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 آب

 اقتصاد کالن

  ۵۹/۱۰/۰۱ فارس

  دهنددهندهزار اردک پرورش میهزار اردک پرورش می  ۰۲۵۰۲۵روز روز   ۰۵۰۵معرفی الگوهای عملی اقتصاد مقاومتی جوانانی که هر معرفی الگوهای عملی اقتصاد مقاومتی جوانانی که هر 
  .دهندهزار قطعه اردک پرورش می ۰۲۵روز  ۰۵دو جوان کارآفرین در جواد آباد ورامین در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، هر  

هزار قطعه  ۰۲۵روز،  ۰۵، برادران مهابادی در جواد آباد ورامین هر سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  فارسخبرگزاری به گزارش 

 .اردک تولید می کنند

میلیون تومانی هم  ۲۵ای حتی با سرمایه»به این عرصه، تصریح می کند: یک پرورش دهنده موفق اردک در توصیه به عالقه مندان 

می توان کار پرورش اردک را آغاز کرد. اگر اعضای یک خانواده با تامین این مقدار سرمایه کار تولید را آغاز کنند، به شرط اینکه 

 «.شغل می شوندخودشان عرق بریزند و کارگر نگیرند، همه هزینه های زندگی شان تامین و صاحب 

های با کیفیت باال، نیاسین، ها در میان ماکیان است. این گوشت منبع غنی پروتئینترین انواع گوشتگوشت اردک یکی از مطلوب

 .، سلنیوم، فوالت و منیزیم است۰۲، ویتامین ب٦فسفر، ریبوفالوین، تیامین، آهن، روی، ویتامین ب

در کشور به دلیل برخورداری این عرصه از ظرفیت کارآفرینی و نیز اثر مثبت مصرف آن  چند سالی است که از تولیدکنندگان اردک

  .روی سالمت عمومی، در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی با پرداخت تسهیالت حمایت به عمل می آید

خش عمده نیاز کشور به گوشت شهرستان ورامین و به ویژه منطقه جواد آباد، یکی از اصلی ترین قطب های تولید اردک است که ب

اردک را تامین می کند. خبرنگار ما در همین زمینه با محسن مهابادی، مدیر یکی از موفق ترین واحد های پرورش اردک در 

 ۰۰روزه،  ۰هزار قطعه اردک  ۰۲۵روز،  ۰۵نفر اشتغالزایی کرده و هر  ۰۵ورامین به گفت و گو نشسته است. آقای مهابادی برای 

 .گوشتی تولید می کندروزه و 

تا »محسن مهابادی درباره علت تبدیل شدن منطقه جوادآباد ورامین به یکی از قطب های اصلی پرورش اردک در کشور می گوید: 

سال قبل، اکثر واحدهای پرورش طیور در این منطقه به تولید مرغ بومی مشغول بودند. اما به مرور با مشخص شدن  ۲۰حدود 

دک با آب و هوای ورامین و نیز هزینه پایین پرورش آن، گرایش تولید کنندگان به سوی پرورش اردک سوق یافت سازگاری باالی ار

 .«تا اینکه امروز منطقه جواد آباد به یکی از اصلی ترین قطب های پرورش اردک تبدیل شده است

گرم می  ۲۰۵۵روز به حدود  ٦۵گرمی طی  0۵وزن یک جوجه اردک حدودا »او درباره سایر مزیت های پرورش اردک می افزاید: 

گرمی طی  ۰۰۵۵برابر می شود.به عبارت دیگر هر روز به اندازه وزن اولیه اش به وزن او اضافه می شود. هر پرنده  ٦۵رسد، یعنی 

می  برابر وزنش تخم تولید ۰۲گرم است، یعنی در طول سال حدود  ٦۵تخم تولید می کند که وزن هر یک حدود  ۲8۵سال حدود 

 «.کند. به عبارت دیگر هر ماه برابر وزنش تخم تولید می کند و هر تخم نیز یک وعده غذای کامل برای انسان محسوب می شود

در پرورش جوجه »این فعال اقتصادی، بازگشت سریع سرمایه را یکی دیگر از مزیت های پرورش اردک عنوان می کند و می افزاید: 

سرمایه بر می گردد که نسبت به سایر سرمایه گذاری ها سریع تر است. راندمان الشه اردک  ماه ۲اردک های گوشتی طی حدود 

 «.درصد است که نسبت به سایر طیور پرورشی باالتر است 5۰نسبت به وزن زنده آن حدود 
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تلفات و افزایش کیفیت محسن مهابادی مقاومت در برابر بیماری ها و بی نیازی اردک از تزریق هرگونه واکسن را که موجب کاهش 

گوشت اردک می شود، از جمله عواملی بر می شمرد که موجب افزایش رغبت پرورش دهندگان طیور به عرصه پرورش اردک شده 

ترین گوشت در گرم در طب سنتی، اعتقاد بر این است که گوشت اردک،»او درباره خواص گوشت اردک، خاطرنشان می کند: .است

است و ارزش غذایی آن باالست. البته گوشت اردک، اندکی دیرهضم است. بال اردک برای افراد الغر  میان گوشت طیور اهلی

 ها و افزایش قوای جنسی را به دنبال دارد. اگر سیستم گوارشی بدنکنندگی دارد. مصرف این نوع گوشت، تقویت کلیهخاصیت چاق

 «.خوراکی ها برای تقویت قوای جنسی است ناین گوشت جزو بهتریقدرت هضم باال و خوبی داشته باشد، 

شود. قلب مینفس و تپشجگر، بال و بازوهای اردک، خون ساز هستند و باعث کاهش تنگی»این تولید کننده موفق می افزاید: 

این  ممصرف تخ .سوزش معده و خشونت صدا بسیار مفید است درمان سرفه، خشکی سینه، ها،خوردن پیه اردک برای تقویت کلیه

شود. خوب است که تخم پرنده هم برای رفع الغری و تنگی سینه یا برای افرادی که به هر دلیلی دچار خونریزی هستند، توصیه می

دارچین  گشنیز، زنجبیل، سکنجبین، کرفس، اردک را با پیه خود آن سرخ و مصرف شود چون فایده بیشتری خواهد داشت. سرکه،

هایی که نام بردیم و پختن آن با ها و سبزیشوند. پر کردن شکم اردک با ادویهوشت اردک محسوب میهای گو آویشن جزو مصلح

 «.رساندروغن زیتون، بسیار خوب است و عوارض ناشی از مصرف آن را به حداقل ممکن می

بسیاری از مردم »او می گوید: محسن مهابادی مهمترین چالش پرورش اردک در ایران را تصور غلط مردم درباره غذای آن می داند. 

به اشتباه تصور می کنند اردک از لجن تغذیه می کند و به همین خاطر از مصرف آن خودداری می کنند. این در حالی است که 

غذای اردک در واحدهای تولیدی همان غذای مرغ است و تصور مردم کامال اشتباه است. اتفاقا اردک به دلیل پیوند زیستگاهش با 

این تصور غلط مردم، میزان  .و رشد کردن در فضای باز و غیر سرپوشیده، گوشت لذیذتر و با کیفیت تری نسبت به مرغ داردآّب 

 «.مصرف اردک در کشور را محدود کرده است و رسانه ها باید آن را اصالح کنند

سبی دارد. مردم ساکن در استان های شمالی اردک در حال حاضر بازار منا» :وی درباره بازار فروش اردک در کشور، اظهار می کند

اصلی ترین مشتریان اردک در کشور هستند و گوشت اردک را به خاطر گرم بودن آن می پسندند. به تازگی بحث صادرات اردک به 

ود عراق و روسیه نیز پیش آمده که در صورت تحقق فرصت بسیار مناسبی است. در حال حاضر هر اردکِ دو کیلویی به قیمت حد

 «.درصد آن سود خالص است 0۵هزار تومان در بازار به فروش می رسد که حدود  11

میلیون تومانی از بسیج سازندگی توانسته به تقویت زیر ساخت های واحد تولیدی اش بپردازد. او  0۵محسن مهابادی با دریافت وام 

اره می کند. آقای مهابادی درباره اقتصاد مقاومتی و حمایت واحد تولید اردکش را به همراه پدر و دو برادرش به صورت خانوادگی اد

حمایت از تولید باید در عمل صورت بگیرد. تا امروز به همایش های زیادی درباره اقتصاد مقاومتی »از تولید، خاطرنشان می کند: 

ت و کوتاه کردن دست واسطه ها دعوت شده ایم اما نمی دانم فایده شان چیست؟ حمایت از تولید در اختصاص تسهیالت ارزان قیم

حتی با »این پرورش دهنده موفق اردک در توصیه به عالقمندان به این عرصه، تصریح می کند: «.و دالل ها معنی پیدا می کند

میلیون تومانی هم می توان کار پرورش اردک را آغاز کرد. اگر اعضای یک خانواده با تامین این مقدار سرمایه کار  ۲۵سرمایه ای 

تولید را آغاز کنند، به شرط اینکه خودشان عرق بریزند و کارگر نگیرند، همه هزینه های زندگی شان تامین می شود و صاحب شغل 

 «.می شوند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۰05۰۵۰۰8۵۵۵۰۰5 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۵تاریخ: 

برداران و حمایت دولت و مجلس برداران و حمایت دولت و مجلس پیشگامی بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی، مرهون تالش بهرهپیشگامی بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی، مرهون تالش بهره

  است/ رأی اعتماد حجتی به سازمان حمایتاست/ رأی اعتماد حجتی به سازمان حمایت

و ارتباط بین وزیر جهاد کشاورزی امشب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، به طرح مسائل مهم و کالن بخش پرداخت 

 .کشاورزی و اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد

 فخر:وحید زندی -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

، به طرح مسائل مهم "کشاورزی و اقتصاد مقاومتی"وزیر جهاد کشاورزی امشب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با موضوع 

 اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد.و کالن بخش پرداخت و ارتباط بین کشاورزی و 

دخت( که به احتمال های مجری برنامه )سوسن حسنیفروردین، محمود حجتی برای پاسخگویی به پرسش ۰8شامگاه چهارشنبه 

 قوی، مطالبه اکثر قریب به اتفاق کاروان بخش کشاورزی است، حاضر شد.

ای مطرح کرد گونهتوجهی داشته، نخستین پرسش خود را به حسنی دخت، با بیان اینکه بخش کشاورزی در سال گذشته رشد قابل

 که غافلگیری وزیر را به همراه داشت.

وی از حجتی پرسید که اگر اکنون به جای بنده، یک کشاورز یا دامپرور روی این صندلی نشسته بود، چه مشکالتی را با شما در 

 گذاشت؟میان می

در بخش تولید را مربوط به بازار و فروش محصوالت دانست. البته به اعتقاد وی، حجتی پس از مکث کوتاهی، عمده مسائل موجود 

برد و سر میها در وضعیت مطلوبی بهشد، اما اکنون نهادهها خالصه میتا دو سال گذشته، مصائب کشاورزان بیشتر در تأمین نهاده

 شود.این بازار است که دغدغه اصلی کشاورز محسوب می

زی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا قبل از تولید نیازسنجی برای بازار ایجاد نشده است، گفت: کشور ما وزیر جهاد کشاور

هزار تن سیب درختی تولید شده، در  0۵۵های تولیدی بسیار باالیی است. به عنوان مثال سال گذشته سه میلیون و دارای ظرفیت

های تشویقی، به فکر گسترش صادرات بود. اما در این بنابراین باید با اعمال سیاست میلیون تن بود. ۲.۰حالی که نیاز داخل، دو تا 

 زمینه از سابقه تاریخی زیادی برخوردار نیستیم.

های ترجیحی در ایم و هنوز تعرفهای و بازار مشترک به نقطه قابل قبولی نرسیدهحجتی ادامه داد: ما هنوز در ایجاد پیمان منطقه

ها سال طول بکشد تا با کشورهای منطقه، بازار اصلی خود را در اقتصاد ما پیدا نکرده است. بنابراین شاید دهتجارت، جایگاه 

گرایی بسیار مهم است که تاکنون درباره گرایی به صادراتاندازی کنیم. البته در این راه، تغییر رویکرد تجار از وارداتمشترک را راه

 رد توجه قرار گرفته است.مواد غذایی، بحث صادرات کمتر مو

ها ایجاد کرده، آب پاکی را روی دست کسانی های اخیر موج جدیدی در رسانهوی درباره صادرات محصول به روسیه که در ماه

انگارند. حجتی معتقد است که صادرات به روسیه، نیاز به انگارانه میای سادههای اغواکننده، این امر را مسئلهریخت که با وعده
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بر خواهد بود. به هر ترتیب، دولت در پی رفع موانع قدم ای دارد که فراهم شدن آنها زمانهای تفاهمی، فنی و قرنطینهرساختزی

 دارد.برمی

پرسید، اما این مسئله باعث نشد تا تمرکز حجتی به هم های وزیر، پرسش های جدیدی میالی صحبتاگرچه مجری برنامه در البه

کنند تا از ها پاسخ گفت؛ برخالف عده معدودی که از این فرصت استفاده میر کمال آرامش به تمام پرسشبریزد. بنابراین د

 پاسخگویی طفره روند!

کننده و تولیدکننده بود. این درست هایی که وزیر جهاد کشاورزی به آن رأی اعتماد داد، سازمان حمایت مصرفیکی از ارگان

اه و شهرسازی است که اعتقاد بر انحالل این سازمان دارد. به هر ترتیب، مداخله این سازمان در برخالف نظر عباس آخوندی، وزیر ر

گذاری برخی کاالهای اساسی، موردی بود که حجتی با ادله کافی از آن حمایت کرد. زیرا به گفته وی، دولت باید مراقب باشد قیمت

ها در بازار، کننده زیان کند و نه تولیدکننده. رها کردن افسار قیمتنه مصرف ای تنظیم شود کهتا قیمت این کاالها در بازار به گونه

توان آن را دستوری ساز خواهد بود. البته این موضوع در اکثر کشورها در حال اجراست و به هیچ وجه نمیبرای دو طرف مشکل

 دانست.

های بسیار ال گذشته عنوان کرد: ما در کشور از ظرفیتترین مقام وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با رشد این بخش در سعالی

توانیم تولید را بسیار بیشتر از آنچه که اکنون باالیی برخورداریم و با توجه به علم، دانش و نیروی انسانی که در اختیار داریم، می

در راستای پایداری آنها تالش کنیم. در هست، برسانیم. البته به شرطی که از منابع پایه مانند آب و خاک، استفاده مجاز داشته و 

دار خواهد بود. درصد بوده که این سیر صعودی ادامه 0.۲تا  0.5سال گذشته با تکیه بر چارچوب اقتصاد مقاومتی، رشد بخش بین 

به  50ی سال رسیده که این مقدار برا 50میلیارددالر در سال  ۰.۰به منفی  5۲تراز غذا نیز از منفی هشت میلیار ددالر در سال 

 0۵میلیارد دالر ارتقا یافت. البته امید است که این رقم در طول سه تا پنج سال آینده به صفر برسد. ضمن اینکه حدود  0.۲منهای 

 دلیل افزایش تولید داخلی است.درصد به 5۵جهانی و  درصد از این رشد، مرهون کاهش قیمت

گذاری های نوین آبیاری در کشور اشاره کرد و افزود: اگرچه هدفح سامانهحجتی در بخش دیگری از سخنان خود، به اجرای طر

های مالی ناشی از کاهش قیمت نفت و دلیل محدودیتهزارهکتار از اراضی کشاورزی بود، اما به ۲۵۵برای سال گذشته تجهیز 

شود که در سال بینی میها پیشبرنامههزارهکتار بسنده کردیم. البته طبق  ۰۰۵درآمدهای ارزی این امر محقق نشد و تنها به 

ها را یارانه پرداخت درصد هزینه 8۰هزارهکتار از اراضی تحت پوشش قرار بگیرند. دولت نیز برای چنین طرحی، تا  ۲۰۵جاری 

 کند.می

م خیار تولیدی ها استفاده کرد و گفت: اکنون اگر تماوزیر جهاد کشاورزی باز هم از مثال معروف خود در اثبات اهمیت گلخانه

ها هدایت شود، حدود یک میلیارد مترمکعب، یعنی چهار برابر آب سد کرج در مصرف آب کشور از مزرعه به سمت گلخانه

گذاران هیچ محدودیتی ها در اولویت قرار دارد که دولت برای حمایت از سرمایهجویی خواهد شد. بنابراین تأسیس گلخانهصرفه

عنوان مثال، بذر جدید چغندرقند، مصرف آب بر هم کارهایی انجام شده که بهآبر استفاده از بذور کمنخواهد داشت. ضمن اینکه د

 هزار مترمکعب در هر هکتار و آن هم با آب سبز، کاهش داده است.هزارمترمکعب به پنج ۰۰را از 
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شته دانست و عنوان کرد: با این حال های گذهای زیرزمینی را مربوط به سوءمدیریتالبته حجتی، به هم خوردن تعادل سفره

اند و اگر از همین منابعی که در اختیار داریم، به خوبی استفاده کنیم، نیازهای کشاورزان ما همیشه در تولید غذای کشور موفق بوده

 شود.آبی کشور تأمین می

کشاورزی است که با کمک این صندوق و های درصد از مبلغ ریالی صندوق توسعه ملی، هر ساله سهم اجرای طرح ۰۵به گفته وی، 

هزار هکتار برای  0۲۵حدود  5٦هزارهکتاری خوزستان آماده شده و تا سال  ۰۰۵هزارهکتار از طرح  ۲۵۵ها تاکنون بانک

 برداری، تحویل داده خواهد شد.بهره

 موضوع بیمه بود.ای که وزیر جهاد کشاورزی به پرسش مجری برنامه پاسخ گفت، ترین مسالهآخرین و شاید مهم

ای مانند کشاورزی در معرض آسیب به گفته حجتی، بیمه در عرصه کشاورزی حمایتی است، نه تجاری. عالوه بر آن هیچ سرمایه

کند درصد حق بیمه را پرداخت می ۲۰نیست. بنابراین الزم است که توجه جدی به این بخش لحاظ شود. البته اکنون کشاورز تنها 

های مالی، هزار میلیارد تومان برای این منظور ردیف بودجه عهده دولت است. به هر ترتیب، با وجود محدودیتدرصد آن به  5۰و 

تعریف شده که باید در اختیار تنها صندوق بیمه محصوالت کشاورزی قرار بگیرد. در صورت تحقق این امر، کارها سهولت بیشتری 

 خواهد یافت.

نی که تا پاسی از شب ادامه داشت، با اشاره حجتی به توفیق اخیر بخش کشاورزی در عمل به در نهایت این برنامه زنده تلویزیو

های اقتصاد مقاومتی، مرهون تالش بندی شد و وزیر گفت: این پیشگامی بخش کشاورزی در اجرای سیاستاقتصاد مقاومتی جمع

 های مجموعه دولت و مجلس است./برداران و حمایتبهره

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦5۰/%D5%BE%DB%8C 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  درصدی نرخ تورم روستایی در سالی که گذشتدرصدی نرخ تورم روستایی در سالی که گذشت  1.۰1.۰کاهش کاهش 

ای که نسبت به مدت مشابه گذشته داشته، به گونه ۰050سال درصدی نرخ تورم روستایی در  0.۰ها نشان از کاهش بررسی

 ۰0.5این نرخ  50و در سال  ۰۵.٦این نرخ  50ای که در سال گونهبود، به ۲۲٦.5دارای رقمی معادل  ۰050شاخص کل در سال 

ش شاخص قیمت کاالها و به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، مرکز آمار ایران در جدیدترین بررسی خود گزار.گزارش شد

 را منتشر کرد. ۰05۵بر اساس سال پایه  ۰050خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در سال 

درصد افزایش داشته است  ۰۵.٦رسید که نسبت به سال قبل  ۲۲٦.5به رقم  ۰050( در سال ۰05۵=  ۰۵۵شاخص کل )بر مبنای 

ها، خوراکی"( است و شاخص گروه عمده ۰0.5) ۰050خ تورم سال نسبت به نر ۰050دهنده کاهش نرخ تورم سال و نشان

دهنده درصد افزایش داشته است و نشان 5.8رسید که نسبت به سال قبل  ۲08.۵در این سال به رقم  "ها و دخانیاتآشامیدنی

در سال مورد بررسی  "هاخوراکی"( است. شاخص گروه اصلی 8.5) ۰050نسبت به سال  ۰050افزایش نرخ تورم این گروه در سال 

 دهد.درصد افزایش نشان می ۰۵.۲رسید که نسبت به سال قبل  ۲0۰.۲به عدد 

درصد نسبت به سال  ۰۰.۲رسید که  ۲۰۲.8به رقم  ۰050در سال  "کاالهای غیرخوراکی و خدمات"همچنین شاخص گروه عمده 

 ۰050نسبت به نرخ تورم همین گروه در سال  ۰050دهنده کاهش نرخ تورم این گروه در سال قبل افزایش داشته است و نشان

 ( است.۰5.8)

 نسبت به مدت مشابه کاهش داشت 49نرخ تورم روستایی در اسفندماه 

دهد که نسبت را نشان می ۲00.۵عدد  ۰050( در اسفندماه سال ۰05۵=  ۰۵۵در این بررسی آمده است: شاخص کل )بر مبنای 

درصد است  5.8نقطه( بهاست. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطهدرصد افزایش داشته  ۵.0به ماه قبل 

ماه منتهی به اسفندماه سال  ۰۲( کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در 8.۵که نسبت به همین اطالع در ماه قبل )

 ۰050ماه ماهه منتهی به بهمن ۰۲سبت به تورم درصد است که ن ۰۵.٦نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم روستایی(  ۰050

رسید که  ۲۰0.۰در این ماه به رقم  "ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی"( کاهش یافته است.همچنین شاخص گروه عمده ۰۰.۵)

رسید که  ۲۰۰.۲در ماه مورد بررسی به عدد  "هاخوراکی"دهد. شاخص گروه اصلی درصد افزایش نشان می ۵.0نسبت به ماه قبل 

نسبت به ماه مشابه  "ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی"دهد. شاخص گروه اصلی درصد افزایش نشان می ۵.0نسبت به ماه قبل 

نسبت به دوره مشابه  ۰050ماه منتهی به اسفندماه  ۰۲دهد و درصد تغییرات این گروه در درصد افزایش نشان می ٦.5سال قبل 

 ( کاهش یافته است.۰۵.۵) ۰050ماه ماهه منتهی به بهمن ۰۲ه نسبت به تورم درصد است ک 5.8سال قبل 

درصد  ۵.0رسید که  ۲۰8.8به رقم  ۰050در اسفندماه  "کاالهای غیرخوراکی و خدمات"افزاید: شاخص گروه عمده این بررسی می

نسبت به ماه مشابه  "کاالهای غیرخوراکی و خدمات"دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده نسبت به ماه قبل افزایش نشان می
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 ۰۰.۲نسبت به وره مشابه سال قبل این گروه  ۰050ماهه منتهی به اسفندماه سال  ۰۲م درصد بوده است و نرخ تور 8.5سال قبل 

 ( کاهش یافته است./۰۰.8) ۰050ماه ماهه منتهی به بهمن ۰۲درصد است که نسبت به تورم 

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦٦۰/%DA%A5% 

 
 اقتصاد کالن

 خبرنگاران جوان - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  دیپلماسی اقتصادی دولت شاه کلید صادرات خوراک دام و طیوردیپلماسی اقتصادی دولت شاه کلید صادرات خوراک دام و طیور

 .رئیس انجمن خوراک دام و طیور گفت: دیپلماسی اقتصادی دولت تنها شاه کلید حل مشکالت صادرات است

در خصوص خبرنگاران جوان؛ اقتصادی باشگاه با خبرنگار  مجید موافق قدیری رئیس انجمن خوراک دام و طیور در گفت و گو

مشکالت زیادی در صنعت طیور وجود دارد که همگی این مشکالت ناشی از ورود دولت در  مشکالت صادرات صنعت اظهار داشت: 

 .ت گذاری محصوالت پروتئینی، رکود و نوسانات داخلی و عدم پیش بینی تورم و قیمت ارز استقیم

وی با اشاره به دالیلی که ایران نمی تواند سهم بیشتری از بازارهای کشورهای دیگر در زمینه محصوالت پروتئینی خوراک دام به 

در کشور استراتژی تولید وجود ندارد و این امر در حالیست که دست بیاورد گفت: مهم ترین دلیل این موضوع این است که اصوال 

سال قبل بر می گردد چراکه شرکت های مطرح دنیا  ۰۵در دنیا نگرش استراتژیک به موضوع تولید به عنوان یک سالح رقابتی به 

ولید یک بخش ضروری از استراتژی قائل به تمایز بین استراتژی بازاریابی و استراتژی تولید نبودند چرا که معتقدند خط مشیهای ت

 .بازاریابی است

به بهانه اینکه نهاده های دامی مورد مصرف   :موافق قدیری در خصوص دیگر دالیل عدم ورود به بازارهای کشورهای دیگر بیان کرد

خوراک دام اخذ می هزار تومان جهت صادرات  0۵۵با ارز مبادله ای وارد شده ،تعرفه و عوارض گمرگی به طور میانگین کیلویی 

 . شود

در سال گذشته برای ورود به بازار کشورهای کویت، عراق، بنگالدش، تاجیکستان، ارمنستان و دیگر  :وی در ادامه یادآور شد

کشورهای همسایه اقدام کردیم اما نتوانستیم قرارداد میان مدت و بلند مدت برسیم که بتوانیم ریسکش را بپذیریم چرا که ریسک 

لیت ها برای صنعت ما بسیار باالست و به تناسب تغییر و تحوالت اقتصادی که در داخل کشور اتفاق می افتد اجازه چنین این فعا

 .ریسکی را نمی پذیریم

رئیس انجمن خوراک دام و طیور با اشاره به راه حل صاردات تصریح کرد: دیپلماسی اقتصادی دولت تنها شاه کلید حل مشکالت 

 .ینکه تالش دولت در راستای کاهش رکود و پیش بینی تورم در این امر تاثیر بسزایی داردصادرات است ضمن ا

http://www.yjc.ir/fa/news/۰۰۰00٦5/%D8%AF%DB% 
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 اقتصاد کالن

 ایسنا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱چهارشنبه 

  ها ها تعرفه واردات محصوالت کشاورزی افزایش یافت + نرختعرفه واردات محصوالت کشاورزی افزایش یافت + نرخ

اند ها با افزایش نرخ تعرفه همراه شدهتعرفه محصوالت کشاورزی وارداتی در سال جاری اعالم شد که بر مبنای حمایت از تولید داخلی بیشتر آن

  .و تعرفه برخی دیگر نیز در راستای تامین نیاز داخلی کاهش یافته است

خبرنگار ایسنا، مصوبه هیات وزیران در خصوص حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعالم شد که در آن با عنوان حذف، ایجاد و اصالح، به گزارش 

های روغنی، محصوالت دامی، انواع ماهی و جدید برای واردات محصوالت کشاورزی مختلف اعم از انواع روغن خام و دانه تعرفه ۲۵۵۵حدود 

ها و سموم شیمیایی، انواع پنبه حالجی شده و نشده، پیله کرم کشز، گندم دامی، انواع بذر، جو، کودهای شیمیایی، علفالرو، سیب زمینی، مو

  .ابریشم و ضایعات آن، پرندگان زینتی و ... اعالم شده است

موز و صادرات سیب درختی است که یکی از نکات جالب توجه برای حمایت از تولید داخلی و افزایش صادرات یک محصول کشاورزی، واردات 

کیلوگرم سیب درختی مجموع حقوق گمرکی و سود  ۰.۰ای که براساس فصل هشتم این مصوبه به ازای صادرات اند؛ به گونهبه هم گره خورده

داخلی از حدود چهار شود در حالی که تعرفه واردات موز در راستای حمایت از تولید بازرگانی یک کیلوگرم موز معادل پنج درصد تعیین می

  .درصد افزایش یافته است ۲٦درصد به حدود 

 های دامیافزایش نرخ تعرفه فرآورده

توان گفت اند که میهای دامی نیز با افزایش نرخ تعرفه و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواجه شدهانواع محصوالت و فرآورده

ساله، ران، راسته، سردست و سینه، الشه و شقه، ژامبون سردست و سایر های سبک و سنگین و انواع قطعات دامی از جمله گودام

درصد افزایش یافته است که  ۰۰درصد به  ۰۵استخوان و انواع قطعات گوشت مرغ، بز و غیره از قطعات به صورت با استخوان و بی

  .استدر مالحظات این مصوبه علت این افزایش نرخ تعرفه، حمایت از تولید داخلی عنوان شده 

 ای کرهافزایش نرخ تعرفه واردات فله

  .درصد افزایش یافته است ۲۵درصد به  ۰۰ای نیز از البته حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات کره به صورت فله

شده  در فصل سوم این مصوبه نیز به حقوق گمرکی انواع ماهی و الرو میگو و میگوی زنده برای اصالح نژاد و تکثیر و پرورش اشاره

  .است که باید براساس نظر وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد

 افزایش تعرفه واردات ماهی تیالپیا

کیلوگرم و باالتر  ۰۵های با وزن ناخالص حداقل بندیبراین اساس مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی این محصوالت در بسته

توان به نرخ تعرفه تخم و الر های متفاوتی دارند که مین مصوبه تعرفهدرصد تعیین شده است، اما دیگر آبزیان در فصل سوم ای ۰۰

و تعرفه  ۲٦بچه ماهی اشاره کرد و که از چهار درصد در سال گذشته به پنج درصد اشاره کرد. همچنین تعرفه ماهی تیالپیا تازه از 

  .انددرصد افزایش یافته 0۵درصد به  26از  اند و انواع ماهی پهن نیزدرصد رسیده 0۲ماهی تیالپیا منجمد از هفت درصد به 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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درصد متفاوتند در حالی  0۲درصد تا  ۲۵های دیگری دارند که از حدود بریم و غیره تعرفهبس، سیهمچنین دیگر انواع ماهی سی

  .درصد بوده است ۲٦که در سال گذشته تعرفه واردات این ماهیان از هفت تا 

درصد و برای انواع لوبیا  ۰۵زمینی از چهار به ازرگانی در فصل هفتم این مصوبه برای سیبهمچنین مجموع حقوق گمرکی و سود ب

اند، در حالی درصد افزایش یافته ۰۵های جداگانه به درصد افزایش یافته است و انواع بذر، گندم دامی در قالب تعرفه 0۲به  ۰۰از 

  .ین شده بودکه سال گذشته بین چهار تا هفت درصد تعرفه برای آنها تعی

 های روغنیافزایش حقوق گمرکی انواع دانه

های روغنی داخلی به قیمت در فصل دوازدهم این مصوبه نیز حقوق ورودی دانه، روغن خام و روغن خام پالم در صورت خرید دانه

های روغنی انواع دانهدرصد تعیین شده است و حقوق گمرکی  ۲٦و  ۰۵تضمینی و با تایید وزارت جهاد کشاورزی به ترتیب پنج، 

درصد رسیده است، اما حقوق ورودی و تعرفه گمرکی انواع روغن خام  ۰۵اعم از سویا، کلزا، آفتابگردان و گلرنگ از چهار درصد به 

درصد متفاوت است در  ۰۰در فصل پانزدهم مصوبه جدید هیات وزیران از جمله روغن کنجد، مارگارین و انواع روغن خام از پنج تا 

  .درصد تعیین شده بود ۲٦ی که در سال گذشته مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی این محصوالت از هفت تا نهایتا حال

شده و نشده از دیگر محصوالت کشاورزی هستند که تعرفه آنها  پیله کرم ابریشم و ضایعات آن و همچنین انواع پنبه حالجی

حذف معادل ریالی برای کرم ابریشم و ضایعات آن، حذف تعرفه فصلی برای پنبه  توان بهمشمول تغییر و تحوالتی شده است که می

  .درصدی برای آن اشاره کرد ۰۵حالجی نشده و تعیین تعرفه 

http://www.isna.ir/fa/news/5۰۵۰۰8۵۰55٦/%D8% 
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 کالناقتصاد 
 ایسنا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱جمعه 

  ترین مسیر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است ترین مسیر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است کشاورزی مطمئنکشاورزی مطمئن

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: کشاورزی در راستای فرمان نوروزی رهبری که پیوست آن اقدام و عمل است، 

  .مقاومتی استترین مسیر در جهت تحقق اقتصاد ترین و باثباتمطمئن

وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا(، عنوان کرد: ضرورت دارد که هم مجلس و هم دولت، حسین نیازآذری در گفت

شاورزی را در اختیار وزارت جهادک -قانون انتزاع-شرایط الزم را جهت توسعه بخش کشاورزی فراهم کنند. مجلس قانون مورد نیاز در این بخش 

  .قرار داد اما وزارت جهادکشاورزی از این ظرفیت ارزشمند به خوبی استفاده نکرد

های کالن کشاورزی به ویژه بخش تجهیز و نوسازی و مکانیزاسیون را درنظر او ادامه داد: ما باید برای اجرایی کردن این قانون، بخش سیاست

باال بردن  گیری کند،تواند پیهایی که مجلس دهم میبخش برسیم. بنابراین یکی از اولویتوری الزم در این داشته باشیم تا بتوانیم به بهره

  .وری در بخش کشاورزی استبهره

تجهیز و نوسازی هزینه زیادی ندارد. دولت باید تسهیالت الزم را  :های تجهیز بخش کشاورزی نیز توضیح داداین نماینده مجلس درباره هزینه

برد و سود حاصل خواهد شد. به عالوه در پایین وری را باال میهایی را پرداخت کند چراکه بهرهاورز هم آمادگی دارد که هزینهفراهم کند و کش

  .ها بسیار تاثیرگذار استآوردن هزینه

و صادرات را در دستور کار  های تولید، تنظیم بازار و مدیریت وارداتنماینده بابل در مجلس تاکید کرد: مجلس دهم باید پایین آوردن هزینه

  .خود داشته باشند

http://www.isna.ir/fa/news/5۰۵۰۲۵۵٦8۵5/%DA%A5%D8%B0% 
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 اقتصاد کالن

  فودپرسساعت  ۰۹۵1فروردین ماه  ۰۱سه شنبه 

  اروپایی از طریق بانک های واسطاروپایی از طریق بانک های واسطارتباط با بانک های ارتباط با بانک های 

دبیر کل کانون صنایع غذایی گفت: بیشتر خریدهایی که در سال گذشته داشتیم از طریق بانک کشاورزی به عنوان  <کشاورزی

  .بانک مرجع ما صورت گرفته است

از طریق آن بانک می توانست  افزود: بانک کشاورزی تا پایان سال گذشته صرفا قراردادی را با بانک قطری داشت و کاوه زرگران 

 .فقط ال سی نقدی گشایش کند و نمی توانست اعتبارات را لحاظ کند

وی اضافه کرد: هنوز به طور مستقیم نمی توانیم با بانک های اروپایی کار کنیم و شرکت های ما به طور مستقیم نمی توانند از 

 .عنی در این میان بانک واسطه ای وجود داردبانک ایرانی به بانک آلمانی یا فرانسوی ال سی باز کنند ی

زرگران گفت: گفته می شود سوئیفت باز است اما قراردادهایی که الزم است تا میان بانک های ایرانی و بانک های اروپایی بسته 

 .شود شاید هنوز اجرایی نشده است و این تعامالت به وجود نیامده است تا بصورت مستقیم کار کنند

ر حوزه غذا با توجه به شرایط روسیه گفته شده که بانک روسی قرار است به زودی در قشم شعبه ای دایر کند که این وی افزود: د

   .گامی به جلو در تامین مواد اولیه کشور به ویژه غالت و توسعه روابط دو کشور با استفاده از روبل و ریال است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=7c3bd 
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 اقتصاد محصوالت

 ۵۹/۱۰/۰۱ فارس

  درصددرصد  ۰1.۱۰1.۱مرکز آمار ایران اعالم کرد نرخ تورم نان و غالت در سال قبل مرکز آمار ایران اعالم کرد نرخ تورم نان و غالت در سال قبل 
بود که این نرخ در سال که نسبت به نرخ تورم  ۰0.5معاد  ۰050بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نان و غالت در سال  

  .دهدافزایش را نشان می 50این محصول در سال  ۰۰.8

بود  5.5معادل  ۰050ها و دخانیات در سال ها، آشامیدنی، نرخ تورم خوراکیمرکز آمار ایران، به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .بدون تغییر ماند 50که این نرخ نسبت به سال 

این  ۰۰.8بود که این نرخ در سال که نسبت به نرخ تورم  ۰0.5 معاد ۰050براساس این گزارش نرخ تورم نان و غالت در سال 

 .دهدافزایش را نشان می 50محصول در سال 

بوده  ٦.5که نرخ تورم  50بود که نسبت به سال  ۰.۵ ۰050های آنها در سال همچنین نرخ تورم در گوشت قرمز و سفید و فرآورده

 .دهدرا نشان می ۰.5کاهش 

با رقم  ۰050درصدی را نسبت به سال  ۰کاهش  5.0عدد  با ۰050نرخ تورم شیر، پنیر و تخم مرغ در سال افزاید: این گزارش می

 .دهدرا نشان می ۰0.0

 .بوده است 5.0معادل  50و در سال  0.٦معادل  50ها در سال ها و چربیهمچنین نرخ تورم در روغن

 50نسبت به سال  ۰050حبوبات( بر اساس اعالم مرکز آمار ایران در سال ها و براساس این گزارش نرخ تورم در سبزیجات )سبزی

 .بوده است ٦.5معادل  ۰050و در سال  5.8معادل  ۰050افزایش داشته بطوری که این رقم در سال 

 .بوده است 5.8معادل  ۰050و در سال  ۰۰.۰معادل  ۰050نرخ تورم در میوه و خشکبار هم در سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۰05۰۵۰۰5۵۵۰۲۲۰ 
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 اقتصاد محصوالت
 فودپرس ۰۹۵1فروردین ماه  ۰۱چهار شنبه 

  درصددرصد  ۰1.۱۰1.۱نرخ تورم نان و غالت در سال قبل نرخ تورم نان و غالت در سال قبل 

بود که این نرخ در سال که  ۰0.5معاد  1394بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نان و غالت در سال  <مواد غذایی

 .دهدافزایش را نشان می 50این محصول در سال  ۰۰.8نسبت به نرخ تورم 

که این نرخ نسبت به سال  بود 5.5معادل  1394ها و دخانیات در سال ها، آشامیدنیمرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکی به گزارش

 .بدون تغییر ماند 50

این  ۰۰.8بود که این نرخ در سال که نسبت به نرخ تورم  ۰0.5معاد  ۰050براساس این گزارش نرخ تورم نان و غالت در سال 

 .دهدافزایش را نشان می 50محصول در سال 

بوده  ٦.5که نرخ تورم  50بود که نسبت به سال  ۰.۵ ۰050های آنها در سال همچنین نرخ تورم در گوشت قرمز و سفید و فرآورده

 .دهدرا نشان می ۰.5کاهش 

با رقم  ۰050درصدی را نسبت به سال  ۰کاهش  5.0با عدد  ۰050افزاید: نرخ تورم شیر، پنیر و تخم مرغ در سال این گزارش می

 .دهدرا نشان می ۰0.0

 .بوده است 5.0معادل  50و در سال  0.٦معادل  50ها در سال ها و چربیهمچنین نرخ تورم در روغن

 50نسبت به سال  ۰050ها و حبوبات( بر اساس اعالم مرکز آمار ایران در سال براساس این گزارش نرخ تورم در سبزیجات )سبزی

 .بوده است ٦.5معادل  ۰050و در سال  5.8معادل  ۰050افزایش داشته بطوری که این رقم در سال 

 .بوده است 5.8معادل  ۰050و در سال  ۰۰.۰معادل  ۰050میوه و خشکبار هم در سال نرخ تورم در 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=0f74b5f52bab 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

ای ای ، لکه، لکههزار هکتار/ سرمازدگی درختان میوههزار هکتار/ سرمازدگی درختان میوه  ۲۵۵۲۵۵های گندم و مبارزه در سطح های گندم و مبارزه در سطح بینی بروز بیماریبینی بروز بیماریپیشپیش

  بودبود

شود که بینی میهای گذشته افزایش داشت، پیشها و رطوبت هوا طی روزهای اخیر در مقایسه با سالاز آنجا که بارندگی

بینی مبارزه سپتوریوز محصول گندم را آلوده کند که در این راستا پیشهایی همچون زنگ، سفیدک پودری، فوزاریوم و بیماری

 .هزار هکتار شده است ۲۵۵شیمیایی در سطحی معادل 

آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر مدیرکل دفتر پیش

ها همچون زنگ زرد، های اخیر، خطر طغیانی شدن بسیاری از بیماریو باال رفتن رطوبت هوا طی ماهها گفت: با افزایش بارندگی

ای که با زنگ زرد در استان خوزستان مبارزه گونهسفیدک پودری، فوزاریوم و سپتوریوز در محصول گندم افزایش یافته است؛ به

شود مبارزه با بیماری فوق بینی میاستان ایالم در حال انجام است و پیششده و عالوه بر آن مبارزه زمینی و هوایی با آفت زنگ در 

 طور کامل به اتمام برسد.در استان خوزستان و جنوب ایالم تا پایان هفته اخیر به

پاشی اقدام موقع سماهلل اکبرپور افزود: بیماری فوزاریوم در شمال استان خوزستان محصول گندم را آلوده کرده که با انجام بهکرامت

 به کنترل این بیماری شده است.

 های اردبیل، کرمانشاه، گلستان و مازندران نیز عملیات مبارزه با زنگ زرد در حال انجام است.وی خاطرنشان کرد: در استان

پاشی و ای سماکبرپور ادامه داد: ممکن است بیماری فوزاریوم در استان گلستان و مازندران نیز شایع شود که تمامی امکانات بر

 موقع مهیا است.اقدام به

های فوق مبارزه شیمیایی انجام شده است که هزار هکتار از اراضی گندم کشور علیه بیماری ۲۰وی تصریح کرد: در حال حاضر 

 موقع فوق هیچ خسارتی به محصول استراتژیک گندم وارد نشده است.دلیل انجام عملیات بهبه

 به هوش باشند در اردیبهشتهای غربی کشاورزان استان 

های غربی همچون کردستان، شود که استانبینی میآگاهی سازمان حفظ نباتات کشور یادآور شد: پیشمدیرکل دفتر پیش

 ها باشد.ماه سال جاری در اوج مبارزه با بیماریهای شرقی و غربی، زنجان و همدان در اردیبهشتآذربایجان

های مختلف مبارزه شیمیایی هزار هکتار از اراضی گندم کشور علیه بیماری ۲۵۵شود که بینی میپیشاکبرپور تأکید کرد: همچنین 

 شود و برای این منظور تدارکات الزم در بخش تأمین سم مورد نیاز مهیا شده است.

پاشی انجام کتار سمهزار ه ۰۵۵های جنوبی کشور نیز تاکنون در سطحی معادل وی اظهار داشت: در اراضی سبزی و صیفی استان

 شود بیماری خاصی محصوالت را درگیر نکند.بینی میشده و با گرم شدن هوا به شرط آنکه رطوبت کنترل شود، پیش
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هایی همچون زنگ و فوزاریوم ظرف دو اکبرپور روزهای فوق را حساس برای اراضی زراعی و باغی برشمرد و گفت: از آنجا که بیماری

آگاهی و همچنین کشاورزان باید به هوش باشند تا در صورت های مراقبت و پیشکند، شبکهترش پیدا میتا سه روز به سرعت گس

 تر بگیرند.مشاهده نخستین عالئم، نسبت به مهار آنها اقدام کنند و سرکشی مزارع را جدی

ها است و در صورتی که به بیماریدرصد مزارع گندم رقم دروم است که مقاوم  0۵های جنوبی کشور وی همچنین افزود: در استان

رسید، در حالی که تاکنون دو میلیون هکتار مبارزه شده هزار هکتار می ۲۵۵ارقام مقاوم در عرصه نبود، سطح مبارزه به بیش از 

 است.

 سیاه و پیچیدگی برگدرختان سیب و هلو، در معرض بیماری لکه

رنشان کرد: زمانی که هوا خنک و مرطوب است، خطر طغیانی شدن زنگ آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور خاطمدیرکل دفتر پیش

 کند.شود، بیماری فوزاریوم توسعه پیدا میزرد فراهم است و در زمانی که هوا گرم و مرطوب می

هلو  سیاه سیب و پیچیدگی برگ هلو در محصوالت سیب وهایی چون لکهاکبرپور درباره درختان میوه نیز ادامه داد: خطر بیماری

های پاشیهای فوق، سمبینی است، زیرا رطوبت هوا در بیشتر مناطق کشور باال است و برای جلوگیری از اشاعه بیماریقابل پیش

 ها انجام شده است.اولیه در باغ

هایی چون های اردبیل و بخشوی درباره سرمازدگی درختان میوه تصریح کرد: در برخی مناطق سردسیر همچون استان

 ایم، اما سطح خسارت بسیار باال نبوده است.ای شاهد سرمازدگی بودهصورت لکهشهر و خلخال بهمشکین

اکبرپور در پایان یادآور شد: در صورتی که تغییرات دمایی هوا به زیر صفر نرسد، مشکل خاصی برای محصوالت زراعی و باغی 

 د نخواهد داشت./وجود نخواهد آمد و خطر سرمازدگی در روزهای اخیر وجوبه
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  آغاز زایش حیات وحش در پارک ملی بموآغاز زایش حیات وحش در پارک ملی بمو

 .جدید در استان فارس متولد شدنخستین گوساله گوزن زرد ایرانی در سال 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از شیراز، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس گفت: فصل بهار زمان زایش 

وحوش در مناطق چهارگانه استان فارس است که ازجمله زایش حائز اهمیت قوچ و میش، کل و بز و آهوان و برخی از گوشتخواران 

توان دگان در پارک ملی بمو، گوزن زرد در میانکتل ارژن و جبیر در نیریز و سایر حیوانات در مناطق حفاظت شده استان میو پرن

 نام برد.

منظور زادآوری حیات وحش، منظور جلوگیری از پراکنش وحوش در فصل زایمان و بهحمزه ولوی افزود: به همین دلیل و به

گیرد، تا فضای آرام و مطلوبی تر از قبل صورت میماموران اجرایی گارد محیط زیست هوشیارانهروزی های مستمر و شبانهکنترل

 ها فراهم شود.جهت زادآوری گونه

مندان و متقاضیان بازدید نیز درخواست کرد در این مدت از ورود به مناطق حساس خودداری کنند و به همین منظور وی از عالقه

آید و در صورت مشاهده ورود عمل میحساس پارک ملی بمو در جوار شهر شیراز نیز جلوگیری بههای از ورود افراد به زون

ناپذیر خواهد بود. همچنین با توجه به ممنوعیت بازدید تا پایان فصل غیرقانونی به اماکن یادشده برخورد قاطع و قانونی اجتناب

 مناطق حفاظت شده صادر نخواهد شد. های حساس پارک ملی بمو و سایرزایمان مجوز بازدید از زون

بینی شده تا این مهمانان نو رسیده به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، کلیه اقدامات پیشگیرانه در طول این مدت پیش

 تنوع زیست محیطی استان، در امنیت و آرامش روزهای آغازین زندگیشان را بگذرانند.

افراد سودجو خاطرنشان کرد: در صورت جداسازی نوزاد حیوانات از والدینشان توسط ولوی با اظهار تأسف از ناآگاهی برخی 

کنند و این عمل غیرعاطفی گیری حیوانات میشدت با اشخاصی که مبادرت به زندهشکارچیان و سودجویان در روزهای اول تولد، به

 هیم داد.دهند برخورد و آنها را تحویل مراجع قضایی خواو غیرانسانی را انجام می

دنبال اقدامات وی از تولد نخستین گوساله گوزن زرد ایرانی در سایت گوزن زرد میانکتل ارژن فارس خبر داد و تصریح کرد: به

حفاظتی و تحقیقاتی مناسب در این سایت و مناسب شدن وضعیت علوفه در سایت، گوزن زرد ایرانی کمی زودتر از فصل معمول 

های تولد شد.ولوی اظهار داشت: بر اساس شواهد موجود، استان فارس در گذشته یکی از زیستگاههای گذشته مزایمان در سال

 کند.گوزن زرد ایرانی بوده که نقش گوزن زرد در حجاریهای تخت جمشید این موضوع را تأیید می

های جانوری ستگاه گونههای بخش غربی و جنوبی استان فارس، پوشش جنگلی نسبتاً خوبی جهت زیکوهگفتنی است، در رشته

 مختلف وجود دارد.
المللی حفظ حیات وحش قرار های در معرض خطر انقراض از سوی سازمان بینگوزن زرد ایرانی از نظر ارزش حفاظتی جزو گونه

یستی بین تر است. گوزن نر در شرایط مناسب زتر از مرال بوده و از شوکا نیز بزرگای کوچکدارد. گوزن زرد ایرانی دارای جثه
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تر است و شاخ ندارد. رنگ سانتی متر ارتفاع دارد و گوزن زرد ماده از نرها کوچک ۰۱۱تا  ۱۱کیلوگرم وزن و بین  ۰۰۱تا  ۱۱
کند. طول های سفید منظم است که در فصول مختلف سال تغییرات جزئی پیدا میگوزن زرد ایرانی مخلوطی از قرمز و زرد با لکه

 خوار و نشخوارکننده است./خوار، سرشاخهسال است، گوزن زرد علف ۰1تا  ۰1بیعی بین طور طعمر گوزن زرد به

http://www.iana.ir/fa/news/۲55۵0/%D8%A۲%D8% 

 اقلیم و نمابع طبیعی
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  کشاورزی پایدار، شاهراه احیای دریاچه ارومیه/ گسترش سطح زیر کشت، اصالح آبیاری و الگویکشاورزی پایدار، شاهراه احیای دریاچه ارومیه/ گسترش سطح زیر کشت، اصالح آبیاری و الگوی

  کشتکشت

روستا رسید. این در حالی است که  5۰به  ۲۵۰٦روستا آغاز شد و تا سال  0۰با  ۲۵۰0های ایران در سال طرح حفاظت از تاالب

روستا 5۵روستا در اطراف حوضه دریاچه ارومیه قرار دارد. البته قرار است که در سال جاری تعداد روستاهای تحت پوشش به  ۲۰۵

خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، تصویب تشکیل ستاد دریاچه ارومیه در نخستین جلسه هیأت دولت در ه گزارش خبرنگار ب.برسد

 های موجود در کشور دارد.عنوان نخستین مصوبه، نشان از اهمیت رسیدگی به این سرمایه ملی و حفظ تاالببه 5۲شهریور 

و طی دو سال گذشته در مجموع دو میلیون دالر برای این طرح  کشور ژاپن برای احیای دریاچه به کمک ایران آمده ۲۵۰0از سال 

هزینه کرده است. دیروز برای تداوم همکاری و اجرای فاز سوم، یک میلیون دالر دیگر از طرف دولت این کشور به احیای دریاچه 

د در ایران به امضا اختصاص یافت و سند همکاری بین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده مقیم سازمان ملل متح

رسید.معصومه ابتکار در این نشست که شامگاه دیروز در محل سازمان حفاظت از محیط زیست و محل پارک پردیسان برگزار شد، 

 ۰۵۵هزار و حدود یک 50شود، گفت: در سال بندی حفاظتی، پارک ملی محسوب میضمن اشاره به اینکه دریاچه از نظر طبقه

 های دولت ژاپن برای احیا هزینه شد.ف دولت به این طرح اختصاص داده شد که در کنار همکاریمیلیارد تومان از طر

آبه حوضه دریاچه را ریزی برای کنترل رهاسازی حقبه گفته وی، وزارت نیرو مسئولیت جلوگیری از احداث سدهای جدید و برنامه

گسترش سطح زیر کشت و اصالح آبیاری و الگوی کشت را در  بر عهده گرفته و وزارت جهاد کشاورزی نیز مسئولیت جلوگیری از

 دستور کار قرار داده است.

صورت یک مسئله ها که بعد جهانی داشته و باید آن را بهرئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: امید است با این همکاری

 تر شود.تر و گستردهها و روابط بین کشورهای مختلف از جمله ژاپن عمیقالمللی دید، دوستیبین

در این باره نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران با بیان اینکه خشک شدن دریاچه ارومیه، اکولوژی، معیشت و سالمت مردم را 

جویی کرده و آن را به سمت اندازد، اظهار داشت: تمرکز باید بر بخش کشاورزی باشد تا بتوانیم در مصرف آب صرفهبه خطر می

 دریاچه تشنه ببریم که در این راه، مشارکت و همکاری کشاورزان بسیار مهم و ضروری است.

صورت پایدار حفظ کنیم. زمان معیشت کشاورزان را نیز مد نظر قرار داده و این مهم را بهگری لوییس خاطرنشان کرد: البته باید هم

 کند.اوطلبانه وارد عمل شده و در پروژه احیا ما را یاری میخوشبختانه در سه سال انتهای این سفر، کشور ژاپن به صورت د

 سومروستا تا یک ۱۰کاهش مصرف آب و مواد شیمیایی در 

وی در توضیح طرح نامبرده تصریح کرد: اگرچه هدف ما کاهش مصرف آب و مواد شیمیایی است، اما در اجرای آن باید از جوامع 

سوم تقلیل داده و روستا تا یک 5۰ین با آموزش کشاورزان توانستیم مصرف آب را در محلی و بومی منطقه نیز کمک گرفت؛ بنابرا
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درصد کاهش و حتی در مواقعی به صفر برسانیم، اما این تنها پنج درصد از اراضی  0۵در برخی مناطق استفاده از کودشیمیایی را تا 

 شود بنابراین باید در گسترش آن تالش کنیم.را شامل می

ییس، همکاری با ایران در زمینه محیط زیست در پنج حوزه اصلی آب، جلوگیری از تخریب اراضی، ارتقای کارآیی مصرف به گفته لو

 شود.انرژی، کنترل آلودگی آب و هوا و حوزه تنوع زیستی خالصه می

یای دریاچه ارومیه گفت: های ایران نیز ضمن بیان اهمیت نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی در احمدیر ملی طرح حفاظت از تاالب

کنند که دوهزار نفرشان جزو افراد مبلغ و مروج این طرح هزار کشاورز به صورت داوطلبانه در این طرح همکاری میبیش از هشت

 هستند.

 روستا 4۵به  4۰افزایش تعداد روستاهای تحت پوشش طرح تا پایان سال 

روستا رسید. این  5۰به  ۲۵۰٦روستا آغاز شد و تا سال  0۰با  ۲۵۰0سال محسن سلیمانی روزبهانی ادامه داد: طرح مورد نظر در 

روستا در اطراف حوضه دریاچه ارومیه قرار دارد. البته قرار است که در سال جاری تعداد روستاهای تحت  ۲۰۵در حالی است که 

 روستا برسد.5۵پوشش به 

ل اولیه برگردانده نشود، توسعه پایدار به شکل مناسب نهادینه ها به شکهای حیاتی تاالبوی یادآور شد: تا زمانی که شریان

شود؛ بنابراین یکی از موضوعات مهمی که باید با همکاری وزارت جهاد کشاورزی دنبال شود، استقرار کشاورزی پایدار و نمی

 شود.مشارکت مردمی در احیای دریاچه ارومیه است. زیرا بخش عمده آب در این بخش مصرف می

ترین رسد، بهینه سازی مصرف آب و پایداری آن در مناطق اطراف دریاچه، از مهمنظر میهای مسئوالن بهور که از گفتههمانط

شود در صورت حذف کشت چغندرقند در آن حوالی، تر کند. تا جایی که گفته میتواند احیای آن را سریعمسائلی است که می

ای که حداقل زندگی چهار تا پنج میلیون ریزد؛ دریاچهنه آزاد شده و به دریاچه میصورت ساالمیلیون مترمکعب آب به 0۵۵حداقل 

 نفر را تحت تأثیر قرار داده است.

ای را برای حضار قرائت کرد ناگفته نماند که مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در این نشست، خبرهای امیدوارکننده

ها از باران به برف از ریاچه نسبت به مدت مشابه سال قبل و همچنین تغییر رژیم بارشمتری سطح تراز دسانتی 5که افزایش 

 ترین آنها بود.مهم

درصد آن نیز  05روستای اولیه و  5۰درصد صرف تداوم کار در  ۲8الزم به ذکر است که از یک میلیون دالر تخصیص داده شده، 

 شود./در راستای پایلوت تجارب جدید هزینه میدرصد مابقی هم  ۲0برای روستاهای جدید خواهد بود. 

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦5۰/%DA%A5%D8% 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/29675/%DA%A9%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم فروردین 

 
 

20 
 

 

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۹تاریخ: 

شدن نفت/ خروج منابع ژنتیکی کشور به بهانه شدن نفت/ خروج منابع ژنتیکی کشور به بهانه تراز ملی تراز ملی الیحه حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشور، همالیحه حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشور، هم

  انجام تحقیقاتانجام تحقیقات

های کشاورزی، صنایع و معاون و آموزش و های تخصصی مانند کمیسیونجزئیات الیحه حفاظت از ذخایر ژنتیکی در کمیسیون

ایر ژنتیکی ای که مدیر طرح کالن ملی ذختحقیقات مجلس بررسی شده و در انتظار ورود به صحن علنی مجلس است. الیحه

های کمیسیون کشاورزی مجلس نهم دستخوش انحرافات زیادی در مرحله دلیل برخی خودمحوریشورای عالی عتف معتقد است به

 .بررسی شد

توان آن را با ملی شدن صنعت نفت تصویب الیحه حفاظت از ذخایر ژنتیکی برای کشور یک اقدام تاریخی است که می

های کشاورزی، صنایع و معاون و آموزش و های تخصصی مانند کمیسیونه در کمیسیونمقایسه کرد. جزئیات این الیح

 تحقیقات مجلس بررسی شده و در انتظار ورود به صحن علنی مجلس است.

مدیر طرح کالن ملی ذخایر ژنتیکی شورای عالی عتف، امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با بیان اینکه 

ایران از لحاظ دارا بودن منابع ژنتیکی بسیار غنی است، گفت: بزرگ ترین بانک ژن گیاهی منطقه آسیای غربی و مرکزی و شمال 

 آفریقا در ایران قرار دارد.

در سازی و تنوع منابع ژنتیکی و دامی دارای جایگاه حائز اهمیتی عنوان یکی از مراکز پیدایش، اهلیجواد مظفری افزود: ایران به

بانک ژن برتر دنیا و همچنین در بین کشورهای در حال  ۰۵های فائو، بانک ژن گیاهی ایران جزو جهان است، بر اساس گزارش

 توسعه بعد از چین، هند و برزیل دارای مقام چهارم است.

ران، خاطرنشان کرد: ایران در هزار نمونه ژنتیکی گیاهان زراعی و باغی در بانک ژن ملی گیاهی ای 5۰وی با اشاره به وجود بیش از 

 دهه گذشته تنها کشوری بوده است که منابع ژنتیکی خود را دو برابر کرده است.

هزار نمونه غالت و گندم در بانک ژن پردیس  ۰۰هزار نمونه ژنتیکی در بانک ژن منابع طبیعی و بیش از  0۵مظفری از وجود 

های ژن غیرگیاهی نیز در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی وه بر این، بانککشاورزی دانشگاه تهران خبر داد و تصریح کرد: عال

 شوند.جهاد دانشگاهی و همچنین منابع ژنتیکی دامی و منابع ژنتیکی شیالت حفاظت می

طوری که شود بهوی ادامه داد: منابع ژنتیکی اعم گیاهی و جانوری یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی هر کشوری محسوب می

اساس حیات، محیط زیست، امنیت غذایی، صنایع دارویی و شیمیایی به این منابع بستگی دارد و این ذخایر امروزه ارزشمندتر از 

 شوند.ذخایر معدنی مانند نفت و طال تلقی می

حقیقات علوم دامی مظفری با بیان اینکه مسئولیت نگهداری منابع ژنتیکی دام، طیور و شیالت و آبزیان به ترتیب بر عهده مؤسسه ت

ها، ها )قارچو مؤسسه تحقیقات شیالت وزارت جهاد کشاورزی است، یادآور شد: همچنین منابع ژنتیکی مربوط به میکروارگانیسم
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شود که پزشکی کشور مدیریت میگان )حشرات و بندپایان( نیز توسط مؤسسه تحقیقات گیاهمهرهها( و بیها و ویروسباکتری

 ا و موزه حشرات این مؤسسه شهرت جهانی دارند.ههرباریوم قارچ

 خروج منابع ژنتیکی از کشور به بهانه تحقیقات

المللی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه تصویب الیحه های بینمدیرکل دفتر ارتباطات علمی و همکاری

ور در راستای مدیریت منابع ژنتیکی که بستر اصلی فعالیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشور را مهمترین گامی عنوان کرد که در کش

 های کشاورزی هستند برداشته شد.

های کشاورزی، صنایع و معاون های تخصصی مانند کمیسیونوی تأکید کرد: جزئیات الیحه حفاظت از ذخایر ژنتیکی در کمیسیون

مجلس است. تصویب این الیحه برای کشور یک اقدام و آموزش و تحقیقات مجلس بررسی شده و در انتظار ورود به صحن علنی 

 توان آن را با ملی شدن صنعت نفت مقایسه کرد.تاریخی است که می

توان به مظفری اظهار داشت: ارزش اقتصادی منابع ژنتیکی ما بسیار ارزشمندتر از منابع نفت و طال است، بدون نفت و طال می

نابع ژنتیکی بستگی دارد و امنیت غذایی، محیط زیست و کشاورزی ما بر بستر این منابع زندگی ادامه داد، اما حیات بشر به این م

 ژنتیکی است.

شود، های ما که ذخایر ژنتیکی است محسوب میترین داراییوی با بیان اینکه تصویب این الیحه به منزله مدیریت یکی از مهم

بردند راحتی ذخایر ما را به یغما میایر رو نداشتیم و بسیاری از کشورها بهبرداری از این ذخگفت: تاکنون توانایی فنی و علمی بهره

های ایجاد شده و پی بردن به اهمیت این منابع با مدیریت صحیح خواهیم توانست از کردند، اما با تواناییو منافع زیادی کسب می

یم و در صورت نیاز و ضرورت با رعایت ضوابط قانونی این تاراج آنها جلوگیری کنیم و موجبات آبادانی و پیشرفت کشور را فراهم کن

 منابع را در اختیار سایر کشورها قرار دهیم.

مدیر طرح کالن ملی ذخایر ژنتیکی شورای عالی عتف افزود: این الیحه منجر به رسمیت شناخته شدن ذخایر ژنتیکی کشور خواهد 

ود و از این پس خارج کردن و تاراج منابع ژنتیکی جرم محسوب خواهد شد، دولت به نمایندگی از ملت حافظ این اموال خواهد ب

 شد.

شده با الیحه اصلی که دولت به مجلس ارائه کرده بود بسیار متفاوت و ضعیف مظفری خاطرنشان کرد: شوربختانه الیحه تصویب

در ابتدا ارائه کرده بود نزدیک شود، ها در صحن علنی ای برطرف شود و الیحه به الیحه اصلی که دولت است که امیدواریم ضعف

 های احتمالی و تاراج ذخایر ژنتیکی کشور را باز گذاشته است.راحتی راه انحرافچون در حال حاضر ساختار غیرمنسجم الیحه به

اند، چطور ممکن های اصلی این الیحه، خواربار کشاورزی و منابع ژنتیکی پزشکی را مستثنی قرار دادهوی ادامه داد: در یکی از ماده

اش دلیل خودمحوریاست گندم، جو، برنج و گوشت استثنا باشند!؟ متأسفانه نتوانستیم رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نهم را به

 قانع کنیم و شاید هم نخواست قانع شود.

شود محتوای باعث می مظفری تصریح کرد: این الیحه در حال حاضر غیرکارشناسی و خطرناک است و ساختار غیرمنسجم و باز آن،

 قانون بیرون ریخته شده و قانون خالی از محتوا شود.
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ها بر منابع ژنتیکی است و هرگونه استفاده از این شود حقوق ملتالمللی به رسمیت شناخته میوی یادآور شد: آنچه در مجامع بین

های گذشته شاهد ای که در سالگونهایم، بهردهمنابع منوط به مجوز کشور است، اما ما برای تحقیقات شرط و قانونی لحاظ نک

 اند.ایم و بدون مجوز این منابع به تاراج برده شدهخروج منابع ژنتیکی به بهانه تحقیقات از کشور بوده

های کمیسیون کشاورزی کاریمدیر طرح کالن ملی ذخایر ژنتیکی شورای عالی عتف، یکی از عوامل بروز این مشکالت را ندانم

اند، چون به این مهم گیری گرفتههای بانفوذ و آگاه مجلس تصمیم بر عیبنهم عنوان کرد و اظهار داشت: خوشبختانه چهره مجلس

رود و حق گذرد منابع ژنتیکی بیشتری به تاراج میتر است و هر لحظه که میاند که تصویب این قانون از نان شب نیز واجبپی برده

 شود.بیشتری ضایع می

ای به تصویب این قانون و به سرانجام رسیدن آن ندارند، امیدواریم با تأکید کرد: شوربختانه سوداگران منابع ژنتیکی عالقهمظفری 

 برداری و ایجاد یک نظام منسجم فراهم شود.های ایجادشده در مجلس زمینه بهرهحساسیت

شود و ما نباید بگذاریم میشه از تاریخ بشریت حذف میشود، برای هوی با بیان اینکه هر ترکیب ژنتیکی که از طبیعت حذف می

ها وابسته این اتفاق بیفتد، افزود: باید بتوانیم یک واحد مستقل برای حفاظت از منابع ژنتیکی داشته باشیم چون حیات ما به این ژن

 است و نیازمند ایجاد یک نظام و تشکیالت مناسب برای حفاظت از این منابع هستیم.

زودی خبر اجرایی شدن الیحه پایان اظهار امیدواری کرد که با توجه به اهمیتی که این ذخایر در کشور دارند، بهمظفری در 

 حفاظت از ذخایر ژنتیکی اعالم شود./

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦۲۵/%D5%80% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  ..به دلیل رعایت نکردن مالحظات محیط زیستی ؛دادستان بوشهر علیه پارس جنوبی اعالم جرم کردبه دلیل رعایت نکردن مالحظات محیط زیستی ؛دادستان بوشهر علیه پارس جنوبی اعالم جرم کرد

به گزارش روزنامه ایران، در پی تشدید آلودگی فازهای پاالیشگاهی و پتروشیمی مجتمع پارس جنوبی در عسلویه، دادستان بوشهر 

ترین مقام قضایی استان از مسئوالن یک شرکت نفتی، در مسئوالن شرکت نفت و گاز پارس اعالم جرم کرد. اعالم جرم عالی علیه

ای برای دو تن از مدیران ارشد گیرد که اخیراً دادگاه عمومی و انقالب بوشهر و شهرستان کنگان در احکام جداگانهحالی صورت می

وشیمی پارس جنوبی به دلیل رعایت نکردن مالحظات محیط زیستی مجموعاً حکم دو سال حبس دو واحد بزرگ پاالیشگاهی و پتر

 .و دو سال انفصال از خدمت صادر کرده است

پور، دادستان بوشهر روز گذشته با اشاره به آلودگی هوای بوشهر در اثر فعالیت فازهای پارس جنوبی برای شهروندان در علی حسن

تمامی تأسیسات پارس جنوبی ملزم به استفاده از فیلتر کاهش آلودگی هوا هستند که تاکنون در این » :گویی اعالم کردوگفت

 «.شودرو دادگاه رسیدگی به اتهامات این شرکت بزودی برگزار میاند. از اینزمینه اقدامی انجام نداده

های متعدد ناشی از ایران با تأیید آلودگی گو باودر همین حال حسین دلشب، مدیرکل محیط زیست استان بوشهر نیز در گفت

های ریزیاداره کل محیط زیست استان بوشهر و شهرستان کنگان در دو سال گذشته برنامه» :فازهای مختلف پارس جنوبی گفت

 .اندها پیاده کردهخوبی با مسئوالن پارس جنوبی برای کاهش آالینده

مورد از  0ایم که آرای صادره در یشگاهی و پتروشیمی به دستگاه قضایی بردهدر عین حال شکایات متعددی هم از واحدهای پاال

 «.هایی که منجر به صدور رأی شده بسیار سنگین استپرونده

ها را تعطیل کنیم و در سیستم تولید اخالل ایجاد کنیم ، براین توانیم پاالیشگاه و پتروشیمیبرای اینکه ما نمی»دلشب گفت: 

ها، قاضی مجازات یک سال حبس و وطه به دادگاه شکایت کردیم که در دو پرونده مجزا برای مدیران این واحداساس مدیران مرب

 «.یک سال انفصال از خدمت برای هر کدام در نظر گرفته که البته این حکم هنوز به دادگاه تجدید نظر نرفته است

ر از آنها شکایت کرده بودیم خوشبختانه فلر آالینده را کاًل تعطیل کرده ها نیز که به دلیل آلودگی فلمدیران یکی از واحد»او افزود: 

توانستیم از این واحدها بازدید و پایش داشته کنم ما حتی در گذشته نمییادآوری می»او تصریح کرد: «اند.و از چرخه خارج ساخته

اند اند و پای میز مذاکره آمدهمشکالت را پذیرفته کنند وباشیم اما اکنون یکی دو سال است که مسئوالن پارس جنوبی همکاری می

 «.های مدیریتی برای رفع آلودگی، مسائل را حل کنندکنند تا با تهیه برنامهو تالش می

گیری و سنجش کنیم های مختلف را اندازههای متعدد انجام شده موفق شدیم ضریب آلودگیبا پایش»این مقام مسئول یادآور شد: 

بندی شده به اجرا اند که هر چه سریعتر برنامه مدیریت اجرایی رفع آلودگی را طی یک برنامه زمانن شرکت قول دادهو مسئوالن ای
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 «.بگذارند

های خوبی از محیط خوشبختانه مسئوالن قضایی حمایت»دلشب همچنین درباره علت اعالم جرم دادستان از پارس جنوبی گفت: 

دادستان عمومی و «عنوان مدعی العموم اعالم جرم کرده است.ط زیست، دادستان هم بههای محیزیست دارند و در پی شکایت

صحبتهایی با مسئوالن شرکت نفت و گاز پارس به عنوان نماینده شرکت ملی نفت در »انقالب بوشهر نیز خاطر نشان کرده است: 

های پیمانکاری واگذار شده است، به شرکت طرح توسعه فازهای میادین پارس جنوبی انجام شده اما آنها معتقدند چون کار

مسئولیتی در این زمینه ندارند درحالی که از نظر دادستانی، واگذاری کار به پیمانکار نافی مسئولیتهای شرکت نفت و گاز پارس 

کرده نیست و باید پاسخگو باشند. برای همین دادستانی در این زمینه علیه مسئوالن شرکت نفت و گاز پارس اعالم جرم 

در حاشیه پارک ملی نایبند که نخستین پارک ملی دریایی  70مجتمع پاالیشگاهی و پتروشیمی پارس جنوبی از اواخر دهه «است.

 .کار کردایران است آغاز به

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦۰۲/%D8%A5%D8%B5% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  محصوالت استراتژیک از سرما در امانند/ نارضایتی باغداران از نرخ فروش محصوالتمحصوالت استراتژیک از سرما در امانند/ نارضایتی باغداران از نرخ فروش محصوالت

تمام شده باغداران را نایب رئیس اتحادیه باغداران گفت: در ایام نوروز تغییر خاصی در مورد نرخ قیمت ها نداشتیم که هزینه 

 .جبران شود به همین خاطر باغداران از نرخ فروش محصوالت خود گالیه مند هستند

، در خصوص تأثیر سرما بر خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران در گفت وگو با

باغات میوه سراسر کشور اظهار داشت: سرما آن چنان شدید نبوده که لطمات بسیاری به باغات وارد کند. هر چند که در مناطق 

 .مختلف برخی محصوالت دچار سرما زدگی شدند اما اکنون به طور دقیق نمی توان وضعیت تولید باغات را قضاوت کرد

ست که باغات میوه سراسر کشور در شرایط خوبی قرار دادند گفت: در اکثر مناطق وی با اشاره به آن که بررسی ها حاکی از آن ا

مرتفع زمان گل دهی محصوالت استراتژیک بااغبانی مانند میوه های دانه دار، سیب گالبی و... که هنوز نرسیده لذا باغات میوه این 

 .محصوالت از سرما در امانند

نرخ فروش محصوالت خود در ایام نوروز افزود: در ایام نوروز تغییر خاصی در مورد نرخ قیمت  شادلو با اشاره به نارضایتی باغداران از

ها نداشته ایم که هزینه تمام شده و نگه داری باغداران را جبران کنند و به عبارتی به حداقل سود عالوه بر دستیابی به قیمت پایه 

  .میوه مورد نیاز خود را با قیمت مناسب خریداری کنند برسنند هر چند که در این ایام مصرف کنندگان توانستند

 .وی با اشاره به وضعیت بازار میوه بیان کرد: با توجه به فراوانی و ذخایر قبلی محصوالت در بازار میوه آرامش برقرار است

قاچاق در مغازه فروشی  نایب رئیس اتحادیه باغداران در خصوص توزیع میوه های قاچاق یادآور شد: هرچند که توزیع میوه های

های سطح شهر از محدودیت خاصی برخوردار است اما کم و بیش در برخی مغازه های مشاهده می شود که امیدواریم با نظارت 

 .های سختگیرانه، جریمه در بازار دیگر شاهد عرضه و توزیع آن نباشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/۰۰۰80٦5/%D5%8۰%D8%AD%D 
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 بازار و قیمت ها

  ۵۹/۱۰/۰۵ فارس

کنندگان بخش کشاورزی/ پرداخت یارانه صادراتی کنندگان بخش کشاورزی/ پرداخت یارانه صادراتی تولیدتولیدبازار دغدغه اصلی بازار دغدغه اصلی   ::وزیر جهاد کشاورزیوزیر جهاد کشاورزی

  ضروری استضروری است
کنندگان بخش کشاورزی برای یافتن بازار محصوالت تولیدی دچار مشکل هستند و برای رفع این وزیر جهاد کشاورزی گفت: تولید 

  .هستیمهای صادراتی های صادراتی از جمله فراهم کردن یارانهمشکل نیازمند فراهم ساختن زیر ساخت

وگوی ویژه خبری شبکه دو محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در برنامه گفت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

طیور، گوشت های تولیدکنندگان در بخش پروتئین حیوانی اعم از گفت: عمده دغدغه« کشاورزی و اقتصاد مقاومتی»با عنوان  سیما

 .لبنیات عرضه محصول و بازاریابی است قرمز و

افزود: تا دو سال گذشته این بخش از  کنندگان این بخش برای بازار محصول دچار مشکل هستند،وی با تاکید بر اینکه تولید

ر است و به وفور در اختیار ها از وضعیت خوبی برخورداها مشکل داشتند، اما در حال حاضر نهادهکنندگان در تامین نهادهتولید

 .کنندگان وجود نداردگیرد و هیچ مشکلی برای تأمین نهاده برای تولیدکنندگان قرار میتولید

بیان داشت: به  وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باغداران هم با مشکل بازار مواجه هستند اما این موضوع در این بخش کمتر است

کنندگان مانده است پرتقال روی دست تولید ل بخشی از سیب درختی، سیب زمینی، و مقداری هماین روزها محصو عنوان مثال

تمام محصول کشاورزان به طور به بازار  محدود و کنترل کردن واردات امیدواریم تا های تشویقی و همچنینکه با پیگیری سیاست

 .مصرف برسد

هزار تن سیب  0۵۵میلیون و  0گیرد، تصریح کرد: سال گذشته نیازسنجی صورت نمیدر پاسخ به این سؤال چرا قبل از تولید  وی 

میلیون تن است بنابراین باید برای پیشگیری از این مسائل باید  ۲.۰تا  ۲درختی در کشور تولید شد در حالی که نیاز داخلی بین 

 .وجود دارد بازاریابی انجام شود ضمن اینکه در سیستم مربوط به صادرات نقاط ضعف جدی

های وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بازار صادراتی و عرضه و تقاضای کاال در دنیا یک بازار رقابتی است که انواع و اقسام یارانه

گیرد در حالی کنندگان قرار میهای ترجیحی در اختیار تولیدای و تعرفههای منطقهصادراتی برای عرضه محصوالت عالوه بر پیمان

 .ایمای و بازارهای مشترک به نقطه قابل توجهی نرسیدههای منطقههنوز در ایجاد پیمانکه ما 

ها سال طول ای دهگیری پیمان منطقهمیان مدت و بلند مدت است، گفت: بعد از شکل وی با بیان اینکه صادرات نیازمند برنامه

 .از به زمان دارداندازی شود و نی، بازار مشترک راهکشد تا با کشورهای منطقهمی
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 هزار تن مرغ و تخم مرغ صادر شد 150 *

مرغ به کشورهای مختلف صادر شد، گفت: صادرات به روسیه نیازمند فراهم هزار تن تخم ۰۵۵حجتی با بیان اینکه سال گذشته 

 .ای و همچنین در نظر گرفتن قیمت تمام شده استهای تفاهمی، فنی و قرنطینهکردن زیر ساخت

هزار تن مرغ در سال گذشته به کشورهای همسایه بیان داشت: توان  ۰۵کشاورزی همچنین با اشاره به صادرات  وزیر جهاد

 .صادراتی ما در این زمینه بیشتر است و باید به فکر یافتن بازارهای جدید باشیم

دارند نوسان قیمت است، این مسئله  کنندگان به آن اعتراضوزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که یکی از مسائلی که تولید

کننده محصولش را به کنندگان است و باید نظامی را حاکم کند که تولیدکنید، گفت: دولت هم مسئول تولیدرا چگونه ارزیابی می

 .ندکاساسی است که دولت از نظر اقتصادی دنبال می تمام شده عرضه کند تا تولید پایدار باشد و این قیمتی که برای آنها

بازار در ها هم باشد که قیمت منطقی باشد و تبدیل به سیاهکنندهوی افزود: از طرف دیگر همزمان دولت باید نگران حال مصرف

لذا وقتی ما قیمت تضمینی خصوصا در ارتباط با محصوالت کشاورزی در  شود یک طرفه نگاه کرد ومقاطع خاص نشود و نمی

تر نیاید از آن طرف هم باید پیگیری موظف هستیم روشی را دنبال کنیم که قیمت از حدی پایین ارتباط با قوانین موضوعه داریم و

 .کنیم تا قیمت از یک حداکثر هم بیشتر نشود و یک قیمت منطقی ایجاد شود

کند یتعیین قیمت دستوری چقدر در راستای تعیین قیمت منطقی به ما کمک م  وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که

گیرد، آیا آین کند اما دولت برای آن قیمتی را در نظر میکننده شیرخام قیمت تمام شده شیر را اعالم میبه عنوان مثال وقتی تولید

ها کنندهکنندگان و مصرفگذاری دستوری نیست بلکه سازمان حمایت از تولیداین نحوه قیمت :به ضرر تولید کننده نیست، گفت

 .کننده زیان نکندوری متوسط چقدر است تا تولیدقیمت یک کاال در یک واحد تولیدی متوسط با بهره کند کهتعیین می

کننده کننده و نه تولیدای در بازار تنظیم شود که نه مصرفبنابراین دولت باید مراقب باشد تا قیمت کاالها به گونه حجتی گفت:

ساز است، ضمن اینکه این موضوع در اکثر در بازار برای هر دو طرف مشکل هازیان نبینند زیرا رها کردن افسار گیسخته قیمت

 .توان آن را دستوری دانستکشورها در حال اجراست و به هیچ عنوان نمی

 شودتراز غذایی کشور صفر می *

غذایی کشور علیرغم درصد عنوان کرد و افزود: تراز  0.۲تا  0.5را بین  50وزیر جهاد کشاورزی نرخ رشد بخش کشاورزی در سال 

میلیارد دالر در  0.۲و منفی  50میلیارد دالر در سال  ۰.۰به منفی  5۲میلیارد دالر در سال  8افزایش جمعیت و تقاضا از منفی 

 .رسدای میان مدت این رقم به صفر میرسیده است و در برنامه 50سال 

 ضرورت پرداخت یارانه صادراتی محصوالت کشاورزی *

ینکه اتخاذ ساز و کار تشویقی و پرداخت یارانه صادراتی برای حضور موفق در بازارهای رقابتی ضروری است، گفت: با وی با بیان ا

 .اتخاذ تدابیر مناسب در دولت به دنبال بازاریابی و صادرات محصوالت کشاورزی هستیم

شود، بیان داشت: ایران به طور تاریخی ی میحجتی در مورد شرایط کم آبی و اینکه بخشی قابل توجهی از آب ساالنه صرف کشاورز

 .کم آب بوده ولی در هر شرایطی نیاز خود را تأمین کرده است

های نوین آبیاری سال گذشته در شود، گفت: سامانههای زیرزمینی با وزارت نیرو اجرا میطرح تعادل بخشی سفره وی با بیان اینکه

 .هزار هکتار به اجرا در آید 250کنیم امسال این طرح در سطح بینی میشهزار هکتار اراضی کشاورزی اجرا شد و پی ۰۰۵
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دهد، بیان داشت: تسهیالت های نوین آبیاری را یارانه میدرصد تسهیالت سامانه 8۰وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه دولت 

 .شودمیها و پرورش ماهی در قفس بدون محدودیت ارایه های توسعه گلخانهاحرای طرح

هزار  0۲۵برداران تحویل داده شده و هزار هکتاری اراضی خوزستان و ایالم به بهره ۰۰۵هزار هکتار از طرح احیای  ۲۵۵وی گفت: 

 .شودتحویل می 5٦آماده تخصیص است که تا سال  هکتار از این طرح

 .کرده استبینی حجتی گفت: دولت یک هزار میلیارد تومان برای بیمه محصوالت کشاورزی پیش

 .های کشاورزی استدرصد از مبلغ ریالی صندوق توسعه ملی هر ساله سهم اجرای طرح ۰۵وی افزود: 

ها، گیری از ظرفیتهای مصوب وزارت جهاد کشاورزی در اقتصاد مقاومتی با محوریت بهرهوزیر جهاد کشاورزی گفت: اجرای طرح

 .از دانش و ابزار نوین در دستور کار قرار دارد وری منابع آب و خاک، استفادهافزایش تولید و بهره

های نوین آبیاری، پرورش ماهی در قفس در دریاهای شمال ای، توسعه روشهای گلخانههای توسعه کشتحجتی بیان داشت: طرح

 .شودو جنوب کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی اجرا می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۰05۰۵۰۰5۵۵۵۵55 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – ۰۹۵۹فروردین  ۰۹تاریخ: 

  درصدی تقاضا در بازاردرصدی تقاضا در بازار  1۵1۵قیمت گوشت کاهش می یابد/ کاهش قیمت گوشت کاهش می یابد/ کاهش 

بررسی کشتارگاه ها باید گفت که تقاضا در بازار نسبت به سال گذشته از کاهش رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: با رصد و 

 .درصدی برخوردار بوده است 0۵

در خصوص قیمت  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت وگو با 

در بازار اظهار داشت: از اوایل اسفند ماه تا کنون قیمت گوشت گوسفندی در بازار تغییر خاصی نداشته به طوریکه اکنون هر گوشت 

 .هزار تومان عرضه می شود 00تا  00هزار تومان و به مشتری  0۰تا  0۵کیلوگرم شقه بدون دمبه به مغازه دار بین 

با سال گذشته گفت: با رصد و بررسی کشتارگاه ها باید گفت که تقاضا در بازار نسبت به  وی با اشاره به روند بازار نوروز در مقایسه

 .درصدی برخوردار بوده است 0۵سال گذشته از کاهش 

عمده خرید خودرو کردند و  50ملکی در خصوص دالیل کاهش تقاضا در ایام نوروز بیان کرد: در واقع مردم در روزهای پایانی سال 

 .ه به سفرهای درون شهری کاهش قدرت خرید تقاضا کاهش چشم گیری داشته استاز طرفی با توج

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد: در اواخر بهمن ماه سال گذشته کاهش قیمت پوست و دمبه و توقف صادرات به 

بهبود روند صادراتی قیمت  قیمت گوشت سایه انداخته و موجب افزایش قیمت شده است اما گفتنی است که در ماه های آتی تا

 .گوشت کاهش پیدا خواهد کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/۰۰۰۲۲۲0/%D5%8۲%DB%8C%D5% 
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 بازار و قیمت ها

 ۰0:۵0 - ۰05۰فروردین  ۰٦تاریخ: 

  هزار تومانهزار تومان  ۰۵۵۰۵۵نوبرانه/ گوجه سبز کیلویی نوبرانه/ گوجه سبز کیلویی قیمت نجومی میوه های قیمت نجومی میوه های 

 .هزار تومان است ۰۵۵تا  0۰گوجه گرمسار زودتر از سال های گذشته به بازار آمد که بسته به کیفیت قیمت حدود 

بز از جمله محصوالتی است که هر ساله در فصل نوبرانه چغاله بادام و گوجه س اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش خبرنگار 

 .هزار تومان می رسد ۰۵۵تا  ۰۵اش قیمت های نجومی پیدا می کند و به کیلویی 

حال برای اطالع از وضعیت بازار میوه های نوبرانه به سراغ رئیس اتحادیه میوه و سبزی رفتیم تا از وضعیت این بازار در سال جاری 

 :با خبر شویم

ین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت:هرساله در حس

 .هزار تومان است 0۵تا  ۲۵قیمت هر کیلو چغاله ریز  اکنون  روزهای ابتدایی چغاله بادام نوبرانه قیمت باالیی دارد اما 

ه گوجه سبز به بازار گفت: گوجه گرمسار زودتر از سال های گذشته به بازار آمد که بسته به وی با اشاره به ورود غیر منتظره نوبران

 .هزار تومان در بازار است ۰۲تا  8هزار تومان و گوجه سبز ریز کاشان  ۰۵۵تا  0۰کیفیت قیمت حدود 

لید بیش از مصرف و وفوری در بازار مهاجران در خصوص سایر میوه های نوبرانه یادآور شد: امسال توت فرنگی به سبب افزایش تو

 .قیمت آن در بازار نتوانسته هزینه تولیدکنندگان را جبران کند

قیمت هندوانه به سبب افزایش کاشت  رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به نوبرانه هندوانه در بازار تصریح کرد: در سال جاری 

  .تومان است ۰۲۵۵تا  ٦۵۵در بازار حدود  در چابهار متعادل است به طوریکه قیمت هر کیلو آن

http://www.yjc.ir/fa/news/۰۰۰0۲55/%D5%8۲%DB% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  شودشود  افزایش قیمت مرغ با مدیریت تولید محقق میافزایش قیمت مرغ با مدیریت تولید محقق می

عضو هیأت مدیره اتحادیه سراسری مرغ داران گوشتی گفت: در واقع اگر بحث مدیریت تولید اجرایی شود در ماه های آتی نه تنها 

 .کاهش قیمت مرغ نخواهیم داشت بلکه احتمال روند صعودی قیمت ها در بازار وجود دارد

در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان فت وگو با عظیم حجت عضو هیأت مدیره اتحادیه سراسری مرغ داران گوشتی در گ

خصوص وضعیت قیمت مرغ در بازار اظهار داشت: در ایام نوروز قیمت مرغ در استان های مختلف متغیر بوده و گفتنی است که 

 .تان ها تأثیرگذار بوده استمتوسط قیمت مرغ در استان تهران نیز در قیمت سایر اس

وی با اشاره به افزایش قیمت جوجه گفت: قیمت جوجه در اواخر اسفند و اوایل فروردین نسبت به ماه های قبلی خود هزار تومان 

افزایش داشته و از طرفی با توجه به افزایش هزینه های کارگری همچون عیدی و پاداش در پایان سال و کاهش قیمت مرغ زیان 

 .اران را تدوام بخشیده استمرغد

تومان و مرغ  5۵۵هزار و  0الی  ٦۵۵هزار و  0حجت در ادامه بیان کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ زنده در استان تهران 

 .تومان که با قیمت واقعی خود فاصله معناداری دارد ۰۵۵هزار و  ۰آماده به طبخ برای مصرف کننده 

سری مرغ داران با اشاره به روند کاهش قیمت در ایام نوروز یادآور شد: مازاد عرضه مرغ گرم در بازار عضو هیأت مدیره اتحادیه سرا

 .و عرضه مرغ منجمد از سوی شرکت پشتیبانی تأثیر بسزایی در کاهش قیمت مرغ در بازار و زیان مردغداران داشته است

ر بحث مدیریت تولید اجرایی شود در ماه های آتی نه تنها کاهش وی با اشاره به پیشبینی قیمت در روزهای آتی گفت: در واقع اگ

قیمت مرغ نخواهیم داشت بلکه احتمال روند صعودی قیمت ها در بازار وججود دارد اما اگر مدیریت تولید رها شود و شرکت 

 .ان مرغداران خواهیم بودپشتیبانی مجبور به عرضه مرغ در بازار شود الزم به ذکر است که شاهد تدوام روند کاهش قیمت و زی

http://www.yjc.ir/fa/news/۰۰۰۰05۵/%D8%A5%D5%8۰% 
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 برنامه و سیاست ها

  ۵۹/۱۰/۰۱ فارس

اخطار کتبی/ اعضای هیأت اخطار کتبی/ اعضای هیأت   ۲۲اعتنایی به اعتنایی به وگو با فارس خبر داد بیوگو با فارس خبر داد بیرئیس اتاق اصناف ایران در گفترئیس اتاق اصناف ایران در گفت

  شوندشوندمدیره اتحادیه بارفروشان عزل میمدیره اتحادیه بارفروشان عزل می
بار اخطار کتبی به اعضای هیأت مدیره بارفروشان و تمکین نکردن آنها گفت: همه اعضای  ۲رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به  

  .شوندهیأت مدیره این اتحادیه در روزهای آینده عزل می

، در پاسخ به اینکه خبر انحالل اتحادیه بارفروشان اخیرا مطرح شده خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی علی فاضلی در گفت

نظارت،  است،اظهار داشت: بحث انحالل اتحادیه مطرح نیست بلکه به دلیل عدم استنکاف از دستور اصناف طبق نظر کمیسیون

 .شونداعضای هیأت مدیره این اتحادیه عزل می

رغم دو بار اخطار کتبی اعضای هیأت مدیره این اتحادیه تمکین نکرده و از آنجا که وی در توضیح بیشتر تصریح کرد: متأسفانه علی

م گرفت تا این قانون اجرا شود، کمیسیون نظارت تصمیطبق قانون پس از دو مرحله اخطار و درج در پرونده شرایط عزل حاکم می

 .شود. اما قبل از این تالشمان بر این بود که هیأت مدیره به نوعی تمکین کند

فاضلی دلیل عزل اعضای هیات مدیره اتحادیه بارفرشان را استنکاف از دستورات کمیسیون نظارت استان در بحث ساماندهی درونی 

ه دارای پروانه کسب هستند در درون حجره کارخود را انجام دهند، نه در مشاعات اتحادیه عنوان کرد و افزود: قرار بود واحدهایی ک

 .هایی به وجود آمدکه متاسفانه این موضوع رعایت نشد و درگیری

به گفته فاضلی عدم نصب پروانه کسب و مسائلی ازاین قبیل دالیلی بود که اعضای هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان از آن استنکاف 

 .ذکر گرفتندکرده و ت

های قاچاق میوه در عزل این افراد یا رئیس اتحادیه مؤثر بوده، گفت: اگر بحث رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به اینکه چقدر بحث

کردیم. فقط این بحث مطرح نیست و دالیل مختلفی در این زمینه وجود قاچاق میوه مطرح بود فقط رئیس اتحادیه را عزل می

 .دارد

نفر از معتمدین صنف با انتخاب اتاق اصناف ایران به  0البدل و نفر از اعضای علی 0شود و فعاًل کرد:اتحادیه منحل نمیوی تاکید 

 .ماه آینده انتخابات برگزار شود ٦ماه کارهای اتحادیه بارفروشان را پیش خواهند برد تا  ٦مدت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۰05۰۵۰۰8۵۵۵۵50 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۹تاریخ: 

  ۰141۰141گزارش موشکافانه تولیدات کشاورزی، جنگلداری و شیالت در سال گزارش موشکافانه تولیدات کشاورزی، جنگلداری و شیالت در سال 

جنگلداری و شیالت را در مرکز آمار ایران در جدیدترین بررسی خود و با جزییات تازه در تولیدات بخش کشاورزی، 

 برآورد کرد. ۰141سال 

خورشیدی موشکافی کرده است که  ۰050به گزارش ایانا، مرکز آمار ایران در جدیدترین بررسی خود ایران را در آیینه آمار در سال 

زی، جنگلداری و شیالت که توسعه آن، افزایش تولیدات زراعی، دامی، شیالت و جنگلداری را به همراه خواهد کشاوردر زیر بخش 

داشت و افزایش تولید اقالم مذکور ضمن ایجاد اشتغال و کمک به رشد اقتصادی به امنیت غذای و بهبود تغذیه کمک می کند آمده 

هزار تن برآورد شد که بیشترین میزان تولید در استان خراسان  58۰کشور در کل  ۰050است: مقدار تولید گوشت قرمز در سال 

 هزار تن محقق شد. ۰۵هزار تن و کمترین تولید در استان البرز با  5۰رضوی با رقم 

هزارتن کمترین میزان تولید و  ۰۵هزارتن تولید شد که استان کهگیلویه و بویر احمد با  00در بخش گوشت مرغ دو میلیون و 

 هزار تن بیشترین تولید را در کشور داشته است. ۲00ندرن با تولید ماز

هزار بهره بردار با  ۲58حدود یک میلیون و  ۰05۵این بررسی می افزاید: طبق نتایج آمارگیری از دامداری های کشور در سال 

هزار راس بز و  50میلیون و  ۲۲ا هزار بهره بردار ب ۰0۵هزار راس گوسفند و بره،حدود یک میلیون و  ۲۰۰میلیون و  ۰۵تعداد 

 هزار راس گاو و گوساله وجود داشته است.  5۰میلیون و  ٦هزار بهره برداری با  5٦بزغاله و حدود یک میلیون و 

تن، سهم صید از آب های  ٦05هزارو  05درصد با رقمی معادل  ۲/0در زیر بخش شیالت و آبزیان سهم صید از آب های شمال 

تن و در  5۰5هزارو  05۰درصد با رقمی معادل  ۲/05تن، سهم آبزی پروری  8٦۰هزارو  ۰0۰ا رقمی معادل درصد ب ٦/۰٦جنوب 

 تولید و صید شد. ۰050تن آبزی در آب های کشور طی سال  ۲۲5هزار و  505مجموع 

قبل در حوزه  نسبت به سال ۰05۲همچنین ارزش افزوده فعالیت های بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری در سال 

درصدی، جنگلداری  ۰۰/00، دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار ۲0/50های زراعت و باغبانی از رشد 

 درصدی برخوردار بود. ٦0/0۵درصدی و ماهیگیری از رشد  00/00

هزارو  ۰8٦ر با جمعیت یک میلیون و خانوا ٦٦۵هزارو  ۲۰۲این بررسی در زیر بخش عشایر کوچنده آورده است: عشایر کوچنده 

در صد را مردان تشکیل می دهند و  ۰۰درصد آن ها را زنان و  05برآورد شده اند که  ۰085نفر مطابق سر شماری سال  80۵

سال قرار دارند.بیشترین جمعیت عشایر در دوره ییالق مربوط به  ۰5تا  ۰۰بیشترین جمعیت عشایر کوچنده کشور در رده سنی 

خانوار است و بیشترین جمعیت عشایر در دوره قشالق نیز  ۰٦0هزارو  ۲۲و  5۲۵هزارو  ۲0های فارس و کرمان به ترتیب با  استان

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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نفر جمعیت است.همچنین مقدار تولید و فروش صنایع دستی عشایر  8۲۰هزارو  ۰05خانوار و  ۲55هزارو  ۲5در استان فارس با 

متر مربع و در بخش  ۲۲0هزارو  5۲)مترمربع( و فروش 0٦۵هزارو  ۰۰5قالیچه و گبه  در بخش تولید قالی، ۰085کوچنده در سال 

متر مربع ورنی و جاجیم و  085هزارو  ۰5متر مربع و تولید  0٦0هزارو  ۰٦متر مربع و فروش  ٦۵۰هزارو  ٦0گلیم و زیلو با تولید 

 .بوده است.متر مربع و.. 005هزارو  ۰۰۰متر مربع حصیر و فروش  5هزارو  500تولید

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦۵5/%DA%AF%D8%B۲% 

 
 برنامه و سیاست ها

  ۵۹/۱۰/۰۰ فارس

  گیالن الگوی همکاری صادرات محصوالت کشاورزی با روسیه باشد گیالن الگوی همکاری صادرات محصوالت کشاورزی با روسیه باشد 
تواند الگوی ضرورت توسعه روابط تجاری ایران و روسیه، گفت: گیالن می کید برٔ  سرکنسول فدراسیون روسیه در رشت با تا

  .ویژه کشاورزی با روسیه باشدهمکاری صادرات محصوالت مختلف به

صنایع و معادن و کشاورزی از رشت، کنستانتین آلکسیف صبح امروز در نشست با رئیس اتاق بازرگانی،  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های زیادی در گیالن وجود دارد که باید برای نتیجه مطلوب گیالن با ابراز خرسندی از برگزاری از جلسه مذکور اظهار کرد: ظرفیت

 .از آن تالش کنیم

های گیالن ز ظرفیتمند هستیم تا آخرین گام برای توسعه تجارت دو کشور ایران و روسیه با استفاده اوی با بیان اینکه عالقه

 .توان آنها را برطرف کردحرکت کنیم، تصریح کرد: اشکاالتی در گمرک وجود دارد که جدی نیست و می

نامه ایران و روسیه چندین روادید تفریحی و گردشگری در سرکنسول فدراسیون روسیه در رشت با اشاره به اینکه طبق توافق

 .ارتباط با ایران را تقویت کند سفارت صادر شده است، گفت: سفارت ما باید

تواند الگوی همکاری در های گیالن را برای توسعه همکاری تجاری با ایران خوب دانست و خاطرنشان کرد: گیالن میوی ظرفیت

 .زمینه کشاورزی، گردشگری، تجاری و... باشد و باید این روابط را تنظیم کنیم

مشکالت صادرات کاالی ایرانی در گمرک چند اداره باید هماهنگ باشند، یادآور شد: آلکسیف با بیان اینکه برای برطرف شدن 

 .وزارت امور خارجه، مدیریت محلی، خدمات آژانس گمرکی و... باید همکاری داشته باشند

ظیفه ما خدمت به مندی در زمینه توسعه تجاری با روسیه وجود دارد، متذکر شد: ووی با اشاره به اینکه از طرف تجار ایران عالقه

 .بازرگانان و کمک به تقویت تجاری است

 :های خود در این سرکنسولگری عنوان کرد و متذکر شدسرکنسول فدراسیون روسیه در رشت آشنایی با مدیران گیالنی را از برنامه

 .ت خود در گیالن ارائه دهمموریٔ  ام تا بتوانم خدمات مطلوب را در مدت ماتاکنون چندین مالقات با برخی مدیران استان داشته

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۰05۰۵۰۲۰۵۵۵۵۲5 
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 برنامه و سیاست ها
  ۵۹/۱۰/۰۵ فارس

  کندکندهزار هکتار زمین در قزاقستان کشت میهزار هکتار زمین در قزاقستان کشت می  ۰۵۰۵امسال؛ شرکت ایرانی امسال؛ شرکت ایرانی 
هزار هکتار  ۰۵های روغنی، پرورش گاو، گوسفند و احداث گلخانه در قزاقستان هستند گذاران ایرانی به دنبال کشت دانهسرمایه 

  .هزار هکتار خواهد شد ۰۵۵شود و سال آینده این مساحت زمین کشاورزی امسال کشت می

گذاران ایرانی در صدد هستند در های قزاقستان اعالم کردند سرمایه، رسانهخبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین

 .ای به ثمر برسانندقزاقستان محصوالت کشاورزی تولید کنند احشام پرورش دهند و محصوالت گلخانه

 .الت آکتوب قزاقستان این کارها را انجام دهندگذاران ایرانی قرار است در ایادر این باره اعالم کرد: سرمایه TCA پایگاه خبری

هزار هکتار برای تولید محصوالت کشاورزی  ۰۵۵براساس این گزارش، یک شرکت ایرانی از مسئوالن ایالت آکتوب قزاقستان 

ایرانی  توافق شده و قرار است بقیه در سال آینده به این شرکت ۲۵۰٦هزار هکتار برای تحویل در سال  ۰۵درخواست کرده است. 

 .تحویل داده شود

همچنین این پایگاه خبری گفته است شرکت ایرانی دیگری به دنبال پرورش گوسفند در ایالت آکتوب قزاقستان است آنها به دنبال 

 0۵هایی در مساحت های ایرانی به دنبال احداث گلخانهعقد قرارداد طوالنی مدت برای پرورش گوسفند هستند همچنین شرکت

 .هزار رأسی هستند ۰۵۵هزار رأسی و نیز پرورش گوسفند  ۰۵های یز گاوداریهکتار و ن

 .های روغنی( در ایالت کستانا انجام دهدخواهد پرورش کلزا )دانهپیش از این گزارش شده بود که یک شرکت ایرانی همچنین می

p://www.farsnews.com/newstext.php?nn=htt۰05۰۵۰۰5۵۵۵٦0۵ 
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 برنامه و سیاست ها
  ۵۹/۱۰/۰۵ فارس

کنندگان بخش کشاورزی/ پرداخت یارانه صادراتی کنندگان بخش کشاورزی/ پرداخت یارانه صادراتی بازار دغدغه اصلی تولیدبازار دغدغه اصلی تولید  ::وزیر جهاد کشاورزیوزیر جهاد کشاورزی

  ضروری استضروری است
کنندگان بخش کشاورزی برای یافتن بازار محصوالت تولیدی دچار مشکل هستند و برای رفع این وزیر جهاد کشاورزی گفت: تولید 

  .های صادراتی هستیمهای صادراتی از جمله فراهم کردن یارانهمشکل نیازمند فراهم ساختن زیر ساخت

وگوی ویژه خبری شبکه دو محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در برنامه گفت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های تولیدکنندگان در بخش پروتئین حیوانی اعم از طیور، گوشت گفت: عمده دغدغه« کشاورزی و اقتصاد مقاومتی»با عنوان  سیما

 .لبنیات عرضه محصول و بازاریابی است قرمز و

افزود: تا دو سال گذشته این بخش از  کنندگان این بخش برای بازار محصول دچار مشکل هستند،تاکید بر اینکه تولیدوی با 

ها از وضعیت خوبی برخوردار است و به وفور در اختیار ها مشکل داشتند، اما در حال حاضر نهادهکنندگان در تامین نهادهتولید

 .کنندگان وجود نداردمشکلی برای تأمین نهاده برای تولیدگیرد و هیچ کنندگان قرار میتولید

بیان داشت: به  وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باغداران هم با مشکل بازار مواجه هستند اما این موضوع در این بخش کمتر است

کنندگان مانده است تولیدپرتقال روی دست  این روزها محصول بخشی از سیب درختی، سیب زمینی، و مقداری هم عنوان مثال

تمام محصول کشاورزان به طور به بازار  محدود و کنترل کردن واردات امیدواریم تا های تشویقی و همچنینکه با پیگیری سیاست

 .مصرف برسد

ن سیب هزار ت 0۵۵میلیون و  0گیرد، تصریح کرد: سال گذشته در پاسخ به این سؤال چرا قبل از تولید نیازسنجی صورت نمی وی 

میلیون تن است بنابراین باید برای پیشگیری از این مسائل باید  ۲.۰تا  ۲درختی در کشور تولید شد در حالی که نیاز داخلی بین 

 .بازاریابی انجام شود ضمن اینکه در سیستم مربوط به صادرات نقاط ضعف جدی وجود دارد

های اضای کاال در دنیا یک بازار رقابتی است که انواع و اقسام یارانهوزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بازار صادراتی و عرضه و تق

گیرد در حالی کنندگان قرار میهای ترجیحی در اختیار تولیدای و تعرفههای منطقهصادراتی برای عرضه محصوالت عالوه بر پیمان

 .ایمهی نرسیدهای و بازارهای مشترک به نقطه قابل توجهای منطقهکه ما هنوز در ایجاد پیمان

ها سال طول ای دهگیری پیمان منطقهمیان مدت و بلند مدت است، گفت: بعد از شکل وی با بیان اینکه صادرات نیازمند برنامه

 .اندازی شود و نیاز به زمان دارد، بازار مشترک راهکشد تا با کشورهای منطقهمی

 هزار تن مرغ و تخم مرغ صادر شد 150 *
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مرغ به کشورهای مختلف صادر شد، گفت: صادرات به روسیه نیازمند فراهم هزار تن تخم ۰۵۵اینکه سال گذشته حجتی با بیان 

 .ای و همچنین در نظر گرفتن قیمت تمام شده استهای تفاهمی، فنی و قرنطینهکردن زیر ساخت

کشورهای همسایه بیان داشت: توان هزار تن مرغ در سال گذشته به  ۰۵وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به صادرات 

 .صادراتی ما در این زمینه بیشتر است و باید به فکر یافتن بازارهای جدید باشیم

کنندگان به آن اعتراض دارند نوسان قیمت است، این مسئله وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که یکی از مسائلی که تولید

کننده محصولش را به کنندگان است و باید نظامی را حاکم کند که تولیدلت هم مسئول تولیدکنید، گفت: دورا چگونه ارزیابی می

 .کنداساسی است که دولت از نظر اقتصادی دنبال می تمام شده عرضه کند تا تولید پایدار باشد و این قیمتی که برای آنها

بازار در هم باشد که قیمت منطقی باشد و تبدیل به سیاه هاکنندهوی افزود: از طرف دیگر همزمان دولت باید نگران حال مصرف

لذا وقتی ما قیمت تضمینی خصوصا در ارتباط با محصوالت کشاورزی در  شود یک طرفه نگاه کرد ومقاطع خاص نشود و نمی

طرف هم باید پیگیری  تر نیاید از آنارتباط با قوانین موضوعه داریم و موظف هستیم روشی را دنبال کنیم که قیمت از حدی پایین

 .کنیم تا قیمت از یک حداکثر هم بیشتر نشود و یک قیمت منطقی ایجاد شود

کند تعیین قیمت دستوری چقدر در راستای تعیین قیمت منطقی به ما کمک می  وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که

گیرد، آیا آین کند اما دولت برای آن قیمتی را در نظر میعالم میکننده شیرخام قیمت تمام شده شیر را ابه عنوان مثال وقتی تولید

ها کنندهکنندگان و مصرفگذاری دستوری نیست بلکه سازمان حمایت از تولیداین نحوه قیمت :به ضرر تولید کننده نیست، گفت

 .کننده زیان نکندا تولیدوری متوسط چقدر است تکند که قیمت یک کاال در یک واحد تولیدی متوسط با بهرهتعیین می

کننده کننده و نه تولیدای در بازار تنظیم شود که نه مصرفبنابراین دولت باید مراقب باشد تا قیمت کاالها به گونه حجتی گفت:

 ساز است، ضمن اینکه این موضوع در اکثرها در بازار برای هر دو طرف مشکلزیان نبینند زیرا رها کردن افسار گیسخته قیمت

 .توان آن را دستوری دانستکشورها در حال اجراست و به هیچ عنوان نمی

 شودتراز غذایی کشور صفر می *

درصد عنوان کرد و افزود: تراز غذایی کشور علیرغم  0.۲تا  0.5را بین  50وزیر جهاد کشاورزی نرخ رشد بخش کشاورزی در سال 

میلیارد دالر در  0.۲و منفی  50میلیارد دالر در سال  ۰.۰به منفی  5۲ال میلیارد دالر در س 8افزایش جمعیت و تقاضا از منفی 

 .رسدای میان مدت این رقم به صفر میرسیده است و در برنامه 50سال 

 ضرورت پرداخت یارانه صادراتی محصوالت کشاورزی *

در بازارهای رقابتی ضروری است، گفت: با  وی با بیان اینکه اتخاذ ساز و کار تشویقی و پرداخت یارانه صادراتی برای حضور موفق

 .اتخاذ تدابیر مناسب در دولت به دنبال بازاریابی و صادرات محصوالت کشاورزی هستیم

شود، بیان داشت: ایران به طور تاریخی حجتی در مورد شرایط کم آبی و اینکه بخشی قابل توجهی از آب ساالنه صرف کشاورزی می

 .طی نیاز خود را تأمین کرده استکم آب بوده ولی در هر شرای

های نوین آبیاری سال گذشته در شود، گفت: سامانههای زیرزمینی با وزارت نیرو اجرا میطرح تعادل بخشی سفره وی با بیان اینکه

 .هزار هکتار به اجرا در آید 250کنیم امسال این طرح در سطح بینی میهزار هکتار اراضی کشاورزی اجرا شد و پیش ۰۰۵

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم فروردین 

 
 

40 
 

دهد، بیان داشت: تسهیالت های نوین آبیاری را یارانه میدرصد تسهیالت سامانه 8۰وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه دولت 

 .شودها و پرورش ماهی در قفس بدون محدودیت ارایه میهای توسعه گلخانهاحرای طرح

هزار  0۲۵برداران تحویل داده شده و ستان و ایالم به بهرههزار هکتاری اراضی خوز ۰۰۵هزار هکتار از طرح احیای  ۲۵۵وی گفت: 

 .شودتحویل می 5٦آماده تخصیص است که تا سال  هکتار از این طرح

 .بینی کرده استحجتی گفت: دولت یک هزار میلیارد تومان برای بیمه محصوالت کشاورزی پیش

 .های کشاورزی استاجرای طرح درصد از مبلغ ریالی صندوق توسعه ملی هر ساله سهم ۰۵وی افزود: 

ها، گیری از ظرفیتهای مصوب وزارت جهاد کشاورزی در اقتصاد مقاومتی با محوریت بهرهوزیر جهاد کشاورزی گفت: اجرای طرح

 .وری منابع آب و خاک، استفاده از دانش و ابزار نوین در دستور کار قرار داردافزایش تولید و بهره

های نوین آبیاری، پرورش ماهی در قفس در دریاهای شمال ای، توسعه روشهای گلخانهتوسعه کشت هایحجتی بیان داشت: طرح

 .شودو جنوب کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی اجرا می
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۹تاریخ: 

  ارائه خدمات الکترونیک به تولیدکنندگان دارو از ماه آینده مشروط می شودارائه خدمات الکترونیک به تولیدکنندگان دارو از ماه آینده مشروط می شود

الکترونیک دفتر دارو مدیر کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور گفت: با توجه به راه اندازی و بروز شدن سامانه خدمات 

مقتضی است از این پس تمامی شرکت های تولیدکننده  و درمان در زیر بخش های تولید، صادرات، امور توزیع و داروخانه ها،

 .داخلی نسبت به تکمیل پروفایل شرکت و همچنین ورود به سامانه و درج آمار تولید روزانه محصوالت تولیدی اقدام کنند

ارائه خدمات الکترونیک به  ۰۰/۵۲/4۰اعالم کرد: از تاریخ  و درمان سازمان دامپزشکی کشور مدیر کل دفتر دارو

مشروط به تکمیل پروفایل و به روز شدن آمار و اطالعات تولیدات و درج آن در  شرکت های دارویی تولید داخل

 .مذکور خواهد بود سامانه

دامپزشکی کشور اظهار داشت: با توجه به راه اندازی و بروز شدن سامانه  محسن مهدوی نژاد، مدیر کل دفتر دارو و درمان سازمان 

مقتضی است از خدمات الکترونیک دفتر دارو و درمان و داروهای گیاهی در زیر بخش های تولید، صادرات، امور توزیع و داروخانه ها،

و درج  اینجاچنین ورود به سامانه به آدرس این پس تمامی شرکت های تولیدکننده داخلی نسبت به تکمیل پروفایل شرکت و هم

 آمار تولید روزانه محصوالت تولیدی اقدام نمایند.

مهدوی نژاد ادامه داد: براساس برنامه ریزی های انجام شده در نظر است با تقویت بسته تبادل الکترونیک در این حوزه اعمال  

تی برشبکه توزیع و امور پخش دارو و محصوالت دامپزشکی بهبود یافته و در این راستا ضمن حفظ منافع نظارت های فنی و بهداش

 و حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان از عرضه محصوالت تقلبی و غیر مجاز دامپزشکی ممانعت به عمل آید. 

خواست کرد درخصوص عملیاتی کردن این مهم، حداکثر مدیر کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور از تولید کنندگان در

 همکاری و هماهنگی الزم را با دفتر دارو و درمان به عمل آورند./

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦۰8/%D8%A5% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  رئیس حفظ نباتات عازم فائو شدرئیس حفظ نباتات عازم فائو شد

 .رئیس سازمان حفظ نباتات کشور جهت شرکت در یازدهمین اجالس کمیسیون موازین بهداشت گیاهی عازم ایتالیا شد

المللی حفظ نباتات فائو، محمدعلی به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، بنا به دعوت رسمی دبیرخانه کنوانسیون بین

اغستانی ریاست سازمان حفظ نباتات کشور صبح امروز جهت شرکت در یازدهمین اجالس ساالنه کمیسیون موازین بهداشت ب

 گیاهی وارد مقر فائو در شهر رم کشور ایتالیا شد.

 المللی حفظ نباتات فائو جهت تصویبهای ساالنه کمیسیون موازین بهداشت گیاهی کنوانسیون بینشایان ذکر است، اجالس

ها و محصوالت گیاهی های کلیدی ضوابط بهداشت گیاهی در تجارت جهانی گیاهان، اندامگیریها، استانداردها، تصمیمسیاست

 شود.برای مدت یکسال با رأی اجماع کشورهای عضو برگزار می

گذاری و اجرای یاستالمللی نشانگر اهمیت و توجه به سهای مهم بینمشارکت فعال و پویای کشورهای عضو در چنین اجالس

 قوانین و مقررات برای کشور عضو.

سازمان حفظ نباتات کشور تاکنون در چهار اجالس سنوات گذشته حضور داشته و در همه آنها حضوری فعال، تخصصی و پویا و 

 تأثیرگذار از خود نشان داده است.

 توان به موارد زیر اشاره کرد.میهای گذشته توسط سازمان حفظ نباتات کشور شده در اجالساز توفیقات کسب

المللی موازین بهداشت گیاهی به مدت کسب کرسی نمایندگی کشورهای خاور نزدیک در کمیته بسیار مهم استانداردهای بین -

 سه سال )که در اجالس سال گذشته حاصل شد(.

 صل شد(.)که در اجالس سال گذشته حا IPPCعضویت در کار گروه تخصصی تدوین استانداردهای  -

گیری از ریزی درباره موازین و استانداردهای قرنطینه و بهداشت گیاهی و بهرهگذاری و برنامهمشارکت فعال در امر سیاست -

 المللی حفظ نباتاتسازی دبیرخانه کنوانسیون بینهای ظرفیتپتانسیل

دارند، جهت حل مسائل و مشکالت حفظ نباتات مذاکره مستقیم با کشورهایی که بیشترین حجم مبادالت کشاورزی را با کشور  -

 در زمینه صادرات، واردات و ترانزیت محصوالت کشاورزی

الزم به ذکر است، مهدی قائمیان، معاون قرنطینه و کنترل آفات سازمان حفظ نباتات نیز به همراه ریاست سازمان در این اجالس  -

 شرکت کرده است.

 شود./ماه در مقر فائو واقع در شهر رم کشور ایتالیا برگزار مینفروردی ۲۵تا  ۰٦اجالس فوق از تاریخ 

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦8۰/%D8%B۰%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  توانند دو میلیون تن سیب صادر کنندتوانند دو میلیون تن سیب صادر کنندمیمیخورند، پس خورند، پس هزار تن موز میهزار تن موز می  9۵۵9۵۵ها ها ایرانیایرانی

 هاماراتن واردات موز به ازای صادرات سیب در سناریوی ارجمندی

درصد افزایش پیدا کند و واردکنندگان ملزم شوند به ازای واردات هر  ۲٦دولت تصویب کرد که تعرفه واردات موز از چهار درصد به 

های االجرا شده است که بر اساس گزارشای در حالی الزمچنین مصوبهیک کیلوگرم موز، پنج کیلوگرم سیب صادر کنند. 

 .خورند، به این معنا که باید دو میلیون تن سیب نیز صادر شودهزار تن موز می 0۵۵ها ساالنه منتشرشده، ایرانی

 گیرد؟صادرات سیب تا کجا اوج می

شوند که در اتاق ایران و تنظیم بازار موز در ایران شناخته میترین واردکنندگان بزرگ موز عنوان سرشناسبرادران ارجمندی به

 کنند.داخلی نقش مؤثری را ایفا می

درصد افزایش یافت و  ۲٦، تعرفه موز از چهار به 5۰گوید: بر اساس مقررات جدید صادرات و واردات در سال علی ارجمندی می

عوارض  50شود؛ این بدان معناست که اگر در سال رصد تعیین میمجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی یک کیلوگرم موز، پنج د

 کند.شد، به پنج دالر افزایش پیدا میگمرکی برای هر کارتن دو دالر محاسبه می

افزاید: شرکت برادران وی در پاسخ به این پرسش که سهم شرکت برادران ارجمندی از صادرات سیب چقدر خواهد بود، می

 شود.هزار تن موز را شامل می 58کند که به عبارتی کیلوگرمی موز وارد می ۰0نه شش میلیون کارتن ارجمندی در مجموع ساال

 05۵هزار تن موز وارداتی سهم واقعی آنها باشد،  58در صورتی که  "برادران ارجمندی"دهد سهم محاسبات سرانگشتی نشان می

 هزار تن خواهد بود.

میلیون تن  ۰۰های منتشرشده در جهان، ساالنه کند: بر اساس گزارشکشاورزی خاطرنشان میعضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 میلیون تن است که گردش مالی آن تا شش میلیارد دالر گزارش شده است. ۰٦.8شود و حجم صادراتی آن موز تولید می

خست و بعد از آن کاستاریکا، فیلیپین، کلمبیا و درصد از کل صادرات جهان در رتبه ن ۲5دهد: اکوادور با سهم ارجمندی ادامه می

 اند.و هفت درصد را به خود اختصاص داده ۰۵، ۰۲، ۰0گواتماال قرار دارند که به ترتیب 

ترین درصد، بزرگ 05کند: بر اساس آمار سازمان ملل، اتحادیه اروپا با ترین واردکنندگان موز دنیا تصریح میوی با اشاره به بزرگ

 های بعدی قرار دارند.درصد، ژاپن با هفت و روسیه با پنج درصد در رتبه ۲٦موز دنیا شناخته شده و بعد از آن آمریکا  واردکننده

 تاریخ انقضا صادرات سیب نزدیک است

دهند، اما ها حاکی است که برادران ارجمندی سهم بیشتری از واردات موز در کشور را به خود اختصاص میزنیهرچند گمانه

نفر آنها موزهای کشور اکوادور و بولیوی را از مرز  ٦۵نفر در واردکنندگان موز شراکت دارند که  ٦0ریوی دیگری معتقد است سنا
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کنند و تنها چهار نفر موزها را از سومالی و آفریقای جنوبی و توسط کشتی و از طریق بنادر وارد ترکیه با کانتینر وارد کشور می

 کنند.بازارهای ایران می

هزار تن سیب در کشور تولید شده  5۰۵های وزارت جهاد کشاورزی، امسال بیش از سه میلیون و از سوی دیگر، بر اساس گزارش

که نسبت به سال مشابه پیش از این، حدود دو میلیون تن افزایش تولید داشته است؛ هرچند سازمان تعاون روستایی ایران تالش 

های صادراتی و تسهیالت ویژه به کمک باغداران آمده و با پرداخت مشوقذربایجان غربی بهکرد با خرید توافقی سیب در استان آ

های شمال غربی کشور مملو از سیب بوده و این محصول پس از بانکی، تجار را به صادرات تشویق کند، اما همچنان انبارهای استان

 ل زراعی گذشته قرار دارد.فرنگی، در صدر بیشترین تولیدات ایران در سازمینی و گوجهسیب

ماه سال فروردین ۰٦وزیر جهاد کشاورزی پیش از این واردات موز به ازای صادرات سیب را مورد تأکید قرار داده بود و توانست در 

رود میهای انباری وجود نداشته باشد، انتظار گیری برای کیفیت سیبصورت مصوبه آن را ابالغ کند. با این وجود، اگر بهانهبه 5۰

 به سرعت بازار سیب تنظیم شود.

های انباری حداکثر تا ارجمندی، واردکننده بزرگ موز به ایران معتقد است: نکته حائز اهمیت در این مصوبه آن است که سیب

هفت ماه دهند؛ چرا که با گذشت بیش از ماه فرصت صادرات دارند و پس از آن قابلیت صادراتی خود را از دست میپایان اردیبهشت

 گیرد./ها، از معیارهای صادراتی فاصله میماندگاری در انبارها و سردخانه

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦55/%D5%8۰%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  هزار نفر در بخش کشاورزی جذب بازار کار شدند/ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعیهزار نفر در بخش کشاورزی جذب بازار کار شدند/ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی  114499

میلیارد از محل منابع  5٦٦هزار و  ۲5میلیارد تومان بود که  5۰۰هزار و 0٦تملک دارایی های سرمایه ای دولت در سال گذشته 

مرزی و آبرسانی روستایی و تسطیح اراضی کشاورزی استان های میلیارد تومان از محل مجوزهای آب های  0۰هزار و 9عمومی و 

 .روستا انجام شد 05۵۵شهر و  5٦مرزی و آبرسانی به 

آغاز شد و پس از  50به گزارش ایانا، نخستین نشست خبری سخنگوی قوه مجریه در سال جدید با گزارش اقتصادی کشور در سال 

 .آن نوبخت به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد

مد باقر نوبخت در ابتدای سخنانش، گزارشی از اقدامات اقتصادی دولت جهت رشد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را ارائه کرد و مح

هزار میلیارد  ۲۵۰هزار میلیارد تومانی،  ۲۲۵گفت: در سال گذشته عمدتا برنامه های ما معطوف به اجرای بودجه بود. از بودجه 

 .رده استدرصد تحقق پیدا ک 5۲تومان یعنی 

میلیارد از  766هزار و  ۲5میلیارد تومان بود که  5۰۰هزار و 0٦او توضیح داد: تملک دارایی های سرمایه ای دولت در سال گذشته 

میلیارد تومان از محل مجوزهای آب های مرزی و آبرسانی روستایی و تسطیح اراضی کشاورزی  0۰هزار و 5  محل منابع عمومی و

 .روستا انجام شد 05۵۵شهر و  5٦رسانی به استان های مرزی و آب

 آمار کلی وضع اشتغال در کشور 

براساس طرح آمارگیری، نیروی کار کشور با افزایش نرخ مشارکت مواجه شد به طوری که نرخ مشارکت نیروی کار از  50در سال 

 .افزایش یافت 50درصد در سال  08.۲به  50درصد در سال  05.۲

 5۵۰میلیون و  ۲0هزار نفر به  8۰8میلیون و  ۲0یک درصدی نرخ مشارکت باعث شد جمعیت فعال کشور از وی ادامه داد: افزایش 

 .هزار نفر نیروی جدید وارد بازار کشور شدند 88۲هزار نفر افزایش یابد یعنی 

هزار نفر موفق به  ۲۰0ر هزار نفر نیروی جدید وارد بازار کا 88۲رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اظهارداشت: از این 

هزار نفر  ۰٦۲هزار نفر در بخش کشاورزی،  ۰05هزار نفر جذب شدگان بازار کار،  ٦٦5پیدا کردن کار نشدند و با توجه به این که از 

 .هزار نفر رشد منفی اشتغال را داشته ایم 00در بخش خدمات و در بخش صنعت شدند 

 ۲۵۰درصدی بودجه در حد  5۲و با وجود کاهش شدید قیمت نفت، عملکرد  50 نوبخت گفت: در مجموع با توجه به شرایط سال

 .هزار نفر موفق به پیدا کردن کار شدند ٦٦5هزار نفر نیروی جدید وارد بازار شد که  8۲5هزار میلیارد تومان تحقق یافت و 

 به واحدهای غیرفعال، تسهیالت داده می شود

هزار واحد  0٦درصد باشد. او در ادامه سخنانش گفت:  ٦تا  ۰شد اقتصادی بین ، ر5۰سخنگوی دولت پیش بینی کرد در سال 
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هزار واحد راکد است که در  5میلیارد تومان فعال بود که هم اکنون  ٦5تولیدی در شهرها و نواحی صنعتی کشور با سرمایه گذاری 

 .کارهای دولت قرار دارد هزار نفر می شود. این فعال سازی در اولویت ۰0۲صورت فعال شدن باعث اشتغال 

همه استانداران و روسای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور در سازمان مدیریت  :رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت

برای آخرین هماهنگی ها برای توسعه همه استانها و فعال سازی واحدهای اقتصادی دور هم جمع می شوند. دولت با هر واحد 

ا قراردادی خواهد داشت که مشخص شود چقدر سرمایه در گردش نیاز دارد و چه مقدار افزایش تولید و ایجاد اشتغال غیرفعال م

  .خواهد داشت و میزان صادرات واحد تولیدی چیست

با اولویت  او با اشاره به اولویت دادن برنامه های اقتصادی به بخش مسکن گفت: با استفاده از تسهیالت ارزان قیمت، تحریک تقاضا

سال برخورداری از  5۰دادن جهت اسکان زوج های جوان، نوسازی بافتهای فرسوده، عمران حاشیه شهرها را خواهیم داشت. سال 

  .سال گذشته دولت و سایر قوا برای آن تالش کرده اند 0فرصتهایی است که در 

فت: اولویت ما این است که طرحهای عمرانی که وی در ادامه سخنانش با اعالم واگذاری طرحهای عمرانی به بخش خصوصی گ

 .درصد دارند، به خصوص در مناطق محروم فعال شوند 8۵پیشرفت فیزیکی باالی 

 چطور تراز تجاری ایران مثبت شد؟

باید  میلیارد دالر صادرات را شاهد بودیم. 42میلیارد دالر واردات داشتیم و حدود  0۰میلیارد دالر تراز مثبت داشتیم که  1حدود 

 .برای تشویق صادرات در نظر گرفته شده است 5۰میلیارد تومان در بودجه  ۰۵۵۵لذا بیش از  .به صادرات توجه بیشتری شود

تومان هم هزینه جنبی  5۵تومان خریداری شود و  1270میلیون تن گندم با قیمت هرکیلوگرم  ۰۵همچنین پیش بینی کردیم 

ومان برای این منظور اختصاص یافته و پیش بینی می شود نیاز به واردات گندم نداشته هزار میلیارد ت ۰0این خرید است. لذا 

 ۲۵۵هزار میلیارد و  0برای خرید گندم  5۲گفتنی است در سال  .میلیون تن گندم ذخیره سازی شده است ٦باشیم. همچنین 

 .میلیون تومان در نظر گرفته شده بود

 واردات اقالم لوکس آزاد بود

توسط معاون اول رئیس جمهوری گفت: این واردات قبال آزاد بود و ما  ۰۵درباره ابالغ مصوبه اخیر واردات کاالهای اولویت نوبخت 

تعرفه واردات را افزایش دادیم تا عمال امکان واردات این اقالم وجود نداشته باشد. این اقدام دقیقا در راستای محدودیت واردات این 

 .کاالهاست

 زنشستگی دولتی ورشکسته شده اندصندوق های با

سخنگوی دولت درباره عدم پرداخت عیدی بخشی از بازنشستگان کشوری گفت: صندوق بازنشستگان کشوری و لشکری برای 

میلیون تومان  0۵۵میلیارد و  ۲۲اسفندماه باید  ۲5پرداخت حقوق اسفندماه اشخاص تحت پوشش خود مشکل داشت که در 

میلیارد تومان به صورت  ۰۵۵هزار و  ۰۰این است که صندوق بازنشستگی مشکل دارند و دولت هر ماهه اختصاص می داد. واقعیت 

کمک و اعانه به این صندوق می دهد. این صندوق با وجود پرداخت این مبلغ، باز هم قادر به پرداخت حقوق اسفندماه بازنشستگان 

میلیارد تومان دیگر هم پرداخت کرد تا بتواند حقوق بازنشستگان را  ۲۰۰۵نبود. لذا دولت از اختیارات قانونی خود استفاده کرد و 

 .پرداخت کند

درصد حقوق بازنشستگان را دولت پرداخت می کند. یعنی دولت هم  ۰۵۵وی در ادامه گفت: در صندوق بازنشستگی لشکری، 
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ای پرداخت پاداش بازنشستگی کارمندان از میلیارد تومان بر 0۰۵۵حقوق شاغالن و هم بازنشستگان را می پردازد. امسال نیز 

 .سالهای گذشته در نظر گرفته شده است

 ارمنستان-میانجیگری ایران در بحران آذربایجان

نوبخت درباره نقش جمهوری اسالمی ایران در میانجی گری بین آذربایجان و ارمنستان اشاره کرد و گفت: وزیر دفاع با همتایان 

نی کرده تا جلوی آتش افروزی گرفته شود. هر دو کشور همسایه ما هستند و ما مایل به صلح بین خود در کشورهای مزبور رایز

 .طرفین هستیم

 حاشیه های لغو سفر روحانی به وین

او درباره عدم سفر رئیس جمهور به اتریش گفت: عده ای قصد دارند از هر فرصتی علیه دولت استفاده کنند. مثال درباره باز بودن 

بانک مرکزی همه چیز را نشان داد ولی باز هم عده ای نوشتند نه، سوئیفت باز بود ولی فعالیت ها زیاد نبود. برخی نیز سوئیفت، 

بازرگان چیز دیگری گفته اند. اگر سناتوری در خارج جمله ای بگوید برای آنها صدق و درست است. امنیت و آرامش  ۲۵نوشتند 

ی کنیم رئیس جمهور به کشوری برود که خاطراتی از استقبالهای بد از رئیس جمهوری کشور، مسئله کوچکی نیست. ما تایید نم

ایران دارند. آقای رئیس جمهوری، نماد جمهوریت نظام است و باید همه مسایل رعایت می شد. ارکان مختلف گزارش و نظر 

تریش و کشورهای دیگر در دستور کار دولت قرار مشورتی داده اند و خیر در این بوده که سفر لغو شود. البته گسترش مناسبات با ا

دارد. نباید فراموش کرد اخیرا در اروپا، اتفاقات تلخی افتاد و رفتن رئیس جمهوری نیز نیازمند تمهید مقدمات و رعایت مسایلی 

 .است و شأن ملت ایران در هر سفر مسئوالن باید رعایت شود

ر خارجه درباره توضیح در خصوص برداشته شدن تحریم ها گفت: آنچه از تحریم او ضمن تشکر از عباس عراقچی، معاون وزیر امو

ها مربوط به مسایل هسته ای بود، برداشته شد و برخی تحریم ها نیز ربطی به مسایل هسته ای ندارد و ما در گفتگوهای برجام، 

قانونی خود را طی کرده و سپس با تایید مشروط و  درباره آنها توافق خاصی نداشتیم. توافق ایران و قدرتهای جهانی همه فرایندهای

نهایی مقام معظم رهبری شکل گرفت. طبیعی است استفاده مناسب از این فرصت ها همواره مورد توجه مسئوالن بوده است. این 

دولت بپردازند،  که عده ای از مطالب مقام معظم رهبری به صورت گزینشی مطلبی را دربیاورند و به تحقیر یک کار بزرگ یا تخریب

 .درست نیست. مقام معظم رهبری به همه یادآور شدند باید حمایت از دولت صورت گیرد

نوبخت با اشاره به اینکه عده ای تالش دارند موفقیتهای برجام را نادیده بگیرند گفت: تالش برای تحقیر این دستاورد بزرگ ملی 

وقتی شما برجام را هدف قرار می دهید،  .ال سوئیفت را نفی می کنندعده ای هم مسایل آشکار مانند اتص .کار مثبتی نیست

دستاوردهای نظام و سایر قوا را زده اید چون دولت سهمی در این برجام داشت ولی همه قوا و کل نظام این دستاورد را به وجود 

 .آورد

 واکنش ابطال آرای مردم اصفهان

خب اصفهان گفت: وزارت کشور آرای حقوقی خود را در این باره بیان کرده و نوبخت در خصوص ابطال رای یکی از نمایندگان منت

معتقد است اگر مسئله ای وجود دارد باید در فرآیند رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان، مورد رسیدگی قرار گیرد. پس از تایید 

کشور خود را موظف می داند نسبت به استیفای  صحت انتخابات، این مجلس است که اعتبارنامه نمایندگان را تایید می کند. وزارت
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حقوق رای دهندگان و منتخبان مردم دفاع کند. باید از زحمات همکاران وزارت کشور تقدیر کرد که به نحو شایسته ای عمل 

 .کردند. وی در ادامه گفت: وزارت کشور مطالعات خود را در خصوص پیش نویس قانون انتخابات دنبال می کند

 اظهارات اوباماواکنش به 

سخنگوی دولت در خصوص سخنان اوباما درباره عدم تطبیق آزمایشهای موشکی ایران با روح برجام گفت: آقای رئیس جمهور به 

صراحت به وزارت دفاع و سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت تقویت بنیه موشکی کشور دستور داده اند. مواضع ما صریح و روشن 

 .است

قات برجام گفت: کارگروه ویژه ای مسایل را رصد می کند و با هر اقدامی که با حقوق ایران مغایر باشد، برخورد می او درباره تواف

اولویت اصلی ما توسعه مناسبت با کشورهای همسایه و اروپا است. البته از سرمایه گذاری آمریکایی ها در داخل استفاده می  .کنیم

 .کنیم ولی اولویت ما این کشور نیست

 اظهارات نوبخت درباره اسناد پاناما و پولشویی برخی مسئوالن سابق

وی درباره اوراق پاناما و احتمال دست داشتن برخی مسئوالن دولت سابق در اتهامات مالی گفت: خبر کم ارزش تر از آن است که 

م که مورد اتهام قرار گرفته نیاز نباشد نسبت به اتهامی که به فردی در یک نشریه ای وارد شده، واکنش نشان دهیم. شاید فردی ه

  .جواب بدهد. ما هیچ موضع رسمی در این باره نداریم

 .نوبخت همچنین مذاکره با عربستان و نامه به امیر کویت را تکذیب کرد

 چرا مطالبات فرهنگیان پرداخت نشد؟

 5۵۵دیده شده ولی  5۰ان اعتبار در بودجه میلیارد توم 0۰۵۵نوبخت در سئوالی در خصوص عدم پرداخت مطالبات فرهنگی گفت: 

میلیارد تومان هم پاداش فرهنگیان پرداخت شده است. وزارت آموزش و پرورش موظف است آمار پرداختی های مطالبات فرهنگیان 

 .بازنشسته را اعالم کند. این وزارت خانه با همه محدودیتهای خود این اقدام را انجام داد

 اجتماعی افزایش یافتحقوق بازنشستگان تامین 

مبانی محاسباتی برای کسانی که  :نوبخت در خصوص عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت

درصد به حقوق کارکنان  ۰۲تحت پوشش صندوقهای لشکری و کشوری هستند با مبانی تامین اجتماعی متفاوت است. االن ما 

درصد اضافه کردند. فوق العاده های شاغالن دولت با فوق العاده های کسانی که از صندوق  ۰0دولت اضافه کردیم ولی آنها 

  .بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی حقوق می گیرند متفاوت است

او در ادامه گفت: همه اینها در حال افزایش نسبت به سال گذشته است. اینطور نیست که دولت نخواهد در مسایل مالی تامین 

ماعی وارد شود ولی هر کدام از بازنشستگان لشکری و کشوری و بازنشستگان تامین اجتماعی از مبانی قانونی متفاوتی برای اجت

 .افزایش حقوق خود برخوردارند که این افزایش نیز در تامین اجتماعی اعمال می شود

مصوبه هیات وزیران است. لذا به تعویق افتادن  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت با

افزایش حقوق ها تا خردادماه، صحت ندارد. هر چند ما منتظر قانون بودجه هستیم ولی هر زمان این قانون تصویب شود، ما افزایش 

 .قها افزایش می یابداعمال می کنیم. این دغدغه برای کارمندان ایجاد نشود که از نیمه خرداد حقو 5۰حقوق را از اول فروردین 
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 پروازهای ایرفرانس به ایران برقرار است

نوبخت در واکنش به عدم حضور مهمانداران خانم ایرفرانس در سفر هوایی به ایران گفت: فرانسوی ها به مهمانداران هواپیماهای 

نمی کند و پروازها برقرار است. امیدواریم خود گفته اند می توانید بروید یا نروید. این در خدمات ارائه شده ایرفرانس مشکلی ایجاد 

 .با تجهیز خطوط هوایی با هواپیماهای لوکس خدمات بهتری به مسافران ارائه شود

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦٦۲/۰05%D-5% 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  حجتی میزبان همتای آلمانی اش می شود/ همراهی رییس سندیکای تولیدات کشاورزی آلمان با وزیرحجتی میزبان همتای آلمانی اش می شود/ همراهی رییس سندیکای تولیدات کشاورزی آلمان با وزیر

ماه سال جاری در تهران و در محل وزارت جهاد کشاوری فروردین ۲۲وزیر جهاد کشاورزی با همتای آلمانی خود یکشنبه آینده 

 وگو خواهد کرددیدار و گفت

ماه سال جاری در تهران و در محل وزارت جهاد کشاوری فروردین ۲۲وزیر جهاد کشاورزی با همتای آلمانی خود یکشنبه آینده 

 .وگو خواهد کرددیدار و گفت

های مشترک کشاورزی رسانی وزارت جهاد کشاورزی، این دیدار تالشی برای توسعه همکاریبه گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع

 .شودمیان دو کشور تلقی می

نفره مرکب از مقامات دولتی اعم از  ۲۵در سفر دو روزه کریستین اشمیت وزیر کشاورزی و تغذیه جمهوری فدرال آلمان یک هیات 

رییس سازمان دامپزشکی و مدیرکل امور الملل و مقامات غیردولتی همچون رییس سندیکای تولیدات کشاورزی آلمان وی را 

 .نندکهمراهی می

های گذاری و مرور همکاریهای مشترک برای جذب سرمایهبر پایه این گزارش، توسعه مناسبات بخش کشاورزی، بررسی پروژه

 .دهندوگوها را تشکیل میگذشته، محورهای مذاکرات در این دور از گفت

 .دیگر مقامات دولتی ایران داشته باشد هایی را بارود وزیر کشاورزی و تغذیه آلمان مالقاتدر این سفر دو روزه، احتمال می

ها کشاورزی و تولید سموم دفع آفات نباتی از کشورهای های تحقیقات کشاورزی، ساخت ماشینگفتنی است، آلمان در حوزه

 .صاحب نام دنیا است

لمللی غذا و کشاورزی ابه منظور شرکت در ششمین نشست بین 5۲ماه سال در سفر وزیر جهاد کشاورزی به آلمان که در اواخر دی

بندی محصوالت صادراتی کشاورزی ایران به اش برای بهبود فنی بستهصورت گرفت، توافقی میان محمود حجتی و همتای آلمانی

 منظور حضور این محصوالت در بازارهای جهانی انجام شد

a/news/http://www.iana.ir/f۲5٦۰5/%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۹تاریخ: 

  هزار دستگاه کنتور هوشمند دربخش کشاورزی نصب می شودهزار دستگاه کنتور هوشمند دربخش کشاورزی نصب می شود  5500

هزار دستگاه کنتور هوشمند آب در بخش کشاورزی در  ۰۵معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از برنامه ریزی برای نصب حداقل 

 .خبر داد ۰05۰سال 

هزار دستگاه کنتور هوشمند آب در بخش  ۰۵معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از برنامه ریزی برای نصب حداقل 

 .خبر داد 1395کشاورزی در سال 

کنتورهای »به گزارش ایانا از وزارت نیرو، رحیم میدانی افزود: این پروژه به صورت مشترک و همزمان با حوزه برق آغاز و با طرح 

 .حوزه برق ادغام شده است «فهام

به گفته وی، این موضوع سبب می شود تا داده های مربوط به آب و برق از طریق این کنتورها به مرکز داده ها منتقل شود و بتوان 

 .اطالعات را بهتر مدیریت کرد

در داخل کشور وجود دارد و  ۰05۰ معاون آب و آبفای وزیر نیرو اضافه کرد: توانایی تولید یک میلیون دستگاه کنتور فهام در سال

 .به موازات این طرح، توجه خاصی به سرمایه گذاری در بخش آب خواهیم داشت

وی با بیان اینکه صنعت آب کشور نیازمند سرمایه گذاری گسترده است، افزود: اعتبارهای دولتی پاسخگوی نیازهای آب کشور 

 .استفاده از حداکثر توان ساخت داخل و انتقال فناوری به این کار ادامه دادنیست و باید از محل سرمایه گذاری خارجی با رعایت 

میدانی با بیان اینکه استفاده حداکثری از توان ساخت داخل و انتقال فناوری از اصول و خطوط قرمز وزارت نیرو است، تصریح کرد: 

 .ودسرمایه گذاری خارجی نباید موجب تضعیف تولیدکنندگان و سازندگان داخلی ش

طرح فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی )فهام(، بخش نخست هوشمندسازی شبکه برق کشور است که در آن از 

فناوری اطالعات و ارتباطات برای بهره برداری بهتر از شبکه برق استفاده می شود و افزون بر آن امکان ارتباط دوسویه با مشترکان 

  .بر عهده سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( است را فراهم می کند و اجرای آن

 .طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی از پروژه های ویژه بخش آب در اقتصاد مقاومتی است :این مقام مسئول ادامه داد

د، امسال به پنج هزار وی یادآور شد: اعتبار این طرح که در سال گذشته با تحولی اساسی به چهار هزار میلیارد ریال رسیده بو

میدانی بیان داشت: اجرای جدی این پروژه، وزارت نیرو را در مدیریت آب کشور به توفیق های .میلیارد ریال افزایش یافته است

به گزارش ایرنا، طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی، با توجه به مصوبه شورای عالی آب اقدام های .اساسی خواهد رسانید

مشترک وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را 
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 .ریت مصرف آب باید پیاده شودبه دنبال دارد که به همراه وزارت نیرو در خصوص مدی

سال  ۲۵میلیارد مترمکعب و پس از  5.7میلیون مترمکعب، در پنج سال به میزان  05۰به میزان ۰050براساس این طرح، در سال 

تقویت گروه های گشت و بازرسی، تجهیز .میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی کنترل خواهد شد ۰۰۵به میزان 

 .های کشور به ابزار اندازه گیری و جایگزینی پساب از محورهای عملیاتی این طرح به شمار می رودچاه 

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦۲۰/۰۵%D-5%85 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  خاک به مجلس دهم رسید/ برگزاری جشنواره خاک در سال جاریخاک به مجلس دهم رسید/ برگزاری جشنواره خاک در سال جاریالیحه حفاظت از الیحه حفاظت از 

سناریوی قانون حفاظت از خاک به مجلس دهم رسید، این در حالی است که در صورت پیگیری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 

 .توانست به تصویب برسدراحتی در همین دوره مینهم، این قانون به

با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از به سرانجام نرسیدن قانون حفاظت از خاک  رئیس انجمن خاک ایران امروز در گفتگو

در مجلس نهم خبر داد و گفت: پس از توجیه نمایندگان مجلس نهم برای تصویب این قانون در کمیسیون کشاورزی، اکنون باید 

انون چه میزان برای نمایندگان جدید حائز اهمیت دنبال توجیه نمایندگان مجلس دهم باشیم و مشخص نیست تصویب این قبه

 است.

منوچهر گرجی با بیان اینکه در صورت پیگیری جدی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، قانون حفاظت از خاک باید 

یر نبودن تصویب پذرسید، افزود: به دالیل نامشخص رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نهم قاطعانه از امکانتاکنون به تصویب می

 این قانون سخن گفت.

تر به سرانجام برسد، های متعدد از ابتدای مجلس دهم، قانون حفاظت از خاک هرچه سریعوی با اظهار امیدواری از اینکه با پیگیری

 شترک تالش کنند.ها در اقدامی مها و تمامی سازمانخاطرنشان کرد: برای رسیدن به نتیجه دلخواه باید اساتید، دانشجویان، رسانه

نویسان، عکاسان و سازان، شعرا، خوشرئیس انجمن خاک ایران از برگزاری جشنواره خاک در سال جاری با حضور هنرمندان، فیلم

گیر نشده است و هنوز افراد به اهمیت ها خبر داد و تصریح کرد: متأسفانه بحران خاک همانند آب در کشور همهکاریکاتوریست

 ند.اخاک پی نبرده

 گرجی ادامه داد: خاک زیربنای بحران آب است و برای حل این بحران باید ابتدا بحران خاک را به سرانجام برسانیم.

وی در پایان تأکید کرد: برای تصویب این قانون در مجلس دهم، باید از همان ابتدای شروع کار مجلس، نمایندگان را زیرسؤال برد 

 دار باشد!/های بعدی نیز ادامهه سناریوی این قانون تا مجلسو پیگیری کرد وگرنه بعید نیست ک

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦05/%D5%80 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۹تاریخ: 

  شودشودشورای عالی سالمت و امنیت غذایی تشکیل میشورای عالی سالمت و امنیت غذایی تشکیل می

ساله توسعه کشور از سوی دولت یازدهم، مصوب کردند های پنجنمایندگان مجلس در الیحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه

 .که شورای عالی سالمت و امنیت غذایی تشکیل شود

مصوب  ساله توسعه جمهوری اسالمی ایرانهای پنجنمایندگان مجلس در الیحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه

 .کردند که شورایعالی سالمت و امنیت غذایی تشکیل شود

پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات الیحه دائمی  (به گزارش ایانا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی امروز )یکشنبه

 .و بررسی به تصویب رساندند این الیحه را پس از بحث 8ایران، ماده   های پنجساله توسعهشدن برخی احکام قوانین برنامه

 :شودبه موجب مصوبه مجلس، شورای عالی سالمت و امنیت غذایی با وظایف زیر تشکیل می

 گذاری برای ارتقای سالمت و امنیت غذایی و سالمت مواد غذایی صادراتی و وارداتیسیاست -الف

 های ناظر بر سالمت و امنیت غذاییتها و تدابیربخشی و فرابخشی در اجرای سیاسبررسی و تصویب برنامه -ب

 های اساسی سالمت و امنیت غذاییتعیین و پایش شاخص -پ

 ایهای بزرگ توسعهتصویب استانداردهای ملی پیوست سالمت برای طرح -ت

 «خدمات جامع و همگانی سالمت و امنیت غذایی»تصویب برنامه اجرایی سامانه  -ث

 های نظارتیرسیدگی به گزارشتصویب ساز و کارهای نظارتی و  -ج

 های اجرایی مربوطایجاد هماهنگی میان دستگاه -چ

نامه اجرایی این ماده مشتمل بر ترکیب اعضای شورا، تشکیالت و شرح وظایف تفصیلی با پیشنهاد وکالی ملت مقرر کردند که آیین

شود و ان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تهیه میهای بهداشت، درمریزی کشور و وزارتخانهمشترک سازمان مدیریت و برنامه

 .رسدماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می ٦حداکثر ظرف مدت 

آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر ترکیب اعضای شورا، تشکیالت و شرح وظایف تفصیلی با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و 

 ٦شود و حداکثر ظرف مدت های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تهیه میخانه برنامه ریزی کشور و وزارت

  .رسدماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیات وزیران می

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦۰۰/%D8%B0%D5%88%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۰۹۵1فروردین ماه  ۰۱سه شنبه 

  افشای پشت پرده تخلفات در واردات کاالهای اساسیافشای پشت پرده تخلفات در واردات کاالهای اساسی

های دولتی در این باره و تخلفات شرکت 50تا  5۰های گزارش مستند از پشت پرده واردات کاالهای اساسی در سال <مواد غذایی

 .منتشر کرد

 .تهیه و در اختیار پارلمان قرار گرفته است 50تا  5۰های وزه وزارت جهادکشاورزی در سالگزارش کاالهای اساسی در ح 

های کالن بخش کشاورزی شامل واردات و صادرات و آخرین وضعیت تولید کاالهای اساسی )گندم، شیرخام، در این گزارش شاخص

دام و طیور، شیالت و آبزیان به صورت مفصل مورد بررسی گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، جو و ذرت(، تولیدات زراعی، باغی، 

 .قرار گرفته است

در بخشی از این گزارش، موارد قابل تامل در عملکرد شرکت بازرگانی دولتی در واردات کاالهای اساسی و همچنین تخلفات مرتبط 

سید سعید  .صورت شفاف بیان شده است با تامین، حمل و نقل و توزیع کاالهای اساسی در شرکت پشتیبانی امور دام کشور به

زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در گفتگو با مهر، گزارش کاالهای اساسی در حوزه وزارت 

 .را تائید کرد 50تا  5۰های جهادکشاورزی در سال

در واردات کاالهای اساسی اختصاصی دارد، آمده  در بخشی از این گزارش که به موارد قابل تامل در عملکرد شرکت بازرگانی دولتی

 :است

 :ـ نحوه خرید کاالهای وارداتی در شورای خرید مانند گندم، برنج، شکر و روغن از شفافیت الزم برخوردار نیست ۰

 .گیردکننده خرید صورت میدر طول چندین سال از تعداد محدودی عرضه 

 .گردندشفافیت الزم برخوردار نیست و فروشندگان از قبل جهت مذاکره انتخاب می خریدها تماما به صورت مذاکره بوده که از -

نامه( مجاب نموده های واردکننده ایرانی قبل از شرکت در شورا یک درصد بیدباند )ضمانتکنندگان جدید و یا شرکتبرای عرضه -

وند. این اقدام سبب افزایش هزینه تمام شده شها وارد مذاکره میکنندگان خارجی بدون این محدودیتدر حالی که عرضه

 .گرددهای ایرانی میشرکت

میلیون یورو دموراژ پرداخت  5۵بیش از  50و  5۲های مسئولیت اعضاء در شورای خرید مشخص نیست به طوری که طی سال -

 .اند در حالی که در تمامی جلسات نماینده بانک مرکزی حضور داردنموده

گیرد که یا دوره مصرف کاال در حال انقضاء بوده و یا شرایط توزیع برای همه یکسان ای صورت میها به گونهـ نحوه توزیع کاال ۲

 (... نامه بانکی و نقدینیست )اعتباری، وثیقه ملکی، ضمانت
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ن خرید هزار تن شکر خام در جلسه شورای خرید تیرماه در حالی که موجودی شکر در انبارهای شرکت در زما ۰۰۰ـ خرید  0

باشد و به دلیل عدم کشش بازار از فروش اعتباری در عضه هزار تن می 0۵۵هزار تن بوده و ذخیره شکر در طول سال  0٦۰بیش از 

 .کنندشکر استفاده می

های قبلی شرکت در جلسه شورای خرید تیرماه در حالی که محموله« م»هزار تن خرید برنج هندی از شرکت  00ـ تصویب  0

 :ایط غیراستاندارد به شرح زیر بودهدارای شر

برنج ده کیلویی هندی را از نظر میزان سرب  sanido D.M.C.C محموله برنج 50/۰۲/۰۰ـ سازمان غذا و دارو در مورخ  ۰ـ  0

 .غیرقابل مصرف اعالن نموده و دستور توقیف محموله صادر شده است

گزارش برنج وارداتی تایلندی کشتی سامانتا را چنین اعالم نموده: آزمایشگاه مرکزی غالت  50/0/۰0ـ صورت جلسه مورخ  ۲ـ  0

بندی شده، انباری بستهدوز، دارای وزن نامتعارف، اختالط شده برنج سالم و تههای برنج وضعیت نامناسب )دستمحموله کیسه"

ه شده و دارای بوی نامطبوع بوده( ... که هایی که روی آنها تایلندی نوشتآلوده به آفات انباری زنده، وجود برنج هندی داخل کیسه

 ."المال گردیده استها و حیف و میل بیتاین موضوع باعث غیرقابل توزیع بودن محموله

 :ـ صادرات گندم دوروم به کشور ترکیه ۰

 :باشدایراد مشاهده شده شامل موارد زیر می

 ـ عدم برگزاری مزایده برای فروش کاالی دولتی ۰ـ  ۰

 المللی و فروش از طریق مذاکرهرسانی شفاف در زمان عرضه گندم صادراتی در سطح داخلی و بینـ عدم اطالع ۲ـ  ۰

 دالر به شرکت خریدار ۰5.۰ـ عدم بازرسی کیفی محصوالت قبل از حمل که در نهایت منجر به پرداخت جریمه به مبلغ  0ـ  ۰

رکت بازرگانی دولتی در خوزستان از انبارهای مورد نظر با نمونه آزمایش شده ـ مغایرت نتیجه آنالیز ارسالی از آزمایشگاه ش 0ـ  ۰

 توط شرکت کوتکنا )بازرس خریدار( در عرشه کشتی

قانون محاسبات عمومی به حساب خزانه و استناد  05ـ عدم واریز کل مبلغ صادرات به عنوان درآمد شرکت دولتی وفق ماده  ۰ـ  ۰

 (های شرکت دولتی )دموراژحاصل از فروش گندم صادراتی( با هزینه)ی قانون تهاتر درآمد شرکت دولت

درصد مبلغ دموراژ از کل مبلغ دریافتی در زمان  8۵المال، دالیل پذیرش کسر ـ با عنایت به صرفه و صالح شرکت و بیت ٦ـ  ۰

ته با شرکت خریدار در مراحل تسویه رغم اولین تجربه صادرات گندم دروم و با توجه به مشکالت شکل گرفحمل محموله اول، علی

 .که در نهایت از خرید محموله بعدی امتناع نمودند

 های داخلی جهت وصول اطمینان از صحت و سالمت روند صادرات گندمـ عدم وجود کنترل 5ـ  ۰

نوات اخیر و فراهم ـ با توجه به تخصصی بودن امر صادرات و عدم تجربه کافی شرکت بازرگانی دولتی در صادرات کاال طی س ۰۰

های صادراتی که نه تنها استفاده از توان بخش خصوصی و با تجربه در بودن شرایط الزم و کافی در بورس کاالی ایران برای عرضه

این امر را به همراه دارد بلکه شفافیت در عرضه را نیز به دنبال خواهد داشت، پیشنهاد عرضه گندم دوروم به شرط صادرات در 

 بورس کاال

 ـ عدم وجود استراتژی در خریدهای کاالهای وارداتی با توجه به بهترین زمان خرید و کمترین قیمت و در طول یک سال کاری ٦
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میلیون یورو دموراژ )خسارت معطلی کشتی( گردیده است.  5۵ـ عدم مدیریت بهینه در خریدهای خارجی که منجر به پرداخت  5

 (50و  5۲)سنوات 

ها که سازمان غذا و دارو دستور ـ واردات برنج از کشور هند با کیفیت بسیار پایین و حتی وجود سرب و کادمیوم در برخی نمونه 8

شرکت بازرسی ایرانی( که طرف قرارداد و ناظر شرکت بازرگانی ) IGI رغم تایید شرکت بازرسیامحاء آن را صادر نموده علی

 .وده استهای هندی بدولتی در خرید برنج

های صادراتی با دو برند ـ صادرات روغن به عراق: شرکت اقدام به انعقاد قرارداد صادرات روغن به عراق نموده است، اما روغن 5

های بازاریابی و صادرات با شرکت بازرگانی دولتی بوده و گردند در حالی که تمامی هزینهبندی و صادر میبخش خصوصی بسته

نمایند در واقع چنین گردد کارمزد دریافت میوصی بابت تصفیه روغن که با برند آنها به عراق صادر میحتی دو شرکت بخش خص

 .باشداقدامی بازاریابی با هزینه دولت برای دو شرکت بخش خصوصی در بازار عراق می

که تاکنون منتج به واردات  ۰05۰های بخش خصوصی بابت واردات گندم در سال ـ پرداخت ارز مرجع به برخی شرکت ۰۵

 .نگردیده است

 ۰05۲در بخش دیگر گزارش کاالهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی به موارد ارجاعی به دادسرا در خصوص عملکرد سال 

 ماده (های فاقد شرایط جهت اخذ ارز مرجع، مصداق بند )هشرکت بازرگانی دولتی ایران )از جمله معرفی و عدم نظارت شرکت

 5۰.۰8۰.8۰۵.۵۵۵به مبلغ « ج»اساسنامه شرکت و فروش گندم به شرکت ( 5ماده )( ۰قانون دیوان محاسبات کشور و بند )( ۲0)

مصداق  ۰.0٦0.٦۵۰.۰08.0۰۵به مبلغ »...« قانون دیوان محاسبات کشور و ارسال گندم به کشور  (۲0)ریال مصداق بند )ه( ماده 

 اشاره شده است  (اسبات کشورقانون دیوان مح( ۲0بند )ه( ماده )

قانون مدیریت خدمات  0۲ریال مغایر با تبصره ذیل ماده  ۰0.٦55.۰٦5.٦۵5نفر از پرسنل کار معین به مبلغ  ۲۵5به کارگیری »

قانون برگزاری مناقصات و ( ۲۵جایی کاال مغایر با بند )الف( ماده )تخلفات مناقصه مدیریت خدمات حمل و نقل و جابه»، «کشور

، بند )الف( (۰5تخلفات مناقصه محدود جهت انبار روباز استان زنجان مغایر با بند )ج( ماده )»، «نامه مستندسازی مناقصاتینآی

( ۲0ریال مصداق بند )ه( ماده ) 00۰.۵5۲.8٦۰.5۰0کسری گندم به مبلغ »، «قانون برگزاری مناقصات (۲۰)و ماده ( ۲۵ماده )

 %�قانون د
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 برنامه و سیاست ها

 فودپرس ۰۹۵1فروردین ماه  ۰1دو شنبه 

  مصوبه مجلس در خصوص ترکیب اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی+ لیست اعضاءمصوبه مجلس در خصوص ترکیب اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی+ لیست اعضاء

های وگوی دولت و بخش خصوصی به منظور تبادل نظر و تسهیل فعالیتتشکیل شورای گفتنمایندگان مجلس با  -اقتصاد غذا 

 .اقتصادی موافقت کردند

مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی الیحه تنظیم  نمایندگان در نشست علنی ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

نماینده حاضر در  ۲۰۲رأی ممتنع از مجموع  ۰۰رأی مخالف و  ۲5موافق، رأی  ۰۲۲های توسعه کشور با برخی از احکام برنامه

 .آن موافقت کردند ۰0جلسه با ماده 

( به این شرح ۰٦/۰۰/۰05۵( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار )مصوب ۰۰این الیحه آمده است؛ صدر ماده ) ۰0در ماده 

 :شوداصالح می

های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار ی و تعاونی و تسهیل فعالیتنظر دولت و بخشهای خصوصمنظور تبادلبه 

و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات الزم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به 

 :شودزیر تشکیل میگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای وربط، شورای گفتمراجع ذی

 (وزیر امور اقتصادی و دارایی )رئیس شورا -1

 وزیر صنعت، معدن و تجارت -2

 (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی )یا معاون -3

 (وزیر جهاد کشاورزی )یا معاون -4

 (وزیر نفت )یا معاون -5

 (وزیر نیرو )یا معاون -6

 (وزیر کشور )یا معاون -7

 جمهوری اسالمی ایران رئیس کل بانک مرکزی -8

 (ریزی کشور )یا معاونرئیس سازمان مدیریت و برنامه -9

 قضائیه به انتخاب رئیس قوه دو نفراز معاونان قوه -10

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی -11

 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی -12
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 دن مجلس شورای اسالمیرئیس کمیسیون صنایع و معا -13

 رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی -14

 (های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسالمی)حسب موردسایر رؤسای کمیسیون -15

 (رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)دبیر شورا -16

 رئیس اتاق اصناف -17

 هاتانعالی اسرئیس شورای -18

 رئیس اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران -19

 شهردار یکی از کالنشهرها به انتخاب شهرداران کالنشهرها -20

 های مختلفهشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته -21

چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و ( و ۲۰گوید که نحوه انتخاب اعضای ردیف )همچنین تبصره یک این ماده می

 .شودها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب میگزارش

آمده است که محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  ۲در تبصره 

 .است

 .باشدسات شورای گفت وگو، حداقل یک جلسه در هر ماه میگوید که جلمی 0تبصره 

گیرد تا در این ماده آمده که مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می 0همچنین در تبصره 

 .گیری شودجلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم

اصل ماده و عدم تصویب حذف آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک این الیحه به علت عدم تصویب  ۰0همچنین ماده 

 .ارجاع شد

منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی موضوع بند )د( آمده است: به ۰0 در ماده 

و ارائه خدمات بازاریابی،  ۲۰/0/۰085ب ( قانون اساسی مصو00های کلی اصل چهل و چهارم )( قانون اجرای سیاست5۰ماده)

ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران مکلفند مشاوره

مذکور را هنگام چهار در هزار سود پس از کسر مالیات خود را حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای 

 .صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=078cb797c3644f7 
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 برنج

  ۵۹/۱۰/۰۵ فارس

  مازندران آغاز شدمازندران آغاز شددر نوزدهمین روز از بهار نخستین نشای مکانیزه کشور در در نوزدهمین روز از بهار نخستین نشای مکانیزه کشور در 
  .شهر با حضور مسئوالن این بخش آغاز شدنشای مکانیزه برنج کشور در نوزدهمین روز از بهار در شهرستان قائم 

روز از بهار گذشت و  19شهر، زنان و مردان مازندران همیشه خود را مشغول کار و تالش دیدند، از قائم خبرگزاری فارسبه گزارش 

سپارند تا های برنج را در باتالقی که شالیزار نام دارد، به آب، خاک و آسمان میزنان و مردان خسته از کار و تالش این بار شلتوک

 .های طالیی از آن بیرون بیاید و غذای مردم و روزی آنها شودخوشه

مازندران با حضور مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی در شهرستان  پیش از ظهر امروز نخستین نشای مکانیزه برنج در استان

های شالیزار نوید های شالی سبز شود و صدای هیاهوی کشاورزان در زمینروز از بهار نگذشته دامن زمین ۰5شهر آغاز شد تا قائم

 .سال پرکار و خرمن بربار شود

ظهر امروز در مراسم افتتاح نخستین نشای مکانیزه کشور در  دالور حیدرپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران پیش از

شهر با بیان اینکه کشاورزی در مازندران با وجود مشکالت مالی از رشد باالیی برخوردار است، گفت: وزارت جهار کشاورزی طراز قائم

 .کاهش داد 50 میلیارد دالر در سال 0به  5۲منفی را در محصوالت کشاورزی از هشت میلیارد دالر در سال 

کاهش داد و با رشد  50میلیون تن در سال  ۰۵میلیون تن به  ۰۰وی اظهار کرد: این سازمان واردات محصوالت کشاورزی را از 

 .حدود چهار درصدی بخش کشاورزی اقتصاد کشور را تثبیت کرد

 ۲۵۵هزار و  0د تومان تسهیالت برای خرید میلیار ۰۰۰رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه تا پایان سال گذشته 

کمبود تقاضا برای خرید دستگاه نشاءکار، عمده  :آالت کشاورزی در اختیار کشاورزان مازندرانی قرار گرفت، ادامه دادنوع ماشین

 .مشکل مازندران در کشت مکانیزه برنج است

علق گرفت که امیدواریم برای کاهش مشقت و هزینه تولید، دستگاه نشاکار به کشاورزان ت ۲۰۵وی افزود: تاکنون تسهیالت برای 

 .تقاضای نشاکار افزایش یابد

رود و درصدی نشاکار به میزان تقاضای کمباین که در برداشت محصول به کار می ۲۰حیدرپور خاطرنشان کرد: امید است تقاضای 

 .درصدی برخوردار است، ارتقا یابد 80از رشد 

 8۵وری برای کاهش هزینه تولید تصریح کرد: با توجه به فراوانی محصوالت باغی در مازندران و صادرات هرهوی با تاکید بر ارتقاء ب

هزار تن محصوالت کشاورزی از این استان، سیاست صادرات و ورود به بازارهای جهانی به ویژه کشورهای آسیای میانه و روسیه 

 .این کار استمدنظر این سازمان و کیفیت و قیمت از ملزومات مهم 
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 ۰۵پذیر مازندران عنوان کرد و از پرداخت رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران دو محصول روغن و برنج را از محصوالت آسیب

میلیارد تومان تسهیالت به کشاورزان مازندران در سال گذشته خبر داد و گفت: وضعیت بسیار خوبی در بخش کشاورزی مازندران 

 .آل فاصله داردفعلی با ایده حاکم است ولی شرایط

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۰05۰۵۰۰5۵۵۵0۰۵ 
 

 
 برنج

 
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

هزار میلیارد ریالی هزار میلیارد ریالی   ۲۰۲۰بیش از بیش از گذاری گذاری درصد اراضی شالیزاری با کمباین/ سرمایهدرصد اراضی شالیزاری با کمباین/ سرمایه  0۵0۵برداشت بیش از برداشت بیش از 

  در قالب خطوط اعتباریدر قالب خطوط اعتباری

درصد اراضی شالیزاری  ٦۵ویژه برنج باعث شده است که در شرایط حاضر بیش از های مختلف بهاستفاده از ادوات مکانیزه در حوزه

 .ای برخوردار شودظههای مخصوص برنج برداشت شود و عملکرد کمی و کیفی این محصول از ارتقاء قابل مالحکشور با کمباین

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر گفت: 

موقع عملیات و مدیریت مصرف بهینه تر کردن تولید، انجام بهمنظور افزایش تولید در واحد سطح، کاهش ضایعات، اقتصادیبه

و استفاده از عوامل و منابع تولید در گرو استفاده مناسب از مکانیزاسیون در بخش کشاورزی است؛ بنابراین مکانیزاسیون ها نهاده

 فراتر از یک نهاده است.

دهی و سایر عوامل تولید همچون آب و توان کوددهی، سمکامبیز عباسی افزود: به کمک ادوات مکانیزه و استفاده درست از آنها می

 ای مطلوب مدیریت کرد؛ بنابراین جایگاه مکانیزاسیون در تولید محصوالت بسیار استراتژیک و کلیدی است.گونهبه خاک را

خورشیدی موجبات بهبود تراز تجاری در  ۰050تا  ۰05۲های وی خاطرنشان کرد: به کمک توسعه مکانیزاسیون، طی سال

 های تولید محقق شد.هزینه محصوالت کشاورزی و افزایش تولید محصوالت با کمک کاهش

ای که در گونهتر کردن تولید، اقدامات مؤثری به انجام رسید؛ بهعباسی ادامه داد: طی دو سال و نیم اخیر، در راستای اقتصادی

کار یا کارنده گندم و جوی دیم در کشور به هزار دستگاه عمیقدهد که طی این مدت حدود ششمحصول گندم آمارها نشان می

 گان ماشینی کاشت اضافه شد.ناو

کار آماده عمیق ۰05۰هزار دستگاه تا سال  ۰0وی تصریح کرد: طی سنوات گذشته در بخش کاشت مکانیزه گندم در کشور، تنها 

هزار دستگاه افزایش یافته  ۲۵به کار در حوزه گندم و جوی دیم کشور داشتیم، اما طی دو سال و نیم گذشته، این رقم به حدود 

 است.

 میلیون هکتاری به سطح کشت گندم و جوی مکانیزه ۰.۰افزایش 

دهند که توسعه کشت مکانیزه و افزایش سطح کشت گندم رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی یادآور شد: این آمار نشان می

به سطح کشت مکانیزه میلیون هکتار  ۰.۰توان گفت که بیش از تری در حال انجام است و میو جوی دیم کشور در سطح وسیع

 کشور طی دو سال و نیم اخیر اضافه شده است.
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تواند در بهبود طور قطع، توسعه کشت مکانیزه، افزایش عملکرد در واحد سطح را به همراه داشته است و میعباسی تأکید کرد: به

 وضعیت تولید مؤثرتر باشد.

های پشت تراکتوری بوم پاشکارگیری سمپاشی و توسعه و بهمهای سپاشی و اصالح روشوی اظهار داشت: در حوزه عملیات سم

 پاش به این ناوگان اضافه شده است.هزار دستگاه سم ۰۰دار، بیش از 

پاشی کشور باعث شده است که مبارزه مناسب علیه آفات، پاش به ناوگان سمعباسی همچنین گفت: افزایش این تعداد سم

 5۲تا  ۰05۰تا سه میلیون هکتار در مزارع گندم و جو افزون بر سطح پایه سال  ۲.۰معادل های هرز در سطحی ها و علفبیماری

 وجود داشته باشد.

های هرز منجر به افزایش تولید محصوالت استراتژیک گندم و جو ها و علفطور قطع کاهش آفات، بیماریوی در ادامه افزود: به

 در این بخش نیز خوش درخشیده است.توان گفت که مکانیزاسیون شود؛ بنابراین میمی

 دستگاه کمباین غالت ۰۲۵۵اسب بخاری مکانیزاسیون با تزریق بیش از  ۰.۰تحقق ضریب 

ها و ادوات کشاورزی کشور شاهد افزایش تعداد رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی خاطرنشان کرد: در حوزه سایر ماشین

اندازی خطوط اعتباری مکانیزاسیون در ن موضوع بیانگر آن است که با توجه به راهآالت بودیم که ایدرصدی ماشین ۰۵تا  0۰

میلیارد ریالی توسط این خطوط و در قالب  ۰۵۵هزار و  ۲۰گذاری بیش از خورشیدی سرمایه ۰050تا  ۰05۲های کشور، طی سال

است، بلکه موجبات کاهش صعوبیت کاری و  تنها باعث نوسازی و تجهیز ناوگان ماشینی بخش کشاورزی شدهتسهیالت بانکی نه

ها، استفاده بهینه از عوامل تولید، حفظ و پایداری محیط زیست، کاهش ضایعات و موقع عملیات، مدیریت مصرف نهادهانجام به

 تر شدن تولید شده است.دنبال داشته است که این عوامل باعث اقتصادیکاهش مصرف سموم را به

دستگاه  ۲۵۵هزار و محسوس عملکرد در واحد سطح در محصوالت کشاورزی ادامه داد: تزریق بیش از یکعباسی با اعالم ارتقا 

اسب بخار در هر  ۰.۰کمباین غالت به عرصه مزارع کشور طی ایام فوق و تحقق ضریب مکانیزاسیون کشاورزی کشور به حدود 

 های فوق شده است.ی سالهکتار ازجمله عواملی است که منجر به ارتقاء کمی و کیفی تولید ط

ها و سیستم بوجاری های کشور در حوزه اصالح و بهبود مکانیزموی تصریح کرد: عالوه بر توسعه مکانیزاسیون در عرصه مزارع و باغ

سایت تولید بذر کشور  0۰شاهد جهش چشمگیری بودیم، به نحوی که بیش از  ۰050و  ۰050های و تولید بذر کشور نیز طی سال

 فرآیند فنی مدیریت شده است.در یک 

های اثرگذار طور قطع یکی از مؤلفههای جدایش وزنی )سپراتورگراویتی( مجهز شده و بهعباسی یادآور شد: این فرآیندها به سیستم

های بوجاری و تجهیز آنها به الزامات فنی مناسب، نظیر در دستیابی به یک تولید مناسب است که با توجه به بهبود سیستم

 های وزنی، نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت بذور غالت کشور طی دوساله اخیر داشته است.کنندهدایشج

، 50و  50های های برداشت چغندرقند طی سالکارگیری ماشینها همچون بهوی با اشاره به ارتقاء کمی و کیفی برخی شاخصه

دستگاه  ٦۵ردیفه، ردیفه و سههای ششغندرقند، انواع چغندرقندکنهای چدستگاه اعم از انواع کمباین ۲8۰تأکید کرد: بیش از 

 انواع بارکن چغندرقند و... ازجمله عواملی است که باعث شده بر کیفیت و کمیت محصول تولیدشده اضافه شود.

 درصدی ادوات مکانیزه در بخش برنج 1۵۵رشد 
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نج اظهار داشت: طی دو سال و نیم گذشته شاهد یک جهش رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی درباره مکانیزاسیون بر

درصد از مزارع شالیزاری کشور به  ۲۵کمتر از  5۲تا  5۰های ای که طی سالگونهتاریخی در حوزه مکانیزاسیون برنج بودیم، به

شده و تزریق بیش انجامهای مناسب ریزیشد؛ در حالی که در شرایط فعلی و با برنامههای مخصوص برنج برداشت میکمک کمباین

 شود.درصد اراضی شالیزاری کشور مکانیزه برداشت می ٦۵دستگاه کمباین ویژه بیش از  ۲۰۵هزار و از سه

 درصدی در این حوزه است. 0۵۵عباسی همچنین گفت: افزایش تعداد ادوات مکانیزه در حوزه برنج بیانگر رشد 

زی اشاره کرد و افزود: وقتی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی کشور، نظارت وی در پایان به مثبت شدن تراز تجاری بخش کشاور

گرای بخش کشاورزی در صدر قرار گیرد، موجبات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و مصداق عینی از اقدام و عمل را در وزیر عمل

 دهد که امیدواریم این مسئله تداوم پیدا کند./بخش مکانیزاسیون کشور نشان می

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦0۵/%D8%A8%D8%B۰% 
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 برنج

 ایسنا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۹یکشنبه 

  اعتراض وزارت کشاورزی به بازار برنج + قیمت منطقی اعتراض وزارت کشاورزی به بازار برنج + قیمت منطقی 

تنها محصول خوراکی بود که با نوسان قیمت مواجه شد و وزارت جهاد کشاورزی نیز نسبت به آن اعتراض در بازار شب عید و ایام نوروزی برنج 

داشته و به گفته معاون این وزارتخانه، دالالن عامل گرانی این محصول هستند چراکه هیچ کمبودی در بازار نداریم و قیمت منطقی کیلویی 

  .تومان است 8۵۵۵

ا خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: هیچ کمبودی در بازار برنج وجود ندارد و واردات این محصول همچنان با تعرفه انجام وگو بعباس کشاورز در گفت

  .آن باید بازار برنج به صورت کامل رصد شود شود که برای ادامهمی

وانین و مقررات گمرکی رجوع کنیم تا شد که برای سال جاری باید به قدرصدی وارد می 0۵وی افزود: سال گذشته واردات برنج با تعرفه 

  .شودای برای واردات برنج در نظر گرفته میببینیم در آنجا چه تعرفه

 دالالن مقصر گرانی برنج در ایام نوروز
های ینهمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت در خصوص وضعیت بازار برنج اعالم کرد: قیمت منطقی برای هر کیلوگرم برنج با توجه به هز

تومان برای ارقام شاخصی مانند طارم و هاشمی است اما افزایش قیمت برنج و فروش آن بیش از این قیمت  88۵۵تا  8500تولید حدود 

  .غیرمنطقی است که باید کنترل شود

واردات، قیمت توافقی، تقویت  کشاورز ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی براساس وظایف قانونی خود از طریق همه ابزارهای الزم مانند کنترل

خرید تضمینی و غیره بازار برنج را تنظیم خواهد کرد و به قیمت کنونی برنج در بازار مصرف اعتراض دارد که البته وزارت جهاد کشاورزی 

  .فروشی هم نیستموظف به تنظیم بازار خرده

هزار تن است که تولید ساالنه این محصول به  5۵۵ژیک دو میلیون و به گفته وی، نیاز کشور در یکسال به برنج به عنوان یک محصول استرات

  .رسدهزار تن می 800حدود یک میلیون و 

دهند کشاورز اظهار کرد: واردات برنج در سال گذشته به اندازه کافی صورت گرفت که با توجه به میزان وارداتی که مرزنشینان نیز انجام می

  .ن در بازار برنج وجود ندارداکنوتوان گفت هیچ کمبودی هممی

http://www.isna.ir/fa/news/5۰۵۰۰۰۵0٦۰۵/% 
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 پسته

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  کاران برای مقابله با سرمازدگی احتمالیکاران برای مقابله با سرمازدگی احتمالیسرمازدگی در کمین درختان پسته/ هشدار به پستهسرمازدگی در کمین درختان پسته/ هشدار به پسته

درصد گزارش شده است و هنوز احتمال  ۰۰با وجود افت دما به زیر صفر درجه در برخی مناطق کرمان، میزان سرمازدگی زیر 

های مولد باد و کنترل سرما، های اخطاردهنده سرما، ایجاد دستگاهسرمازدگی وجود دارد؛ لذا کشاورزان باید با استفاده از دستگاه

 .مناطق غیرمرتفع باشند ویژه درمراقب درختان پسته به

درصد گزارش شده است و هنوز احتمال  ۰۰با وجود افت دما به زیر صفر درجه در برخی مناطق کرمان، میزان سرمازدگی زیر 

های مولد باد و کنترل سرما، های اخطاردهنده سرما، ایجاد دستگاهسرمازدگی وجود دارد؛ لذا کشاورزان باید با استفاده از دستگاه

 ویژه در مناطق غیرمرتفع باشند.درختان پسته به مراقب

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر 

جزئی در مناطق مرتفع گرفته با کاهش دما طی روزهای گذشته به کمتر از سه درصد سرمازدگی گفت: بر اساس برآوردهای صورت

 درصد بوده است. ۰۰تا  ۰۵استان کرمان گزارش شده که محاسبات حاکی است سرمازدگی بین 

شود و ویژه درختان پسته محسوب میماه تهدیدی برای درختان میوه بهزاده افزود: جبهه هوای سرد هرساله بعد از فروردینلطفعلی

 گیرانه از شدت سرمازدگی درختان خود بکاهند.های پیشکنند با فعالیتکشاورزان تالش می

ای و جزئی نیز صورت منطقهوی خاطرنشان کرد: از آنجا که دمای هوا به زیر صفر نیز رسیده است، احتمال افزایش خسارات به

مازدگی آماده صورت کلی منتفی نشده و الزم است کشاورزان برای مقابله با سروجود دارد؛ با این حال، هنوز عبور هوای سرد به

زاده ادامه داد: آبیاری درختان پسته برای آن دسته از کشاورزانی که به منابع آبی دسترسی دارند، همچنین استفاده باشند.لطفعلی

 توانند انجام دهند.ترین اقداماتی است که کشاوران میهای اخطاردهنده سرما و مولد باد از مهماز دستگاه

م دیدی در پایین درختان پسته تصریح کرد: هر اقدامی که بتواند از شدت سرما در مناطق تحتانی وی در پاسخ به تشکیل انسجا

 توانند از آن استفاده کنند.باغ بکاهد، اقدام مثبتی است و کشاورزان می

آب و بنزین برای مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان یادآور شد: سوزاندن پوسته پسته با کاه و استفاده از مخلوط 

 تواند از تجمع سرما جلوگیری کند.شود، اقدام مثبتی است که میجایی هوای سرد انجام میمنظور جابهدودزایی که به

های سرمازدگی تأکید کرد: هرچند برای محاسبه میزان سرمازدگی هنوز زود است و باید طی زاده با اشاره به خسارتلطفعلی

تواند اثرگذاری قابل توجهی در حجم نمی 5۰آمده در سال طور قطع سرمازدگی پیشاظهار نظر کرد، اما بههای آینده برای آن هفته

 تولید داشته باشد.
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های درختان سیاه شد و ها، شاخهشدت سرمازدگی به حدی رسید که عالوه بر از بین رفتن میوه ۰085وی اظهار داشت: در سال 

های مرسومی است که در همه دنیا وجود فت، اما سرمازدگی سال جاری از طیف سرمازدگیحجم قابل توجهی از محصول از بین ر

 کند.داشته و خسارت جزئی وارد می

زاده با اشاره به برخی راهکارهای مقابله با سرمازدگی نظیر چاهک معکوس افزود: اقدامات جدیدی از سوی سازمان لطفعلی

های درختان پسته در دستور کار قرار گرفته که چاهک معکوس ویژه در باغسرمازدگی بهتحقیقات، آموزش و ترویج برای مقابله با 

 شود.عنوان یک قاعده توسط کشاورزان دنبال نمینیز ازجمله آنها است، اما هنوز این روش به

یکی از رکورددارترین  عنوانها در استان کرمان خبر داد و خاطرنشان کرد: این استان بههزار هکتار سطح بیمه باغ 5۵وی از 

 ها در بیمه محصوالت کشاورزی شناخته شده است.استان

ماه با ویژه تا اواسط اردیبهشتهای اخطاردهنده سرما طی روزهای آینده بهزاده به کشاورزان توصیه کرد که با نصب دستگاهلطفعلی

 اقدامات کنترلی از سرمازدگی احتمالی بکاهند.

 کاهدسته از سرمازدگی میدودزایی با کلش و پوست پ

تواند در ماه و چهلمین روز پس از عید میفروردین ۰8در ادامه عضو انجمن پسته گفت: به شکل سنتی، کشاورزان معتقدند سرمای 

 کمین درختان پسته باشد و باید برای مقابله با آن مجهز بود.

اند از شدت اندن الستیک و استفاده از دودزایی تالش کردهزاده ادامه داد: طی پنج سال گذشته، کشاورزان با سوزعظیم سلطان

 رسد این روش چندان مؤثر باشد.نظر نمیسرمازدگی بکاهند، اما به

های گذشته در اختیار کشاورزان است و اختالط آن با کاه و سوزاندن آن با وی تصریح کرد: سوزاندن پوسته رویین پسته که از سال

 شود.شود که اقدام جدی برای کنترل سرمازدگی محسوب میی بدون تشکیل آتش میآب و گازوئیل باعث دودزای

های پسته مورد تأکید قرار گرفته و کشاورزان باید طی روزهای زاده یادآور شد: این اقدام توسط مهندسان مشاور در باغسلطان

 دگی اقدام کنند.آینده با پیگیری شرایط دمایی، پیش از شروع هوای سرد برای مقابله با سرماز

گراد و تنزل آن به صفر و زیر صفر به منزله خطر برای درختان پسته محسوب وی تأکید کرد: افت دما تا مرز یک درجه باالی سانتی

 بینی افت دما، کشاورزان باید برای مقابله با سرمازدگی اقدام کنند./شده و به محض شنیدن پیش

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦۰۵/%D8%B0%D8%B۰% 
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 پسته

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  گیرد/ نیمی از پسته ایرانی صادر شدگیرد/ نیمی از پسته ایرانی صادر شدصادرات پسته به چین اوج میصادرات پسته به چین اوج می

منظور صادرات راهی انبارهای درصد آن به ٦۵داخل کشور تولید شده که هزار تن پسته در  ۲۵۵سال گذشته بیش از 

های رود طی هفت ماه آینده و تا شروع فصل برداشت پستهشود و تاکنون نیمی از آن صادر شده و انتظار میصادرکنندگان می

 .جدید مابقی نیز به قیمت مناسبی صادر شود

منظور صادرات راهی انبارهای درصد آن به ٦۵کشور تولید شده که  هزار تن پسته در داخل ۲۵۵سال گذشته بیش از 

های رود طی هفت ماه آینده و تا شروع فصل برداشت پستهشود و تاکنون نیمی از آن صادر شده و انتظار میصادرکنندگان می

 جدید مابقی نیز به قیمت مناسبی صادر شود.

زاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر گفت: با توجه به کاهش دما عضو انجمن پسته امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگ

 های پسته شمال استان گزارش شده است.ویژه در باغشهرهای شمالی استان کرمان وقوع پدیده سرمازدگی به

ایی از شهربابک و سیرجان هرضا نظری افزود: افت دما در شهرهای شمالی استان نظیر کرمان، زرند، رفسنجان، انار و راور و بخش

 توان از سرمازدگی خبر داد.وجود داشت، اما هنوز با قاطعیت نمی

های پسته است، اما وقوع سرمازدگی در ارتفاعات درصدی باغ ۰۰تا  ۰۵وی خاطرنشان کرد: برآوردهای اولیه حاکی از سرمازدگی 

 ها بیشتر گزارش شده است.کمتر بوده و در فرورفتگی

تری برای اظهار نظر قطعی فراهم یافتهها رشد بیشتری داشته باشند شرایط ثباتداد: از چند هفته دیگر که برگ و ساقهنظری ادامه 

 خواهد شد.

 فرماستثبات در بازار پسته حکم

به قیمت برای بازارهای چین  0۵0۲عضو انجمن پسته با اشاره به نرخ پسته در بازارهای داخلی و خارجی تصریح کرد: پسته فندقی 

 دالر به قیمت رسید. 5.۰تا  5دالر به ازای هر کیلوگرم و برای بازارهای اروپا به قیمت  8.۰تا  8.0

به مقصد  ۲۵۲۲قوچی دالر رسید و پسته کله 8.٦تا  8.۰برای بازارهای چین به  ۲۲۲0قوچی وی یادآور شد: همچنین پسته کله

 دالر قیمت گرفت. ۰۵.۲تا  ۰۵اروپا بین 

هزار تومان پسته اروپایی فندقی  ۲5در ایران و در بازارهای داخلی به قیمت  0۵0۲تأکید کرد: پسته صادراتی چین، فندقی نظری 

هزار تومان در بازارهای داخلی به فروش  0۰تا  0۵قوچی مناسب چین به قیمت هزار تومان و کله 0۵تا  ۰۵۵هزار و  ۲5به قیمت 

 پس از تعطیالت نوروزی است.رسد که نشان دهنده ثبات بازار می

 های ایرانی صادر شده استنصف پسته
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های آینده عضو انجمن پسته اظهار داشت: بر اساس آمارهای غیررسمی، نیمی از پسته کشور صادر شده و باقیمانده آن نیز طی ماه

 صادر خواهد شد.

شمار ان داشتند مشتری پروپاقرص پسته ایرانی بهها که اواخر سال قبل خرید باالی از ایروی همچنین گفت: سال گذشته چینی

 رود با توجه به کیفیت پسته ایرانی صادرات به چین افزایش یابد.نیامدند، اما انتظار می

رود در اتاق بازرگانی و پارلمان بخش نظری در پایان افزود: پسته برای رونق بیشتر نیازمند بازارهای جدیدی است که انتظار می

 ملیاتی به خود بگیرد./خصوصی شکل ع

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦05/%D8%B۰%D8 
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 تامین منابع مالی

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۹تاریخ: 

سال است که بیمه سال است که بیمه   4141مندی روستاییان از خدمات تأمین اجتماعی ناعادالنه است/ جامعه شهری مندی روستاییان از خدمات تأمین اجتماعی ناعادالنه است/ جامعه شهری بهرهبهره

  بازنشستگی داردبازنشستگی دارد

شویم ضریب پوشش بر اساس های در آن، متوجه می¬اگر بر اساس ضریب پوشش، این اعداد را تحلیل کنیم با ضرب و تقسیم

درصد. بنابراین سازمان بیمه اجتماعی روستاییان  ۰5است؛ یعنی حدود  ¬درصد بوده ۰5.۰درصد و بر اساس جمعیت  ۰٦.۰خانوار 

 .پنجم جامعه هدفش را توانسته پوشش بدهد و این اصالً عملکرد خوبی برای یک دهه فعالیت نیستو عشایر زیر یک

 نجیبه محبی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

 ۱۵درصد روستایی و  1۵درصد شهری اکنون به  1۵درصد روستایی و  ۱۵با نسبت  ۰۱اشاره: موازنه جمعیتی از سال 

تغییر کرده و کماکان پدیده مهاجرت یک سویه از روستا به شهر ادامه دارد. برخی  49درصد شهری در سال 

ش را ای اها و امکانات توسعهتواند بخش روستایی و همه تواناییاندیشی در این باره میکارشناسان معتقدند عدم چاره

های در معرض نابودی قرار دهد. یکی از عوامل اساسی حیات روستا در عصر حاضر، میزان نفوذ تأمین اجتماعی و بیمه

ای به کارگران بخش کشاورزی و اجتماعی است. تا جایی که نظام تأمین اجتماعی و بیمه بتواند خدمات شایسته

تر شده شرایط توسعه روستایی با تکیه بر کشاورزی بل تحملروستاییان ارائه دهد چه بسا شرایط زیست در روستا قا

و کار بر روی زمین از سامان بهتری برخوردار شود، اما در دولت گذشته نسبت به بیمه روستاییان چندان توجهی نشد. 

اعی. او ایم با دکتر میکائیل عظیمی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد و تأمین اجتماز این منظر گفتگویی انجام داده

 گذرد:است. گفتگوی خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با وی از نظرتان می "ای در اقتصاد توسعهرساله"مترجم کتاب 

-قانون اساسی تأمین اجتماعی و بیمه اجتماعی جزو تکالیف دولت است، بفرمایید آنچه تا به حال دولت ۲4طبق اصل 

کارهایی مانده شده و چهها چه بوده یعنی چه کارهایی انجاماز تغییرات دولتنظر اند، صرفها در این زمینه انجام داده

 که باید انجام بشود؟

ها آلاش ترسیم ایدهقانون اساسی به قول علما اصل مفصل و موسعی است که البته با توجه به جایگاه قانون اساسی، وظیفه ۲5اصل 

-تنها ایدهگذاری کرده که نهوش کنیم این اصل رسیدن به یک نقطه آرمانی را هدفنباید فرام ۲5است؛ بنابراین در برخورد با اصل 

شوید که تمام ابعاد اجتماعی، حمایتی و آلی برای کل دنیاست. اگر متن این اصل را ببینید متوجه میآلی برای کشور، بلکه ایده

های سازمان بهزیستی و امام خمینی، فعالیتامدادی در آن لحاظ شده است. طرح شهیدرجائی، تشکیل کمیته امداد 

های حمایتی دولت برای زنان سرپرست خانوار و قانون های بازنشستگی و سیاستهای آن و همچنین فعالیت صندوقزیرمجموعه

د تلقی شود. توانگویند همه ذیل این اصل میو قانون بیمه همگانی که امروز به آن بیمه سالمت می ۰050بیمه بیکاری در سال 

است که  "ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی"نظر من یکی از نکات بسیار برجسته در این سی و چند سال، تصویب قانون به

 از نقاط عطف مهم در این دوران است.
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رفته تا این همه نهاد متعدد که متولی یک امر واحد هستند یعنی از بهزیستی و تأمین اجتماعی و طرح شهیدرجائی گ

 کند؟بنیاد جانبازان و مستضعفان و بنیاد شهید و... برای یک موضوع واحد مدیریت کار را عماًل سخت نمی

هایی با اسامی شبیه به هم در ایران وجود دارد، اما خیلی به اسم سازمان باید دو بحث را از هم جدا کرد. درست است که سازمان

های بیمه و نهادهای حمایتی و... را ها یعنی تأمین اجتماعی، صندوقتماعی تمام این سازماننباید توجه کرد. در ادبیات تأمین اج

و بخش سوم وجه  "حمایتی"است، وجه دوم آن بخش  "بیمه اجتماعی"بندی کرد: وجه نخست آن شود در سه ضلع تقسیممی

 شود نظام تأمین اجتماعی.است. هرسه ضلع باهم می "امدادی"

شوید که این قانون در پی آن بود که بین این مذاکرات مجلس در زمان بررسی این قانون را مطالعه کنید متوجه میاگر مشروح 

 کنند، اما هماهنگ نیستند، هماهنگی ایجاد کند.نهادهای بسیار زیادی که در چارچوب نظام تأمین اجتماعی مشغول فعالیت می

 این قانون مصوب چه سالی است؟

بود. هدف نخست این  8۲های پیرامون آن در مجلس مربوط به پاییز و زمستان است، ولی مذاکرات و بحث 80ه مصوب خردادما

قانون این بود که زمینه هماهنگی این نهادهای پراکنده را ایجاد کند. برخالف تصور موجود، ما منابع بسیار هنگفتی را صرف حوزه 

تماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیست بلکه آن نظام سه وجهی است که گفتم. زمان کنیم. منظورم از تأمین اجتأمین اجتماعی می

ریزی در این مورد عنوان نماینده دولت در مجلس و رئیس سازمان مدیریت و برنامهفر بهتصویب این قانون در مجلس آقای ستاری

هفت یا هشت برابر بود. البته باید حواسمان باشد  عددی را اعالم کرد که در مقایسه با مبلغ حقوق کارمندان دولت عددی حدوداً

 فر اعالم کردند ارقام آشکار بود.ارقامی که آقای ستاری

شود. اگر از سیستم مدیریت توسعه کشور کردیم و هنوز هم نمیای در این زمینه نمیقبل از این قانون ما هیچ کدگذاری بودجه

شود، شاید رقمی را اعالم کنند، اما قطعًا این عدد ص صرف تأمین اجتماعی میطور مشخبه GDPپرسش کنیم که چند درصد از 

های متعددی پراکنده است و شناسایی این که این ردیف مشمول آن بحث شماری است. چون این اعداد و ارقام در ردیفدچار کم

خواهیم ای را که میکنیم، اما آن نتیجهداخت میبحث این بود که ما این ارقام هنگفت را پر 80، 8۲شود یا نه سخت است. سال می

 گیریم.نمی

ها یکی از این ارقام درشت این بخش بود. این قانون دو فصل داشت یکی نظم و نسق دادن به تأمین اجتماعی و یکی نظم و یارانه

رخ داد یک اقدام غیرقانونی بود. این را بارها  ها و هدفمندی آنهایی که با حذف یارانهنظر من آن فاجعهها. بهنسق دادن به یارانه

ام. دولت و مجلس یا یادشان رفت و یا خودشان را به فراموشی زدند تا آن قانون را نادیده بگیرند. ما قانون مصوبی ام و نوشتهگفته

داقل الزم بود بگویند آن قانون شود حشده بود. اگر قرار بود رویه جدیدی در پیش گرفته ها در آن مشخصداشتیم که تکلیف یارانه

 لغو شده است.

ها در این زمینه انجام دادند به نظر من توجیهی لغوی و کاغذی بود. آنها گفتند وقتی دولت قانونی به تاریخ توجیهی که حقوقی

شود و اعتبار با قانون امروز است، اما این طور اتوماتیک قوانین قبلی منسوخ میامروز وضع کرد که برخالف قانون دیروز بود به

های مدیریت کننده سیاستقوانین بیان ردی محتوایی نیست. قوانین برای روی کاغذ نیست، بلکه اینتوجیهی شکلی است و برخو

های توسعه کشور با هم تضاد دارند. اینجا پرسش این ای کشور است و وقتی ما دو قانون متضاد همدیگر داریم یعنی سیاستتوسعه

 تر است.تر و به توسعه معطوفاست که کدام سیاست صحیح 
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است.  31پس بیمه روستاییان و عشایری مربوط به همان قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی مصوب سال 

 قبل آن هیچ قانونی نبود؟

به مدت یک سال وزارت رفاه تشکیل شد. آن وزارت عمر  ۰۰و  ۰0ام در سال نه؛ قانونی نبود، تا آن جایی که من دیده و خوانده

و  80بیمه روستایی به ثمر نرسید. با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال  کوتاهی داشت و بحث

 ساله محقق شد. 0۵، یک آرزوی 80تشکیل سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در سال 

 میلیون نفر بیمه روستایی و عشایری هستند؟دانم حدود یکتا آنجا که من می

مان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هیچ آماری در این زمینه وجود ندارد. من به آنها دوستانه زنگ زدم و گالیه روی سایت ساز

گر اجتماعی موظفید این اطالعات را منتشر کنید چون این اطالعات محرمانه نیستند. در عنوان یک سازمان بیمهکردم که شما به

ها عمومی هستند و لذا اهمیت نظارت روی این صندوق -تر است، چون غیردولتی راتب مهمهای بیمه اجتماعی این امر به مسازمان

 به مراتب بیشتر است.

 پاسخ آنها چه بود؟

شده، اما  خورد. چون این سازمان حدود یک دهه است که تشکیلگفتند ما مشغول یک کارهایی هستیم، اما من چشمم آب نمی

کند چند نفر ازمان تأمین اجتماعی به هر حال یک گزارش ساالنه دارد که در آن اعالم میهنوز گزارشی روی سایت آن نیست. س

شده دارد، چقدر گردش مالی و چند بیمارستان و چند شعبه دارد و مسائلی از این دست. حتی در گزارشی که روی سایت این بیمه 

رود مسئوالن بیمه م قرار داده شده است. انتظار میساله آن منتشر و در دسترس عمو 0۵سازمان در دسترس است، اطالعات 

صورت رسمی کارمند سازمان تأمین اجتماعی هستند( از این رویه مثبت روستاییان و عشایر )که از قضا تعدادی از آنها در واقع و به

تأمین اجتماعی( نیز بر انتشار المللی های ایسا )اتحادیه بیندر سازمان تأمین اجتماعی الگوگیری کنند. ضمن آن که دستورالعمل

 اطالعات تأکید دارد.

 متولی سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر دقیقاً کیست؟

های متعددی متولی بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر باشد. البته راهبری آنها با وزارت رفاه است که االن وزارت قرار است صندوق

ای و دبیرخانه دهدارد. معاونت امور رفاهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این کار را انجام میتعاون، کار و رفاه اجتماعی نام د

 شده است که نهاد ناظر و رصدکننده بر این سازمان است.در آنجا تشکیل  "ایهای بیمهامناهای صندوقهیأت "به نام دبیرخانه 

نفر اعالم شدند. همان سال مرکز آمار،  8۰0هزار و  505ییان بر اساس خانوار افراد تحت پوشش بیمه روستا ۰05۲اسفندماه سال 

ای صحبت کنیم و بر نفر اعالم کرد. اگر بخواهیم با ادبیات بیمه ٦۰0هزار و  500تعداد کل خانوارهای روستایی را پنج میلیون و 

د( این اعداد را تحلیل کنیم با ضرب و اناساس ضریب پوشش )یعنی چند درصد جامعه هدف تحت پوشش بیمه قرار گرفته

درصد  ۰5.۰درصد و بر اساس جمعیت  ۰٦.۰شویم در آن سال ضریب پوشش بر اساس خانوار هایی در این اعداد متوجه میتقسیم

ه پنجم جامعه هدفش را توانستدرصد؛ بنابراین سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر زیر یک ۰5است؛ یعنی حدوداً  بوده

پوشش بدهد و این اصالً عملکرد خوبی برای یک دهه فعالیت نیست. ضمن اینکه ما فقط براساس شاخص ضریب پوشش صحبت 

 ویژه از منظر مهاجرت روستاییان به شهر بسیار حائز اهمیت است.ایم. این موضوع بههای دیگر نپرداختهکنیم و اصالً به شاخصمی
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، اما در این دو سال بعید 5۲بود و اطالعات ما مربوط به سال  5۵ن سرشماری مربوط به سال البته این دقت را باید داشت که ای

 ای را ثبت کرده و ضرایب تغییرات محسوسی کرده باشد.العادهاست سازمان بیمه روستاییان عملکرد فوق

اصوالً دسترسی به شود به عمل آورد این است که خانوارهای روستایی شناسی که از این وضع میکمترین آسیب

که درآمدهای پایینی دارند که گاه کمتر از ادارات و مراکز بیمه ندارند. ضمن اینکه بسیاری از این افراد در حالی 

حداقل دستمزد است، اما طبق ضوابط تأمین اجتماعی باید برای بیمه شدن حق بیمه خود را بدهند و این رغبت آنها را 

 کند؟به بیمه شدن کم می

ین دشواری بیمه روستاییان و عشایر که البته وضعیت عشایر از روستاییان بدتر است، این است که اصوالً دسترسی به این نخست

داری که در استان است. آیا باغداری در لواسان تهران یا مالک و زمین "روستایی"جامعه دشوار است. دشواری دوم تعریف مفهوم 

شده کسی که در شوند؟ در قانون ما گفته کند، روستایی محسوب میر شیراز زندگی میفارس مزارع چندصد هکتاری دارد و د

دهد. اکنون پرسش این است افرادی که از کانون ارائه خدمات کند روستایی است و اصالت را به محل سکونت میروستا زندگی می

گفتیم چرا توجه به بیمه روستاییان واجب است و چرا می اند برای تأمین نیازهایشان چه باید کنند؟ شاید باید از ابتدادور شده

 قانون اساسی تأمین اجتماعی را به آن جا ببرد؟ ۲5دولت مکلف است که طبق اصل 

نخستین دلیل این است که این حکم قانون اساسی است و تأمین اجتماعی حق شهروندی افراد است. در حقوق شهروندی هم 

 نیست.تفاوتی بین روستایی و شهری 

دلیل دوم آن است که برخورداری از تأمین اجتماعی از مفاد اعالمیه حقوق بشر است و ایران این اعالمیه را امضا کرده و پذیرفته 

است. عالوه بر این در میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سازمان ملل هم این موضوع آمده است؛ بنابراین این که 

 شود که از این حق محروم شوند.اند دلیلی نمیارائه خدمات دور شدهروستاییان از مراکز اصلی 

سال است  50، ۰0۵۰است، در نظر بگیریم، جامعه شهری ما در بخش دستگاه دولتی و دیوانی از سال  50اگر امسال را که سال 

سازمان بیمه "خوردار است. سال است که جامعه شهری کارگری ما از بیمه بر ٦0حدود  ۰00۰بیمه بازنشستگی دارد. از سال 

در زمان دولت زنده یاد دکتر مصدق ایجاد شد و ما  ۰00۰یعنی پدر همین سازمان تأمین اجتماعی کنونی سال  "اجتماعی کارگران

دار شده سال است که از بیمه اجتماعی برخور ۰۵برای این سازمان، مدیون دکتر مصدق هستیم، اما جامعه کشاورزی و عشایری 

ها از این حق اجتماعی و شهروندی خود محروم ن فاصله خیلی معنادار است. یعنی جامعه روستایی ما در طول این سالاست. ای

اند. درصد جمعیت ما در شهرها ساکن بوده 5۵درصد بوده است؛ یعنی  ۲5نرخ روستانشینی  5۵بوده است. بنا بر سرشماری سال 

معیت کشور با روستاها بود. بنابراین جامعه روستایی که در قبل جمعیت بیشتری غلبه ج ۰5این آمار امروز است وگرنه تا سال 

 نسبت به جمعیت شهری داشت از این حقوق محروم بود.

ای های بیمهیک از این سازمانتواند از این بروکراسی اداری سر دربیاورد و این که کداممعمواًل قشر روستایی کمتر می

 ی دارد و امثالهم؟بهتر است کدام حق بیمه کمتر

گفت فقط در رشته معدن ای داریم. در حالی که یکی از دوستانم در کانادا میصندوق بیمه ۰8دو بحث را نباید خلط کرد؛ االن 

دهی بد این سیستم نیست. مهم این ها الزامًا منفی نیست و دلیلی بر سازمانای وجود دارد. بنابراین تعدد صندوقصندوق بیمه 0۵۵

کنند. چون هرکدام مسئولیت و کاری در هرم تأمین اجتماعی دارند. اتفاقاً سازمان ها کجای این هرم کار میه این صندوقاست ک
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هایی اعم از چرخه درآمد در روستا و شهر های جامعه روستایی و شهری به وجود آمد. تفاوتبیمه روستاییان به خاطر همین تفاوت

ای دیگر درآمد ندارند. دسترسی به مراکز ارائه ای از سال درآمد دارند و در دورهدر یک دوره که با هم متفاوت است. روستاییان

ها در قانون نظام جامع گفتند چون اقتضائات شهر دلیل همین تفاوتخدمات و ترکیب اجتماعی وضعیت سواد و... هم مهم است به

 کنم.ز تشکیل سازمان جداگانه برای روستاییان دفاع میو روستا فرق دارد، سازمانی خاص روستاییان تشکیل شود. من ا

ها فرق دارند، بیمه تأمین اجتماعی آیا خدماتش با بیمه کنم، منظورم این است که بیمهها را کتمان نمیمن این تفاوت

 بانک یا بیمه نیروهای مسلح فرقی ندارد؟

توانیم صفت عادالنه را داری از تأمین اجتماعی دارند و ما هم میبرهمه حق بهره ۲5ما شاخصی داریم به نام عدالت. بر اساس اصل 

برداری عادالنه از تأمین اجتماعی را دارند. پرسش این است آیا شهروندان ایرانی از خدمات به آن اضافه کنیم یعنی همه حق بهره

هایی از خدمات تأمین اجتماعی باالتری نسبت مند هستند؟ پاسخ این است قطعاً خیر. گروهای بهرهطور عادالنهتأمین اجتماعی به

کند در نظر بگیرید؛ یعنی از بیکاری و معرفی می ۲5های دیگر برخوردارند. خدمات اجتماعی را با گستره بزرگی که اصل به گروه

 سیل و قحطی بگیرید تا درمان و بازنشستگی و حوادث ناشی از کار و...

عدالتی وجود دارد. یعنی در ضرایب و مندی افراد از خدمات تأمین اجتماعی بیدر بهره یکی از مشکالت وزارت رفاه این است که

ویژه در بخش سالمت ما خیلی برجسته است. دولت به ازای هر شهروند هایی که برای هر گروه وجود دارد. این مسئله بهفرمول

شود. یعنی به من و آن روستایی و یا آن کارگر چه می کند. باید دید سرانه سالمت در کشور چگونه توزیعای پرداخت میسرانه

 دهد و...درصد می ۰۲شود. دولت به یکی سه درصد و به یکی ای اختصاص داده میسرانه

قاعدتًا باید یک ضریب متساوی وجود داشته باشد که متأسفانه نیست و این به بحث اقتصاد سیاسی مربوط است یعنی منافع 

پزشکی، تأمین شده که برای یک خدمت مساوی مثالً دندانها و ضرایب طوری تعیین شود. فرمولمی هایی بیشتر لحاظگروه

گیرد. بحث ما دهد، کارمند شورای نگهبان، قوه قضاییه، صداوسیما و ریاست جمهوری یک مقدار دیگری میاجتماعی یک مقدار می

 ها وجود دارد.ین تفاوتدرباره بیمه تکمیلی نیست. بلکه در همان سطح بیمه درمان ا

 درباره تفاوت بیمه کارگران و بیمه روستاییان و عشایر بگویید؟

شود یک نفر تفاوت بیمه اجتماعی کارگران و بیمه روستاییان و عشایر این است که بر اساس مفاد قانون کار، یک نفر کارگر می

آیا قانون کار در مشاغل روستایی قابل تعریف است و این قانون در  گیرد، اماکارفرما و به این ترتیب تحت نظام بیمه تأمین قرار می

هستم که روی مزرعه پدرم  روستا هم نفوذ دارد؟ وقتی در روستایی شرکتی فعال است بله این قانون نفوذ دارد، ولی اگر من پسری

 نداشت، باید از تأمین اجتماعی محروم بماند؟کارگری  -کنم چه؟ یعنی باید سؤال را این بدانیم که اگر کسی روابط کارفرما کار می

 گوید؟قانون بیمه روستاییان در این زمینه چه می

این قانون اصل را بر سکونت در روستا گذاشته است یعنی صرف نظر از شغل افراد در روستا. همچنین افرادی که خواهان بیمه 

های تأمین اجتماعی این است که گروه ای باشند. قاعدههای بیمهسال و فاقد بیمه در سایر صندوق ۰8روستایی هستند باید باالی 

است. البته امروز افراد غیرساکن  ای داریم مثل بیمه اختیاری و اجباری. بیمه روستاییان بر اساس بیمه اختیاری طراحی شدهبیمه

یی گواهینامه بگیرند که شغل آنها جزو مشاغل توانند بیمه روستایی بگیرند به شرطی که از سازمان تعاون روستادر روستاها هم می
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تواند بیمه ها باشد نیز میای است که مشاغل روستایی نام دارد. اگر کسی ساکن روستا نباشد، اما شاغل در آن شغلو چندگانه ۲۵۵

 روستایی بگیرد البته به شرطی که بیمه دیگری نداشته باشد./

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦۵8/%D8%A8%D5%85%D8 
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 تامین منابع مالی
 فودپرس ۰۹۵1فروردین ماه  ۰1دو شنبه 

  های خارجی شدهای خارجی شدشرکتشرکتصندوق بیمه محصوالت کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با صندوق بیمه محصوالت کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با 

های بیمه مجلس شورای اسالمی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی را مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکت <کشاورزی

 .قانون اساسی و قوانین مربوط کرد 00های کلی اصل خارجی با رعایت سیاست

ای از این های توسعه کشور در مادهز احکام برنامهنمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان رسیدگی به الیحه تنظیم برخی ا 

الیحه مصوب کردند اداره امور بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 

 .باشدو مصوبات شورای عالی بیمه می 0۵/ 0/ ۰0۰۵

تجاری داخلی با اولویت بخش غیر دولتی به منظور ایجاد شرکت  های بیمههای بیمه خارجی با شرکتهمچنین مشارکت شرکت

های بیمه داخلی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و بیمه مشترک بازرگانی درایران جذب سرمایه خارجی توسط شرکت

 00ی اصل های کلهای بیمه بازرگانی خارجی و موسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاستنمایندگی شرکت

 .قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است

 .باشدبر اساس این گزارش بیمه مرکزی ناظر بر حسن اجرای این بند می

های بیمه همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده صندوق بیمه محصوالت کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکت

 .شد 00های اصل خارجی با رعایت سیاست

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=0351 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=0351
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=0351


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم فروردین 

 
 

76 
 

 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  روسیه ممکن نیستروسیه ممکن نیستمرغ ایران در افغانستان از دست رفت/ صادرات به مرغ ایران در افغانستان از دست رفت/ صادرات به درصد بازار تخمدرصد بازار تخم6600

مرغ در حال حاضر به مرز بحران رسیده و شرایطی بر آن حاکم است که نگرانی نمایندگان بخش خصوصی را صادرات تخم

 .برانگیخته است

دار ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( درباره وضعیت صادرات مرغ شناسنامهدبیر انجمن صنفی تخم

 از دست دادیم. 50درصد بازار افغانستان را نسبت به سال  ٦۵مرغ گفت: متأسفانه در سال گذشته بیش از متخ

توان روی صادرات فرزاد طالکش افزود: وقتی قیمت محصوالت تولید داخل، قدرت رقابت با نوع خارجی را نداشته باشد، نمی

 ه این بازار، جای ایران را گرفتند.حسابی باز کرد؛ به همین دلیل هند و پاکستان با ورود ب

وی خاطرنشان کرد: داستان صادرات به روسیه نیز بیشتر به یک شعار سیاسی شبیه است تا واقعیتی عملی، زیرا برای ارسال هر 

صول تومان به ازای هر کیلوگرم از این مح 5۵۵شود؛ به عبارتی مرغ اضافه میهزار دالر به قیمت اصلی تخمکانتینر حداقل شش

 عنوان یارانه جبران نشود، صادرات به این کشور ممکن نیست.افزایش قیمت خواهیم داشت. اگر این مبلغ از طرف دولت به

دار ایران، در حال حاضر تمام امیدها به عراق است؛ زیرا با توجه به وضعیت بحرانی مرغ شناسنامهبه گفته دبیر انجمن صنفی تخم

اهم شده تا از این موقعیت استفاده کند، اما نبود امنیت در این کشور و تشکیالت متزلزل آن، بر ترکیه، فرصتی برای ایران فر

 مرغ، همچنان ادامه داشته باشد.شود سیر نزولی صادرات تخمبینی میها و تجار افزوده است؛ بنابراین پیشهای تولیدکنندهنگرانی

ای رسیده که های اخیر به اندازهد ترکمنستان و تاجیکستان نیز در ماهمرغ در کشورهایی ماننطالکش ادامه داد: تولید تخم

شان باشند و دیگر نیازی به محصوالت ایران ندارند؛ این در حالی است که مسئوالن ایران در رسیدن توانند پاسخگوی نیاز داخلیمی

 افتاد.گر این همیاری نبود، چنین اتفاقی نمیمرغ در این کشورها کمک شایانی انجام دادند و شاید ابه خودکفایی تولید تخم

درصد از  88مرغ صادراتی، حدود هزار تن تخم 5۵مرغ در سال گذشته تصریح کرد: از هزار تنی تخم 5۰۵وی با اشاره به تولید 

 درصد به افغانستان و دو درصد به عمان و ترکمنستان صادر شده است./ ۰۵سهم صادرات این محصول به عراق، 

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦0٦/٦۵%D-8%AF%D8%B۰ 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  ترمز صادرات تخم مرغ کشیده شد/تراز تجاری تخم مرغ منفی استترمز صادرات تخم مرغ کشیده شد/تراز تجاری تخم مرغ منفی است

مرغ تخم گذار گفت: از سیزدهم فروردین ماه صادرات تخم مرغ به سبب مشکالت سیاسی عراق دبیرکل کانون پرورش دهندگان 

 .کاهش یافته است

با  باشگاه خبرنگاران جوان؛ اقتصادی  سید فرزاد طال کش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار

تن  0۰۵اشاره به کاهش میزان صادرات در چند روز اخیر اظهار داشت: از اوایل فروردین تا چند روز پیش، به طور متوسط روزانه 

الت سیاسی عراق به گمرک کشیده و موجب شده از سیزدهم فروردین ماه مشک تخم مرغ به بازار عراق صادر شده که متاسفانه 

 .تن تخم مرغ صادر شود ۰۰۵الی  ۰0۵تنها 

وی با اشاره به میزان صادرات تخم مرغ در سال گذشته بیان داشت: صادرات درسال گذشته رقم قابل توجهی داشته ، به طوریکه 

 .ستهزار تن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شده ا 50بنابر آمار رسمی حدود 

طال کش به پیش بینی وضعیت صادرات در سال جاری اشاره کرد و گفت: اگر شرایط همانند سال گذشته مساعد باشد می توان 

 .هزار تن میزان صادرات افزایش یابد ۰الی  0گفت که تنها ممکن است 

دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در خصوص جوجه ریزی واحد های تولیدی یاداور شد: در واقع به سبب نوسانات قیمت 

و نیم  05میلیون کاهش یابد به طوریکه از  ۲در برنامه تولید پیش بینی کرده ایم میزان جوجه ریزی  50و مازاد تولید در سال 

تا در بازار شاهد ثبات قیمت باشیم چرا که مازاد تولید ضربه مهلکی به  جوجه تقلیل یابد  و نیم میلیون 35میلیون جوجه به 

 .مرغداران وارد می کند

گفت: طبق آخرین قیمتگذاری قیمت تمام شده تخم مرغ برای  50و  50وی با اشاره به تراز تجاری منفی تخم مرغ در سال 

تومان اعالم شده که متاسفانه اکنون هر کیلو  5۵هزار و  0د سود مرغداری، مرغداران از سوی وزارت جهاد کشاورزی با ده درص

تومان به فروش می رسد که این امر زیان هزار تومانی مرغدران در فروش هر کیلو  ۰۵هزار و  0تخم مرغ درب واحد های مرغداری 

 .تخم مرغ را نشان می دهد

http://www.yjc.ir/fa/news/۰۰۰5۵۰۰/%D8% 
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 تولیدات باغی )سایر (

 ایسنا - ۰۹۵۹ فروردین ۰۹یکشنبه 

  بادام امسال بادام امسال فراوانی عرضه و تعادل قیمت در بازار چغالهفراوانی عرضه و تعادل قیمت در بازار چغاله

رسید اما هزار تومان هم می ۰۵۵تا  ۰۵کرد و به کیلویی های نجومی پیدا میاش قیمتبادام یکی از محصوالتی است که هر ساله نوبرانهچغاله

ین امسال گرانی به بازار این محصول وارد نشد که به گفته یکی از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی پایین بودن قدرت خرید و نبود تقاضا برای ا

  .محصول با قیمت باال، باعث کاهش قیمت و مناسب شدن نرخ آن شد

آید و پس از مدتی قیمتش اش به بازار میهای نجومییانی و ابتدایی هر سال چغاله بادام نوبرانه با قیمتبه گزارش خبرنگار ایسنا، در روزهای پا

شود اما بازار این محصول باغی نوبرانه در ایام نوروز امسال باال نرفت و گران نشد، چرا که نهایتا چغاله بادام تر میکند و منطقیفروکش می

  .فروخته شد هزار تومان 0۵تا  ۲۵کیلویی 

تواند داشته باشد که به اعتقاد یکی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی اما گران نشدن غیر معمول این محصول نوبرانه در بازار، دالیل بسیاری می

د شده بود به حدود پایین بودن قدرت خرید عامل ارزانی چغاله بادام بوده است، چرا که در روزهای ابتدایی که چغاله بادام به بازار میوه وار

هزار تومان هم رسیده بود اما از آنجا که قدرت خرید نبود و مورد استقبال واقع نشد، به زودی و طی چند روز قیمت این محصول  5۵کیلویی 

  .کاهش پیدا کرد و منطقی شد

قیمت آن بود اما باید دانست وقتی مردم  وی گفت: افزایش تولید چغاله بادام و فراوانی عرضه محصول نیز یکی دیگر از عوامل مناسب بودن

  .آوری کنند که توانایی و قدرت خرید آن را داشته باشندهای نجومی از بازار جمعهای نوبرانه را با قیمتتوانند میوهمی

http://www.isna.ir/fa/news/5۰۵۰۰۰۵0٦80/%D8%A5%D 
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 تولیدات دام و طیور )سایر (

  ۵۹/۱۰/۰۱ فارس

  گوسفند پرواری دارمگوسفند پرواری دارم  ۱۵۱۵با دستان خالی شروع کردم/ درحال حاضر با دستان خالی شروع کردم/ درحال حاضر 
روابط عمومی سازمان بسیج سازندگی: یک جوان کوشا و کارآفرین با پشتکار و همت خود ثابت کرده، خواستن توانستن است، او  

  .گوسفند پرواری دارد 5۵با دستان خالی شروع کرد و درحال حاضر 

های شخصی خویش ، کارآفرینان و افراد خالق با پشتکار و تواناییباشگاه خبرنگاران جهادیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ن را در آن شریک کرده و موفق می شوند که ثروت آفرین باشند و نه تنها خود از این موهبت به دست آمده بهره بگیرند، بلکه دیگرا

 .مرز میان جوانمردی و دارایی را بلرزانند

جوان کوشا وکارآفرینی کامیارانی است که با پشتکار و همت خود ثابت کرده خواستن توانستن است و می توان با « ایوب باتمانی»

 .دستان خالی اما با همت عالی معجزه کرد

سهیالت از سازمان بسیج سازندگی توانسته در عرصه پرورش دام سبک موفقیت کسب وی با تکیه بر توانایی های خود و دریافت ت

های این جوان به عنوان دامدار کوشا عینیتی به اقتصاد مقاومتی در شهرستان کامیاران بخشیده و همین بهانه ایی شد فعالیت.نماید

و از روند فعالیت کارگاه پرواربندی او آگاه شویم؛ در ابتدا  که به همراه تیم بازدیدکنندگان سازمان بسیج سازندگی به دیدار وی رفته

 ضمن معرفی خویش، توضیحاتی در رابطه با کلیات فعالیت خود بدهید؛

سال پیش با دریافت تسهیالت قرض الحسنه از سازمان بسیج سازندگی کامیاران فعالیت های خود را در  ۲ایوب باتمانی هستم و از

رأس گوسفند و بره جهت  5۵بندی گوسفند شروع کردم، کم کم کارم را گسترش دادم و درحال حاضر زمینه پرورش بره و پروار

 . پروار بندی دارم

 انگیزه اصلی شما برای شروع این کار چه چیزی بود؟

سرمایه ایی در مهم ترین انگیزه عالقه اینجانب به امور زراعی و دامی بوده که این خود سببی بود تا با دستان خالی و بدون هیچ 

این راه گام نهم و با پشت بستن به پشتیبانی های بسیج سازندگی و تعهد وجدانی به طرح اقتصاد مقاومتی کارم را شروع نمایم؛ 

 .همچنین کسب درآمد نیز از جمله فاکتورهایی است تا فعالیتم در این زمینه را ادامه دهم

 تید؟واقعا درابتدا سرمایه اولیه برای شروع کار نداش

هزار تومان نمی تواند سرمایه باشد؛ برای سرمایه گذاری حداقلی باید چند میلیون  ۰۵۵هزار و  ۰۵۵برای شروع کار پرواربندی 

تومان در اختیار داشته، ضمن اینکه محلی برای کارگاه باید درنظر داشته باشی. براساس پشتکارخودم برای انجام این کار، تصمیم 

در حومه کامیاران دست به  "علی آباد "بسیج اقتصادی سرمایه دریافت نمایم و با اجاره محلی در روستای گرفتم از طریق سازمان

 .کارشوم

 میزان تولید و بازدهی طرح چه قدر بوده است؟

سفند نوبت به پرورش گو ۲ماه زمان نیاز است؛ سالیانه  8الی  ٦برای تولید و بهره برداری ازگوسفند های گوشتی زمانی در حدود 

 .رأس بره را پروار کرده واز طریق بازارهای شهرستان به فروش میرسانم 5۵تا ۰۵می پردازم و در هردوره 

 این طرح چه میزان اشتغال زایی داشته است؟
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 .نفر کسب درآمد می کنند 5نفر روزانه مشغول به کار شده اند و به صورت غیر مستقیم نیز  0به صورت مستقیم 

 سازمان بسیج سازندگی، آیا از بانک ها و یا سایر نهاد های مالی تسهیالت دریافت نموده اید؟به غیر از همکاری 

میلیون ریال از بسیج سازندگی با کارمزد بسیار پایین دریافت نموده ام و تاکنون از جایی یا بانکی وام دریافت  ۰۰۵صرفا مبلغ 

 .میلیون ریال دیگر در جهت گسترش کارگاه دریافت نمایم ۰۰۵نکرده ام، با مساعدت های سازمان قرار است در سال آتی 

 طبعا هر اشتغالی مشکالت خاص خود را دارد، طرح پرواربندی شما با چه مشکالتی مواجه است؟

مهم ترین مساله و مشکل،کمبود فضای دامداری و قیمت باالی نهاده های دامی از قبیل جو، علوفه و خوراک است و البته مشکل 

 .، بیمه و عدم توجه به زیر ساخت های کارگاه های اشتغال زا از جمله برق و آب از مشکالت این طرح ها می باشدواسطه ها

 :سخن پایانی

اینجانب کار خودم را با پرورش چند بره شروع کردم و کم کم آن را گسترش دادم که تاحاال به این سطح رسانیده ام، نمی خواهم 

است و هیچ مشکل و درد وسری ندارد؛ مشکالت همه جا است فقط کمی همت می خواهد؛ اینها را  عنوان کنم که کار خیلی راحتی

بیان داشتم تا دیگر جوانان به اشتغال و خود اشتغالی روی آورند و از طریق راهکارهایی که در چهارچوب اقتصاد مقاومتی ایجاد 

 .شده است برای کمک به تولیدداخلی و کسب معاش فعالیت نمایند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۰05۰۵۰۲۵۵۵۵۲۲0 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۹تاریخ: 

  درصد کاهش یافتدرصد کاهش یافت  0۰0۰ابتالی به بیماری تب برفکی در دام های کشور ابتالی به بیماری تب برفکی در دام های کشور 

در مقایسه با مدت مشابه سال  50رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: درصد ابتالی دام ها به بیماری تب برفکی در شهریور سال 

 .درصد کاهش یافت ٦۰قبل از آن 

در مقایسه با  49رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: درصد ابتالی دام ها به بیماری تب برفکی در شهریور سال  

 .درصد کاهش یافت 0۰قبل از آن مدت مشابه سال 

موقع و مدیریت کانون های به گزارش ایانا، مهدی خلج در جریان برنامه ای که از صدا و سیما پخش شد با اشاره به اینکه هشدار به

ایسه با آلوده عامل مهمی در کنترل شیوع بیماری تب برفکی بوده است، افزود: بر اساس گزارش های موجود میزان تلفات دام در مق

 .درصد کاهش یافته است ۲۰تا  ۲۵حدود  50سال 

وی گفت: از آنجا که منطقه ورود بیماری تب برفکی به کشور به صورت سنتی مرزهای شرقی کشور است با برنامه ریزی ها و 

وبی بیماری در اجرای طرح قرنطینه استان سیستان و بلوچستان و ممنوعیت ورود و خروج دام از این استان و استان خراسان جن

 .ها مشاهده نشده استاین استان

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: بر اساس گزارش های موجود درصد ابتالی بیماری تب برفکی در دام های استان کرمان و 

 .جنوب کرمان در حداقل موارد است

ورهای منطقه و با ورود گروه های تروریستی، اما این بار بیماری تب برفکی به علت شرایط نامناسب امنیتی در کش خلج گفت:

 .ویروس جدیدتری وارد شد

وی افزود: واکسن های موجود امکان مقابله با این ویروس جدید را نداشت و شرکت های مطرح تولید واکسن تب برفکی نیز برای 

 .ب برفکی دام های کشور را تهدید کندتولید واکسن مناسب توقف زمانی برای تولید نیاز داشتند که این عوامل سبب شد بیماری ت

 .رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در کشور با محدودیت تولید و کیفیت واکسن های موجود مواجه شدیم

خلج تصریح کرد: در سال گذشته منابع تولید واکسن در داخل کشور به شدت کاهش یافت، بنابراین سازمان دامپزشکی کشور با 

برای مدیریت بیماری به دامداران، اتحادیه دامداران و مسئوالن و اقدامات عملی در کانون های آلوده موفق  ارائه هشدارهای الزم

 .درصد کاهش دهد ۲۰تا  ۲۵به حدود  50شد درصد شیوع بیماری را در مقایسه با مدت مشابه سال 

انه تولید واکسن تب برفکی را در اسفند سازمان دامپزشکی کشور با تشویق بخش خصوصی و صدور مجوز های الزم نخستین کارخ

 .سال گذشته افتتاح کرد

وی گفت: عالوه بر این سازمان دامپزشکی کشور با تشویق بخش خصوصی و صدور مجوز های الزم نخستین کارخانه تولید واکسن 

 .تب برفکی را در اسفند سال گذشته افتتاح کرد

میلیون دوز  ۲قنامه مشترک با شرکت تولید واکسن سازمان دامپزشکی کشور رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: بر اساس تواف

  .واکسن تب برفکی را خریداری کرد که تاکنون یک میلیون دوز تحویل شده است

 ۲خلج همچنین از صدور مجوز برای احداث دومین کارخانه تولید واکسن تب برفکی خبرداد و گفت: این کارخانه نیز ظرفیت تولید 
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 .دوز واکسن را دارد میلیون

 میلیون دز واکسن از کشورهای اروپایی وارد کردیم ۲برای تامین نیاز دامداران به واکسن تب برفکی تاکنون 

میلیون دز واکسن از کشورهای اروپایی وارد کردیم و عالوه بر  ۲وی افزود: برای تامین نیاز دامداران به واکسن تب برفکی تاکنون 

 .ن نیز قرار است تعدادی واکسن از ترکیه وارد کنداین اتحادیه دامدارا

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: مرکز شیوع بیماری در دام های سبک؛ بز و گوسفند روستایی و عشایری است و موارد شیوع 

 .در گاوداری های صنعتی گوشتی بسیار کم است

 .س به دامداری های صنعتی شیری وارد نشده استخلج افزود: با اجرای روش های مدیریت و کنترل بیماری این ویرو

وی گفت: بر اساس گزارش دامپزشکان در استان البرز هیچ موردی از بیماری وجود ندارد و تنها در استان تهران و قزوین یک یا دو 

 .مورد از بیماری گزارش شده است

ه علت تجمع دام عشایری در استان های ایالم و رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: امسال با توجه به گرمای زودهنگام و ب

خوزستان و منطقه مراوه تپه دامداران و عشایر گزارش هایی مبنی بر بیماری تب برفکی به سازمان ارسال کردند، اما با مراجعه 

 .کارشناسان و بررسی آنان مشخص شد مورد خاصی وجود ندارد

موردی از بیماری در گله وجود دارد به ادارات کل دامپزشکی استان و خلج افزود: دامداران به محض اینکه احساس کردند 

 .شهرستان مراجعه کردند و با واکسن موجود تا حدی بیماری مدیریت شد

وی با تاکید بر اینکه دامداران به مسئوالن اعتماد کنند، گفت: موفق شدیم کانون های بیماری را مدیریت کنیم و شیوع بیماری 

 .روند نزولی دارد

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: تالش داریم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی منابع مالی 

 .مورد نیاز برای واردات واکسن تب برفکی را تامین کنیم

 .نیز محدود استخلج گفت: باید بپذیریم واکسن، گران است و حجم اعتبارات مورد نیاز نیز باال و منابع اعتباری 

بر اساس این طرح جابجایی دام زنده، مواد خام دامی و خوراک دام  وی از اجرای طرح سامانه یکپارچه قرنطینه خبر داد و افزود:

فقط با مجوز ادارات کل دامپزشکی استانها امکان پذیر است و افراد باید پس از تایید سالمت دام و محموله خود و دریافت مجوز 

 .جایی اقدام کنندبرای جاب

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: سازمان راهداری فقط در صورت دریافت برگه تایید سالمت اجازه بارگیری و رفت و آمد را 

 .برای خودروها صادر می کند، در غیر این صورت نیروی انتظامی با عنوان محموله غیرمجاز با متخلفان برخورد خواهد کرد

روز پیش وارد شده است و پس از پایان  ۲۵ردنیاز برای کنترل بیماری تب برفکی در دامداری های صنعتی از خلج افزود: واکسن مو

 .تعطیالت در اختیار دامداران قرار می گیرد

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦۰۵/%D8%A5%D8%A8 
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دام و طیور تولیدات  
 ایسنا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۹یکشنبه 

  افزایش عرضه دام و کاهش قیمت گوشت گوسفند افزایش عرضه دام و کاهش قیمت گوشت گوسفند 

بین کرد که با رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی از کاهش تقاضای خرید گوشت در ایام نوروز و ثبات قیمت آن خبر داد و پیش

  .ماه شاهد افزایش عرضه دام و کاهش قیمت گوشت گوسفندی نیز باشیمتوجه به بارش های فراوان در مناطق کوهستانی، از خرداد 

وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: امسال به دلیل بارش فراوان به ویژه در استان هایی مثل کردستان شاهد رویش علی اصغر ملکی در گفت

با توجه به عرضه بیشتر دام، شاهد کاهش قیمت گوشت شود در ماه سوم سال مناسب زمین و رشد خوب علفزارها هستیم که پیش بینی می

  .گوسفندی نیز باشیم

و ایام وی با بیان اینکه در نوروز امسال تقاضا برای خرید کمتر از سال گذشته بود، افزود: هیچ افزایش قیمتی را در روزهای پایانی سال گذشته 

  .نوروز نداشتیم

هزار تومان و  00تا  00ف گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت گوسفندی شقه بدون دنبه ملکی درباره قیمت گوشت گوسفند در بازار مصر

  .رسدهزار تومان به فروش می 30تا  ۲5ران گوسفندی نیز 

ها چیست ؟ توضیح داد: رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در پاسخ به این سوال که دلیل باال بودن قیمت گوشت در برخی مغازه

داران درخواست کنند که گوشت را کامال تمیز کنند که طبیعی است با توجه به این موضوع قیمت کمی است برخی مشتریان از مغازهممکن 

  .یابد که البته تقاضای بنده از مردم این است که خود اقدام به پاکسازی کنندافزایش می

  .ریم که البته تعدادی از واحدها نیز در شرف دریافت مجوز هستندواحد صنفی دارای پروانه دا 5۵۵وی در عین حال بیان کرد: حدود 

http://www.isna.ir/fa/news/5۰۵۰۰۰۵0٦80/%D8% 
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 تولیدات دام و طیور

 فودپرس ۰۹۵1فروردین ماه  ۰۰شنبه 

  شودشودتولیدات دامی/ واردات گوشت قرمز محدود میتولیدات دامی/ واردات گوشت قرمز محدود میجزئیات برنامه افزایش جزئیات برنامه افزایش 

هزارتن، گوشت مرغ  ۲۵جاری تولید گوشت قرمز بینی ما این است که در سالمعاون وزیرجهادکشاورزی گفت: پیش <مواد غذایی

 .هزارتن افزایش یابد 0هزارتن و عسل حدود  ۰۵۵هزار تن، شیر حدود  ۲۵هزارتن ، تخم مرغ  ۰۵

را  5۰های اقتصاد مقاومتی برای سال های معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق سیاستحسن رکنی برنامه

میلیون دالر صادرات انجام شد، اظهار  ۰۵۵با بیان اینکه سال گذشته در زیربخش دام و طیور، حدود یک میلیارد و  تشریح کرد و 

 .هزار تن رسید ۰0۵میلیون و  5 میلیون تن تولید بود اما میزان تولیدمان به  5بیش از  بینی ماداشت: در زمینه شیر پیش

کیلوگرم به ازای هر نفر عنوان و اضافه کرد: با توجه به اهمیت شیر در سبد غذایی خانوار،  ۰۰۰وی، سرانه تولید شیر را در کشور، 

شود، ضمن اینکه در برنامه داریم اگر دولت شرایط اقتصادی های الزم در این زمینه به هر شکل ممکن انجام باید حمایت

 .تری داشته باشد، راهکاری برای حمایت بیشتر از تولید این محصول پیدا کنیممناسب

هزارتن مواد لبنی به کشورهای مختلف صادر شده است. معاون وزیر جهادکشاورزی افزود:  ٦۵۵به گفته رکنی، سال گذشته حدود 

 .هزارتن افزایش در زمینه تولید شیر است ۰۵۵جاری حداقل ای سالبینی ما برپیش

درصد نیاز کشور هم از  ۰۵هزار تن عنوان کرد و با بیان اینکه نزدیک به  8۵۵را حدود  50رکنی، میزان تولید گوشت در سال 

را به کشورهای حوزه خلیج  هزار راس دام سبک ۲۵۵جمعیتی بالغ بر یک میلیون و  50طریق واردات تامین شد، گفت: در سال 

 .فارس صادر کردیم

های اقتصاد مقاومتی مقدار واردات گوشت قرمز وی تصریح کرد: امسال تولیدکنندگان پیشنهاد کردند در راستای تحقق سیاست

 .نیمککاهش پیدا کند و نیاز کشور از تولید داخلی تامین شود که ما هم از این مساله استقبال کرده و از آن حمایت می

معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه ما به دنبال کاهش واردات و افزایش تولید داخل هستیم، اضافه کرد: زیرساخت 

توان گفت میزان واردات در همین سال نخست صفر خواهد شد بلکه این کاربه تدریج وجود دارد اما نمی چنین کاری در بخش دام 

 .شودانجام می

 شانزدهمین مصرف کننده گوشت مرغ در جهانایران 

هزارتن صادرات هم در این  5۵هزار تن عنوان و اضافه کرد: حدود  ۰۲۵و  میلیون  ۲را حدود  50رکنی، میزان تولید مرغ در سال 

 .زمینه داشتیم

کنم برای ادامه داد: فکر میکیلوگرم اعالم کرد و  ۲۰و سرانه مصرف آن را حدود  ۲٦ وی، سرانه تولید این محصول را در کشور  

جاری با کمک برخی ابزارهای موجود از جمله تامین نقدینگی برای صادرکنندگان بخش، از طریق صندوق وابسته به طیور سال

 .بتوانیم صادرات را تحریک کنیم
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هزارتن برسد، گفت:  ۰۵۵میزان صادرات مرغ به حدود  5۰شود در سال بینی میمعاون وزیرجهادکشاورزی با بیان اینکه پیش

کیلوگرم است، ضمن اینکه ما شانزدهمین کشور مصرف  ۲۰کیلوگرم شده و در ایران  ۰۰متوسط مصرف گوشت مرغ در دنیا حدود 

 .کننده و هفتمین تولیدکننده مرغ در جهان هستیم

 .از این میزان صادر شده استدرصد  ۰۵هزار تن عنوان کرد و افزود: حدود  50۵را  50سال  رکنی، میزان تولید تخم مرغ در 

 ۰۵۵هزار تن، شیر حدود  ۲۵هزار تن، تخم مرغ  ۰۵هزارتن، گوشت مرغ  ۲۵جاری تولید گوشت قرمز بینی کرد: در سالوی پیش

 .هزارتن افزایش پیدا کند 0هزارتن و عسل حدود 

هزارتن عسل بود اما میزان تولید در نهایت به  8۵بینی ما تولید حدود رکنی درباره تولید عسل در سال گذشته ادامه داد: پیش

 .هزارتن رسید 5۰حدود 

 برابری نقدینگی صندوق طیور ٦افزایش 

های وارد شده به معاون وزیر جهادکشاورزی درباره این موضوع که تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ معتقد هستند با توجه به زیان

هش پیدا کند، افزود: در این زمینه باید بحث صادرات را توسعه بخشید، ما صنعت طیور باید میزان تولید این دو محصول کا

های تولیدمان خیلی بیشتر از میزان فعلی است، بنابراین باید صادرات محصوالت را رونق دهیم که هم به تنظیم بازار زیرساخت

 .داخل کمک کنیم و هم برای کشور ارزآوری شود

صمم هستیم به هر شکل ممکن به تجاری که قصد ورود به این عرصه را دارند، کمک و در مجاری رکنی تصریح کرد: برای سال

 .زمینه تامین نقدینگی بتوانیم از منابع صندوق طیور استفاده کنیم

معاون وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: اتفاق خوبی که در بخش طیور طی سال قبل رخ داد، این بود که نقدینگی این صندوق با 

 .میلیارد تومان افزایش پیدا کرد ٦۵میلیارد به  ۰۵لت، از کمک دو

 کنداندازی میروسیه کریدور سبز گمرکی برای ایران راه

و یکسری محدودیت در این  رکنی درباره آخرین وضعیت صادرات محصوالت دامی به روسیه با بیان اینکه روسیه یکسری درخواست

هزار  ۲۵۵ اردات مواد لبنی و پروتئین با منشا آبزیان هستند، ضمن اینکه ساالنه حدود ها خواهان وزمینه دارد، اظهارداشت: روس

 .تن واردات گوشت مرغ دارند

ای که برای ورود کاال به آنجا وجود دارد، تبعیت وی با اشاره به اینکه اگر ما بخواهیم وارد بازار روسیه شویم باید از نظام تعرفه

ای که سال گذشته با وزیر جهادکشاورزی داشتند، بحثی را مطرح کردند شاورزی روسیه در جلسهمسئوالن ک :کرد کنیم، اضافه 

ای را برای مبنی بر اینکه ما قصد داریم کریدور سبزی را در گمرک ورودی کشورمان برای ایران طراحی کنیم و تسهیالت ویژه

 .ها و مواد لبنی ایرانی قائل شویمپروتئین

کنم در بخشی از کار انجام شده است و بنده فکر می :هایی نیاز دارد، گفتاین موضوع به سازوکارها و هماهنگیرکنی با بیان اینکه 

 .آینده ای نزدیک این موضوع عملیاتی شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=486b13f42f32 
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 تولیدات زراعی )سایر (

  ۵۹/۱۰/۰۵ فارس

  کندکندهزار هکتار زمین در قزاقستان کشت میهزار هکتار زمین در قزاقستان کشت می  ۰۵۰۵امسال؛ شرکت ایرانی امسال؛ شرکت ایرانی 
هزار هکتار  ۰۵های روغنی، پرورش گاو، گوسفند و احداث گلخانه در قزاقستان هستند گذاران ایرانی به دنبال کشت دانهسرمایه 

  .هزار هکتار خواهد شد ۰۵۵شود و سال آینده این مساحت زمین کشاورزی امسال کشت می

گذاران ایرانی در صدد هستند در های قزاقستان اعالم کردند سرمایه، رسانهخبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین

 .ای به ثمر برسانندمحصوالت کشاورزی تولید کنند احشام پرورش دهند و محصوالت گلخانهقزاقستان 

 .گذاران ایرانی قرار است در ایاالت آکتوب قزاقستان این کارها را انجام دهنددر این باره اعالم کرد: سرمایه TCA پایگاه خبری

هزار هکتار برای تولید محصوالت کشاورزی  ۰۵۵زاقستان براساس این گزارش، یک شرکت ایرانی از مسئوالن ایالت آکتوب ق

توافق شده و قرار است بقیه در سال آینده به این شرکت ایرانی  ۲۵۰٦هزار هکتار برای تحویل در سال  ۰۵درخواست کرده است. 

 .تحویل داده شود

الت آکتوب قزاقستان است آنها به دنبال همچنین این پایگاه خبری گفته است شرکت ایرانی دیگری به دنبال پرورش گوسفند در ای

 0۵هایی در مساحت های ایرانی به دنبال احداث گلخانهعقد قرارداد طوالنی مدت برای پرورش گوسفند هستند همچنین شرکت

 .هزار رأسی هستند ۰۵۵هزار رأسی و نیز پرورش گوسفند  ۰۵های هکتار و نیز گاوداری

 .های روغنی( در ایالت کستانا انجام دهدخواهد پرورش کلزا )دانهکت ایرانی همچنین میپیش از این گزارش شده بود که یک شر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۰05۰۵۰۰5۵۵۵٦0۵ 
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 تولیدات زراعی

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  درصد خسارت بزنددرصد خسارت بزند  ۲۰۲۰تواند تواند تنهایی میتنهایی میهای هرز بههای هرز بهعلفعلف

های های مرحله داشت مزارع گندم استان تهران است که برنامهترین اولویتهای هرز و آفت سن یکی از مهممبارزه با علف

 .ای در حال اجرا استمبارزه

تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان 

 ۰۵۵هزار هکتار است، در این راستا سازمان با ایجاد  5٦اعالم این خبر گفت: سطح کشت مزارع گندم و جوی استان تهران بیش از 

زا، پزشکی امر پایش عوامل خسارتگیاههای آگاهی، مشتمل بر کارشناسان جهاد کشاورزی و کلینیکاکیپ شبکه مراقبت و پیش

 های هرز در محصوالت گندم و جو را به اجرا گذاشته است.ها و علفرسانی زمان و نحوه مبارزه با آفات و بیماریآموزش و اطالع

است، با توجه به های هرز انجام شده هزار هکتار از مزارع استان، مبارزه شیمیایی با علف ۰۰عباسعلی عامری افزود: تاکنون حدود 

درصد خسارت وارد  ۲۰تواند تا طور بالقوه میهای هرز در رقابت با محصول اصلی در جذب آب و عناصر غذایی است، بهاینکه علف

 کند.

گیرد، از طور نامحسوس است، متأسفانه از سوی برخی کشاورزان مورد غفلت قرار میوی خاطرنشان کرد: از آنجا که این خسارت به

منظور جلوگیری از شود بههای قبلی تأکید میو در مقطع زمانی فعلی و با توجه به بازدیدهای کارشناسان و پیرو اطالعیهاین ر

های هرز در مزارع گندم و جوی دیرکاشت )کرپه( با مشورت کارشناسان حاضر در منطقه، در نخستین فرصت نسبت خسارت علف

 به مبارزه اقدام کنند.

شود های اولیه آفت سن غالت نیزدر مزارع مشاهده شده از کشاورزان درخواست میصریح کرد: از آنجا که ریزشعامری در پایان ت

های مراقبت و پیش های کارشناسان شبکههای جهاد کشاورزی شهرستان و این سازمان و توصیههای بعدی مدیریتبه اطالعیه

موقع نسبت به کنترل شیمیایی این آفت اقدام د توجه الزم معمول داشته، بهطور مستمر در حال بازدید از مزارع هستنآگاهی که به

 کنند تا همانند سنوات قبل از بروز خسارت احتمالی به محصول جلوگیری شود./

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦8۰/%D8%AA%D5 
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 چای

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  هکتار باغ چای احیا شدهکتار باغ چای احیا شد  1۵۵۵1۵۵۵شود/ شود/ برداشت چین نخست چای از اردیبهشت آغاز میبرداشت چین نخست چای از اردیبهشت آغاز می

زراعی که باعث خارج شدن چای داخلی از سبد غذایی مردم شد با پرداخت تسهیالت به 80تا  55های پس از بحران چای در سال

 .ماه چین نخست چای آغاز شودرود از ابتدای اردیبهشتتظار میهزار هکتار باغ چای دوباره احیا شد که انسه

های طالیی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر گفت: مدیرعامل اتحادیه چایکاران غنچه

تر قیمت خرید تضمینی برگ سبز ریعرود هرچه سماه آغاز خواهد شد و انتظار میبرداشت چین نخست چای از اوایل اردیبهشت

 درجه یک و دو توسط شورای اقتصاد اعالم شود.

زراعی سال گذشته به چایکاران میلیون تومان تسهیالت به ۲۵۵میلیارد و  ۰۰سال  ۰۰بار پس از علی رمضانی افزود: برای نخستین

ها در شرایط مناسبی قرار داشته و حجم تولید برگ سبز غرسد وضعیت بانظر میهای چای بهزراعی باغپرداخت شد و با توجه به به

 چای نسبت به سال گذشته از کیفیت و کمیت خوبی برخوردار باشد.

 هکتار باغ چای احیا شد 1۵۵۵

شده و تغییر اوضاع بازرگانی چای به های گرفتههای چای به خاطر تصمیموضعیت باغ 80تا  55های وی خاطرنشان کرد: بین سال

 های چای رها شود.هزار هکتار از باغای خارجی باعث شد کشت چای از صرفه اقتصادی خارج شده و چهار تا پنجنفع چ

ای در تولید احیا شد و جان تازه 50های چای در سال هزار هکتار از باغگرفته، سهرمضانی ادامه داد: با پرداخت تسهیالت صورت

 های شمالی کشور دمید.چای استان

 تن برگ سبز چای تولید شدهزار  3۱

تومان و  ۰8۵های طالیی تصریح کرد: سال گذشته برگ سبز چای درجه یک به قیمت دوهزار و مدیرعامل اتحادیه چایکاران غنچه

 تومان خریداری شد. ۲۰۵هزار و برگ سبز درجه دو به قیمت یک

هزار  ۰5د تومان از چایکاران خریداری شده که حدود میلیار ۰0٦هزار تن برگ سبز چای به ارزش  85وی یادآور شد: سال گذشته 

 تن چای خشک به تولید رسید./ ٦۵۵و 

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦0۰/%D8%A8%D8% 
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 تضمینیخرید 

 ایسنا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۰شنبه 

  درصدی تولید درصدی تولید   ۲۰۲۰بینی افزایش بینی افزایش آغاز خرید تضمینی گندم/ پیشآغاز خرید تضمینی گندم/ پیش

 کشاورزی و دامپروری  -اقتصادی  : سرویس
ترین محصول کشاورزی در سال جاری آغاز شده که به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی با افزایش خرید تضمینی گندم به عنوان استراتژیک

  .یابدمیلیون تن افزایش می ۰۵درصدی تولید، میزان خرید نیز به  ۲۰

های وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: خرید تضمینی گندم در برخی از شهرستاندر گفت -مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی  -علی قنبری 

ی شود امسال وضعیت بسیار مناسبی در خرید تضمینی مناطق گرمسیری مانند سیستان و بلوچستان و فارس آغاز شده است که پیش بینی م

  .این محصول استراتژیک داشته باشیم

 ۰۲5۵رسد، افزود: قیمت خرید تضمینی گندم کیلویی میلیون تن می ۰۲بینی اینکه میزان تولید گندم در سال جاری به حدود وی ضمن پیش

  .درصد افزایش پیدا کند ۲۰ود میزان خرید تضمینی گندم تا شبینی میای است و پیشتومان بوده که قیمت نسبتا عادالنه

ایم و بینی شده که جدول آن را تهیه کردهمیلیارد تومان پیش 0۵۵هزار و  ۰0معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: برای خرید این محصول 

  .کنیمبرای تصویب به هیات دولت ارسال می

ریزی خواهیم کرد که به موقع بتوانیم مطالبات کشاورزان را پرداخت کنیم تا مشکلی در این زمینه به امهای برنبه گفته قنبری، امسال به گونه

  .وجود نیاید

بینی شده را از محل اعتبارات دولتی، تسهیالت و اعتبارات شرکت بازرگانی معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: در این راستا اعتبار پیش

  .اهیم کرددولتی ایران تامین خو

http://www.isna.ir/fa/news/5۰۵۰۲۰۵5۲58/%D8%A۲%D 
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 خشکسالی

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  ......  اگر باران به کوهستان نبارداگر باران به کوهستان نبارد

استان از نخستین روز مهرماه  ۰۰سازمان هواشناسی کل کشور، درصد بارش بر اساس آمار مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران 

استان کشور  ۰٦رو است ولی در مقایسه با مدت مشابه در بلند مدت با افزایش روبه 5۰فروردین ماه سال  ۰۲تا روز  50سال 

 .کنندهمچنان با کاهش و خشکسالی دست و پنجه نرم می

برند اما امسال واقعاً بهار نیکو ای منفی به کار میالمثل را معموالً به عنوان کنایهپیداست ؛ این ضربسالی که نکوست از بهارش  ...

های خشکیده دوباره را از همان نخستین روزهای سال تجربه کردیم. برف و باران اگرچه مسافران نوروزی را غافلگیر کرد ولی چشمه

 .دها پرآب شدندجوشیدند و رودها سر به طغیان برداشتند و س

آبی در بسیاری از های بهاره به طرز محسوسی کاهش داشت و بحران بیشد که بارندگیچندسالی می : روزنامه ایران نوشت 

ها همه یک طرف، مدیریت تر شدن وضعیت آبی داشت. اینآب شدن برخی از سدهای جنوبی کشور حکایت از وخیمها و کماستان

 .ها یکسره وضعیت بد قبل را بدتر کرده استرویه و نادرست هم از سوی دیگر در این سالاشتباه آب و استفاده بی

سال آینده جهان منتشر  0۵گزارشی پیرامون گرمایش جهانی و خشکسالی در « ناسا»همین چند ماه پیش سازمان فضایی آمریکا 

کشور جهان در معرض  0۰دهد محققان نشان می های. در این گزارش آمده بود بررسیکرد که برای ما حکم تابلو خطر داشت

های کننده که در بخشی از آن به رودخانهخشکسالی شدید هستند و ایران در رتبه چهارم فهرست هشدار قرار دارد. گزارشی نگران

ر منطقه از سوی ها چگونه بر اثر گرمایش زمین از یک سو و مسابقه سدسازی ددجله و فرات اشاره شده بود و اینکه این رودخانه

های هند، بیش از هر جای دیگر در حال از دست دادن آب هستند که خطر خشکیدن دجله و فرات برای ما به دیگر بعد از رودخانه

 .های پاییزه و تشدید پدیده گرد و غبار استمعنای از دست رفتن بارش

خاطر استفاده نامطلوب از منابع  است که به ی داده شدهدر این گزارش به کشورهایی مثل ایران، عراق، ترکیه و سوریه هشدار جد

 0۵آبی در معرض جدی خطر خشکسالی و بحران آب قرار خواهند داشت. در بخشی دیگر از این گزارش آمده که بعید نیست بین 

 .های وسیعی از ایران به بیابان مطلق تبدیل شودسال آینده، بخش 0۵تا 

لیتر متوسط میلی 5۵۵لیتر در سال در مقابل میلی ۲۰۵ره کرد که کشورمان با میانگین بارش البته باید به این نکته هم اشا

 رو بودههای کم آبی روبهبارندگی جهانی به طور طبیعی در کمربند خشکی کره زمین قرار گرفته و از هزاران سال پیش نیز با بحران

 .است

از پس این مشکل برآمده و خود را به بهترین شکل ممکن حفظ کرده  با این همه با مدیریت صحیح آب به شکل سنتی همواره

های فراوان در مناطق مختلف کشور هم گواه بر این ادعاست که کشورمان در طول هزاران سال با بحران کم است. حفر چاه و قنات

ترین شرایط ید را براحتی و در سختهای شدنقص آن است و اینکه چگونه این بحراندهنده مدیریت بیآبی مواجه بوده و هم نشان

 .سر گذاشته استپشت

ای دقیق برای رو به رو شدن با نقطه اوج آن وجود نداشته است. نشان صدا درآمده اما برنامه هاست که بهاکنون نیز زنگ خطر سال

های عمیق مجوزدار و اهبه آن نشان که در شرایط وضعیت بد منابع آبی زیرزمینی، هم کشاورزی تشویق شده و هم تعداد چ
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غیرمجاز و  انگیزی زیاد شده است تا آنجا که اکنون یکی از مشکالت دولت پلمب کردن هزاران هزار چاهمجوز به شکل شگفتبی

ها ادامه داشته باشد و بهاری که به نیکویی دعا برداشت که موج بارشهای کشور است. با این وضعیت باید دست بهزنده کردن تاالب

 .از شده، سالی نکو هم در پی داشته باشدآغ

 نوروز پرآب کشور

 ها همهها خشک شود و سدها به گل بنشینند. روند بارندگیهای تابستانه و پاییزی سال گذشته نگذاشت چشمهخوشبختانه بارش

بینی ه کارشناسان پیشرا امیدوار به زمستانی پربارش کرد ولی افسوس که میزان بارندگی در زمان کمتر از آن چیزی بود ک

ها مثل یزد و خراسان بودند. کاهش بارش برف و باران در فصل زمستان نسبت به سال قبلش به حدی بود که برخی از استانکرده

 .رو بودندرضوی و جنوبی و اصفهان با کاهش چند ده درصدی بارش نزوالت آسمانی روبه

 .ماهه زمستان را جبران کردهای سهه و اوایل فروردین کاهش بارشبا این وجود بارش برف و باران در پایان اسفندما

 ۰0های کشور از اول مهرماه سال گذشته تا براساس آمار دفتر مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو، میانگین ارتفاع کل بارندگی

های عادی بدون دوره)های مشابه ورهمتر است که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دمیلی 181حدود  5۰ماه سال فروردین

دهد. حجم بارندگی در این مدت درصد افزایش نشان می ۰۵درصد کاهش و نسبت به میزان بارندگی سال گذشته  ۰خشکسالی( 

میلیارد و  ۲0۰که به میزان  89ها از سال میلیون متر مکعب است. براساس همین گزارش حجم بارش ۲50میلیارد و  ۲58معادل 

است که افزایش چشمگیری را  رسیده 50میلیون متر مکعب در سال آبی  276میلیارد و  ۲5۵یلیون متر مکعب بوده به م ٦٦8

 .دهدنشان می

است. به عنوان  ماه بیشتر سدهای کشور را پرآب کردهروز ابتدایی فروردین 15های های شش ماه گذشته بخصوص بارشبارندگی

درصد در استان ایالم بیشترین آبگیری را در  256و دهلران با  ۲٦٦، ایالم ۰۲5درصدی، ایوان با  50مثال سد دارتوت با افزایش 

درصد در 5۰و سد زاهدان با  50، سد پیرانشهر با ۰۵5البته سدهای نورآباد لرستان هم با افزایش  .اندبین سدهای کشور داشته

 .اندهای بعدی قرار گرفتهرتبه

 ۰۵تا  ۲۵غربی نسبت به سال گذشته از افزایش ای ایالم، کرمانشاه، لرستان، کردستان و آذربایجانهمیزان بارندگی در استان

غربی رود بوکان در آذربایجانها مثل رودخانه سیمیندرصدی برخوردار است. این میزان از بارش به حدی است که برخی از رودخانه

 .کردند ها طغیانآبی بود از شدت بارندگیدچار کمسال 0۵که 

رو بود و در همین خصوص رئیس سازمان مدیریت بحران ها با آبگرفتگی و حتی سیل روبههای سال جدید در بیشتر استانبارندگی

ها را شاهد هستند خواسته ای از مسافران نوروزی و شهروندان شهرهایی که بیشترین بارشکشور برای پیشگیری از هرگونه حادثه

 .ها خودداری کنندری شدن سیل از برپایی چادر در بستر رودخانهبود به دلیل احتمال جا

 وضعیت آبی چگونه است؟

استان از نخستین روز مهرماه  ۰۰بر اساس آمار مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کل کشور، درصد بارش 

استان کشور  ۰٦رو است ولی مدت با افزایش روبه در مقایسه با مدت مشابه در بلند 5۰فروردین ماه سال  ۰۲تا روز  50سال 

 .کنندهمچنان با کاهش و خشکسالی دست و پنجه نرم می
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درصد، کردستان  0۰درصد، آذربایجان شرقی و همدان  08درصد، اردبیل  0۰درصد، کرمانشاه  ۰۵های ایالم با طبق این آمار استان

 .قرار دارند« ترسالی»اند و در وضعیت ارش را به خود اختصاص دادهدرصد بیشترین افزایش ب ۲5درصد و لرستان با  0۵با 

درصد، سیستان و  00درصد، خراسان رضوی و اصفهان با 0٦درصد، خراسان جنوبی با  ۰۵های یزد با اما در نقطه مقابل استان

دگی نسبت به مدت مشابه درصد کاهش بارن ۲۲درصد و استان فارس با  ۲۰درصد، چهارمحال و بختیاری با  0۰بلوچستان با 

 .اندبلندمدت، در وضعیت خشکسالی متوسط و شدید قرار گرفته

های استان 50بندی خشکسالی سازمان هواشناسی، از ابتدای سال آبی تا پایان اسفندماه سال شده در نقشه پهنهطبق اطالعات ثبت

و هرمزگان از وضعیت خوبی برخوردارند ولی  های سیستان و بلوچستانغرب، غرب و مناطق شمالی استان شمالی، شمال

شناسی اند و به اعتقاد کارشناسان اقلیمشدت دچار خشکسالی شدههایی از استان اصفهان، یزد، خراسان جنوبی و رضوی بهبخش

 .ها وجود داردتر شدن این پهنهاحتمال وسیع

هواشناسی با اشاره به اینکه هوای سراسر کشور در ماه گذشته شاهرخ فاتح، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان 

، بسیاری از مناطق sip ماههبر مبنای شاخص کوتاه مدت و یک»گوید: به طور میانگین حدود سه درجه افزایش داشته است، می

ان، چهارمحال و بختیاری، های قزوین، همدان، مرکزی، قم، تهران، اصفهان، سمنکشور بویژه مناطق مرکزی و جنوبی شامل استان

 «.های کرمان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی دچار خشکسالی خفیف تا شدید هستندهای وسیعی از استانفارس و بخش

های اخیر کشور، خشکسالی انباشته شده با وجود تمام بارش»کند: ها و تأثیر آن بر خشکسالی عنوان میوی درباره وضعیت بارندگی

آبی و مدت مشکالت کمهای کوتاهرو نباید تصور کنیم بارشهای کشور حاکم بوده و از ایننان در بسیاری از پهنهو بلندمدت همچ

شود ولی به های مقطعی اگرچه تعدیل میاست. خشکسالی انباشته شده در کوتاه مدت و با بارش کن کردهبحران آب کشور را ریشه

 «.طور اساسی رفع نخواهد شد

سال دیگر به بیابانی  0۵ - 0۵رویه آب احتمال دارد کشورمان تا دهد که با روند تغییرات آب و هوایی و استفاده بیمیناسا هشدار 

اند که آیا در های پیش افزایش یافته و کارشناسان دچار سردرگمی شدهها نسبت به سالوسیع تبدیل شود. از سویی روند بارش

دانیم این است که بهار نکو خبر از ، دوره خشکسالی رو به پایان است یا نه؟ اما آنچه ما مینهایت این تغییرات مثبت است یا منفی

های دولت ترین بخش با برنامهگویند، مردم و بویژه کشاورزان به عنوان پرمصرفدهد و اگر آنچنان که کارشناسان میسالی نکو می

نشین شدن منابع زیرزمینی کردی ملی مورد توجه قرار دهند، بحران تهجویی و مصرف بهینه را به عنوان رویهمکاری کنند و صرفه

 .سال دیگر بهبود خواهد یافت ۰۵آب الاقل تا 
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 دانه های روغنی

 فودپرس ۰۹۵1فروردین ماه  ۰1دو شنبه 

  نحوه صدور تائیدیه خرید دانه های روغنی )کلزا( برای اعمال بخشودگی تعرفه ای اعالم شدنحوه صدور تائیدیه خرید دانه های روغنی )کلزا( برای اعمال بخشودگی تعرفه ای اعالم شد

نحوه صدور تائیدیه خرید دانه های روغنی )کلزا( برای اعمال بخشودگی تعرفه ای از سوی قائم مقام وزیر  -اقتصاد غذا <کشاورزی

 .جهاد کشاورزی اعالم شد

 ۲0/۰۲/50ه مورخ  ۰۲850/ت ۰٦5۵5۲، نظر به اینکه طبق تصویب نامه شماره «فود پرس»تصاد غذا به گزارش پایگاه خبری اق

، ۰05۰هیأت محترم وزیران در خصوص تعیین حقوق ورودی کاالها و نحوه اعمال ضوابط و معافیت های تعرفه ای در سال 

 ۰ولید داخل به قیمت تضمینی از معافیت تعرفه ای واردکنندگان دانه های روغنی و روغن خام در قبال خرید دانه های روغنی ت

درصد برای روغن خام برخوردار خواهند شد. لذا واردکنندگان بخش خصوصی برای خرید تضمینی دانه های  ۰۵درصد برای دانه و 

نی از این موضوع روغنی در اولویت می باشند و سازمان جهاد کشاورزی استانها و شرکت بازرگانی دولتی موظف به حمایت و پشتیبا

شورای اقتصاد موضوع تعیین قیمت خرید  ۲۵/8/50مورخ  ۲۰٦550هستند به همین منظور با توجه به تصویب نامه شماره 

وزیر جهاد کشاورزی در  ۲۰/۰۰/50مورخ  0۰۰85/۵۲۵و با عنایت به ابالغیه شماره  5۰تضمینی محصوالت زراعی در سال 

لزا( توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران بدینوسیله شیوه نامه نحوه صدور تائیدیه خرید خصوص خرید محصول دانه های روغنی )ک

 .دانه های روغنی )کلزا( برای اعمال بخشودگی تعرفه ای بشرح ذیل جهت اقدام و نظارت )حسب مورد( ابالغ می گردد

رزان تولید کننده دانه های روغنی تولید سازمان های جهاد کشاورزی استان ها موظفند نسبت به تهیه و ارائه فهرست کشاو -1

داخل شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، میزان سطح زیر کشت، برآورد میزان تولید، تاریخ تقریبی برداشت محصول، 

تان )یا شماره حساب بانکی کشاورز و نام بانک در قالب سامانه اطالعات کشاورزی به شرکت های غله و خدمات بازرگانی اس

 .نمایندگی بازرگانی دولتی در استان( و متقاضیان خرید دانه داخلی اقدام نمایند

 ۰ها موظفند ضمن دریافت اطالعات مندرج در بند   شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت های غله و خدمات بازرگانی استان -2

دانه های روغنی و روغن خام و متقاضیان خرید دانه های از سازمان جهاد کشاورزی استان ها نسبت به راهنمایی واردکنندگان 

روغنی داخلی یا مباشرین آنها اقدام نمایند. همچنین پشتیبانی و سازماندهی الزم را جهت خرید محصول دانه های روغنی 

اخت ها را در قالب کشاورزیان توسط خریداران به عمل آورند و مجموعه اطالعات مربوط به فروشندگان، خریداران، معامالت و پرد

 .سامانه مربوط نگهداری نمایند

شرکت های غله و خدمات بازرگانی استان ها( می بایست پس از خرید دانه تولید داخل توسط  ) شرکت بازرگانی دولتی ایران -3

اطالعات خرید ( و ۰متقاضی به قیمت تضمینی و پرداخت وجه به کشاورزان، نسبت به صدور تأییدیه خرید )مطابق فرم شماره 

( به تفکیک هر خریدار اقدام و جهت تأیید نهایی به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال نماید. سازمان جهاد ۲)مطابق فرم شماره 

کشاورزی استان پس از بررسی و تایید، نسبت به ارسال اصل تاییدیه به حوزه قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی و 

 .های آن به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی و متقاضی اقدام می نمایدرونوشت 

شرکت بازرگانی دولتی )شرکت های غله و خدمات بازرگانی استان ها( می بایست به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نمایند که  -4

یند کار موجب جلب رضایت خاطر خرید دانه توسط متقاضیان و صدور تاییدیه آن در اسرع وقت صورت پذیرد و تسهیل فرآ
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 .کشاورزان و خریداران گردد

تبصره: در صورت لزوم تنظیم نحوه گردش کار بین جهاد کشاورزی شهرستان و نمایندگی شرکت های غله و خدمات بازرگانی در *

 .خواهد بودشهرستان به عهده رییس سازمان جهاد کشاورزی استان با هماهنگی مدیریت غله و خدمات بازرگانی استان 

متقاضیان خرید در صورتی که نخواهند و یا نتوانند رأساً نسبت به خرید دانه داخلی از کشاورزان اقدام نمایند می توانند از  -5

 .خدمات مباشرین از قبیل موارد زیر استفاده نمایند

 شرکت کشت و توسعه کشت دانه های روغنی –

 انجمن کارخانجات روغن کشی –

 غن کشیکارخانجات رو –

 انجمن صنایع روغن نباتی ایران –

 شعبه سازمان تعاون روستایی در استان –

 هر کارگزار دیگر به انتخاب متقاضی خرید –

 .وزارت متبوع هیچگونه تعهدی در انتخاب کارگزار و روابط مالی فی ما بین متقاضی خرید و کارگزار انتخابی وی ندارد

کیلوگرم  0٦کیوگرم روغن خام و یا  5ریال، مجوز واردات  ۲۰0۵۵کلزا به قیمت تضمینی  در ازای خرید یک کیلو دانه روغنی -6

 .دانه روغنی صادر خواهد شد

 .مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ابالغیه در سطح استان به عهده رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خواهد بود -7

داری اطالعات مربوط به این نامه به عهده شرکت مادر تخصصی بازرگانی مدیریت اجرایی و مسئولیت دبیرخانه، ثبت و نگه -8

  .دولتی ایران خواهد بود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 
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 دانه های روغنی  
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  خرید دانه های روغنی )کلزا( برای اعمال بخشودگی تعرفه ای اعالم شدخرید دانه های روغنی )کلزا( برای اعمال بخشودگی تعرفه ای اعالم شد  نحوه صدور تائیدیهنحوه صدور تائیدیه

 ۰واردکنندگان دانه های روغنی و روغن خام در قبال خرید دانه های روغنی تولید داخل به قیمت تضمینی از معافیت تعرفه ای 

 .درصد برای روغن خام برخوردار خواهند شد ۰۵درصد برای دانه و 

هیأت محترم وزیران در خصوص تعیین حقوق  ۲0/۰۲/50ه مورخ  ۰۲850ت /169092ویب نامه شماره نظر به اینکه طبق تص

، واردکنندگان دانه های روغنی و روغن خام در قبال ۰05۰ورودی کاالها و نحوه اعمال ضوابط و معافیت های تعرفه ای در سال 

درصد برای روغن خام برخوردار  ۰۵درصد برای دانه و  ۰ه ای خرید دانه های روغنی تولید داخل به قیمت تضمینی از معافیت تعرف

خواهند شد. لذا واردکنندگان بخش خصوصی برای خرید تضمینی دانه های روغنی در اولویت هستند و سازمان جهاد کشاورزی 

 .استان ها و شرکت بازرگانی دولتی موظف به حمایت و پشتیبانی از این موضوع هستند

شورای اقتصاد موضوع تعیین قیمت خرید تضمینی  ۲۵/8/50مورخ  ۲۰٦550وجه به تصویب نامه شماره به همین منظور با ت

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص خرید  ۲۰/۰۰/50مورخ  0۰۰85/۵۲۵و با عنایت به ابالغیه شماره  5۰محصوالت زراعی در سال 

وسیله شیوه نامه نحوه صدور تائیدیه خرید دانه های محصول دانه های روغنی )کلزا( توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران بدین

 .روغنی )کلزا( برای اعمال بخشودگی تعرفه ای بشرح ذیل جهت اقدام و نظارت )حسب مورد( ابالغ می گردد

سازمان های جهاد کشاورزی استان ها موظفند نسبت به تهیه و ارائه فهرست کشاورزان تولید کننده دانه های روغنی تولید  -1

خل شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، میزان سطح زیر کشت، برآورد میزان تولید، تاریخ تقریبی برداشت محصول، دا

شماره حساب بانکی کشاورز و نام بانک در قالب سامانه اطالعات کشاورزی به شرکت های غله و خدمات بازرگانی استان )یا 

 .( و متقاضیان خرید دانه داخلی اقدام نمایندنمایندگی بازرگانی دولتی در استان

 ۰ها موظفند ضمن دریافت اطالعات مندرج در بند   شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت های غله و خدمات بازرگانی استان -2

د دانه های از سازمان جهاد کشاورزی استان ها نسبت به راهنمایی واردکنندگان دانه های روغنی و روغن خام و متقاضیان خری

روغنی داخلی یا مباشرین آنها اقدام نمایند. همچنین پشتیبانی و سازماندهی الزم را جهت خرید محصول دانه های روغنی 

کشاورزیان توسط خریداران به عمل آورند و مجموعه اطالعات مربوط به فروشندگان، خریداران، معامالت و پرداخت ها را در قالب 

 .مایندسامانه مربوط نگهداری ن

شرکت بازرگانی دولتی ایران ) شرکت های غله و خدمات بازرگانی استان ها( می بایست پس از خرید دانه تولید داخل توسط  -3

( و اطالعات خرید ۰متقاضی به قیمت تضمینی و پرداخت وجه به کشاورزان، نسبت به صدور تأییدیه خرید )مطابق فرم شماره 

سازمان جهاد  .هر خریدار اقدام و جهت تأیید نهایی به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال نماید ( به تفکیک۲)مطابق فرم شماره 

کشاورزی استان پس از بررسی و تایید، نسبت به ارسال اصل تاییدیه به حوزه قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی و 

 .و متقاضی اقدام می نمایدرونوشت های آن به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی 

شرکت بازرگانی دولتی )شرکت های غله و خدمات بازرگانی استان ها( می بایست به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نمایند که  -4

خرید دانه توسط متقاضیان و صدور تاییدیه آن در اسرع وقت صورت پذیرد و تسهیل فرآیند کار موجب جلب رضایت خاطر 

 .یداران گرددکشاورزان و خر
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تبصره: در صورت لزوم تنظیم نحوه گردش کار بین جهاد کشاورزی شهرستان و نمایندگی شرکت های غله و خدمات بازرگانی در *

 .شهرستان به عهده رییس سازمان جهاد کشاورزی استان با هماهنگی مدیریت غله و خدمات بازرگانی استان خواهد بود

خواهند و یا نتوانند رأساً نسبت به خرید دانه داخلی از کشاورزان اقدام نمایند می توانند از متقاضیان خرید در صورتی که ن -5

 .خدمات مباشرین از قبیل موارد زیر استفاده نمایند

 شرکت کشت و توسعه کشت دانه های روغنی –

 انجمن کارخانجات روغن کشی –

 کارخانجات روغن کشی –

 انجمن صنایع روغن نباتی ایران –

 شعبه سازمان تعاون روستایی در استان –

 هر کارگزار دیگر به انتخاب متقاضی خرید –

 .وزارت متبوع هیچگونه تعهدی در انتخاب کارگزار و روابط مالی فی ما بین متقاضی خرید و کارگزار انتخابی وی ندارد

کیلوگرم  0٦کیوگرم روغن خام و یا  5ردات ریال، مجوز وا ۲۰0۵۵در ازای خرید یک کیلو دانه روغنی کلزا به قیمت تضمینی  -6

 .دانه روغنی صادر خواهد شد

 .مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ابالغیه در سطح استان به عهده رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خواهد بود -7

رکت مادر تخصصی بازرگانی مدیریت اجرایی و مسئولیت دبیرخانه، ثبت و نگهداری اطالعات مربوط به این نامه به عهده ش -8

 .دولتی ایران خواهد بود

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦۰٦/%D5%8٦%D8%AD%D5%88% 
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  طالی سرخ رنگ باختطالی سرخ رنگ باخت

ماهه گمرگ حدود  ۰۵تعریف چندانی نداشته به طوریکه بر اساس آمار  50عضو شورای ملی زعفران گفت:میزان صادرات در سال 

 .میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شده است ۰0۵تن محصول به ارزش ریالی  ۰۲۵

در خصوص صادرات زعفران اظهار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار

 . هزار تومان است ۰۵۵میلیون و  ٦الی  ۰۵۵میلیون و  ۰داشت: در حال حاضر قیمت هر کیلو طالی سرخ ایرانی 

در واقع برای رقابت با رقبای خود در بازارهای هدف و جهش  ه گفت: وی با بیان اینکه ایران بر بام تولید زعفران دنیا ایستاد

صادرات و تجارت با دنیا بایستی قیمت ها در بازار مدیریت شود به طوریکه حباب یک میلیون تومانی قیمت ها شکسته شود تا 

 .بتوانیم شاهد جهش صادرات باشیم

تعریف چندانی نداشته به  50ان داشت: میزان صادرات در سال حسینی با اشاره به میزان صادرات محصول در سال گذشته بی

میلیون دالر به بازارهای هدف صادر  ۰0۵تن محصول به ارزش ریالی  ۰0۵الی  ۰۲۵ماهه گمرگ حدود  ۰۵طوریکه بر اساس آمار 

میلیون  ۲۰۵ارزشی بالغ بر تن زعفران صادراتی باید  ۰0۵شده و گفتنی است که میزان آمار گمرگ با آمارها مغایرت دارد چرا که 

 .دالر داشته باشد

با گشایشی که در بازارها به وجود آمده شاهد رونق صادرات  5۰عضو شورای ملی زعفران در ادامه یاد آور شد: امیدواریم در سال 

 .ش نداشته باشدطالی سرخ ایرانی باشیم هر جند که نباید فراموش کنیم رونق صادرات منوط به این است که بازار التهاب و تن

با توجه به کاهش نرخ ارز و ارزش ریال باید بتوانیم در رابطه با صادرات رقابت منصفانه ای با رقبای خود داشته  وی تصریح کرد: 

 . باشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/۰۰۰۲0۵٦/%D8%B5%D5%80% 
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 زیتون

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۰تاریخ: 

ها ها کشت ارقام تجاری زیتون کنسروی در دستور کار قرار گرفت/ زیتون گران ایرانی به مذاق روسکشت ارقام تجاری زیتون کنسروی در دستور کار قرار گرفت/ زیتون گران ایرانی به مذاق روس

  خوش نیامدخوش نیامد

شده، توسعه کشت ارقام تجاری زیتون کنسروی که دارای سایز درشت هستند، ها در مصرف زیتون فرآوریبا افزایش اقبال ایرانی

 .برداری رسیده استنزدیک کنسروآلیا، مانزانیال و همچنین تخم کبکی در استان فارس، گلستان، مرکزی، قم و طارم به بهره

منظور توسعه ارقام عضو شورای عالی زیتون امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر گفت: به

م کنسروآلیا، مانزانیال و تخم کبکی که جزو ارقام کنسروی با سایز نسبتاً درشت و نسبت گوشت به تجاری زیتون کنسروی، ارقا

 هسته بیشتر هستند، در استان فارس و گلستان زیر کشت رفتند.

سازمان نادر جاللت افزود: گلستان، استان مرکزی، قم، فارس و طارم برای کشت ارقام جدید که سازگاری آنها با اقلیم منطقه توسط 

 برداری رسیده و پس از فرآوری، وارد بازار خواهد شد.تحقیقات و محققان مورد بررسی قرار گرفته است، اکنون به مرحله بهره

عنوان ارقام شده نوع وارداتی آن نیز در داخل کشور وجود دارد، بهصورت فرآوریهای کنسروی که بهوی خاطرنشان کرد: زیتون

کنند با تجاری کردن ارقام زیتون که کشورهای عربی، سوریه، لبنان، فلسطین و همچنین ترکیه تالش میشوند تجاری شناخته می

 خود، صادرات زیتون منطقه را در اختیار بگیرند.

 ها خوش نیفتادزیتون گران ایرانی به کام روس

دهد باال بودن قیمت ها نشان میبررسیهای زیتون کنسروی ایران به مقصد روسیه، جاللت ادامه داد: با وجود ارسال محموله

 های کشورمان استقبال نشود.شده زیتون ایرانی باعث شده است که چندان از زیتونتمام

وی تصریح کرد: ایران دارای رقبای قدرتمندی نظیر اسپانیا، کشورهای عربی و یونان در بازارهای روسیه است که محصوالت خود را 

رغم شده این کشور بههای ارسالکنند؛ لذا محمولهتر در بازارهای کشور روسیه صادر میقیمت مناسبهای متنوع و بندیبا بسته

 علت قیمت باال نتوانست در گود رقابت باقی بماند.طعم و مزه مناسب، به

 علت کشت سنتیشده تولید زیتون، بهافزایش قیمت تمام

گرمسیری است و به سرمای شدید و یخبندان طوالنی حساسیت ن میوه نیمهعضو شورای عالی زیتون یادآور شد: از آنجا که زیتو

های شود که دارای زمستانکند؛ لذا بهترین عملکرد زیتون در مناطقی حاصل میدهد و دمای منفی را کمتر تحمل مینشان می

 های گرم و خشک باشند.معتدل و تابستان

متری دزفول و صفر  ۰۵۵متری منجیل،  0۵۵متری استان فارس،  ۰۵۵هزار و یکجاللت تأکید کرد: در ایران زیتون در ارتفاعات 

متر تا دوهزار متر  ٦۵۵شود، ولی در مناطق مختلف جهان، ارتفاع از سطح دریا برای کشت زیتون از متری بوشهر نیز کشت می

های ی اسپانیا، ایتالیا و یونان جزو بهترین زیتونهاشود؛ چنانکه زیتونای زیتون بهتری تولید میکاشته شده، اما در مناطق مدیترانه

 دنیا هستند.
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وی اظهار داشت: اسپانیا، ایتالیا، یونان، ترکیه و مراکش به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت تولید زیتون دنیا را در خود جای 

لیدکننده زیتون قرار گرفته و در رتبه جزو کشورهای مهم تو 5۲اند و بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، ایران نیز از سال داده

 یازدهمین تولیدکننده زیتون دنیا قرار دارد.

شوند و در ایران نیز این قاعده های جهان به شکل سنتی مدیریت میدرصد باغ 8۵عضو شورای عالی زیتون همچنین گفت: 

ور صورت اصالح ارقام بهرههای زیتون بهت باغهای وزارت جهاد کشاورزی تالش شده توسعه کشمستثنی نیست، اما بر اساس برنامه

 به جای ارقام نابارور در دستور کار قرار گیرد.

های وزارت جهاد کشاورزی و شورای عالی زیتون است، چرا کشی از اولویتمنظور صنایع روغنجاللت در ادامه افزود: تولید زیتون به

شود و الزم است منابع تولید روغن در کشور افزایش پیدا اردات تأمین میصورت ودرصد روغن مورد نیاز به 5۵که اکنون بیش از 

 کند.

تواند به کمک سرانه مصرف روغن جامد و وی خاطرنشان کرد: هرچند روغن زیتون در زمان حاضر حجم کوچکی شامل شده و نمی

عنوان یک مکمل در کنار روغن آفتابگردان و شود روغن زیتون بهنباتی بیاید، اما در آینده با توسعه کشت ارقام روغنی تالش می

 کنجد به کمک مصرف روغن در سبد غذایی مردم ایران بیاید.

هزار تن است، در حالی که این مقدار در بازار  8۵۵جاللت در پایان تصریح کرد: میزان صادرات روغن زیتون بازارهای جهان حدود 

های تولید زیتون در ایران گرفته، هزینههای صورتاس آمار و اطالعات و بررسیاروپا تا یک میلیون تن نیز گزارش شده است. بر اس

های های سنتی و کشت در اراضی با شیب کم رخ داده است؛ لذا با تصمیمدلیل استفاده از روشباالتر از سایر کشورها است که به

استانداردهای جهانی و کدکس در تجارت زیتون رعایت المللی زیتون که در نوامبر سال گذشته اتخاذ شد، مقرر گردید شورای بین

 شده و توسعه کشت زیتون به شکل مکانیزه در ایران در دستور کار قرار گیرد./

http://www.iana.ir/fa/news/۲55۰۰/%DA%A5%D8%B0% 
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 سالمت

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۹تاریخ: 

  درصد کاهش یافتدرصد کاهش یافت  0۰0۰ابتالی به بیماری تب برفکی در دام های کشور ابتالی به بیماری تب برفکی در دام های کشور 

در مقایسه با مدت مشابه سال  50رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: درصد ابتالی دام ها به بیماری تب برفکی در شهریور سال 

 .درصد کاهش یافت ٦۰قبل از آن 

در مقایسه با  49درصد ابتالی دام ها به بیماری تب برفکی در شهریور سال رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت:  

 .درصد کاهش یافت 0۰مدت مشابه سال قبل از آن 

موقع و مدیریت کانون های به گزارش ایانا، مهدی خلج در جریان برنامه ای که از صدا و سیما پخش شد با اشاره به اینکه هشدار به

یوع بیماری تب برفکی بوده است، افزود: بر اساس گزارش های موجود میزان تلفات دام در مقایسه با آلوده عامل مهمی در کنترل ش

 .درصد کاهش یافته است ۲۰تا  ۲۵حدود  50سال 

وی گفت: از آنجا که منطقه ورود بیماری تب برفکی به کشور به صورت سنتی مرزهای شرقی کشور است با برنامه ریزی ها و 

ه استان سیستان و بلوچستان و ممنوعیت ورود و خروج دام از این استان و استان خراسان جنوبی بیماری در اجرای طرح قرنطین

 .ها مشاهده نشده استاین استان

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: بر اساس گزارش های موجود درصد ابتالی بیماری تب برفکی در دام های استان کرمان و 

 .موارد استجنوب کرمان در حداقل 

اما این بار بیماری تب برفکی به علت شرایط نامناسب امنیتی در کشورهای منطقه و با ورود گروه های تروریستی،  خلج گفت:

 .ویروس جدیدتری وارد شد

ی وی افزود: واکسن های موجود امکان مقابله با این ویروس جدید را نداشت و شرکت های مطرح تولید واکسن تب برفکی نیز برا

 .تولید واکسن مناسب توقف زمانی برای تولید نیاز داشتند که این عوامل سبب شد بیماری تب برفکی دام های کشور را تهدید کند

 .رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در کشور با محدودیت تولید و کیفیت واکسن های موجود مواجه شدیم

ر داخل کشور به شدت کاهش یافت، بنابراین سازمان دامپزشکی کشور با خلج تصریح کرد: در سال گذشته منابع تولید واکسن د

ارائه هشدارهای الزم برای مدیریت بیماری به دامداران، اتحادیه دامداران و مسئوالن و اقدامات عملی در کانون های آلوده موفق 

 .کاهش دهددرصد  ۲۰تا  ۲۵به حدود  50شد درصد شیوع بیماری را در مقایسه با مدت مشابه سال 

سازمان دامپزشکی کشور با تشویق بخش خصوصی و صدور مجوز های الزم نخستین کارخانه تولید واکسن تب برفکی را در اسفند 

 .سال گذشته افتتاح کرد

وی گفت: عالوه بر این سازمان دامپزشکی کشور با تشویق بخش خصوصی و صدور مجوز های الزم نخستین کارخانه تولید واکسن 

 .کی را در اسفند سال گذشته افتتاح کردتب برف

میلیون دوز  ۲رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: بر اساس توافقنامه مشترک با شرکت تولید واکسن سازمان دامپزشکی کشور 

  .واکسن تب برفکی را خریداری کرد که تاکنون یک میلیون دوز تحویل شده است

 ۲ین کارخانه تولید واکسن تب برفکی خبرداد و گفت: این کارخانه نیز ظرفیت تولید خلج همچنین از صدور مجوز برای احداث دوم

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 .میلیون دوز واکسن را دارد

 میلیون دز واکسن از کشورهای اروپایی وارد کردیم ۲برای تامین نیاز دامداران به واکسن تب برفکی تاکنون 

میلیون دز واکسن از کشورهای اروپایی وارد کردیم و عالوه بر  ۲نون وی افزود: برای تامین نیاز دامداران به واکسن تب برفکی تاک

 .این اتحادیه دامداران نیز قرار است تعدادی واکسن از ترکیه وارد کند

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: مرکز شیوع بیماری در دام های سبک؛ بز و گوسفند روستایی و عشایری است و موارد شیوع 

 .عتی گوشتی بسیار کم استدر گاوداری های صن

 .خلج افزود: با اجرای روش های مدیریت و کنترل بیماری این ویروس به دامداری های صنعتی شیری وارد نشده است

وی گفت: بر اساس گزارش دامپزشکان در استان البرز هیچ موردی از بیماری وجود ندارد و تنها در استان تهران و قزوین یک یا دو 

 .گزارش شده است مورد از بیماری

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: امسال با توجه به گرمای زودهنگام و به علت تجمع دام عشایری در استان های ایالم و 

خوزستان و منطقه مراوه تپه دامداران و عشایر گزارش هایی مبنی بر بیماری تب برفکی به سازمان ارسال کردند، اما با مراجعه 

 .ی آنان مشخص شد مورد خاصی وجود نداردکارشناسان و بررس

خلج افزود: دامداران به محض اینکه احساس کردند موردی از بیماری در گله وجود دارد به ادارات کل دامپزشکی استان و 

 .شهرستان مراجعه کردند و با واکسن موجود تا حدی بیماری مدیریت شد

کنند، گفت: موفق شدیم کانون های بیماری را مدیریت کنیم و شیوع بیماری وی با تاکید بر اینکه دامداران به مسئوالن اعتماد 

 .روند نزولی دارد

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: تالش داریم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی منابع مالی 

 .مورد نیاز برای واردات واکسن تب برفکی را تامین کنیم

 .ت: باید بپذیریم واکسن، گران است و حجم اعتبارات مورد نیاز نیز باال و منابع اعتباری نیز محدود استخلج گف

بر اساس این طرح جابجایی دام زنده، مواد خام دامی و خوراک دام  وی از اجرای طرح سامانه یکپارچه قرنطینه خبر داد و افزود:

ان پذیر است و افراد باید پس از تایید سالمت دام و محموله خود و دریافت مجوز فقط با مجوز ادارات کل دامپزشکی استانها امک

 .برای جابجایی اقدام کنند

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: سازمان راهداری فقط در صورت دریافت برگه تایید سالمت اجازه بارگیری و رفت و آمد را 

 .ی انتظامی با عنوان محموله غیرمجاز با متخلفان برخورد خواهد کردبرای خودروها صادر می کند، در غیر این صورت نیرو

روز پیش وارد شده است و پس از پایان  ۲۵خلج افزود: واکسن موردنیاز برای کنترل بیماری تب برفکی در دامداری های صنعتی از 

 .تعطیالت در اختیار دامداران قرار می گیرد

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦۰۵/%D8%A5%D8%A8 
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 سالمت
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  تعلل دامپزشکی در صدور مجوز برای ساخت واکسن تب برفکیتعلل دامپزشکی در صدور مجوز برای ساخت واکسن تب برفکی

فته و هر روز زوایای جدیدی از چرایی گسترش این بیماری در بعد از سه ماه هنوز آثار بیماری تب برفکی در کشور از بین نر

 .شودها نمایان میدامداری

ها پیش از انتشار های بیولوژیک درباره انتشار تب برفکی به ایانا گفت: مدتمقام مؤسسه رازی و معاونت تحقیق و تولید فرآوردهقائم

 رازی شناسایی شد.بیماری، یکی از دوسویه جدید ویروس مربوطه توسط مؤسسه 

همایون مهروانی با بیان اینکه باید مجوز ساخت واکسن از طرف سازمان دامپزشکی به مؤسسه ابالغ شود، افزود: متأسفانه سازمان 

 ها شد که دیگر کار از کار گذشته بود.دامپزشکی در پاسخ به مؤسسه تعلل کرد و زمانی متوجه ورود ویروس به دامداری

این در حالی است که برای سویه دوم، هم سازمان و هم مؤسسه به سرعت وارد عمل شدند و تا جایی که  وی خاطرنشان کرد:

 توانستند در مهار تب برفکی کوشیدند.

دهد؛ به طوری که از کند و مانند موجودی باهوش، خود را تغییر میبه گفته مهروانی، ویروس همیشه از محققان جلوتر حرکت می

 های متنوع شناسایی شده که هرکدام واکسن مربوط به خود را دارند.سویه جدید با زیرمجموعه ۰۵حداقل تاکنون  ۰5٦5سال 

شود، دیگر واکسیناسیون توجیهی ندارد و به اعتقاد وی، کار واکسن پیشگیری از بیماری است؛ زمانی که ویروس منتشر می

اید بسیار زودتر از انتشار آن، وارد عمل شد. همین موضوع باعث شده که توان برای مهار بیماری از آن استفاده کرد، بنابراین بنمی

 به آنها بدهند. "آب هندوانه"کیفیت بوده و نسبت های داخلی بیها تصور کنند واکسنبعضی

از مؤسسه های بیولوژیک ادامه داد: اگر چنین است، چرا برای خرید آن مقام مؤسسه رازی و معاونت تحقیق و تولید فرآوردهقائم

های فرانسوی را هم به وقت خود مصرف نکنند، کنند و چرا هنوز تقاضا برای آن وجود دارد؟ مطمئناً اگر واکسنمرتب پیگیری می

 کنند!آنها هم حکم آب هندوانه را پیدا می

چند ماه این امر مهم  کنم که مؤسسه هم به دالیل مختلف، برای ساخت واکسن مشکل داشت ومهروانی تصریح کرد: البته قبول می

به تعویق افتاد و باعث شد مقدار تولید آن در مقاطعی، کمتر از نیاز داخلی باشد، اما باید پذیرفت که سازمان هم در ازای خرید 

 واکسن از مؤسسه، پول کمی پرداخت کرده و بدهکاری زیادی دارد.

زشکی در مهار و کنترل بیماری تب برفکی، یادآور شد: وی با اشاره به لزوم همکاری تنگاتنگ مؤسسه رازی و سازمان دامپ

توان جلوتر از ویروس حرکت کرد، های مختلف را در سراسر کشور چک کند؛ زیرا اگرچه هیچ وقت نمیدامپزشکی باید مرتبًا نمونه

 کنیم.اما حداقل با این عمل، سایه به سایه آن را دنبال می

روس جدید در واکسن، دستور کتبی از سازمان دامپزشکی الزامی است؛ بنابراین ضروری مهروانی تأکید کرد: برای وارد کردن وی

های آتی است که مسووالن این سازمان در زمان مناسب و بدون فوت وقت، دستور ساخت را به مؤسسه ابالغ کنند تا برای سال

 های سنگین در این زمینه نباشیم./شاهد خسارت

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦8٦/%D8%AA%D 
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 سالمت
 ایسنا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱جمعه 

  های سفید در تهران های سفید در تهران هشدار نسبت به طغیان مگسهشدار نسبت به طغیان مگس

هشدار داد با آمادگی های بسیاری ایجاد کردند که معاون سازمان حفظ نباتات های سفید برای مردم پایتخت مزاحمتهای گذشته مگسسال

  .های سفید مدیریت نشوند، شاهد طغیان مجدد آنها در تهران خواهیم بودایجاد شده برای مبارزه با این پدیده اگر مگس

های های گذشته مزاحمتهای سفید که در سالاکنون برای مبارزه با مگسوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: از همیحیی ابطالی در گفت

ها باید هر چه ری برای مردم ایجاد کرده بودند، آمادگی الزم ایجاد شده و ابزارها و تجهیزات مبارزه با آنها فراهم شده است که شهرداریبسیا

  .های سفید اقدام کنندتر نسبت به خرید این تجهیزات و استفاده به موقع از آنها برای مدیریت مگسسریع

اکنون که هوای پایتخت رو به گرمی رفته است، شهرداری تهران باید شود و همر هوای گرم تکثیر میوی افزود: مگس سفید آفتی است که د

های فرمونی، کارت زرد و دیگر تجهیزات تجهیزات مورد نیاز برای مبارزه با این آفت را تامین کند و از سال گذشته سازمان حفظ نباتات تله

اکنون نسبت به توانند از همها میبه اندازه مصرف دو سال برای مبارزه با این آفت است و شهرداریالزم برای کنترل این آفت را تهیه کند که 

  .تهیه این تجهیزات اقدام کنند

ر دهد معاون سازمان حفظ نباتات ادامه داد: شهرداری تهران اگر به موقع این تجهیزات را که سازمان حفظ نباتات تامین کرده، مورد استفاده قرا

توان از این طریق با های سفید نخواهیم بود، چرا که تجهیزات به اندازه کافی تهیه شده و میتوان گفت امسال شاهد طغیان مگسمی

  .های سفید مبارزه کردمگس

ری تهران وظیفه های سفید بوده و شهرداکه سازمان حفظ نباتات تنها متولی تامین تجهیزات مبارزه با مگسابطالی هشدار داد: با توجه به این

های سفید ها از این تجهیزات برای مقابله با این مگسمبارزه با این آفت را دارد، اگر مسئوالن شهرداری به مشاهده اولین پرواز این مگس

  .استفاده نکند شاهد طغیان این آفت در فضای پایتخت خواهیم بود

http://www.isna.ir/fa/news/5۰۵۰۲۵۵٦55۰/%D5%85%D8%B0%D 
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 سالمت

 فودپرس۰۹۵1فروردین ماه  ۰۱سه شنبه 

  چرا نباید چای را پررنگ بنوشیم؟چرا نباید چای را پررنگ بنوشیم؟

اسید معده را ای حساس دارند از خوردن زیاد چای اجتناب کنند چون ترشح متخصص تغذیه گفت: افرادی که معده <مواد غذایی

 .کند و به دلیل ماهیت اسیدی، در بروز زخم معده مؤثر استتحریک می

های ایرانی جایگاه بسیار ارزشمندی دارد و کمتر کسی در کشور از خوردن چای شراره حسینی اظهارداشت: چای در بین خانواده

 .کنداجتناب می

 .شوندچای بلکه تمام مواد غذایی باعث آسیب رساندن به بدن خود می ها با رعایت نکردن اصول مصرف نه فقطوی افزود: اما برخی

ای متخصص تغذیه تصریح کرد: خوردن چای پررنگ معموالً برای بدن مناسب نیست و افرادی که دارای مشکالت قلبی یا معده

 .ر کندتواند جای آب را برای بدن پحساس دارند باید از خوردن آن اجتناب کنند، اما چای کم رنگ می

توانند با رعایت کردن فاصله زمانی بین کنند بعد از غذا چای بخورند، گفت: افراد میوی با بیان این مطلب که معموالً افراد سعی می

 .مصرف غذا و میوه، چای را نیز در فواصل متفاوت استفاده کنند و آن را بالفاصله بعد از خوردن غذا میل کنند

ای حساس دارند از خوردن زیاد چای اجتناب کنند چون چای ترشح اسید معده را تحریک ه معدهحسینی تصریح کرد: افرادی ک

 .کند و همچنین به دلیل ماهیت اسیدی خود، در بروز زخم معده مؤثر استمی

گوناگون های ای متعادل را انتخاب کند تا دچار عوارضمتخصص تغذیه گفت: هر شخصی باید بنا به شرایط جسمی خود تغذیه

 .چاقی، کم خونی، فشار خون باال، دیابت و غیره نشود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=fc3c656344d24841a30 
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 سالمت

 فودپرس ۰۹۵1فروردین ماه  ۰1دو شنبه 

  پروتئین به مقابله با دیابت کمک می کندپروتئین به مقابله با دیابت کمک می کندصبحانه غنی از صبحانه غنی از 

به گفته محققان، صبحانه حاوی پروتئین باال به کاهش روند صعودی گلوکز در طول روز در افراد مبتال به دیابت نوع  <مواد غذایی

 .کمک می کند ۲

محققان عنوان می کنند خوردن صبحانه حاوی پروتئین باال، ناهار با حجم متوسط و شام سبک یک شیوه اثبات شده برای کاهش 

 .است ۲وزن، احساس سیری و کاهش روند صعودی گلوکز در طول روز در افراد چاق و مبتال به دیابت نوع 

در وعده صبحانه به منبع و کیفیت پروتئین بستگی دارد. آب پنیر یا پودر البته محققان اذعان می کنند که فایده وجود پروتئین باال 

آب ماست، که محصول جانبی شیر در طول روند تولید پنیر است، نه تنها موجب افزایش میزان سیری می شود بلکه روند افزایش 

صبحانه شامل تخم مرغ، سویا و ماهی تن گلوکز را نیز کاهش می دهد. بعد از این ماده غذایی سایر منابع پروتئین مناسب برای 

 .هستند

سال در هر تیم به طور  ۰5با میانگین سنی  ۲شرکت کننده دارای اضافه وزن و چاق مبتال به دیابت نوع  08در این تحقیق به 

 .تصادفی یکی از سه نوع رژیم غذایی حاوی مقدار مشابه کالری داده شد

کیلوگرم وزن کم کردند که باالترین میزان کاهش وزن بود. بعد از آن  5.٦آب پنیر هفته، گروه مصرف کننده  ۰۲بعد از گذشت 

 .کیلوگرم وزن کم کردند 0.۰کیلوگرم و سپس گروه مصرف کننده کروهیدرات ها  ٦.۰گروه دریافت کننده سایر پروتئین ها 

ی، افزایش گلوکز دارد و رژیم غذایی حاوی به گفته محققان، نوشیدنی آب پنیر مزایای زیادی در کاهش وزن، کاهش میزان گرسنگ

 .می شود« گرلین»این پروتئین مانع عملکرد هورمون گرسنگی موسوم به 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=2592dba05c32 
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 سالمت
 فودپرس ۰۹۵1اه فروردین م ۰1دو شنبه 

  سوزسوزاسامی غذاهای چربیاسامی غذاهای چربی

شوند و کاهش کالری دریافتی برخی مواد غذایی از طریق افزایش احساس سیری باعث کاهش کالری دریافتی می <غذا و تغذیه

 .شودها برای تامین نیازهای انرژی بدن میباعث سوختن چربی

پزشکی ورزشی استان کرمانشاه این مواد غذایی را به این شرح  سارا مرادی، کارشناس ارشد تغذیه و مسئول کمیته تغذیه هیأت

 :معرفی کرد

هایی مثل ماست، شود فرد دیرتر احساس گرسنگی کند. برای هضم پروتئینکند و باعث میماست معده را دیرتر تخلیه می :ماست

 .بیشتر استفاده کنیدهای کم چرب شود. بنابراین از ماستنسبت به کربوهیدرات ها انرژی بیشتری مصرف می

تواند اشتها را مهار کند، به شود. از این طریق میبرخی مطالعات نشان می دهد دارچین باعث تثبیت سطح قند خون می :دارچین

 .۲خصوص در افراد مبتال به دیابت نوع 

کند و متابولیسم را به طور مختصر باشد. کاپسایسین اشتها را مهار میای به نام کاپسایسین میفلفل قرمز حاوی ماده :فلفل قرمز

 .بنابراین اثر زیادی روی وزن ندارد .دهددر کوتاه مدت افزایش می

ها به کاهش وزن کمک کند. دهد چای سبز ممکن است با تحریک بدن برای سوزاندن چربیمطالعات متعدد نشان می :چای سبز

 .گذارد چای سبز حاوی کاتچین است که روی سوخت و ساز بدن تاثیر می

تواند به شما کمک کند با کالری کمتر احساس سیری کنید. سوز ندارد، اما میگریپ فروت خاصیت جادویی چربی :گریپ فروت

 .شودشود، بنابراین یک لیوان گریپ فروت قبل از غذا، باعث کاهش کالری دریافتی میفیبر محلول در گریپ فروت هضم نمی

ها این خاصیت را دارند. همچنین ها و میوهشود. بسیاری از سبزیاحساس سیری زودرس میغنی از آب است و باعث  :هندوانه

 .ها هستندها و ویتامینکم کالری و حاوی آنتی اکسیدان

ها ها نسبت به آب میوهمیوه .شوندحاوی آب و فیبر زیادی هستند و باعث تاخیر در احساس گرسنگی می :سیب و گالبی

 .شودجویدن نسبت به نوشیدن باعث مصرف انرژی بیشتری میارجحیت دارند، زیرا 

 .شودیک فنجان انگور کالری مشابه کشمش دارد، اما انگور نسبت به کشمش باعث سیری بیشتری می :انگور

 .یابدها از توت استفاده شود، کالری کیک کاهش میغنی از آنتی اکسیدان، فیبر و آب هستند. وقتی در پخت کیک :هاتوت

سبزیجات خام به عنوان میان وعده بسیار مفید هستند. عالوه بر کاهش کالری دریافتی، باعث کاهش احساس  :زیجات خامسب

 .شوندگرسنگی و افزایش آب دریافتی می

 .گرم پروتئین دارد 5کالری و  5۰یک عدد تخم مرغ فقط  :تخم مرغ

 .شودباعث تحریک متابولیسم و کاهش وزن به مقدار کم می :قهوه

 .شودجوی دوسر غنی از فیبر و مقدار زیادی آب است و باعث احساس سیری و کاهش کالری دریافتی می :جوی دوسر

 .حجم زیاد و کالری کمی دارد :ذرت بوداده بدون شکر و روغن
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 .شودکند و باعث افزایش احساس سیری میمعده را دیرتر تخلیه می :شیر کم چرب

است و عالوه بر طوالنی کردن احساس سیری، باعث مصرف کالری بیشتر برای هضم و جذب حاوی پروتئین  :گوشت کم چرب

 .ها چربی کمتری داردشود. مرغ بدون پوست نسبت به سایر گوشتمی

 .شوندهستند و باعث سالمتی قلب و عروق می 0های چرب حاوی امگا ها چربی کمی دارند. ماهیاغلب ماهی :ماهی

 .ئین و فیبر هستند. همچنین لوبیاها کالری کمی دارندغنی از پروت :لوبیاها

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=515990b 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سالمت

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=515990b
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=515990b


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم فروردین 

 
 

112 
 

 فودپرس ۰۹۵1فروردین ماه  ۰۰شنبه 

  چربچربیک نوشیدنی فوق العاده برای درمان کبد یک نوشیدنی فوق العاده برای درمان کبد 

کند. کنیم که برای سالمتی ما مضر است و سموم و مواد مضر دیگری وارد بدن ما میما معموال غذاهایی مصرف می <غذا و تغذیه

 .کندبرای دفع این سموم در بدن کبد نقش اساسی ایفا می

ماند. حال اش خطرناک می نقش کبد برای بدن بسیار حیاتی است زیرا کار مهم آن دفع تمام موادی است که بدن برای سالمتی

اگر خود کبد نتواند به خوبی این کار را انجام دهد کل تنها یک عضو بدن نیست که آسیب دیده است کل بدن دچار مشکالت 

 .شود. به همین سادگی باید بپذیریم که کبد باید در بهترین حالت مسئولیت خود را انجام دهیدجدی و خطرناک می

ات سم زدایی بدن را خوب انجام دهد پس در اولین مرحله باید چربی جمع شده در اطراف کبد که کبد چرب نمی تواند عملی

 .معموال بر اثر تغذیه نامناسب و غذاهای فست فودی ایجاد می شود را از بین برد

زیجات و میوه جات را توانیم تاثیرات سبدانیم که میکنند اما همه میبرای این کار داروهایی شیمیایی زیادی پزشکان تجویز می

چندین برابر در سالمتی تک تک اعضای بدنمان ببینیم به ویژه اینکه در بیشتر مواد اثرات سوء داروهایی شیمیایی از فوایدش 

 .بیشتر است. بنابراین باید همیشه در مرحله اول به دنبال راههای طبیعی بود

ای از سم زدایی و پاکسازی کبد برای بدن بسیار مفید است و هیچ کند. جداین نوشیدنی و ترکیباتش برای کبد چرب معجزه می

اگر کبد چرب دارید حتما این نوشیدنی را برای مدتی امتحان کنید و خودتان از نتایج  .ضرر و آسیب جانبی دیگری ندارد

 .آزمایشتان شگفت زده شوید

 :مواد الزم

 گرم ساقه و برگ کرفس ۲۰

 یک تکه کوچک زنجبیل

 تازه گرم کلم ۰۲۰

 گرم گالبی تازه ۲۰۵

 عدد لیمو ترش ۰

 گرم نعنا ۰۵

 لیتر آبمیلی ۰۵۵

همه مواد غیر از لیمو و نعنا را خرد کنید و داخل مخلوط کن بریزید و بعد از اینکه کامال مواد له شدند بعد آب را اضافه : طرز تهیه

و تنها یک دور دیگر مخلوط کنید. حاال یک نوشیدنی هم کنید و خوب مخلوط کنید و بعد آب لیمو ونعنا خرد شده را اضافه کنید 

 .بسیار خوشبو و خوش طعم دارید و هم یک معجزه برای کبد چرب و سم زدایی بدن

این نوشیدنی را دو بار در روز صبح و قبل از خواب بنوشید یک زمان به خود بدهید و هر روز این کار را بکنید تا عالوه بر کاهش 

 .شکم شاهد سم زدایی بدن ومهم تر از همه از بین رفتن چربی کبد خود باشیدوزن و کم شدن دور 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ef682ac023 
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 فودپرس ۰۹۵1فروردین ماه  ۰۱چهار شنبه 

  برای کودکانبرای کودکانخواص شگفت انگیز کشمش و انگور خواص شگفت انگیز کشمش و انگور 

 .دهدخوردن کشمش و انگور میل به پرخوری بویژه خوردن غذاهای ناسالم و پرکالری را کاهش می <مواد غذایی

همانظور که می دانید کشمش و انگور دارای خواص زیادی هستند. مصرف این خوراکی ها به ویژه برای کودکان بسیار مفید است. 

 .مین مورد می پردازیمدر این مقاله به ارائه اطالعاتی در ه

کنند در طول روز وعده استفاده میتحقیقات متخصصان تغذیه در آمریکا نشان داد کودکانی که از کشمش و انگور بعنوان میان

تمایل کمتری به پرخوری و مصرف مواد خوراکی پرکالری دارند، از سوی دیگر کودکانی که تمایل بیشتری به مصرف شکالت، 

 .کنندوراکی های ناسالم دارند در طول روز بیشتر از مواد پرکالری استفاده میشیرینی، چیپس و خ

ساله که از وزن مناسبی برخوردار بودند، کشمش، انگور، چیپس و شکالت به عنوان  ۰۰تا  8کودک  ۲٦برای انجام این مطالعه به 

ر میل به پرخوری بویژه خوردن غذاهای ناسالم و وعده غذایی داده شد. در پایان مطالعه مشخص شد که خوردن کشمش و انگومیان

 .دهدپرکالری را کاهش می

پیش از این باور متخصصان بر این بود که مصرف کشمش به دلیل دارا بودن قند ساده و چسبندگی به دندان، باعث پوسیدگی 

 .وسیدگی دندان پیشگیری نمایدتواند حتی از پشود اما محققان در حال حاضر معتقدند این ماده خوراکی میها میدندان

عروقی را کاهش دهد و  -های قلبیهمچنین مطالعات نشان می دهند که مصرف کشمش ممکن است خطر ابتال به دیابت و بیماری

 .نقش موثری در کاهش و کنترل وزن داشته باشد

ress.ir/Post.aspx?Id=db2ec1a8http://www.foodp 
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 سیب درختی

 ایسنا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱جمعه 

  آید؟ آید؟ سیب تازه ایرانی به مذاق مردم کدام کشورها خوش میسیب تازه ایرانی به مذاق مردم کدام کشورها خوش می

بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی گمرک ایران، در یازده ماهه نخست سال جاری کشورهای، عراق، ترکمنستان، پاکستان و هندوستان 

  .اندکشورهای عمده مقصد صادرات سیب تازه ایرانی بوده

شود. در یازده به گزارش ایسنا، سیب تازه یکی از محصوالت کشاورزی ایران است که به کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه صادر می

  .تازه از ایران به کشور پاکستان وارد شده استدالر سیب  555هزار و  ۰5۰ای معادل هفت میلیون و ، در یک نوبت محموله۰050ماهه سال 

 ۰0۰دالر سیب تازه ایرانی صادر کرده است. کشور آذربایجان نیز مقصد صادرات  5۰٦هزار و  8٦همچنین ایران به کشور گرجستان نیز معادل 

دالر  500هزار و  00٦میلیون و  ۰0انی معادل ، از سیب تازه ایر۰050دالر سیب تازه ایرانی بوده است . در یازده ماهه نخست سال  ۰50هزار و 

  .به کشور افغانستان صادر شده است

دالر کاال به این  8۲0هزار و  805میلیون و  ۰۲همچنین کشور امارات متحده عربی نیز مشتری سیب ایرانی است. از ایران به این کشور معادل 

  .ازه به کشور بحرین صادر شده استدالر سیب ت 0۵5هزار و  0۰۵کشور صادر شده و همچنین معادل 

، ۰050دهد که از ایران در یازده ماهه نخست سال تاجیکستان نیز از دیگر مشتریان سیب تازه ایرانی بوده است همچنانکه آمارها نشان می

دالر سیب تازه از ایران صادر  508دالر و  0۰دالر سیب تازه به تاجیکستان صادر شده است. به کشور ترکیه نیز معادل  ۰5هزار و  ۰۲۰معادل 

  .شده است

دالر سیب تازه ایرانی به کشور خود از دیگر مقاصد سیب تازه ایرانی در سال گذشته  ۰0٦هزار و  508میلیون و  ۰۰ترکمستان نیز با واردات 

  .دالر سیب تازه ایرانی صادر شده است 5۲۰هزار و  ۲0بوده و به کشور سودان نیز معادل 

هزار و  ۰٦۰میلیون و  05، از سودان معادل ۰050در یازده ماهه نخست سال  از دیگر مقاصد صادرات سیب تازه ایرانی است، همچنین عراق

دالر سیب تازه ایرانی به عراق صادر شده است. عربستان سعودی نیز از دیگر مشتریان سیب تازه ایرانی بوده است، در سال گذشته معادل  ۰۵٦

دالر سیب تازه از ایران صادر شده  5۲٦هزار و  ۰00سیب تازه ایرانی به این کشور صادر شده است. به عمان نیز معادل  دالر 555هزار و  ٦۲0

  .است

دالر سیب  00٦هزار و  ۰۵، معادل ۰050فدراسیون روسیه نیز از دیگر مشتریان سیب تازه ایرانی است. همچنانکه در یازده ماهه نخست سال 

  .فدراسیون روسیه صادر شده است تازه ایرانی به کشور

  .دالر نیز به کشور قزاقستان صادر شده است 8۲٦هزار و  0۵۵همچنین از سیب تازه ایرانی معادل 

دالر سیب تازه ایرانی به  ۰85قطر هم از دیگر مشتریان سیب تازه ایرانی است. همچنانکه در یازده ماهه نخست سال جاری معادل پنج هزار و 

  .در شده استکشور قطر صا

به گزارش ایسنا، بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، کویت نیز از دیگر مقاصد صادرات سیب تازه ایرانی است. در دوره زمانی 

  .دالر سیب تازه صادر شده است 855هزار و  805مشخص شده از ایران به کویت نیز معادل 

دالر سیب تازه ایرانی به کشور مالزی صادر شده همچنین  125رانی بوده است. از ایران معادل مالزی نیز در سال گذشته مشتری سیب تازه ای

  .دالر سیب تازه ایرانی به کشور مصر صادر شده است ۲۰۰هزار و  05از ایران معادل 

دالر کاال به کشور هندوستان  ۰55هزار و  5۰۰هندوستان نیز از دیگر مشتریان سیب تازه ایرانی است، در سال گذشته معادل یک میلیون و 

  .صادر شده است

http://www.isna.ir/fa/news/5۰۵۰۲۵۵٦8۰۰/%D8%B0%DB%8C%D8%A8%- 
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 شیالت

  ۵۹/۱۰/۰۱ فارس

  صادرات آبزیان به روسیه/ برنامه منسجمی برای تولید و صادرات آبزیان نداریمصادرات آبزیان به روسیه/ برنامه منسجمی برای تولید و صادرات آبزیان نداریمعوامل عدم موفقیت عوامل عدم موفقیت 
منحصر کردن صادرات توسط چند شرکت، عدم مطالعه برای سنجش  :مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان گفت 

ت پولی از مهمترین عوامل در عدم های الزم برای حمل و نقل کاال و مشکالت مبادالسالیق بازارهای خارجی، نبود زیرساخت

  .موفقیت صادرات آبزیان به روسیه است

با بیان اینکه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت

تقویت تولید داخل، با نگاه به بیرون  به معنای اقتصاد مقاومتی :در بخش شیالت تبلور دارد، گفتیکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی 

 .المللی استو بازارهای بین

های اخیر تا حدودی در شیالت افتاده است، گفت: میگو یکی از کاالهایی بوده که با هدف وی با بیان اینکه این اتفاق در سال

شود و در زمینه تولید از کمترین وابستگی ارزی برخوردار است اما دارای درآمد ارزی تولید میصادرات در کشور در این بخش 

با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد  مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان.است

در کشور با همکاری مسئوالن برطرف شود قطعا با فضایی که بعد از  اقدام و عمل( تصریح کرد: اگر موانع تولید میگو)مقاومتی 

 .توان عالوه بر تأمین نیاز داخلی این محصول، شرایط خوبی را برای صادرات آن فراهم کردبرجام برای کشور پیش آمده، می

)آمریکایی و اروپایی( برای صادرات  المللی علیه کشورمان، ما یک سری بازارهای سنتیهای ظالمانه بینقاسمی گفت: قبل از تحریم

امسال شرایط باز  کردیم و امیدواریمبه این کشورها محصول صادر می آبزیان در اختیار داشتیم که در زمان تحریم به واسطه امارات

 .هم به روال سابق برگردد و این دالل و واسطه حذف شود

هزار تن میگو در کشور  ۲۵کنندگان آماده تولید بیش از تولید 50وی با اشاره به وضعیت تولید میگو در کشور و اینکه سال 

 .هزار تن میگو در کشور تولید شد ۰۰گفت: سال گذشته به دالیل بروز بیماری لکه سفید حدود  بودند،

کرد مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان بیان داشت: یکی از دالیل تولید پایین میگو در کشور به ضعف عمل

بیمه محصوالت کشاورزی به  گردد که امیدواریم امسال سازمان دامپزشکی، شیالت و همچنین صندوقهای مربوطه برمیسازمان

 .کنندگان به بحث تولید با توان و دلگرمی بیشتری وارد شوندوظایف خود در قبال تولید عمل کنند تا تولید

هزار هکتار از این اراضی برای  0۵برای پرورش و تولید میگو در کشور گفت:  هزار هکتار اراضی مستعد ۰8۵قاسمی با اشاره به 

 .هزار هکتار آن استخر پرورش میگو ساخته شده است ۰۲تولید به مردم واگذار شده که در سطح 

 10هزار هکتار  0هزار هکتار آن فعال است و تقریبا از این  0ساالنه حدود  هزار هکتار استخر پرورش میگو ۰۲وی گفت: از حدود 

 .شودهزار تن میگو در سال تولید می

 50هزار تن عنوان کرد و گفت: سال  ۰۲را  50مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان میزان صادرات میگو در سال 

 .هزار تن میگوی دریایی تولید شد 0هزار تن میگوی پرورشی و  11حدود 

بازار جدیدی است که باید به آن بیشتر توجه شود اظهار داشت: این کشور در سال گذشته حدود قاسمی با بیان اینکه بازار روسیه 

 .است بازار خوبی برای کشورمان هزار تن واردات میگو داشته است که با این میزان واردات ۰8۵

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 .در کرده استتن میگو به روسیه صا ۰۰5هزار تن میگویی که به روسیه وارد شده ایران فقط  ۰8۵وی افزود: از 

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در پاسخ به این سؤال که دلیل اینکه در صادرات میگو به روسیه به لحاظ 

شرکت است که مجوز   ۰5ایم، چیست، گفت: یکی از دالیل این موضوع ایجاد انحصار برای هحجمی چندان موفق عمل نکرد

 .اندسط سازمان دامپزشکی کشور گرفتهبه روسیه را تو صادرات میگو

های بازار روسیه را عامل دیگر کم بودن صادرات آبزیان به این کشور عنوان کرد و گفت: چین با توجهی به خواستهوی همچنین بی

ورد و حتی به تشخیص سلیقه بازار کشورمان با واردات تیالپیا به ایران بازار خوبی را برای فروش این محصول در کشورمان بوجود آ

ای که سایر کشورها بر روی کشور هدف آال در کشور لطمه بسیار بزرگی وارد کرد در حالیکه که ما برای صادرات مطالعهتولید قزل

 .دارند، نداریم

های الزم برای صادرات آبزیان به روسیه اشاره کرد و گفت: هنوز فاقد یک خط کشتیرانی قاسمی همچنین به نبود زیرساخت

 .دار در کشور هستیم و در زمینه مبادله پول هم با روسیه مشکل داریمئن برای حمل کانتینرهای سردخانهمطم

کنید در حالی که گفته شرکت برای صادرات آبزیان به روسیه را انحصار عنوان می ۰5وی در پاسخ به این سؤال که چرا معرفی 

شرکت را پذیرفته  ۰5دات به کشورش این کشور تنها استانداردهای این گیرانه روسیه برای وارشود طبق استانداردهای سختمی

است، گفت: سازمان دامپزشکی کشور در این زمینه حاکمیت داخلی خود را در نظر نگرفت در حالی که ما در حال حاضر به کشور 

 .کنیمترین استانداردهای را دارد میگو صادر میگیرانهآمریکا که یکی از سخت

تن در سال گذشته عنوان کرد و گفت: این در حالی است که ما هنوز در رابطه با نقل  ۲۲ان صادرات میگو به آمریکا را قاسمی میز

 .با مشکل مواجه هستیم و انتقال پول به این کشور

توان باشیم میریزی منسجمی در زمینه تولید داشته مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان بیان داشت: اگر برنامه

هزار تن افزایش داد ضمن اینکه تقاضای خارجی این محصول زیاد است و هر چقدر تولید کنیم برای آن بازار  ۰۵۵تولید میگو را به 

 .خارجی وجود دارد

 مشکالت تولید آبزیان در کشور را عدم وجود برنامه عملیاتی منسجم عنوان کرد و گفت: نه تنها منابع را درست هزینه وی

 .کنیم بلکه در مدیریت منابع هم با مشکل روبرو هستیمنمی

هزار تن در کشور وجود  ۰۰گفت: امکان افزایش تولید خاویار تا  50وی با اشاره به تولید حدود یک تن خاویار پرورشی در سال 

 .دارد اما باید برای رسیدن به این میزان برنامه جدی داشت

زایی و ارزآوری اشتغال ای است که قادر بهبخش شیالت جزیره صادرات آبزیان تصریح کرد:مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و 

 .است و فراهم کردن امنیت غذایی است اما برای آن برنامه منسجمی نداریم

nn=http://www.farsnews.com/newstext.php?۰05۰۵۰۰٦۵۵۵۰5٦ 
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 شیالت
  ۵۹/۱۰/۰۵ فارس

  مدیرکل شیالت گیالن خبر داد پرورش ماهیان خاویاری بومی در گیالنمدیرکل شیالت گیالن خبر داد پرورش ماهیان خاویاری بومی در گیالن
  .های بومی ماهیان خاویاری در این استان خبر دادویژه پرورش گونهای بهریزی برای تنوع گونهمدیرکل شیالت گیالن از برنامه 

از بندر انزلی، اسحاق شعبانی پیش از ظهر امروز در جریان بازدید از مزارع پرورش ماهی این شهرستان  خبرگزاری فارسبه گزارش 

وری به پرهای پیشرو است اظهار کرد: روند توسعه آبزیپروری در کشور جزو استانبا اشاره به اینکه گیالن با آغاز فعالیت آبزی

 .سرعت در استان در حال انجام است

های گذشته اشاره کرد و افزود: طبق برنامه پنجم پروری در گیالن در سالهای انجام شده برای توسعه آبزیریزیوی به برنامه

رد شیالت ها و پرورش ماهی در محیط محصور رویکبندانپروری، پرورش ماهی در آبتوسعه کشور و مصوبات کمیسیون عالی آبزی

 .در استان است

های بومی ماهیان خاویاری و آموزش و ارتقای دانش فنی و مهارت ویژه پرورش گونهای بهمدیرکل شیالت گیالن، تنوع گونه

های این سازمان خواند و بیان کرد: ترویج مکانیزاسیون و تجهیزات جدید و افزایش تولید در واحد پروران را از برنامهای آبزیحرفه

 .پروری شده استطح سبب توسعه کمی و کیفی تولیدات آبزیس

کاهش پیدا کرده است،  5۲تن در سال  58۵هزار و  ۰0به  ۰08۵هزار تن در سال  05شعبانی با بیان اینکه میزان صید از دریا از 

 .افزایش پیدا کرده است 50 هزار تن در سال 80۰هزار و  0٦به  ۰08۵هزار تن در سال  ۰0پروری از تصریح کرد: سهم تولید آبزی

پروری در گیالن اشاره کرد و گفت: گیالن به دلیل اقلیم جغرافیایی شرایط وی به جبران کاهش ذخایر طبیعی دریا با توسعه آبزی

 .های شیالتی داردپروری و فعالیتممتازی در آبزی

وگرم است، خاطرنشان کرد: سرانه مصرف ماهی در کیل ۰۵مدیرکل شیالت گیالن با اشاره به اینکه سرانه مصرف آبزی در کشور 

 .کیلوگرم است ۲۵دنیا 

های ها ذکر کرد و یادآور شد: افزایش سطح کشت از روششعبانی یکی از راهکاری ارتقای تولید آبزیان را افزایش مصرف این گونه

 .افزایش تولید آبزیان است

های افزایش تولید آبزیان در گیالن ورش ماهیان خاویاری از آب شور از روشوی با بیان اینکه استفاده از اراضی ساحلی به منظور پر

 .تواند تولید آبزیان را به دو برابر افزایش دهداست، اظهار کرد: استفاده از اراضی ساحلی می

جدید در تولید  مدیرکل شیالت گیالن از اختصاص اعتبارات برای اصالح استخرهای پرورش ماهی در استان خبر داد و افزود: نگرش

ریزی شود و در این راستا پرورش ماهی در قفس برنامههای شیالت گیالن محسوب میو گریز از آب شیرین به آب شور از برنامه

 .شده است

د گذاران واجنفر از سرمایه 0۵گذاران پرورش ماهی در قفس انجام شده است، تصریح کرد: شعبانی با اشاره به اینکه فراخوان سرمایه

 .شرایط برای پرورش ماهی در قفس مشخص شدند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۰05۰۵۰۰5۵۵۵۰۰۰ 
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 شیالت
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  درصدی آبزیان در صادرات بخش کشاورزیدرصدی آبزیان در صادرات بخش کشاورزی  ۰۵۰۵هزار تن آبزیان در سالی که گذشت/ سهم هزار تن آبزیان در سالی که گذشت/ سهم   ۱3۱3صادرات صادرات 

درصد صادرات بخش  ۰۵ای که گونهافزایش صادرات آبزیان اثر مستقیمی در مثبت شدن تراز تجاری بخش کشاورزی دارد، به

 .کشاورزی مربوط به آبزیان است

ایران )ایانا( با اعالم این خبر گفت:  مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی

ای که اگر تولیدی وجود داشت امکان گونهای برخوردار بود، بهویژه میگو از رکورد قابل مالحظهصادرات محصوالت شیالتی به

 افزایش صادرات تا دو برابر نیز وجود داشت.

تا آنها را از دست ندهیم، در حالی که بازارهای  عیسی گلشاهی افزود: امسال صادرات را به سمت مشتریان سنتی سوق دادیم

 صادراتی دیگری وجود داشت.

هزار تن آن تنها به کشور چین صادر تن میگو صادر شد که پنج 00۵هزار و  ۰۲ماهه سال گذشته  ۰۰وی خاطرنشان کرد: طی 

 شده است، در حالی که از سوی این کشور تقاضا تا سه برابر نیز وجود داشت.

هزار و  ۲۰ماهه سال گذشته  ۰۰ا اعالم اینکه در صادرات انواع ماهیان نیز از رشد صادراتی برخوردار بودیم، ادامه داد: در گلشاهی ب

درصدی برخوردار شد، در حالی که در سال  ۰۰از رشد  ۰050ماهه سال  ۰۵اسبی صادر شد که در مقایسه با تن ماهی یال ۰۵۵

 تن بود. 8۵۵ر و هزا ۰0میزان صادرات این آبزی  ۰050

تن  0۵۵هزار و تن به سه 5۵۵آال خبر داد و تصریح کرد: میزان صادرات از دوهزار و درصدی صادرات ماهی قزل ۰۲وی از افزایش 

 رسید.

ای که گونهدرصدی برخوردار بود به ۰0مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران یادآور شد: صادرات کپورماهیان نیز از رشد 

 تن رسید. 8۵۵هزار و  ۰8تن به  ۰۵۵هزار و  ۰٦از 

میلیون دالر انواع آبزیان صادر شد که از لحاظ  ۲۰5هزار تن معادل  ٦5ماهه سال گذشته در مجموع  ۰۰گلشاهی تأکید کرد: طی 

 درصدی برخوردار بود. ۲۰درصدی و از لحاظ ارزشی از رشد  00وزنی از رشد 

 00۵هزار تن برسد که ارزش  58شود که میزان صادرات به حدود ماهه پایانی سال برآورد مییکوی اظهار داشت: با احتساب آمار 

 بینی است.میلیون دالری قابل پیش

 گذار برای توسعه صادرات آبزیان به کشورهای آسیای جنوب شرقیجذب سرمایه

صوالت جانبی شیالتی نیز بازاریابی کنیم و مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران همچنین گفت: الزم است برای مح

 بدانیم هرکشوری طالب چه بازار خاصی از محصوالت ماست.

شود، در حالی تراز تولید تمام میآالی منجمد به کشور روسیه قیمتی همعنوان مثال صادرات ماهی قزلگلشاهی در ادامه افزود: به

 براین الزم است بازار هدفمان را بر اساس نوع محصول انتخاب کنیم.که صادرات تازه آن مقرون به صرفه خواهد بود؛ بنا
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های بازار محصوالت شیالتی در سال جدید خاطرنشان کرد: صادرات آبزیان به کشورهای آسیای جنوب شرقی در وی درباره اولویت

ارزش افزوده و صادرات محور مدنظر گذار برای توسعه محصوالت دارای گذار است و عالوه برآن جذب سرمایهمرحله جذب سرمایه

 است.

شده که پسند مردم است همچون ماهی شده با تأکید بر منابع داخلی، ورود آبزیان فیلهگلشاهی ادامه داد: تولید محصوالت فرآوری

ذای سالمتی های ویژه سنی با اجرایی کردن غعنوان غذای سالمتی برای گروهکیلوگرم به ۰۵.۰سیباس، افزایش مصرف آبزیان به 

 های سال جاری است.وری و کاهش ضایعات و... از دیگر اولویتدر بوفه مدارس، ارتقای بهره

درصد میزان صادرات  ۰۵شود و عالوه بر آن وی تصریح کرد: کمتر از یک درصد تولیدات بخش کشاورزی توسط شیالت انجام می

رات آبزیان اثر مستقیمی در مثبت شدن تراز تجاری بخش بخش کشاورزی مربوط به این بخش است، بنابراین افزایش صاد

 ها دارد./کشاورزی در کنار سایر بخش

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦00/%D8%B۰%D8% 
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 شکر )چغندر / نیشکر(

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۹تاریخ: 

  خوداتکایی شکر، در گرو کشت پاییزه و کاهش سرانه مصرف ایرانیانخوداتکایی شکر، در گرو کشت پاییزه و کاهش سرانه مصرف ایرانیان

های این وزارتخانه برای دستیابی به خودکفایی، مشکالت و موانع های روغنی و گیاهان صنعتی از برنامهمدیرکل دفتر پنبه، دانه

 .های صنفی قند و شکر و راهکارهای خبر دادموجود همکاری با انجمن

محصوالت استراتژیک و جزو محصوالتی است که خوداتکایی آن ها در کنار هشت محصول اقتصاد مقاومتی در نظر شکر یکی از 

ها و اقداماتی الزم است که یکی از آنها کشاندن گرفته شده است، اما برای آن که بتوانیم این شعار را به عمل تبدیل کنیم، برنامه

، ۰0۵0ست و در این راستا به گفته مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی قرار است تا افق وضعیت کشت چغندرقند از بهاره به پاییزه ا

درصدی باقیمانده به محصول شکر را که در حال  05هزار هکتار از کشت پاییزه به چغندرقند اختصاص یابد تا بتوانیم نیاز  ٦۵

های استا ابراهیم هزارجریبی، مدیرکل دفتر پنبه، دانهشود، را در کشور برآورده کنیم و در این رحاضر از طریق واردات تأمین می

های های این وزارتخانه برای دستیابی به خودکفایی، مشکالت و موانع موجود همکاری با انجمنروغنی و گیاهان صنعتی از برنامه

 خوانید.گوید که در گفتگوی زیر میصنفی قند و شکر و راهکارهای موجود می

 بینی شده است؟هایی پیشید گیاهان قندی همچون چغندرقند و نیشکر چه برنامهدر راستای افزایش تول

از آنجا که شکر از محصوالت استراتژیک و محصوالت طرح اقتصاد مقاومتی است، برنامه داریم که بدون افزایش سطح زیر کشت، 

هایی برای کشت چغندرقند پاییزه تالش کنیم انیابی مکعملکرد محصوالت فوق را در واحد سطح باال ببریم و عالوه بر آن با نقطه

درصد شکر مورد نیاز توسط تولید داخل و مابقی آن نیز از طریق واردات  ۰۵تا تولید در کشور افزایش یابد؛ در حال حاضر بیش از 

بود که یک هزار هکتار و کشت نیشکر همین مقدار  ۰۵۵ای که در سال گذشته سطح کشت چغندرقند گونهشود، بهتأمین می

های جدید وزارت جهاد کشاورزی هزار تن شکر از این سطح تولید شد. توسعه کشت چغندرقند پاییزه از سیاست 0۵۵میلیون و 

 ٦۵بتوانیم سطح زیر کشت را به  ۰0۵0کنیم تا در افق های موجود استفاده میالمللی و ظرفیتاست و در این راستا از دانش بین

 هزار هکتار است.ر حالی که اکنون سطح کشت چغندرقند پاییزه در کشور ششهزار هکتار برسانیم، د

 کشت چغندرقند در پاییز در چه مناطقی مدنظر است؟

های پایداری تولید و حفظ امنیت غذایی، با تکیه بر میزان آب کشور الزم است کشت در راستای سرعت بخشیدن به سیاست

ای برای گسترش کشت چغندرقند سازی شود و در این راستا عالقهتر پیادهبی هرچه سریعهای آدلیل محدودیتچغندرقند پاییزه به

ویژه استان های آذربایجان غربی و خراسان ها به در بهار وجود ندارد و در حال حاضر مناطق معتدل و سرد کشور در نیمه شمالی به

ز در مناطق گرم و جنوب کشور و برخی مناطق گرم استان کشت چغندرقند بهاره اختصاص داده شده و کشت پاییزه چغندرقند نی

های آذربایجان غربی و مغان نیز در حال انجام است تا بتوانیم خراسان و گلستان امکان توسعه دارد و عالوه بر آن مطالعه در استان

نیم، مراحل تولید و کشت را نیز کلید های فوق ایجاد کهای الزم را برای ایجاد صنایع تبدیل و فرآوری در مکانپس از آنکه رایزنی

دلیل گرمای هوا، امکان نگهداری بیش از حد محصول وجود شود و بهبزنیم؛ زیرا برداشت چغندرقند پاییزه در اواسط بهار انجام می

ها است، اقدامات تر در مناطق فوق ایجاد شود و اگر هم نیاز به احیای کارخانههای مورد نظر هرچه سریعندارد، پس باید کارخانه

 های مساعدی نیز اخذ شده است.هایی شده و قولاساسی انجام گیرد و در این راستا نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت
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 چه زمانی نیاز به واردات شکر وجود نخواهد داشت؟

عالوه بر آن کشت نشائی و آبیاری کنیم که دانش و ارقام جدید را به عرصه ببریم و با افزایش عملکرد در واحد سطح تالش می

هزار تن تولید شکر در کشور  0۵۵شود یک میلیون و بینی میسازی کنیم و پیشمیکرو را در برخی الگوهای زراعی کشت پیاده

هزار تن شکر تولیدشده از چغندرقند و  5۰۵درصد رسیده است که  ٦0ترتیب ضریب خوداتکایی این محصول به باشد که بدین

شود تا زمانی که بتوانیم با تولید شکر بیشتر و کاهش مصرف ن از نیشکر است؛ بنابراین واردات طبق روال گذشته انجام میمابقی آ

کیلوگرم در سال که با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است، به سمت خودکفایی  ۲5مردم از 

 حرکت کنیم.

 شکر کشور برای تولید محصول استراتژیک شکر به چه میزان مؤثر است؟ های صنفی قند وهمکاری انجمن

های موجود در آنها های گذشته نابسامانیهای صنفی قند و شکر کشور با بازار ارتباط نزدیکی دارند و با وجود آن که در سالانجمن

تولید و واردات به اندازه شکر ایفا شده است و  های زیادی به این بخش وارد کرد، اما در دولت تدبیر و امید نقش مثبتی درضربه

های الزم را در تأمین نیازها انجام کنند و هماهنگیهای وزارت جهاد کشاورزی عمل میها و سیاستها مطابق برنامهاین انجمن

هایی که نیاز به ارخانهشود و برخی کروزرسانی در آنها احساس میدهند و از آنجا که صنعت قند کشور قدیمی است، نیاز به بهمی

شده محصول تولیدشده در کشور ترتیب بتوانیم قیمت تمامها ساماندهی شوند تا بدینروزرسانی دارند، باید توسط این انجمناین به

 را کاهش دهیم.

 استفاده از دانش جدید چقدر در خودکفایی شکر مؤثر است؟

تواند در تولید بهترین محصول مؤثر باشد و عالوه بر آن، تسهیالت و مکانیزه می ها و ادواتاستفاده از ارقام پرپتانسیل و تکنولوژی

برداران تعلق گرفته است و همچنین تمام مراحل کاشت و برداشت محصول نیشکر و خطوط اعتباری خوبی نیز در این بخش به بهره

سه مرحله باید چغندرقند را برداشت کنیم، با ادوات  ها کهشود و در برنامه داریم که در برخی مکانچغندرقند مکانیزه انجام می

 ها محدود است، در برنامه داریم که تعداد آنها را افزایش دهیم./خاصی آنها را به یک مرحله برسانیم و با وجود اینکه این دستگاه

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦۰۲/%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/29612/%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم فروردین 

 
 

123 
 

 شیر و فراوردهها

 فودپرس ۰۹۵1فروردین ماه  ۰۱سه شنبه 

  تن پنیر در انتظار صدور گواهی مبدأ/ قیمت پایین لبنیات در روسیه مانع توسعه صادرات استتن پنیر در انتظار صدور گواهی مبدأ/ قیمت پایین لبنیات در روسیه مانع توسعه صادرات است  1122

 .مقاسیه نیستدبیر انجمن صنایع لبنی گفت: قیمت لبنیات در روسیه با قیمت لبنیات در داخل کشور قابل  <صنایع غذایی

تن پنیر در اسفند سال  ۰۲در خصوص وضعیت صادرات لبنیات به روسیه بیان داشت:  -دبیر انجمن صنایع لبنی-رضا باکری

تن پنیر نیز در انتظار تایید سازمان دامپزشکی و صدور گواهی مبدا است و پیش بینی  ۰۲گذشته به روسیه صادر شده است و 

 .ر شودشود که تا آخر فروردین صادمی

شود تا برای آن گواهی مبدا صادر شود و در حال حاضر نیز این ای برای صادرات به آزمایشگاه ارسال میاو افزود: هر محموله

تنی در انتظار این گواهی است؛ ذکر این نکته نیز ضروری است که در حال حاضر در بین محصوالت لبنی تنها پنیر  ۰۲محموله 

 .قابلیت صادرات دارد

انجمن صنایع لبنی در ادامه بیان داشت: محصوالت لبنی در کشور روسیه قیمت پایینی دارد و با قیمت لبنیات در ایران قابل  دبیر

مقایسه نیست و این مساله مانع بزرگی در توسعه صادرات است؛ برای حل این مساله باید جلساتی را با مدیران کارخانه ها برگزار 

 .کالت اندیشیده شودکرد تا راه حلی برای این مش

درصد  ۲۰ای به عنوان یکی از موانع صادراتی به روسیه است، اظهار داشت: تعرفه باال و حدود باکری در خصوص مشکالت تعرفه

در نظر گرفته نشده  ای برای صادرکنندگان به این کشور است که تا به امروز روسیه این تعرفه را کاهش نداده است و تخفیف تعرفه

 .است

در خصوص بازارهای صادراتی لبنیات در منطقه بیان داشت: بازار قابل رقابتی قابل توجهی وجود ندارد و تنها بازار روسیه است  او

 .تواند تاثیرگذار باشد که تا به امروز دستیابی به حضور پررنگ در این کشور فراهم نشده استکه می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c812789c1 
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 صادرات و واردات

  ۵۹/۱۰/۰۱ فارس

مرزی/ چرا سوئیس طرف معامله ایران در واردات مرزی/ چرا سوئیس طرف معامله ایران در واردات گری پرهزینه این بار در تجارت برونگری پرهزینه این بار در تجارت برونواسطهواسطه

  غذاست؟ غذاست؟ 
مورد  0محصول غذایی وجود دارد که سوئیس بیشترین سهم را در  ٦قلم کاالی عمده وارداتی ایران،  ۰۵طبق آمار گمرک در بین 

اول دارد، سوئیس خود تولیدکننده عمده محصوالت غذایی نیست و ایران محصوالت دیگر کشورها را از این کشور خریداری کرده 

میزان  50ماه ابتدایی سال  5، طبق آمار گمرک جمهوری اسالمی، در خبرگزاری فارسلل المبه گزارش گروه اقتصاد بین .است

میلیارد دالر سهم محصوالت غذایی بوده است. در این مدت  ٦.۰میلیارد دالر بوده که از این میزان حدود  0۵.۲واردات ایران بالغ بر 

گندم، دانه سویا، کنجاله سویا و برنج نه تنها درصدر محصوالت غذایی وارداتی، بلکه درصدر کل محصوالت محصوالتی چون ذرت، 

 .اند. در این میان نکته جالب توجه افزایش سهم سوئیس در مبادی وارداتی این محصوالت به کشور بوده استوارداتی ایران بوده

یست و ایران در واقع محصوالت تولیدی دیگر کشورها را از این کشور به کشور سوئیس خود تولیدکننده عمده محصوالت غذایی ن

های قبل از تحریم نیز ایران بخش قابل توجهی از مواد غذایی مورد نیاز خود را از کشور عنوان واسط خریداری کرده است. در سال

با کاهش مواجه شد و به سمت کشورهایی  کرد ولی در دوران تحریم جمهوری اسالمی روند واردات از سوئیسسوئیس خریداری می

رسد در سال جاری بازهم واردکنندگان محصوالت غذایی اساسی کشور، که عمدتا دولتی چون امارات متمایل شد. اما به نظر می

 .اندهستند، به سمت سوئیس متمایل شده

محصول غذایی وجود  ٦اه ابتدایی سال جاری، م 5قلم کاالی عمده وارداتی ایران در  ۰۵طبق آمار گمرک جمهوری اسالمی در بین 

 .مورد اول این محصوالت دارد 0دارد که کشور سوئیس بیشترین سهم را در 

درصد افزایش  0۰درصدی میزان کل واردات ایران، واردات از کشور سوئیس با  ۲۲ماهه ابتدایی سال گذشته ، با وجود کاهش  5در 

ماه ابتدایی سال جاری افزایش واردات  9لیون دالر آن محصوالت غذایی بوده است. در می ۰0٦۵میلیون دالر رسیده که  1860به 

به میزان  «روغن دانه آفتابگردان»میلیون دالر و  8۵به میزان « ذرت»میلیون دالر،  330به میزان « دانه سویا»محصوالتی چون 

 .اندوئیس بودهمیلیون دالر از کشور سوئیس، عمده دلیل افزایش واردات ایران از س ٦۵

درصد محصوالت اساسی غذایی از سوئیس وارد شده و این کشور بیشترین سهم را در  08ماهه ابتدای سال گذشته بیش از  5در 

تواند با یک برنامه ریزی بلندمدت و انعقاد یک قرارداد دوجانبه، واردات محصوالت غذایی ایران دارد. این درحالیست که ایران می

ا از تولیدکنندگان اصلی آن، خریداری کند و در ازای واردات این محصوالت از کشورهای تولیدکننده، امتیازی این محصوالت ر

تر محصوالت درخصوص صادرات محصوالت ایران به این کشورها را دریافت نماید. به این ترتیب عالوه بر تأمین پایدارتر و ارزان

 .شودمکان صادرات محصوالت ایرانی به دیگر کشورها نیز فراهم میغذایی اساسی ایران طی یک قرارداد دوجانبه، ا

شود متولیان واردات محصوالت غذایی کشور به جای اتکاء به بورس کشورهایی چون سوئیس، که در زمان بنابراین پیشنهاد می

اردات این محصوالت به مذاکره برای ها حساب باز کرد، با برنامه ریزی میان مدت برای وتوان روی آناند نمیها نشان دادهتحریم

 .ساماندهی واردات از کشورهای همسایه و تولیدکننده اصلی این محصوالت بپردازند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۰05۰۰۵۲5۵۵۵۰۰8 
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 صادرات  و واردات
 ۵۹/۱۰/۰۱ فارس

  درصد تعیین شددرصد تعیین شد  ۰۰کیلوگرم سیب درختی کیلوگرم سیب درختی   ۰.۰۰.۰تعرفه واردات هر کیلو موز در ازای صادرات تعرفه واردات هر کیلو موز در ازای صادرات 
مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت:در شرایط پسابرجام و به منظور حمایت از تولید  

  .داخلی، تعرفه واردات موز در قبال صادرات سیب درختی پنج درصد تعیین شد

استاندارهای بازرگانی وزارت  جمال مدرسی مدیرکل دفتر مقررات و وزارت جهاد کشاورزی،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

جهاد کشاورزی گفت: در شرایط پسابرجام و به منظور حمایت از تولید داخلی،تعرفه واردات موز در قبال صادرات سیب درختی پنج 

 .درصد تعیین شد

اساس ان داخلی، بروی افزود: با توجه به گسترش تعامل و همکاری بین المللی در فضای پسابرجام و با هدف حمایت از تولید کنندگ

که به تصویب دولت رسیده، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات یک  ۰05۰قانون مقررات صادرات و واردات سال 

 .کیلوگرم موز در ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی تولید داخلی معادل پنج درصد تعیین شده است

 ۰05۰تصریح کرد: براساس این مصوبه که از ابتدای سال   انی وزارت جهاد کشاورزیمدیرکل دفتر مقررات و استاندارهای بازرگ

 .درصد تعیین شده است ۲٦الزم االجراست،تعرفه واردات هر کیلو موز در شرایط عادی 

p?nn=http://www.farsnews.com/newstext.ph۰05۰۵۰۰٦۵۵۵8۰0 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

هزار تنی از هزار تنی از   ۰0۰0شود/ واردات محموله شود/ واردات محموله نخستین محموله یونجه با تکنولوژی جدید وارد کشور مینخستین محموله یونجه با تکنولوژی جدید وارد کشور می

  اسپانیا پس از فرآیند هشت ماههاسپانیا پس از فرآیند هشت ماهه

های منابع آبی در تولید علوفه خشبی، محدودیت دلیلهای اخیر بحث گسترش و توسعه دامپروری در کشور بهدر سال

 .توان با واردات جبران کردبرانگیز بوده است، اما این کمبود را میپرسش

رئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

شود که اتفاقاً نخستین کشتی ایرانی است که بعد از ماه وارد بندرعباس میدر ابتدای اردیبهشتگفت: نخستین محموله یونجه 

 آید.تحریم از اروپا به ایران می

محمدرضا مالصالحی با اشاره به اینکه موانع تجارت با اروپا برداشته شده، افزود: دو کشتی حامل محتوی یونجه از اسپانیا وارد 

هزار تن یونجه است. البته این فرایند هشت ماه طول کشید و مسئوالن برای باز کردن راه  ۰٦که حدود  شودهای جنوبی میآب

 تجارت، مسیری طوالنی را طی کردند.

وی معتقد است: اگرچه همیشه بحت کمبودهای منابع آبی در تولید علوفه خشبی برای توسعه دامپروری مطرح بوده، اما با این 

 جویی شده و هم به نوعی واردات آب مجازی نیز اتفاق افتاده است.صرفه اقدام هم در مصرف آب

ها با تکنولوژی جدید در حالی وارد به گفته رئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، این محموله

درصد است. این  ۰8تا  ۰٦ین آنها بین کیلویی آن در حجم یک مترمکعب گنجانده شده و پروتئ 5۰۵های شوند که بستهکشور می

 کند.های موجود در ایران با این وزن، بسیار باالست و انتقال آن را به شدت مشکل و پرهزینه میبندیدر حالی است که حجم بسته

آن توسط  های حمل و سهولت در انتقالای در کاهش هزینهالعادههای اسپانیایی، اهمیت فوقمالصالحی خاطرنشان کرد: یونجه

 اند.بهرههای ایرانی از آن بیبندیهای کفی دارند؛ مزیتی که بستهتریلی

درصد از  0۰وی با بیان اینکه یونجه وارداتی از کیفیت بسیار باالتری برخوردار است، ادامه داد: یونجه در اسپانیا با رطوبت باالی 

ما در ایران این محصول زیر آفتاب خشک شده و رطوب آن به پایین شود، امزارع برداشت شده و بعد از ورود به کارخانه خشک می

رود؛ بنابراین معموالً پروتئین آن از رسد و عالوه بر آن در هنگام برداشت مقدار زیادی از گل و برگ آن از دست میدرصد می۰0

 کند.درصد تجاوز نمی ۰0

در این زمینه، در تسهیل واردات علوفه خشبی اقدامات مؤثری  مالصالحی در پایان تصریح کرد: صندوق توسعه دامپروری با ورود

رسد نظر میتوانند برای واردات دست به کار شوند؛ زیرا در حال حاضر بهها یا افراد دیگر نیز میانجام داد که پس از این شرکت

 چنین عملی توجیه اقتصادی داشته باشد./

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦58/%D5%8٦%D8%AE% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  مرغ ایران در افغانستان از دست رفت/ صادرات به روسیه ممکن نیستمرغ ایران در افغانستان از دست رفت/ صادرات به روسیه ممکن نیستدرصد بازار تخمدرصد بازار تخم6600

آن حاکم است که نگرانی نمایندگان بخش خصوصی را مرغ در حال حاضر به مرز بحران رسیده و شرایطی بر صادرات تخم

 .برانگیخته است

دار ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( درباره وضعیت صادرات مرغ شناسنامهدبیر انجمن صنفی تخم

 از دست دادیم. 50سال  درصد بازار افغانستان را نسبت به ٦۵مرغ گفت: متأسفانه در سال گذشته بیش از تخم

توان روی صادرات فرزاد طالکش افزود: وقتی قیمت محصوالت تولید داخل، قدرت رقابت با نوع خارجی را نداشته باشد، نمی

 حسابی باز کرد؛ به همین دلیل هند و پاکستان با ورود به این بازار، جای ایران را گرفتند.

نیز بیشتر به یک شعار سیاسی شبیه است تا واقعیتی عملی، زیرا برای ارسال هر وی خاطرنشان کرد: داستان صادرات به روسیه 

تومان به ازای هر کیلوگرم از این محصول  5۵۵شود؛ به عبارتی مرغ اضافه میهزار دالر به قیمت اصلی تخمکانتینر حداقل شش

 ن نشود، صادرات به این کشور ممکن نیست.عنوان یارانه جبراافزایش قیمت خواهیم داشت. اگر این مبلغ از طرف دولت به

دار ایران، در حال حاضر تمام امیدها به عراق است؛ زیرا با توجه به وضعیت بحرانی مرغ شناسنامهبه گفته دبیر انجمن صنفی تخم

متزلزل آن، بر  ترکیه، فرصتی برای ایران فراهم شده تا از این موقعیت استفاده کند، اما نبود امنیت در این کشور و تشکیالت

 مرغ، همچنان ادامه داشته باشد.شود سیر نزولی صادرات تخمبینی میها و تجار افزوده است؛ بنابراین پیشهای تولیدکنندهنگرانی

ای رسیده که های اخیر به اندازهمرغ در کشورهایی مانند ترکمنستان و تاجیکستان نیز در ماهطالکش ادامه داد: تولید تخم

شان باشند و دیگر نیازی به محصوالت ایران ندارند؛ این در حالی است که مسئوالن ایران در رسیدن د پاسخگوی نیاز داخلیتواننمی

 افتاد.مرغ در این کشورها کمک شایانی انجام دادند و شاید اگر این همیاری نبود، چنین اتفاقی نمیبه خودکفایی تولید تخم

درصد از  88مرغ صادراتی، حدود هزار تن تخم 5۵مرغ در سال گذشته تصریح کرد: از تنی تخمهزار  5۰۵وی با اشاره به تولید 

 درصد به افغانستان و دو درصد به عمان و ترکمنستان صادر شده است./ ۰۵سهم صادرات این محصول به عراق، 

ana.ir/fa/news/http://www.i۲5٦0٦/٦۵%D-8%AF%D8%B۰ 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  درصدی آبزیان در صادرات بخش کشاورزیدرصدی آبزیان در صادرات بخش کشاورزی  ۰۵۰۵هزار تن آبزیان در سالی که گذشت/ سهم هزار تن آبزیان در سالی که گذشت/ سهم   ۱3۱3صادرات صادرات 

درصد صادرات بخش  ۰۵ای که گونهبهافزایش صادرات آبزیان اثر مستقیمی در مثبت شدن تراز تجاری بخش کشاورزی دارد، 

 .کشاورزی مربوط به آبزیان است

مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر گفت: 

ای که اگر تولیدی وجود داشت امکان گونهبه ای برخوردار بود،ویژه میگو از رکورد قابل مالحظهصادرات محصوالت شیالتی به

 افزایش صادرات تا دو برابر نیز وجود داشت.

عیسی گلشاهی افزود: امسال صادرات را به سمت مشتریان سنتی سوق دادیم تا آنها را از دست ندهیم، در حالی که بازارهای 

 صادراتی دیگری وجود داشت.

هزار تن آن تنها به کشور چین صادر تن میگو صادر شد که پنج 00۵هزار و  ۰۲ماهه سال گذشته  ۰۰وی خاطرنشان کرد: طی 

 شده است، در حالی که از سوی این کشور تقاضا تا سه برابر نیز وجود داشت.

ار و هز ۲۰ماهه سال گذشته  ۰۰گلشاهی با اعالم اینکه در صادرات انواع ماهیان نیز از رشد صادراتی برخوردار بودیم، ادامه داد: در 

درصدی برخوردار شد، در حالی که در سال  ۰۰از رشد  ۰050ماهه سال  ۰۵اسبی صادر شد که در مقایسه با تن ماهی یال ۰۵۵

 تن بود. 8۵۵هزار و  ۰0میزان صادرات این آبزی  ۰050

تن  0۵۵هزار و تن به سه 5۵۵آال خبر داد و تصریح کرد: میزان صادرات از دوهزار و درصدی صادرات ماهی قزل ۰۲وی از افزایش 

 رسید.

ای که گونهدرصدی برخوردار بود به ۰0مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران یادآور شد: صادرات کپورماهیان نیز از رشد 

 تن رسید. 8۵۵هزار و  ۰8تن به  ۰۵۵هزار و  ۰٦از 

میلیون دالر انواع آبزیان صادر شد که از لحاظ  ۲۰5دل هزار تن معا ٦5ماهه سال گذشته در مجموع  ۰۰گلشاهی تأکید کرد: طی 

 درصدی برخوردار بود. ۲۰درصدی و از لحاظ ارزشی از رشد  00وزنی از رشد 

 00۵هزار تن برسد که ارزش  58شود که میزان صادرات به حدود ماهه پایانی سال برآورد میوی اظهار داشت: با احتساب آمار یک

 ینی است.بمیلیون دالری قابل پیش

 گذار برای توسعه صادرات آبزیان به کشورهای آسیای جنوب شرقیجذب سرمایه

مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران همچنین گفت: الزم است برای محصوالت جانبی شیالتی نیز بازاریابی کنیم و 

 بدانیم هرکشوری طالب چه بازار خاصی از محصوالت ماست.

شود، در حالی تراز تولید تمام میآالی منجمد به کشور روسیه قیمتی همعنوان مثال صادرات ماهی قزلفزود: بهگلشاهی در ادامه ا

 که صادرات تازه آن مقرون به صرفه خواهد بود؛ بنابراین الزم است بازار هدفمان را بر اساس نوع محصول انتخاب کنیم.

ال جدید خاطرنشان کرد: صادرات آبزیان به کشورهای آسیای جنوب شرقی در های بازار محصوالت شیالتی در سوی درباره اولویت

گذار برای توسعه محصوالت دارای ارزش افزوده و صادرات محور مدنظر گذار است و عالوه برآن جذب سرمایهمرحله جذب سرمایه

 است.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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شده که پسند مردم است همچون ماهی آبزیان فیلهشده با تأکید بر منابع داخلی، ورود گلشاهی ادامه داد: تولید محصوالت فرآوری

های ویژه سنی با اجرایی کردن غذای سالمتی عنوان غذای سالمتی برای گروهکیلوگرم به ۰۵.۰سیباس، افزایش مصرف آبزیان به 

 های سال جاری است.وری و کاهش ضایعات و... از دیگر اولویتدر بوفه مدارس، ارتقای بهره

درصد میزان صادرات  ۰۵شود و عالوه بر آن تر از یک درصد تولیدات بخش کشاورزی توسط شیالت انجام میوی تصریح کرد: کم

بخش کشاورزی مربوط به این بخش است، بنابراین افزایش صادرات آبزیان اثر مستقیمی در مثبت شدن تراز تجاری بخش 

 ها دارد./کشاورزی در کنار سایر بخش

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦00/%D8%B۰%D8% 
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 صادرات و واردات

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  درصد شد/ اطالق نام کره به کره گیاهی، فریب مردم استدرصد شد/ اطالق نام کره به کره گیاهی، فریب مردم است  ۲۵۲۵تعرفه واردات کره تعرفه واردات کره 

دلیل اینکه دلیل عدم تولید کافی از قبل از انقالب تاکنون به واردات آن نیازمند بوده و بهاز محصوالتی است که کشور بهکره، یکی 

کنند. اکنون از ابتدای سال جاری تعرفه آن شود همواره از ارز دولتی برای واردات آن استفاده میجزو کاالهای اساسی محسوب می

 .تواند برای سالمتی مردم خطرآفرین باشدش یافته است؛ این موضوع میدصد افزای ۲۵درصد به  ۰۵از 

یکی از کارشناسان صنعت شیر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( درباره افزایش تعرفه واردات کره گفت: 

 درصد بود. ۰۵تعرفه تنها درصد افزایش یافته. در حالی که سال گذشته این  ۲۵اکنون به این تعرفه هم

رسد مسئوالن با نظر میشود، افزود: بهدرصد نیاز کره خوراکی کشور از خارج تأمین می 5۵حسین چمنی با اشاره به اینکه حدود 

 اند که تصمیمی اشتباه و غیرکارشناسی است.هدف افزایش قیمت شیرخام در کشور به چنین اقدامی دست زده

کنند. این در حالی های کشور عرضه میدر فروشگاه "کره گیاهی"الی است که روغن نباتی را با نام وی خاطرنشان کرد: چند س

است که اطالق نام کره به این محصول، اصالً صحیح و منصفانه نیست و به نوعی فریب دادن مردم است. کره در زبان فارسی 

شود در واقع همان با نام کره گیاهی به مردم عرضه میگویند و محصولی که اختصاصاً به چربی استحصال شده از شیر می

مارگارینی است که با اضافه کردن اسید چرب ترانس یا افزایش اسیدهای چرب اشباع مانند پالم، به حالت جامد درآمده و در 

که مایع است امکان شود. با توجه به واقعیت مارگارین یا چربی گیاهی هایی شبیه کره معمولی، به بازار عرضه میبندیبسته

آید که البته بندی آن در فویل آلومینیومی وجود ندارد و تنها با عملیات هیدروژنه کردن کره گیاهی چنین امکانی به وجود میبسته

نظر آور بهای تعجبخطرات تبدیل روغن گیاهی به جامد بر همگان روشن است، اما سکوت وزارت بهداشت در مقابل چنین پدیده

 رسد.می

شود، قیمت کره معمولی در بازار نیز به همان نسبت افزایش به گفته این کارشناس، وقتی تعرفه واردات به ناگهان دو برابر می

ها به سمت اجناس مضر یعنی مارگارین همراه با اسید چرب ترانس یا اسید جویی در هزینهیابد. با این اتفاق، مردم برای صرفهمی

 روند.چرب اشباع می

چمنی ادامه داد: افزایش مصرف اسیدهای چرب اشباع هم خطرات فراوانی دارد که در هر یک از این دوحالت باید وزارت بهداشت 

 در این زمینه بررسی و نتایج آن را به مردم عرضه کند.

ز دو درصد بیشتر وی تصریح کرد: این در حالی است که در کشوری مانند دانمارک، اگر مقدار اسید چرب ترانس در محصولی ا

طور مستقیم به رسد تصمیم افزایش تعرفه، بهنظر میباشد، جریمه نقدی و زندان برای خاطی در پی خواهد داشت؛ بنابراین به

 سالمت مردم ضربه وارد کند./

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦8۲/%D8%AA%D8%B 
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 صنایع غذایی

  ۵۹/۱۰/۰۱ فارس

  شودشودطرح نان سالم کرمان الگوی ارتقای کیفی نان کشور میطرح نان سالم کرمان الگوی ارتقای کیفی نان کشور می
ی ارتقای کیفت مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: اجرای طرح نان سالم در استان کرمان طرحی مثبت و سازنده در زمینه 

  .کنندگان را تأمین کندتواند سالمت، بهداشت و کیفیت نان را در سراسر کشور ارتقا داده و نیازهای متنوع مصرفنان است که می

به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری مدیرعامل این شرکت در بازدید از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ی ارتقای کیفیت نان در این استان را روند اجرای طرح نان سالم و واحدهای نانوایی استان کرمان، اقدامات انجام شده، در زمینه

 .کیفیت این ماده غذایی موثر و مهم اعالم کردبرای افزایش 

وی اجرای طرح نان سالم در استان کرمان را طرحی مثبت و سازنده در زمینه ی ارتقای کیفیت نان دانست و گفت: این 

 .تواند سالمت، بهداشت و کیفیت نان را در سراسر کشور ارتقا داده و نیازهای متنوع مصرف کنندگان را تامین کندمی طرح

قنبری، اجرای این طرح را از مصادیق ارزشمند کیفی سازی نان دانست و افزود: مهمترین ویژگی این طرح در محوریت قرار گرفتن 

 .سالمت مردم و پاسخگویی به سالیق متفاوت مصرف کنندگان است

ی از واحدهای نانوایی در سه ، رتبه بندی دقیق و علم"نان سالم کرمان"مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد: در طرح 

درجه طالیی، نقره ای، و برنزی انجام شده که یک فضای رقابتی را در بین نانوایان ایجاد خواهد کرد تا این واحدها با تولید بهتر و 

 .تر به رتبه های مطلوب دست یابندبا کیفیت

ید کرد و افزود: اجرای طرح های ارتقای کیفیت نان های کیفی سازی نان در کشور تاکمعاون وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت طرح

نان "به ارتقای سالمت افرادی که دچار کم خونی و فقر آهن هستند و افرادی که فشار خون باال دارند، کمک خواهد کرد و طرح 

 .با همین رویکرد، برای کل کشور جامعیت و قابلیت دارد "سالم کرمان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۰05۰۵۰۰8۵۵۵5۰5 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۰۹۵1فروردین ماه  ۰۱سه شنبه چ

  بحران کیفیت نان در فصل تابستان/گندم داخلی فاقد پروتئین و برای پخت نان نامناسب استبحران کیفیت نان در فصل تابستان/گندم داخلی فاقد پروتئین و برای پخت نان نامناسب است

نان های حجیم و نیمه حجیم گفت: مردم باید از نان هایی با فیبر و سبوس باال استفاده کنند؛در اتحادیه  رییس <غذایی صنایع

نانوایی های سنتی از آردهای سفید استفاده می شود،سنگک های تیره گذشته در حال حاضر سفید عرضه می شود که این مساله 

 .به ضرر مصرف کننده است

بیان داشت:مشکلی که در حوزه گندم و نان وجود دارد و دولت  -حجیم و نیمه حجیمرئیس اتحادیه نان های -محمد جواد کرمی

در قبال آن اقدام خاصی انجام نداده است مساله یکسان سازی قیمت آرد است، بخشی از تولید کنندگان آرد را به صورت آزاد 

ض رقابت سالم را از بین برده است؛یعنی در حوزه خریداری کرده و بخش دیگر نیز به صورت یارانه ای دریافت می کنند که این تناق

آرد -می کنند و از طرفی برخی دیگر از نشتی آرد  نان های حجیم تولیدکنندگانی هستند که آرد را به صورت آزاد خریداری 

ریافت می کنند استفاده می کنند؛یعنی آرد خود را از نانوایی های سنتی پز که بصورت یارانه ای د -دریافتی از واحدهای دولتی

 .تامین کرده و نان حجیم تولید می کنند که همین امر شرایط رقابتی را از بین برده است

کرمی افزود:در سال جدید اگر قیمت آرد یکسان سازی شود رقابت سالم نیز به وجود می آید و دیگر شاهد این قبیل اتفاقات 

اد و یارانه ای متفاوت است و این مساله برای تولیدکنندگان مناسب نخواهیم بود؛ چراکه قیمت نان های تولید شده با آرد آز

نیست،یا باید تمامی نانوایی ها آزاد پز شوند و یا آرد یارانه ای به همه تعلق گیرد؛ این مساله مشکل عمده صنعت آرد و نان است،در 

تولیدکنندگان؛اما زمانی که بازگشت به عقب  زمانی که آردآزاد شد در بحث رقابت و کیفیت هم مصرف کنندگان راضی بودند و هم

داشتیم و دوباره یکسری از واحدهای تولیدی آرد یارانه ای دریافت کردند،از آنجایی که هرجا که یارانه هست در آنجا فساد وجود 

 .دارد،مشکالت بسیاری در حوزه گندم،آرد و نان به وجودآمد

به گونه ای بود که  50ص اخباری مبنی بر اینکه وضعیت تولید گندم در سال رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم در خصو

وارد کنندگان اجازه واردات گندم مورد نیاز نانوایی های آزاد پز را نخوهند داشت،بیان کرد: مساله این است که بسیاری از 

ردکننده گندم از آلمان است؛چرا که برای مصارف نیز وا -به عنوان بزرگترین تولیدکننده گندم دردنیا-کشورهای دنیااز جمله فرانسه

مختلف نیاز به گندم های مختلف داریم؛نمی شود آرد را برای یک صنف آزاد کرد و بعد به همین صنف اجازه واردات و تامین آرد 

 .مورد نیاز نداد

د؛ اما برای نان های حجیم که نیاز به او افزود: گندم تولیدی در کشور از نظر کیفیتی شاید برای تولید نان های سنتی مناسب باش

پروتئین باال دارد اصال مناسب نیست،بنابراین نیاز به واردات داریم و جلوگیری از واردات تنها کیفیت محصوالت را در داخل کشور 

رد مورد قبول را کاهش می دهد؛اگر برنامه خودکفایی دارند باید از طریق دیگری اقدام کنند؛یعنی آرد صادر کنیم و در ازای آن آ

برای نانوایی های حجیم و بخش های دیگر تامین کنیم،واردات اگر انجام شود کیفیت نیز افزایش خواهد یافت،در حال حاضر با 

هزار تومان خرید و  ۰5هزار تومانی به قیمت  0۰ممنوعیت واردات قیمت آرد نیزافزایش یافته است؛ بطوری که هر کیسه آرد 

 .فروش می شود
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با تاکید بر اینکه ممنوعیت واردات موجب کاهش کیفیت نان در داخل کشور خواهد شد بیان داشت: واردات گندم باید اتفاق کرمی 

بیفتد تا کیفیت حفظ شود؛اگر این مساله حل نشود در تابستان در کیفیت نان با مشکل صد درصدی مواجه خواهیم شد؛چرا که 

ت،اجازه واردات را حتی با تعرفه نمی دهند،کارخانه های آردسازی هم تا به امروز با گندم گندم ها از نظر پروتئینی بسیار پایین اس

هایی که تا پیش از این وارد شده بود فعالیت می کردند و شاید این میزان آرد کفاف مصرف دوماه آینده را بدهد و با توجه به این 

 .شیممسائل باید منتظر بحران کیفیت در آرد و بدنبال آن نان با

که آزاد سازی کامل آرد اجرایی شد منحنی  88او در خصوص وضعیت مصرف نان های حجیم و نیمه حجیم بیان داشت: در سال 

درصد رسید،این مساله در زمانی اتفاق افتاد که قیمت آرد نانهای سنتی و  ۰۲درصد به 7مصرف نان حجیم افزایشی شد یعنی از 

شد،مردم حق انتخاب داشتند و و رقابت سالمی در این حوزه به وجود آمد،در حال حاضر  صنعتی برابر و قیمت ها به هم نزدیک

هزار تومانی بین آرد نان های سنتی و حجیم وجود دارد و مردم بدلیل اهمیت قیمت در این شرایط اقتصادی ترجیح به  ۲۵تفاوت 

 .مصرف نان سنتی می دهند

درصد از مصرف نان در کشور نان حجیم باشد؛اما به 0۵پایان برنامه پنجم توسعه  کرمی در ادامه گفت: طبق مصوبات دولت باید تا

این برنامه دست نیافته ایم و در حال حاضر مصرف نان حجیم که پروسه تولید آن استاندارد،از نظر بهداشتی و کیفیت مورد تایید و 

درصد و در  ۰0تا  ۰0دنیا را شامل می شود، در شهر تهران درصد از تولید نان های 58درصد استفاده از مواد افزودنی در آن صفر و 

 .درصد است که آمار بسیار پایینی است 5کشور 

او افزود: نان های حجیم سالم و ماندگارند و درصد دورریز این محصول بسیار پایین است و باید فرهنگ مصرف این محصول در بین 

ل این هستند که نان سفید خریداری کنند در صورتی که نان هرچه تیره تر و مردم رواج یابد،چراکه مردم در زمان خرید به دنبا

حاوی سبوس بیشتری باشد سالمتر است،در کشور مشکل گوارشی وجود دارد و نان های سبوس دار در تمام دنیا برای رفع این 

 .مشکالت عرضه و مصرف می شود؛اما در ایران مصرف این قبیل نان ها بسیار پایین است

س اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم در پایان تاکید کرد: باید به مردم اطالع رسانی کنیم که چه نانی مصرف کنند،باید از رئی

نان هایی با فیبر و سبوس باال استفاده شود؛در نانوایی های سنتی از آردهای سفید استفاده می شود،سنگک های تیره گذشته در 

 .این مساله به ضرر مصرف کننده است حال حاضر سفید عرضه می شود که

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=6626 
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 عسل

 فودپرس ۰۹۵1فروردین ماه  ۰۱هار شنبه 

  مصرف عسل برای کدام رده سنی ممنوع است؟مصرف عسل برای کدام رده سنی ممنوع است؟

سنین کمتر از یک سال خودداری کنید و اجازه ندهید لب به آن بزنند چون می تواند بهتر است از عسل دادن به  <غذا و تغذیه

 .خطرات جبران ناپذیری برای سالمتی وی به همراه داشته باشد

کننده جدی است که توسط سم حاصل از باکتری کلستریدیوم بوتولینوم ایجاد می شود. حسین بوتولیسم یک بیماری فلج

اشت مواد غذایی با بیان اینکه خوردن عسل برای کودکان زیر یک سال احتمال خطر مرگ را در پی دارد عبدالعزیزی کارشناس بهد

شود. از کننده جدی و نادر است که توسط سم حاصل از باکتری کلستریدیوم بوتولینوم ایجاد میگفت: بوتولیسم یک بیماری فلج

ای شکلی توان نام برد. کلستریدیوم بوتولینوم، باکتری میلهتولینوم را میشود، باکتری کلستریدیوم بوهایی که باعث فلج میباکتری

 .کندهوازی( بهتر رشد میاست که در وضعیت کم اکسیژن )بی

اند و همچنین در خاک و اندازه کافی حرارت ندیدههای کنسروی که بهوی ادامه داد: این باکتری در مواد غذایی، حتی در خوراکی

آلوده و یا ورود باکتری از زخم پوستی، فرد دچار عالئم شود. با خوردن مواد غذایی آلوده، استنشاق خاکافت میرسوبات دریایی ی

 .شودبیماری می

اند از بوتولیسم غذایی یا باکتری کلستریدیوم بوتولینوم در محیط کم اکسیژن رشد کرده و وی افزود: سه نوع عمده بوتولیسم عبارت

ها حرارت کمی اهای کنسرو شده معمواًل منبع نوع غذایی است و در اثر خوردن غذاهایی که در تهیه آنغذ .کندسم تولید می

 .شوداند، ایجاد میکار رفته و هنگام مصرف نیز حرارت کمی دیدهبه

 
تواند ت شود، میعبدالعزیزی اظهار داشت: نوع دوم بوتولیسم زخم که اگر باکتری کلستریدیوم بوتولینوم وارد زخم و بریدگی پوس

 .شوندایجاد یک عفونت خطرناک کنند. همچنین افراد بعد از تزریق داروهای غیرقانونی و مخدر، آلوده می

ترین شکل بوتولیسم است. آغاز آن پس وی نوع سوم این بوتولیسم را اینگونه توضیح داد: نوع سوم بوتولیسم نوزادان است که شایع

ماهگی برجسته و بارز  ها است. این بیماری معموالً بین سن شش هفتگی تا ششولینوم در روده بچهاز رشد باکتری کلستریدیوم بوت

 .ها ممکن است باکتری را با خوردن غذای آلوده و یا تماس با خاک بگیرنداست. بچه

است با خوردن عسل به به نقل از غذا دارو، این کارشناس بهداشت مواد غذایی با بیان اینکه کودکان کمتر از یک سال ممکن 

کند. تمام اشکال بوتولیسم، بیماری کشنده بوتولیسم دچار شوند هشدار داد: این باکتری در روده نوزاد رشد کرده و سم آزاد می

شود. ایمونوگلوبین انسانی ضد بوتولیسم، درمان اختصاصی بوتولیسم های پزشکی در نظر گرفته میعنوان اورژانسکشنده است و به

 .ها شروع کردشود که هنگام تشخیص بالینی باید درمان را حتی قبل از انجام آزمایششیرخوارگی محسوب مینوع 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=35e2484e4f 
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 قارچ

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  های کنسروی به روسیه کلید خوردهای کنسروی به روسیه کلید خوردرونق به بازار قارچ بازگشت/ صادرات قارچرونق به بازار قارچ بازگشت/ صادرات قارچ

ماه در بازارهای داخلی حاکم بود، اما با شروع فعالیت، رونق به بازار داخلی بازگشته و قیمت فروردین ۰0هرچند رکود بازار قارچ تا 

 .های کنسروی به روسیه در دستور کار قرار گرفتاست و همچنین صادرات قارچتومان رسیده  800هزار و قارچ به بیش از پنج

دهندگان قارچ خوراکی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این مدیره انجمن پرورشرئیس هیأت

ماه ادامه داشت و با شروع فعالیت فروردین ۰0ی تا های مردمعلت کاهش تقاضا و مسافرتخبر گفت: وضعیت رکود در بازار قارچ به

 ها، رونق به بازار قارچ بازگشت.در بازار تهران و مراکز شهرستان

ماه و به تناسب شروع فعالیت در سراسر کشور بر اساس اطالعات رسیده از بورس قارچ در فروردین ۰0محمدحسن افشار افزود: از 

 تومان رسید. 8۵۵هزار و ول به پنجها، قیمت این محصتهران و شهرستان

هزار تومان ضرر و زیان به فروش دهندگان قارچ ناگزیر بودند محصول خود را با حدود سهوی خاطرنشان کرد: پیش از این، پرورش

 برسانند که طی روزهای گذشته با افزایش تقاضا بازار تنظیم شده است.

ز و حمایت نهادهای دولتی از برخی واحدهای تولیدی باعث شده شرایط عرضه و دهندگان غیرمجاافشار ادامه داد: فعالیت پرورش

تقاضا رعایت نشده و بازار نتواند بر اساس قاعده همیشگی عرضه و تقاضا تنظیم شود؛ لذا اکنون انباشت قابل توجهی از قارچ وجود 

 دارد که باید از طریق صنایع تبدیلی از چرخه مصرف خارج شود.

 شوندروی راهی روسیه میهای کنسقارچ

دهندگان قارچ خوراکی با اشاره به ضرورت افزایش صادرات قارچ تصریح کرد: فعاالن حوزه تولید با مدیره انجمن پرورشرئیس هیأت

بازارسنجی در کشورهای منطقه دریافتند که بازار روسیه با توجه به شرایط سیاسی کنونی بهترین بازار ممکن برای افزایش 

 ت قارچ خواهد بود.مبادال

های تولیدشده کشورمان تواند بخش قابل توجهی از قارچکند که میهزار تن قارچ مصرف می 00۵وی یادآور شد: این کشور ساالنه 

 را نیز جذب کند.

فسادپذیر  های حمل و نقل و ضرورت صادرات از طریق هواپیما و خطوط هوایی و با توجه بهعلت نبود زیرساختافشار تأکید کرد: به

 تواند در فاز کنسروی و فرنچ ادامه پیدا کند.خوری میرسد صادرات از طریق تازهنظر میبودن این ماده غذایی به

وی اظهار داشت: صنایع تبدیلی فعلی قدرت جذب باالیی برای تبدیل قارچ تازه به قارچ کنسروی دارند که باید به تناسب افزایش 

 تقاضا برای آن اقدام کنند.

صورت شده به روسیه در صدد انعقاد قراردادهای عملیاتی برای شروع صادرات قارچ بههای تجاری اعزامافشار همچنین گفت: هیأت

 خوری و همچنین کنسروی به مسکو و سایر شهرهای بزرگ روسی هستند.تازه

 ، سال افزایش سرانه مصرف قارچ است4۰سال 
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گرفته برای ارچ خوراکی افزود: با توجه به تکالیف برنامه پنجم توسعه و تأکیدات صورتدهندگان قمدیره انجمن پرورشرئیس هیأت

مورد تأکید  5۰های گروهی در سال صورت تیزرهای تلویزیونی و از طریق رسانهاصالح سبد غذایی مردم، افزایش مصرف قارچ به

 انجمن قارچ و سایر نهادهای درمانی قرار گرفته است.

کیلوگرم برآورد شده است که میانگین مصرف در دنیا دو  ۰.۲تا  ۰.۰: اکنون سرانه مصرف قارچ در ایران وی خاطرنشان کرد

 کیلوگرم و سرانه مصرف در آمریکا و چین تا پنج کیلوگرم برآورد شده است.

ره غذایی آنان صورت سازی سفترین اقدامی که باید در راستای اصالح سبد غذایی مردم و غنیافشار در پایان تصریح کرد: مهم

های تواند به تنظیم بازار قارچ نیز منجر شود، افزایش سرانه مصرف داخلی قارچ است که باید با کمک رسانهگیرد که همزمان می

 ویژه تلویزیون در دستور کار قرار گیرد./گروهی به

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦05/%D8%B۰% 
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  یافته های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعییافته های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی

فصلنامه  صورت دو ، نشریه الکترونیکی است که به«یافته های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی»ترویجی  -مجله علمی

( 50/ ۰5/٦مورخ  ۰0۵٦0/50 )نامه شماره اسالمی )دو نوبت در سال( منتشر می گردد و مجوز انتشار آن از وزارت فرهنگ و ارشاد

توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع  (۰۰/٦/50مورخ  ۰۰00۵5/۰8/0 و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )نامه شماره

دانشجویان محترم می توانند مقاالت علمی خود را با  این رو اساتید، محققان، کارشناسان و ذ شده است. ازطبیعی گلستان اخ

فارسی  گزارشات علمی کاربردی و گزارش معرفی رقم به زبان ترویجیکه در زمینه علوم به زراعی و به نژادی،-رویکرد علمی

 یند.رشته تحریر درآمده باشد به سامانه مجله ارسال نما به

خود در  ترویجی-پژوهشگرانی که مایل به چاپ مقاالت علمی به منظور تسهیل و تسریع در امر داوری و چاپ مقاالت، از کلیه

مقاله در نشریه،  و شرایط پذیرش تدوین راهنمای شود که به نکات مطرح درموضوعات تحت پوشش مجله هستند، درخواست می

 توجه کافی مبذول دارند.

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦٦0/%DB%8C%D8%A5% 
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 گندم

  ۵۹/۱۰/۰۱ فارس

  درصددرصد  ۰۵۰۵زایی تا زایی تا استان کشور/ پتانسیل خسارتاستان کشور/ پتانسیل خسارت  ۰۰۰۰مشاهده بیماری زنگ زرد گندم در مشاهده بیماری زنگ زرد گندم در 
استان کشور مشاهده شده، گفت: اگر کانون  ۰۰معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه بیماری زنگ زرد گندم در  

  .هزار هکتار از مزارع گندم به این بیماری وجود دارد 8۵۵کوبی برای مهار بیماری به درستی انجام نشود، احتمال آلودگی 

با اعالم خطر آلودگی  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی ازمان حفظ نباتات در گفتیحیی ابطالی معاون کنترل آفات س

 .مزارع گندم کشور به زنگ زرد گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی امسال کشور خطر آلودگی مزارع به بیماری وجود دارد

بینی شد، افزود: بیماری در مزارع گندم از سال گذشته بروز بیماری زنگ زرد گندم در مزارع گندم پیشوی با بیان اینکه از پاییز 

 .استان کشور بیماری مشاهده شده است ۰۰بهمن سال گذشته حادث شد و تاکنون در 

کوبی به ، گفت: اگر کانونکوبی اولین راه مدیریت این بیماری استمعاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه کانون

 .هزار هکتار وجود دارد 8۵۵تا  ٦۵۵بین   درستی انجام نشود، احتمال افزایش سطح آلودگی مزارع گندم

تصریح کرد: به مناطق غرب و جنوبی غربی  ابطالی با بیان اینکه شیوع این بیماری به شدن بر کمیت و کیفیت محصول مؤثر است،

 .رابطه با زنگ زرد گندم هشدار داده شده است و شمال و شمال شرقی کشور در

وی با بیان اینکه حضور کشاورزان و کارشناسان در ردیابی و پایش بیماری زنگ زرد گندم بسیار مؤثر است، افزود: سموم مورد نیاز 

 .برای مبارزه با این بیماری تأمین و تدارک شده و جای نگرانی وجود ندارد

کند، اظهار داشت: ایالم، شمال می و افزایش رطوبت زمینه را برای بروز بیماری زنگ زرد گندم فراهمابطالی با بیان اینکه سرما 

و شرقی، گلستان، مازندران، خراسان رضوی و شمالی از مناطقی هستند که به شدت  خوزستان، اردبیل، مغان، آذربایجان غربی

 .تواند تحت الشعاع بیماری زنگ زرد گندم قرار بگیرندمی

بالفاصله به مراکز جهاد کشاورزی استان مربوطه مراجعه کنند  ی افزود: کشاورزان با مشاهده رنگ زرد برجسته بر سطح برگ گیاهو

 .و برای کانون کوبی علیه بیماری اقدام کنند

نوع قارچ کش برای  ۰درصد را به مزارع گندم دارد، گفت:  ۰۵زایی تا وی با بیان اینکه بیماری زنگ زرد گندم پتانسیل خسارت

 .مبارزه با این بیماری تهیه و تدارک دیده شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۰05۰۵۰۰5۵۵۵05۰ 
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 گندم

 فودپرس ۰۹۵1فروردین ماه  ۰۱چهار شنبه 

  هزار نفر در بخش کشاورزیهزار نفر در بخش کشاورزی  ۰94۰94/اشتغال /اشتغال 4۰4۰میلیون تن گندم در سال میلیون تن گندم در سال   ۰۵۰۵پیش بینی خرید پیش بینی خرید 

 .خبر داد ۰050هزار نفر در بخش کشاورزی در سال  ۰05سخنگوی دولت از اشتغال  <کشاورزی

از  محمد باقر نوبخت در اولین نشست با خبرنگاران در سال جدید اظهارداشت: رسانی وزارت جهاد کشاورزی،به گزارش پایگاه اطالع

 .هزار نفر در بخش کشاورزی و بقیه در بخش خدمات شاغل شده اند ۰05اشتغال یافته اند،  50هزار نفری که در سال  ٦٦5

 .هزار نفر کاهش اشتغال داشت 00وی افزود: بخش صنعت در سال گذشته 

میلیون تن گندم از  ۰۵ی خرید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بخش دیگری از این نشست با اشاره به پیش بین 

میلیون تن  ۰۵میلیارد تومان برای خرید  0۲۵هزار و  ۰0در جلسه اخیر هیئت دولت  :، خاطرنشان کرد۰05۰کشاروزان در سال 

 .گندم بودجه بندی شد که بر این اساس پیش بینی می شود نیاز وارداتی کشور به گندم صفر شود یا به حداقل برسد

اقدامی در راستای اتکا به تولید داخلی در محصوالت راهبردی همچون گندم عنوان کرد و افزود:هم اکنون بیش از  نوبخت این امر را

 .میلیون تن گندم به عنوان کاالی راهبردی ذخیره سازی شده است ٦

px?Id=02d41a2c1http://www.foodpress.ir/Post.as 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان – ۰۹۵۹فروردین  ۰۹تاریخ: 

  درصدی تقاضا در بازاردرصدی تقاضا در بازار  1۵1۵قیمت گوشت کاهش می یابد/ کاهش قیمت گوشت کاهش می یابد/ کاهش 

به سال گذشته از کاهش رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: با رصد و بررسی کشتارگاه ها باید گفت که تقاضا در بازار نسبت 

 .درصدی برخوردار بوده است 0۵

در خصوص قیمت  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت وگو با 

مت گوشت گوسفندی در بازار تغییر خاصی نداشته به طوریکه اکنون هر گوشت در بازار اظهار داشت: از اوایل اسفند ماه تا کنون قی

 .هزار تومان عرضه می شود 00تا  00هزار تومان و به مشتری  0۰تا  0۵کیلوگرم شقه بدون دمبه به مغازه دار بین 

گفت که تقاضا در بازار نسبت به  وی با اشاره به روند بازار نوروز در مقایسه با سال گذشته گفت: با رصد و بررسی کشتارگاه ها باید

 .درصدی برخوردار بوده است 0۵سال گذشته از کاهش 

عمده خرید خودرو کردند و  50ملکی در خصوص دالیل کاهش تقاضا در ایام نوروز بیان کرد: در واقع مردم در روزهای پایانی سال 

 .م گیری داشته استاز طرفی با توجه به سفرهای درون شهری کاهش قدرت خرید تقاضا کاهش چش

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد: در اواخر بهمن ماه سال گذشته کاهش قیمت پوست و دمبه و توقف صادرات به 

قیمت گوشت سایه انداخته و موجب افزایش قیمت شده است اما گفتنی است که در ماه های آتی تا بهبود روند صادراتی قیمت 

 .گوشت کاهش پیدا خواهد کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/۰۰۰۲۲۲0/%D5%8۲%DB%8C%D5% 
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 گوشت مرغ

 ایسنا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱شنبه سه

  خرید مرغ بر اساس استاندارد بازارهای جهانی خرید مرغ بر اساس استاندارد بازارهای جهانی 

گذاری جدید این شرکت در راستای خریداری مرغ و حمایت از شرکت پشتیبانی امور دام از سیاستگذاری معاون پشتیبانی تولید و سرمایه

  .تولیدکنندگان این عرصه بر پایه انطباق با استاندارد بازارهای جهانی خبر داد

استان یزد که با حضور مسئوالن  به گزارش خبرنگار ایسنا در یزد، محمدرضا حزبئی در مراسم تودیع و معارفه مدیر شرکت پشتیبانی امور دام

کنندگان عمده این بخش برگزار شد، با تاکید بر ضرورت تأمین امنیت غذایی جامعه، گفت: در حال حاضر در بسیاری از اقالم اجرایی و تولید

نها از جمله گوشت مرغ جزو ایم و در برخی از آپروتئینی و کشاورزی از جمله گوشت مرغ، گوشت قرمز، گندم و غیره به مرز خودکفایی رسیده

  .شودهزار تن گوشت مرغ مازاد بر نیاز تولید می 0۵۵اکنون در کشور شویم؛ به طوری که همکنندگان قلمداد میصادر

ام ریزی مناسب در جهت ورود به عرصه صادرات و یافتن بازارهای جهانی برای آن اقدوی ادامه داد: در همین راستا ضرورت دارد که با برنامه

  .کنیم

گذاری جدید المللی رعایت کیفیت در تولید و تطابق با استانداردهای جهانی است، از سیاستحزبئی با اشاره به این که الزمه ورود به بازار بین

  .این شرکت در راستای حمایت از تولیدات با کیفیت و منطبق با این استانداردها خبر داد

ر گفت: شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان دامپزشکی و معاونت بهبود تولیدات دامی در این خصوص معاون شرکت پشتیبانی امور دام کشو

  .رسالت سنگینی را به عهده دارند تا با همکاری و هماهنگی با هم، تولید مواد پروتئینی را به این سمت هدایت کنید

سیّد "یت در شرکت پشتیبانی امور دام استان یزد تقدیر شد و در طول دوران مدیر "علی زعیم حسینی"در پایان این مراسم از خدمات 

  .به عنوان مدیر جدید این شرکت معرفی شد "ابوالفضل وکیلی

http://www.isna.ir/fa/news/5۰۵۰۰5۵۰٦۲5/%D8%AE%D8%B۰%DB%8C% 
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 ماشین آالت

 ۵۹/۱۰/۰۵ فارس

در بیش از هزار در بیش از هزار   ""زنگ زردزنگ زرد""شرکت خدمات هواپیمایی ویژه خبرداد عملیات هوایی مبارزه با بیماری شرکت خدمات هواپیمایی ویژه خبرداد عملیات هوایی مبارزه با بیماری 

  هکتار از مزارع گندمهکتار از مزارع گندم
شرکت خدمات هواپیمایی ویژه با توجه به درخواست سازمان حفظ نباتات استان ایالم اقدام به محلول پاشی هوایی بر سطح بیش  

  .هکتار از مزارع گندم مناطق دهلران و دشت عباس کرداز هزار 

به نقل از شرکت خدمات هواپیمایی ویژه به دنبال بارش های اخیر باران در کشور وبه ویژه برخی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

مشکالت بسیاری در استفاده از ماشین آالت و تجهیزات زمینی کشاورزی های حاصلخیز از جمله استان ایالم، که سبب بروز استان

در مزارع شده بود و متعاقب درخواست سازمان حفط نباتات این استان، شرکت هواپیمایی خدمات ویژه با استقرار یگان هوایی 

مناطق دهلران و دشت عباس برای مبارزه عملیاتی در ایالم، اقدام به محلول پاشی هوایی برسطح بیش از هزار هکتار از مزارع گندم 

 .با آفت زنگ زرد کرد

 :عملیات هوایی مبارزه با علف های هرز در گلپایگان *

های با استقرار یگان هوایی عملیاتی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه در شهر گلپایگان استان اصفهان مبارزه هوایی با آفات و علف

 .این منطقه در سطح قریب به هزار هکتار آغاز شده وهمچنان ادامه دارد هرز مزارع گندم، جو، ذرت، کلزا و...

با آغاز فصل بهار، شرکت هواپیمایی خدمات ویژه با استقرار چند فروند هواپیمای چند منظوره کشاورزی در دشت ناز ساری، مرکز 

از مزارع گندم و کلزا در این منطقه آغاز  استان مازندران، عملیات هوایی کود پاشی و محلول پاشی بر سطح بیش از هزار هکتار

 .شده است و طی چند مرحله بصورت متناوب ادامه خواهد داشت

فروند هواپیمای چند  ۰۵شرکت هواپیمایی خدمات ویژه طی قراردادی با سازمان حفظ نباتات، حد اقل  اساس این گزارش بر

ی، نظیر کودپاشی، محلول پاشی، اطفاء حریق جنگل ها، گشت زنی منظوره خود را به منظوره انجام عملیات متنوع هوایی کشاورز

کرده و آماده خدمات رسانی در عرصه های گوناگون هوایی کشاورزی بر حسب نیاز  هوایی و ... در استان های مختلف کشور مستقر

، در سالهای گذشته هر کندشیوع خسارات زیادی به گندمزارها وارد می  بیماری خطرناک گندم است که در صورت "زنگ.است

 .زمانی این بیماری در کشور رواج پیدا کرده تولید گندم را به شدت کاهش داده است

رطوبت باال در زمان رشد عامل اصلی بروز این بیماری است، کارشناسان درباره شیوع بیماری زنگ گندم در چند استان هشدار 

 .اندداده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۰05۰۵۰۰5۵۵۵۲50 
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 متفرقه

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

اگر کشاورزان زن دسترسی به منابع و امکانات مساوی داشتند، آمار گرسنگان جهان،کاهش پیدا می اگر کشاورزان زن دسترسی به منابع و امکانات مساوی داشتند، آمار گرسنگان جهان،کاهش پیدا می 

  کردکرد

ای در بوک تغییر کرد، صفری بزرگ مانند دایرههای اجتماعی مانند فیسهای پروفایل کاربران در شبکهچندی پیش برخی عکس

های آنان جاخوش کرد، این تغییر به معنای پیوستن این کاربران به کمپین حمایت از چالش به صفر رساندن گرسنگی میانه عکس

های غیر دولتی و مردم خواسته شد تا سهم خود را برای رسیدن ها، بخش خصوصی و سازمانسازمان ملل بود، کمپینی که از دولت

 .به جهانی عاری از گرسنگی ادا کنند

 5۵اش را در امدادرسانی غذایی به بیش از های بشردوستانه سازمان ملل، وظیفهترین آژانس کمکبرنامه جهانی غذا به عنوان بزرگ

ای به های امداد غذایی رویکرد توسعهکشور جهان تعریف کرده است. در بسیاری از این کشورها، برنامه 5۵میلیون نفر در بیش از 

آموز در هر سال تحصیلی، اجرای میلیون کودک دانش ۲۵های غذایی برای بیش از اند، مانند فراهم کردن وعدهخود گرفته

های ها و روشزان در نقاط دورافتاده و تشویق آنها به اجرای سیستمجهت رفع نیازهای غذایی کشاور« غذا برای سرمایه»های پروژه

دهد تا بتوانند وقت خود را صرف که به نیروهای محلی کشورهای نیازمند این امکان را می «غذا برای آموزش»نوین کشت و کار و 

 .حتی سوادآموزی کنند  هایی چون زنبورداری، خیاطی یایادگیری مهارت

اند: نجات جان افراد و حمایت از امرار معاش در مواقع اضطراری، جلوگیری گونه تعریف شدهک برنامه جهانی غذا ایناهداف استراتژی

گذاری برای آمادگی در مقابل بالیای طبیعی و کاهش اثرات آن، بازگرداندن و بازسازی زندگی و از گرسنگی حاد و سرمایه

ها برای ا در شرایط گذار، کاهش گرسنگی مزمن و کمبود تغذیه، تقویت توانایی ملتها بعد از جنگ و بالیای طبیعی یامرارمعیشت

های ثابت و همیشگی، کار برنامه جهانی غذا در های واگذاری و خرید محلی. اما جدای از برنامهمهار گرسنگی از طریق سیاست

کند. حاال بیش های اضطراری خود را منتشر میبرنامهترین شود. هر سال این دفتر فهرستی از مهمهنگام بحران بیشتر شناخته می

ای بسیار کم از از یک سال است که از میان چهار عملیات اضطراری این دفتر، سه مورد در خاورمیانه در حال اجراست، در فاصله

ها در بی حضور داریم. خانوادهما برای امدارسانی غذایی در سوریه، عراق، یمن و سودان جنو» این دفتر اعالم کرده است:  کشورمان.

این دفتر توضیحات کوتاهی در خصوص هر یک   «های فوری غذایی برای ادامه زندگی هستند.هر یک از این کشورها نیازمند کمک

 .های اضطراری منتشر کرده استاز این کشورهای نیازمند کمک

 سوریه

شان را ترک کنند و هایسبب شده تا شهروندان بیشتری خانه هابحران انسانی در سوریه رو به وخامت گذاشته است. درگیری

همین دسترسی به مواد غذایی را دشوارتر کرده است. برنامه جهانی غذا جهت تهیه غذا برای بیش از پنج میلیون آواره در داخل 

یدن است، عملیات این دفتر در رو است. در حالی که منابع مالی در حال به پایان رساش با چالش روبهسوریه و کشورهای همسایه

 .سوریه تنها در سطح رساندن حداقل مواد غذایی برای نجات آوارگان ادامه دارد

 عراق

اند و ها در عراق، بحران انسانی در این کشور نیز در حال بدتر شدن است. بیش از سه میلیون نفر آواره شدههمزمان با ادامه خشونت

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم فروردین 

 
 

146 
 

میلیون نفر  ۰/۰گذرانند. برنامه جهانی غذا هر ماه به حدود سایر مایحتاج زندگی، روزگار می بسیاری بدون دسترسی به غذا آب و

 .رسانداستان این کشور کمک غذایی می ۰8در 

 سودان جنوبی

درصد جمعیت سودان  0۵میلیون نفر یعنی  ٦/0دهد که بندی یکپارچه امنیت غذایی( نشان میسیستم طبقه) IPC هایتحلیل

 محصول سال با گرسنگی حادها کمماهجنوبی در 

میلیون نفر از شهروندان این کشور کمک غذایی رسانده است  ۰/۲برنامه جهانی غذا به  ۲۵۰۰کنند. در سال دست و پنجه نرم می

ل احتما ۲۵۰٦اما حفظ این امدادهای غذایی ضرورت باالیی دارد چرا که شرایط در این کشور همچنان نابسامان است و در سال 

های داخلی در سودان جنوبی ها و خشونتکند به خصوص اگر درگیریبروز قحطی و گرسنگی این کشور را همچنان تهدید می

 .همچنان ادامه پیدا کند

 یمن

ها نفر در یمن از دسترسی به غذا، آب، برق به دلیل وقوع بحران انسانی که به سرعت رو به وخامت گذاشت، میلیون ۲۵۰۰در سال 

مایحتاج زندگی محروم شدند. کمبود جدی سوخت احتماال منجر به گرسنگی شدید خواهد شد. تحقیقات نشان داده که  و دیگر

جنوب یمن بیشترین میزان گرسنگان را خواهد داشت. یمن همچنین یکی از کشورهای با باالترین میزان کودکان دچار سوءتغذیه 

شان اندک زیر پنج سال کمبود رشد دارند که سبب شده تا نسبت قد به سندر جهان است. حدود نیمی از تمامی کودکان یمنی 

 .باشد، این یکی از عالیم سوء تغذیه است

 حقایق گرسنگی

هاست. هر ساله تعداد کسانی که جان خود را بر ترین خطر دنیا برای سالمتی انسانگوید که گرسنگی بزرگبرنامه جهانی غذا می

از مجموع قربانیان ایدز، ماالریا و سل بیشتر است. همین است که گاهی این آمار کمتر شنیده شده  دهنداثر گرسنگی از دست می

در « ترین بحران انسانیحلقابل»تر از شود تا تصویری واضحهایی کوتاه و تاثیرگذار از سوی این دفتر منتشر میدر قالب جمله

میلیون نفر در سراسر دنیا به غذای کافی برای داشتن یک زندگی  55۰حدود نفر یعنی  5یک نفر از از هر .اختیار همه قرار بگیرد

درصد از جمعیت  5/۰۲کنند، اغلب جمعیت گرسنه جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می.سالم و فعال دسترسی ندارند

و سوم جمعیت گرسنگان ساکن این قاره آسیا بیشترین تعداد گرسنگان جهان را دارد یعنی د.این کشورها دچار سوء تغذیه هستند

 .های اخیر میزان گرسنگی در آسیای جنوبی کاهش یافته اما آمار گرسنگان در غرب آسیا باال رفته استقاره هستند. در سال

 .منطقه جنوب صحرای آفریقا بیشترین میزان شیوع گرسنگی را دارد. از هر چهار نفر یک نفر در این منطقه دچار سوءتغذیه است  

میلیون  ۰/0ومیرها در کودکان زیر پنج سال است. این یعنی مرگ درصد( از مرگ 0۰تغذیه نامناسب سبب نزدیک به نیمی )  

میلیون  ۰۵۵در کشورهای در حال توسعه از هر شش کودک، یک کودک دچار کمبود وزن است، این یعنی حدود .کودک در سال

میلیون  ۰۰۵توانست تا اتی مساوی با مردان داشتند، آمار گرسنگان جهان میاگر کشاورزان زن دسترسی به منابع و امکان.کودک

میلیون  ۲0نشینند، میلیون کودک دبستانی گرسنه بر سر کالس درس می ٦٦در کشورهای در حال توسعه،   .نفر کاهش پیدا کند

 .نفر از این کودکان ساکن آفریقا هستند
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 رسیدن به صفر

ای در بوک تغییر کرد، صفری بزرگ مانند دایرههای اجتماعی مانند فیسیل کاربران در شبکههای پروفاچندی پیش برخی عکس

های آنان جاخوش کرد، این تغییر به معنای پیوستن این کاربران به کمپین حمایت از چالش به صفر رساندن گرسنگی میانه عکس

های غیر ها، بخش خصوصی و سازمانر مبنای آن از دولتسازمان ملل بود، کمپینی که توسط دبیرکل سازمان ملل آغاز شد و ب

رهبران  ۲۵۰۰دولتی و مردم خواسته شد تا سهم خود را برای رسیدن به جهانی عاری از گرسنگی ادا کنند. در سپتامبر سال 

ها بر این برنامه سال دست به اقدام بزنند. ۰۰هدف جهانی در طی  ۰5عمل پوشاندن به کشورهای جهان متعهد شدند تا برای جامه

اند، عدالتی و اصالح وضعیت تغییرات آب و هوایی تعریف شدهتمرکز بر پایان دادن بر فقر و گرسنگی شدید، مبارزه با تبعیض و بی

 -۰  پنج رکن اصلی این کمپین عبارت است از:  های آینده برسد.اهدافی برای رسیدن به توسعه پایدار که قرار است به دست نسل

 ۰۵۵افزایش  -0  پایداری سیستم غذایی/ -0  به غذا در سراسر سال / کافی دسترسی -۲  بیعی کودکان زیر دو سال /رشد ط

 .به صفر رساندن اتالف و ضایعات غذایی -۰  درصدی تولید و درآمد فروشندگان خرد /

قادرند در راستای رسیدن به اهداف تعیین برنامه جهانی غذا معتقد است که اهداف استراتژیکی که برای خود تعریف کرده است 

برنامه جهانی غذا در برنامه استراتژیک این سازمان  به چهار هدف اصلی اگر نگاهی» رسان باشند: یاری ۲۵0۵شده برای سال 

 بیندازید، متوجه خواهید شد که

کودکان و  سازمان در زمینه رشد کافی این .کندبه صفر رساندن گرسنگی کمک می تری یعنیهدف بزرگ هریک چگونه به تحقق

کودکان و برنامه  های ما در زمینه مبارزه با سوء تغذیه به رشد کافیآژانسی پیشگام است. فعالیت (به غذا )دو رکن اول دسترسی

کاری ما با کند. همچنین همدایم غذا حتی در موقع بحران کمک می به دسترسی« های غذاییکوپن»و ارایه « تغذیه در مدارس»

 «.کندکشاورزان خرد کمک چشمگیری به سه رکن دیگر این کمپین می

ای باشد که توسط های خودخواستهآرزوی قابل تحقق رسیدن به جهانی بدون گرسنگی اما شاید تا حد زیادی معطل بحران

کنترل شرایط به نفع آرام شدن مناطق ها تاثیری هم بر نحوه شوند، مگر آنکه تعهد دولتها پدیدار میها داخلی و جنگدرگیری

 .درگیر آشوب از جمله خاورمیانه داشته باشد
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 متفرقه
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  ایرانیان در یک روزایرانیان در یک روز  دهنده از متوسط زمان سپری شدهدهنده از متوسط زمان سپری شدهآمار تکانآمار تکان

دهد که خود مردم هم تالش چشمگیری برای مشارکت اجتماعی، سواداندوزی و یادگیری آمار مرکز آمار ایران به روشنی نشان می

شود، بر اند. جالب آنکه همین بار اصلی همین میزان زمان اندکی که در روز برای فراگیری صرف میهای شغلی نکردهو فعالیت

های شغلی خود به تنهایی آسیبی جدی برای سال و دانشجویان است. از سوی دیگر حجم اندک فعالیت ۰8وزان زیر آمدوش دانش

 .آیدتولید ناخالص داخلی/ملی به حساب می

 اند. اینها را نهکردهمی« کار»دقیقه  0٦طور متوسط روزانه تنها دو ساعت و در تابستانی که گذشت زنان و مردان در مجموع و به

استراحت و مراقبت »دهنده؛ نه از آن رو که گوید. آماری در نوع خود تکانمی« گزارش مرکز آمار ایران»بلکه « روزنامه اعتماد»

گیرد. در را نشانه می« شاخص توسعه انسانی»طور مستقیم ، به«آموزش و فراگیری»رو که امری نکوهیده باشد، بلکه از آن« شخصی

گیرد. هرچند این همه ماجرا نیست؛ نرخ را هدف می« میزان تولید ناخالص داخلی/ملی»، «لیت شغلیکار و فعا»سوی دیگر هم 

 .بیکاری، رونق اقتصادی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی هم در گرو انجام فعالیت اقتصادی مردم یک کشور است

شوند هایی که در این شاخص ارزیابی میبررسی مولفه شاخص توسعه انسانی اگرچه به ظاهر ارتباطی با مسائل اقتصادی ندارد، اما

میالدی در  ۲۵۰0دهد که نقش مسائل رفاهی و اقتصادی در آنها بسیار پررنگ است. این شاخص آخرین بار در سال نشان می

اند و جمهوری ههای توسعه انسانی بررسی شدکشور در این سال از نظر شاخص ۰85گیری و نتایج آن اعالم شده است. جهان اندازه

نزول کرده است. این شاخص نقش موثری در تعیین گستره و عمق نفوذ تجاری و اقتصادی هر  5۰به  50اسالمی ایران از رتبه 

 .کشور دارد. عامل اثرگذار در این شاخص میزان آموزش و فراگیری هر کشور است

ایجاد بستر کار و فعالیت شغلی و همچنین آموزش و  موضوع مهم این میان آن است که گذشته از نقشی که دولت هر کشور در

کنند. آمار مرکز آمار کند، خود افراد هم نقشی سازنده در میزان فعالیت شغلی و آموزش ایفا مییادگیری مردم جامعه بازی می

های ری و فعالیتدهد که خود مردم هم تالش چشمگیری برای مشارکت اجتماعی، سواداندوزی و یادگیایران به روشنی نشان می

آموزان شود، بر دوش دانشاند. جالب آنکه همین بار اصلی همین میزان زمان اندکی که در روز برای فراگیری صرف میشغلی نکرده

های شغلی خود به تنهایی آسیبی جدی برای تولید ناخالص سال و دانشجویان است. از سوی دیگر حجم اندک فعالیت ۰8زیر 

پردازند، بر رشد های کاری میطور متوسط در روز به فعالیتآید. دقایق محدودی که مردم ایران بهمی داخلی/ملی به حساب

پذیر اقتصادی، نرخ بیکاری و سرانه رفاه اقتصادی اثرگذار است؛ یعنی دقیقا همان مواردی که جامعه را از نظر اقتصادی آسیب

های فعالیت»که تنها دو صدم ثانیه از وقت مردم ایران در روز برای انجام دهد کننده به خوبی نشان میاین آمار نگران.کندمی

شان را در روز به مردم ایران در این تابستان تنها یک ساعت و شش صدم ثانیه از وقت .صرف شده است« داوطلبانه و خیریه

هم تعریف چندانی « های ورزشیالیتفع»و « های تفریحی و فرهنگیفعالیت»اند. همچنین وضع مشارکت اجتماعی اختصاص داده

 ۰۰دقیقه از وقت مردم را در روز گرفته است. زنان و مردان ایرانی تنها دو ساعت و  ۰٦و  ۲۰نداشته است. این دو در روز به ترتیب 

پس از « یدارخانه»دهد که اند. آمار مرکز آمار ایران به خوبی نشان میاستفاده کرده« های جمعیرسانه»دقیقه در روز از 

 .دقیقه در روز 0٦گرفته است؛ یعنی دو ساعت و های شخصی بیشترین وقت زنان و مردان ایرانی را در روز میمراقبت

 های روزانهکاریکاتور سهم فعالیت
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ن های روزانه است. این آمار نشاآید، کاریکاتوری بودن سهم فعالیتای که در مواجهه با این آمار به چشم مینخستین نکته»

شود. برای رفع این معضل باید قبل از هر چیز های شخصی میدرصد زمان مردم صرف فعالیت و نگهداری ۰۵دهد بیش از می

این را احسان شریفی، « سبک زندگی مردم را مورد بازبینی قرار داد، زیرا چنین سهمی پیامدهای ناگواری در آینده خواهد داشت. 

گوید. به گفته او متاسفانه کنار این مساله، سهم توسعه فردی در کشور می« اعتماد»تهران به قائم مقام معاونت توسعه شهرداری 

دهد، مطالعه، توان آن را صفر محسوب کرد. بررسی آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار نشان میبسیار ناچیز است؛ تا حدی که می

قه است در حالی که باید توجه کرد اگر در کشور هدفی برای دقی 0۵ساعته یک ایرانی کمتر از  ۲0آموزش و ورزش در زندگی 

 .دستیابی به توسعه وجود دارد باید توسعه فردی هم در دستور کار قرار گیرد

دهد: سهم مردان برای اشتغال حدود پنج ساعت داری، توضیح میمعاون سابق صندوق توسعه ملی با اشاره به سهم اشتغال و خانه

اند. داری را به خود اختصاص دادهر این حوزه تقریبا صفر است. در سوی مقابل زنان هم تقریبا همه سهم خانهدر روز و سهم زنان د

اند؛ به داری مشغولدهند و زنان هم به خانهدهد که هنوز در ایران کار بیرون از خانه را مردان انجام میاین مساله هم نشان می

 .وجو کردر سنتی بودن خانواده و زندگی مردم ایران جستتوان دگفته او مفهوم این آمار را می

 تفاوت مردان و زنان در چیست؟

های مرکز آمار ایران میان مردان، پس از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در براساس یافته

 ۲۵های جمعی دو ساعت و دقیقه، استفاده از رسانه ۰0های شغلی با چهار ساعت و ترتیب مربوط به کار و فعالیتشبانه روز به

دقیقه بوده است. بین زنان هم متوسط بیشترین زمان صرف شده به ترتیب مربوط به گروه  ۰5داری یک ساعت و دقیقه و خانه

دقیقه و مشارکت اجتماعی با یک ساعت  ۰۵های جمعی دو ساعت و دقیقه، استفاده از رسانه ۲۰داری با پنج ساعت و فعالیت خانه

 .روز بوده استدقیقه پس از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی در یک شبانه ۰۰و 

متوسط  ۰050حاکی از آن است که در تابستان  ۰050و تابستان  ۰050های گذران وقت در فصول بهار بررسی تغییرات فعالیت

روز به نگهداری و مراقبت شخصی و پس از آن به ای مختلف در یک شبانههبیشترین افزایش زمان صرف شده برای فعالیت

به  ۰050ها نسبت به بهار سال داری اختصاص داشته است. این شاخصهای جمعی و سپس به خانههای استفاده از رسانهفعالیت

های آموزشی آمده از طرح، فعالیت دقیقه افزایش داشته است. همچنین بر اساس نتایج به دست ۰۰دقیقه و  ۰0دقیقه،  ۰۰ترتیب 

بیشترین کاهش را نشان  ۰050دقیقه و پس از آن کار و فعالیت شغلی با شش دقیقه کاهش نسبت به بهار سال  08و فراگیری با 

دقیقه(، متوسط بیشترین زمان صرف شده در  0٦ساعت و  ۰۲دهد. میان شاغالن، پس از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی )می

های های شغلی با هفت ساعت و هشت دقیقه و کمترین زمان صرف شده مربوط به فعالیتروز مربوط به کار و فعالیت شبانه

دقیقه  ۰۵دقیقه و زنان شاغل پنج ساعت و  ۲٦داوطلبانه و خیریه، یک دقیقه بوده است. فصل تابستان مردان شاغل هفت ساعت و 

اند. برای جمعیت بیکار هم پس از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی غلی پرداختهساعت خود را به کار و فعالیت ش ۲0از اوقات 

دقیقه  0۵داری با دو ساعت و های خانهدقیقه و فعالیت ۲5های جمعی با سه ساعت و دقیقه(، استفاده از رسانه 5ساعت و  ۰0)

 .ه را به خود اختصاص داده استترین زمان صرف شدهای داوطلبانه و خیریه با سه دقیقه کمبیشترین و فعالیت

بررسی گذران وقت بین هر یک از طبقات جمعیت غیرفعال اقتصادی گویای آن است که، متوسط بیشترین زمان صرف شده مربوط 

طور متوسط داران بههای نگهداری و مراقبت شخصی است. همچنین بین این گروه از جمعیت پس از فعالیت مذکور، خانهبه فعالیت
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های دقیقه( کرده، محصالن صرف گروه فعالیت ۰5های خانه داری )شش ساعت و ن زمان خود را صرف گروه فعالیتبیشتری

طور متوسط بیشترین دقیقه و افراد دارای درآمد بدون کار )بازنشستگان و...( به ۰٦های جمعی با سه ساعت و استفاده از رسانه

 .اندهای جمعی با سه ساعت و پنج دقیقه اختصاص دادهههای استفاده از رساناوقات خود را به فعالیت

 سوادهاالگوی گذران وقت باسوادها و بی

ساله و بیشتر گویای آن است که متوسط بیشترین زمان صرف شده  ۰۰بر پایه این گزارش، بررسی الگوی گذران وقت افراد باسواد 

دقیقه  ۰5ساعت و  0دقیقه(، به خانه داری با  0۵ساعت و  ۰0در شبانه روز بعد از گروه فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی )

دقیقه مربوط به فعالیت نگهداری و مراقبت  ۰٦ساعت و  ۰0ها برای افراد بیسواد به ترتیب با اختصاص داشته است. این شاخص

یری افراد باسواد بر های آموزشی و فراگداری است. همچنین بررسی فعالیتشخصی و چهار ساعت و یک دقیقه مربوط به خانه

دقیقه  ۰8ای با صرف متوسط زمان اساس سطوح تحصیلی، گویای آن است که افراد دارای تحصیالت فوق لیسانس و دکترای حرفه

 .اندهای آموزشی و فراگیری پرداختهدقیقه بیش از دیگران به فعالیت 00و پس از آن افراد دارای تحصیالت لیسانس با صرف زمان 

طور متوسط با دهد که افراد دارای تحصیالت دکترای تخصصی بههای شغلی نشان میبررسی وضع سواد در گروه کار و فعالیت

دقیقه کمتر از دیگران به  ۰0طور متوسط با صرف زمان یک ساعت و دقیقه، بیش از افراد بیسواد به ۰0صرف زمان پنج ساعت و 

 .اندهای شغلی پرداختهکار و فعالیت

های نگهداری و مراقبت دهد افراد هرگز ازدواج نکرده بیشترین زمان را در یک شبانه روز پس از فعالیتنتایج طرح نشان می

دقیقه و  ۰5دقیقه، کار و فعالیت شغلی با دو ساعت و  ۰۰های جمعی با دو ساعت و های استفاده از رسانهشخصی به فعالیت

های اند؛ در حالی که افراد دارای همسر بیشترین زمان خود را پس از فعالیتتصاص دادهداری با دو ساعت و سه دقیقه اخخانه

های شغلی با سه ساعت و پنج دقیقه و کار و فعالیت ۰۵داری با سه ساعت و های خانهنگهداری و مراقبت شخصی صرف فعالیت

 .انددقیقه کرده

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦0۵/%D8%A۲ 
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 متفرقه
 ایسنا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱دوشنبه 

  های خارجی شد های خارجی شد صندوق بیمه محصوالت کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکتصندوق بیمه محصوالت کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکت

های بیمه خارجی با رعایت شرکتمجلس شورای اسالمی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی را مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با 

  .قانون اساسی و قوانین مربوط کرد 00های کلی اصل سیاست

های توسعه به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان رسیدگی به الیحه تنظیم برخی از احکام برنامه

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه  ای از این الیحه مصوب کردند اداره امورکشور در ماده

  .باشدو مصوبات شورای عالی بیمه می 0۵/ 0/ ۰0۰۵گری مصوب 

های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیر دولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک های بیمه خارجی با شرکتهمچنین مشارکت شرکت

های بیمه های بیمه داخلی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتنی درایران جذب سرمایه خارجی توسط شرکتبازرگا

  .قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است 00های کلی اصل بازرگانی خارجی و موسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاست

  .باشدی ناظر بر حسن اجرای این بند میبر اساس این گزارش بیمه مرکز

های بیمه خارجی با همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده صندوق بیمه محصوالت کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکت

  .شد 00های اصل رعایت سیاست

isna.ir/fa/news/http://www.5۰۵۰۰٦۵00٦۰/%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.isna.ir/fa/news/95011604461/%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم فروردین 

 
 

152 
 

 مرکبات

  ۵۹/۱۰/۰۱ فارس

  هزار تن از ذخایر سیب و پرتقال/ بارفروشان راضی به تنظیم بازار توسط دولت نیستند هزار تن از ذخایر سیب و پرتقال/ بارفروشان راضی به تنظیم بازار توسط دولت نیستند   9۵9۵فروش فروش 
کننده است، و مصرف کنندهمدیر عامل سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه هدف دولت از تنظیم بازار در نظر گرفتن منافع تولید

  .سازی کنندخواهند با کمترین قیمت ذخیرهصنف بارفروشان راضی به تنظیم بازار دولت نیست، زیرا می :گفت

اظهارنظر رئیس در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی حسین صفایی مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران در گفت

شد، گفت: رئیس اتحادیه بارفروشان اتحادیه بارفروشان مبنی بر اینکه نباید دولت امسال به بحث تنظیم بازار میوه شب عید وارد می

اتاق اصناف  هایهای تعاون روستایی نیست، بلکه جزء اتحادیهمسئولیتی در تنظیم بازار بر عهده ندارد و این اتحادیه جزء اتحادیه

 .تاس

با این فرد و اتحادیه بارفروشان را نداریم، گفت: صنف بارفروش راضی به کار تنظیم بازار دولت  وی با تأکید بر اینکه قصد مقابله

با قیمت مناسب و به نفع  سازی کنند، در حالی که دولتهای پرمصرف ذخیرهبرای ماه خواهند با کمترین قیمتنیست، زیرا آنها می

 .کندول را خریداری میکننده محصتولید

هزار تن  0٦تصریح کرد: تا امروز  کل مواد غذایی بازار آرامی بود، بازار شب عید مدیرعامل سازمان تعاون روستایی با تأکید بر اینکه

 .تن سیب در مراکز عرضه به فروش رسید ۰۵۵هزار و  ۰0پرتقال و 

سازی کرد و اقدام به خرید پرتقال برای ذخیره 50وستایی اواخر سال شود سازمان تعاون روی در پاسخ به این سؤال که گفته می 

سازمان تعاون روستایی در آبان و آذر سال  :همین موضوع در آن مقطع باعث افزایش قیمت پرتقال در مقطع کوتاهی شد، گفت

ر سال نداشت، چرا که اگر خرید را گذشته در شمال و جنوب کشور پرتقال را از باغداران خریداری کرد و هیچ گونه خریدی در اواخ

 .دادکرد باید این خرید را از دالالن انجام میبه اواخر سال موکول می

صفایی با بیان اینکه طرح تنظیم بازار دارای دو هدف است، گفت: هدف اول از خرید برای تنظیم بازار حمایت از تولید کننده در 

کننده در شرایطی که رای تولید کننده است و هدف دوم هم حمایت از مصرفزمان برداشت محصول و جلوگیری از افت قیمت ب

 .یابدها افزایش میرود و عرضه در شرایطی که قیمتها باال میقیمت

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی تصریح کرد: البته در زمان عرضه محصوالت ذخیره شده برای تنظیم میوه شب عید چون ذخایر 

ها کاهش کنندگان بخش زیادی از این محصوالت را به بازار وارد کردند که همین موضوع باعث شد قیمتذخیره بسیار زیاد بود،

 .داشته باشد

ها مانده است و در صورتی که نیاز باشد، این محصوالت را صفایی گفت: در حال حاضر بخشی از ذخایر سیب و پرتقال در سردخانه

 .کنیمبه بازار وارد می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۰05۰۵۰۰8۵۵۵٦0٦ 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

  ۵۹/۱۰/۰۱ فارس

های های شود/ضریب خودکفایی دانهشود/ضریب خودکفایی دانهوزیر جهاد و کشاورزی ایران امسال در تولید گندم خودکفا میوزیر جهاد و کشاورزی ایران امسال در تولید گندم خودکفا می

  درصد استدرصد است  ۱۱تا تا   00روغنی روغنی 
  .شویمهای این وزارتخانه در بخش کشاورزی گفت: امسال در تولید گندم خودکفا میوزیر جهاد و کشاورزی با تشریح برنامه 

برای افزایش تولید ملی ای ، محمود حجتی امروز در همایش تقسیم کار ملی و منطقهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

پردازند، های اقتصاد مقاومتی به موضوع کشاورزی میریزی کشور با بیان اینکه چند بند سیاستدر محل سازمان مدیریت و برنامه

وری، توانمندسازی نیروی کار، افزایش بنیان، افزایش سهم تولید، صادرات محصوالت، رشد بهرهپیشتازی اقتصاد دانش :اظهار داشت

 .ولید کاالهای اساسی، تأمین امنیت غذایی و افزایش کمی و کیفی مواد اولیه و کاال از جمله این محورهاستت

تراز غذایی  5۲مدت وزارت جهاد کشاورزی ایجاد تعادل در تراز غذایی کشور است. در سال های میانوی افزود: یکی از برنامه

میلیارد دالر  0.۲کنیم به منفی بینی میپیش 50میلیارد دالر و در سال  ۰.0به  50میلیارد دالر بود که این رقم در سال  8منهای 

 .رسیده است

های بسیار خوبی وزیر جهاد و کشاورزی با بیان اینکه هدف ما در میان مدت رساندن تراز منفی غذایی به صفر است، گفت: ظرفیت

 .اساسی را ارتقاء دهدتواند ضریب خودکفایی محصوالت در حوزه کشاورزی داریم که می

به خودکفایی گندم دست یابیم.  5۰کنیم در سال طرح محوری تالش می ۰۵به گفته وی، در چارچوب اقتصاد مقاومتی و در حوزه 

 .ایممیلیون تن واردات گندم داشته ٦تا  ۰سال گذشته  ۲البته در 

 0٦۵تا  0۰۵درصد افزایش داشته است، به نحوی که  ٦۵سال اخیر  ۲حجتی درباره تولید شکر و نیشکر گفت: تولید چغندر در 

 .هزار تن افزایش تولید شکر متأثر از تولید چغندر بوده است

 5تا  ٦های روغنی ضریب خودکفایی در تولید دانه :های روغنی اظهار داشتوی با اشاره به وابستگی باالی کشور به تولید دانه

درصد برسانیم. امکانات و ساز و  5۵توانیم میزان خودکفایی در تولید این محصول را به ریزی انجام شده میکه با برنامه درصد است

 .های روغنی کاماًل طراحی و آماده شده استکار حمایت از افزایش تولید دانه

زایش تولید ذرت با توجه به افزایش تقاضا در بخش طیور و صادرات، امکان اف :ای اشاره کرد و افزودوی همچنین به تولید ذرت دانه

 .ای تدوین شده استای وجود دارد و در همین راستا طرح افزایش سطح زیر کشت ذرت دانهدانه

های اساسی وزارت جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: در حجتی با بیان اینکه تجهیز و نوسازی اراضی بر مکانیزاسیون یکی از طرح

های بسیار خوبی آالت و تجهیزات کشاورزی نداشتیم و حمایتیالت خرید ماشینسالهای اخیر هیچ مشکلی بابت تامین اعتبار تسه

 .از ناحیه دولت و سیستم بانکی در این زمینه انجام شد

هزار هکتار گلخانه دارد، اما در ایران با  ۰5 ای، گفت: کشور ترکیه با وجود منابع آبی مناسبوی با اشاره به وضعیت تولید گلخانه

 .هزار هکتار گلخانه فعال است که این رقم بسیار پایین است 5های انجام شده بی و همه تالشوجود مشکالت آ
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جویی ای تبدیل شود یک میلیارد متر مکعب آب صرفهوی ادامه داد: اگر تولید خیار در بخش خارج از گلخانه به کشت گلخانه

 8ون متر مکعب است. تولید محصوالت کشاورزی در گلخانه میلی 0۵۵جویی در تولید گوجه یک میلیارد و خواهد شد و این صرفه

 .جویی در مصرف آب دارددرصد صرفه 5۲تا  5۵درصد  ۰۵تا 

درصد، گفت: دولت به دنبال کاهش بیشتر  ۰٦وزیر جهاد و کشاورزی با اشاره به اعطای تسهیالت به بخش کشاورزی با نرخ سود 

 .این نرخ است

تن عنوان کرد و گفت: ظرفیت تولید کشت در قفس در ایران یک  ۰۵۵ا تا سال گذشته حجتی میزان کشت تولید در قفس ر

 .میلیون تن است و ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم

 .هزار تن در سال یک میلیون تن دیگر ظرفیت صید وجود دارد 5۵۵به گفته وی، در تولید و صید ماهی با وجود صید 

وری است، های بخش کشاورزی در چارچوب بخش اقتصاد مقاومتی و بر مبنای افزایش بهرهطرححجتی با تاکید بر اینکه همه 

خشکسالی یا ترسالی چندان مد نظر من نیست، زیرا با توجه به اقلیم ایران در طول تاریخ، وضعیت آبی ایران به همین  :اظهارداشت

 .شکل بوده و تغییر اقلیم خاصی نداشته است

هایی که ان در طول تاریخ آبرومندانه زندگی کردند و دستشان دراز نشده است و معتقدم امکانات و ظرفیتحجتی افزود: ایرانی

 .دانش امروز در اختیار ما قرار داده به مراتب بیش از افزایش تقاضا است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

  ۵۹/۱۰/۰۱ فارس

  کنندکنندوزیر کشاورزی ایران و آلمان در تهران دیدار میوزیر کشاورزی ایران و آلمان در تهران دیدار می
  .کندوگو میوزیر جهاد کشاورزی کشورمان با همتای آلمانی خود یکشنبه هفته آینده در تهران دیدار و گفت 

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان با کریستین اشمیت  وزارت جهاد کشاورزی، به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

کنند که این دیدار تالشی برای توسعه وزیر کشاورزی و تغذیه جمهوری فدرال آلمان یکشنبه هفته آینده در تهران دیدار می

 .شودهای مشترک کشاورزی میان دو کشور تلقی میهمکاری

نفره مرکب از مقامات دولتی اعم از  ۲۵در سفر دو روزه کریستین اشمیت وزیر کشاورزی و تغذیه جمهوری فدرال آلمان یک هیات 

ورزی آلمان وی را امللل و مقامات غیردولتی همچون رییس سندیکای تولیدی کشارییس سازمان دامپزشکی و مدیرکل امور بین

 .کنندهمراهی می

های گذاری و مرور همکاریهای مشترک برای جذب سرمایهبرپایه این گزارش، توسعه مناسبات بخش کشاورزی، بررسی پروژه

 .دهندوگوها را تشکیل میگذشته، محورهای مذاکرات در این دور از گفت

 .هایی را با دیگر مقامات دولتی ایران داشته باشدذیه آلمان مالقاترود وزیر کشاورزی و تغدر این سفر دو روزه، احتمال می

ها کشاورزی و تولید سموم دفع آفات نباتی از کشورهای های تحقیقات کشاورزی، ساخت ماشینگفتنی است، آلمان در حوزه

 .صاحب نام دنیا است

المللی غذا و کشاورزی ور شرکت در ششمین نشست بینبه منظ 5۲ماه سال در سفر وزیر جهاد کشاورزی به آلمان که در اواخر دی

بندی محصوالت صادراتی کشاورزی ایران به اش برای بهبود فنی بستهصورت گرفت، توافقی میان محمود حجتی و همتای آلمانی

 .منظور حضور این محصوالت در بازارهای جهانی انجام شد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  برابر بیش از متوسط درآمد کشاورزانبرابر بیش از متوسط درآمد کشاورزان  ۲۲۲۲های دیگر، های دیگر، متوسط درآمد شاغالن بخشمتوسط درآمد شاغالن بخش

است در قانون انتزاع وظایف وزارت جهاد کشاورزی با وزارت صنعت، معدن و  رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی گفت: الزم

های اخیر انجام گیرد و بهترین بستر آن، کمیسیون کشاورزی در مجلس دهم تجارت اصالحات الزم و مبتنی بر تجربیات سال

 .باشد

کشاورزی مجلس نهم در حالی با عنوان یکی از دستاوردهای کمیسیون قانون انتزاع و تمرکز وظایف بخش کشاورزی به

های مختلفی در بخش خصوصی و دولتی همراه بود که در عمل توانسته است واردات رسمی محصوالت گیریموضع

کشاورزی را به نفع تولید باالنس کند؛ با این اوصاف، فعاالن حوزه تولید معتقدند هنوز این قانون نیازمند اصالح و 

محصوالت کشاورزی در زمان تولید و همچنین صدور مجوز برای سایر کاالهای مکمل  تجدیدنظر است، چرا که واردات

گیرد، بدون توجه به منافع داخلی انجام شده و نیازمند در نظر گرفتن منافع های دیگر صورت میکه توسط وزارتخانه

های گذشته در وپا طی سالهای نعنوان یکی از سازمانملی و چارچوب اقتصاد مقاومتی است. سازمان نظام صنفی به

بخش کشاورزی ایجاد شده است، اما تاکنون نتوانسته از اثرگذاری قابل توجهی برخوردار باشد. این سازمان هرچند از 

ویژه مدیران میانی، هنوز از اعتباری که های مدیران دولتی بهعلت مقاومتسیستم مویرگی قوی برخوردار است، اما به

عنوان یک ظرفیت بالقوه برای توانمندسازی بخش خصوصی و تواند بهار نیست؛ با این وجود میرفت برخوردانتظار می

های دولت تلقی شود. درباره وضعیت بخش کشاورزی و همچنین گریو کاهش تصدی 99همچنین اجرای قانون اصل 

 ایم.ر به گفتگو نشستهزاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشوچگونگی نمو این تشکل نوپا، با شفیع ملک

 کنید؟آقای ملک زاده، وضعیت سازمان نظام صنفی را چگونه ارزیابی می

گیری داشته باشد، هنوز در محور تفکری تواند اثرگذاری زایدالوصفی در حوزه اجرا و تصمیمسازمان نظام صنفی با وجود آنکه می

عمل نیامده، نتوانسته در حد و اندازه و ای مؤثری از این سازمان بههعلت آن که حمایتمدیران دولتی و میانی قرار ندارد و به

اندازی کند تا جایگاه خود را در بخش دولتی و خصوصی پوستمختصاتی که باید، نقش ایفا کند؛ لذا سازمان نظام صنفی تالش می

 کرده و بار دیگر با حضور مقتدرانه بتواند اثرگذاری خود را در بخش دیکته کند.

نه نظام صنفی که قرار بود توسط سازمان نظام صنفی صادر شود و در مراکز اداری مورد توجه قرار گیرد، چقدر از پروا

 جایگاه قانونی برخوردار است و توانسته به کمک کشاورزان بیاید؟

اما از آنجا که نظیر بخش  پروانه نظام صنفی کشاورزی نظیر پروانه نظام صنفی بازرگانی از اهمیت و جایگاه قانونی برخوردار است،

خدمات و بازرگانی مسبوق به سابقه نیست، هنوز برای مدیران بخش دولتی و خصوص شناخته نشده است، اما به لحاظ قانونی و 

توانند در مراکز برداران دارنده آن میتوسط نمایندگان مجلس از ارزش و اعتبار قابل توجهی برخوردار است و کشاورزان و بهره

 به آن استناد کنند. اداری

 ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس دهم چه انتظاری دارید؟از مجلس دهم به
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های صنعتی و بازرگانی مرتبط با بخش کشاورزی ازجمله صنایع این نظام معتقد است همه امور بخش کشاورزی ازجمله فعالیت

های بخش کشاورزی، امور مربوط به توزیع د نهادهبندی و نگهداری محصوالت کشاورزی، صنایع مرتبط با تولیفرآوری، بسته

صادرات و واردات و بازاریابی محصوالت کشاورزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی 

م مراحل قبل از تولید، های الزگیریریزی و تصمیمعنوان متولی بخش بتواند با سیاستگزاری، برنامهباشد تا وزارتخانه مذکور به

تولید و پس از تولید را مدیریت کند؛ لذا الزم است بازنگری در قانون انتزاع وظایف وزارت جهاد کشاورزی با وزارت صنعت، معدن و 

 رسد بهترین بستر آن کمیسیون کشاورزی در مجلس دهم باشد.نظر میتجارت و اصالح آن انجام گیرد که به

 دانید؟شمول تجدیدنظر میچرا قانون انتزاع را م

شود، وجود مراکز و متولیان متعدد در امر سیاستگزاری، ای که به تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد میترین ضربهبزرگ

دلیل هماهنگ نبودن با گیری در مراحل قبل از تولید، تولید و بعد از تولید است. این مراکز و متولیان متعدد بهریزی و تصمیمبرنامه

متولی اصلی و تمرکز روی منافع سایر فعاالن بخش کشاورزی بیشترین ضرر و زیان را به تولیدکنندگان که عامالن اصلی بخش 

کند. طی تاریخ نشان داده شده است که تولیدکنندگان بخش کشاورزی بیشترین ضرر و زیان را متحمل کشاورزی هستند، وارد می

برابر بیشتر از متوسط درآمد کشاورزان است. نتیجه آن  ۲۲های دیگر ر شاغالن بخشاند، در حالی که متوسط درآمد سایشده

صورت غیررسمی و همچنین سم و کود یا پنبه و ثبت فقیرتر شدن تولیدکنندگان بخش کشاورزی است. واردات انواع میوه به

های متمرکز در وزارت جهاد گیری، هنوز تصمیمدهد با وجود قانون انتزاعهایی است که نشان میترین نکتههای آن از مهمسفارش

ها در مراحل پس از تولید دخالت دارند؛ لذا ورشکسته شدن برخی صنایع در داخل کشور کشاورزی دنبال نشده و سایر وزارتخانه

چینی است،  های وارداتی و مصنوعات چرمینظیر صنایع پوشاک یا صنایع کفش که نتیجه واردات بیش از اندازه پوشاک یا پنبه

دلیل در نظر نگرفتن منافع داخلی و تولیدکنندگان فعال حوزه کشاورزی بوده است که در صورت تجدید نظر در قانون انتزاع به

 عمل آید.تواند حمایت کاملی از بخش کشاورزی بهمی

 ست؟تواند در حمایت از حوزه تولید داشته باشد، چیترین اقدامی که وزارت جهاد کشاورزی میمهم

عنوان متولی بخش کشاورزی باید با حمایت از اعضای نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، زمینه وزارت جهاد کشاورزی به

شود را در مراحل قبل ها، خدماتی، فنی و مهندسی و سایر خدماتی که به کشاورزان ارائه میهای تولید ازجمله نهادهکاهش هزینه

شده ندارد و شود، هیچ تناسبی با میزان خدمات ارائههایی که از کشاورزان دریافت میفراهم کند. هزینه از تولید و پس از تولید

دنبال دارد؛ لذا این نظام مصمم است با پیگیری این موارد از مراجع نوعی اجحاف به آنان بوده و موجب کاهش درآمد شاغالن را بهبه

 ربط از حقوق اعضای خود دفاع کند.ذی

توان این معضل را از بین ها است. چگونه میها و واسطهشود بازار در حوزه کشاورزی رها و یله در اختیار دالله میگفت

 برد؟

کنندگان، از آرزوهای دیرین تولیدکنندگان بخش کشاورزی دست مصرفعرضه بدون واسطه محصوالت کشاورزی و رساندن آن به

های موجود ها و تعاونیهای فعال ازجمله اتحادیهبرداران و کشاورزان با حمایت از تشکلاست و متولیان بخش برای حمایت از بهره

تواند زمینه حضور فعال برداران باشند و توانمندسازی آنها از نظر مدیریتی و تأمین منابع الزم میکه متشکل از کشاورزان و بهره

ها، زمینه رساندن محصوالت کشاورزی بدون واسطه که با حذف واسطهآنها را در مرحله بعد از تولید فراهم کند؛ به این معنا 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ها در بازار، باید دولت و ها و جلوگیری از مانور واسطهرسد برای حذف داللنظر میشود، لذا بهکنندگان محقق میدست مصرفبه

 مجلس به کمک بخش خصوصی بیایند.

 داشته باشد، چیست؟ها تواند در حذف داللترین اقدامی که دولت میمهم

های بازار توزیع را در اختیار دارد. با این وجود، ترین ظرفیتهای آن، یکی از مهمهای میادین و غرفهشهرداری با داشتن سازمان

رسد توافق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میادین برای نظر میهای سازمان میادین در اختیار تولیدکنندگان نیست؛ بهغرفه

ها خالی کند. چنین ها و واسطهتواند بازار را از مانور داللواگذاری این غرف به تولیدکنندگان واقعی، فراتر از ضوابط کنونی می

 اقدامی باید در دستور کار بخش دولتی قرار گیرد.

ریزی شده است. عنوان یکی از معضالت فعلی حوزه کشاورزی مطرح است که برای امحاء آن نیز برنامهقاچاق میوه به

 های قاچاق بسته خواهد شد؟نظر شما پرونده میوهبه

گیری شفاف سکاندار وزارت جهاد کشاورزی و سایر متولیان هرچند جا دارد از ورود شخص وزیر به پرونده قاچاق میوه و موضع

آسانی مقدور باشد، روند قاچاق ادامه بهرسد تا زمانی که امکان توزیع آن در داخل کشور نظر میعمل آید، اما بهتقدیر و تشکر به

ها و مرزبانان نظامی است؛ لذا ضرورت دارد تا با بانشود که دارای دیدهای وارد کشور میپیدا کند. از سوی دیگر، قاچاق از مبادی

ظامی و انتظامی و های وارداتی در پوشش رسمی جلوگیری شود. این مهم نیازمند تالش نیروهای نرصد دقیق مرزها از عرضه میوه

 وزارت کشور است.

 فکری به عمل آمد؟در تدوین برنامه ششم توسعه از سازمان نظام صنفی چقدر هم

رسد سازمان نظر میها و پیشنهادات خود را مطرح کرد، اما بهبخشی ایدههای درونسازمان نظام صنفی نیز نظیر سایر سازمان

ترین های مالی و اعتباری از این سازمان یکی از مهمای دولتی است؛ بنابراین حمایتهعنوان یک تشکل نوپا، نیازمند حمایتبه

توان به آن توجه کرد، چنانکه اکنون بسیاری از کشورها بخشی از تعرفه واردات هایی است که در برنامه ششم توسعه میمؤلفه

اما در ایران چنین اتفاقی نیفتاده است که در دهند، های صنفی کشاورزی اختصاص میمحصوالت خود را به حمایت از تشکل

عنوان یکی از توان بدون انتظار هیچ بار مالی اضافی به بدنه دولت، از تشکل سازمان نظام صنفی بهصورت تصویب آن می

 های تولیدی در بخش کشاورزی حمایت کرد.ترین تشکلترین و زیربناییاساسی

 کنید؟واردی ارزیابی میمصادیق حمایت از نظام صنفی را در چه م

پیشنهاد اختصاص دو درصد از خرید تضمینی به بیمه تأمین اجتماعی و همچنین سه درصد از تعرفه وارداتی سم و کود به سازمان 

ها و محصوالت کشاورزی منظور پرورش میوهنظام صنفی برای نظارت در محصوالت سالم و همچنین کاهش نرخ بهره بانکی به

سالم ازجمله مواردی بود که در جریان تدوین برنامه ششم توسعه توسط این سازمان به اطالع اتاق فکر وزارت جهاد ارگانیک و 

 کشاورزی رسید./

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦۰۰/%D5%8۰%D8%AA% 
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هامصاحبه، سخنرانی، بازدید  
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۵تاریخ: 

  قول مساعد وزیر جهاد کشاورزی برای حل مشکالت صنایع غذاییقول مساعد وزیر جهاد کشاورزی برای حل مشکالت صنایع غذایی

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در دیدار نوروزی رییس، هیات رییسه و رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران 

 .فعاالن صنایع غذایی تاکید کرد بر آمادگی کامل وزارت جهاد کشاورزی برای همکاری و مساعدت با

و  50، در این دیدار محمود حجتی با اشاره به دستاوردهای بخش کشاورزی در سال «فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

با اشاره به ضرورت همکاری میان دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: وزارت جهاد  5۰برنامه های این وزارتخانه در سال 

اوری آماده است تا با به منظور تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تقویت بخش کشاوری و صنایع غذایی برخی سیستهای این کش

 .وزارتخانه به خصوص در زمینه صادرات و واردات و تعرقه ای مرتبط با این بخش را مورد بررسی قرار دهد

 .عه صادرات مواد غذایی خواهد داشتوی افزود: وزارت جهاد کشاورزی بیشترین حمایت را از توس

تومان به صنایع نشاسته و گلوکز تصریح کرد: تامین موارد  5۵۵هزار تن گندم با قیمت  ۰۵۵حجتی همچنین با اشاره به تخصیص 

اولیه مناسب برای صنایع غذایی از وظایف دولت است و درصدد برنامه ریزی برای عرضه گندم با قیمت و کیفیت مناسب برای 

 .مین آرد مورد نیاز صنایع غذایی هستیمتا

در این جلسه همچنین کاوه زرگرن رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران طی سخنانی با اشاره به مشکالت پیش 

آمده در خصوص روش اخذ مابه التفاوت خرید دانه های روغنی در سال گذشته از دستور صریح وزیر جهاد کشاورزی برای اصالح 

 .ساختار و روش اجرای اخذ مابه التفاوت قدردانی کرد

در این دیدار مسعود خوانساری رییس، مهدی جهانگیری نائب رییس، فاطمه مقیمی عضو هیات رییسه اتاق تهران و کاوه زرگران 

 رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران حضور داشند

http://www.iana.ir/fa/news/۲55۵۰/%D5%8۲%D5% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  سکوت، رکود و چشم انتظاری حاکم بر بازار بنکدارانسکوت، رکود و چشم انتظاری حاکم بر بازار بنکداران

بنکداری گفت: در بازار اقالم پرمصرفی مردم در فروردین ماه سالجاری نسبت به سال گذشته تنها رکود و عضو هیات مدیره اتحادیه 

 .سکوت و چشم انتظاری حاکم بوده است

صرف همچون قند و شکر، روغن و برنج و... در ایام سال بازار فروش اقالم پر م اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به گزارش خبرنگار

 .داغ است اما دراین میان برخی قیمت ها آنقدر باالست که حسابی در سبد خانوار قدرت نمایی می کند

اظهار  اقتصادیباشگاه خبرنگاران جوان در این میان قاسمعلی حسینی عضو هیات مدیره اتحادیه بنکداری در گفت و گو با خبرنگار

داشت:طبق روال همه همه ساله بنکداران در اسفند ماه اقدام به خرید های انبوه می کردند و در فرودین و اردیبهشت به بازار 

 .فروش عرضه می کردند

، بنکداران معتقدند که  50 سال قبل پابرجا بوده چراکه در اسفند ماه سال ۲وی افزود: در واقع روال ذخیره سازی محصول تا 

 .فرودین ماه افزایش قیمتی نخواهیم داشت و به همین خاطر ذخیره سازی محصول صورت نگرفته است

حسینی با اشاره به وضعیت بازار نوروز در مقایسه با سال گذشته بیان کرد: در بازار اقالم پرمصرفی مردم در فروردین سالجاری تنها 

ری حاکم بوده چراکه دیگر از خرید های ساالنه در میان مصرف کنندگان خبری نیست و باید گفت که رکود و سکوت و چشم انتظا

 .افراد خرید کاالهای مایحتاج خود را به صورت هفتگی انجام می دهند

به عضو هیات مدیره اتحادیه بنکداری در خصوص افزایش قیمت اقالم خوراکی پرمصرف در سال جاری یادآورشد: در سال جدید 

سبب عدم استقبال و کشش بازار افزایش قیمتی در بازار اقالم پرمصرف همچون شکر، روغن و برنج نخواهیم داشت هرچند که در 

 .برنج ایرانی نوسانات زیادی را تجربه کرده است 50سه ماه آخر سال 

هزار تومان متغیر است اما  7000الی  5۵۵هزار و  0وی با اشاره به قیمت انواع حبوبات گفت: در حال حاضر قیمت حبوبات از مرز 

 .الزم به ذکر است که به سبب فصل گرما و کاهش تقاضا ممکن است قیمت انواع حبوبات کاهش یابد

http://www.yjc.ir/fa/news/۰۰۰۰5۵۰/%D8%B0%DA%A5%D5%88% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱شنبه سه

  میلیونی میلیونی   ۲۵۵۲۵۵تراز غذایی منفی سه میلیارد و تراز غذایی منفی سه میلیارد و 

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر لزوم افزایش ضریب خودکفایی محصوالت اساسی از صفر شدن تراز گندم و رسیدن به خودکفایی تا پایان 

  .امسال خبر داد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، محمود حجتی در همایش اقتصاد مقاومتی با بیان این که تراز غذایی در سال گذشته 

میلیون دالر بوده است، گفت: با اقدامات انجام شده این امکان وجود دارد که به تراز صفر درصدی در بحث غذا دست  200منفی سه میلیارد و 

  .کنیمپیدا 

  .میلیون دالر بوده است 0۵۵به ترتیب منفی هشت میلیارد و منفی پنج میلیارد و  ۰050و  ۰05۲به گفته وی، تراز غذایی در سال های 

 ۰۵د: وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با وجود تنوع اقلیمی در کشور امکان تولید بیشتر انواع محصوالت باغی در ایران وجود دارد، تصریح کر

طرح محوری در چارچوب اقتصاد مقاومتی به بخش کشاورزی مربوط است که از این بین افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت اساسی در 

  .دستور کار قرار گرفته است

وری، رهحجتی ادامه داد: طبق سیاست های اقتصاد مقاومتی پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، افزایش سهم تولید، صادرات محصوالت، رشد و به

  .توانمندسازی نیروی کار و افزایش تولید داخلی به ویژه در بخش کاالهای اساسی باید در اولویت کار این وزارتخانه قرار گیرد

های کشور در زمینه آب و خاک و لزوم حفظ آنها گفت: در دو سال گذشته بحث ذخایر غذایی و اجرای طرح وی همچنین با اشاره به محدودیت

  .ای بر اساس ظرفیت های موجود و افزایش بهره وری در ارتباط با تولید از سوی وزارت کشاورزی پیگیری شده استهای توسعه

هزار هکتار زمین زیر کشت برای کاشت گندم در کشور وجود  0۵۵تا  ۲۵۵وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر بین 

کنیم که به خودکفایی در این زمینه برسیم و این در حالی است ثبت سفارش های قبلی گندم پیش بینی میدارد، گفت: امسال با تمام شدن 

  .که تا دو سال قبل حدود شش میلیون تن واردات گندم داشتیم

هزار  0۰۵ه طوری که درصد افزایش یافته ب ٦۵حجتی در ادامه درباره تولید شکر و نیشکر نیز عنوان کرد: تولید چغندرقند در دو سال گذشته 

  .هزار تن تولید شکر نیز افزایش یافته است 0٦۵تا 

وی همچنین درباره کاهش تراز منفی تجاری در بخشی از موارد غذایی توضیح داد که برخی از این ترازها متاثر از کاهش قیمت جهانی آن 

  .محصول و یا افزایش صادرات به سمت مثبت شدن حرکت کرده است

به دلیل کاهش قیمت های جهانی الزم است تولید برخی  :کشاورزی با اشاره به رکود جهانی حاکم بر برخی محصوالت تصریح کردوزیر جهاد 

  .محصوالت مانند شکر و ذرت مدیریت شود

  .رز خودکفایی برسیمحجتی ادامه داد: در بلندمدت با توجه به محدودیت آب در مورد دو تا سه محصول مانند دانه های روغنی نمی توانیم به م

وی خاطرنشان کرد: درصد خودکفایی دانه های روغنی شش تا هفت درصد است که برنامه وزارت کشاورزی این است که خودکفایی در این 

  .درصد برسد 5۵زمینه به 

کشور، گفت: الزم است در همین زمینه وزیر جهاد کشاورزی در پایان با تاکید بر لزوم توجه به ایجاد گلخانه ها با توجه به مشکل کمبود آب در 

تن بوده در حالی که ما ظرفیت  ۰۵۵به کشت در قفس نیز توجه داشته باشیم؛ چرا که میزان تولید ما در این بخش تا سال گذشته کمتر از 

  .بالقوه تولید یک میلیون تن را داریم

http://www.isna.ir/fa/news/5۰۵۰۰5۵۰٦٦۵/%D5%88%D8 
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 نوغان داری

  ۵۹/۱۰/۰۱ فارس

  شود شود هزار جعبه تخم نوغان توزیع میهزار جعبه تخم نوغان توزیع می  1۵1۵تر ابریشم/ تر ابریشم/ تولید یک هزار تن پیلهتولید یک هزار تن پیله
هزار جعبه تخم نوغان در بین نوغانداران  0۵شود امسال حدود بینی میرئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با بیان اینکه پیش

  .شودتومان توزیع می 5۰۵۵شود گفت: هر جعبه تخم نوغان بدون افزایش قیمت نسبت به سال گذشته به قیمت توزیع می

با بیان اینکه فصل  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی پور رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در گفتعلی اصغر داداش

هزار  ۲زراعی نوغانداری و پرورش کرم ابریشم در کشور از اوایل فروردین و از خراسان رضوی آغاز شده است، گفت: تاکنون حدود 

 .جعبه تخم نوغان هیبرید بین نوغانداران توزیع شده است

 :ها با تأخیر پروش کرم ابریشم را شروع کنند، اظهار داشتاست برخی استانوی با بیان اینکه به دلیل تغییرات آب و هوایی ممکن 

هزار جعبه تخم نوغان توزیع  0۵شود تا پایان فصل زراعی نوغانداری که تا خرداد ماه ادامه دارد بینی میها پیشبراساس درخواست

روز است، تصریح کرد: ضدعفونی کردن  0۰م رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با بیان اینکه طول پرورش کرم ابریش.شود

 .های پرورش کرم ابریشم نقش مهمی در افزایش عملکرد و تولید پیله داردجایگاه

با قیمت  هزار جعبه تخم نوغان بدون افزایش قیمت نسبت به سال گذشته 0۵شود امسال حدود بینی میوی با بیان اینکه پیش

پیله تر  ن توزیع شود گفت: در صورت تحقق توزیع این مقدار تخم نوغان حدود یک هزار تنتومان در بین نوغاندارا 7500جعبه  هر

 .شودتولید می ابریشم

تن پیله تر ابریشم بدست  5۵۵نوغان در بین نوغانداران توزیع شد و در مجموع هزار جعبه تخم ۲8پور گفت: سال گذشته داداش

تومان عنوان کرد و اظهار  ۰۵۵هزار و  ۰۰مینی هر کیلو ابریشم را سال گذشته رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور قیمت تض.آمد

 ۰0تر ابریشم کنیم قیمت هر کیلو پیلهبینی میداشت: شورای اقتصاد هنوز قیمت تضمینی پیله تر ابریشم را اعالم نکرده اما پیش

توت اصالح شده در دستور کار قرار دارد و با مشارکت  وی بیان داشت: در راستای توسعه نوغانداری تولید نهال.درصد افزایش یابد

بخش غیردولتی تولید یک میلیون اصله نهال توت در استان گیالن در حال انجام است، که تا امروز حدود یک میلیون اصله قلمه در 

 .ران توزیع شودهای تولیدی به صورت رایگان در بین نوغاندابستر خاک کشت شده و قرار است در پایان سال این نهال

 .استان کشور به پرورش کرم ابریشم مشغول بودند ۰٦هزار خانوار نوغاندار در  ۰8پور تصریح کرد: در سال گذشته حدود داداش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۰05۰۵۰۰5۵۵۵٦85 
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 گزارشات جهانی

  ۵۹/۱۰/۰۱ فارس

  تن عسل مرغوب به چین تن عسل مرغوب به چین   ۰۱۲۰۱۲وزارت کشاورزی قرقیزستان اعالم کرد صادرات وزارت کشاورزی قرقیزستان اعالم کرد صادرات 
تن عسل از این کشور به چین صادر شده  ۰5۲وزارت کشاورزی قرقیزستان اعالم کرد: سال گذشته میالدی حدود  ۲۵۰۰در سال 

قرقیزستان با اشاره به تولید بهترین نوع عسل در آسیای   وزارت کشاورزی در بیشکک، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار  .است

 .تن عسل از این کشور به چین صادر شده است ۰5۲سال گذشته میالدی حدود  مرکزی توسط این کشور عنوان کرد:

قرقیزستان کشور روسیه، قزاقستان و چین هستند که تنها در سال ترین خریداران عسل بر اساس گزارش این سازمان، اصلی

 .چین صادر شده است تن عسل از قرقیزستان به ۰5۲گذشته 

 .شوددار قرقیزستان و از وظایف اصلی مردم این کشور محسوب میاولویت بنا به این گزارش، تولید عسل از تولیدات

 .شودتولید می« کول-ایسیک»و « نارین»های ل قرقیزستان در استاندر شما« عسل سفید»امروزه عسل تمیز به اصطالح 

کند هر ساله از مجموع های اصلی مردم قرقیزستان است که درآمد قابل توجهی نصیب مردم این کشور میتولید عسل یکی از حرفه

ان مختلف دشت عسل )یونجه، درصد عسل از گیاه ۲۰درصد عسل کوهستان با کیفیت باال و  5۰کل تولید عسل در این جمهوری 

 .شوداقاقیا، گل گندم، شبدر شیرین( تهیه می

 .دالر است 0امروزه در قرقیزستان متوسط قیمت عسل کوهی بیش از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۰05۰۵۰۵5۵۵۵۲8۰ 
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 گزارشات جهانی

  ۵۹/۱۰/۰۱ فارس

/ /   ۲۵۰۵۲۵۰۵در بیانیه مجمع جهانی غذا و کشاورزی عنوان شد افزایش تقاضای مواد غذایی تا سال در بیانیه مجمع جهانی غذا و کشاورزی عنوان شد افزایش تقاضای مواد غذایی تا سال 

  رسدرسددرصد میدرصد می  ۱۰۱۰جمعیت شهر نشین جهان به جمعیت شهر نشین جهان به 
دانیم ـ برلین آلمان آمده است: می ۲۵۰٦ژانویه سال  ۰٦بیانیه مجمع جهانی غذا و کشاورزی هشتمین اجالس وزرای کشاورزی  

در شهرها و نواحی پرجمعیت شهری زندگی خواهند کردو تقاضای غذا افزایش  ۲۵۰۵که معادل سه چهارم جمعیت جهان تا سال 

  .یابدمی

ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، بیانیه مجمع جهانی به نقل از موسسه پژوهشهای برنامه خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ـ برلین آلمان منتشر شد 2016ژانویه سال  ۰٦غذا و کشاورزی هشتمین اجالس وزرای کشاورزی 

در مورد مسائل مهم در مورد آینده المللی است که یک نهاد بین (GFFA)در این بیانیه آمده است: مجمع جهانی غذا و کشاورزی 

 .کندغذا و کشاورزی جهان فعالیت می

های سیاسی، کسب و کار، این مجمع فرصتی برای تبادل افکار و عقاید و افزایش درک عمومی مسئوالن ارشد کشورها از بخش

 .باشدهای کشاورزی رایج در دنیا میعلمی و جامعه مدنی در خصوص انتخاب سیاست

کنندگان دولت فدرال آلمان با همکاری مجمع ی غذا و کشاورزی توسط وزارت غذا، کشاورزی و حمایت از مصرفمجمع جهان

 .دهی شده استبرلین سازمان Messe جهانی غذا و کشاورزی برلین، مجلس سنای برلین و همچنین کمپانی

ژانویه سال  ۰٦آخرین نشست این مجمع در تاریخ المللی برگزار کرده و مجمع جهانی غذا و کشاورزی تاکنون هشت کنفرانس بین

ها هر ساله مسائل و موضوعات خاص در حوزه غذا و کشاورزی و صنایع مربوط به در برلین ـ آلمان برگزار شد. در این نشست ۲۵۰٦

 .گیردهای متفاوت مورد بحث و بررسی قرار میآنها با شیوه

کننده امل دو رویداد اصلی شامل اجالس وزرای کشاورزی کشورهای شرکتش ۲۵۰٦نشست مجمع جهانی غذا و کشاورزی در سال 

نفر  ۰۲۵۵در این نشست حدود  .المللی کسب و کار به میزبانی مجمع جهانی غذا و کشاورزی برلین بوده استو پنل تخصصی بین

اد بیانیه این اجالس که از بزرگترین وزیر کشاورزی دنیا در آن حضور یافتند، لذا مف ٦۰از کشورهای سراسر جهان شرکت داشتند و 

های مشترک وزرای کشاورزی جهان جهت ها و دغدغهباشد، بیانگر اهمیت چالشهای وزرای کشاورزی در سطح جهانی مینشست

 .شودتأمین و ارتقای امنیت غذایی در کشورها برشمرده می

 چگونه غذای مناطق شهری را فراهم کنیم؟

 ۲۵۰٦ژانویه  ۰٦جهان، در هشتمین اجالس وزرای کشاورزی مجمع جهانی غذا و کشاورزی در تاریخ  کشور ٦۰ما وزرای کشاورزی 

 .گرد هم آمدیم

 مقدمه

 .در شهرها و نواحی پرجمعیت شهری زندگی خواهند کرد ۲۵۰۵دانیم که معادل سه چهارم جمعیت جهان تا سال می
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های اجتماعی و اقتصادی بین مناطق رها منجر به افزایش نابرابرینگران آن هستیم که گسترش سریع شهرنشینی در برخی از کشو

 .شهری و روستایی شود

ریزی و مدیریت نیاز برای ثبات سیاسی و اجتماعی کشورها است، همچنین برای برنامهموکداً تأکید که امنیت غذایی یک اصل پیش

 .باشدآمیز روند شهرنشینی امنیت غذایی بسیار مهم میموفقیت

 .المللی در شهرنشینی به موضوع امنیت غذایی توجه کافی نشده است نگران هستیمهای ملی و بینوگوها و بحثینکه در گفتاز ا

گانه آن المللی هستیم و بر نقش کشاورزی پایدار در ابعاد سهمایل به ایجاد امنیت غذایی برای شهرها به عنوان اولویت بین

 .در فرایندهای شهرنشینی تأکید داریماقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی( )

سازی و برجسته ساختن قابلیت کشاورزی در مناطق روستایی، شهری و حومه شهرها برای تأمین ذخایر غذایی ما به دنبال ظرفیت

رزی باشیم که بخش کشاوای از کاالها و خدمات عمومی مینواحی شهری هستیم و نه فقط مواد غذایی بلکه به دنبال طیف گسترده

 .قادر به تأمین آن است

ما مصمم به ارائه غذای کافی، سالم، متعادل و مقرون به صرفه برای جمعیت رو به رشد مناطق شهری در جهان و اطمینان از 

دسترسی همه مردم به مواد غذایی هستیم و در نتیجه به دنبال دستیابی به امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف توسعه پایدار 

 .باشیمتصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل می ۲۵0۵سال 

کنندگان و عادات غذایی در ما آگاه هستیم که تقاضا برای مواد غذایی در حال افزایش بوده و تغییرات در شیوه زندگی مصرف

دید جهت ایجاد های جتواند برای مناطق روستایی و بخش کشاورزی فرصتشهرها در حال تغییر و تحول است و این موضوع می

 .ارزش فراهم نموده و موجب حفظ مشاغل روستایی شود

ما به دنبال ایجاد فرصتی برای افزایش آگاهی جمعیت شهری در مورد ارزش کشاورزی موفق و مناطق حیاتی روستایی به عنوان 

ایای اجتماعی و زیست محیطی یک پیش نیاز برای رفاه آنها با توجه به دسترسی به مواد غذایی، رژیم غذایی سالم و دیگر مز

 .باشیممی

پاریس با توجه به مسئولیت ما در  ۲۵۰۰تأکید بر این است که بخش کشاورزی باید برای رسیدن به اهداف موافقتنامه دسامبر 

 (خصوص حصول اطمینان از امنیت غذایی مشارکت نماید. )در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا

در باال بردن آگاهی در مورد  ۲۵۰۰به عنوان نتیجه حاصل از نمایشگاه اکسپو « پیمان سیاست غذایی شهری میالن»بر اهمیت 

 .شودمسائل امنیت غذایی شهرها تأکید می

 .شودبه نقش حساس تجارت در مسائل تغذیه شهرها و دستیابی به امنیت غذایی جهانی اذعان می

منظور ایفای نقش خود در امنیت غذایی مناطق شهری و روستایی، باید به سه چالش اساسی رسیدگی  ایم که بهما متقاعد شده

 :ها عبارتند ازکنیم. این چالش

 ـ کشاورزی مولد و پایدار1

تر به منظور هماهنگی با تقاضای رو به رشد مواد غذایی، حفظ تنوع زیستی و استفاده مؤثر از منابع طبیعی محدود، پایدارتر، سازنده

و سودمندتر، کشاورزی باید فعالیت نموده و رونق یابد. بخش کشاورزی باید برای مقابله با اثرات تغییرات آب و هوا، شوک بازار و 

پذیرتر شود. همچنین به منظور تطبیق تغییرات در عادات غذایی، محصوالتی با تنوع بیشتر ساختاری، انعطاف تحوالت اجتماعی و
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تولید نماید. تولید مواد غذایی شهری که در امنیت غذایی نقش دارند بایستی مورد شناسایی قرار گیرند و به اهمیت اجتماعی، 

 .شودمحیطی این نوع از تولیدات توجه فرهنگی و زیست

 ـ زنجیره ارزش و عرضه کارآمد و قابل اعتماد2

زنجیره ارزش و عرضه کارآمد و قابل اتکا باید تقویت شده و در صورت لزوم، ارتباط تقاضای شهرها با ذخایر غذایی بخش روستایی 

و عرضه باید تضمین مالکان خاص به همراه زنجیره ارزش برقرار شود. دسترسی و مشارکت فعال سهامداران، کشاورزان و خرده

 .شود

سازی، پردازش و حمل و نقل مناسب مواد غذایی سالم و مغذی باید اطمینان حاصل شود که ظرفیت کافی در محل برای ذخیره

 .جایی مواد غذایی به حداکثر برسدتلفات مواد غذایی باید به حداقل رسیده و جابه .وجود دارد

 ـ مناطق جذاب روستایی3

های اجتماعی و اقتصادی و های جذاب برای زندگی و کار تبدیل شوند، بنابراین باید فقر و نابرابریباید به مکانمناطق روستایی 

شکاف بین مناطق شهری و روستایی کاهش یافته و ارتباط مناطق روستایی با شهرها بیشتر گردد. بایستی به اهمیت نقش عظیم 

نموده و پاداش مناسب برای آن درنظر گرفته شود. مناطق روستایی باید مطابق با  فعالیت زنان و جوانان در مناطق روستایی توجه

ریزی ایجاد گردد. تنها پس از این تعهدات تجاری چندجانبه حمایت شود. تحوالت و توسعه روستایی باید از طریق مدیریت و برنامه

ها شرط مهمی برای توسعه کشاورزی هند کرد. این فعالیتباشد که مردم، مناطق روستایی را برای زندگی انتخاب خواها میفعالیت

باشد. برای حداقل ساختن فشار مهاجرت جمعیت روستا به مناطق شهری و کاهش آمار جمعیت روستایی، و نیز امنیت غذایی می

 .این مناطق باید از نظر کیفیت زندگی در سطح خوبی قرار داشته باشند

 فراخوان جهت اقدام

، تالش برای ایجاد ۲۵۰٦کننده در هشتمین اجالس وزرای کشاورزی مجمع جهانی غذا و کشاورزی شرکت وظیفه ما وزرای

 :باشدچارچوب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهت توسعه کشاورزی مولد و پایدار می

 :خواسته ما

 (RAI) ی معتبر در بخش کشاورزیگذارـ توسعه دسترسی قانونی به زمین و منابع مالی برای کشاورزان مطابق با اصول سرمایه1

 .(VGGT) های داوطلبانه مالکیت معتبر دولتی زمینو دستورالعمل

مالکان ـ به اصول فعالیت اقتصادی ای که کشاورزان ـ به ویژه خردهها به گونهگذاری در نوآوری و زیرساختـ حمایت از سرمایه2

ها، فناوری، توسعه خدمات و اطالعات بازار دسترسی کافی داشته هادهمانند سرمایه و خدمات مالی، تعلیم و تربیت، آموزش، ن

 .باشند

، و ۲۵۰0ـ منعطف ساختن کشاورزی بر مبنای مصوبات ششمین اجالس وزرای کشاورزی مجمع جهانی غذا و کشاورزی در برلین 3

رزی و جلوگیری از ضرر و زیان در هنگام وری، تنوع و پایداری کشاوتجهیز تولیدکنندگان به دانش بنیادی به منظور افزایش بهره

 .سازی محصوالتبرداشت و ذخیره
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های کشاورزی، بهبود خاک، کاهش فرسایش آبی، بهبود مدیریت آب و استفاده پایدار از منابع طبیعی، به ویژه ـ حاصلخیزی زمین4

س وزرای کشاورزی مجمع جهانی غذا و در بخش خاک و آب، در تعامل با توسعه شهری، در راستای تصمیمات اتخاذشده در اجال

 .۲۵۰0کشاورزی 

گذاری ـ گسترش پتانسیل تولید مواد غذایی در مناطق شهری، افزایش تحقیق و توسعه با مفهومی علمی و ابتکاری و به اشتراک5

 .المللینتایج تحقیقات و تجارب بین

 .های سیاستیگیریعنوان مبنایی برای تصمیم های اطالعاتی و استفاده از آمار بهـ توسعه و بهبود پایگاه داده6

 :زنجیره ارزش و عرضه کارآمد و قابل اعتماد

 :خواسته ما

کنندگان شهری نزدیک هستند برای تولید کارآمد و ـ استفاده از پتانسیل مناطق برون شهری که از نظر جغرافیایی به مصرف1

 .ره ارزش و عرضهبازاریابی مواد غذایی تازه، جهت برقراری و توسعه زنجی

المللی به منظور جلوگیری از کمبود عرضه فصلی و کمبودهای ـ توسعه ارتباطات بین زنجیره ارزش و عرضه ملی و تجارت بین2

 .ایمنطقه

ـ ایجاد و تقویت زنجیره ارزش و عرضه و ایجاد دسترسی تمام تولیدکنندگان و سایر ذینفعان به آن، بدون درنظر گرفتن اندازه و 3

 .ل آنها و ایجاد فرصت برای اشتغال و درآمد در سراسر زنجیره ارزش و عرضهمح

بندی و سیستم حمل و نقل سرد، از جمله تأمین برق و انرژی الزم به ویژه در سازی، بستهـ ایجاد و گسترش ظرفیت ذخیره4

 .ها با یکدیگرکشورهای در حال توسعه و برقراری ارتباط این ظرفیت

ای بیشتر برای فروش محصوالت کشاورزی تولیدکنندگان در مناطق شهری و بهبود موقعیت بازار برای هـ ایجاد فرصت5

 .هاتولیدکنندگان و کسب اطمینان از دسترسی آنها به تعاونی

بهبود ها، انرژی، فناوری اطالعات و ارتباطات( به منظور ـ غلبه بر موانع نهادی و ارائه خدمات پشتیبانی برای زیرساخت )جاده6

 .مبادله کاال بین مناطق شهری و روستایی

 (RAI) گذاری معتبر در بخش کشاورزیـ تقویت دسترسی قانونی به زمین و منابع مالی برای کشاورزان مطابق با اصول سرمایه7

 .(VGGT) و دستورالعمل های داوطلبانه مالکیت معتبر دولتی زمین

جهت زنجیره عرضه معتبر کشاورزی به  FAO-OECD هایعایت دستورالعملـ ترغیب تشکیالت اقتصادی بخش کشاورزی به ر8

فائو و برنامه اقدام جهانی سازمان بهداشت  0/۲۵۰۰صورت کامل و اقدام برای مبارزه با الگوی مقاومت میکروبی مطابق با قطعنامه 

 .جهانی در خصوص مبارزه با مقاومت میکروبی

 .سازی زنجیره ارزشل نوآوری برای بهینهـ تشدید تحقیق و توسعه و تسهیل انتقا9

با همکاری فائو در سال  G20 های کاهش اتالف مواد غذایی و ضایعات که در کنفرانس وزرای کشاورزیـ حمایت از سیاست10

 .مورد تأیید و تصویب قرار گرفت ۲۵۰۰

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۰05۰۵۰۰8۵۵۵8۰0 
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 گزارشات جهانی

 ۵۹/۱۰/۰۱ فارس

  کشتی ماهیگیری خارجی را غرق کرد کشتی ماهیگیری خارجی را غرق کرد   ۲1۲1اندونزی اندونزی 
  .های این کشور، منفجر و غرق کردکشتی خارجی را به اتهام ماهیگیری غیرقانونی در آب ۲0اندونزی 

کشتی خارجی را به دلیل  ۲0روز گذشته مقامات اندونزی آنادولو ، به نقل از خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین

 .های این کشور، منفجر کردندانجام ماهیگیری غیرقانونی در آب

های خارجی به تاکنون و برمبنای قانون غرق کردن کشتی 2014هایی که از سال کشتی، مجموعه کشتی ۲0با غرق شدن این 

 .کشتی رسیده است ۰5۵های اندونزی به اتهام ماهیگیری غیرقانونی در آب

عنوان این کشور به دلیل اینکه قلمروی آبی این کشور را در آینده بهوزیر امور دریایی و ماهیگیری اندونزی اعالم کرده است دولت 

فروند  ۰۵ها متعلق به ویتنام و فروند از این کشتی ۰0ها را ادامه خواهد داد. ثروت ملی قلمداد کند، سیاست غرق کردن این کشتی

 .نیز متعلق به مالزی بوده است

هایی را که دست به این های این کشور اعالم جنگ کرده است و کشتیر آبدولت کنونی اندونزی علیه ماهیگیری غیرقانونی د

 .کندزنند را غرق میاقدام می

اند را به دلیل کشتی خارجی را که عمدتا اهل ویتنام، فیلیپین، تایلند و مالزی بوده ۰5۵تاکنون دولت اندونزی  ۲۵۰0از اواخر سال 

های ماهیگیری غیرقانونی متعلق به خود اندونزی نیز توسط دولت فروند از کشتی ۰۲ماهیگیری غیرقانونی غرق کرده است. بیش از 

 .غرق شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۰05۰۵۰۰8۵۵۵٦05 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  های آبیاری در اردن برای کاهش بحران پناهندگان سوریهای آبیاری در اردن برای کاهش بحران پناهندگان سوریاجرای پروژهاجرای پروژه

ای، همگی دارای زمینی کوچک بودند، های آب حوضه آبریز و آبیاری قطرهشده برای اجرای طرح توسعه سیستمکشاورزان انتخاب

ن طرح به کشاورزان جهت به حداکثر رساندن محصوالت خود که نیازمند حوضه آب برای ذخیره آب باران در فصل گرم بودند و ای

تواند به ایجاد مشاغل فوری برای اعضای محلی جامعه یاری برای فروش و افزایش درآمدشان کمک خواهد کرد، همچنین می

 .رساند

های آب حوضه آبریز و یستمالمللی کار در ابتکاری با توسعه سبه گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، سازمان بین

کند. اردن، از فقیرترین کشورهای جهان های کار مناسب در شمال اردن بازی میای نقش محوری را در ایجاد فرصتآبیاری قطره

 در زمینه آب است و نگهداری محصوالتی که نیازمند آبیاری هستند در اردن بسیار سخت و چالشی برای کشاورزان است.

المللی کار که به در شمال کشور اردن، به لطف ابتکار سازمان بین "مَفرَق"زان استان محروم و وابسته به کشاورزی یونس، از کشاور

دلیل زودی قادر به اجرای طرح کاشت و داشت بادام در زمینی که بهاو کمک کرد یک سیستم بارانی ساده، اما مؤثر بسازد، به

 ود.ها بالاستفاده بود، خواهد بآبی سالکم

( خوانده EIIP) "گذاری اشتغال فشردهبرنامه سرمایه"المللی کار که به گفته وی، شروع این طرح بدون حمایت سازمان بین

 پذیرترین کشاورزان بوده است.ویژه برای فقیرترین و آسیبهای محلی، بهپذیر نبود. هدف این برنامه بهبود زیرساختشود، امکانمی

های طوالنی برای پیدا کردن کسی جهت کمک به من در بهبود زیرساخت مزرعه تالش ر داشت: برای مدتاین کشاورز اردنی اظها

توانستم درختان را بدون وجود منبع آب کشت کنم، اما امروز به جای هدر رفتن آب باران در هر سال، من از شک نمیکردم، بی

های سنتی آوری آبهای جمعه برای انجام این کار استفاده از تکنیککنم و بهترین رااین منبع برای کاشت در مزرعه استفاده می

 مانند حوضه آب است.

 های محلیایجاد شغل

بردار این پروژه نیست، جامعه محلی میزبان تعداد زیادی از پناهندگان فراری از بحران سوریه است که فشار زیادی یونس، تنها بهره

اند، ایجاد شغل در کنند. کارگران محلی برای ساخت آب حوضه آبریز استخدام شدهوارد میرا بر بازار کار محلی و خدمات عمومی 

 کند.نتیجه باعث کاهش فشار بحران پناهندگان در جامعه محلی میزبان کمک می

ر فصل گرم شده برای این برنامه همگی دارای زمینی کوچک بودند، که نیازمند حوضه آب برای ذخیره آب باران دکشاورزان انتخاب

بودند و این طرح به کشاورزان جهت به حداکثر رساندن محصوالت خود برای فروش و افزایش درآمدشان کمک خواهد کرد، 

 تواند به ایجاد مشاغل فوری برای اعضای محلی جامعه یاری رساند.همچنین می

سوریه در شمال اردن است. این منطقه با وجود آن  المللی کار به بحران پناهندگانها بخشی از پاسخ گسترده سازمان بیناین تالش

 برد.گذاری است، رنج میشدت وابسته به کشاورزی است، از افزایش بیکاری و فقر که ناشی از کمبود سرمایهکه به

 افزایش تولید محصوالت کشاورزی
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های فنی ها و با ارائه آموزشتفاده از گلخانهالمللی کار بر روی به حداکثر رساندن تولید محصوالت کشاورزی از طریق اسسازمان بین

 ای تمرکز کرده است.هایی برای مدیریت گلخانه ازجمله استفاده از آبیاری قطرهدر راه

هایی مؤثرتر برای استفاده از آب تالش کرد. دهنده مصرف باالی آب است، بنابراین باید برای پیدا کردن راههجوم پناهندگان نشان

جویی در آب ای جهت صرفههای آبیاری قطرهها است و استفاده از سیستماتخاذشده در این زمینه تمرکز روی گلخانهاز تصمیمات 

جویی شوند تا عالوه بر صرفهگرفته نیز مراحل پس از برداشت را طی کرده و به بازار محلی عرضه میو انرژی است. تولیدات صورت

 اده به کار در گلخانه کمکی به افزایش درآمد خانوار شود.در مصرف آب، با مشغول شدن افراد خانو

المللی کار امیدوار است بتواند این طرح آزمایشی را در مناطق بیشتر که مورد هجوم پناهندگان قرار گرفته، گسترش سازمان بین

در مناطقی که زیر فشار بحران  های شغلی و ایجاد انسجام اجتماعیتوان به ایجاد فرصتدهد. از نتایج حائز اهمیت این طرح می

 آوارگان سوری بود، اشاره کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦08/%D8%A5% 
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 گزارشات جهانی

 فودپرس ۰۹۵1فروردین ماه  ۰۱سه شنبه 

  ایمنی فرآورده های غذایی استایمنی فرآورده های غذایی است  4۰4۰سال سال   اولویت سازمان غذا و دارو دراولویت سازمان غذا و دارو در

گفت: ارتقای سالمت و ایمنی  مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو <مواد غذایی

 .غذایی در زمینه های صادرات و واردات اولویت مهم حوزه غذا در سال جاری است

امنیت غذایی، سالمت فراورده های غذایی صادراتی و وارداتی،  گذاری برای ارتقای سالمت ودکتر بهروز جنت اظهار کرد: سیاست

های ناظر بر سالمت و امنیت غذایی در حوزه غذای ها و تدابیر بخشی و فرا بخشی در اجرای سیاستبررسی و تصویب برنامه

 .دارو تببین شده است سازمان غذا و 

با تعیین متولی واحد و پاسخگوی واحد در برنامه ششم توسعه، ازهرگونه موازی کاری نهادها در  وی در ادامه افزود: بایسته است 

 .جلوگیری به عمل آید مواد غذایی  تائید سالمت 

پایه سالمت و ایمنی  مصداق های  با اشاره به اینکه در خصوص پایش  این مقام مسئول در حوزه فراورده های غذایی همچنین 

ی عملیاتی سامانه ای در این حوزه و نیز تصویب برنامههای بزرگ توسعهسالمت برای طرح ایی، تصویب ضوابط فراورده های غذ

خدمات جامع و همگانی سالمت و ایمنی غذایی، برنامه هایی در دستور کار جدی سازمان غذا و دارو است خاطر نشان نمود: 

های اجرایی که فعالیتهایی مشابه با دستگاه ظارتی و همچنین هماهنگی های نتصویب ساز و کارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش

با ما دارند به جهت جلوگیری از موازی کاری و اتالف سرمایه و انرژی کشور که به عنوان وظایف شورای عالی سالمت و امنیت 

 .کالن سالمت می باشد ی در پیشبرد سیاست ها غذایی به تصویب رسیده است از دیگر برنامه های دیگر این سازمان 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=fb96e 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

گردوغبار و ذرات گردوغبار و ذرات های پایش های پایش های هواشناسی ساخته شد/ ایستگاههای هواشناسی ساخته شد/ ایستگاهسوپرکامپیوترهای تحلیل دادهسوپرکامپیوترهای تحلیل داده

  شودشوداندازی میاندازی میمعلق امسال راهمعلق امسال راه

های هواشناسی در کشور توسط رئیس سازمان هواشناسی کشاورزی در گفتگو با ایانا از ساخت سوپرکامپیوترهای تحلیل داده

 .های پایش گردوغبار و ذرات معلق در سال جاری خبر دادمتخصصان داخلی و همچنین راه اندازی ایستگاه

ن هواشناسی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر گفت: ایران جزو رئیس سازما

 سازمان جهانی هواشناسی است و دارای رتبه مناسبی بین کشورهای حوزه این سازمان است.

های هوایی است تا بتواند ردازش و تحلیل دادهترین تجهیزات پمسعود حقیقت افزود: سازمان جهانی هواشناسی دارای پیشرفته

 های جوی مورد ارزیابی قرار دهد.کشور متأثر از پدیده 0۵تا  ۲۵های هوا را روی اثرگذاری توده

نامگذاری کرده است که  "ترتر و نمناکتر، خشکاقلیم آینده صاف"را با شعار  ۲۵۰٦وی خاطرنشان کرد: این سازمان سال 

 ویژه در کشورهای دارای اقلیم خشک نظیر ایران است.رفتن دمای هوا به دهنده باالنشان

ماه نیز به نام روز جهانی هواشناسی نامگذاری شده است، حقیقت ادامه داد: شعار سازمان جهانی هواشناسی که سوم فروردین

های خطی در انتظار مردم د پدیدهدههای اقلیمی پیش رو است و نشان میها و چالشهای رگباری و طوفاندهنده بارشنشان

 جهان خواهد بود.

 در کشور "سنجیباران"ایستگاه  ۲۱۵۵و  "هم دیدی"ایستگاه  9۰1

های هواشناسی در خاورمیانه جزو پنج کشور نخست رئیس سازمان هواشناسی کشاورزی تصریح کرد: ایران به لحاظ تعداد ایستگاه

 ی است.بوده و در دنیا نیز دارای رتبه قابل قبول

کنند در کشور وجود دارد و دوهزار و روزی وضعیت جوی را پایش میصورت شبانهایستگاه همدیدی که به 0۰0وی یادآور شد: 

ترین ابزارهای ممکن ایستگاه رادار هواشناسی که مجهز به پیشرفته 5ایستگاه فرودگاهی و همچنین  ۰٦سنجی و ایستگاه باران 5۵۵

 کنند.می هستند، وضعیت جو را رصد

پردازند و تالش مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی به پایش شرایط جوی می 0۰حقیقت تأکید کرد: همچنین در کشورمان 

 های تولیدات کشاورزی را مورد توجه قرار دهند.بینیکنند پیشمی

کنند به کمک دارد که تالش میهای پایش گردو غبار و ذرات معلق نیز در کشورمان وجود وی اظهار داشت: همچنین ایستگاه

 های تولیدی ارائه دهند.تری برای فعالیتبینی دقیقکشاورزان آمده و پیش

 سوپرکامپیوتر بومی ساخته شد

رئیس سازمان هواشناسی کشاورزی با اشاره به جایگاه فعلی هواشناسی کشاورزی در کشور گفت: هرچند سازمان هواشناسی تالش 

های ممکن را برای تسهیل کردن فعالیت کشاورزی در اختیار بینیترین پیشو تجهیزات فعلی، دقیق کرده است تا با امکانات

هایی که در ورود ابزار و تجهیزات پیشرفته به کشور وجود داشت، علت شرایط تحریمی و محدودیتتولیدکنندگان قرار دهد، اما به

 ها را منکر شد.توان وجود برخی نارسایینمی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های هواشناسی ازجمله ابزارهایی بود که شرایط تحریمی ایران باعث شد ورود آن به کشور ود: سوپرکامپیوتر تحلیل دادهحقیقت افز

ممکن نشود، اما با تالش دانشمندان و محققان ایرانی نوع بومی آن ساخته شد و اکنون برآوردهای هواشناسی با تکیه بر این ابزار و 

 تری در حوزه کشاورزی وجود دارد.ش قویتر بوده و پردازتجهیزات دقیق

علت تحریم با وی خاطرنشان کرد: ناوبری هوایی برای نیازسنجی مسیر هوایی نظیر بالن و رادیون پروازی نیز از ابزارهایی بود که به

آن داخلی آن ساخته  گرفته مسئوالن، از سایر مرزها به کشور وارد یا نوعرو شد، اما با همت صورتهایی روبهمشکالت و محدودیت

تواند ایستگاه برسد، می ۰۰بینی سطح فوقانی جو وجود دارد که در صورتی که به ایستگاه برای پیش ۰۵شد.حقیقت ادامه داد: 

 ها، نیازمند منابع مالیتری را ارائه دهد؛ طبیعتاً چنین ارتقای تجهیزات این ایستگاهتر و با بازه زمانی طوالنیهای دقیقبینیپیش

 داخلی و خارجی است.

 درصد اعتبارات عمرانی تخصیص یافت ۲9

منظور تجهیز و نوسازی ابزار و رئیس سازمان هواشناسی کشاورزی با اشاره به میزان اعتبارات سازمان هواشناسی تصریح کرد: به

های ناشی از تحریم و نوسان های گذشتهعلت مشکالت سالتجهیزات باید از اعتبارات عمرانی، منابعی اختصاص پیدا کند که به

 درصد اعتبارات عمرانی تأمین شده است. ۲0نفتی کمتر از 

پیشنهاد شده و در  5۰رسد در الیحه بودجه نظر میوی یادآور شد: ارتقای تجهیزات در سال جاری نیازمند اعتباراتی است که به

 تواند به کمک ارتقای بخش بیاید.صورت تصویب در صحن علنی مجلس می

 شوداندازی میرادار اردبیل راه

اندازی شد و امسال تأکید کرد: سال گذشته رادار پایش هوا در استان فارس راه 5۰های سازمان در سال حقیقت با اشاره به برنامه

 شود.اندازی میزودی راهرادار اردبیل از طریق منابع مالی استانی تأمین سرمایه شده که به

ترین اقداماتی است که احداث آنها در سال جاری در دستور کار های پایش گردوغبار و ذرات معلق از مهمهوی اظهار داشت: ایستگا

 تری در حوزه کشاورزی ارائه کند.های قویقرار گرفته تا بتواند تحلیل

 موج هوای گرم در کشور از امروز

جز مناطق ساحلی دریای خزر، از روند افزایش دما بهها، بینیرئیس سازمان هواشناسی کشاورزی در پایان گفت: بر اساس پیش

امروز ادامه پیدا خواهد کرد و در صورتی که افت دما در هفته آینده وجود نداشته باشد، اطمینان بیشتری برای عبور از شرایط 

 سرمازدگی فراهم خواهد شد./

//www.iana.ir/fa/news/http:۲5٦0۰/%D8%B0%D5% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۹تاریخ: 

  ۰141۰141گزارش موشکافانه تولیدات کشاورزی، جنگلداری و شیالت در سال گزارش موشکافانه تولیدات کشاورزی، جنگلداری و شیالت در سال 

در جنگلداری و شیالت را مرکز آمار ایران در جدیدترین بررسی خود و با جزییات تازه در تولیدات بخش کشاورزی، 

 برآورد کرد. ۰141سال 

خورشیدی موشکافی کرده است که  ۰050به گزارش ایانا، مرکز آمار ایران در جدیدترین بررسی خود ایران را در آیینه آمار در سال 

کشاورزی، جنگلداری و شیالت که توسعه آن، افزایش تولیدات زراعی، دامی، شیالت و جنگلداری را به همراه خواهد در زیر بخش 

شت و افزایش تولید اقالم مذکور ضمن ایجاد اشتغال و کمک به رشد اقتصادی به امنیت غذای و بهبود تغذیه کمک می کند آمده دا

هزار تن برآورد شد که بیشترین میزان تولید در استان خراسان  58۰در کل کشور  ۰050است: مقدار تولید گوشت قرمز در سال 

 هزار تن محقق شد. ۰۵ولید در استان البرز با هزار تن و کمترین ت 5۰رضوی با رقم 

هزارتن کمترین میزان تولید و  ۰۵هزارتن تولید شد که استان کهگیلویه و بویر احمد با  00در بخش گوشت مرغ دو میلیون و 

 هزار تن بیشترین تولید را در کشور داشته است. ۲00مازندرن با تولید 

هزار بهره بردار با  ۲58حدود یک میلیون و  ۰05۵ری از دامداری های کشور در سال این بررسی می افزاید: طبق نتایج آمارگی

هزار راس بز و  50میلیون و  ۲۲هزار بهره بردار با  ۰0۵هزار راس گوسفند و بره،حدود یک میلیون و  ۲۰۰میلیون و  ۰۵تعداد 

 راس گاو و گوساله وجود داشته است. هزار  5۰میلیون و  ٦هزار بهره برداری با  5٦بزغاله و حدود یک میلیون و 

تن، سهم صید از آب های  ٦05هزارو  05درصد با رقمی معادل  ۲/0در زیر بخش شیالت و آبزیان سهم صید از آب های شمال 

تن و در  5۰5هزارو  05۰درصد با رقمی معادل  ۲/05تن، سهم آبزی پروری  8٦۰هزارو  ۰0۰درصد با رقمی معادل  ٦/۰٦جنوب 

 تولید و صید شد. ۰050تن آبزی در آب های کشور طی سال  ۲۲5هزار و  505مجموع 

نسبت به سال قبل در حوزه  ۰05۲همچنین ارزش افزوده فعالیت های بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری در سال 

درصدی، جنگلداری  ۰۰/00ر ، دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکا۲0/50های زراعت و باغبانی از رشد 

درصدی برخوردار بود.این بررسی در زیر بخش عشایر کوچنده آورده است: عشایر  ٦0/0۵درصدی و ماهیگیری از رشد  00/00

برآورد شده اند که  ۰085نفر مطابق سر شماری سال  80۵هزارو  ۰8٦خانوار با جمعیت یک میلیون و  ٦٦۵هزارو  ۲۰۲کوچنده 

 ۰5تا  ۰۰در صد را مردان تشکیل می دهند و بیشترین جمعیت عشایر کوچنده کشور در رده سنی  ۰۰زنان و درصد آن ها را  05

هزارو  ۲۲و  5۲۵هزارو  ۲0سال قرار دارند.بیشترین جمعیت عشایر در دوره ییالق مربوط به استان های فارس و کرمان به ترتیب با 

نفر  8۲۰هزارو  ۰05خانوار و  ۲55هزارو  ۲5شالق نیز در استان فارس با خانوار است و بیشترین جمعیت عشایر در دوره ق ۰٦0

 ۰۰5در بخش تولید قالی، قالیچه و گبه  ۰085جمعیت است.همچنین مقدار تولید و فروش صنایع دستی عشایر کوچنده در سال 

هزارو  ۰٦متر مربع و فروش  ٦۵۰زارو ه ٦0متر مربع و در بخش گلیم و زیلو با تولید  ۲۲0هزارو  5۲)مترمربع( و فروش 0٦۵هزارو 

متر  005هزارو  ۰۰۰متر مربع حصیر و فروش  5هزارو  500متر مربع ورنی و جاجیم و تولید 085هزارو  ۰5متر مربع و تولید  0٦0

 مربع و...بوده است.

http://www.iana.ir/fa/news/۲5٦۵5/%DA%AF%D8%B۲% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۰۹۵۹فروردین  ۰۱تاریخ: 

  در ایتالیادر ایتالیا  ""خاک و حبوبات: همزیستی برای زندگیخاک و حبوبات: همزیستی برای زندگی""برگزاری سمینار برگزاری سمینار 

ید حبوبات با توجه به رابطه متقابل خاک و حبوبات در اهمیت خاک سالم در تول "همزیستی برای زندگی"سمینار خاک و حبوبات 

 .شودو همچنین بهبود خاک با تولید حبوبات برگزار می

( را با هدف ۲۵۰۰به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( سال گذشته )

جهانی خاک نامگذاری کرد و در ادامه نیز جلب توجه به مزایای خاک سالم و نقش حائز اهمیت آن در تولید مواد غذایی به نام سال 

کند، توجه به این نکته است که برای اختصاص داد، اما آنچه این دو سال را به هم مرتبط می "حبوبات"را به  ۲۵۰٦سال جاری 

 بخشد.تولید حبوبات، وجود خاک سالم حیاتی است و از سویی نیز کاشت حبوبات، سالمت خاک را بهبود می

در مقر سازمان ملل در رم  "خاک و حبوبات: همزیستی برای زندگی"(، سمینار ۰05۰فروردین  0۵) ۲۵۰٦آوریل  ۰5ر از این رو، د

 شود.ایتالیا برگزار می -

این رویداد بر رابطه دوطرفه خاک و حبوبات متمرکز است، در حالی که بحث درباره چگونگی کمک کاشت حبوبات برای رسیدن به 

 ادامه دارد. ۲۵0۵ توسعه پایدار در سال

تشویق تولید حبوبات برای بهبود سالمت "این سمینار با حضور کارشناسان و سخنرانان کلیدی از سراسر جهان در سه قسمت 

وری های مخلوط و متناوب برای افزایش حاصلخیزی خاک، تنوع زیستی و بهرهتمرکز روی کاشت حبوبات در کشت"، "خاک

کنندگان جهت داشتن رژیم غذایی ن سطح آگاهی درباره ارزش غذایی حبوبات برای کمک به مصرفتمرکز روی باال برد"و  "زمین

 شود.برگزار می "سالم

توسعه داد؟ در پاسخ به این پرسش  ۲۵0۵های مناسبی را جهت کمک به برنامه توسعه پایدار ها و شیوهحلتوان راهچگونه می

از حبوبات در پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه، ترویج  توان به تمرکز ویژه روی چگونگی استفادهمی

زایی و متوقف ها، مبارزه با بیابانهای زمینی، مدیریت جنگلکشاورزی پایدار، محافظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم

 ساختن تخریب زمین اشاره کرد./
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