طیور گام های خوبی برداشته شده، اما کافی نیست، افزود: اگرچه در صنعت

درصد تولید گوشت مرغ در هفت کشور دنیا به لحاظ ردیف میزان تولید( که موقعیت  63جهان جزو هفت کشور نخست هستیم )

خوبی به شمار می آید؛ اما نیازمند بازنگری جدی در صنعت طیور هستیم تا با اصالح ساختار، مقدمات خوبی برای صادرات بیشتر 

 فراهم شود. 

خورشیدی در بخشی از مواد پروتئینی توفیق های اقتصادی افزایش یافت و خوشبختانه  ۵2ه این که در سال رکنی با اشاره ب

صادر گردید، تصریح کرد: در زمینه گوشت مرغ، با وجود  ۵2هزار تن تخم مرغ در سال  85شرایطی تجربه شد که بیش از 

هم صادرات خوبی شده است که در مصاحبه های بعدی اعالم  داشتیم، خوشبختانه باز ۵2مشکالت و چالش هایی که در طول سال 

 خواهم کرد. 

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که در زمینه لبنیات نیز بازارهای خوبی در اطراف خود داریم و بازار جدید هم 

پروتئینی ایران تعریف کرده که امیدواریم به در حال تعریف است، گفت: کشور روسیه تقریبا یک کانال سبزی را برای محصوالت 

 زودی محموله های لبنی ما هم روانه کشور روسیه شود که این اقدام می تواند نقطه عطفی جدید در صادرات کشور باشد. 

جام شد، تأمین پروتئین خانوار در سراسر کشور به شکل خوبی طبق برنامه ان ۵2رکنی با ابراز خوشحالی زیاد از این که در سال 

اظهار امیدواری کرد معاونت دام وزارت جهاد کشاورزی بتواند در ارائه این خدمت بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری که بسیار 

تأکید داشتند بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی نگاه به درون و نگاه به امکاناتی که دارد داشته باشد، داشته باشیم و فرمایشات 

  ر از گذشته برداریم.ایشان را بلندت

سفری به آفریقای جنوبی داشتیم  ۵2رکنی در مورد دستاوردهای خارج از مرزهای کشور در حوزه دام وطیور نیز گفت: اسفندماه 

که یکی از زیربخش های دام و طیور، یعنی پرورش شترمرغ در آن مورد توجه بود. به ویژه که تاکنون در کشور ما غالب موضوعیت 

ترمرغ، روی گوشت آن تعریف شده بود، اما در بازدید از آفریقای جنوبی کار بسیار گسترده ای در استحصال مصنوعاتی اقتصادی ش

 که از چرم شترمرغ و پوست شترمرغ حاصل می شود، انجام گرفت. 

 ایران، دومین تولید کننده شتر مرغ جهان، اما محروم از زنجیره صنعتی

اینکه ما دومین کشور تولیدکننده شترمرغ در جهان هستیم، بنابراین شاید تاکنون قدری غفلت کرده  وی در ادامه افزود: با توجه به

 ایم از صنعتی که می تواند بازده اقتصادی بسیار باالیی داشته باشد. به ویژه که شترمرغ حیوان قانعی در تولید است. 

یی که مورد بازدید قرار گرفتند اشاره کرد و گفت: بر اساس رکنی در ادامه به ثمره بازدیدش در آفریقای جنوبی از عرصه ها

مشاهداتی که در بازدید به اتفاق همتای خودمان از بخش جنوبی آفریقای جنوبی داشتیم، مشخص شد که که ما هم می توانیم 

می توانیم ده درصد از تبادل تجاری موفقی در بخش شترمرغ هم به لحاظ صادرات گسترده پر شترمرغ به آنجا داشته باشیم و هم 

 هزینه های پرورش شترمرغ را از صادرات پر آن تأمین کنیم که تا به حال به این موضوع نپرداخته بودیم.
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معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه خبر داد: از همانجا مصمم شدیم با مذاکراتی که با تولیدکنندگان در زمینه 

نیم یک زنجیره تولید خوبی در بخش شترمرغ در استان فارس راه اندازی کنیم، البته مقدمات این کار شترمرغ داخلی داشتیم، بتوا

  .شاهد بهره برداری عملیاتی آن باشیم ۵5در دو سال گذشته انجام شده بود، اما امیدوارم تا خرداد 

رنوشت عسل، که خوشبختانه رکنی خبر اما رای پایان بخشیدن به یک گفتگوی آغاز سال نوروزی، چه پرسشی شیرین تر از س

خوشی هم در این زمینه داد و آن اینکه چون آفریقای جنوبی واردکننده عسل و ما هم صادرکننده این محصول مغذی هستیم و 

گرم است، چون در کشور ما متوسط تولید سرانه حدود یک کیلو گرم است و 433متوسط تولید سرانه عسل در دنیا نیز حدود 

 هفتاد هزار تن تولید عسل داریم با این فرصت بتوانیم در کشورهای مختلف جهان حضور پیدا کنیم.  قریب به

رکنی با اشاره به این که اتحادیه زنبورداران ایران نماینده تام االختیار خود را در همین سفر همراه هیأت معاونت امور دام فرستاده 

فت: در آن کشور تبادل نظرهایی هم انجام شد که به نظرم فرصت های بسیار خوبی بود و مذاکرات اولیه در همان جا انجام شد، گ

برای ما هست که بتوانیم از استعدادهای آفریقای جنوبی استفاده کنیم، چون حضور آنها در بازارهای اروپایی نیز پررنگ است و این 

 از محصوالت ما را هنوز نمی شناسند/می تواند درگاهی باشد برای ورود ایران به سایر کشورها که شاید بخشی 

http://www.iana.ir/fa/news/4۵599/%D8%A 
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 تولیدات دام و طیور
 اقتصاد نیوز ۵۹۳1چهارشنبه، چهارم فروردین 

  هزار تن مرغ و گوشت دولتی در نوروزهزار تن مرغ و گوشت دولتی در نوروز  011011عرضه عرضه 
هزارتن گوشت قرمز و مرغ برای ایام نوروز دخیره سازی شده و ما ذخایرمان را در  533مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت:  

علیرضا ولی با بیان اینکه ما براساس برنامه ریزی ها و پیش بینی های  .تمام استانهای کشور متناسب با جمعیت آنها، توزیع کردیم

برای ایام عید ذخیره سازی کردیم، اظهارداشت: در حال حاضر هم ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام در  قبلی، گوشت و مرغ کافی

 .استان ها توزیع شده است

هزارتن گوشت قرمز و مرغ برای این ایام  533بیش از  :وی با اشاره به توزیع گوشت قرمز، مرغ و کنسرو مرغ در ایام نوروز، افزود

 .یرمان را در تمام استانهای کشور متناسب با جمعیت آنها، توزیع کردیمذخیره سازی شده و ما ذخا

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه هیچ مشکلی در زمینه تامین مرغ و گوشت قرمز برای ایام نوروز وجود ندارد، 

ر این اساس نرخ هرکیلوگرم مرغ منجمد حداکثر قیمت های مصوب ستاد تنظیم بازار را در این زمینه مورد اشاره قرار داد و گفت: ب

تومان به مصرف کنندگان عرضه  5333تومان است ضمن اینکه در بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای با قیمتی کمتر از  5533

 .می شود

تومان عنوان و اضافه کرد: گوشت قرمز نیز با قیمت عنوان شده،  533هزارو  58ولی، قیمت هرکیلوگرم گوشت قرمز منجمد را نیز 

 .در سطح فروشگاه های زنجیره ای به مردم عرضه می شود

تومان عنوان کرد و گفت: این محصوالت به اندازه کافی، در فروشگاه های  2333وی قیمت هر عدد کنسرو مرغ را هم کمتر از 

 .ال عرضه استزنجیره ای و میادین تمامی استانها در ح

این مقام مسئول اضافه کرد: کسانی که نیاز آنان باالتر از مصرف خانگی است یا خود قصد توزیع دارند، می توانند با مراجعه به 

 .نمایندگی های شرکت پشتیبانی امور دام در سراسر کشور، محصول مورد نیاز خود را دریافت کنند

یاز داشته باشد، ما آمادگی توزیع گوشت قرمز، مرغ و کنسرو مرغ را داریم، ادامه داد: ولی با بیان اینکه به هر میزان که کشور ن

کنسرو مرغ به اندازه کافی برای مسافران نوروزی و مردم در مسیرها و فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور تدارک دیده شده 

 .است

ز افزود: مرغ منجمدی که ما عرضه می کنیم زیر نظر سازمان وی درباره کیفیت مرغ عرضه شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام نی

دامپزشکی کشور کشتار و از نظر مسائل بهداشتی و کنترل کیفیت دو بار بازرسی می شود ضمن اینکه نوع انجماد آن به گونه ای 

 .است که قابلیت ماندگاری باالیی دارد

ماه و  9های توزیع شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام حدود  ولی در واکنش به برخی مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه مرغ

ما مرغ هایی را که تاریخ انقضای آن ها نزدیک است برای ایام عید توزیع نکردیم و تمامی  :کمتر از آن تاریخ انقضا دارند، گفت

 .به چنین اقدامی زده باشند ماه تاریخ انقضا دارند اما ممکن است شرکت های دیگر دست 5تا  2محصوالت عرضه شده بیش از 

 .وی تصریح کرد: تمامی مرغ هایی که ما آنها را توزیع کرده ایم از لحاظ مختلف، استاندارد و کیفی هستند

-https://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN523445 
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 چای

 ایسنا - ۵۹۳۱فروردین  ۱پنجشنبه 

  درصدی تولید چای در سال جاری درصدی تولید چای در سال جاری   0۰0۰افزایش افزایش 

  .بینی کرددرصدی تولید چای را در سال جاری پیش 54رییس سازمان چای، افزایش 

در راستای تقویت سازمان چای کشور صندوق  :به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( در گیالن، محمدولی روزبهان گفت

حمایت از توسعه چای کشور به عنوان بازوی پرتوان مالی سازمان و به منظورارتقای بهره وری در امور به زراعی، آبیاری تحت فشار، 

  .مکانیزاسیون، توسعه و تجهیز کارخانجات چایسازی ایفای نقش خواهد کرد

هکتار باغات چای رها شده و همچنین  9333ال گذشته بابت بهزراعی باغات چای، احیاء حدود وی افزود: تسهیالت پرداختی در س

  .درصدی درآمد چایکاران را به دنبال داشته است 54درصدی تولید و باالرفتن  99شرایط نسبتا مناسب آب وهوایی، افزایش 

های قبل، چایکاران مطالبات خود را قبل از و به نسبت سال به گفته روزبهان، چای ایرانی در سال گذشته با اقبال خوبی روبرو بود

هزار تن برگ سبز چای محقق شد. همچنین  80تنی چای خشک از تحویل  596هزار و  5۵آغاز سال جدید دریافت کردند و تولید 

های رهاشده به تولید در اغمیلیارد ریال پرداخت شد و امیدها برای ورود ب 554زراعی نیز تسهیالت معادل برای انجام عملیات به

  .سال آینده افزایش یافته است
http://www.isna.ir/fa/news/95010500772/% 
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 حبوبات 

 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۸۰تاریخ: 

هزار هکتار هزار هکتار   ۹11۹11توسعه سطح زیر کشت نخود به توسعه سطح زیر کشت نخود به   هزار تن حبوبات در سال جدید تولید می شود/هزار تن حبوبات در سال جدید تولید می شود/  770000

  ۵۹۵۹در سال در سال 

مدیرکل دفتر محصوالت استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی در نخستین گفتگویی نوروزی و رسانه ای خود با ایانا، مشروح برنامه 

 .های این دفتر برای توسعه کشت حبوبات در ایران به ویژه در سال جهانی حبوبات را اعالم کرد

درصد است که ظرف چند سال آینده و طی برنامه ششم توسعه به  ۵3حاضر ضریب خوداتکایی حبوبات در کشور در حدود  در حال

  درصدی و افزایش صادرات قدم خواهیم گذاشت. 533خودکفایی 

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

شادباش حلول سال جدید خورشیدی به عموم هموطنان به ویژه بهره برداران بخش کشاورزی، درباره وضعیت تولید حبوبات با 

میالدی را سال  4356میالدی به سال حبوبات گفت: از آنجا که سازمان خواروبار ملل متحد سال  4356توجه به نامگذاری سال 

نیز امسال سطح زیر کشت نخود و عدس را برای کشت پاییزه و انتظاری با افزایش سطح قابل  حبوبات اعالم کرده است، ما

 ایم.ریزی کردهای برنامهمالحظه

ریزی شده است، نخود و عدس از محصوالت کاوه خاکسار افزود: سطح زیر کشت نخود پاییزه در کشور دوبرابر سال گذشته برنامه

 توان آن را در پاییز نیز کشت کرد.های پاییز و زمستان می، اما برای استفاده از بارششوددیم بوده که در بهار کشت می

بر  ۵2هکتار برآورد شد و در سال  805هزار و  53خورشیدی، سطح زیر کشت نخود پاییزه،  59۵9 وی خاطرنشان کرد: در سال

 هکتار افزایش یافت. 553هزار و  43شده به اساس برنامه اعالم

بر اساس برنامه  ۵2 - ۵5هکتار بود که در سال  525هزار و  52حدود  ۵9 - ۵2دامه داد: کشت پاییزه عدس نیز در سال خاکسار ا

 هکتار برسد. 503هزار و  49ابالغی باید به 

ال هکتار بود که در س 895هزار و ، هفت۵9 - ۵2وی از کشت انتظاری نخود خبر داد و تصریح کرد: کشت انتظاری نخود در سال 

بینی شده به هکتار طبق برنامه پیش ۵28هزار و هکتار خواهد رسید. محصول عدس نیز از پنج 5۵5هزار و  44به  ۵2 - ۵5زراعی 

 ۵4 - ۵9توان گفت کشت پاییزه و انتظاری برای محصول نخود در سال زراعی هکتار باید برسد که در مجموع می 965هزار و  55

 هکتار رسیده است. ۵35هزار و  24به  ۵9 - ۵2د که در سال زراعی هکتار بو 053هزار و  58حدود 

 های هرزاولویت کشت حبوبات در پاییز، به شرط مقابله با علف

مدیرکل دفتر محصوالت استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی با اعالم اینکه کشت پاییزه محصوالت حبوبات مدنظر است، یادآور شد: 

های مناسب بتوانیم آن را رفع کنیم. عالوه بر آن، رغبت کنیم تا با روشهرز وجود دارد، تالش می هایاما از آنجا که مشکل علف

زدگی را کنیم که حبوباتی با این خصوصیات و پابلند و مقاوم به بیماری برقدرشت بیشتر است و تالش میمردم به حبوبات دانه

کاردا گرفته شد و توسط مؤسسه تحقیقات دیم کشور در مراغه و کرمانشاه و افزایش دهیم که در این راستا امسال تعدادی رقم از ای

 کرمانشاه کشت شد که امیدواریم ارقام مناسبی برای سال جدید معرفی شود.

ویژه در نخود، کم بودن تعداد ادوات مکانیزه برای برداشت است که تالش خاکسار تأکید کرد: یکی از مسائل دیگر حبوبات به

 ن ادوات را خریداری و در عرصه داشته باشیم.کنیم ایمی

 ۵۹هزار هکتار در سال  ۹11توسعه سطح زیر کشت نخود به 
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وی درباره ضریب خوداتکایی محصول حبوبات در کشور اظهار داشت: در حال حاضر ضریب خوداتکایی حبوبات در کشور در حدود 

درصدی و افزایش صادرات قدم خواهیم  533به خودکفایی درصد است که ظرف چند سال آینده و طی برنامه ششم توسعه  ۵3

 گذاشت.

خاکسار همچنین گفت: در حال حاضر نیاز به واردات لوبیا نداریم و در نخود نیز مطابق آمار هم واردکننده و هم صادرکننده 

ش آبیاری تیپ است و عالوه بر های این معاونت تا پایان برنامه ششم توسعه برای گسترهستیم. لوبیا محصولی آبی است که برنامه

هزار تن  483شود که از این سطح بینی میهزار هکتار خواهد رسید و پیش 533سطح زیر کشت نخود به حدود  ۵5آن در سال 

 نخود تولید شود.

 550از سطح هزار تن و در زمینه لوبیا نیز  533هزار هکتار و تولید  563به  ۵5وی در ادامه افزود: سطح زیر کشت عدس در سال 

هزار  24بینی است و در بخش سایر حبوبات همچون باقال و... سطح زیر کشت هزار تن قابل پیش 403هزار هکتاری تولیدی معادل 

 هزار تن برسد. 69شود تولید به بینی میهکتار است و پیش

هزار هکتار  845حبوبات کشور  مدیرکل دفتر محصوالت استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در مجموع کل سطح

 بینی است.هزار تن قابل پیش 033بینی شده است و تولید نیز برای سال جدید پیش

هزار تنی این محصول در سال  58هزار تنی نخود در مقابل واردات  48خاکسار درباره صادرات حبوبات در کشور ادامه داد: صادرات 

 تن از این محصول به کشور وارد شد. ۵۵8هزار و تن صادر شد و در مقابل پنج 06نیز اتفاق افتاد و عالوه بر آن، لوبیا  59۵2

 را شاهد بودیم. ۵2تنی نیز در مقابل آن در سال  45هزار تن واردات عدس داشتیم و صادرات  0۵وی تصریح کرد: در زمینه عدس، 

سزایی در تثبیت نیتروژن هوا در خاک ایفا کند و تواند نقش بخاکسار تأکید کرد: از آنجا که حبوبات در تناوب زراعی می

حاصلخیزی خاک را باعث شود، الزم است که در تناوب بسیاری از گیاهان زراعی قرار گیرد تا بتوانیم ضمن افزایش پایداری در 

فزوده مناسبی را تواند ارزش اشده حبوبات میمحصوالت کشاورزی، تولید مناسبی را رقم بزنیم و عالوه بر آن، صادرات فرآوری

 ایجاد کند./

http://www.iana.ir/fa/news/4۵550/033%D-۵%80%D8% 
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 خرما 
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 خرید تضمینی

 ۳۱/۸۵/۸۵ فارس

  هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید تضمینی گندم هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید تضمینی گندم   ۷۰۷۰هیئت وزیران تصویب کرد اختصاص هیئت وزیران تصویب کرد اختصاص 

با تصویب هیئت وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق  ۵5در سال 

تولید داخل در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی  هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید گندم 94بانک های عامل، معادل 

  .دولتی ایران قرار دهد

 :متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر استبه گزارش فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،

 :به شرح زیر اصالح می شود 40/4/59۵2هـ مورخ 55085/ت44386( تصویب نامه شماره 5بند )

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک های عامل، معادل سی و  - 1

( ریال تسهیالت برای خرید گندم تولید داخل در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی 94ر333ر333ر333ر000)دو هزار میلیارد 

 .دولتی ایران قرار دهد

اون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسحاق جهانگیری، مع

 .کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5555933350659۵ 
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی

 جوان خبرنگاران - ۵۹۳۱فروردین  ۸۳تاریخ: 

  برنامه توسعه کشت دانه های روغنی ناکام ماندبرنامه توسعه کشت دانه های روغنی ناکام ماند

 .نبود حمایت های دولت از بخش کشاورزی اصلی ترین عامل واردات دانه های روغنی به کشور است

؛ دانه های روغنی از جمله محصوالت با ارزش بخش کشاورزی به شمار می خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

طرح  رود و توجه به توسعه کشت این دانه ها از جمله اهداف وزارت جهاد کشاورزی طی دهه های گذشته بوده است و با وجود ارائه

های مختلف در زمینه افزایش تولید نه تنها این امر به نتیجه نرسیده بلکه در چند سال گذشته روند تولید این محصول کاهشی 

 .درصدی روغن خود دلیلی بر این ادعاست ۵3بوده است و واردات بیش از 

رغبت از سوی کشاورزان برای کشت این  بر اساس این گزارش؛ مطابق نظر مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، یکی از دالیل نبود

 .محصول، به صرفه نبودن تولید آن است؛ البته نبود حمایت الزم از سوی دولت نیز در این امر بی تاثیر نبوده است

با اشاره به نگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبردر این راستا ابوالحسن خلیلی دبیر انجمن روغن نباتی کشور در گفتگو با 

هزار تن روغن خام آفتابگردان، سویا و پالم نیازدارد،افزود: برای رسیدن به این حجم باید  533به یک میلیون و  اینکه کشورساالنه 

 .دانه روغنی در کشورتولیدشدهزار تن  130 میلیون تن دانه روغنی در کشور تولید شود این درحالی است که امسال تنها  5حدود 

وی با اشاره به ارزش واردات دانه های روغنی به کشور،ادامه داد: در سال جاری با توجه به کاهش قیمت های جهانی، یک میلیارد 

 .دالر صرف واردات دانه های روغنی برای تامین روغن خام مورد نیاز کشور شده است

که خود اتکایی تولید، برنامه منسجم می طلبد،افزود: تا حدودی افزایش تولید دانه های دبیر انجمن روغن نباتی کشور با بیان این

ساله می توانیم به خود اتکایی  53الی  5روغنی در کشوردر راستای خود کفایی امری مشکل است اما باید گفت که با یک برنامه 

 .درصدی این محصول دست یابیم 63الی  53 

گفت: تولید دانه  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانکشت دانه های روغنی در گفت و گو با  همچنین علیرضا مهاجر مجری

 43درصدی واردات روغن را به  ۵5ساله بتوانیم وابستگی  53های روغنی باید در اولویت قرارگیرد به طوریکه با طراحی برنامه ای 

 .د کاهش دهیمدرص

وی با اشاره به توسعه کشت دانه های روغنی گفت: اگر کشاورزان از خرید دانه های روغنی تولیدی خود مطمئن باشند افزایش 

 .تولید رخ خواهد داد و درآینده مشکلی به عنوان واردات بی حدو حصر دانه های روغنی در کشور نداریم

ی تولید دانه های روغنی وظیفه سنگینی دارد و باید براساس یک برنامه مدون و با بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی در راستا

حمایت از کشاورزان چراغ خاموش تولید دانه های روغنی را در کشور روشن کند تا براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی با توسعه 

 .کشت دانه های روغنی خروج ارز از کشور به حداقل برسد

http://www.yjc.ir/fa/news/5520322/%D8%A8% 
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 سالمت

 اقتصاد نیوز ۵۹۳1پنجشنبه، دوازدهم فروردین 

  برفکی ادامه واکسیناسیون تب برفکی در نواحی پرخطر/برفکی ادامه واکسیناسیون تب برفکی در نواحی پرخطر/اطالعیه دامپزشکی درباره بیماری تب اطالعیه دامپزشکی درباره بیماری تب 
های جوان با توجه به محدودیت در واکسن موجود تب برفکی، برنامه واکسیناسیون این بیماری با تکیه اولویت واکسیناسیون با دام 

  .ادامه دارد بر مناطق و نواحی حساس و پرخطر و اولویت در تحت پوشش قرار دادن دام های جوان حساس تا آخر ماه

تاکنون  ۵2به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، جمال الدین جاویدی گفت: از ابتدای دی ماه 

 59هزار راس گوسفند و بز مناطق عشایری و مناطق روستایی دارای تراکم باالی دام واقع در بیش از  233میلیون و  42بیش از 

هزار راس گاو و گوساله در نواحی پر خطر و اطراف کانونهای بیماری  ۵33میلیون  2یولوژیک و همچنین حدود هزار واحد اپیدم

 .هزار واحد اپیدمیولوژیک گاوی، تحت پوشش مایه کوبی قرار گرفته است 58موجود در 

های تولید داخل )موسسه از واکسن معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی در ادامه گفت: برای اجرای برنامه واکسیناسیون

های زیستی روناک ( و واکسن وارداتی مریال،استفاده شده است.) هر دوز تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و شرکت فراآوروده

س راس گوسفند و بز و هر دوز واکسن وارداتی برای یک را 5برای یک راس گاو و گوساله و یا "روناک و رازی"واکسن تولید داخل 

 (گاو و گوساله و یا دو راس گوسفند و بز استفاده می شود

وی تصریح کرد: با توجه به ضرورت برنامه ریزی جهت اجرای فاز بهاره واکسیناسیون تب برفکی و لزوم جمع بندی عملیات در 

اولویت دامهای  جمعیت دامی حساس مایه کوبی شده و در حال مایه کوبی ، روند مایه کوبی تب برفکی در جمعیت دامی با

عشایری تا پایان فرودین ماه تداوم خواهد داشت.لذا از تمامی ادارات و شبکه های دامپزشکی، مراکز مایه کوبی بخش خصوصی و 

درخواست می گردد تا پایان فروردین ماه سال جاری نسبت به اتمام برنامه واکسیناسیون در مناطق و نواحی حساس و  ... دولتی و

 .نندپرخطر اقدام ک

جاویدی خاطر نشان کرد: با توجه به محدودیت در واکسن موجود ، برنامه واکسیناسیون با تکیه بر مناطق و نواحی حساس و 

 .پرخطر و اولویت در تحت پوشش قرار دادن دامهای جوان حساس تا آخر ماه ادامه خواهد داشت

شود مجدداً از دامداران های دامپزشکی به اجرا گذاشته میاکیپوی تاکید کرد: گرچه برنامه واکسیناسیون و مراقبت بیماری توسط 

 :و عشایر محترم رعایت موارد و الزامات ذیل مورد تاکید کامل است

اعالم کانون های بروز بیماری به نزدیکترین شبکه دامپزشکی استان جهت بازدید و نمونه برداری و همچنین برنامه ریزی برای  .1

صورت لزوم واحدهای دامداری اطراف آن)بر اساس نتایج نمونه های اخذ شده و وضعیت سویه های  واکسیناسیون گله و در

 .(منطقه

ضدعفونی بستر و مکان نگهداری دامهای آلوده و اطراف آنها با استفاده از مواد ضدعفونی کننده مناسب )با راهنمایی و هماهنگی  .2

 .های دامپزشکی( انجام شوداکیپ

 های بیمار از دامهای سالم گله و نگهداری جداگانه آنهاجداسازی دام .3

های سالم به المقدور از شیر میششوند، حتیهای تازه متولد شده از طریق خوردن شیر مادران آلوده، بیمار مینظر به اینکه بره .4

 .آنها داده شود

های دامهای تلف شده را بطور عشایر محترم الشه بازدیدهای بعمل آمده موید این موضوع که در برخی از مناطق دامداران و .5

کنند. لذا درخواست می گردد نسبت به دفن بهداشتی الشه دامهای تلف شده مناسب دفن نکرده و آنها در اطراف دامداری رها می

 .بطور مناسب اقدام نموده و الشه های دامها را در معرض تغذیه گوشتخوارن )سگ و ...( قرار ندهند
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ی بیمار خصوصاٌ دامهای دارای عالیم زخم دهانی و لنگش منبع تولید و انتشار ویروس عامل بیماری هستند لذا ضمن جدا دامها .6

 .سازی آنها ، تا حد امکان از بیرون رفتن دامهای بیمار خودداری گردد

یر نظر دامپزشک مجرب صورت درمان حمایتی صرفًا برای دامهای واجد عالیم شدید زخم های دهانی و یا عفونت سم آنهم ز .7

 .گیرد

 واکسیناسیون دامهای حساس عشایری )با اولویت بره ها(حداقل قبل از اقدام به کوچ .8

باشد، لذا مجدداً خواستار کنترل و محدود نمودن بیماری جز با حمایت و مشارکت دامداران و عشایر گرامی مقدور نمی .9

  .های واکسیناسیون، جداسازی دامهای بیمار و اقدامات پیشگیرانه استرنامهمشارکت، مساعدت و همکاری آن عزیزان در ب

-https://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN523559 
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 سالمت
 فودپرس ۵۹۳1فروردین ماه  ۵1شنبه 

  کلیه ها با خوردن این سبزیکلیه ها با خوردن این سبزیتصفیه تصفیه 

 .جعفری به عنوان بهترین تمیز کننده کلیه شناخته شده و طبیعی است <غذا و تغذیه

سالها یکی پس از دیگری می گذرند و کلیه های ما خون ما را با دفع نمک ، سم و هر گونه شیء ناخواسته که وارد بدن ما میشود 

یابد و این نیاز به تمیز کردن توسط عملیات نظافتی دارد. چگونه می خواهیم بر این فیلترمیکنند. با گذشت زمان ، نمک تجمع می 

  مشکل غلبه کنیم؟

بسیار آسان است ، اول یک دسته جعفری را برداشته و تمیز بشویید سپس آن را در تکه های کوچک بریده و آن را در یک قابلمه 

بگذارید سرد شود و سپس فیلترش کنید و آن را در یک بطری تمیز ریخته و در بریزید و با آب تمیز به مدت ده دقیقه بجوشانید و 

داخل یخچال بگذارید تا خنک شود. با نوشیدن یک لیوان روزمره شما متوجه خواهید شد که تمام نمک و دیگر سموم انباشته شده 

 .شما هرگز قبال احساس نکرده ایددر کلیه شما خارج میشود. هنگام ادرار کردن هم شما متوجه تفاوتی خواهید شد که 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=3a9e8fb8 
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 فودپرس ۵۹۳1فروردین ماه  ۳دو شنبه 

  غذا های قاتل مغز کدامند؟ غذا های قاتل مغز کدامند؟ 

پزشکی جورجیا آمریکا نشان می دهد که غذای چرب، عملکرد سیناپس ها در هیپوکامپ مغز مطالعات محققان کالج  <مواد غذایی

را مختل می کند و این عارضه سبب کاهش یادگیری و اختالل حافظه می شود. به محل اتصال نورون ها و یا نورون ها با سایر 

 .سلول ها سیناپس می گویند

می دهد افرادی که رژیم غذایی ناسالمی دارند و به طور مستمر غذاهای  همچنین مطالعاتی که چندی پیش صورت گرفت نشان

پرچرب و پرکالری استفاده می کنند، هیپوکامپ کوچکتری دارند. هیپوکامپ بخشی از مغز است که با یادگیری، حافظه و سالمت 

 .روانی مرتبط است

الی که رژیم غذایی سالم دارند و بیشتر از سبزی ها و نتایج این مطالعات همچنین حاکی از آن است که هیپوکامپ افراد میانس

 .ماهی استفاده می کنند، به نسبت هم سن و ساالن خود بزرگتر است

 .نتایج این مطالعات نشان می دهد که نوع رژیم غذایی با سالمت روان، افسردگی، استرس و زوال عقل رابطه تنگاتنگ دارد

از جمله فعالیت روزانه، استعمال دخانیات، استرس و میزان تحصیالت نیز در این امر محققان احتمال می دهند که عوامل دیگری 

 .منتشر شده است Brain, Behavior and Immunity دخیل باشند. نتایج این تحقیقات در نشریه

aspx?Id=64aaacfc5d074http://www.foodpress.ir/Post. 
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 فودپرس ۵۹۳1فروردین ماه  ۳دو شنبه 

    !!  کیلو الغر شویدکیلو الغر شوید  ۷۷روزه روزه   ۷۷با این میوه با این میوه 

 .کردید نه؟ اینکه با خوردن موز در عرض سه روز سه کیلو الغر شویدفکرش را هم نمی <غذا و تغذیه

کنند موز سرشار از کربوهیدرات است و نظرهایی وجود دارد. برخی ادعا میاختالفدر مورد موثر بودن موز در فرایند کاهش وزن 

تواند به کم کردن وزن کمک کند. برخی دیگر بر این باورند که موز سرشار از مواد مغذی است و به کاهش وزن و داشتن وزن نمی

 .کندمتناسب کمک می

گذارد. کم بودن میزان گلوکز آن باعث ر چندانی بر سطح قندخون بدن نمیاگرچه موز میزان کربوهیدرات یا قند باالیی دارد، اث

شود قند خون نسبت به سایر غذاها به میزان قابل قبولی باال رود. از طرفی گلوکز پایین برای کنترل گرسنگی بسیار مفید است. می

 .و این از عوامل کلیدی در کاهش وزن است

تری احساس سیری کنید. موز کالری و چربی بسیار کمی شود برای مدت طوالنیوزباعث میفیبر باال و گلوکز پایین موجود در م

ای دارد که آن را به یک غذای عالی برای رژیم غذایی تبدیل العادهدارد و سرشار از مواد مغذی با ارزش است. به عالوه مزه فوق

 .کندمی

کنند. مهم این آل بدنشان را حفظ میخورند و در عین حال وزن ایدهمیعدد موز  54تا  53خوار، هر هفته بسیاری از افراد گیاه

کنیم، به کنند. وقتی غذای چرب را همراه با غذاهای قنددار مانند موز ترکیب میاست که آنها غذاهای چرب زیادی مصرف نمی

نترل کنیم، بدون احساس گناه یا باال مان را کتوان گفت که اگر مصرف چربیبنابراین می .شوندشکل چربی در بدن انباشته می

العاده در رژیم غذایی، فرآیند رفتن وزن می توانیم از این میوه خوشمزه لذت ببریم. در حقیقت ما با قرار دادن این میوه خارق

 .بخشیممان را بهبود میگوارش، حذف سموم اضافی و لطافت پوست

و منیزیم است، عاری از چربی یا کلسترول  B نکه سرشار از پتاسیم ، ویتامینانگیز دیگری هم دارد. گذشته از آموز فواید شگفت

تواند سیستم ایمنی بدن را بهبود ها مفید است همچنین مصرف منظم آن میها ، سیستم عصبی و کلیهبوده و برای قلب، استخوان

 .ببخشد

مزه است. موز می کننده و بیخوردن غذاهای خسته رژیم غذایی موز، یک رژیم خوشمزه و سریع برای کاهش وزن، بدون نیاز به

تواند به تولید سروتونین در بدن که به عنوان هورمون شادی شناخته می شود، کمک کند. بنابر این وقتی که رژیم موز می گیریم، 

ار آسان است و به احساس افسردگی نخواهیم کرد و این یک عامل مهم در هر رژیم غذایی موفق است. استفاده از این رژیم بسی

 .توانید تنها در عرض سه تا چهار روز سه تا چهار کیلو الغر شویدکمک آن می

 برنامه غذایی سه روزه الغری با موز

چرب مخلوط کنید. همچنین اگر ماست دوست دارید فنجان شیر کم 2تا  9موز را با  5تا  9به مدت سه تا چهار روز ، هر روز 

برای درست کردن یک  .توانید آنها را جداگانه مصرف کرده یا با هم مخلوط کنیدآن استفاده کنید. می توانید به جای شیر ازمی

است یک عدد موز، یک فنجان شیر و چند تکه یخ را با هم مخلوط کنید. یا به جای استفاده از یخ،  معجون خوشمزه فقط کافی

 9روز از شر حدود  2تا  9کند که در عرض ین رژیم ساده به شما کمک میتوانید موز را از چند ساعت قبل در فریزر بگذارید. امی

 .تان خالص شویدکیلو از وزن

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=58482610b49e40 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
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 شیالت

 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۸۰تاریخ: 

  ۵۹۵۹جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای فعال سازی ظرفیت های شیالتی کشور در سال جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای فعال سازی ظرفیت های شیالتی کشور در سال 

رئیس سازمان شیالت ایران، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای فعال سازی ظرفیت های شیالتی کشور را اولویت این 

 .اعالم کرد 59۵5سال سازمان در 

  ۵5جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای فعال سازی ظرفیت های شیالتی کشور در سال 

رئیس سازمان شیالت ایران، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای فعال سازی ظرفیت های شیالتی کشور را اولویت این 

 .اعالم کرد 59۵5سازمان در سال 

ل از روابط عمومی سازمان شیالت ایران، حسن صالحی در نشست شورای مدیران این سازمان گفت: ضروری به گزارش ایانا به نق

است از ظرفیت های صندوق توسعه ملی، تسهیالت بانکی و سرمایه های سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای فعالیت های 

 .بیشتر از گذشته استفاده شود ۵5شیالتی در سال 

 .بی نیاز شود ۵5کشاورزی تاکید کرد: کشور باید از واردات تخم چشم زده قزل آال در سال معاون وزیر جهاد 

صالحی، ساماندهی و گسترش برقراری ارتباط بخش غیر دولتی شیالت ایران با کشورهای دیگر نظیر چین، نروژ، فنالند، ایتالیا، 

رند کشور و شیالت ایران است، بر لزوم سرمایه گذاری در جهت فرانسه، عمان را خواستار شد و با بیان این که ماهیان خاویاری ب

 .گسترش مزارع تکثیر و پرورش این نوع ماهیان تاکید کرد

باید عملیاتی شود و ضمن عمل به مفاد انعقاد  ۵5وی گفت: ساختار تشکیالتی مراکز بازسازی آبزیان و مدیریت بنادر در سال 

  .زش نیروها با دید اقتصادی از تمامی ظرفیت های این مراکز استفاده شودقراردادها با مراکز آموزش عالی با آمو

رئیس سازمان شیالت ایران تعیین تکلیف شناورهای بی هویت در آب های فرا سرزمینی با هماهنگی با سازمان بنادر و ماهیگیری 

و ناشناخته مشکل ایجاد می کنند و شیالت  عنوان کرد و افزود: شناورهای بی هویت ۵5از دیگر برنامه های این سازمان در سال 

نباید پاسخگوی بی قانونی و تجارت غیرقانونی )قاچاق( و درگیری های آن ها به طور مثال در ترکمنستان و کویت باشد. لذا معاونت 

ن پرونده با موضوع بسته شدن پرونده شناورهای بی هویت را در دستور کار قرار دهد و ای ۵5صید و بنادر ماهیگیری در سال 

 .برگزاری نشست با سازمان بنادر و دریانوردی بسته شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت رسانه ها برای فرهنگ سازی در جهت افزایش سرانه مصرف آبزیان در 

 .خبر داد ۵5ل هزارتن ماهی به روش پرورش در قفس در سا 93کشور تاکید کرد و از هدف گذاری برای پرورش 

رئیس سازمان شیالت ایران اظهار داشت: ایجاد مجتمع های ماهیان زینتی که در سیستم مداربسته آب کمی می خواهد به منظور 

 /.قرار دارد ۵5ایجاد اشتغال جوانان در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در دستور کار شیالت ایران در سال 

http://www.iana.ir/fa/news/4۵548/%D8%AC%D8% 
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 شیالت
 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۵۸تاریخ: 

  دار شدن ماهی ها در پیچ مذاکراتدار شدن ماهی ها در پیچ مذاکراتگیر کردن طرح شناسنامهگیر کردن طرح شناسنامه

میالدی مورد تأکید قرار  4359قانون از سوی فائو تا پایان سال عنوان یک دار کردن محصوالت آبزی بهدر حالی که شناسنامه

گرفته و نداشتن متولی قدرتمند، تاکنون تدوین شناسنامه برای محصوالت آبزی در ایران های صورتعلت کارشکنیگرفته بود؛ به

اینکه چقدر ادعای او درست یا نادرست  آبی به ایانا گفت.دهندگان ماهیان گرماجرایی نشده است. این را مدیرعامل اتحادیه پرورش

 :است را در ادامه باید بخوانید و بعد خودتان قضاوت کنید

میالدی مورد تأکید قرار  4359عنوان یک قانون از سوی فائو تا پایان سال دار کردن محصوالت آبزی بهدر حالی که شناسنامه

لی قدرتمند، تاکنون تدوین شناسنامه برای محصوالت آبزی در ایران گرفته و نداشتن متوهای صورتعلت کارشکنیگرفته بود؛ به

دار اجرایی نشده است. هرچند سازمان شیالت، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را برای صدور پروانه و شناسنامه

شوند، صادرکننده شناخته میعنوان تولیدکننده و دهندگان ماهی که خود بهکردن محصوالت آبزی معرفی کرده است، پرورش

چنین اقدامی از سوی شیالت، با اصول اقتصاد امروزی در تضاد آشکار است. آن ها معتقدند همه دنیا برای صدور پروانه و تدوین 

رخوردار ها بها از جایگاه چندانی نزد دولتیکنند، در حالی که در ایران تشکلعنوان مرجع آگاه استفاده میها بهشناسنامه از تشکل

آبی معتقد است تشکیل یک نظام کشاورزی برای صدور پروانه و عملیات دهندگان ماهیان گرمنیستند؛ مدیرعامل اتحادیه پرورش

تواند راهگشا باشد. گفتگوی تفصیلی ایانا را با حسن های تخصصی میاجرایی مشابه نظام پزشکی و دندانپزشکی و سایر فعالیت

 خوانید:آقازاده می

 ای قرار دارد؟دار کردن محصوالت آبزی در چه مرحلهشناسنامه

مورد تأکید قرار داده بود؛ با  4359دار کردن محصوالت آبزی در ایران را تا پایان سال المللی شناسنامهعنوان یک مرجع بینفائو به

دار کردن ماهی ها به کندی صورت گرفته و هها، روند شناسنامکارگیری تشکلها و عدم بهعلت عدم استقبال دولتیاین وجود، به

 همین مسئله برسرانه مصرف داخلی و وضعیت صادراتی نیز اثرگذار بوده است.

توانند مرجع قابل استنادی برای تأیید تولیدات خود سازمان نظام مهندسی کشاورزی معتقد است تولیدکنندگان نمی

ننده برای خود پروانه و استاندارد کیفی تدوین کند. نظر شما کجای دنیا مرسوم نیست خود تولیدکباشند و در هیچ

 چیست؟

بخش نیست. این سازمان متاسفانه ای است که چندان رضایتدولتی با کارنامهسازمان نظام مهندسی کشاورزی یک تشکل شبه

درصد  533ر این حوزه که عمالً های فعال دمنظور جلوگیری از واگذاری بازار به تشکلآید و بهشمار میحیاط خلوت شیالت به

های تولید، توزیع، فرآوری و بازارسازی و صادرات را دارند، با واگذاری صدور پروانه به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، فعالیت

 کند.رو میفعالیت تولیدکنندگان را نادیده گرفته و آنها را با چالش بیشتری روبه

 پیشنهاد شما چیست؟

گیرند؛ نظیر آنچه ها رصد فعالیت و صدور پروانه را به عهده میهای تخصصی با رویکرد نظارت دولتی و نفوذ تشکلمدر همه دنیا نظا

عنوان بدنه ناظر، سازمان نظام مهندسی تواند نظام کشاورزی با حضور شیالت بهدر نظام پزشکی و نظام دندانپزشکی وجود دارد، می

عنوان مطلع تعریف شود تا عملیات صدور پروانه در فیلتر برخواسته از دانش و اطالعات لیدی بههای توعنوان بازوی اجرا و تشکلبه

ای برای تولیدکننده صادر شود، این تنها تشکل و اتحادیه تخصصی است که واقعی صورت گیرد؛ به این معنا که اگر قرار شد پروانه

درک صحیح از شرایط موجود، ضرورت صدور پروانه یا تمدید آن را لحاظ  کارنامه تولیدکننده و چگونگی عملکرد آن را دانسته و با
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های علمی آن را رصد کرده و موافقت یا مخالفت خود را در چارچوب استاندارد تواند مؤلفهکند و سازمان نظام مهندسی نیز میمی

 کیفی ابراز کند.

 این طرح به سازمان شیالت داده شده است؟

ها که نبض تولید و بازار را در در شیالت بایگانی شده و اخیراً با دور نگه داشتن تشکل 88ماهی در سال  دار کردنطرح شناسنامه

 اختیار دارند، به سازمان نظام مهندسی کشاورزی واگذار شده است.

 دار کردن محصوالت آبزی چقدر بر شرایط بازرگانی و صادرات مؤثر است؟شناسنامه

گونه ماهی و  553تا  85های دریای خزر گونه میگو و از آب 56گونه ماهی،  ۵53فارس و دریای عمان های خلیج برای مثال در آب

تواند در اقتصاد آبزی درصد آنها تجاری بوده و می 93تا  45گونه ماهی وجود دارد که از این تعداد  65های شیرین بیش از در آب

دار شدند، اواًل به نام ایران در اسناد صورتی که ماهیان ایرانی شناسنامهمشارکت کنند و به مصرف خوراکی یا صنعتی برسند، در 

تواند ادعای مالکیت کند؛ ثانیًا، زادگاه محل صید و تاریخ آن ثبت شده المللی شناخته شده و هیچ کشوری نمیداخلی و مجامع بین

طور قطع در صورت شناسنامه دار شدن می شوند؛ بهو دارای یک شماره شناسنامه خواهند بود که در دنیا با این شماره شناخته 

 المللی از اعتبار قدرتمندی برخوردار خواهند شد./رسند، این ماهیان در بازار بینماهیان تجاری که به مصرف خوراکی می

http://www.iana.ir/fa/news/4۵598F%DB/%DA%A%8C 
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 شیالت
 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۵۵تاریخ: 

  ۵4۵4فقره مجوز برای واحدهای دامپروری صنعتی و شیالتی اردبیل در اسفند ماه فقره مجوز برای واحدهای دامپروری صنعتی و شیالتی اردبیل در اسفند ماه   ۰1۰1صدور صدور 

خورشیدی توسط نظام مهندسی کشاورزی استان  ۵2فقره مجوز برای واحدهای دامپروری صنعتی و شیالتی در اسفند ماه  20

 .اردبیل صادر شد

خورشیدی توسط نظام مهندسی  ۵4فقره مجوز برای واحدهای دامپروری صنعتی و شیالتی در اسفند ماه  20 

 .کشاورزی استان اردبیل صادر شد

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، معرفت آذری رئیس سازمان نظام 

ی این استان اعالم کرد: در راستای توسعه واحدهای دامپروری صنعتی و شیالتی و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری و افزایش مهندس

 .فقره مجوز موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری اقدام شد 43تولید در بخش دام و طیور و آبزیان نسبت به صدور 

هزار قطعه در هر دوره 30  واحد پروانه بهره برداری شامل یک واحد پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 9بنابراین گزارش، از این تعداد 

راس  533راس در هر دوره پرواری و یک واحد پرواربندی گوساله به ظرفیت  453پرورش، یک واحد پرواربندی بره به ظرفیت 

 59میلیارد ریال بااشتغال زایی 43بهره برداری گرفته شده  درهر دوره پرواری است که میزان سرمایه گذاری دراین سه واحد مورد

 /.نفر است

http://www.iana.ir/fa/news/4۵528/%D8%B5%D8% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱فروردین  ۸۰تاریخ: 

  صادرات خاویار فرصت طالیی برای اقتصادصادرات خاویار فرصت طالیی برای اقتصاد

مدیرعامل اتحادیه تکثیر و صادرات آبزیان ایران گفت: خاویار ایران گرانترین خاویار موجود در جهان و یک فرصت بی نظیر برای 

 .شیالت ایران است

در خصوص  خبرنگاران جوان،اقتصادی باشگاه ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و صادرات آبزیان ایران در گفتگو با خبرنگار 

تن بوده که این روزها به سبب  633الی  533تولید خاویار کشور،گفت: در سالهای نه چندان دور میزان تولید خاویار در کشور 

ش هایی مواجه شده به طوریکه پیش بینی می شود سال جاری تنها آلودگی دریا و صید بی رویه، تولید ماهیان خاویاری با چال

 .کیلو خاویار در کشور تولید شود 5533

وی با اشاره به بسته بندی خاویارصادراتی گفت: خاویار ایرانی گرانترین خاویار موجود در جهان است و نوع بسته بندی آن نیز 

 .مناسب است

توسعه بایستی برنامه و امکانات مورد نیاز را به کار گیریم تا تولید را به سطح قابل قبولی در ادامه گفت: در برنامه ششم  قاسمی 

 . برسانیم زیرا صادرات خاویار یک فرصت طالیی و بی نظیر برای شیالت است

: شرایط پسابرجام مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش آبزیان ایران با اشاره به تاثیر پسابرجام در صادرات این محصول یاد آور شد

تنها موجب حذف واسطه ها در بازار های هدف شده و تاثیری در میزان صادرات به سبب تولید کم خاویار در کشور نداشته است و 

 .تنها بایستی با برنامه ریزی دقیق تر و توجه ویژه با افزایش تولید از این فرصت پیش آمده حداکثر بهره را ببریم

http://www.yjc.ir/fa/news/55225۵6م/%D%8B%5D%8A%0 
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 شیالت
 ایسنا - ۵۹۳۱فروردین  ۳دوشنبه 

  سازی ظرفیتهای شیالتی کشور سازی ظرفیتهای شیالتی کشور گذار برای فعالگذار برای فعالجذب سرمایهجذب سرمایه

 کشاورزی و دامپروری  -اقتصادی  : سرویس

ایران، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای فعال سازی ظرفیت های شیالتی کشور را اولویت این رئیس سازمان شیالت 

  .اعالم کرد 59۵5سازمان در سال 

به گزارشگروه دریافت خبر ایسنا، حسن صالحی با اعالم این مطلب در نشست شورای مدیران این سازمان گفت: ضروری است از 

تسهیالت بانکی و سرمایه های سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای فعالیت های شیالتی در ظرفیت های صندوق توسعه ملی، 

  .بیشتر از گذشته استفاده شود ۵5سال 

  .بی نیاز شود ۵5معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: کشور باید از واردات تخم چشم زده قزل آال در سال 

ش غیر دولتی شیالت ایران با کشورهای دیگر نظیر چین، نروژ، فنالند، ایتالیا، صالحی، ساماندهی و گسترش برقرای ارتباط بخ

فرانسه، عمان را خواستار شد و با بیان این که ماهیان خاویاری برند کشور و شیالت ایران است، بر لزوم سرمایه گذاری در جهت 

  .گسترش مزارع تکثیر و پرورش این نوع ماهیان تاکید کرد

باید عملیاتی شود و ضمن عمل به مفاد انعقاد  ۵5تشکیالتی مراکز بازسازی آبزیان و مدیریت بنادر در سال  وی گفت: ساختار

  .قراردادها با مراکز آموزش عالی با آموزش نیروها با دید اقتصادی از تمامی ظرفیت های این مراکز استفاده شود

ر آب های فرا سرزمینی با هماهنگی با سازمان بنادر و ماهیگیری رئیس سازمان شیالت ایران تعیین تکلیف شناورهای بی هویت د

عنوان کرد و افزود: شناورهای بی هویت و ناشناخته مشکل ایجاد می کنند و شیالت  ۵5از دیگر برنامه های این سازمان در سال 

ترکمنستان و کویت باشد. لذا معاونت  نباید پاسخگوی بی قانونی و تجارت غیرقانونی )قاچاق( و درگیری های آن ها به طور مثال در

موضوع بسته شدن پرونده شناورهای بی هویت را در دستور کار قرار دهد و این پرونده با  ۵5صید و بنادر ماهیگیری در سال 

  .برگزاری نشست با سازمان بنادر و دریانوردی بسته شود

ها برای فرهنگ سازی در جهت افزایش سرانه مصرف آبزیان در معاون وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت رسانه 

  .خبر داد ۵5هزارتن ماهی به روش پرورش در قفس در سال  93کشور تاکید کرد و از هدف گذاری برای پرورش 

ظور رئیس سازمان شیالت ایران اظهار کرد: ایجاد مجتمع های ماهیان زینتی که در سیستم مداربسته آب کمی می خواهد به من

  .قرار دارد ۵5ایجاد اشتغال جوانان در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در دستور کار شیالت ایران در سال 
http://www.isna.ir/fa/news/95010901695/% 
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 شیالت
 فودپرس۵۹۳1فروردین ماه  ۵1شنبه 

  صادرات میگوی ایران شکستصادرات میگوی ایران شکسترکورد رکورد 

یک مقام مسئول در سازمان شیالت از شکسته شدن رکورد صادرات میگوی پرورشی در کشور خبر داد و گفت:  <مواد غذایی

 .میلیون دالر بوده است 52تن به ارزش  233هزار و  54؛ ۵2ماهه سال  55میزان صادرات میگوی پرورشی در

مشخص نشده است، اظهارداشت: میزان  ۵2ماهه سال  54ان صادرات محصوالت شیالتی در عیسی گلشاهی با بیان اینکه هنوز میز

 .میلیون دالر بوده است 450هزارتن به ارزش  6۵ماهه سال قبل، حدود  55صادرات این محصوالت در 

از نظر   ۵9نسبت به سال مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران اضافه کرد: این میزان 

 993تا  943؛ حدود ۵2ماهه  54 درصد افزایش داشته همچنین پیش بینی می شود در  45درصد و از نظر ارزشی  94وزنی 

 .میلیون دالر محصول شیالتی از کشور صادر شده باشد

رورشی، انواع ماهی منجمد و یال ماهی تازه پ وی عمده ماهی های صادر شده طی سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت: 

 .درصد بوده است 55یال اسبی حدود  رشد صادرات ماهی  اسبی از عمده محصوالت صادراتی ما بودند ضمن اینکه 

ماهی قزل آال و انواع ماهیان استخوانی نیز در لیست محصوالت صادراتی ایران قرار داشته اند، ادامه داد: در  گلشاهی با بیان اینکه  

 .میلیون دالر بوده است 59۵هزار تن به ارزش  55مجموع میزان صادرات ماهی ها حدود 

 55میلیون دالر بوده است، افزود:در  52تن به ارزش  233هزار و  54 وی با اشاره به اینکه میزان صادرات میگوی پرورشی هم 

ماهه سالیان  54؛ رکورد صادرات میگوی پرورشی در کشور شکسته شد به طوری که اوج صادرات این محصول در ۵2ماهه سال 

 .تن باشد 533هزار و  59تا   59 ، حدود ۵2ماهه  54تن بوده اما پیش بینی ما این است که این عدد در  633هزار و  55قبل 

و انواع  کیلو گرم  ۵33 رکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت میزان صادرات خاویار را حدود مدی

تن خوراک آبزیان نیز از کشور صادر شده و صادرات نهاده های ما در  6۵3هزار و  4تن عنوان و اضافه کرد:  265ماهی را  پودر  

 .حال افزایش است

انواع  درصد از نظر ارزشی کاهش یافته است، گفت:  50درصد از نظر وزنی و  54 بیان اینکه میزان واردات کشور هم گلشاهی با 

ماهی برای استفاده بعنوان ماده اولیه کارخانجات صنعتی و عمده ماهی تن که در کارخانه های کنسرو مورد استفاده قرار می گیرد 

 .انه های بسته بندی؛ از جمله محصوالت وارداتی ایران هستندبه عالوه انواع ماهی تجاری برای کارخ

، ۵9هزار تن اعالم کرد و افزود: این عدد نسبت به مدت مشابه سال  ۵ ماهه سال قبل  55وی میزان واردات ماهی تیالپیا را هم در 

   .درصد کاهش داشته است 4 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=459c799c02394b12 
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 شیر و فراوردهها

 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱فروردین  ۸۳تاریخ: 
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  صدا درآمدصدا درآمدزنگ خطر کاهش مصرف سرانه شیر به زنگ خطر کاهش مصرف سرانه شیر به 

 .لیتر کاهش پیدا کرده است 63لیتر به  ۵3های لبنی گفت: با حذف یارانه شیر، سرانه مصرف ازمدیر عامل اتحادیه فراورده

، در خصوص گاه خبرنگاران جوانخبرنگار اقتصادی باش های لبنی کشور در گفتگو بامحمد رضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فراورده

لیتر پیش بینی   563سرانه مصرف شیر در برنامه ششم توسعه اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه سرانه مصرف شیر برای هر نفر

الی  553به مرز  شده بود که این امر محقق نشد اما در برنامه ششم توسعه با راهکارهای پیشنهادی امیدواریم که سرانه مصرف 

 .های دولت از این صنعت را می طلبدلیتر برسد که تحقق این امر حمایت 563

لیتر  63لیتر به مرز  ۵3وی با اشاره به کاهش مصرف سرانه بعد از حذف یارانه شیرگفت: حذف یارانه شیر مصرف سرانه را از 

 .از ابتدا تا انتها حمایت کند کاهش داد و حال الزم است که دولت با توجه به کاهش قدرت خرید مردم این زنجیره را

های لبنی از چرخه تولید خارج شده وبرخی دیگر از درصد کارخانه 53اسماعیلی بیان کرد: از زمان قطع یارانه شیر تاکنون حدود 

هش دهند و گفتنی است که حذف یارانه شیر تأثیر زیادی در کادرصد ظرفیت خود به تولید ادامه می 23الی  93واحدها تنها با 

 .سرانه مصرف داشته است

های زیست محیطی بایستی مصرف شیر و لبنیات های لبنی کشور تصریح کرد: با توجه به آالیندگیمدیر عامل اتحادیه فراورده

ها و درآمدهای محدود خانوارها الزم است که دولت بخشی از بودجه سالمت را به این افزایش یابد اما با توجه به افزایش هزینه

 .ع اختصاص دهد تا از بیماری پوکی استخوان و... جلوگیری شودموضو

http://www.yjc.ir/fa/news/55260۵5/%D8% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱فروردین  ۵۸تاریخ: 

  بستری برای صادراتبستری برای صادراتارتقای کیفیت محصوالت تولیدی ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی 
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یک کارشناس کشاورزی گفت: ارتقای کیفیت محصوالت کشاورزی موجب خواهد شد تا جایگاه واقعی کشور در بحث صادرات 

 .بدست آید

های گفت: برخی افراد سود جو با روش ،خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمدعلی آهنی کارشناس کشاورزی در گفتگو با 

 .اندازندنادرست تجارت، آبروی کاالی ایرانی را به خطر می

وی ادامه داد: این امر را اگر در کنار صادرات فله و همراه با ناخالصی بگذاریم نتیجه ای جز از دست دادن بازارهای صادراتی را به 

 .دنبال ندارد

های موجود نتوانسته اند آنطور که اضر محصوالتی همچون خرما و زعفران به دلیل ناخالصیاین کارشناس تصریح کرد: در حال ح

 .باید در بازارهای صادراتی راه پیدا کنند

 .آهنی ادامه داد: نبود برند مناسب موجب شده تا محصوالت کشور به نام دیگر کشورها ثبت شود

برای خرید خرمای ایران خبر داد و اظهار داشت: اگر مدیریت درست و این کارشناس کشاورزی در ادامه از تقاضای کشور روسیه 

 .صحیحی درخصوص مرغوب بودن محصوالت کشاورزی وجود داشته باشد صادرات به دیگر کشورها توسعه می یابد

http://www.yjc.ir/fa/news/552843۵/%D8%A0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صادرات و واردات  
 ایسنا - ۵۹۳۱فروردین  ۵۱پنجشنبه 

  هستند هستند   ۵۹۵۹های سال های سال رونق تولید و توسعه صادرات مهمترین اولویترونق تولید و توسعه صادرات مهمترین اولویت
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از سوی رهبر معظم انقالب تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت:  ۵5جمهور با اشاره به نامگذاری سال معاون اول رئیس

های اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی است چراکه این بخش جایگاه مهمی در اقتصاد کشور مهمترین صحنهیکی از 

  .دارد

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا(، اسحاق جهانگیری عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح و بازدید طرح 

پیشوا با تبریک میالد با سعادت حضرت فاطمه )س( و سالروز استقرار نظام جمهوری اسالمی  های کشاورزی و دامپروری شهرستان

ایران اظهار کرد: یکی از مهمترین اتفاقات و دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران این بود که در یک سال نخست پس از پیروزی 

ای عمل کنیم ردم مشخص شدند و امیدوارم بتوانیم به گونهگیر با رای مانقالب، نوع حکومت قانون اساسی است و نهادهای تصمیم

که جمهوری اسالمی ایران بتواند یک نظام کارآمد باشد و رفاه و آسایش مردم و توسعه کشور را فراهم کند که البته این مهم 

  .نیازمند همراهی و همدلی میان دولت و ملت در همه کارها است

ا وجود توسعه بخش صنعت و معدن و بخش خدمات، همچنان نقش منحصر به فردی در بخش کشاورزی ب»که وی با بیان این

درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند و بخش زیادی از امنیت غذایی کشور نیز  93تا  40گفت: حدود « اقتصاد ایران دارد

  .شودتوسط جمعیت روستایی تامین می

خاطرنشان کرد: سهم کشاورزی در تولید « شاغلین بخش کشاورزی چند میلیون نفر هستندفعاالن و »جهانگیری با یادآوری اینکه 

ناخالص ملی بسیار باال است و با توجه به جهت گیری اقتصاد مقاومتی برای تامین ذخایر راهبردی و استراتژیک کشور و نیز تامین 

  .در تامین ذخایر و امنیت غذایی کشور ایفا کندامنیت غذایی، شاهد آن هستیم که بخش کشاورزی توانسته است نقش مهمی 

استفاده « چند موضوع در بخش کشاورزی باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد»که جمهور با اشاره به اینمعاون اول رئیس

باید تالش صحیح از منابع پایه کشور را در بخش کشاورزی امری مهم و ضروری دانست و گفت: یکی از این منابع خاک است که 

  .کنیم از اراضی و زمین های حاصلخیز استفاده بهینه شود و مورد حفاظت و حراست قرار گیرد

های دولت در سال جاری و سال گذشته را به کارگیری روش هایی عنوان کرد که بتواند از خاک حاصلخیز کشور وی یکی از اولویت

  .حفاظت و حراست کند

ایران کشوری خشک است که با کمبود منابع آب  :یه ای مهم کشور را آب عنوان کرد و افزودجهانگیری یکی دیگر از منابع پا

  .مواجه است بنابراین مدیریت صحیح منابع آب یکی از مهمترین موضوعات است که باید برای آن چاره اندیشی کنیم

تصریح کرد: « شودراقبت از مرزها خالصه نمیحفاظت و حراست از ایران تنها در م»که معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این

یکی از تهدیدات آینده کشور کمبود منابع آب است چرا که دشت های حاصلخیز در برخی مناطق کشور در حال خشک شدن 

  .هستند و برداشت از آب های زیرزمینی نیز بیش از حد استاندارد است

هستیم اما همچنان نیازمند مدیریت جدی منابع آب هستیم و باید بدانیم  وی افزود: علی رغم بارش های خوبی که اخیراً شاهد آن

  .که مدیریت منابع آب گامی در جهت حراست از کشور است

وری آب بخش کشاورزی یکی از بخش هایی است که بیشترین برنامه های مربوط به مدیریت منابع و بهره»جهانگیری با بیان اینکه 

چند دستور کار جدی در وزارت جهاد کشاورزی و دولت دنبال می شود که یکی از آنها توسعه روش  :گفت« در آن لحاظ شده است

  .های نوین آبیاری است که البته الزم است نظام بانکی و دولت حمایت جدی تری از این موضوع داشته باشد

ای عنوان کرد و افزود: دولت از توسعه  معاون اول رئیس جمهور یکی دیگر از اولویت های بخش کشاورزی را توسعه کشت گلخانه

شود و عالوه کشت گلخانه ای حمایت می کند زیرا هم در میزان خاک و هم در آب مورد نیاز به میزان قابل توجهی صرفه جویی می

  .بر آن بازدهی و اشتغال مناسبی نیز دارد
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توجه ویژه ای به آن خواهد داشت و سازمان مدیریت و  ۵5هایی است که دولت در سال وی ادامه داد: کشت گلخانه ای از اولویت

  .نظام بانکی نیز باید برای تامین مالی در این زمینه همراهی الزم را داشته باشند

انجام  ۵5هایی که در بخش کشاورزی انجام شده و با حمایت هایی که دولت در سال جهانگیری اظهار کرد: با سیاست گذاری

  .د تحول جدی تر در بخش کشاورزی باشیمخواهد داد امیدوارم شاه

نیز که سایر بخش  ۵2ایفا کرد و در سال  ۵9معاون اول رئیس جمهور افزود: بخش کشاورزی نقش مهمی در رشد اقتصادی سال 

  .ها از رشد کمتری برخوردار بودند، اما بخش کشاورزی همچنان رشد مثبت خود را حفظ کرد

ارات مورد نیاز صندوق بیمه حمایت از کشاورزان گفت: اعتبارات مورد نیاز این صندوق باید تامین وی با تاکید بر لزوم تامین اعتب

  .شود تا بتواند تعهدات خود را در قبال کشاورزان انجام دهد

باعث خرسندی است که دامداران کشور به  :جهانگیری در ادامه سخنان خود به موضوع دامپروری نیز اشاره و خاطرنشان کرد

ت تولید به روش های صنعتی رفته اند و هم در بخش گوشت و هم در بخش شیر تولید کنندگان کشور به این باور رسیده اند سم

  .که تنها در یک فضای رقابتی می توانند محصول با کیفیت تولید کنند

گفت: دولت سال گذشته به « نیمباید دغدغه دامداران در خصوص قیمت شیر را حل ک»جمهور با تاکید بر اینکه معاون اول رئیس

دلیل محدودیت در بودجه نتوانست آنطور که باید در این زمینه اقدام کند اما در سال جاری با استفاده از راهکارهای مختلف تالش 

  .خواهیم کرد که دغدغه دامداران را برطرف سازیم

خاطرنشان کرد: برای توسعه سرمایه « رونق تولید است ۵5یکی از مهمترین اولویت های دولت در سال »که وی با تاکید بر این

گذاری و افزایش اشتغالزایی هیچ راهی جز حمایت از تولیدکنندگان نداریم تا بتوانند بصورت مداوم و به نحو مطلوب به امر تولید 

  .بپردازند

اظهار کرد: تولیدکننده ای موفق است  برشمرد و ۵5معاون اول رئیس جمهور توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویت های سال 

  .که بتواند محصوالت خود را به دیگر کشورها صادر کند

این موضوع را یک فرصت « کشور روسیه عالقمند است نیازهای کشاورزی خود را از ایران تامین کند»جهانگیری با اشاره به اینکه 

هاد کشاورزی موضوعات اصلی با دولت روسیه توافق شده و برای بخش کشاورزی ایران دانست و گفت: براساس گزارش وزیر ج

  .بخش خصوصی و صادرکنندگان باید بازارهای بزرگ روسیه را شناسایی و محصوالت باغی و زراعی را به این کشور صادر کنند

بختانه وضعیت وزیر جهاد کشاورزی نیز در این مراسم ضمن تشریح سیاست های دولت در حوزه کشاورزی و دامپروری گفت: خوش

دام کشور و تولید فرآورده ها وضعیت خوبی است و ظرفیت های فراوانی نیز در این بخش وجود دارد که امیدوارم بتوانیم این 

  .ظرفیت ها را فعال کنیم تا منجر به افزایش تولید، رشد ثروت ملی و اشتغالزایی شود

یت این شهرستان در بخش دامپروری و کشاورزی ارائه کرد و فرماندار شهرستان پیشوا هم در این مراسم گزارشی از وضع

  .پیشنهادات و نیازهای این شهرستان را اعالم کرد

براساس این گزارش، معاون اول رئیس جمهور پیش از سخنرانی در این مراسم پروژه احداث گلخانه سبزی و صیفی را افتتاح و از 

  .یک واحد دامپروری نیز بازدید کرد

 53هزار متر مربع و با سرمایه گذاری  533اث گلخانه سبزی و صیفی در روستای قلعه سین در زمینی به مساحت پروژه احد

  .نفر اشتغالزایی خواهد کرد، اجرا شده است 533میلیارد ریال توسط بخش خصوصی که محصول تولیدی آن خیار است و برای 

 9053بخش مرکزی شهرستان پیشوا واقع شده که تعداد دام موجود در آن  واحد دامپروری مذکور نیز در اراضی قلعه سین از توابع

  .نفر اشتغالزایی کرده است 53راس است و برای 
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  .تن است 5323میزان تولید گوشت ساالنه این دامپروری 

http://www.isna.ir/fa/news/95011202391 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صنایع غذایی

 خبرنگاران جوان – ۵۹۳۱ فروردین ۸۵تاریخ: 

  شودشودتوسعه صنایع غذایی موجب رشد اشتغالزایی میتوسعه صنایع غذایی موجب رشد اشتغالزایی می

یک عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: صنایع غذایی سهم بزرگی را در رشد و توسعه اشتغالزایی خواهد داشت به شرطی که زیر چتر 

 .حمایتی قرار گیرد
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، گفت: صنعت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان جمشید عدالتیان شهریاری عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با

 .خود کندتواند از اشتغالزایی از آن کنستانتره در صورت دستیابی به جایگاه واقعی خود در بحث تولید سهم بزرگی را می

 .های اقتصادی کشاورزی خواهد شدوی ادامه داد: این صنعت با خرید محصوالت باغداران موجب گردش چرخ

ها را وی با اشاره به رکود اقتصادی حاکم بر کشور گفت: کاهش تقاضا در محصوالت خوراکی موجب شد که رشد معکوس قیمت

 .شاهد باشیم

های اولیه تولید دگان این صنعت با وجود افزایش قیمت حقوق کارکنان، حمل و نقل و نهادهعدالتیان شهریاری ادامه داد: تولیدکنن

 .اندباز هم قادر به گران کردن محصوالتشان نبوده

وی در پایان تأکید کرد: باید بتوانیم از بحران رکود عبور کنیم تا فعالیت در این بخش از صنعت کشور را توسعه داده و به رونق در 

 .دست بیابیمتولید 

http://www.yjc.ir/fa/news/5525642/%D8%AA% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عسل

 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۸۰تاریخ: 

ممانعت از واردات ملکه اصالح شده زنبور عسل به دلیل نامگذاری سال جدید به اقتصاد مقاومتی، ممانعت از واردات ملکه اصالح شده زنبور عسل به دلیل نامگذاری سال جدید به اقتصاد مقاومتی، 

  اقدام و عملاقدام و عمل

در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگداری شده، نیاز به واردات ملکه اصالح شده 

 .زنبور عسل وجود ندارد و ملکه های زنبور عسل تولید شده در ایستگاه، به بیماری به ویژه کنه واروآ و آگاراپیس مقاوم هستند
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روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، بهلول تکلوی با اعالم این خبر افزود: استان اردبیل به دلیل به گزارش 

برخورداری از مواهب طبیعی، زراعی، باغی و قرار گرفتن در جوار کوه های سرسبز سبالن و باغرو از گذشتگان دور یکی از مناطق 

 درصد عسل کشور در استان اردبیل تولید می شود. 53کنون نیز حدود استراتژیک در امر زنبورداری بوده و هم ا

وی افزود: خصوصیات اقتصادی، رفتاری و بهداشتی کندوی زنبور عسل به کیفیت ژنتیکی ملکه وابسته است و ملکه رکن و اساس 

کی از عمده ترین مشکالت هر کلنی را تشکیل می دهد و نداشتن ملکه های مناسب از نژاد پر محصول و دارای صفات ممتاز ی

 صنعت زنبور داری استان است.

با توجه به روند رشد زنبور داری استان سعی و تالش ما بر این است تا با ارائه خدمات فنی مناسب با آن از جمله تولید و پرورش 

تگاه پرورش و اصالح نژاد زنبور ملکه های اصالح شده و سازش یافته با شرایط هرمنطقه اقدام می شود. برای نیل به این اهداف ایس

در استان و شهرستان اردبیل ، روستای خشکه رود تجهیز و راه اندازی شده و ضمن انجام عملیات اصالح نژاد  ۵5عسل از سال 

 زنبور عسل عملیات تجهیز ساختمان ایستگاه ، وآزمایشگاه متناسب با نیازهای اصالح نژادی و تحقیقاتی انجام گرفته است . 

مقام مسئول اضافه کرد: در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگداری شده، نیاز  این

به واردات ملکه اصالح شده زنبور عسل وجود ندارد و ملکه های زنبور عسل تولید شده در ایستگاه، مقاوم به بیماری به ویژه کنه 

ز نظر صفات اقتصادی و رفتاری که شامل بچه دهی، نیش زنی، رشد جمعیت بهاره، جمع آوری گرده گل، واروآ و آگاراپیس بوده وا

 قدرت ادامه حیات نوزادان و تولید عسل است، پیشرفت خوبی داشته است. 

http://www.iana.ir/fa/news/4۵549/%D۵%85%D۵%85% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 علوفه
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 گندم

 ۳۱/۸۵/۸ فارس

  سرما به مزارع گندم خسارت نزد/سرما به مزارع گندم خسارت نزد/  ::وگو با فارسوگو با فارسمجری طرح گندم در گفتمجری طرح گندم در گفت

تومان مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برداشت تدریجی گندم در مزارع  5403.5نرخ خرید تضمینی گندم  

برخی نقاط کشور از جمله سیستان و بلوچستان گفت: سرمای روزهای اخیر به مزارع گندم خسارت وارد نکرد و وضعیت، خوب 

  .گزارش شده است
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با بیان اینکه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی ی در گفتپور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزاسفندیاری اسماعیل

ها در سیستان و بلوچستان آغاز شده است، گفت: دستورالعمل خرید تضمینی گندم به همه استان ۵2برداشت گندم از اواخر اسفند 

 .یابدافزایش می به صورت تدریجی ابالغ شده است و برداشت گندم در فروردین ماه

بیان داشت: خوشبختانه مزارع گندم بر  و ابتدای امسال ۵2 روزهای پایانی سال درباره وضعیت مزارع گندم بعد از بارش برف در وی

 .بسیار ناچیز و در حد چند هکتار گزارش شد هایو خسارت اثر سرما و بارش دچار خسارت نشدند

 2 تومان با 5936.8تومان و گندم دوروم با قیمت  5403.5اد کشاورزی افزود: گندم معمولی با قیمت مجری طرح گندم وزارت جه

 .شوداز کشاورزان خریداری می افت غیر مفید در سال زراعی جدید درصد 4درصد افت مفید و 

کشت گندم اختصاص یافته  میلیون هکتار زمین به 6مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال در مجموع 

شود در سال زراعی جاری در بینی میاست، بیان داشت: با توجه به وضعیت اولیه رویش گندم که سبز و مطلوب است، پیش

 .میلیون تن آن به صورت تضمینی از گندمکاران خریداری شود ۵میلیون تن گندم تولید و  54مجموع 

هرمزگان، بوشهر، جنوب کرمان،  کشور مانند های جنوبیفروردین در بیشتر استان پور گفت: برداشت گندم از اواسطاسفندیاری

 .یابدو به مرور به سمت مناطق نوار ساحلی خزر ادامه می شودآغاز می جنوب استان فارس و خوزستان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=59۵53530333503 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گندم
 ایسنا - ۵۹۳۱فروردین  ۵۹جمعه 

  هشدار سازمان حمایت نسبت به افزایش قیمت گندم هشدار سازمان حمایت نسبت به افزایش قیمت گندم 

تولیدکنندگان کنندگان و با توجه به اینکه واردات گندم در سال جاری ممنوع اعالم شده است، معاون سازمان حمایت مصرف

  .گوید با ممنوعیت یکباره واردات گندم طبیعی است که با افزایش قیمت مواجه شویم؛ مگر اینکه شرایط به روال سابق بازگرددمی
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، گفت: افزایش قیمت ، با بیان اینکه میزان مصرف و تولید گندم مشخص استوگو با خبرنگار ایسنامصیب محمدیان شمالی در گفت

یک شرایط عادی در بازار شاهدیم و هیچ عامل جدیدی در بازار ورود نکرده که آن را دلیل افزایش بدانیم و موضوع گندم را در 

  .ممنوعیت ناگهانی واردات گندم تنها دلیل این گرانی است

ن کار بدون وی افزود: مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفتند واردات گندم را ممنوع کنند و این در حالی است که ای

جلسه قبلی و اعالم آمادگی صورت گرفته و سازوکاری نیز برای آن تعریف نشده است؛ بنابراین زمانی که به یکباره محدودیت ایجاد 

  .شود موجب افزایش قیمت خواهد شدمی

ش قیمت مقابله کنند، البته دهند که باید با افزایمحمدیان شمالی ادامه داد: بعد از گرانی، همه سازمان حمایت را خطاب قرار می

کنیم ولی باید به این موضوع توجه شود که براساس یکی از این موضوع هیچ ایرادی ندارد و ما به وظایف قانونی خودمان عمل می

و بعد از ریزی صورت گیرد ها قبل برنامهمواد قانونی، رفع موانع تولید قبل از هرگونه محدودیت یا ممنوعیت برای واردات باید از ماه

  .اینکه تثبیت شد و قابلیت اجرایی یافت چند ماه جلوتر باید به اطالع عموم رسانده شود

کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: اینکه به یک باره و بدون اطالع قبلی واردات گندم ممنوع شود معاون سازمان حمایت مصرف

ای و دولتی نیستند و غیر از شرکت بازرگانی دولتی ایران حدود که یارانهها رود، چون همه گندمها باال میطبیعی است که قیمت

  .اندها نیز از قبل آزادپز شدهدرصد خبازی 20واردکننده گندم داریم و این در حالی است که  553

ها رای باال بردن قیمتوی با بیان اینکه با این افزایش قیمت بسیاری از صنایع مرتبط از جمله شیرینی یا ماکارونی خود به خود ب

البته ما به همه واردکنندگان گندم اعالم کردیم که اسناد مربوطه خود را ارائه دهند تا براساس آن  :شوند، عنوان کردتحریک می

های تعریف شده دولتی با نظارت و کنترل ها را استخراج کنیم. ولی در نهایت باید گندم وارداتی به قیمت قبل در شبکهقیمت

یع شود یا مابه تفاوتی که برای آنها ایجاد شده به حساب خزانه دولت واریز شود که در هر دو صورت افزایش قیمت خواهیم توز

  .داشت، مگر اینکه شرایط به روال اول بازگردد

http://www.isna.ir/fa/news/95011302657/% 
 

 
 
 
 
 
 

 

 گوجه فرنگی
 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.isna.ir/fa/news/95011302657/%25
http://www.isna.ir/fa/news/95011302657/%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول و دوم فروردین 

 

 
103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱فروردین  ۸۱تاریخ: 

  کاهش قیمت مرغکاهش قیمت مرغ

تومانی در هر کیلو  533رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: در حال حاضر قیمت مرغ نسبت به روزهای ابتدایی تعطیالت با کاهش 

 .تومان رسیده است 633هزار و  6به مرز 
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با بیان اینکه قیمت مرغ  جوان ؛ اقتصادی باشگاه خبرنگارانوگو با خبرنگار خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف

نسبت به ایام قبل از تعطیالت تغییر چندانی نداشته، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت مرغ نسبت به روزهای ابتدایی تعطیالت با 

تومان رسیده و گفتنی است که در مجموع قیمت مرغ تفاوت چندانی به  633هزار و  6تومانی در هر کیلو به مرز  100کاهش 

 .تقاضا نسبت به اسفند ماه نداشته استسبب کاهش 

 .شودتومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ در بازار عرضه می 633هزار و  5به گفته وی نرخ هر کیلو گرم ران مرغ با کمر 

درصد  43درصدی تقاضا در ایام نوروز گفت: امسال تقاضای مردم نسبت به سال گذشته با  43خانی با اشاره به کاهش یوسف

درصد افزایش داشته و از طرفی این امر منجر  93کاهش همراه بوده این در حالی است که تولید نسبت به اسفند ماه سال گذشته 

 .به ثبات و در مواردی کاهش قیمت شده است

در نهایت کاهش درصدی تقاضا و  50فروردین طبق روال هر ساله با کاهش  59رئیس اتحادیه پرنده و ماهی بیان کرد: پس از 

 .بیشتر قیمت مواجه خواهیم شد

http://www.yjc.ir/fa/news/5522۵94/%DA%A۵%D8%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشت مرغ 
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱فروردین  ۸۱تاریخ: 

  کاهش قیمت مرغکاهش قیمت مرغ

تومانی در هر کیلو  533و ماهی گفت: در حال حاضر قیمت مرغ نسبت به روزهای ابتدایی تعطیالت با کاهش رئیس اتحادیه پرنده 

 .تومان رسیده است 633هزار و  6به مرز 
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با بیان اینکه قیمت مرغ  جوان ؛ خبرنگاراناقتصادی باشگاه وگو با خبرنگار خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف

نسبت به ایام قبل از تعطیالت تغییر چندانی نداشته، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت مرغ نسبت به روزهای ابتدایی تعطیالت با 

رسیده و گفتنی است که در مجموع قیمت مرغ تفاوت چندانی به تومان  633هزار و  6تومانی در هر کیلو به مرز  100کاهش 

 .سبب کاهش تقاضا نسبت به اسفند ماه نداشته است

 .شودتومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ در بازار عرضه می 633هزار و  5به گفته وی نرخ هر کیلو گرم ران مرغ با کمر 

درصد  43تقاضا در ایام نوروز گفت: امسال تقاضای مردم نسبت به سال گذشته با درصدی  43خانی با اشاره به کاهش یوسف

درصد افزایش داشته و از طرفی این امر منجر  93کاهش همراه بوده این در حالی است که تولید نسبت به اسفند ماه سال گذشته 

 .به ثبات و در مواردی کاهش قیمت شده است

درصدی تقاضا و در نهایت کاهش  50فروردین طبق روال هر ساله با کاهش  59رد: پس از رئیس اتحادیه پرنده و ماهی بیان ک

 .بیشتر قیمت مواجه خواهیم شد

http://www.yjc.ir/fa/news/5522۵94/%DA%A۵%D8%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشت مرغ 
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱فروردین  ۸۱تاریخ: 

  کاهش قیمت مرغکاهش قیمت مرغ

تومانی در هر کیلو  533رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: در حال حاضر قیمت مرغ نسبت به روزهای ابتدایی تعطیالت با کاهش 

 .تومان رسیده است 633هزار و  6به مرز 
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با بیان اینکه قیمت مرغ  جوان ؛ اقتصادی باشگاه خبرنگارانر وگو با خبرنگاخانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف

تعطیالت با نسبت به ایام قبل از تعطیالت تغییر چندانی نداشته، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت مرغ نسبت به روزهای ابتدایی 

تومان رسیده و گفتنی است که در مجموع قیمت مرغ تفاوت چندانی به  633هزار و  6تومانی در هر کیلو به مرز  100کاهش 

 .سبب کاهش تقاضا نسبت به اسفند ماه نداشته است

 .شودت مرغ در بازار عرضه میتومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیم 633هزار و  5به گفته وی نرخ هر کیلو گرم ران مرغ با کمر 

درصد  43درصدی تقاضا در ایام نوروز گفت: امسال تقاضای مردم نسبت به سال گذشته با  43خانی با اشاره به کاهش یوسف

درصد افزایش داشته و از طرفی این امر منجر  93کاهش همراه بوده این در حالی است که تولید نسبت به اسفند ماه سال گذشته 

 .و در مواردی کاهش قیمت شده است به ثبات

درصدی تقاضا و در نهایت کاهش  50فروردین طبق روال هر ساله با کاهش  59رئیس اتحادیه پرنده و ماهی بیان کرد: پس از 

 .بیشتر قیمت مواجه خواهیم شد

http://www.yjc.ir/fa/news/5522۵94/%DA%A۵%D8%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشت مرغ 
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱فروردین  ۸۱تاریخ: 

  کاهش قیمت مرغکاهش قیمت مرغ

تومانی در هر کیلو  533رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: در حال حاضر قیمت مرغ نسبت به روزهای ابتدایی تعطیالت با کاهش 

 .تومان رسیده است 633هزار و  6به مرز 
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با بیان اینکه قیمت مرغ  جوان ؛ اقتصادی باشگاه خبرنگارانوگو با خبرنگار خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف

از تعطیالت تغییر چندانی نداشته، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت مرغ نسبت به روزهای ابتدایی تعطیالت با  نسبت به ایام قبل

تومان رسیده و گفتنی است که در مجموع قیمت مرغ تفاوت چندانی به  633هزار و  6تومانی در هر کیلو به مرز  100کاهش 

 .سبب کاهش تقاضا نسبت به اسفند ماه نداشته است

 .شودتومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ در بازار عرضه می 633هزار و  5گفته وی نرخ هر کیلو گرم ران مرغ با کمر به 

درصد  43درصدی تقاضا در ایام نوروز گفت: امسال تقاضای مردم نسبت به سال گذشته با  43خانی با اشاره به کاهش یوسف

درصد افزایش داشته و از طرفی این امر منجر  93که تولید نسبت به اسفند ماه سال گذشته  کاهش همراه بوده این در حالی است

 .به ثبات و در مواردی کاهش قیمت شده است

درصدی تقاضا و در نهایت کاهش  50فروردین طبق روال هر ساله با کاهش  59رئیس اتحادیه پرنده و ماهی بیان کرد: پس از 

 .بیشتر قیمت مواجه خواهیم شد

http://www.yjc.ir/fa/news/5522۵94/%DA%A۵%D8%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشت مرغ 
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱فروردین  ۸۱تاریخ: 

  کاهش قیمت مرغکاهش قیمت مرغ

تومانی در هر کیلو  533به روزهای ابتدایی تعطیالت با کاهش رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: در حال حاضر قیمت مرغ نسبت 

 .تومان رسیده است 633هزار و  6به مرز 
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با بیان اینکه قیمت مرغ  جوان ؛ اقتصادی باشگاه خبرنگارانوگو با خبرنگار خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف

نسبت به ایام قبل از تعطیالت تغییر چندانی نداشته، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت مرغ نسبت به روزهای ابتدایی تعطیالت با 

ی است که در مجموع قیمت مرغ تفاوت چندانی به تومان رسیده و گفتن 633هزار و  6تومانی در هر کیلو به مرز  100کاهش 

 .سبب کاهش تقاضا نسبت به اسفند ماه نداشته است

 .شودتومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ در بازار عرضه می 633هزار و  5به گفته وی نرخ هر کیلو گرم ران مرغ با کمر 

درصد  43م نوروز گفت: امسال تقاضای مردم نسبت به سال گذشته با درصدی تقاضا در ایا 43خانی با اشاره به کاهش یوسف

درصد افزایش داشته و از طرفی این امر منجر  93کاهش همراه بوده این در حالی است که تولید نسبت به اسفند ماه سال گذشته 

 .به ثبات و در مواردی کاهش قیمت شده است

درصدی تقاضا و در نهایت کاهش  50فروردین طبق روال هر ساله با کاهش  59رئیس اتحادیه پرنده و ماهی بیان کرد: پس از 

 .بیشتر قیمت مواجه خواهیم شد

http://www.yjc.ir/fa/news/5522۵94/%DA%A۵%D8%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشت مرغ 
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱فروردین  ۸۱تاریخ: 

  کاهش قیمت مرغکاهش قیمت مرغ

تومانی در هر کیلو  533رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: در حال حاضر قیمت مرغ نسبت به روزهای ابتدایی تعطیالت با کاهش 

 .تومان رسیده است 633هزار و  6به مرز 
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با بیان اینکه قیمت مرغ  جوان ؛ اقتصادی باشگاه خبرنگارانوگو با خبرنگار خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف

الت با نسبت به ایام قبل از تعطیالت تغییر چندانی نداشته، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت مرغ نسبت به روزهای ابتدایی تعطی

تومان رسیده و گفتنی است که در مجموع قیمت مرغ تفاوت چندانی به  633هزار و  6تومانی در هر کیلو به مرز  100کاهش 

 .سبب کاهش تقاضا نسبت به اسفند ماه نداشته است

 .شودغ در بازار عرضه میتومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مر 633هزار و  5به گفته وی نرخ هر کیلو گرم ران مرغ با کمر 

درصد  43درصدی تقاضا در ایام نوروز گفت: امسال تقاضای مردم نسبت به سال گذشته با  43خانی با اشاره به کاهش یوسف

درصد افزایش داشته و از طرفی این امر منجر  93کاهش همراه بوده این در حالی است که تولید نسبت به اسفند ماه سال گذشته 

 .ر مواردی کاهش قیمت شده استبه ثبات و د

درصدی تقاضا و در نهایت کاهش  50فروردین طبق روال هر ساله با کاهش  59رئیس اتحادیه پرنده و ماهی بیان کرد: پس از 

 .بیشتر قیمت مواجه خواهیم شد

http://www.yjc.ir/fa/news/22۵9455/%DA%A۵%D8%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشت مرغ 
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱فروردین  ۸۱تاریخ: 

  کاهش قیمت مرغکاهش قیمت مرغ

تومانی در هر کیلو  533رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: در حال حاضر قیمت مرغ نسبت به روزهای ابتدایی تعطیالت با کاهش 

 .تومان رسیده است 633هزار و  6به مرز 
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با بیان اینکه قیمت مرغ  جوان ؛ اقتصادی باشگاه خبرنگارانوگو با خبرنگار خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف

شته، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت مرغ نسبت به روزهای ابتدایی تعطیالت با نسبت به ایام قبل از تعطیالت تغییر چندانی ندا

تومان رسیده و گفتنی است که در مجموع قیمت مرغ تفاوت چندانی به  633هزار و  6تومانی در هر کیلو به مرز  100کاهش 

 .سبب کاهش تقاضا نسبت به اسفند ماه نداشته است

 .شودتومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ در بازار عرضه می 633هزار و  5مرغ با کمر به گفته وی نرخ هر کیلو گرم ران 

درصد  43درصدی تقاضا در ایام نوروز گفت: امسال تقاضای مردم نسبت به سال گذشته با  43خانی با اشاره به کاهش یوسف

درصد افزایش داشته و از طرفی این امر منجر  93سال گذشته کاهش همراه بوده این در حالی است که تولید نسبت به اسفند ماه 

 .به ثبات و در مواردی کاهش قیمت شده است

درصدی تقاضا و در نهایت کاهش  50فروردین طبق روال هر ساله با کاهش  59رئیس اتحادیه پرنده و ماهی بیان کرد: پس از 

 .بیشتر قیمت مواجه خواهیم شد

http://www.yjc.ir/fa/news/5522۵94/%DA%A۵%D8% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 گوشت مرغ  

 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱فروردین  ۸۱تاریخ: 

  کاهش قیمت مرغکاهش قیمت مرغ

تومانی در هر کیلو  533کاهش رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: در حال حاضر قیمت مرغ نسبت به روزهای ابتدایی تعطیالت با 

 .تومان رسیده است 633هزار و  6به مرز 
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بیان اینکه قیمت مرغ با  جوان ؛ اقتصادی باشگاه خبرنگارانوگو با خبرنگار خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف

نسبت به ایام قبل از تعطیالت تغییر چندانی نداشته، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت مرغ نسبت به روزهای ابتدایی تعطیالت با 

تومان رسیده و گفتنی است که در مجموع قیمت مرغ تفاوت چندانی به  633هزار و  6تومانی در هر کیلو به مرز  100کاهش 

 .ضا نسبت به اسفند ماه نداشته استسبب کاهش تقا

 .شودتومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ در بازار عرضه می 633هزار و  5به گفته وی نرخ هر کیلو گرم ران مرغ با کمر 

درصد  43درصدی تقاضا در ایام نوروز گفت: امسال تقاضای مردم نسبت به سال گذشته با  43خانی با اشاره به کاهش یوسف

درصد افزایش داشته و از طرفی این امر منجر  93کاهش همراه بوده این در حالی است که تولید نسبت به اسفند ماه سال گذشته 

 .به ثبات و در مواردی کاهش قیمت شده است

هایت کاهش درصدی تقاضا و در ن 50فروردین طبق روال هر ساله با کاهش  59رئیس اتحادیه پرنده و ماهی بیان کرد: پس از 

 .بیشتر قیمت مواجه خواهیم شد

http://www.yjc.ir/fa/news/5522۵94/%DA%A۵%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گوشت مرغ
 اقتصاد نیوز۵۹۳1پنجشنبه، دوازدهم فروردین 

  کاهش قیمت مرغ تا ماه رمضانکاهش قیمت مرغ تا ماه رمضانکاهش غیرمنتظره قیمت گوشت مرغ در نوروز/ تداوم کاهش غیرمنتظره قیمت گوشت مرغ در نوروز/ تداوم 
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بینی کرد که قیمت این دهندگان مرغ گوشتی به کاهش غیر منتظره قیمت مرغ در ایام نوروز اشاره و پیشرییس انجمن پرورش 

  .محصول تا ماه رمضان با افزایش مواجه نشود

تومان  2433ی مواجه شد و به کیلویی امحمد یوسفی گفت: قیمت مرغ در روزهای آغازین سال افت کرد و با کاهش غیر منتظره

 .رسید

وی با بیان اینکه بازار مرغ در ایام نوروز با کاهش شدید تقاضا مواجه شده است، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت مرغ زنده به 

 .ستتومان در نوسان ا 6333تا  5333تومان رسیده و قیمت گوشت مرغ در مراکز خرده فروشی سطح شهر بین  9533کیلویی 

رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی به عرضه زیاد گوشت مرغ در ایام نوروز اشاره و خاطر نشان کرد: در حال حاضر تقاضا 

برای این محصول به ویژه در تهران بسیار کاهش پیدا کرده و نزدیک شدن به روز طبیعت هم تغییری در وضعیت تقاضای این 

 .محصول ایجاد نکرده است

ان کرد: به نظر می رسد تا پایان فروردین و اردیبهشت ماه بازار مرغ قیمت باالیی را تجربه نکند و این روند تا اوایل ماه یوسفی عنو

 .رمضان ادامه داشته باشد

-https://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN52355۵/%DA% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گوشت مرغ

 اقتصاد نیوز ۵۹۳1 فروردینپنجشنبه، پنجم 
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  کاهش قیمت مرغ به دلیل نبود تقاضاکاهش قیمت مرغ به دلیل نبود تقاضا
بینی کرد که دهندگان مرغ گوشتی از کاهش قیمت مرغ به دلیل نبود تقاضا در ایام عید خبر داد و پیشرییس انجمن پرورش 

محمد یوسفی با بیان اینکه در حال حاضر بازار مرغ تقاضای چندانی ندارد،  .قیمت این محصول تا ماه رمضان افزایش نخواهد یافت

تقاضا برای خرید مرغ بسیار کاهش یافته است و به جای افزایش قیمت با کاهش قیمت  59۵5ل اظهار کرد: در روزهای آغازین سا

 .این محصول روبرو هستیم

تومان و قیمت گوشت مرغ در مراکز خرده فروشی سطح شهر  2333تا  9۵33به گفته وی، در حال حاضر قیمت مرغ زنده کیلویی 

 .تومان است 6433تا  5833

ندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه در ایام نوروزی مراکز عمده فروشی مرغ تعطیل هستند، خاطر نشان کرد: رییس انجمن پرورش ده

 .تقاضا برای این محصول به ویژه در تهران بسیار کاهش یافته است و به نظر نمی رسد که تا پایان تعطیالت نیز تغییری حاصل شود

نیز پیش بینی کرد ک تا ماه رمضان شرایط به همین روال باشد که این  یوسفی در خصوص وضعیت فروش مرغ در ماه های آینده

 .شرایط برای تولیدکنندگان اصال مطلوب نیست

-https://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN523423 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گوشت مرغ  
 ایسنا - ۵۹۳۱فروردین  ۵۱پنجشنبه 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
https://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN-140240


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول و دوم فروردین 

 

 
115 
 

  توزیع مرغ منجمد متوقف نشده است توزیع مرغ منجمد متوقف نشده است 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از متوقف نشدن توزیع گوشت مرغ منجمد در بازار خبر داد و اعالم کرد: به دلیل کاهش قیمت این 

های صورت گرفته متوسط قیمت گوشت مرغ در ارزیابیمحصول، عرضه گوشت مرغ منجمد در کشور کاهش پیدا کرده است، چرا که براساس 

  .تومان در کشور بوده است 6533کشور در ایام نوروز کیلویی حدود 

شود و تنها براساس قیمت گوشت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: توزیع گوشت مرغ منجد هیچ گاه در کشور متوقف نمیعلیرضا ولی در گفت

و افزایش مواجه خواهد شد، چرا که تنظیم بازار گوشت مرغ در کشور یکی از وظایف شرکت پشتیبانی امور دام  مرغ گرم در بازار با کاهش

ای در کشور هیچ گاه توزیع گوشت منجمد متوقف نخواهد شد و مردم های زنجیرهاست. اما با توجه به وجود قرارداد بین این شرکت و فروشگاه

  .ای سراسر کشور تهیه کنندهای زنجیرهفروشگاه همواره می توانند این محصول را از

افزود: براساس دستور ستاد تنظیم  مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه تاریخ مصرف مرغ منجد در کشور از سه ماه کمتر نیست،

 5533تا  2533های آن این محصول کیلویی ینهتومان به مراکز عرضه، تحویل داده شده و با توجه به هز 2533بازار هر کیلوگرم مرغ منجد 

  .رسدتومان به دست مردم می

 تومان 6533مرغ نوروزی کیلویی 
های صورت گرفته از بازار گوشت مرغ گرم براساس ارزیابی :علیرضا ولی همچنین در خصوص وضعیت بازار گوشت مرغ در ایام نوروز اظهار کرد

تومان  0333ای باالتر از و هرمزگان در هیچ نقطه ، بوشهرهای خوزستان ین محصول به غیر از استاندر سراسر کشور طی ایام نوروزی قیمت ا

رسد و میانگین قیمت هر ها نیز علت افزایش قیمت عدم تمایل مردم نسبت به مصرف گوشت مرغ منجمد به نظر مینبوده است و در این استان

  .تومان بوده است 6533روز و شب عید حدود کیلوییکیلو گرم گوشت مرغ گرم در کشور طی ایام نو

ای ولی افزود: گوشت مرغ چه به صورت گرم و چه به صورت منجمد همواره به وفور در دسترس مردم بوده است و هیچ گاه در هیچ منطقه

  .قیمت گوشت مرغ بوده استایم که این نشان دهنده تنظیم بازار و برنامه ریزی برای کنترل کمبود مرغ طی ایام نوروزی نداشته

http://www.isna.ir/fa/news/95011202489/% 
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 متفرقه

 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۵۵تاریخ: 
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  تبعیض و ناامنی؛ دستمزد کشاورزان زنتبعیض و ناامنی؛ دستمزد کشاورزان زن

نامگذاری شده  "روز زن"خورشیدی مصادف با میالد حضرت فاطمه زهرا )س( است که به عنوان  59۵5فروردین ماه امروز یازدهم 

است. به همین مناسبت خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( به پاس دفاع از حقوق شیرزنانی که در شرایط دشوار آب و هوایی 

آنها، به حفظ سنگر امنیت غذایی اهتمام دارند، نگاهی داشته است به  روستاهای ایران زمین، دوشادوش مردان و حتا جلوتر از

 .جفاهایی که در حق زنان کشاورز و روستایی شده و می شود

 نسرین عبداللهی: -خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا(

یم قمری و خورشیدی امروز بر اساس تقویم رسمی کشورمان، روز گرامیداشت مقام شامخ زن و مادر است که بر اساس تداخل تقو

. روزی که چه بسیار پسران و دخترانی که در تدارک تقدیر از مادرشان در قالب اهدای 59۵5مصادف شده با یازدهم فروردین ماه 

کادویی به همراه یک شاخه گل هستند و چه بسیار مردان ایرانی که برای به دست آوردن دل همسرشان یا حفظ ارتباط زناشویی 

شان تقدیر می کنند. اما آنچه از سوی مردمان ما نادیده گرفته می شود، حقوقی است که زنان از آن محروم هستند خود از همسران

کند. به همین دلیل های سنتی زنان در خانواده را تقویت میاست که نقش و قوانین در زمینه اشتغال زنان نیز به نحوی تنظیم شده

زنان   ا رسانه ها، توجه به مشکالت زنان کشاورز از اهمیت چندانی برخوردار نیست.به نظر می رسد برای دولت، مجلس و حت

تفاوتی قانونگزاران و مجریان قانون ها به دلیل بیکشاورز و روستایی، از جمله کارگرانی هستند که متحمل بیشترین آسیب

خورشیدی ) آماری در این  59۵3اساس آمار سال شوند. زنانی که نقش بسیار مهمی در تولیدات کشاورزی ایران دارند و بر می

های بخش کشاورزی مانند مرکز آمار هنوز مخابره نشده است!(، مشارکت زنان در فعالیت ۵2ارتباط در گزارش سرشماری سال 

بوده  درصد 93درصد و محصوالت باغی  53های روغنی درصد، تولید پنبه و دانه ۵3درصد، تولید میوه و سبزی  63تولید برنج 

 .دهنددرصد از نیروی شاغل در بخش کشاورزی کشور را تشکیل می 23است و زنان 

 محرومیت زنان کشاورز از حمایت قانونی

نگرند، صحنه های مشهود، صحنه هایی زیبا و دلربا باشد، اما شاید بسیاری از مسافرانی که از دور به شالیزارهای شمال ایران می

 رود!کشاورز، این شالیزارها تنها محلی برای کار بدون وقفه و دشوار به شمار میبرای بسیاری از این زنان 

های صنعتی، تولیدی و کشاورزی موظف هستند، حقوق کارگران را ملحوظ در واقع بر اساس قانون کار، کارفرمایان در همه بخش

کند، کارگر رخواست کارفرما یا نماینده او کار میدارند. به ویژه که بر اساس همین قانون، هر شخصی که در یک کارگاه بنا به د

 .شود و قانون کار در مورد او باید اجرا شودمحسوب می

شوند و باید طبق قانون کارگاه نیز همان محل تولید یا خدمات است و بر این اساس کشاورزان زن نیز به عنوان کارگر شناخته می

 کار با آنان برخورد شود.

نون تاکید شده که قرارداد منعقده کاری میان کارگر و کارفرما باید حاوی اطالعات دقیق از نوع کار، میزان در بند دهم همین قا

ای از این قرارداد باید در اختیار شورای اسالمی کار حقوق، ساعات کاری و زمان آغاز و پایان قرارداد باشد. عالوه بر این نسخه

 .شورای اسالمی در اختیار نماینده کارگر جهت دفاع از حقوق او در مواقع الزم قرار بگیرد های فاقدمنطقه مربوطه و در مورد کارگاه

کنند و کارفرمای خود هستند، مابقی زنان کشاورز الزم است از بر این اساس به جز زنان کشاورزی که روی زمین خود کار می

 .لت مجری آن است و نمایندگان کارگری باید ناظر آن باشندهای تصریح شده در قانون کار برخوردار باشند. قانونی که دوحمایت

ای و با رد و بدل شدن چند کلمه به عنوان توافق در هیچ قرارداد ثبت شدهست که اغلب این کارگران بدون امضا، بیاین در حالی

 .شوندهای کشاورزی مشغول به کار میزمین
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وقت آنان است و عدم اطالع این کارگران از حقوق قانونی خود ازجمله دالیل یکی از مشکالت اصلی زنان کشاورز اشتغال فصلی و م

فرسای کاری، ترجیح می دهند برای های قانونی است. کارگرانی که با وجود تحمل شرایط طاقتاصلی عدم برخورداری از حمایت

 .کنند پوشیهای قانونی و طرح هرگونه پرسش از کارفرمای خود چشمحفظ درآمد خود از حمایت

 زنان کشاورز و بحران امنیت شغلی

زنان کشاورز در زمینه امنیت شغلی در متن جامعه مردساالر، از  برند؛ اما مشکالتکشاورزان زن از مشکل نبود امنیت شغلی رنج می

ان که اغلب در های اجتماعی ناشی از زندگی در جوامع سنتی و محل زندگی این زنسایر مشاغل بیشتر است. با توجه به محدودیت

شود، فرصتی چندان برای اشتغال آن ها در مشاغلی خارج از حوزه روستاهاست و نوع حرفه آنان که جزو مشاغل یدی محسوب می

کشاورزی نیست. دیگر اینکه مشاغل کشاورزی تنها مربوط به چندماه از سال است و این کشاورزان با خطر دائم بیکاری و عدم 

بماند که چه بسیار زنان کشاورز که دستمزد کار یدی آن ها زیر آب و هواهای مختلف  .مواجه هستند یافتن شغل در فصول کار

 فصول مختلف سال، لقمه نان و سرپناهی است که مرد خانه دست و دلبازانه در اختیار آنها گذاشته است!

ت. در این بند عنوان شده که مرخصی کارگران به کارگران فصلی اشاره شده اس 68جالب آن که در قانون کار ایران تنها در بند 

شود. بر این اساس حقوق این کارگران تنها در صورت هایی که در سال در آن مشغول به کارند محاسبه میفصلی بر اساس ماه

اما  .شودتامین می انعقاد قرارداد کار و در فصولی که مشغول به کارند و در حدود قانون کار و قرارداد منعقده میان کارفرما و کارگر

 کدام زن کشاورز در جوامع روستایی کشورمان را می شناسید که دارای یک برگ قرارداد باشد!؟

های قانونی حتی اگر در موارد محدودی کشاورزان زن با انعقاد بنابراین با وجود محرومیت اغلب زنان کارگر از قرارداد کار و حمایت

 .ار بگیرند، این حمایت دائمی نخواهد بودقرارداد کار مورد حمایت قانونی قر

هایی از کشاورزی ایران به دلیل واردات بی رویه در یک دهه گذشته و کاهش نیاز بازار داخلی به عالوه بر این ورشکستی بخش

محصوالت داخلی کشاورزان ایرانی، تهدیدی مضاعف برای امنیت شغلی کل کشاورزان و به خصوص کشاورزان زن محسوب می 

ود. و در این شرایط به دلیل عدم انعقاد قراردادهای قانونی، اخراج کشاورزان زن از کار نیز با کمترین زحمت ممکن برای کارفرما ش

 .فراهم خواهد بود

اگر چه به دلیل غیر بهداشتی بودن محیط کار، سالمت جسمی کشاورزان در ایران همواره در خطر است، اما خطر ابتال به بیماری 

تواند بیشتر از کشاورزان مرد باشد؛ چرا که بر اساس یک تقسیم کار نانوشته در مشاغل کشاورزی، مردان شاورزان زن میبرای ک

کار هستند. به عنوان مثال، های سنتی و یدی مشغول بههای صنعتی و ماشینی تولیدات و زنان بیشتر در بخشبیشتر در قسمت

را به نسبت مردان کشاورز  "تب شالیزار "تواند احتمال ابتالی آنان به ای شمال ایران میکار مداوم زنان در محیط مرطوب شالیزاره

 افزایش دهد.

عالوه بر این بسیاری از این زنان در صورت بارداری تا چند روز پیش از زایمان به کار مشغول هستند و با فاصله کمی پس از زایمان 

تواند کند و میای که همزمان سالمت مادر و فرزند را تهدید میشوند. مسئلهمشغول مینیز با نوزاد چند روزه به دوش مجدد به کار 

 . در زمره مشکالتی محسوب شود که مختص زنان کشاورز است

قانون کار، دولت موظف شده تا خدمات درمانی و بهداشتی مناسب را برای کارگران فراهم 520این در حالی است که طبق ماده 

نیز کارفرمایان مکلف به بیمه کردن کارگران و پرداخت سهم خود از بیمه آنان هستند. رعایت این مسئله نیز که 528کند و در ماده 

تواند گامی در جهت بهبود وضعیت بهداشتی و شغلی زنان کشاورز باشد، کماکان منوط به برخورداری این کارگران از قرارداد می

 .قانونی کار است
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دهد، ولی در صورت برخورداری از بیمه های درمانی بیمه شده را پوشش نمیاعی در ایران تمامی هزینهاگر چه بیمه تامین اجتم

صورت استفاده از مرخصی زایمان باید همراه با یابد، عالوه بر این در این ها برای کشاورزان زن کاهش میبخشی از این هزینه

شود، اما بخش خصوصی و کارفرمایان در نبود زنان کشاورز نیز محسوب میدریافت حقوق قانونی باشد و این مدت جزو سابقه کار 

هایی ندارند و از همین رو امکان حمایت از زنان کشاورز در زمینه خدمات نظارت دولت، تمایل چندانی به تقبل چنین هزینه

 .یابدبهداشتی نیز به حداقل ممکن کاهش می

 شوندکشاورزان زن هرگز بازنشسته نمی

گرفتیم. شدیم و گاهی یک مزدی هم میتمام عمرم را در شالیزار کار کردم. یا روی زمین خودمان یا روی زمین دیگران. یاور می

سالگی توی خانه راحت پایم را دراز کنم و استراحت کنم. بعد هم که هیچ. اگر کمک پسرم نباشد، حتی  60نشد یک روز تا 

 .توانم یک نان برای خودم بخرمنمی

 .سالگی در شهر منجیل کشاورزی کرده است 60ای است که تا سن ساله 09این جمالت متعلق به مهری، زن 

از جمله مزایای مهمی که زنان کشاورز در صورت عدم برخورداری از بیمه از آن محروم هستند، حق بازنشستگی است. کارگرانی که 

سال از این  45سال یا اشتغال غیر متوالی به مدت  43متوالی به مدت  توانند در صورت اشتغالکنند، میدر مشاغل سخت کار می

 .حق برخوردار شوند

آور کارهایی هستند که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، نامه مشاغل سخت عنوان شده است که کارهای سخت و زیاندر آیین

های طبیعی در شده تنشی به مراتب باالتر از ظرفیتتغال بیمهمکانیکی و یا بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد هستند و در اثر اش

 .شود، که نتیجه آن بیماری شغلی وعوارض ناشی از آن استوی ایجاد می

این مشاغل قرار گیرد؛ اگرچه  فرسا در دسته بندیمدت زنان کشاورز در شرایط سخت و طاقترسد کار متوالی و طوالنیبه نظر می

های سال محاسبه خواهد شد، اما به هر صورت زنان کشاورز در صورت نوات بر اساس میزان اشتغال در ماهبرای کارگران فصلی س

توانند به برخورداری از حقوق بازنشستگی و آرامش نسبی در دوران کهنسالی خود امیدوار برخورداری از بیمه و حمایت قانونی می

 رسد.ی بسیاری از این زنان کمرنگ به نظر میباشند. امیدی که امکان تحقق آن در شرایط فعلی برا

 تبعیض در نظام دستمزد زنان کشاورز

های مورد بررسی مرکز آمار نشان می دهد که دستمزد کارگران بخش در مورد دستمزد هم اوضاع اسف بارتر است، چند فعالیت

ه البته این عدد میانگین رشد درصد افزایش داشت ک 5۵نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۵9کشاورزی در زمستان سال 

دهد بین دستمزد کارگران زن و کارگران مرد در این دستمزدهاست. بررسی جزئی دستمزد کارگران بخش کشاورزی نشان می

 .بخش اختالف قابل توجه وجود دارد

، اما دستمزد زنان به چینی بین کارگران زن و مرد یکسان استهمچنین این بررسی ها نشان می دهد که از وجین کاری تا میوه

 .درصد کمتر است 22طور متوسط از دستمزد مردان 

 28برآورد شده، این درحالی است که دستمزد روزانه مردان  ۵9هزار تومان در زمستان سال  99دستمزد روزانه کارگر زن کشاورز 

 .هزار تومان بوده است

ها میانگین پرداختی های کل کشور باالتر و در برخی استانهای کشور دستمزدها از در فصل مورد اشاره در برخی از استان

 .ها پرداخت شده استحداقل
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 44خوزستان صورت گرفته است. کشاورزان زن خوزستانی به طور میانگین  کمترین پرداخت دستمزد به زنان کشاورز در استان

 .اندهزار تومان در روز درآمد داشته

اند. در مقابل اما هزار تومان دریافت کرده 49هزار تومان بوده و زنان وجین کار خوزستانی  45 چینها برای زنان میوهاین پرداختی

 .اندها داشتههای همدان و قم بیشترین پرداخت دستمزد به کارگران کشاورز زن را در مقایسه با سایر استاناستان

 .هزار تومان دستمزد دیده شده است 29کار زن وجین هزار تومان و برای کارگران 25چین در همدان برای کارگران زن میوه

های مختلف متفاوت بوده است. کارگران مرد در بخش کشاورزی کمترین دریافتی را در استان دستمزد مردان کشاورز نیز در استان

های همدان و ران در استاناند اما این گروه از کارگهزار تومان دستمزد روزانه داشته 45سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با 

هزار  53اند به طوری که یک میوه چین مرد در استان همدان دریافتی روزانه آذربایجان شرقی وضعیت کامال متفاوتی را داشته

 .هزار تومان داشته است ۵5تومان و یک وجین کار مرد در استان آذربایجان شرقی درآمد روزانه 

هزار تمان بوده است. به این ترتیب بین سقف دستمزد روزانه  29بیشترین دریافتی شان در همین فصل کارگران زن وجین کار 

دهد دستمزد ماهانه کارگران زن و مرد درصد اختالف وجود دارد، اما این آمار نشان می 533مردان وجین کار با زنان وجین کار 

 .بخش کشاورزی به طور میانگین یک میلیون تومان در ماه بوده است

هزار تومان بوده  033هزار تومان و کمترین دستمزد ماهانه این گروه  033ترین دستمزد ماهانه این کارگران یک میلیون و بیش

که البته آمار رسمی از آن در دست نیست، تغییر هر چند  ۵2است. دستمزدهایی که به نظر نمی رسد در پاییز و زمستان 

 نامحسوسی هم رخ داده باشد.

این شرایط، روز زن بر زنان کشاورز در ایران چگونه می گذرد؟ روزی که اگرچه کادوهای اهدایی اعضای خانواده  حال با توجه به

باعث نشستن لبخند بر لبان شیرزنان کم توقع ایرانی می شود، اما کیست که از آنچه در ته دل مهربان و سخت کوش آنها می 

 گذرد، خبر داشته باشد!/
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  تمرکز انسانها از ماهی قرمز هم کمتر شده استتمرکز انسانها از ماهی قرمز هم کمتر شده است

مایکروسافتی ها در پژوهش جدیدی نتیجه گرفتند که دامنه توجه انسان، در حال حاضر از ماهی قرمز هم کمتر است. این پژوهش 

ثانیه  54نفر دیگر انجام شده نشان می دهد که دامنه توجه انسان از  554هزار شرکت کننده کانادایی و بررسی مغز  4که بر روی 

  .ثانیه است ۵ثانیه رسیده است در حالی که این دامنه برای ماهی قرمز حدود  8به  4333در سال 

مایکروسافتی ها در پژوهش جدیدی نتیجه گرفتند که دامنه توجه انسان، در حال حاضر از ماهی قرمز هم کمتر است. این پژوهش 

ثانیه  54نشان می دهد که دامنه توجه انسان از نفر دیگر انجام شده  554هزار شرکت کننده کانادایی و بررسی مغز  4که بر روی 

ثانیه است. این تحقیق همچنین نشان می  ۵ثانیه رسیده است در حالی که این دامنه برای ماهی قرمز حدود  8به  4333در سال 

های امروزی می دهد که قابلیت انجام کارهمزمان از سوی انسان در حال حاضر نسبت به قبل ارتقاء پیدا کرده به طوریکه انسان

 .شان را نیز چک کنندهای نمایشگر دیگر مانند موبایل و تبلتتوانند عالوه بر تماشای تلویزیون به طور همزمان دستگاه

http://www.iana.ir/fa/news/4۵53۵/%D8%AA%D۵%85% 
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  بخش کشاورزی نمره قبولی گرفتبخش کشاورزی نمره قبولی گرفت

 .یک کارشناس کشاورزی گفت: بخش کشاورزی در سال گذشته عملکرد مناسبی داشت

، با بیان اینکه بخش کشاورزی خبرنگاران جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه کیانوش شیرمحمدی کارشناس کشاورزی در گفتگو با 

توانسته نمره قبولی را درسال گذشته از آن خود کند،گفت: سال گذشته فعالیت های مناسبی دربخش گیاهی، زراعی و باغی صورت 

 .گرفت و همچنین فعالیت های تحقیقاتی نیز رشد قابل توجهی پیدا کرد

خوبی افتاد و توانستیم سمومی که از نظر زیست محیطی و گیاهی موثرهستند را ثبت  وی ادامه داد: در زمینه سموم نیز اتفاقات

 .کنیم

این کارشناس کشاورزی تصریح کرد: براساس آمارهای سازمان خواروبارجهانی تولیدات کشاورزی در بخش گندم و محصوالت باغی 

 .نیز به سطح مطلوبی رسیده است

متاسفانه به دلیل کمبود علوفه خشک و  :دامپروری گوشت در سال گذشته تصریح کرد شیرمحمدی در ادامه با اشاره به مشکالت

 .تر و همچنین جو، صنعت دامپروری با مشکالتی همراه شد

 .، توانسته تا حدی موفق عمل کند۵2شیرمحمدی در پایان گفت: بخش کشاورزی در سال 

http://www.yjc.ir/fa/news/5524850/%D8%A8%D 
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 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱فروردین  ۵۸تاریخ: 

  سبز شدن ویال به جای برنج در اراضی مازندرانسبز شدن ویال به جای برنج در اراضی مازندران

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت: در حال حاضر کشاورزان به دلیل بحران کم آبی و مشکالت 

موجود چوب حراج به زمین ها و شالیزارهایشان زده اند و این امر در آینده موجب شکستن کمر کشاورزی در این استان خواهد 

 .شد

 باشگاه خبرنگاران خبرنگار اقتصادیعبدالوحید فیاضی نماینده مردم نور و محمدآباد در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 

برابر قیمت به  53تعدادی از زمین خواران زمین های کشاورزی را با قیمت پایین خریدند و با حدود  84و  85گفت: طی سالهای 

 .فروش رساندند

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر این کشاورزان هستند که چوب 

اج به زمین های کشاورزی و شالیزارهای خود زده اند که این امر در سال های آینده به شکستن کمر صنعت کشاورزی در حر

 .مازندران می انجامد

فیاضی در ادامه افزود: رشد ساخت و ساز در مناطق شمالی کشور موجب شده تا میزان مصرف آب در این مناطق افزایش پیدا کند 

 .رزی با معضل کم آبی روبرو کرده استو همین امر بخش کشاو

درصد آنها موتور برق ندارند و اگر کشاورزی بخواهد با هزینه خود  ۵3وی در ادامه گفت: بیشتر چاه های کشاورزی شک شده اند و 

 .موتور برق تهیه کند باید آب بها را بپردازد که این از وسع کشاورزی خارج است

اق و واردات قانونی و غیر قانونی برنج با قیمت پایین تر فشار مضاعف به کشاورزان وارد کرده فیاضی بیان کرد: از طرف دیگر قاچ

 .است و همگی این عوامل و قیمت خوب زمین های کشاورزی آنها را به فروش زمین هایشان ترغیب می نماید

فزود: تغییر الگوی کشت و ارزان کردن وی با بیان اینکه در حادل حاضر کشاورز به جای محصول فروشی زمین فروشی می کند، ا

 .نهاده های اولیه و یکپارچه سازی زمین ها توسط دولت می تواند موجب شود تا بر بحران زمین فروشی در مازندران فائق بیاییم

http://www.yjc.ir/fa/news/5520253/%D8% 
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  له شده!+تصاویرله شده!+تصاویر« « خوتکاخوتکا»»زنده و زنده و « « چنگرچنگر»»حراج رسمی پرندگان شکارشده گیالن/بازار حراج رسمی پرندگان شکارشده گیالن/بازار 
در این تصاویر اقتصادنیوز حراج پرندگان شکار شده در یکی از بازارهای رسمی گیالن آن هم در فصلی که شکار دیگر ممنوع شده  

بازار بزرگ لنگرود یکی از بزرگترین بازارهای استان گیالن است که در آن جدای از همه  :ابراهیم علیزاده .کنیدرا مشاهده می

 .توان عرضه زنده و مرده پرندگان وحشی شکار شده را مشاهده کردمحصوالت و انواع ماهی، می

ای آبزی به رنگ سیاه است که رنگ سر و پرندهشود چنگر است. چنگر از جمله پرندگانی که در این بازار به صورت زنده عرضه می

شود. به اش سفید رنگ است. این پرنده از راسته درناسانان است و پرنده بومی ایران محسوب میتر و منقار و پیشانیگردنش براق

سته باشد به کمک هایش هم برسد و حتی هنگامی که پاها و بالای به نظر نمیواسطه خوی وحشی این پرنده، شکار آن کار ساده

هزار تومان به  05دهد. با این حال این پرنده شکاری در بازار لنگرود با قیمت جفتی نوک خود اجازه نزدیک شدن به خود را نمی

 .رسدفروش می

 شود خوتکا است.به گزارش اقتصادنیوز، از جمله پرندگان دیگری که در این بازار به صورت پوست کنده و آماده طبخ عرضه می

گذاری و در فصل سرما به سمت جنوب مهاجرت طبق اطالعات برخی منابع خوتکا از اردکیان مهاجر است که در اوراسیا تخم

های شمالی ایران کنند و چند ماهی مهمان استانکند. تعداد زیادی از خوتکاها با شروع فصل پاییز به مرداب انزلی مهاجرت میمی

تر به نظر های هم خانواده خود کوچکگرم وزن دارد و از همه اردک 963تا  923یمتر طول و سانت 29تا  92هستند. این پرنده 

  .رسدمی

بان آبان ماه سال گذشته پایگاه خبری دیده 12های مجاز برای شکار هستند اما آن طور که هرچند این دو پرنده در لیست پرنده

بوده است. بر  ۵2بهمن ماه سال  93های شکار این نوع از پرندگان ر پروانهووحش ایران گزارش داده بود، اعتبامحیط زیست و حیات

 .هزار تومان و تعداد مجاز برای شکار در هر روز حداکثر چهار پرنده اعالم شده بود 543این اساس قیمت هر یک پروانه 

های بزرگ زردرنگ گانی چون خوتکا در گونیبا این حال در تصاویر اقتصادنیوز از بازار لنگرود عرضه چنگر زنده و انبوهی از پرند

 .قابل مشاهده است

-https://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN523949 
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 مرکبات

 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱فروردین  ۸۰تاریخ: 

  رود/ خرید و فروش پنهانی میوه های قاچاقرود/ خرید و فروش پنهانی میوه های قاچاقمیمیکفه قیمت پرتقال باال کفه قیمت پرتقال باال 

 .رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: با سرما و بارندگی در شمال کشور احتمال افزایش قیمت پرتغال در روزهای آتی وجود دارد

با بیان اینکه امسال مردم  جوان،اقتصادی باشگاه خبرنگاران وگو با خبرنگار حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت

بار به سبب گرمای هوا با افت امسال قیمت این میوه در میدان مرکزی میوه و تره :استقبال چندانی از خرید پرتقال نداشتند گفت

تومان است اما الزم به ذکر است که  4933تا  1500ی که اکنون قیمت هر کیلو پرتقال بین درصدی قیمت همراه بوده به طور 93

 .با سرما و بارندگی در شمال کشور وضعیت پرتقال موقتی است و احتمال افزایش قیمت آن در روزهای آتی وجود دارد

روزهای ابتدایی سال روند کاهشی را تجربه کرده  وی با اشاره به کاهش قیمت موز در بازار میوه گفت: قیمت هر کیلو موز نسبت به

 .تومان رسیده است 9533الی  4033تومان به  2533بطوریکه از مرز 

تومان ، خیار  9333الی  5533های پرتقاضای این ایام گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو سیب مهاجران با اشاره به قیمت میوه

 .تومان است 4933الی  5533تومان، پرتقال  9533الی  4033تومان ، موز  3500الی  4533تومان، کیوی  9333الی  4533

قیمت میوه در سال جاری با سال گذشته  :رئیس اتحادیه میوه و سبزی در خصوص مقایسه بازار میوه نسبت به سال گذشته گفت

برابر قیمت فعلی در بازار عرضه  9ی ال 4قابل قیاس نیست چرا که سال گذشته به سبب کمبود پرتقال در بازار با قیمتی بیش از 

 .شد اما اکنون به سبب افزایش تولید مصرف کنندگان نگرانی گرانی و کمبود مایحتاج خود را ندارندمی

خرید و فروش پنهانی میوه های قاچاق در میدان میوه گفت: این میوه ها به صورت پنهانی خرید و فروش می شوند  وی با اشاره به 

 .به صورت رسمی به فروش برسد میزان دقیق آن در اختیار ما نیستو حتی اگر هم 

http://www.yjc.ir/fa/news/5522۵55/%DA%A۵%D۵%85 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

  ۳۱/۸۵/۸۵ فارس

  های ایالم محدود شد های ایالم محدود شد شیوع خشکیدگی درختان بلوط جنگلشیوع خشکیدگی درختان بلوط جنگل  ::مدیرکل منابع طبیعی ایالممدیرکل منابع طبیعی ایالم

های استان ایالم کنترل مدیرکل منابع طبیعی ایالم گفت: در حال حاضر در استان ایالم شیوع و توسعه خشکیدگی بلوط جنگل

  .شده و این وضعیت فعاًل ادامه دارد اما بدین معنی نیست که این وضعیت به این شکل استمرار داشته باشد

های استان ایالم وگو با خبرنگار فارس در ایالم، در خصوص وضعیت خشکیدگی درختان بلوط جنگلرضا احمدی امروز در گفت

ها و ها و مراتع به دلیل بارشکل منابع طبیعی استان ایالم از جنگلاظهار داشت: با توجه به پایش متخصصان بخش فنی اداره

 .یدگی درختان بلوط به کمترین حد خود رسیده استنزوالت مطلوب آسمانی خوشبختانه خشک

مدیرکل منابع طبیعی ایالم و آبخیزداری استان ایالم گفت: در حال حاضر در استان ایالم شیوع و توسعه خشکیدگی بلوط 

ستمرار داشته های استان ایالم کنترل شده و این وضعیت فعاًل ادامه دارد اما بدین معنی نیست که این وضعیت به این شکل اجنگل

 .باشد

های ایالم تنها به وضعیت جوی استان بستگی داشته و امکان وی ادامه داد: محدود شدن شیوع خشکیدگی درختان بلوط جنگل

ها مطلوب و در شرایط دیگری با افزایش دما میزان خشکیدگی درختان بلوط در استان ایالم افزایش دارد در شرایطی وضعیت بارش

 .های بلوط توسعه یابدتص جنگلیافته و آفات مخ

های مطلوب زمستان سال گذشته و بهار امسال وضعیت احمدی اضافه کرد: خوشبختانه در این مقطع زمانی با عنایت به بارش

های بلوط استان ایالم مطلوب ارزیابی شده و روند خشکیدگی کند و رو به کاهش است که فعالً در این زمینه خشکیدگی جنگل

 .خشکیدگی وجود نداردتوسعه 

ها و مراتع بوده که باید با کمک مردم و مسئولین این نعمت احمدی تصریح کرد: استان ایالم یکی از مناطق بکر از حیث جنگل

 .خدادادی محافظت شود

ستان ایالم میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور در ا 10حدود  ۵9مدیرکل منابع طبیعی استان ایالم گفت: در سال 

ای بودجه ۵2ها شود اما در سال به این دستگاه اجرایی اختصاص یافت تا صرف احیا و حفاظت و حراست از منابع طبیعی و جنگل

 .از این محل برای محدود کردن خشکیدگی درختان بلوط در استان ایالم اختصاص نیافته است

ای برای مقابله با خشکیدگی درختان بلوط در اعتباری از هیچ ردیف بودجه وی ادامه داد: البته باید اذعان کرد در سال گذشته هیچ

های این دستگاه اجرایی و مسئوالن ارشد آن تا به این لحظه منتج به ها و پیگیریهای استان ایالم اختصاص نیافت و تالشجنگل

 .ای نشده استنتیجه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=59۵535353333۵3+ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
  ۳۱/۸۵/۵۵ فارس

شوند/لزوم شوند/لزوم روستاها در سد سازی جابه جا میروستاها در سد سازی جابه جا می  ::مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایرانمدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

  توجه به مسائل اجتماعی در پروژه های سدسازیتوجه به مسائل اجتماعی در پروژه های سدسازی

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نحوه تملک اراضی و ساخت روستای جایگزین مناسب در طرح سد و نیروگاه  

  .آزاد را الگویی جهت به حداقل رساندن تبعات اجتماعی در احداث پروژه های عمرانی بزرگ کشور دانست

، سید محمدرضا رضازاده با تاکید بر روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایرانبه نقل از  ری فارسخبرگزابه گزارش 

هایی که لزوم بررسی مسائل اجتماعی در جریان احداث پروژه های عظیم مانند سدها اظهار داشت: نقش مسایل اجتماعی در حوزه

عظیم مانند سد ساخته می شود، به دلیل تحت تاثیر قرار دادن زندگی مردم از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، در پروژه های 

نتیجه ایجاب می کند که با اختصاص بودجه مناسب، حتی المقدور از اعتبارات خود طرح برای تطبیق زندگی و معیشت مردم با 

 .اقدام نمود شرایط جدید پس از احداث سد، برنامه ریزی و

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در ادامه با تشریح وضعیت فعلی مواجهه با مسایل اجتماعی در اثر اجرای طرح 

های عمرانی و آسیب های مترتب بر آن اضافه کرد: متاسفانه بدلیل اینکه وظیفه برنامه ریزی و ساماندهی معیشت و آینده جوامع 

های اجرایی متعدد قرار دارد؛ بعضًا مورد غفلت و موازی کاری طرح های بزرگ عمرانی در حیطه مسئولیت دستگاهمتاثر از اجرای 

 .قرار می گیرد

شوند ها تحت تاثیر قرار گرفته و از مخزن سد جابجا میوی تاکید کرد: الزم است برای معیشت آینده مردمی که در پروژه

 .ای به این برنامه ها و اقدامات تخصیص یابدقالب خود طرح های عمرانی، بودجه ریزی مطلوبی انجام شود و دربرنامه

رضازاده در پایان به مسئله تملک اراضی و ساخت روستاهای جایگزین در طرح سد و نیروگاه آزاد استان کردستان اشاره کرد و ابراز 

ها خواهیم بود. همچنین رین تبعات اجتماعی در پروژهداشت: اگر مانند این طرح به مسایل جانبی توجه بیشتری شود، شاهد کمت

گیری از آن بتوان در ای برای همه متولیان پروژه های عمرانی شود تا با بهرهباید این فرایندهای برنامه ریزی شده و مناسب، تجربه

 .های دیگر موفق تر عمل کردپروژه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=59۵53555333496 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
  ۳۱/۸۵/۸۰ فارس

دار از دار از های هستههای هستهباغات سیب، مرکبات و میوهباغات سیب، مرکبات و میوه  ::وگو با فارسوگو با فارسرئیس اتحادیه باغداران ایران در گفترئیس اتحادیه باغداران ایران در گفتنایبنایب

  سرما در امان ماندندسرما در امان ماندند

رئیس اتحادیه باغداران ایران اعالم کرد اگرچه سرما در برخی مناطق خساراتی به باغات زردآلو، خورد نایببه هم نمی/ بازار میوه 

دار از سرما در های هستههای استراتژیک کشور از جمله مرکبات، سیب، گالبی و میوهسبز و بادام وارد کرد اما باغات میوهگوجه

  .امان ماند

در مورد تأثیر سرما در روزهای  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی ئیس اتحادیه باغداران ایران در گفتمجتبی شادلو نایب ر

و ابتدای امسال بر باغات میوه سراسر کشورگفت: سرما آنچنان شدید نبود که لطمات بسیاری به باغات وارد کند و  ۵2پایان سال 

 .ها حاکیست که باغات میوه کشور در شرایط خوبی قرار داردررسیب

و به گل تبدیل و حتی در برخی  ها ریختهنوار نیمه گرمسیری تا سردسیری شکوفه در حد فاصل وی افزود: وضعیت در باغات میوه

 .ها به میوه تبدیل شده بود، طوری که سرما بر باغات این مناطق تأثیری نداشتمناطق گل

شود، دار از جمله آلو و هلو در آن تولید میدار و دانههای هستهلو گفت: در نوار سردسیری کشور هم که بخش عمده میوهشاد

 .دهی نرسیده بودند، بنابراین باغات میوه این مناطق هم از سرما در امان ماندند درختان به مرحله شکوفه

توان درباره وضعیت تولید باغات قضاوت کرد، اما شرایط جوی طور دقیق نمینایب رئیس اتحادیه باغداران ایران گفت: اگرچه به 

های قبل هم وجود داشت و شرایط سبب شد شرایط جدیدی نبود، زیرا تجربه چنین هوایی در سال های اخیر طبیعی است وهفته

 .به تعویق بیفتد دهی باغاتفرآیند زود گل

شمال غربی کشور گفت: اگرچه در برخی  ر )زردآلو، گوجه سبز و بادم( واقع در مناطقداوی درباره خسارت سرما به درختان شکوفه

مناطق باغات زردآلو، گوجه سبز و یا بادام دچار خسارت شده است، اما از آنجا که این محصوالت باغی جزء محصوالت استراتژیک 

 .ای به باغات وارد شده استهتوان گفت که خسارت عمدگیرد، نمیمانند مرکبات، سیب و گالبی قرار نمی

 .دهیمهای شاخص آن مناطق را مالک قرار میشادلو بیان داشت: برای برآورد خسارات کلی باغات، میوه

های دهی محصوالت استراتژیک باغبانی مانند میوهنایب رئیس اتحادیه باغداران ایران بیان داشت: در اکثر مناطق مرتفع زمان گل

 .ها از سرما در امان ماندندگالبی، آلو و هلو هنوز نرسیده بود، بنابراین باغات این میوهدار، سیب، دانه

ها در مناطق مختلف تهران از جمله درختان این میوه  ده هستند کههای زود گلهای بادام و زردآلو جزء میوهوی گفت: میوه

 .ته بود، بنابراین دچار خسارت نشددهی گذششهرری، شهریار، مالرد، ورامین، ایوانکی از مرحله گل

دهی عمومی رسیده بود، درختان بادام و زردآلو که در مناطق کرج، شمیرانات، دماوند و فیروزکوه که به گل شادلو تصریح کرد:

آن عنوان در مجموع خسارت زیادی را برای  توانروند، نمیشمار نمی جزء تولید عمده به اگرچه دچار خسارت شدند، اما از آنجا که

 .کرد

دهی نرسیده بود و این محصوالت بر اثر باغات مرکبات، سیب، گالبی، آلبالو و گیالس هنوز به مرحله گل وی بیان داشت: در مجموع

 .سرما دچار خسارت نشدند

ته باشد که بر اثر سرما محصولشان از بین رف  نائب رئیس اتحادیه باغداران ایران گفت: ممکن است در مناطقی برخی باغداران

 .طلبداین مسائل نگاه جزء و خاص می  رسیدگی به
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زدگی وضعیت کلی باغات کشور خوب است و سرما دهد کهشود، نشان میشادلود گفت: در مجموع آنچه که از گزارشات برآورد می

 .موجب بر هم زدن بازار نخواهد شد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 ۳۱/۸۵/۸ فارس

  سرما به مزارع گندم خسارت نزد/سرما به مزارع گندم خسارت نزد/  ::وگو با فارسوگو با فارسمجری طرح گندم در گفتمجری طرح گندم در گفت

تومان مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برداشت تدریجی گندم در مزارع  5403.5نرخ خرید تضمینی گندم  

برخی نقاط کشور از جمله سیستان و بلوچستان گفت: سرمای روزهای اخیر به مزارع گندم خسارت وارد نکرد و وضعیت، خوب 

  .گزارش شده است

با بیان اینکه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی ی در گفتپور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزاسفندیاری اسماعیل

ها در سیستان و بلوچستان آغاز شده است، گفت: دستورالعمل خرید تضمینی گندم به همه استان ۵2برداشت گندم از اواخر اسفند 

 .یابدافزایش می به صورت تدریجی ابالغ شده است و برداشت گندم در فروردین ماه

بیان داشت: خوشبختانه مزارع گندم بر  و ابتدای امسال ۵2 روزهای پایانی سال درباره وضعیت مزارع گندم بعد از بارش برف در وی

 .بسیار ناچیز و در حد چند هکتار گزارش شد هایو خسارت اثر سرما و بارش دچار خسارت نشدند

 2 تومان با 5936.8تومان و گندم دوروم با قیمت  5403.5اد کشاورزی افزود: گندم معمولی با قیمت مجری طرح گندم وزارت جه

 .شوداز کشاورزان خریداری می افت غیر مفید در سال زراعی جدید درصد 4درصد افت مفید و 

کشت گندم اختصاص یافته  میلیون هکتار زمین به 6مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال در مجموع 

شود در سال زراعی جاری در بینی میاست، بیان داشت: با توجه به وضعیت اولیه رویش گندم که سبز و مطلوب است، پیش

 .میلیون تن آن به صورت تضمینی از گندمکاران خریداری شود ۵میلیون تن گندم تولید و  54مجموع 

هرمزگان، بوشهر، جنوب کرمان،  کشور مانند های جنوبیفروردین در بیشتر استان پور گفت: برداشت گندم از اواسطاسفندیاری

 .یابدو به مرور به سمت مناطق نوار ساحلی خزر ادامه می شودآغاز می جنوب استان فارس و خوزستان
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
  ۳۱/۸۵/۸۰ فارس

  ۰1۰1فراوانی میوه قیمت را متعادل کرد/ کاهش فراوانی میوه قیمت را متعادل کرد/ کاهش   ::وگو با فارسوگو با فارسرئیس اتحادیه فروشندگان میوه در گفترئیس اتحادیه فروشندگان میوه در گفت

  ها نسبت به شب عیدها نسبت به شب عیددرصدی قیمتدرصدی قیمت

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت: به دلیل فراوانی و توزیع میوه در بازار، قیمت آن در حال حاضر نسبت به روزهای  

  .درصد ارزان تر است 43اول عید، 

به قیمت میوه شب عید، اظهار داشت: در حال  ، با اشارهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی سیدحسین مهاجران در گفت

شود که نسبت هزار تومان فروخته می 9تا  533تومان و سیب هزار و  433هزار و  4تا  533حاضر پرتقال بر اساس کیفیت هزار و 

 .درصد ارزان شده است و همچنان قیمت پایین است 43به روزهای گذشته 

تومان گران شده است، افزود: موز به دالیل کمبود  533اشاره به اینکه قیمت موز امروز رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با 

 .شودتومان فروخته می 533هزار و  2بار در بازار به شکل موقت امروز گران شده و 

 .تومان کاهش یافته است 533هزار و  4تومان بوده که اکنون به  533هزار و  9همچنین قیمت خیار شب عید نیز 

 .شودتومان فروخته می 533هزار و  9تومان تا  533هزار و  4ی ادامه داد: کیوی هم اکنون از و

بینی کرد: قیمت مهاجران با تأکید بر اینکه قیمت میوه طی روزهای آینده به دلیل فراوانی توزیع در بازار متعادل خواهد شد، پیش

 .موجود باقی بماند پرتقال اندکی باال رفته و قیمت سیب نیز همچنان در نرخ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=59۵535353339۵5 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ۳۱/۸۵/۸۰ فارس

  یابدیابدقیمت مرغ از فردا کاهش میقیمت مرغ از فردا کاهش می  ::فارسفارسوگو با وگو با دهندگان مرغ گوشتی در گفتدهندگان مرغ گوشتی در گفترئیس انجمن پرورشرئیس انجمن پرورش

دهندگان مرغ گوشتی گفت: با آغاز فعالیت میدان بهمن از روز شنبه احتماال / توزیع مرغ منجمد با دو نرخ رئیس انجمن پرورش

  .قیمت مرغ کاهش خواهد یافت

، با اشاره به قیمت مرغ در بازار، اظهار داشت: شب گذشته مرغ خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی محمد یوسفی در گفت

 .رسیدتومان به فروش می 533هزار و  2روز گذشته نیز  55تومان و  800هزار و  9زنده 

 533هزار و  6ومان و قیمت آن نیز در میدان بهمن ت 933هزار و  6تومان تا  453هزار و  6وی ادامه داد: باالترین قیمت مرغ 

 .تومان بوده است

ماه  9هایی که کمتر از دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به توزیع مرغ منجمد با دو نرخ به بازار، تصریح کرد: مرغرئیس انجمن پرورش

هزار تومان در  5ماه دارند، به قیمت  9هایی که تاریخی بیشتر از تومان و مرغ 533هزار و  2تاریخ مصرف دارند به قیمت 

 .شودهای بزرگ و میادین عرضه میفروشگاه

رسد در ایام سازی شده است که بعید به نظر میهزار تن مرغ منجمد از سوی شرکت پشتیبانی ذخیره 523تا  593وی ادامه داد: 

 .هزار تن آن نیز مصرف شود 43عید، 

تولید و مصرف به هم خورده و اکنون تولید بیش از مصرف است، یادآور شد: در یک هفته یوسفی با تأکید بر اینکه توازن بین 

 .تومان قیمت مرغ کاهش یافته که البته این مربوط به مرغ زنده است 533تا  400گذشته حدود 

ل کاهش قیمت مرغ بینی کرد از شنبه آینده با آغاز فعالیت میدان بهمن، احتمادهندگان مرغ گوشتی پیشرئیس انجمن پرورش

 .کننده وجود داردبرای مصرف

، میانگین قیمت به ۵2ریزی کردند، اما در طول سال به گفته این تولیدکننده مرغ، همه مرغداران به امید سود شب عید جوجه

ومان برای ت 533هزار و  2ها باز هم فروش مرغ زنده به قیمت کمتر از رغم کاهش قیمت نهادهشده نرسید و علیهزینه تمام

 .تولیدکننده سود ندارد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
  ۳۱/۸۵/۸۱ فارس

مطالبه اصلی اقتصادی در مطالبه اصلی اقتصادی در   44اقتصاد مقاومتی راهکار اقتصاد مقاومتی راهکار   ::وگو با فارسوگو با فارسوزیر اسبق جهاد کشاورزی در گفتوزیر اسبق جهاد کشاورزی در گفت

  کشور استکشور است

رونق »، «تقویت تولید داخلی»وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری حول چهار محور اصلی  

  .ن اقتصاد مقاومتی استاست که راه اقدام عملی آ« مهار گرانی»و « ایجاد اشتغال و رفع بیکاری»، «اقتصادی و مقابله با رکود

گفت: یقین داشته باشیم که  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی محمدرضا اسکندری وزیر اسبق جهاد کشاورزی در گفت

 .قتصادی، اقتصاد مقاومتی باشدهای اکشور بدون اقتصاد مقاومتی رشد نخواهد کرد و باید معیار و راه عمل ما در همه فعالیت

های کلی اقتصاد مقاومتی سال از ابالغ سیاست 4اسکندری اظهار داشت: در هشتمین سال از دهه پیشرفت و عدالت و در حالی که 

صلی توان حول چهار محور اای )مدظله العالی( مطالبات اقتصادی ایشان را میشود، با نگاهی به منظومه فکری امام خامنهسپری می

خالصه و پیگیری کرد  «مهار گرانی»و « ایجاد اشتغال و رفع بیکاری»، «رونق اقتصادی و مقابله با رکود»، «تقویت تولید داخلی»

 .که راه اقدام عملی آن اقتصاد مقاومتی است

اومتی، انقالبی ماندن، وی با بیان اینکه عرصه کار، اقدام و عمل، عرصه پیکار ما است، خاطرنشان کرد: حرکت در مسیر اقتصاد مق

خوردگان داخلی که  انقالبی فکر کردن و انقالبی عمل کردن در عرصه اقتصاد است و بدون شک باید با دشمنان خارجی و فریب

خواهند کشور را ورطه سقوط و رکود اقتصادی بکشانند، مبارزه کرد که این مهم جز ما با اعتماد و اتکا به نیروی داخلی و می

 .شودهای عظیم درونی محقق نمیز ظرفیتاستفاده ا

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با ابراز امیدواری به این که مسئوالن و مدیران کشور با عزم جزم و همت باال و عمل پیگیری در 

اد مقاومتی، های اقتصاد مقاومتی، گام عملی برخواهند داشت، گفت: نگرش ما به اقدام و عمل در عرصه اقتصراستای تحقق سیاست

« و عملوا صالحات»هر کسی که در این زمینه اقدام و عمل بکند قطعًا مصداق » العالی( است که: ای )مدظلهخط و راه امام خامنه

 باشی« فاستبقوا الخیرات»و یقیناً همه با هم در این زمینه باید مصداق « خواهد بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=59۵53535333982 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
  ۳۱/۸۵/۸۵ فارس

پیام نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت نوروز کشاورزی مهمترین رکن در تحقق پیام نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت نوروز کشاورزی مهمترین رکن در تحقق 

  های اقتصاد مقاومتی است های اقتصاد مقاومتی است سیاستسیاست

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت:در بعد اقتصادی، بخش کشاورزی به عنوان مهمترین رکن دخیل در تحقق 

  .های اقتصاد مقاومتی استسیاست

به گزارش فارس، آیت اهلل حسن عالمی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در پیامی،بخش کشاورزی را مهمترین رکن 

متی عنوان کرد و اظهار داشت: به رغم شرایط تجریم، کمی نزوالت آسمانی و کمبودهای دیگر، بحمداهلل در این سال اقتصاد مقاو

مواجه با افزایش تولید در پاره ای از محصوالت اساسی بود و انشااهلل با تالش مضاعف مدیران و کارکنان خدوم وزارتخانه و با روحیه 

ک در راستای تحقق انتظارات مقام معظم رهبری )دام ظله الوارف( و تحقق خودکفایی و جهادی، شاهد تداوم این حرکت مبار

 .امنیت غذایی پایدار باشیم

 :به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،متن این پیام به شرح زیر است

 !یا مقلب القلوب و االبصار! یا مدبر الیل و النهار

 !احسن الحال یا محول الحول! حول حالنا الی

با دورد به ارواح مطهر شهدای انقالب اسالمی و امام راحل)ره(، فرا رسیدن بهاری دیگر از بهاران را که امسال با ایام والدت حضرت 

 ۵5فاطمه زهرا) س( مصادف گردیده، خدمت شما همکاران عزیز تبریک و تهنیت عرض نموده و از آنجا که آخرین روزهای سال 

یم فرحبخش میالد آن حضرت است، امیدواریم از خیرات و برکات این مناسبت فرخنده، نه فقط مردم شریف ایران نیز معطر به شم

 .بلکه تمامی عالم بهره مند گردند

نامگذاری شده بود، با حوادث و وقایع تلخ و  «دولت، ملت، همدلی و همزبانی»که از سوی رهبر معظم انقالب با عنوان  ۵2سال 

 .مراه بود که به اختصار به مهمترین آنها می پردازیمشیرین زیادی ه

در بعد اقتصادی، بخش کشاورزی به عنوان مهمترین رکن دخیل در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، به رغم شرایط تجریم، 

اساسی بود و انشااهلل  کمی نزوالت آسمانی و کمبودهای دیگر، بحمداهلل در این سال مواجه با افزایش تولید در پاره ای از محصوالت

با تالش مضاعف مدیران و کارکنان خدوم وزارتخانه و با روحیه جهادی، شاهد تداوم این حرکت مبارک در راستای تحقق انتظارات 

 .دام ظله الوارف( و تحقق خودکفایی و امنیت غذایی پایدار باشیم)مقام معظم رهبری 

هماوردی خیره کننده جمهوری اسالمی ایران و قدرت های بزرگ دنیا یعنی ، ۵2در بعد سیاسی، یکی از مهمترین وقایع سال 

در مذاکرات هسته ای بود که آنان را مجبور ساخت حق مسلم ما را در غنی سازی پذیرفته و به تحریم های ظالمانه  5+5کشورهای 

انه های دیگر بر ما تحمیل نمایند، اما آنچه خود پایان دهند، اگر چه آنها به بد عهدی شهره اند و بعید نیست تحریم ها را به به

 .بدست آمد یک پیروزی بزرگ برای نظام اسالمی مان محسوب می شود

از دیگر حوادث مهم این سال، پیروزی های بزرگ جبهه مقاومت در مقابل تروریست های جنایتکار سلفی، تکفیری و داعش در 

 .بزرگتری در آینده نزدیک خواهد بودیمن، سوریه و عراق بود که نوید دهنده پیروزی های 

همانند سال های پیش و بلکه با شکوهتر، پیاده روی چند ده میلیونی عاشقان ثاراهلل در ایام اربعین حسینی )ع(،  ۵2در سال 

 .شگفتی و تحسین جهانیان را برانگیخت و اوج عشق و دلدادگی آنان را به نمایش گذاشت

بهمن، بار دیگر بیداری، آگاهی و وفاداری خود را به  44با حضور میلیونی در راهپیمایی سراسری مردم شریف و انقالبی ایران نیز، 
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 .آرمان های انقالب اسالمی به اثبات رسانده و گرد نا امیدی بر چهره دشمنان انقالب پاشیدند

رهبری و مجلس شورای  آخرین حضور حماسی این است قهرمان در این سال، شرکت در انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان

 .اسالمی بود که نمایش تمام عیار شعور و آگاهی سیاسی این ملت سرفراز در منظر جهانیان به شمار می آید

چند حادثه غم بار نیز رخ داد که دل مسلمانان و آزادگان جهان را لرزانید: شهادت زائران خانه خدا در مکه مکرمه  ۵2البته در سال 

مبارز سرزمین وحی آیت اهلل شیخ نمر به دست جالدان آل سعود، شهادت جمعی از شیعیان مظلوم نیجریه و  و منا، شهادت روحانی

دستگیری رهبر مبارز آنان شیخ زکزاکی و ... که طبق وعده های الهی یقینا خون مظلومان پایه های حکومت های ستمگر را به لرزه 

 .خواهد نمود. انشااهللدرآورده و مقدمات سقوط و اضمحالل آنها را فراهم 

http://www.farsnews.com/newstlext.php?nn=59۵55542333۵4۵ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
  ۳۱/۸۵/۵۱ فارس

استراتژی تولید در دامپروری استراتژی تولید در دامپروری   ::وگو با فارسوگو با فارسآبزیان در گفتآبزیان در گفترئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و 

  یابدیابدکشور نیست/درآمدهای صادراتی با ارز تک نرخی افزایش میکشور نیست/درآمدهای صادراتی با ارز تک نرخی افزایش می

زا باشد، اما به نفع اقتصاد کشور تک نرخی شدن ارز می تواند تورم :رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت 

  .شود، درآمدهای صادراتی و در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی کشور خواهد بوداست، چرا که وقتی ارز تک نرخی 

 .کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان مشکالت زیادی دارند خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

گذاری محصوالت پروتئینی، رکود و نوسان های ناشی از ورود دولت در قیمتبه گفته بیشتر فعاالن این بخش، این مشکالت هم 

 .بینی بودن تورم و قیمت ارز استداخلی و غیرقابل پیش

همه این موارد باعث شده تا فعاالن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور نتوانند بازارهای بین المللی را به دست آورند و از طرف 

در مورد مشکالت کارخانجات خوراک دام با مجید موافق  ۵5تشان دستخوش تغییر شود. در ابتدای سال دیگر کیفیت محصوال

قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که امسال را انجمن با 

 .وگو کردیمالملل نام گذاری کرده، گفتسطح بینشعار توسعه روابط اقتصادی صنعت خوراک دام ایران در 

چرا ایران نمی تواند سهم بیشتری از بازارهای کشورهای دیگر در زمینه محصوالت پروتئینی و خوراک دام را به *

 دست آورد؟

فقدان استراتژی تولید این موضوع چند دلیل دارد؛ دلیل اول اینکه اصوال استراتژی تولید در کشور وجود ندارد. به طور مثال نتیجه 

 .در کشور، مازاد تولید گوشت مرغ در کشور و نبود مشتری و بازار پایدار در داخل و خارج کشور است

های می گردد. شرکتسال قبل بر 53در حالی که در دنیا نگرش استراتژیک به موضوع تولید به عنوان یک سالح رقابتی تقریبا به 

های تولید یک بخش استراتژی بازاریابی و استراتژی تولید نبوده و نیستند، زیرا معتقدند خط مشیمطرح دنیا قائل به تمایز بین 

 .ترین حلقه گمشده صنعت ماستضروری از استراتژی بازاریابی است و این اصلی

شود، به اخذ میتومان  233دوم اینکه جهت صادرات خوراک دام تعرفه و عوارض گمرکی به طور میانگین کیلویی  وی بیان داشت:

های دامی مورد مصرف با ارز مبادله ای وارد شده است، ضمن اینکه حاشیه سود در صنعت خوراک دام ایران پایین بهانه اینکه نهاده

 .است

در سال گذشته برای ورود به بازار کشورهایی چون الجزایر، بنگالدش، عمان، افغانستان، کویت، عراق، ترکمنستان، تاجیکستان، 

ستان و دیگر کشورهای همسایه اقدام کردیم، اما نتوانستیم به قرارداد میان مدت و بلند مدتی برسیم که بتوانیم ریسکش را ارمن

ها برای صنعت ما بسیار باالست و به تناسب تغییر و تحوالت اقتصادی که در داخل کشور به بپذیریم. چرا که ریسک این فعالیت

 .دهدد، اجازه چنین ریسکی را نیز به ما نمیطور خاص در صنعت دامپروی می افت

المللی توانیم در بازارهای بینگوید میدر صورتی که مشاهدات و مذاکرات تجاری ما با طرف خارجی می موافق قدیری بیان داشت:

ن و بروکراسی پیچیده و فراملی فعالیت کنیم، اما ترجیح می دهیم، وارد این بازارها نشویم. از طرف دیگر مباحث مرتبط با قوانی

 .ریزی بلندمدت را از مدیران ما گرفته استاداری نیز وجود دارد که اجازه برنامه 

 .شودالبته در برخی کشورها مثل عراق نیز جای پای مذاکرات دولتی و دیپلماسی اقتصادی دولت کامال خالی و احساس می

متاسفانه استهالک در صنعت باالست و مشکل منابع انسانی   ح کرد:رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تصری

های کشورمان به نسبت میانگین صنایع خوراک دام جهان کوچک هستند. بزرگترین واحد تولیدی ما متخصص نیز وجود دارد. بنگاه
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هزار تن تولید داشته  ۵43دود هزار تن تولید داشته ولی بزرگترین کارخانه تولید خوراک دام دنیا ح 83در سال گذشته حدود 

 .است

را   وی افزود: تولید با ظرفیت پایین و غیر استاندارد در واحدها ضمن کاهش بهره وری، قیمت تمام شده را باال و قدرت رقابت

 .هایی که روی قیمت تمام شده محصوالتمان تاثیر دارند، کار بیشتری کنیمکاهش می دهد. باید روی کلیه مؤلفه

شباهت زیادی دارد. هم نرخ بهره باال بود و هم  5۵83یری تصریح کرد: وضعیت حال حاضر ما به شرایط ترکیه در سال موافق قد

اتفاق افتاد.اگر فضای  83مشکالت کشور ما را داشتند. اما پایه گذاری صادرات محصوالت کشاورزی این کشور در همان دهه 

های مطرح تولید خوراک دام جهان حداقل در منطقه قیب سرسختی برای شرکتتوانیم راقتصادی در کشور مساعد شود ما هم می

 .خودمان یا کشورهای اسالمی باشیم

 چرا از نظر شما استراتژی تولید در مقیاس جهانی و منطقه ای با اهمیت است؟ *

جهانی شدن است. در شرایط شک یکی از آثار مهم تحوالت قرن بیستم در محیط تجاری و تولیدی، موافق قدیری بیان داشت: بی

کنونی تولید از یک تصمیم محدود و در قلمرو ملی فراتر رفته و به مرزها و بازارهای جهانی در حد یک تصمیم استراتژیک تبدیل 

شده است؛ که در این شرایط حتی مشتری ما هم مشتری جهانی است و بالعکس. ما همیشه در تمام محافل به کارخانجات توصیه 

 .ای عمل کنندجهانی فکر کنند، اما منطقهکنیم می

وی افزود: صنعت دامپروی و خوراک دام یکبار برای همیشه و برای نجات از رکود باید به سمت بین المللی شدن حرکت کند و با 

 .افزایش صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی راه خود را پیدا نماید

 و دامپروران را در مقیاس جهانی و منطقه ای در چه می دانید؟موانع استقرار تولید کارخانجات خوراک دام  *

توان به روزمرگی مدیران مان در فرآیند تصمیم گیری به جای آینده توان اشاره کرد اما از مهمترین آنها میدالیل متعددی را می

کم بر اقتصاد کشور؛ و مشکالت متعدد نگری؛ صرف کپی برداری به جای الگوبرداری از مفاهیم نوین مدیریتی؛ فضای غیر رقابتی حا

 .ها، حجم نقدینگی و استاندارد مصرف دارد، نام برداقتصادی، فرهنگی و سیاسی که آثار مخربی بر برنامه ریزی

 دولت باید در این زمینه چه اقداماتی انجام دهد؟ *

الت صادرات ماست. همچنین دولت باید تمام دیپلماسی اقتصادی دولت در این برهه زمانی با کشورهای منطقه، شاه کلید حل مشک

این حداقل انتظار  .تالش خود را جهت کاهش رکود انجام دهد و به گونه ای اقدام کند تا تورم در کشورمان قابل پیش بینی شود

 .است تا فعال اقتصادی بتواند آن را پیش بینی کند

 .ادالت تجاری ما با کشورهای هدف کمک اساسی نمایدتواند به افزایش صادرات و تسهیل مبهمچنین تعرفه ترجیحی می

درصد مواد اولیه صنعت ما وارداتی است بنابراین پیش بینی نرخ ارز برای ما بسیار مهم  ۵3وی افزود: ضمنا به دلیل اینکه حدود 

 .است

 ت؟کارشناسان معتقد هستند اگر ارز تک نرخی شود صادرات کاهش می یابد، نظر شما در این باره چیس*

تک نرخی شدن ارز می تواند تورم زا باشد اما به نفع اقتصاد کشور است. وقتی ارز تک نرخی شود، به قیمت بازار نزدیک است. 

قیمت بازار هم با عرضه و تقاضا تعیین می شود. مزیت ارز تک نرخی افزایش درآمدهای صادراتی و در نتیجه افزایش تولید ناخالص 

در نهایت موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد. ارز چند نرخی مثل وصله ناجور در اقتصاد که  داخلی کشور خواهد بود

است؛ هم به تولیدکننده ها صدمه می زند و هم به صادرکننده ها. وی افزود: گزارشات تحقیقی نشان می دهد اگر ارز تک نرخی 

گذاری خارجی در بخش کشاورزی کند، سرمایهاهش پیدا میشود و اقتصاد به سمت آزادسازی واقعی پیش برود فساد و رانت ک
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کند، تولید خوراک دام سنتی در واحدهای پرورش به دالیل متعدد فنی و اقتصادی کاهش و تولید خوراک دام افزایش پیدا می

ید کننده خوراک دام صنعتی در کارخانجات افزایش و با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک کشورمان در بلند مدت به نفع واحدهای تول

 .صنعتی خواهد بود

در حال حاضر نیز هر زمان فضای کشور مخصوصا در عرصه محصوالت پروتئینی و نهاده های دامی باثبات بوده، حجم صادرات ما 

 .افزایش پیدا کرده است

ولت است، اما در تمام مواردی که شما در خصوص افزایش تولید و صادرات بیان می کنید، مربوط به اقتصاد کالن و د*

واقع فعالین این صنعت هم در ماجرا دخیل هستند. مصداق این دخیل بودن هم به کیفیت محصوالتشان برمی گردد. 

 که آیا کیفیت محصوالت ایرانی قابلیت افزایش سهم بازار در عرصه بین الملل و داخل را دارد یا خیر؟

کرد. کیفیت شامل سه مشخصه مهم است. مرغوبیت، قیمت و زمان عرضه. اما وی افزود: در ابتدا باید موضوع کیفیت را تعریف 

دهد. به طور مثال قیمت گذاری در محصوالت های اقتصادی کشور اجازه بروز و ظهور خیلی از این اجزا را نمیفاکتورها و شاخص

 .ت به این عرصه تعیین می شودپروتئینی از جمله مرغ و شیر در اختیار عرضه کننده کاال نیست و قیمت با ورود دول

موافق قدیری بیان داشت: حال زمانی که بخشی از این سه گانه دستکاری می شود، چرا باید انتظار این وجود داشته باشد که دو 

ت عنصر دیگر، ثابت باقی بماند. هر زمانی سه گانه مرغوبیت، قیمت و زمان عرضه به دست تولید کننده قرار گرفت، او خودش مدیری

 .کیفیت می کند. اما زمانی که مفهوم ها دستکاری می شود، ناخودآگاه مرغوبیت هم دچار نوسان می شود

وی گفت: نکته مهم دیگر این است که صنایع خوراک دام در بازار نزدیک به بازار رقابت کامل، فعالیت می کند، چرا که عالوه بر 

های تولیدکننده در کل زنجیره محصوالت پروتئینی از جمله دامدار شیری حلقهتعداد زیاد کارخانجات خوراک دام در کشور، تعداد 

 .و گوشتی، مرغدار گوشتی، تخم گذار، مادر، کشتارگاه و... باال و متنوع است

 گذاری خالف منطق و اصول اقتصادرییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تصریح کرد: بنابراین در این بازار قیمت

زمانی باید قیمت گذاری توسط دولت در بازار صورت بگیرد که بازار انحصاری و به دست چند شرکت خاص و مشخص باشد.  .است

کند نباید انتظار داشت که مرغوبیت کاال نیز تغییر نکند؛ زمانیکه در یک دوره حداقل یکساله قیمت محصوالت پروتیینی تغییر نمی

 .ارخانجات خوراک دام به دلیل وابستگی به واردات از نوسان قیمتی برخوردار استضمن اینکه ورودی مواد اولیه ک

شود که اصل موضوع کیفیت محصول زیر سوال برود و تولید کننده برای حفظ مشتری و وی افزود: البته همه اینها دلیل نمی

خود را کاهش دهد. ناگفته پیداست اگر غیر افزایش سهم بازار ملی و فراملی تحت هیچ شرایطی نباید کیفیت و مرغوبیت محصول 

از این فکر کند بازنده واقعی است، زیرا شاید در آن مقطع و مدت زمان کوتاه مشتری را حفظ کرده ولی در نهایت بازار آینده و 

قابتی، انگیزه و شود، تولیدکننده معتبر در فضای غیر راش را از دست خواهد داد.این هم یکی از مسائلی است که باعث میمشتری

 .تحمل خود را از دست بدهد

 افتد؟چه اتفاقی در این قیمت گذاری اجباری توسط دولت می *

ها تمایل دارند با پایین نگه داشتن دستوری قیمت کاالهای اساسی از جمله مرغ و محصوالت لبنی باعث گران وی افزود: دولت

برخی مواقع شاهد هستیم در اصل وزن این سبد با کاهش متوسط وزن انواع  نشدن سبد خانوار شوند؛ اما واقعیت این است که در

 .محصوالت پروتئینی و لبنی کاهش پیدا می کند

وی بیان داشت: انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، سعی می کند در حیطه شرح وظائف و اختیارات خودش، دولت را 

کیفیت را دارد، اما بازی کیفیت را خود دولت بهم زده است. انجمن کامال هوشیار است و در  به بازی برگرداند. دولت ادعای توجه به
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حوزه کسب و کار این صنعت به دولت با گزارشات کارشناسی نشان می دهد که این بازی، در نهایت باخت باخت است. چرا که 

کمتری خریده است. ما تالش مان بر این است که  مصرف کننده در نهایت می بازد. به دلیل اینکه وزن پایین تَر و کیفیت

 ..واحدهایمان برای کسب بازدهی بیشتر از امکانات موجودشان برنامه ریزی بهتری داشته باشد

هائی که نرخ بازده آنها بیشتر از نرخ هزینه گذاری سرمایه گذاران خارجی در پروژههمچنین تسهیل سرمایه گفت: موافق قدیری

های انجمن برای افزایش بهره وری و کیفیت محصوالت است و در نهایت کمک به واگذاری است از برنامه ای آنهاسرمایه

ای آنها بیشتر از نرخ بازده آنها است به فعاالن اقتصادی که های دولتی و نیمه دولتی که نرخ هزینه سرمایهها و پروژهگذاریسرمایه

 .خواهد بود ۵5رین اقدامات مان در سال تری دارند از مهمتمناسبانگیزه و عملکرد 

http://www.farsnews.com/59۵53552333296 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۸۱تاریخ: 

  پاکستان، یکی از سه قطب عمده تولید غالت در آسیاپاکستان، یکی از سه قطب عمده تولید غالت در آسیا  ویژگی های اقتصاد کشاورزی در پاکستان/ویژگی های اقتصاد کشاورزی در پاکستان/

با توجه به سفر رییس جمهوری ایران به پاکستان که یکی از مباحث فی مابین در مورد تجارت محصوالت کشاورزی دو کشور است. 

یژه در زیر ساخت های خبرنگار ایانا با استفاده از داده های رسمی، نگاهی داشته است به توانمندی های اقتصادی این کشور به و

 :کشاورزی، که گویاست بخش مهم اقتصاد این کشور را در بر گرفته است

نظام کشاورزی پاکستان بر پایه دو بخش دولتی و خصوصی است. بخش دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم در اداره اقتصاد کشور 

 .ی مانند مساله بازپرداخت وام های متعدد روبرو استدخالت دارد. توسعه اقتصادی این کشور با تنگناها و کمبودهای زیاد

درصد تولید ناخالص ملی آن را تشکیل می دهد. این کشور با بهره گیری از عواملی  99اقتصاد پاکستان کشاورزی است که حدود 

درصد کل  93مانند رودهای بزرگ، جنس خاک و میزان رطوبت یکی از نواحی مهم کشاورزی در آسیای موسمی است. نزدیک به 

 .اراضی پاکستان قابل کشت است، بجز نواحی شمالی و غربی این کشور که کوهستانی است بقیه نواحی آن قابل کشاورزی است

 2/5۵یکی از وسیع ترین شبکه های آبیاری جهان که به وسیله رود سند و شعبه های پنجگانه آن تشکیل شده است و نزدیک به 

 .یاری می کند، در این کشور واقع شده استمیلیون هکتار از اراضی را آب

درصد بیشتر از مناطق شهری است. همان  4/9از نظر توزیع اشتغال، نسبت جمعیت فعال به کل کشور در مناطق روستایی حدود 

طوری که در بحث جمعیت و تحوالت آن اشاره شد، در سال های اخیر کشور پاکستان با کاهش تدریجی میزان اشتغال در بخش 

شاورزی و به نفع بخش خدمات روبرو بوده است، با توجه به این که عرصه خدمات عمدة در شهرها تمرکز یافته اشت، لذا می توان ک

درصد نسبت به  5/56پدیده مهاجرت را در شهرها به خوبی مطالعه کرد. همچنین میزان سرمایه گذاری صنایع در روستاها حدود 

  .شهرها اختالف دارد

یت نقش بخش کشاورزی در اقتصاد پاکستان، دولت حمایت های بسیاری از این بخش به عمل می آورد، همچون به دلیل اهم

تضمین قیمت محصوالت کشاورزی، اعطای وام به کشاورزان و توزیع بذر و کود با نرخ اندک. بانک کشاورزی پاکستان در این موارد 

  .بسیار فعال است

درصد اراضی این کشور توسط سیستم های  00مؤثر در کشاورزی پاکستان است. قریب به آب و زمین از عوامل بسیار مهم و 

میلیون هکتار به صورت دیم و بقیه به  5/2میلیون هکتار اراضی کشور، حدود  9/5۵آبیاری موجود کشت می شوند. از مجموع 

با بهره گیری از  .ری در جنوب آسیا استسیستم آبیاری پاکستان یکی از مهم ترین سیستم های آبیا .صورت آبی کشت می شود

کیلومتر کانال، تعداد زیادی از قنوات، و مهار آب های سطحی، اراضی وسیعی آبیاری می شود. آب های سطحی توسط سدها  6633

  .و بندها مهار می شود و سپس از راه کانال ها به زمین های کشاورزی هدایت می گردد

پاکستان است. از نظر توزیع جغرافیایی، مزارع کم وسعت بیشترین بخش زمین های زراعی این  زمین یکی از بهترین منابع طبیعی

 4تنها  .هکتار وسعت دارند 4میلیون واحد ملک و مزرعه در پاکستان هر کدام حداکثر  8/2کشور را تشکیل می دهند. بیش از 

 .هکتار بسیار اندک است 60سعت هکتار وسعت داشته اند. تعداد مزارع باو 43درصد این مزارع بیش از 

  :به طور کلی نظام مالکیت در این کشور، چهار نوع است 

 ؛ (Zamindari) مالکیت مطلق امالک و مستغالت زمین داری (1

 مالکیت فردی، خرده مالکی با امالک به نسبت کوچک؛  (2

 قطوع؛ یا اجاره داری امالک دولتی براساس قراردادهای م (Ryatwari) رعیت واری (3
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  . (Jagirdari) جاگیرداری -تملک اراضی که دولت بالعوض واگذار می کند  (4

 فرآورده های مهم کشاورزی پاکستان

از عصر حجر غالت غذای اصلی انسان بوده است و از محصوالت مهم کشاورزی محسوب می شده است. گندم در ادامه  :گندم -1 

است و لذا جنبه راهبردی دارد. اساسا غذای اصلی مردم جهان یکی از چهار غله حیات اقتصادی و سیاسی کشورها بسیار مؤثر 

 52گندم، جو، برنج و ذرت می باشد. گندم در بین غالت به علت دارا بودن پروتئین برای پخت نان مناسب تر است. این محصول از 

( مواد 4۵رصد مواد معدنی تشکیل شده است.)د 4درصد چربی و  2/5درصد پروتئین،  8/54درصد مواد نشاسته ای،  60درصد آب،

ازته گندم، گلوتن نام دارد. کشورهای پاکستان، چین و هند از مراکز مهم تولید گندم آسیا می باشند. بخش قابل توجهی از اراضی 

ه کشت گندم پاکستان با سی سال تالش و احداث آبراهه های متعدد و با استفاده از کودهای شیمیایی و بذرهای اصالح شده، ب

اختصاص یافته است. در سال های اخیر با افزایش مقدار تولید گندم، مقداری به خارج نیز صادر می گردد. پاکستان از جمله ده 

  .کشور مهم تولیدکننده گندم دنیا است

درصد است ولی از نظر  0برنج یکی از غذاهای اصلی مردم جهان بویژه در مناطق پرجمعیت است. پروتئین آن حدود :برنج - 2

 .O است در حالی که برنج آفریقا بیشتر از گونه Orlyzalsalivaهضم، غذایی مناسب است. در آسیا برنج کشت شده از گونه 

Claberrima رفولوژیکی اندکی با یکدیگر دارند ولی با تحقیقات انجام شده، هیبرید می باشد. این دو گونه گرچه تفاوت های م

حاصل بین آنها از درجه عقیمی باالیی برخوردار است. تاکنون بیست گونه برنج در دنیا شناخته شده است. پاکستان بعد از اندونزی 

رد. جدول زیر رتبه کشور پاکستان را در زمینه و بنگالدش بیشترین مقدار تولید برنج را در میان کشورهای اسالمی قاره آسیا دا

  (93تولید جهانی برنج نشان می دهد.)

درصد را نشان می دهد. پاکستان  9نیشکر: روند تولید این محصول در پاکستان نوسان بسیار دارد ولی در مجموع رشدی برابر - 3

 6/9ت. و در میان ده کشور بزرگ تولیدکننده نیشکر بابعد از بنگالدش و مصر مقام سوم را در میان کشورهای اسالمی داشته اس

 .درصد تولید جهانی مقام ششم را دارد

به جز گندم، برنج و نیشکر کشت محصوالتی مانند ذرت، پنبه و جو نیز در پاکستان اهمیت دارد. از نظر کشت ذرت در میان 

  .ر و نیجریه قرار داردکشورهای اسالمی در مرتبه پنجم و پس از کشورهای اندونزی، ترکیه، مص

در پاکستان دامپروری چندان گسترش نیافته است. به جز عوامل طبیعی مانند خشکی هوا و کمی وسعت مراتع  :دامپروری - 2

باید به تغذیه نامناسب دام ها، انحطاط ژنتیکی دام ها و ضعف بازاریابی نیز اشاره کرد. پرورش گوسفند عمدة در ایالت شمال غربی، 

یشتر در نواحی سند و پنجاب و شتر در ایالت بلوچستان رواج دارد. محصوالت دامی پاکستان به ویژه تولید پشم برای صنایع گاو ب

 .نساجی این کشور اهمیت ویژه دارد

به طول کلی پاکستان از نظر مواد معدنی چندان غنی نیست و بخش معدن سهم ناچیزی را در توسعه صنعتی این  :معادن - 3

ارد. کانی های صنعتی این کشور نمی تواند تمام نیازهای مواد اولیه صنعتی را فراهم کند و بیشتر در اختیار بخش خصوصی کشور د

درصد تولید ناخالص داخلی را تامین می کند. کرومیت در ناحیه ژوب  5/4است. مواد سوختنی مانند نفت، گاز و زغال سنگ حدود 

 .ج می شود. اورانیوم در غازی خان در مولتان و مس در سیندوک کشف شده استو سنگ آهن در ناحیه کاالباغ استخرا

درصد  2/0درصد نفت و  5/9۵درصد نیروی برق،  ۵/58درصد انرژی مصرفی پاکستان گاز طبیعی، 4/92م،  5۵82در سال 

 ) گاز اوکسیدنتال باقیمانده را زغال سنگ تشکیل می داده است. در حال حاضر شرکت های خارجی از جمله شرکت نفت و

Oxidentaloilgas)  مشغول حفاری و پی جویی های فراوان برای استخراج نفت می باشد و امید وجود ذخایر عظیم نفت در
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جنوب کراچی و دلتای رود سند، وجود دارد. هم اکنون کمبود نفت مصرفی این کشور از حوضه خلیج فارس بویژه عربستان تامین 

 ی در پاکستان قابل توجه است و از یازده حوضه استخراج می شود. گاز مصرفی توسط لوله از ناحیه سوییمی شود. ذخایر گاز طبیع

(Sui) تا کراچی و مولتان انتقال می یابد. سایر معادن این کشور عبارتند از سنگ آهک، سنگ گچ و خاک نسوز.  

 .هی از نظر تجارب فنی و سرمایه گذاری انجام داده استپاکستان در زمینه فعالیت های صنعتی، تالش های قابل توج :صنایع - 4

صنایع این کشور از فناوری خارجی بهره می گیرد و دولت نیز از راه های مختلف به توسعه صنعتی کشور کمک می کند. در سال 

ت تقریبا یک درصد تولید ناخالص داخلی پاکستان را تشکیل می داده است. تعداد شاغالن بخش صنع 2/50م بخش صنعت 5۵85

چهارم شاغالن بخش کشاورزی است و پاکستان در سال های اخیر گام های بلندی در جهت توسعه صنعتی برداشته است. صنعت 

  .نساجی بیشترین تعداد شاغالن این کشور را به خود اختصاص داده است

رشد متمرکز است. دولت کنترل اقتصاد صنعتی پاکستان در دو بخش خصوصی و گسترده و بخش دولتی، کوچک ولی رو به 

بسیاری از صنایع پایه از قبیل ذوب آهن، فوالدسازی، صنایع سنگین، شیمیایی، پتروشیمی، تراکتورسازی و تجهیزات برق را در 

  .اختیار دارد

تعداد زیادی از بیشتر صنایع دولتی پاکستان با مشکالتی مانند عدم کارآیی، فرسودگی تجهیزات، و تورم دستمزدها روبرو هستند و 

از سال  .درصد کار می کنند و در نتیجه برگشت سرمایه آنها بسیار اندک است 53مؤسسات صنعتی این کشور با ظرفیت کمتر از 

م سرمایه داران بخش خصوصی بیشتر در صنایعی مانند تولید روغن نباتی، سیمان سازی و فرآورده های شیمیایی که قبال 5۵08

  .مایه گذاری کرده انددر تملک دولت بود، سر

صنایع کوچک در پاکستان از کارآیی نسبتا باالیی برخوردار هستند. لذا بانک جهانی به این کشور پیشنهاد کرده است که برای 

توسعه و گسترش صنایع کوچک تالش کند. بخش قابل توجهی از صادرات این کشور را کاالهای ورزشی تشکیل می دهد که در 

صنایع سنتی و دستی مانند ورشوکاری، زری دوزی، گالبتون دوزی، قالب دوزی،  .کوت پنجاب تولید می شودکارخانه های سیال

  .درصد کل تولیدات را شامل می شود که بیشتر در پنجاب، الهور و پیشاور متمرکز می باشند 83سوزن کاری و فرش بافی تقریبا 

صنعتی در کراچی و الهور اعالم کرده است که نزدیک به چهل کشور  -م دولت پاکستان دو منطقه آزاد تجاری  5۵08از سال 

خارجی اقدام به سرمایه گذاری در این مناطق کرده اند. دولت برای جذب سرمایه های خارجی و بازگشت سرمایه تسهیالتی قایل 

  .وروی سابق شروع شدم و به کمک کشور ش5۵89شده است. بهره برداری از نخستین کارخانه فوالدسازی پاکستان از سال 

یکی از جدی ترین مسائل پاکستان شبکه راه های ارتباطی این کشور می باشد که تا حال مشکالت زیادی را  :شبکه راه ها - 3

کیلومتر است. فاصله بخشی از ریل های آن  9333در ترابری و ارتباطات به وجود آورده است. طول شبکه راه آهن این کشور حدود 

دهای بین المللی بیشتر است. شبکه راه آهن سراسری این کشور به هفت قسمت تقسیم می شود. کراچی، الهور، مولتان، از استاندار

 5853کویته، پیشاور، راولپندی و سکر محل های انشعاب خطوط راه آهن پاکستان می باشد. طول آبراه های داخلی این کشور 

م در ساحل دریای مکران مورد بهره برداری قرار گرفت،  5۵83بندر که از سال  کیلومتر است، بزرگترین بندر آن کراچی و دومین

محمدبن قاسم نام دارد. شرکت کشتیرانی ملی پاکستان در زمینه بهره برداری از راه های آبی فعال است. توجه و تجهیز بنادر و 

رد. راه های زمینی این کشور اهمیت خاصی دارد. گسترش تاسیسات بندری همزمان با توسعه شبکه راه ها باید مورد توجه قرار گی

کیلومتری قره قوم که ایالت سین کیانگ را از طریق کوهستان های بلند و دره هنزه کشمیر به اسالم آباد می پیوندد،  833بزرگراه 

 .از جمله بزرگراه های مهم این کشور می باشد

ات برقی، آهن، فوالد، انواع دارو، کود شیمیایی و روغن های صنعتی. واردات پاکستان عبارتند از ماشین آالت، ادو :تجارت - 4
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مهمترین کاالهای صادراتی آن، پنبه، برنج، بافته های نخی، انواع لباس، پوست، چرم، الیاف مصنوعی و کاالهای ورزشی است. 

یت، فرانسه و مالزی صورت می گیرد. بازار واردات و صادرات پاکستان بیشتر با کشورهای ژاپن، آمریکا، عربستان، انگلیس، آلمان، کو

درصد واردات آن را تامین  49مشترک اروپا مهمترین شریک بازرگانی پاکستان است که نزدیک به یک چهارم صادرات این کشور و

  .می کند. موازنه بازرگانی این کشور با بازار مشترک همواره منفی است

 فرجام 

دارای نیروهای بالقوه طبیعی و اقتصادی مناسبی برای توسعه بخش کشاورزی است. این عوامل با توجه به آنچه گفته شد، پاکستان 

  :عبارتند از

  .وجود رود سند که حدود نیمی از طول رود در پاکستان جاری است و نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارد - 1

  .عی الزم برای کشت محصوالت در بخش های وسیعی از کشورمناسب بودن آب و هوا، خاک، مقدار باران و سایر شرایط طبی - 2

وجود جلگه های حاصلخیز سند و پنجاب، و رودهای پرآب که باعث شده است کشتزارها در دره سند بسیار فشرده باشند و  - 3

  .مهمترین محصوالت کشاورزی پاکستان از این دره تامین شود

  .باعث شده است اراضی وسیعی به زیر کشت درآینداحداث کانال های متعدد آبرسانی که  - 4

پاکستان به کمک عوامل طبیعی و اقتصادی مساعد که توانسته است یکی از سه قطب عمده تولید غالت در آسیا باشد. تولید 

های  فرآورده های کشاورزی این کشور به آهستگی رو به افزایش است. از نظر کشاورزی، پاکستان به دلیل دسترسی به جلگه

پیوسته و وسیع، رودهای پرآب همیشگی و نوع خاک آن دارای امتیازهای خاصی است مشروط بر این که شیوه های مناسب زراعی 

به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد لذا پاکستان در برنامه های رشد اقتصادی سعی فراوانی برای جبران کمبودهای طبیعی 

ود وضع کشاورزی برای جوابگویی به نیاز جمعیت رو به تزاید و باال بردن سطح معیشت مردم از خود از جمله منابع انرژی و بهب

  .طریق توجه به بخش کشاورزی و صنعت دارد

در میان محصوالت کشاورزی تولید نیشکر و گندم نسبت به جمعیت فزونی دارد. باال بودن میزان تولید این دو محصول به خاطر 

کشور در زمینه احداث کانال های آبیاری، به کارگیری اصول به زراعی و وسایل کشاورزی ماشینی جدید  کوشش هایی است که این

 /و توسعه زمین های زیرکشت انجام داده است که بدون تردید آینده ای امیدبخش دارد

ews/http://www.iana.ir/fa/n4۵530/%D۵%88%DB%8C%DA 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۵۱تاریخ: 

  ابراز رضایت معاون رییس جمهوری از عملکرد جهاد کشاورزی در اجرای اقتصاد مقاومتیابراز رضایت معاون رییس جمهوری از عملکرد جهاد کشاورزی در اجرای اقتصاد مقاومتی

اقتصادی بخش خدمات بین سال گذشته، بخش کشاورزی همواره رشد اقتصادی مثبت داشته است و حتی امسال که رشد  3در 

صفر و یک بوده و صنعت منفی بود، رشد اقتصادی بخش کشاورزی مثبت بود و این بخش توانسته در مجموع تا پایان سال گذشته 

 .مثبت برسد 5.5به رشد یک تا 

در اجرای برنامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: طی دو سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی موفق ترین دستگاه 

 .های اقتصاد مقاومتی بوده است

محمد باقر نوبخت در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به   رسانی وزارت جهاد کشاورزی،به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

اتژیک، اظهار داشت: سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی امنیت غذایی و ذخایر استر 0موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در اجرای بند 

سال گذشته، بخش کشاورزی همواره رشد اقتصادی مثبت داشته است و حتی امسال که رشد اقتصادی بخش خدمات بین  9در 

صفر و یک بوده و صنعت منفی بود، رشد اقتصادی بخش کشاورزی مثبت بود و این بخش توانسته در مجموع تا پایان سال گذشته 

 .سدمثبت بر 5.5به رشد یک تا 

درصد افزایش داشته است،  59.5معاون رئیس جمهوری با بیان این که در این مدت، تولیدات کشاورزی در بخش های مختلف 

 8.5به  ۵4میلیون تن درسال  2.8درصدی از  68خاطرنشان کرد: در زمینه کاالی استراتژیک گندم، خرید این محصول با رشد 

 .افزایش یافته است ۵2میلیون تن درسال 

هزارتن افزایش و  933رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اضافه کرد: در این مدت، با رشد تولید چغندرقند، تولید شکر 

 .واردات این محصول کاهش یافته است

رسیده، میلیارد دالر  9.4میلیارد دالر به منفی  8سخنگوی دولت با اشاره به این که تراز بازرگانی بخش کشاورزی نیز از منفی 

 .میلیارد دالر مثبت شده است 5اظهار داشت: به عبارت دیگر، تراز بازرگانی بخش کشاورزی 

 5معاون رئیس جمهوری خاطرنشان ساخت: بخش کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری از خروج 

 .میلیارد دالر ارز جلوگیری کرده است

میلیون تن افزایش یافته و این میزان  6به بیش از  ۵4هزارتن در سال  933اتژیک گندم ما از نوبخت تصریح کرد: ذخایر استر

 .مقاوم بودن اقتصاد در مقابل تکانه های خارجی است به معنی ذخایر

http://www.iana.ir/fa/news/4۵565/%D8%A0%D8%A8 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۵۸تاریخ: 

دستاوردهای بخش کشاورزی در دولت یازدهم، مصادیق اقدام و عمل به سیاست های اقتصاد دستاوردهای بخش کشاورزی در دولت یازدهم، مصادیق اقدام و عمل به سیاست های اقتصاد 

  مقاومتیمقاومتی

استمرار وزیر جهاد کشاورزی در دیدار نوروزی با مدیران بخش کشاورزی با تقدیر از دست اندرکاران تنظیم بازار نوروز بر ضرورت 

تالش برای شکوفایی کشاورزی کشور تاکید و دستاوردهای بخش کشاورزی در دولت یازدهم را مصادیق اقدام و عمل به سیاست 

 .های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد
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وزیر جهاد کشاورزی در دیدار نوروزی با مدیران بخش کشاورزی با تقدیر از دست اندرکاران تنظیم بازار نوروز بر 

ستمرار تالش برای شکوفایی کشاورزی کشور تاکید و دستاوردهای بخش کشاورزی در دولت یازدهم را ضرورت ا

 .مصادیق اقدام و عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد

ی و تالش رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در این دیدار با اشاره به مدیریت، برنامه ریزبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع

موثر مسوالن در تامین میوه و مواد غذایی مورد نیاز مردم که موجب آرامش بازار محصوالت کشاورزی و رضایت مندی مردم در 

 .نوروز امسال شد؛ از همه کشاورزان، تولیدکنندگان و عوامل بازاررسانی محصوالت کشاورزی تقدیر و تشکر کرد

خود به استان خوزستان و بازدید از یادمان شهدای شلمچه و همچنین طرح های  وزیر جهاد کشاورزی سپس با اشاره به سفر

 .کشورزی این استان،گفت: در این سفر و بازدیدهایی که داشتم، روحیه مردم در فضای پسابرجام را مناسب و امیدوار به آینده دیدم

ت: رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت ضمن ، اظهار داش۵5حجتی در ادامه با اشاره به نخستین جلسه هیئت دولت در سال 

تاکید بر ضرورت توجه به منویات مقام معظم رهبری در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خواستار استمرار اجرای طرح های 

 .تدوین شده بخش های مختلف در چارچوب اقتصاد مقاومتی شد

اهش وابستگی کشور به خارج از مصادیق اقتصاد مقاومتی است، از وی افزود: در این جلسه، رییس جمهوری با اشاره به این که ک

دستاوردهای بخش کشاورزی در ارتقای خوداتکایی در تولید محصوالت کشاورزی و همچنین بهبود تراز غذایی کشور به عنوان 

مقاوم سازی پایه های مصادیق عملی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی یاد کرد و افزایش بهره وری آب را از جمله مصادیق 

 .اقتصاد برشمرد

وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت، دستیابی به رکورد تولید شکر و همچنین افزایش تولید و 

صاد خرید گندم از کشاورزان و کاهش وابستگی کشور به واردات این محصوالت را از دیگر مصادیق اقدام و عمل به سیاست های اقت

 .مقاومتی عنوان کرد

 .تاکید کرد ۵5حجتی در ادامه این جلسه بر لزوم پیگیری و اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی در سال 

تمهید سازوکار اجرایی برای خرید سریع و  :وزیر جهاد کشاوزی خطاب به دست اندرکاران خرید محصوالت کشاورزی تصریح کرد

ساله افزایش تولید دانه های روغنی در راستای اقتصاد مقاومتی و  53کشاورزان به منظور اجرای طرح  پرداخت به موقع کلزا از

 /.درصدی خوداتکایی در تولید این محصول و کاهش وابستگی کشور به واردات روغن ضروری است 03دستیابی به ضریب 

p://www.iana.ir/fa/news/htt4۵595/%D8%AF%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۹۳۱اسفند  ۸۱تاریخ: 

درصد سویا و روغن دنیا درصد سویا و روغن دنیا   ۵1۵1گونه های محصوالت تراریخته وارداتی از لحاظ سالمتی مشکلی ندارد/ گونه های محصوالت تراریخته وارداتی از لحاظ سالمتی مشکلی ندارد/ 

  تراریخته استتراریخته است

خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: محصوالت تراریخته یک بهروز جنت، مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های 

 .موضوع بین المللی است که موافقان و مخالفانی دارد که دو دیدگاه متفاوت در بین این دو گروه نیز وجود دارد

امی گونه هایی که در محصوالت مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: تم

تراریخته استفاده می شود تمام مراحل کنترل سالمتی طی شده و تغییر خاصی را ایجاد نکرده است و از لحاظ سالمتی مشکلی 

 ندارند.

گفتگو با به گزارش ایانا، بهروز جنت، مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در  

خبرنگار پایگاه خبری سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گفت: محصوالت تراریخته یک موضوع بین المللی است که موافقان و 

 مخالفانی دارد که دو دیدگاه متفاوت در بین این دو گروه نیز وجود دارد.

 در این موضوع است."سالمتی "وزارت بهداشت به وی افزود: این دو دیدگاه شامل زیست محیطی و سالمتی انسان است و نگاه 

جنت خاطر نشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست نیز نگاه زیست محیطی دارد، به خاطر اینکه ممکن است یک ماده ای از 

لحاظ سالمتی مشکلی نداشته باشد، ولی از لحاظ زیست محیطی به دالیلی مشکل داشته باشد که به خاطر این موضوعات بحث 

 ای موافق و مخالف وجود دارد.ه

 وی اظهار داشت: تمامی موضوع ها در محصوالت تراریخته به دقت بررسی می شود.

مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در ادامه گفتگو با پایگاه خبری سازمان یاد 

درصد سویا و روغن در   ۵3ارد و همه کشورها از آن استفاده می کنند به عنوان مثال، شده گفت: در بازار دنیا چیزی که وجود د

تمام دنیا تراریخته است و همچنین در ذرت، اما در بقیه محصوالت تفاوت دارد و به صورت کشور به کشور است، به عنوان مثال 

ری خاص یا حشره و آفت خاص باشد، ولی در کشور ما در پنبه در بعضی کشورها گونه های تراریخته ای باشد که مقاوم به یک بیما

مواد غذایی که به نوعی در دنیا استفاده می شود، به محصوالتی مجوز ورود می دهیم که کنترل شده و تایید مصرف در طوالنی 

 مدت در اکثر کشورها را داشته باشد.

شود، تمام مراحل کنترل سالمتی طی شده و تغییر خاصی جنت گفت: تمامی گونه هایی که در محصوالت تراریخته استفاده می   

 .را ایجاد نکرده است و از لحاظ سالمتی مشکلی ندارند

http://www.iana.ir/fa/news/48۵۵2/%DA%AF%D۵ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۸۰تاریخ: 

درصد خوراک طیور پاکستان در درصد خوراک طیور پاکستان در   ۳1۳1فرصت های توسعه مناسبات تجاری در دامپروری/ تولید فرصت های توسعه مناسبات تجاری در دامپروری/ تولید 

  کارخانجات مجهز به تکنولوژی پلتکارخانجات مجهز به تکنولوژی پلت

رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یکی از همراهان هیات همراه ریاست جمهوری 

اکستان بود که در گفتگو با ایانا که پیش از سفر رییس جمهوری به آن کشور، در دو گزارش اشاره ای به در سفر اخیر به کشور پ

نقش اقتصاد کشاورزی پاکستان داشت، جزییاتی از دستاوردهای این سفر را با اشاره به فرصت های پیش روی توسعه مناسبات 

 .تجاری ایران با پاکستان در صنعت دامپروری تشریح کرد

ید موافق قدیری، رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران امروز در گفتگو با خبرنگار مج

خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا(، در مورد نتایج سفر اخیرش به همراه ریاست جمهوری به پاکستان، در ابتدا با گفتن شادباش حلول 

ام بهره برداران، به ویژه جامعه مرغداران، دامداران و صنایع شیالتی کشور گفت: وضعیت صنعت سال جدید خورشیدی به تم

دامپروری کشور پاکستان به ایران نزدیک است، لذا با برنامه ریزی های صورت گرفته در سفر ریاست جمهوری به پاکستان، درصدد 

ربردی تر بازار کشور پاکستان در راستای توسعه روابط اقتصادی و هستیم در تابستان امسال جهت امکان سنجی و مطالعه بهتر و کا

تجاری با کشورهای هدف صادراتی انجمن صنایع خوراک دام و طیور و بررسی صادرات انواع محصوالت کارخانجات خوراک دام، 

 .طیور و آبزیان و واردات برخی نهاده های دامی و مواد اولیه به این کشور سفر کنیم

تولید خوراک دام در دنیا را   93میلیون تن رتبه  6.5مایندگان اتاق ایران ادامه داد: اگرچه پاکستان با ظرفیت حدود عضو هیات ن

 48داراست و نسبت به ما در رتبه های پایین تر قرار دارد، اما این کشور یکی از صادرکنندگان مرغ به روسیه است و گوشت مرغ 

  .کشور را شامل می شوددرصد از مجموع تولید پروتئین این 

سال قبل به شدت در حال رشد است، اظهار  53ساله است و از  56وی با بیان این که در پاکستان صنعت طیور دارای سابقه ای 

درصد افزایش داشته است و به  0.5داشت: برآوردها نشان می دهد جمعیت طیور در این کشور در سال گذشته میالدی حدود 

کیلومتر نوار ساحلی  5326بین المللی صنعت آبزیان نقش مهمی در اقتصاد ملی پاکستان دارد و با دارا بودن استناد گزارش های 

 .دارای منابع خوب پرورش ماهی مخصوصا در ایالت پنجاب است

کارگاه سنتی   کارخانه تولید خوراک دام مکانیزه و 525رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران افزود: در این کشور 

میلیون  2.5میلیون تن و تولید بالفعل حدود  53.4واحد با ظرفیت اسمی  545و نیمه مکانیزه فعالیت می کنند که از این تعداد 

درصد خوراک طیور در کارخانجات مدرن پاکستان تولید می شود که مجهز  03تن در ایالت پنجاب حضور دارند. همچنین حدود 

 .ندبه تکنولوژی پلت هست

میلیون تن، چهارمین تولید کننده شیرخام در جهان است که در  4۵.5موافق قدیری تاکید کرد: کشور پاکستان با تولید حدود 

ضمن  .درصد از سوئد جهت افزایش تولیداتشان وارد شده بود 5درصد از دام های شیری آن ها از استرالیا و  ۵5سال های قبل 

درصد تولید گوشت آنها افزایش داشته است؛ بنابراین این بازار فرصت  2.5درصد تولید شیر و  9.4اینکه ساالنه به طور متوسط 

خوبی است برای صنعت خوراک دام ایران جهت حضور فعال در صنعت دامپروری این کشور و تالش می کنیم با کمک 

 .ولیدکنندگان بین المللی مان متضرر نشوندسیاستگذاران اقتصادی کشورمان هدفمند و با برنامه قدم برداریم تا بازرگانان و ت

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، تشکیل شرکت های بازرگانی مشترک، صادرات محصوالت جدید و فرعی کارخانجات، وضع تعرفه 

ا از جمله های ترجیحی، صادرات مجدد مواد اولیه از جمله پودر گوشت، پودر خون، پودر استخوان و پودر پر از کشورهای همسایه ر
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 .راه های نفوذ به این بازار عنوان کرد

این فعال اقتصادی با بیان اینکه مشکالتی که در صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان این کشور وجود دارد می تواند برای 

د دانش در تولیدکنندگان ما مزیت صادراتی در پی داشته باشد، گفت: کاهش ارزش روپیه، عدم تمرکز دولت در این صنعت، کمبو

زمینه نیازهای تجاری، مالیات باال، افزایش قیمت خوراک به خاطر جایگزین سازی مواد اولیه، منابع مالی محدود، کمبود امکانات 

ذخیره سازی، تکنولوژی پایین در زمینه کاربرد تجهیزات، نداشتن بخش تحقیقات در کارخانه های خوراک دام، نوسانات در قیمت 

سرمایه گذاری خارجی و... می تواند نقطه اتکای ما برای افزایش مناسبات تجاری مان در این صنعت با کشور مواد اولیه، عدم 

 .پاکستان باشد

میلیون راس گاو و گاومیش سومین کشور دنیا از این منظر برشمرد و  65موافق قدیری، پاکستان را با جمعیت دام سنگین حدود 

میلیون قطعه طیور وجود دارد و به مانند کشورمان و با عنایت  953میلیون گوسفند،  25ز، میلیون راس ب 2۵گفت: در این کشور، 

میلیون نفر در آن کشور، در اقتصاد ملی نیز جایگاه ویژه ای دارد به طوری که  5.5به محوری بودن این صنعت و اشتغال حدود 

 .صاص داده استدرصد از تولید ناخالص داخلی پاکستان را به خود اخت5.9صنعت طیور 

کیلوگرم و  493رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در پایان سرانه مصرف شیر و لبنیات در پاکستان را حدود 

عدد عنوان و تاکید کرد: انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران همکاری  85کیلو و  0گوشت مرغ و تخم مرغ را به ترتیب 

زمان های دولتی و بین المللی در مسیر ایجاد بستر مناسب برای توسعه صنعتی کارخانجات خوراک دام ادامه خواهد خود را با سا

 /.داد تا فعاالن اقتصادی این عرصه توانایی برنامه ریزی برای بنگاه های خود داشته باشند

://www.iana.ir/fa/news/http4۵544/%D۵%85%D8%B5%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۸۳تاریخ: 

تداوم کشاورزی اقتصادی، در گرو اقتصاد مقاومتی/ ادامه اجرای پروژه های کشاورزی منطبق با تداوم کشاورزی اقتصادی، در گرو اقتصاد مقاومتی/ ادامه اجرای پروژه های کشاورزی منطبق با 

  دستورات رهبریدستورات رهبری

و بر اساس بند ده گانه معظم له، این  "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"با توجه به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری به نام 

سازمان در سال جاری نیز با استناد به سیاست های ابالغی وزارت جهاد کشاورزی برنامه های ارتقاء بهره وری و افزایش تولیدات 

 .را در دستور کار قرار داده است ...های بخش کشاورزی و تولید نهاده  محصوالت راهبردی، افزایش

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، عدیل سروی رییس سازمان یاد شده در جمع 

متبرک به نام مبارک حضرت زهرا )س( است که نویدبخش و  ۵5معاونین و مدیران این سازمان با اعالم این مطلب افزود: آغاز سال 

دو عالم دارد و امید است در راستای بیانات مقام معظم رهبری سال مبارکی برای ملت ایران  نشان از تبرک این سال به نام بانوی

 باشد. 

توسعه  5232انداز وی با بیان این که مقام معظم رهبری در راستای خودکفایی و ایجاد شکوفایی اقتصادی و بر اساس برنامه چشم

نامگذاری کرده اند، گفت: لذا بایستی همه ارکان نظام با اجماع کامل در  "عملاقتصاد مقاومتی، اقدام و "کشور، امسال را به نام 

 های ابالغی اقتصاد مقاومتی اهتمام ورزند.های معظم له و بر اساس سیاستراستای سیاست

ه از آنها به وی افزود: بخش کشاورزی با وجود آب و خاک که از نعمات بی پایان الهی است برای بهره وری در کنار استفاده بهین

لحاظ داشتن شاخص های غیر قابل کنترل در کلیات عملیات مزرعه ای و یا تولید محصوالت کشاورزی از ریسک پذیر ترین بخش 

محسوب شده و به همین دلیل در تامین نهاده های آن با خودکفایی کامل که بر مبنای علمی و فنی صورت پذیرد خود اتکائی 

 این راه تنها مسیر تداوم کشاورزی اقتصادی و پایدار است که در گرو اقتصاد مقاومتی است. واقعی اجتناب ناپذیر است و

سروی با بیان این که طی دو سال گذشته و با توجه به اولویت بحث اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی به عنوان تنها بخش کشور 

سبی پیگیری شده است، گفت: در این استان نیز برنامه جامع با رشد اقتصادی مثبت دولت تدبیر و امید برنامه های اجرایی منا

نقشه راه کشاورزی مقاومتی استان درطرح اقتصاد مقاومتی تدوین و به ادارات تابعه، معاونت ها و مدیریت های تخصصی ابالغ و به 

 طور مستمر مسائل مربوطه مورد پیگیری قرار گرفته است

گانه  42گذشته گفت: از مهم ترین گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس بندهای سروی با تشریح عملکرد سازمان در سال 

برگزاری همایش، دوره های سیاست ابالغی اقتصاد مقاومتی است که از سوی مقام معظم رهبری طی دوسال اخیر، می توان به 

قتصادی مقاومتی، تدوین برنامه بهینه آموزشی و کارگاه آموزشی برای رابطین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها در طرح ا

هزار تن  095هزار اصله نهال پسته، تولید  45هکتار بادام زمینی و توزیع  565تن زعفران،  04سازی الگوی کشت با اجرای کشت 

یت دار آب و هزار هکتار از پروژه های اولو 530(، اجرای 2به رتبه  55هزارتن به صورت تضمینی )ارتقاء رتبه از  553گندم و خرید 

هکتار پروژه آبیاری تحت فشار ، توسعه شبکه های آب های مرزی ، توسعه شبکه های آبیاری ، اجرای  252۵خاک، شروع اجرای 

 سیستم های نوین طرح آبیاری تحت فشار، بهینه سازی منابع آب اشاره کرد. 

ل کشور گفت: در سال جاری نیز با توجه به نامگذاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی با توجه به اهمیت اقتصاد و نقش آن در استقال

و بر اساس بند ده گانه معظم له، این سازمان با استناد به  "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"سال توسط مقام معظم رهبری به نام 

 هبردی، افزایش تولید نهادهسیاست های ابالغی وزارت جهاد کشاورزی برنامه های ارتقاء بهره وری و افزایش تولیدات محصوالت را

ای بخش کشاورزی، اجرای برنامه های ذخایر راهبردی محصوالت کشاورزی توسعه صادرات مواد غذایی و محصوالت کشاورزی، 
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بهینه سازی مصرف انرژی و آب در بخش کشاورزی )کاهش هزینه تولید و حفاظت از منابع انرژی(، فعال سازی واحدهای غیر فعال 

عال، اجرای الگوی بهینه سازی کشت، اقتصادی کردن تولید و ساماندهی شرکت های دانش بنیان، تقویت و تشویق و یا نیمه ف

سرمایه گذاری در جهت ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی، افزایش کیفیت تولید با دیدگاه افزایش ارزش افزوده و تجارت 

متراکم(، توسعه باغات در اراضی شیب دار، تولید بذور اصالح شده، ارتقای  صادراتی و توسعه کشت محصوالت گلخانه )توسعه کشت

ضریب تبدیل در دام ها با توجه به اصالح نژاد دام را در اولویت های اجرایی خود قرار داده و برنامه جامع خود را به تمام دستگاه 

دقیق این اولویت ها شاهد شکوفایی بخش کشاورزی  های تابعه، معاونت ها و مدیریت های تخصصی ابالغ می نماید تا با اجرای

 استان که نماد عملی از اقتصاد مقاومتی است باشیم.

http://www.iana.ir/fa/news/4۵592/%D8%AA%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۸۱تاریخ: 

  برندبرندهای لبنی در تعطیلی به سر میهای لبنی در تعطیلی به سر مینیمی از کارخانهنیمی از کارخانه

های صنایع لبنی به سبب عدم ها نیمی از کارخانههای لبنی کشور گفت: بعد از هدفمندی یارانهمدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .برندهای الزم از سوی دولت در تعطیلی به سر میحمایت

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان های لبنی کشور در گفتگو بایلی مدیرعامل اتحادیه فرآوردهمحمدرضا اسماع

ست از این مصرف سرانه شیر اظهار داشت: با توجه به اینکه مصرف سرانه لبنیات در کشور ما از کشورهای پیشرفته دنیا پایین تر ا

های الزم از این صنعت را داشته های تولید و تخصیص یارانه به صنایع لبنی و دامداران حمایترو الزم است که دولت با مشوق

 .باشد

لیتر بوده که متأسفانه  ۵5الی  ۵3ها مصرف سرانه شیر در کشور حدود وی افزود: طبق آمارهای موجود تا قبل از هدفمندی یارانه

لیتر کاهش پیدا کرده این در حالی است که در برنامه ششم توسعه رسیدن به مرز مصرف  83مندی مصرف به مرز بعد از هدف

 .بینی شده استلیتر برای هر فرد پیش 563سرانه 

 سازی و آگاه کردن مردم از فوایداسماعیلی با اشاره به مصرف سرانه شیر در برنامه ششم توسعه بیان کرد:امیدواریم با فرهنگ

 .های الزم سرانه مصرف شیر به مرز تعیین شده برسداستفاده لبنیات و فراهم کردن زیرساخت

ها رسالت آزمایش و کنترل محصول با کیفیت در اختیار مردم را دارند و از کارخانه :های لبنی یادآور شدمدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .تواند پاسخگوی نیاز کشور باشدر میلیت 933ها تا مرز طرفی تجهیزات صنایع تبدیلی کارخانه

ها نیمی از ها فعال بودند اما به یکباره بعد از هدفمندی یارانهای تمامی کارخانهوی تصریح کرد: تا زمان توزیع شیر یارانه

ا حمایت های صنایع لبنی در تعطیلی به سر می برندکه این امر یک فاجعه است و دولت بایستی این صنعت استراتژیک رکارخانه

 .های جدی خواهد شدکند چرا که در صورت رها شدن جامعه دچار آسیب

http://www.yjc.ir/fa/news/5524862/%D۵%86%DB%8C% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱فروردین  ۸۱تاریخ: 

  توسعه واحدهای گلخانه گامی اساسی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتیتوسعه واحدهای گلخانه گامی اساسی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

برابر  54تواند ای به لحاظ کمبود منابع آبی و نزوالت جوی میرئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت: توسعه واحدهای گلخانه

 .کاهش مصرف و افزایش تولید در واحد سطح داشته باشد

در خصوص اقتصاد خبرنگاران جوان؛ خبرنگار اقتصادی باشگاه رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با علی اشرف منصوری 

رنامه سازمان با هدف دستیابی به اقتصادی مقاومتی مقاومتی بخش کشاورزی گفت: در راستای دستورات رهبر در سال گذشته نیز ب

ها، بازنگری و تدوین شده به های نوین آبیاری، افزایش تولید در واحد سطح، توسعه گلخانههای دام و طیور، توسعه سامانههدر حوز

 .طوری که ظرف برنامه چهار الی پنج ساله اجرا خواهد شد

های اساسی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی است، گفت: به دلیل ای یکی از برنامهلخانهوی با اشاره به اینکه توسعه واحدهای گ

بایست کشت فضای آزاد را به گلخانه تبدیل کنیم چرا که های زیرزمینی میهای آبسفره  کمبود منابع آبی، کاهش نزوالت جوی و

 .ح خواهیم داشتبرابر کاهش مصرف و افزایش تولید در واحد سط 54با تحقق این امر 

های اساسی در راستای های نوین آبیاری به جهت افزایش مصرف کارایی آب از دیگر گاممنصوری در ادامه یادآور شد: توسعه سامانه

های نوین مجهز شدند و با این وجود هزار هکتار اراضی استان تهران به سامانه 0اقتصاد مقاومتی است به طوری که سال گذشته 

درصد افزایش یافت و گفتنی است که توسعه آبیاری میکرو در مزارع را به سبب افزایش  65درصد به  95آبیاری بارانی از راندمان 

 .بیشتر راندمان در مزارع آغاز کردیم

ای بیان کرد: برای های پرداختی به کشاورزان درباره توسعه واحدهای گلخانهرئیس جهاد کشاورزی استان تهران در خصوص وام

گذاران و کشاورزان است، کاهش سود ای مشکل منابع وجود ندارد اما آن چیزی که مد نظر سرمایهوسعه واحدهای گلخانهت

 85رغم محدودیت منابع مالی و اینکه تسهیالت بانکی است که امیدواریم این امر تحقق یابد و از طرفی در آبیاری تحت فشار علی

 .های نوین مجهز شدندهزار هکتار از مزارع استان سال گذشته به آبیاری 0ا درصد آن را دولت باید پرداخت کند ام

میلیارد تومان پرونده در خصوص تسهیالت واحدهای گلخانه در اختیار بانک است که  653وی تصریح کرد: در حال حاضر 

ها انعقاد قرارداد خواهد شد هر پرونده متقاضیان در حال تکمیل مدارک هستند اما باید گفت که تا پایان فروردین ماه بخشی از این

 .میلیارد تومان منجر به انعقاد قرارداد شد 43چند که در مجموع سال گذشته 

http://www.yjc.ir/fa/news/5529۵63/%D8%AA%D۵%8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5543960/%D8%AA%D9%258


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول و دوم فروردین 

 

 
153 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱فروردین  ۸۰تاریخ: 

  ایایگلخانهگلخانهبهبود کیفیت محصوالت کشاورزی با کشت بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی با کشت 

وری محصوالت تولیدی بیشترین مزیت توسعه به یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: افزایش کیفیت و بهره

 .ای استگلخانه روز کشت

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان رزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو بااهلل میرمراد زهی عضو کمیسیون کشاوهدایت

های زیرزمینی در معرض های اخیر و کاهش بارندگی، آبخصوص اهمیت توسعه گلخانه در کشور اظهار داشت: به سبب خشکسالی

 .ای استگلخانه است تنها راه توسعه محصوالت کشاورزی کشت نابودی قرار گرفته و بدیهی

وی افزود: گلخانه فضایی است که در آن دما، رطوبت، بیماری و آفات قابل کنترل است و حال با توجه به اینکه بعد از نفت اتکا به 

 .یابدای روز به روز توسعه های گلخانهبخش کشاورزی است به همین سبب الزم است که طرح کشت

های آزاد است و از طرفی کشت محصوالت در میرمراد زهی در ادامه یادآور شد: راندمان تولید در فضای گلخانه سه برابر کشت

 .وری تولید و راندمان آب را داشته باشدتواند حداکثر بهرهگلخانه نسبت به فضای آزاد می

های برنامه ششم برنامه ششم توسعه بیان کرد: تمام سیاست این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با اشاره به

وری محصوالت تولیدی ای کمیت و بهرههای گلخانهاستفاده بهینه از آب و خاک است و الزم به ذکر است که بیشترین مزیت کشت

 .است

http://www.yjc.ir/fa/news/5526960/%D8%A 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان – ۵۹۳۱ فروردین ۸۵تاریخ: 

  شودشودتوسعه صنایع غذایی موجب رشد اشتغالزایی میتوسعه صنایع غذایی موجب رشد اشتغالزایی می

چتر یک عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: صنایع غذایی سهم بزرگی را در رشد و توسعه اشتغالزایی خواهد داشت به شرطی که زیر 

 .حمایتی قرار گیرد

، گفت: صنعت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان جمشید عدالتیان شهریاری عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با

 .د از اشتغالزایی از آن خود کندتوانکنستانتره در صورت دستیابی به جایگاه واقعی خود در بحث تولید سهم بزرگی را می

 .های اقتصادی کشاورزی خواهد شدوی ادامه داد: این صنعت با خرید محصوالت باغداران موجب گردش چرخ

ها را وی با اشاره به رکود اقتصادی حاکم بر کشور گفت: کاهش تقاضا در محصوالت خوراکی موجب شد که رشد معکوس قیمت

 .شاهد باشیم

های اولیه تولید ری ادامه داد: تولیدکنندگان این صنعت با وجود افزایش قیمت حقوق کارکنان، حمل و نقل و نهادهعدالتیان شهریا

 .اندباز هم قادر به گران کردن محصوالتشان نبوده

ده و به رونق در وی در پایان تأکید کرد: باید بتوانیم از بحران رکود عبور کنیم تا فعالیت در این بخش از صنعت کشور را توسعه دا

 .تولید دست بیابیم

http://www.yjc.ir/fa/news/5525642/%D8%AA% 
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 نوغان داری

 اقتصاد نیوز ۵۹۳1شنبه، هفتم فروردین 

  آغاز فصل زراعی جدید نوغانداری در کشورآغاز فصل زراعی جدید نوغانداری در کشور
رئیس مرکز توسعه نوغانداری  .یک مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی از آغاز فصل زراعی جدید نوغانداری در کشور خبر داد 

 .های تخم نوغان هیبرید در تربت حیدریه، فصل زراعی جدید نوغانداری در کشور آغاز شدکشور اظهارداشت: با توزیع جعبه

شود. وی گفت: پیش بینی نوغان در مناطق گرمسیر زودتر از مناطق سردسیر انجام می علی اصغر داداش پور افزود: توزیع تخم

 .استان توزیع شود 43هزار جعبه تخم نوغان در بیش از  93شود امسال می

های تخم نوغان را بیمه کنند، ادامه داد: قیمت بیمه هر توانند جعبهرئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با بیان اینکه نوغانداران می

 .هزار ریال است 64هزار ریال تعیین شده که سهم نوغانداران  568جعبه تخم نوغان 

های پرورش کرم ابریشم را ضد عفونی کنند. وی د بیشتر، جایگاهداداش پوراز نوغانداران خواست برای جلوگیری از بیماری و تولی

 .شودافزود: توزیع تخم نوغان در گیالن، قطب اول پرورش کرم ابریشم در ایران از اوایل اردیبهشت آغاز می

ابریشم به قیمت  تن پیله تر ۵33استان کشور سال گذشته  56هزار نوغاندار در  58رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور اضافه کرد: 

 .میلیارد ریال تولید کردند 503

-https://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN52394۵ 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۵۵تاریخ: 

  زنان و دختران روستاییزنان و دختران روستاییراهکار فائو برای ارتقای معیشت راهکار فائو برای ارتقای معیشت 

و دانش روز  های بین المللی خود بر توزیع و ترویج یکسان تکنولوژیسازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، در تمامی پروژه

 .کندها تأکید میبرداری یکسان آنها از آموزشمیان زنان و مردان کشاورز و حق بهره

ها و دانش روز های بین المللی خود بر توزیع و ترویج یکسان تکنولوژیفائو( در تمامی پروژهسازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )

  کند.ها تأکید میبرداری یکسان آنها از آموزشمیان زنان و مردان کشاورز و بهره

ن در ایران امروز در گفتگو نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در ایران به مناسبت گرامیداشت مقام شامخ روز ز

با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، درباره اقدامات صورت گرفته برای زنان کشاورز و روستایی در ایران، از اجرای 

هایی با دفتر امور زنان روستایی وزارت جهاد کشاورزی با هدف توانمندسازی جمعیت زنان و دختران روستایی خبر داد و پروژه

مقیاس زنان و دختران روستایی هستند تا بتوانند با توانمندسازی این جمعیت، معیشت های کوچکزود: جامعه هدف این پروژهاف

 زنان و دختران روستایی را ارتقا دهند.

را زنان تنها در ایران، بلکه در تمامی دنیا نیمی از جمعیتی که در پیشه کشاورزی مشغول به کار هستند سرج ناکوزی افزود: نه

هایی که سازی مفهوم جنسیت، نقش زنان و قائل شدن حقوق برای آنها در سطح روستا و فعالیتدهند؛ بنابراین جاریتشکیل می

 دهند از مالحظات بسیار جدی فائو است.انجام می

ن کرد: سازمان خواربار و وی با تأکید بر نقش کشاورزی خانوادگی در جهان و ایران و حضور زنان و مردان در این عرصه خاطرنشا

های روستایی به شده به خانوادههای معرفیها دانشهای خود بر توزیع و ترویج تکنولوژیکشاورزی ملل متحد در تمامی پروژه

 کند.نسبت یکسان میان زنان و مردان تأکید می

مند ت تا زنان و مردان به یک نسبت از آموزش بهرهنماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( ادامه داد: فائو در تالش اس

 شوند.

برای ارزیابی سالمت مواد  WHOناکوزی در بخش دیگری از این گفت و گو نیز با اشاره به تدوین فعالیت مشترک بین فائو و 

دقیقی را درباره وضعیت سالمت  غذایی در ایران، اظهار امیدواری کرد که این ارزیابی هرجه زودتر به نتیجه برسد تا بتوانیم اطالعات

 غذا در ایران منتشر کنیم.

ریزی فائو در این زمینه و همچنین نهایی کردن پروژه تدوین استراتژی های پیش روی امنیت غذایی، از برنامهوی با اشاره به چالش

 خبر داد./ 4345اطمینان از تأمین امنیت غذایی در ایران تا پایان سال 

http://www.iana.ir/fa/news/4۵52۵/%D8%B5%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۵۵تاریخ: 

  سال آیندهسال آینده  0101بررسی نقش زنان در تجارت محصوالت کشاورزی طی بررسی نقش زنان در تجارت محصوالت کشاورزی طی 

( در شیکاگو 59۵5)پنجم تا هفتم مهرماه  4356سپتامبر  4۵تا  40که از زن در اجالس تجارت محصوالت کشاورزی  600حدود 

 .شود، حضور خواهند یافتبرگزار می

)پنجم تا هفتم  ۰100سپتامبر  ۰۵تا  ۰۳زن در اجالس تجارت محصوالت کشاورزی که از  011رود حدود انتظار می

 شود، حضور داشته باشند.( در شیکاگو برگزار می0۷۵۹مهرماه 

ای زنان، های ارزشمند حرفهدنبال توسعه مهارتگزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، این پنجمین رویداد ساالنه بهبه 

 ای با مدیران بانفوذ و یادگیری در زمینه صنایع مرتبط با بخش کشاورزی است.های شبکهتوسعه فعالیت

های هدف از برگزاری این رویداد در هر سال، توسعه رهبران و افزایش فعالیت کننده در این رویداد،به گفته یکی از زنان شرکت

 ای در این بخش است.بخش برای زنان حرفهالهام

های کشاورزی اشاره کرد، امسال سعی توان به رساندن صدای زنان و قوی کردن صدای آن ها در فعالیتاز مزایای این اجالس می

 53پای میزهای گفتگو، به آینده نگاه شود و نقش زنان در تجارت محصوالت کشاورزی طی پنج تا شده است با کشاندن مردان به 

 سال آینده بررسی شود.

سخنگو شرکت خواهند داشت و حضور زنان در اجالس سران تجارت محصوالت کشاورزی، گامی رو  95بیش از  4356در نشست 

و زراعت، ایجاد انگیزه و ابتکار در زنان جوان برای فعالیت در بخش به جلو و محرک برای تشویق زنان جهت توسعه فناوری 

 کشاورزی است./

http://www.iana.ir/fa/news/4۵553/%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۵۹۳۱فروردین  ۵۵تاریخ: 

  میلیون سال گذشته بی سابقه استمیلیون سال گذشته بی سابقه است  0000انسان در انسان در   میزان انتشار کربن توسطمیزان انتشار کربن توسط

 میلیارد تن رسید، در حالی که در دوره 90میزان دی اکسیدکربن تولید شده از فعالیت های انسان به رکورد  4352در سال 

PETM  میلیارد تن یعنی یک نهم میزان کنونی آن رسیده است 2دی اکسید کربن منتشر شده در جو زمین حداکثر به.  

حققان دانشگاه هاوایی توانستند میزان دی اکسید کربن موجود در جو زمین را در دوره دایناسورها اندازه گیری کنند. بر اساس م 

میلیون سال گذشته به  66برابر هر رخدادی که در طول  53این تحقیقات، در حال حاضر انسان ها دی اکسید کربن را با سرعت 

 .وقوع پیوسته است، تولید می کنند

میالدی باز می گردد. محققان برای ارزیابی وضعیت  5853به گزارش ایرنا از ساینس، اولین سوابق آب و هوای کره زمین به دهه 

آب و هوا در سال های قبل از آن، حباب های هوا را که در اعماق یخ به دام افتاده اند، مورد بررسی قرار می دهند و با استفاده از 

آب و هوای زمین را حداکثر تا یک میلیون سال قبل مطالعه کنند. اما برای مطالعه سال های دورتر چاره ای این شیوه می توانند 

 .جز بررسی وضعیت شیمیایی رسوبات اعماق اقیانوس ها باقی نمی ماند

قبل به وقوع  میلیون سال 56را که در  PETM محققان با این شیوه توانستند طول دوره یک رخداد آب و هوایی مهم موسوم به

میلیون سال گذشته بوده است، اندازه گیری کنند. آنها  66پیوسته و عامل بیشترین میزان انتشار دی اکسید کربن در طول 

ترکیبات شیمیایی رسوبات مربوط به آن دوران را تجزیه و تحلیل کردند و با استفاده از این شیوه توانستند سرعت انتشار کربن، 

 .سال بوده است، اندازه گیری کنند 2333را که حداقل  PETM زمان وقوع پدیدهگرمایش زمین و مدت 

بسیار کمتر از میزان کنونی انتشار کربن در جو زمین است. در سال  PETM بر اساس این تحقیقات، سرعت انتشار کربن در دوران

دی  PETMتن رسید، در حالی که در دوره  میلیارد 90میزان دی اکسیدکربن تولید شده از فعالیت های انسان به رکورد  4352

  .میلیارد تن یعنی یک نهم میزان کنونی آن رسیده است 2اکسید کربن منتشر شده در جو زمین حداکثر به 

با توجه به این که سیستم آب و هوای کره زمین یک سیستم خطی نیست، پیش بینی واکنش این سیستم نسبت به انتشار سریع 

بسیار دشوار است، به ویژه این که در گذشته پدیده های آب و هوایی با سرعت بسیار کمتری به وقوع می گاز دی اکسید کربن 

پیوستند و با توجه به حجم عظیم گاز دی اکسید کربن حاصل از فعالیت انسان، اکنون معیار قابل قیاسی از گذشته در دست 

 .محققان نیست

میالدی چشم دارند اما واقعیت این است که انتشار بسیار سریع  4533مین تا سال در حال حاضر بسیاری از محققان به دورنمای ز

گاز دی اکسید کربن در جو زمین، آثار بسیار ماندگارتر و طوالنی تری بر جای می گذارد. برای مثال اکنون سرعت اسیدی شدن 

های ساکن در اقیانوس ها قابل پیش بینی  است و اثرات آن بر میکروارگانیسم PETM آب اقیانوس ها بسیار بیشتر از دوران

 .نیست

http://www.iana.ir/fa/news/4۵555/%D۵%85% 
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