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5 به مناسبت روز جهانی تخم مرغ بررسی شد؛/وعده هاي تو زرد در مورد کاهش قیمت تخم مرغ 10:17 خبرگزاري شیرازه

8 در میزگرد مجازي ایرنا مطرح شد : /رونق زندگی در مناطق روستایی و عشایري با سرمایه ... 07:09 ایرنا

13 حرف مردم خراسان

15 راهکار هاي افزایش تحمل الکتوز و تامین کلسیم موردنیاز بدن 11:53 واحد مرکزي خبر

16 امام جمعه یزد : /تامین نهاده هاي دامی براي جلوگیري از گرانی لبنیات در اولویت قرا... 15:18 ایرنا

17 تفاهمنامه بین وزارت صمت و جهاد کشاورزي براي تنظیم کاالهاي اساسی 14:51 ایران اکونومیست

محصوالت لبنی مازندران را کاهش داد 18 کرونا تولید  14:26 باشگاه خبرنگاران

19 وظایف تنظیم بازار کاالهاي اساسی مجددا به وزارت جهاد بازمی گردد 14:07 فصل تجارت

20 دالیل گرانی مواد غذایی مشخص شد 13:08 تابناك

صنایع لبنی
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خبرگزاري شیرازه
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به مناسبت روز جهانی تخم مرغ بررسی شد؛/وعده هاي تو زرد در مورد کاهش قیمت تخم
مرغ

روز جهانی «تخم مرغ» چه بسا می توانست مجالی براي خوردن غذایی باشد که عنصر اصلی تشکیل دهنده اش تخم است اما این روز بهانه شده تا داغ

دل مردم تازه شود

روز جهانی «تخم مرغ» چه بسا می توانست مجالی براي خوردن غذایی باشد که عنصر اصلی تشکیل دهنده اش تخم است اما این روز بهانه شده تا

داغ دل مردم تازه شود قیمت سر به فلک کشیده تخم مرغ حاصل بی تدبیري مسئوالن است چنانچه چند ماه پیش آن جوجه هاي یکروزه را زیر

خاك زنده زنده مدفون نمی کردند اکنون خیال مردم از قیمت مرغ و تخم مرغ آسوده بود با روز 9 ماه اکتبر به عنوان روز جهانی تخم مرغ نامگذاري

شده است؛ علت نامگذاري چنین روزي در تقویم «اهمیت غذایی» آن است در کشور ما نه تنها اقدامات موثري در راستاي شناساندن این محصول

مغذي صورت نمی گیرد حتی با گران کردن آن را از سفره هاي اقشار کم درآمد جامعه حذف می کنند اقدامات جالب و مختلفی در جهت انعکاس

ارزش غذایی تخم مرغ در سراسر جهان صورت می گیرد به فرض مثال؛ مرغداران کانادایی با شرکت در مراسم "جشن صبحانه" در این روز ، به

130هزار کودك صبحانه اي متشکل از محصوالت تخم مرغی می دهند در زامبیا ، انجمن مرغداري این کشور اقدامات تبلیغاتی مختلفی براي این

روز انجام دادند که از آن جمله بحث و گفت و گوهایی مختلف رسانه اي ، برگزاري مسابقات مقاله نویسی در مورد "تخم مرغ و خواص غذایی آن"

در میان دانش آموزان و غیره بود در بنگالدش ، انجمن کشاورزي و دامپروري این کشور با همکاري سازمان خواروبار و کشاورزي جهان (فائو) نیز

مراسمی را برگزار کردند که در آن تخم مرغ هاي آب پز رنگی را در جعبه هایی حاوي کاغذهایی که خواص مفید تخم مرغ بود که در میان مردم

توزیع می کنند در فرانسه نیز 500 هزار تخم مرغ به خیریه اعطا می شود در ترکیه نیز این روز با عنوان "تخم مرغ منبع حیات و خواص غذایی آن"

جشن گرفته می شود؛(تمام مراسم قبل شیوع جهانی کرونا برگزار می شد) اما در کشورما نه تنها اقدامات موثري در راستاي شناساندن این محصول

مغذي صورت نمی گیرد حتی با گران کردن آن را از سفره هاي اقشار کم درآمد جامعه حذف می کنند 

از مرغ تا تخم مرغ الکچریکم بیراه نمی گویم ، امروزه تخم مرغ غذایی الکچري خانوارها کم درآمد است؛ که با رشد چند برابري خود از سفره کم

درآمدها َپر کشیده و اقشار ضعیف جامعه را در شوکی عظیم فرو برد ، سواالت متعددي ذهن کثیري از افراد کشور را که متقاضی این غذاي کم

هزینه اما شکم پرُکن بودند را به خود مشغول کرد ، آیا تخم مرغ ها وارداتی هستند؟ آیا تولید تخم مرغ هم در ارتباط مستقیم با افزایش نرخ ارز

است؟ چرا کسی ناظر بر افزایش قیمت ها نیست؟تخم مرغ هم «حبابی» شددرگزارش شهریور ماه مرکز آمار کشور آمده است که قیمت تخم مرغ

رکوردار افزایش قیمت ها بوده و نسبت به اکثر کاالها گوي سبقت را ربوده است ، هر شانه تخم مرغ از 17 هزار تومان به 35 تا 38 هزار تومان

افزایش یافت . خبري دیگر از جنس گرانی در شهر ! به میزان کافی در کشور تولید تخم مرغ داریم و ساالنه حدود یک میلیون و 30 هزار تن تخم

مرغ درکشور تولید می شود که 60 هزار تن آن مازاد بر تولید داخلی است جاي امیدواري است؛ کاظم خاوازي وزیر جهاد کشاورزي در 27 شهریورماه

قول داد که قیمت تخم مرغ به زودي پایین بیایید و عنوان کرد : به میزان کافی در کشور تولید تخم مرغ داریم و ساالنه حدود یک میلیون و 30

هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می شود که 60 هزار تن آن مازاد بر تولید داخلی است 

در همین راستا فرزاد طالکش دبیر انجمن ملی طیور ایران با بیان اینکه آمارهاي دقیقی از میزان تاثیرگذاري قیمت تخم مرغ بر اساس مرکز آمار

ایران در 10 دهک جامعه در دسترس است ، یادآوري می کند : اکثریت کسانی که با رشد قیمت تخم مرغ دچار مشکل می شوند ، سه یا چهار

دهک اول جامعه هستند ، سرانه مصرف مرغ در کشور 31,7 کیلوگرم است ، اما براي دهک یک تا چهار جامعه 20 کیلو است .
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برخالف تخم مرغ ، سرانه مصرف جامعه 210 عدد است اما براي چهار دهک 330 عدد است صنعت دام و طیور ما وابسته به کشورهاي خارجی

استدر مورد گرانی بی سابقه تخم مرغ جعفر قادري عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خانه ملت می گوید : گوشت مرغ و تخم مرغ با ارز آزاد

تولید می شود ، دامداران و تهیه کنندگان تالش می کند محصوالت تولیدي را با قیمت باالتر فروخته تا جبران قیمت ارز آزاد شود نماینده مردم

شیراز و ورزقان در مجلس شوراي اسالمی در ادامه می افزاید : بانک مرکزي به جهاد کشاورزي اعالم کرده که طیور مصرفی با قیمت مناسبی وارد

بازار شود اگر این دستور بانک مرکزي به درستی اجرا شود به زودي شاهد کاهش قیمت ها علی الخصوص در بخش مواد لبنی و پروتئینی خواهد

بود 

وي در ادامه تاکید می کند : مجلس در روزهاي آینده به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد؛ نبود نظارت در بازار مصرفی تا قیمت گذاري نامتعادل در

بازار اقالم خوراکی از اولویت هاي کمیسیون اقتصادي و کشاورزي است ، بدون شک قیمت گوشت ، لبنیات و تخم مرغ که جز کاالهاي اساسی

هستند باید با توجه به درآمد خانوارها به صورت عادالنه تخصیص پیدا کند . نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد : متاسفانه صنعت دام و طیور

ما وابسته به کشورهاي خارجی است و قیمت گذاري دام و طیور و حتی تخم مرغ از این وابستگی تاثیر می پذیرد؛ مدیران در سال هاي اخیر تالشی

در جهت استقالل نهادهاي داخلی نداشته که در بحران هاي ارزي کمبودهاي مردمی به وضوح دیده می شود 

کنجاله تخم پنبه را به جاي سویا خوراك مرغان شددر این میان علیرضا نظري ، نماینده مردم خمین در مجلس شوراي اسالمی در پیامی توئیتري

نسبت به خطر افتادن امنیت غذایی و سالمت مردم جامعه واکنش نشان داد نوشت؛ همین چند وقت پیش برخی از رانت خواران ، با ارز 4200

تومانی نهاده دامی وارد کردند ، متاسفانه آقایان وارد کننده اکنون با صعود قیمت ها خون مردم را در شیشه کرده اند ، حاال هم براي کنترل قیمت

تخم مرغ ، بدون توجه به سالمت مردم ، براي کاستن هزینه تولید ، کنجاله تخم پنبه را به جاي سویا به تولید کننده پیشنهاد داده اند . همچنین

نظري عضو کمیسیون کشاورزي مجلس دالیل افزایش قیمت تخم مرغ را بستگی به چند عامل می داند و می گوید : گرانی نهاده هاي دامی و عدم

تأمین آن ها بر اساس ارز حمایتی و کاهش ارزش پول ملی از دالیل افزایش قیمت تخم مرغ در این روزها است کرونا عاملی بر گرانی تخم

مرغنماینده مردم خمین شهر ادامه می دهد : قیمت تخم مرغ همیشه متعادل بوده است و اگر صادراتی هم بوده با افزایش قیمت بسیار اندك و

موقتی بود ، اما با توجه به وضعیت بیماري کرونا که پزشکان مصرف تخم مرغ را سفارش می کنند ، این ماده غذایی ارزش بیشتري پیدا کرده است

این کاال ارزش غذایی بسیاري دارد و با تداوم گرانی تخم مرغ ، این محصول نیز همانند بسیاري از مواد غذایی ارزشمند از سفره غذایی مردم حذف

خواهد شدصادرات تخم مرغ مشروط با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزي است تا شاید بخشی از بی تدبیري در مدیریت جبران شود اوایل مهر ماه

بود که افزایش تخم مرغ سر و صداي بسیاري به پا کرد در این میان تصمیمی که با حضور معاون اول ریاست جمهوري گرفته شد مبنی بر صادرات

تخم مرغ مشروط با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزي است تا شاید بخشی از بی تدبیري در مدیریت جبران شود و قیمت ها از بی سر و سامانی

خارج شوند در پی این تصمیم ناگهانی محمدرضا طالیی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور تصریح کرد : مقرر شد شرکت پشتیبانی امور دام

و اتحادیه مرغ تخم گذار نسبت به توزیع گسترده تخم مرغ با قیمت مصوب در سازمان هاي میادین ، فروشگاه هاي زنجیره اي ، کارخانجات و

مصارف عمده تخم مرغ اقدام کند در پی آخرین جلسات در مورد افزایش قیمت تخم مرغ قرار شد ، قیمت تخم مرغ در جلسه ستاد تنظیم بازار از در

مرغداري 12 هزار تومان و براي مصرف کننده 14 هزار و 500 تومان به تصویب رسیده ، که برخی برندها متناسب با کشش بازار و هزینه هاي تمام

شده ، قیمت متفاوتی را روي بسته بندي خود درج می کردند مرغ بومیکالم آخر؛ تازترین گزارش سازمان ملل متحد که توسط فائو ، صندوق بین

المللی توسعه کشاورزي ، یونیسف ، برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی بهداشت تدوین شد؛
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در مورد وضعیت امنیت غذایی و تغذیه نشان می دهد که در حال حاضر حدود 690 میلیون نفر یا به بیانی 8 9 درصد جمعیت جهان از گرسنگی رنج

می برند براساس این گزارش ، شمار گرسنگان جهان در سال 2019 نسبت به سال پیش از آن تقریبا 10 میلیون نفر و نسبت به پنج سال پیش از

آن نزدیک به 60 میلیون نفر افزایش داشته است براساس این گزارش «وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان 2020» ، شمار افرادي که از ناامنی

غذایی حاد رنج می برند نیز طی پنج سال اخیر روند افزایشی مشابهی داشته است در سال 2019 ، حدود 750 میلیون نفر یا نزدیک به 10 درصد

جمعیت جهان در معرض سطوح شدیدي از ناامنی غذایی قرار داشتند اوضاع اقتصادي بیشتر از آنچه که مسئوالن می گویند وخیم است این را سبد

تغذیه اي هر خانوار ایرانی نشان می دهد همچنین آمارهاي ثبت شده در این گزارش نشان می دهد که در سال 2019 حدود 2 میلیارد نفر از ساکنان

کره زمین دسترسی مرتبی به مواد غذایی سالم و ایمن ، مغذي و کافی نداشته اند اما ایران با تورمی که دارد کجاي این تقسیم بندي در قرار می

گیرد؟ سناریور کرونا روي گرانی قیمت مواد غذایی از شیر و ماست گرفته تا گوشت و تخم مرغ تاثیر مستقیمی گذاشته است تحریم ها؛ تورم و کرونا

سفره ایرانیان را کوچک و کوچک تراز قبل کرده است و این امر در آینده اي نزدیک تهدیدي بزرگ براي سالمتی مردم است 

این ناامنی غذایی در اکثر حاشیه شهرها و علی الخصوص شهرهاي محروم کشور بیشتر دیده می شود ، گرانی در سایه تحریم ها زندگی ایرانیان

تحت تاثیر قرار داده است از مسکن گرفته تا مواد غذایی مصرفی امروزه با باال و پایین شدن ارز تغییر قیمت می دهند ، سیاست هاي قیمت گذاري ،

درآمد ، یارانه ها و سطح رفاه می تواند درجه ناامنی غذایی را تغییر دهد . به نظر می رسد اوضاع اقتصادي بیشتر از آنچه که مسئوالن می گویند

وخیم است این را سبد تغذیه اي هر خانوار ایرانی نشان می دهد پایان پیامگزارش از محبوبه اشرفی پیمان
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در میزگرد مجازي ایرنا مطرح شد : /رونق زندگی در مناطق روستایی و عشایري با سرمایه
گذاري و توسعه زیرساختها

 

اصفهان ایرنا مناطق روستایی و عشایري کشور از جمله اصفهان داراي مزیت هایی است که با شناخت ظرفیت ها و استعدادها و برنامه ریزي هاي انجام

شده افزایش تولید ، اشتغال زایی و سرمایه گذاري را در این مناطق رقم زده است که به اعتقاد کارشناسان حاضر در میزگرد مجازي ایرنا در مسیر جهش

تولید قرار گرفته است و برخی از چالشهاي موجود باید برطرف شود .

کارشناسان می گویند در سال هاي گذشته توجه به نظام شهرمدار و مصرف گرایی ، عشایر و روستاها را از ماهیت تولیدي خود دور نگه داشت ولی

سیاست هاي دولت رونق زندگی روستایی و به عبارتی بازگشت به شکوفایی و تولید را در این مناطق به ارمغان آورده است که نقطه آغازین خوبی

در مسیر جهش تولید است اشتغال روستایی و عشایري با بهره گرفتن از ظرفیت هاي بومی و محلی ، یکی از راهکارهاي دولت بوده که به خصوص

در هفت سال گذشته بر آن تمرکز شده تا بتوان روستاها را به ماهیت واقعی خود بازگرداند در همین پیوند و بر اساس آمار موجود اشتغال روستایی از

سال 96 تاکنون با توجه به پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی و عشایري رشد 26 درصدي داشته و از سه درصد به 29 درصد رسیده است روستاها

در واقع کانون تولید هستند که متناسب با نیازها و توانمندي اقتصادي می توان ، به ایجاد سایر صنایع و خدمات مرتبط با اقتصاد روستا براي استفاده

حداکثري از ظرفیت تولیدي و اشتغال زایی روستایی در آنها پرداخت زندگی عشایري و روستا به اعتقاد کارشناسان امر موتور محرکه سایر صنایع و

جریان اقتصادي است که می تواند عالوه بر توانمندکردن بخش خصوصی به تحول آفرینی در حوزه تولید و اشتغال زایی با استفاده از ظرفیت هاي

موجود منجر شود 

تقویت مشاغل خانگی در حوزه هاي مختلف صنایع دستی ، فرآوري محصوالت کشاورزي و باغی ، ایجاد و تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی در

مناطق روستایی ، توجه به گردشگري و کشاورزي با همکاري نهادهاي ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزي و سازمان میراث فرهنگی و

گردشگري از راهکارهاي توانمندکردن روستاها در تقویت تولید و ایجاد اشتغال محسوب می شود . کشاورزي یکی از حوزه هاي مورد توجه در

احیاي تولید روستاهاست ولی همه ماجرا نیست چرا که در بسیاري موارد کشاورزي که رواج دارد معیشتی و در حد تامین زندگی است ولی باید به

فکر ایجاد رفاه و اشتغال روستایی از راه هایی فراتر از حوزه کشاورزي بود تا منجر به ایجاد اشتغال و رفاه نسبی در روستا شود عشایر به عنوان

جامعه مولد همواره در عرصه هاي مختلف اقتصادي ، فرهنگی و سیاسی ایفاي نقش کرده و در مقاطع و تحوالت مختلف دین خود را به کشور ادا

کرده اند که با حمایت از آن ها قادر به خودکفایی در تولید مثل تولید گوشت قرمز خواهیم بود کارشناسان حوزه عشایر معتقد هستند آیین هاي کوچ

، سنت هاي عشایرنشینان ، بازي ها و حتی یک سیاه چادر عشایر به خودي خود می تواند زمینه ساز جهش تولید ، رونق گردشگري و اشتغال در

این مناطق باشد آنان بر این باورند که دست بافته هاي سنتی ، لباس هاي محلی ، لوازم تزئینی ، غذاهاي بومی که از محصوالت تولیدي عشایر

است ظرفیت هایی هستند که می توانند حتی شهرنشینان را براي کسب درآمد به مناطق عشایري بکشاند جمعیت روستایی کشور براساس

سرشماري سال 45 بالغ بر 20 میلیون نفر بوده و در سال 95 نیز به همین میزان ثبت شده و جامعه عشایري ایران با 1 2 میلیون نفر معادل 1 5

درصد جمعیت کشور را دارند عشایر 28 درصد صنایع دستی کشور را تولید می کنند که بخشی از آن به خارج صادر می شود و 28 درصد دام سبک و

25 درصد گوشت قرمز موردنیاز کشور را تامین می کنند 

استان اصفهان با پنج میلیون و 120 هزار نفر جمعیت داراي بیش از یکهزار و 700 روستا و آبادي با جمعیت افزون بر 610 هزار نفر است که 935

روستاي اصفهان بیش از 20 خانوار جمعیت دارد و این استان داراي 9 هزار و 605 خانوار عشایري است که عشایر کوچرو اصفهان که شامل ایل

قشقایی و بختیاري می شوند ، بیش از 6 ماه از سال را در شهرستان ییالقی و کوهستانی غرب ، جنوب و جنوب غربی این استان زندگی می کنند .
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خبرگزاري جمهوري اسالمی استان اصفهان در همین ارتباط و به خاطر شیوع گسترده ویروس کرونا میزگردي مجازي با عنوان "جهش تولید در

بخش روستایی و عشایري اصفهان" با حضور سید کمیل طیبی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان ، علی رحمانی مدیرکل دفتر امور روستایی

استانداري اصفهان ، مختار اسفندیاري مدیرکل امور عشایر اصفهان و سهراب مظفر حاجیان مدیرعامل اتحادیه شرکت تعاونی هاي روستایی استان

اصفهان برگزار کرد . توسعه زیرساخت هاي روستایی در سال هاي اخیر مدیرکل دفتر امور روستایی استانداري اصفهان گفت : با توسعه زیرساخت ها

در روستاهاي این استان زمینه سرمایه گذاري براي فعالیت هاي اقتصادي افزایش یافته است علی رحمان در این میزگرد مجازي ایرنا با اشاره به

سیاست هاي حوزه روستایی مناطق محروم دولت تدبیر و امید افزود : در هفت سال گذشته دولت نگاه ویژه به این نقاط از کشور داشته که به توسعه

این مناطق و کاهش مهاجرت منجر شده و در برخی از روستاها مهاجرت از شهر به روستا داشته ایم وي ادامه داد : توجه به نیازهاي زندگی روستایی

و اختصاص منابع و زیرساخت به این مناطق در رونق زندگی و کاهش دغدغه هاي اجتماعی موثر بوده و خانواده روستایی با وجود امکانات و شرایط

مطلوب زندگی مثل آب و هواي سالم قصد مهاجرت نداشته اند وي با اشاره به فعالیت هاي اقتصادي در مناطق روستایی ، گفت : فعالیت در حوزه

هاي کشاورزي ، صنایع دستی ، دامپروري ، گردشگري و معدن در این بخش از استان اصفهان انجام شده و در برخی روستاها بیکاري نداشته و

نیروي کار از شهرها به روستا می روند 

افزایش سرمایه گذاري در روستاها و پاسخگو نبودن تسهیالت بانکی مدیرکل دفتر امور روستایی استانداري اصفهان با بیان اینکه تسهیالت بانکی

به متقاضیان فعالیت هاي اشتغال زایی و اقتصادي در بخش روستا اختصاص پیدا می کند ، اظهارداشت : با توجه به استقبال به سرمایه گذاري در

این بخش ، تسهیالت بانکی پاسخگو نبوده است . وي اضافه کرد : در سه سال گذشته 900 میلیارد ریال تسهیالت بانکی براي اشتغال در

روستاهاي استان اصفهان اختصاص یافته و به 150 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز بود که به دلیل نبود اعتبار برخی از این پروژه ها اجرایی نشده است

وي ادامه داد : با تامین تسهیالت بانکی و سهم فعاالن اقتصادي پروژه هاي دیگري در این حوزه فعال خواهد شد که در اقتصاد کشور ، تامین ارزش

افزوده و اشتغال زایی و جهش تولید نقش دارد وي شیوع بیماري کرونا را یکی از موانع پیش روي فعالیت هاي اقتصاد محور روستایی بیان کرد و

گفت : سرعت خوبی در انجام این فعالیت ها در حال انجام بود که شیوع این بیماري فرصت را از بین برد اما زمینه و بسترسازي ها براي دوران

پساکرونا آماده خواهد شد ظرفیت هاي هر منطقه مبناي تعریف پروژه هاي اقتصادي است مدیرکل دفتر روستایی استانداري اصفهان با اشاره به

استعداد و ظرفیت شناسی هر منطقه گفت : ظرفیت هاي هر منطقه مبناي تعریف پروژه هاي اقتصادي است که این موضوع به هدف گذاري صحیح

در این حوزه کمک کرده است وي با بیان اینکه بر اساس برنامه ابالغی کشور ، سازمان برنامه ریزي فعالیت مطالعاتی در هر روستا انجام و ظرفیت

و نیازها را مشخص کرده است ، تصریح کرد : بر اساس این اقدام ، فعالیت هاي اقتصادي ، اجتماعی و عمرانی هر روستا انجام خواهد شد وي با

بیان اینکه سرمایه گذاري هدفمند از تخریب منابع جلوگیري می کند ، یادآور شد : افراد فعال اقتصادي متناسب با قابلیت هاي هر منطقه پروژه خود

را اجرایی می کنند و زیرساخت هاي اقتصادي مثل آب ، گاز و برق نیز بر اساس همین نقشه راه توسط دستگاه هاي خدمات رسانی تامین می شود

وي وجود نیروي جوان توانمند در هر روستا را یک فرصت بیان کرد و یادآور شد : باید از این ظرفیت براي فعالیت هاي اقتصادي استفاده کرد تا

اینکه عالوه بر جهش تولید ، فعالیت اقتصادي زمینه کار و اشتغال جوانان آن مناطق فراهم و ضرورتی براي مهاجرت آن ها نباشد توسعه دولت

الکترونیک در روستاها رحمانی به فعالیت هاي مبتنی بر تکنولوژي و متناسب با توسعه شهري در روستاها
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خبر داد و اظهارداشت : خدمات دیجیتال و اجراي سیاست هاي دولت الکترونیک بر تسهیل شرایط و انجام فعالیت هاي اداري و زیرساختی در

روستاها مهم بوده و این برنامه در حال انجام است وي ادامه داد : تسهیل خدمات و شرایط خاص روستایی هزینه هاي تمام شده زندگی را نسبت به

شهري کاهش داده و این موضوع یکی از شاخص هاي تقویت انگیزه براي زندگی در این مناطق کرده است 

نگاه همه جانبه به حوزه سرمایه گذاري وي با بیان اینکه استعدادشناسی در حوزه روستایی فرصت هاي شغلی و سرمایه گذاري را افزایش داد ،

خاطرنشان کرد : کشاورزي و دامپروري تنها حوزه فعالیت اقتصادي روستایی نیست و نگاه همه جانبه اي حاکم شده که اکنون 100 روستاي داراي

ظرفیت گردشگري در استان اصفهان شناسایی و 25 روستا در زمان حاضر در این حوزه فعال هستند . وي افزود : گردشگري روستایی یکی از منابع

خوب درآمدي و اقتصادي به عنوان صنعت پاك مطرح و متناسب با فرهنگ و بافت روستاست که در برخی از این مناطق در بعضی از مواقع ظرفیت

ها پاسخگوي مسافر و گردشگر نیست 

وي انجام فعالیت هاي آموزشی ، فرهنگسازي ، تامین زیرساخت ها ، انجام مطالعات پژوهشی و بهره گیري از ظرفیت هاي علمی را از اقدامات

صورت گرفته براي انجام فعالیت هاي تولیدي و اقتصادي در روستاها بیان کرد و گفت : ایجاد بازارچه هاي روستایی ، توجه به برند سازي ، افزایش

دانش عمومی مردم روستایی و خرید مازاد تولید را براي تحقق این برنامه الزم است . به اعتقاد این مقام مسئول در حوزه روستایی ، حمایت از

زندگی در روستا آسیب هاي اجتماعی ، معضالت ناشی از حاشیه نشینی و مشکالت اقتصادي کشور را کاهش می دهد و روستا به عنوان یک مکان

خوب زندگی و یک بستر فراهم و مطلوب اقتصادي تقویت خواهد شد هر سیاه چادر عشایري یک کارگاه تولیدي مدیرکل امور عشایر اصفهان گفت

: هر کدام از سیاه چادرهاي عشایر یک کارگاه تولیدي و اقتصادي براي کشور است که از طلوع صبح تا غروب شب فعالیت می کنند مختار

اسفندیاري در این میزگرد مجازي ایرنا با بیان اینکه عشایر فعال در این استان یک میلیون راس دام سبک دارند ، افزود : این میزان دام یک سوم از

میزان کل گوسفند و بز اصفهان را تشکیل می دهد به گفته وي ساالنه 700 هزار راس از این دام و 10 هزار تن گوشت قرمز به بازار عرضه می

شود که بر اساس سیاست هاي اقتصادي دولت این میزان در آینده به 12 هزار تن گوشت افزایش خواهد است وي اضافه کرد : هر خانوار عشایري

پروتئین و لبنیات چهار خانوار شهري را تامین می کند مدیرکل امور عشایر اصفهان ادامه داد : عشایر این استان عالوه بر تامین گوشت در عرصه

هاي تولید عسل ، گیاهان دارویی ، محصوالت باغی ، تامین علوفه و صنایع دستی نیز فعالیت دارند و این دسته از فعالیت آن ها نیز در بخش هاي

مختلف بازار عرضه می شود 

ادامه فعالیت هاي دامپروري و کشاورزي در مناطق عشایري وي با اشاره به جمعیت عشایري ایران در قرن هاي گذشته ، خاطرنشان کرد : شمار این

قشر بیشتر از روستاییان و شهرنشینان بود اما برغم افزایش جمعیت شهري و روستایی کشور اما جمعیت عشایر کاهش نداشته ولی ظرفیت مناطق

مساعد براي این خانوارها کم شده و متناسب با جمعیت آن ها نیست . وي با بیان اینکه اسکان داوطلبانه عشایر بر اساس برنامه دوم و سوم کشور

براي ساماندهی کوچ روها انجام شد ، اظهارداشت : مناطق روستایی و داراي ظرفیت اسکان براي عشایر پیش بینی و آن ها در این مناطق ساکن و

فعالیت هاي دامپروري و کشاورزي را انجام می دهند وي ادامه داد : در سایت هاي اسکان زمینه براي فعالیت دامپروري و کشاورزي عشایر فراهم

فراورده هاي دامی آن ها تغییراتی را خواهد داشت به گفته می شود و آن ها دام هاي سبک را تبدیل به دام سنگین کرده و زمینه هاي تولیدي 

اسفندیاري کاهش جمعیت عشایر و تشکیل زندگی شهري و روستایی این قشر به دلیل افزایش جمیعت خانواري و تشکیل خانواده فرزندان آن ها و

زندگی بر اساس مدل هاي جدید روز می باشد که بسیاري از فرزندان این قشر در شهرها ساکن می شوند 

توسعه زیرساخت ها در مناطق عشایري و افزایش ظرفیت تولید به 50 درصد وي با بیان اینکه افزایش سهم تولید عشایر و حفظ زندگی آن ها به

عنوان قطب هاي اقتصادي کشور الزم است ، تصریح کرد : توسعه زیرساخت ها در مناطق عشایري مثل کوچ روها و امکانات خدماتی مثل اینترنت

، گاز ، آب آشامیدنی و ظرفیت هاي آموزشی الزم است .
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وي با بیان اینکه نبود برخی از امکانات موجب افزایش هزینه تولید شده ، خاطرنشان کرد : تسهیل در انتقال تولیدات عشایر به مناطق شهري و

مرکزي کشور هزینه هاي تولید را کاهش می دهد و با توسعه زیرساخت ها سرعت و کیفیت تولید افزایش می یابد مدیرکل امور عشایر اصفهان

توجه به این قشر با ارائه خدمات با کیفیت را در حفظ زندگی عشایر و رونق تولید مهم اعالم و اضافه کرد : خشکسالی و کمبود علوفه از تهدیدهاي

پیش روي عشایر است اما فعالیت هاي مطالعاتی و اجرایی براي مقابله با بحران ها در مناطق ییالقی و قشالقی انجام شده است به گفته وي

ظرفیت تولید عشایر در پیش از پیروزي انقالب اسالمی 10 درصد بوده اما این توان در زمان حاضر به بیش از 50 درصد رسیده و با ایجاد بازارچه

هاي محلی و هدف گذاري براي راه اندازي بازارچه هاي تخصصی تولیدات عشایر به حمایت از فعالیت هاي تولیدي و اقتصادي آن ها حمایت

خواهد شد وي یادآور شد : اگر بستر براي افزایش میزان پروار بندي هاي دام سبک در محیط روستایی و عشایري افزایش یابد به خودکفایی در این

حوزه تولید گوشت قرمز می رسیم هم افزایی 860 دهیاري و 42 شرکت تعاونی در اصفهان و رفع نیازهاي روستایی مدیرعامل اتحادیه شرکت هاي

تعاونی دهیاري هاي استان اصفهان گفت : شرکت تعاونی هاي روستایی و اتحادیه آن ها موجب هم افزایی براي ارتقا کیفیت خدمات شده است

سهراب مظفر نجفی در بخش دیگري از این میزگرد مجازي ایرنا با اشاره به تشکیل این اتحادیه در استان هاي کشور ، افزود : این نهاد در استان

اصفهان زمینه هم افزایی بین 860 دهیاري و 42 شرکت تعاونی شده که بستري مناسب و کارآمد براي رفع نیازهاي روستایی و ایجاد فرصت هاي

شغلی در این مناطق شده است وي با بیان اینکه شرکت هاي تعاونی شهرستانی در بخش هاي مختلف داراي توانایی و افتخارات منحصر به فردي

هستند ، تصریح کرد : شرکت تعاونی نجف آباد ، فریدونشهر ، گلپایگان و تیران و کرون بر اساس ظرفیت هر شهرستانی پیشرفت هاي خوبی داشته

اند وي با بیان اینکه تولید پوشاك ، فعالیت هاي گردشگري و تولیدات اقتصادي از جمله فعالیت هاي این شرکت هاي تعاونی فعال بوده که در

شرکت تعاونی نجف آباد زمینه اشتغال 50 نفر به صورت مستقیم فراهم شده است 

وي با بیان اینکه در حوزه روستایی ظرفیت هاي مطلوبی وجود دارد اما به دلیل منابع محدود این پتانسیل ها تبدیل به ثرورت و خدمات نشده است ،

تصریح کرد : شرکت هاي تعاونی با ایجاد هم افزایی بین دهیاري ها زمینه افزایش منابع و فعالیت مشترك را فراهم کرده اند که این موضوع منجر

به سود و سرمایه شده و این منابع در خدمت روستاهاي عضو شرکت تعاونی ها قرار گرفته است . به گفته نجفی شرکت تعاونی هاي روستایی به

رونق فعالیت هاي اجتماعی و اقتصادي روستا کمک کرده اند و با یکپارچه سازي و هم افزایی ، خدمات گسترده به جاي خرده فعالیت عرضه شده

است وي ادامه داد : جمع آوري زباله و بازیافت آن توسط شرکت تعاون ها انجام می شود که این موضوع به صورت مجزا در هر روستایی امکان

پذیر نبوده ولی انجام آن با محوریت شرکت تعاونی ها اثربخش شده است وي اضافه کرد : روزانه بیش از 300 تن زباله توسط شرکت هاي تعاونی

روستایی جمع آوري و به شرکت هاي بازیافت داده می شود 

وي مالیات بر فعالیت هاي اقتصادي روستایی را مغایر با شرایط کار در این مناطق بیان کرد و گفت : شرایط کار در روستا متفاوت از شهر است و

باید تفاوت بین این دو منطقه قایل شوند و براي اینکه زندگی و اشتغال روستایی براي پیشگیري از مهاجرت ها رونق پیدا کند باید مالیات بر ارزش

افزوده مدیریت و مدل مناسبی داشته باشد . مدیرعامل اتحادیه شرکت هاي تعاونی دهیاري هاي استان اصفهان ادامه داد : اخذ مالیات در این

مناطق حرکت اقتصادي را دچار آسیب کرده و موجب انباشته شدن میزان بدهی شرکت هاي اقتصادي و خدماتی روستایی شده است وي یادآورشد :

بنگاه هاي کوچک و بازارهاي خرد عمده فعالیت هاي اقتصادي روستایی را تشکیل می دهند و نباید با اخذ مالیات هاي سنگین مانع حرکت آن ها

بشویم وي کاهش اعتماد به بیمه حو
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ادث کشاورزي و دامداري ها را آسیبی براي سرمایه گذاري در این بخش بیان کرد و گفت : حوادث طبیعی و غیرطبیعی اقتصاد روستایی را تهدید و

صنعت بیمه به کاهش خسارت از این تهدیدها کمک می کند اما اجراي سیاست هاي بیمه اي مانع این تهدید نشده و استقبال را نیز کاهش داده

است نجفی افزود : باید شرکت هاي بیمه اعتماد سرمایه گذاران بخش کشاورزي و دامداري را جلب کنند تا اینکه براي کاهش خسارت ، دارایی و

فعالیت خود را بیمه کنند و این سبب انگیزه براي فعالیت مداوم سرمایه گذاران خواهد شد وي به تشکیل شرکت هاي اقماري تحت نظر شرکت

تعاونی هاي روستایی اشاره کرد و گفت : این شرکت ها فعالیت هاي گردشگري ، عمرانی ، آمار و تولیدي روستایی را حمایت و پشتیبانی می کنند و

به توسعه و رشد فعالیت ها کمک خواهد کرد جمعیت روستایی و عشایري تولیدکننده هستند عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفت : جمعیت

روستایی و عشایر به عنوان تولید کننده و جمعیت شهري مصرف کننده محسوب و مطرح هستند 

سید کمیل طیبی در این میزگرد مجازي ایرنا با بیان اینکه ظرفیت هاي تولیدي اثرگذار و موردنیاز جامع به صورت عمده در بخش روستایی و

عشایري تامین می شود ، تصریح کرد : هر روستا داراي مزیت هاي نسبی در مقایسه با یک روستا دیگر است که شناخت استعداد و ظرفیت ها و

سرمایه گذاري بر روي آن موجب افزایش و تقویت تولید و اشتغال زایی و در نهایت کسب منفعت اقتصادي براي مردم خواهد شد . به گفته وي

بنگاه هاي کوچک و متوسط کسب و کارها با ظرفیت محدود از مولفه هاي اقتصادي یک جامعه محسوب می شوند که نقش مهمی در تولید و رشد

اقتصادي دارند و مدل تولید در محیط هاي روستایی بر همین اساس است وي بهره گیري از روش هاي نوین و تکنولوژي هاي روز جامعه را براي

رونق تولید در بخش روستایی و عشایري مهم بیان کرد و اظهارداشت : ایجاد پیوند بین فعالیت روستایی و توسعه فناوري هاي نوین به رشد

اقتصادي کمک خواهد کرد و تداوم سرمایه گذاري را رقم می زند استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد : جمعیت روستایی و عشایري کشور براي

رونق تولید و انجام فعالیت هاي اقتصادي با چالش و موانعی بزرگی روبرو هستند که سهم آن ها را در این دسته از فعالیت ها کاهش داده و به

همین دلیل جریان مهاجرت از روستا دائمی شده است وي بی توجهی به فناوري هاي نوین براي توسعه اقتصاد روستایی را چالشی مهم در پیش

روي این حوزه برشمرد و افزود : تولیدات بخش روستایی و عشایري با زیرساخت فناوري اطالعات و ایجاد کسب و کارهایی بر بستر فناوري هاي

نوین بیگانه شده و طرح و برنامه هایی متناسب با پیشرفت کشور تدوین نشده است وي بهره گیري از خط تولید دیجیتال و برنامه ریزي براي دوران

پسا کرونا را از نمونه هاي برنامه ریزي هدفمند در حوزه روستا و عشایر اعالم کرد و یادآور شد : نوع چشم انداز مسئوالن برنامه ریزي کشور براي

اقتصاد روستایی و عشایري باید به صورت کامل مشخص و با رویکرد نوین و تحول آفرین باشد به اعتقاد طیبی فلسفه عشایر به تحرکت و کوچ آن

هاست و سکون به واقعیت موضوع عشایري صدمه می زند و نباید در نظام برنامه ریزي و اجرایی با اسکان این قشر باعث کاهش کوچ آن ها بشویم

بلکه دولت باید با تامین نیازهاي این قشر براي کوچ و مهاجرت این قشر زمینه سازي کند وي ادامه داد : تامین نیاز و زیرساخت ها هزینه هاي تولید

را کاهش می دهد و این موضوع به اقتصاد کمک می کند و اگر فعالیت هاي روز جایگزي
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یادش به خیر زمانی دریافت یارانه ، مخارج بنزین و پرداخت قبوض و خرید نان را جوابگو بود

یادش به خیر زمانی دریافت یارانه ، مخارج بنزین و پرداخت قبوض و خرید نان را جوابگو بود این دولت مردم را ازدریافت یارانه بی نیاز کرد اکنون

دریافت یا عدم دریافت یارانه فرقی نمی کند ! آقاي پروین فرموده اند 600 میلیون دالر براي فوتبال در نظر بگیرید به این آقا بفرمایید برود پایین

شهر وضعیت مردم را ببیند این آقا چه سفارش هایی دارد؟ سهام عدالت خاك بر سرترین سهام هاست ، سهامم را در کارگزاري بانک ملت به فروش

محصوالت لبنی مخصوصا شرکت کم فروشی دارن و تمامی این گذاشتم اما یک ریال پرداخت نمی کنند ! این چه وضعی است؟ جدیدا تمام 

محصوالت سرخالی هستند 

محصوالت لبنی هم مثل چیپس و پفک شدن و همش باد هواست ! گران فروشی کم بود ، کم فروشی هم اضافه شد ! بعضی ها به کجا دارن

میرن چنین شتابان؟ چقدرحرص و طمع مال دنیا؟ آیا آن هایی که رفتند با خود چیزي بردند؟ آیا وارث هایشان هم با خود چیزي می برند؟ ! کاش

لحظه اي فکر می کردند . چند تا نان ساندویچی و یک بسته نان خشک خریدم و چند تا دونه سوسیس شد 60 هزار تومان ! دست این مسئولین

درد نکند شندرغاز یارانه اي که میدن حتی کفاف یک وعده غذا هم نمی کنه داماد باجناقم سرصد نفر کاله گذاشته بود پول شان را گرفته بود ، می

گفت سود خوبی میدم انداختنش زندان جالب این جاست که او به زنش گفته بود غصه نخوري ، می خورم و می خوابم این جا خوش می گذره از

آخر هم تو زندان مرد دولت نگذارد خالفکاران تو زندان کیف کنند ازشان کار بکشد به جرئت می توان گفت درطول مدت 7 سال دولت آقاي

روحانی حتی یک درصد هم تورم نداشته ایم ! اگر تورم می داشتیم باید پرداخت یارانه هم به آن نسبت افزایش می یافت تعطیلی مدارس هیچ فایده

اي ندارد چون فقط مسافرت ها افزایش پیدا می کند و باعث حضور دانش آموزان در کوچه و خیابان ها می شود امروز تعداد نسبتا زیادي از

واحدهاي مسکن مهر آماده تحویل شد بیش از 7سال مردم طبقه متوسط معطل این روزها بودند و چه هزینه مضاعفی بر این مردم تحمیل شد ! ان

شاءا مسّببین این بی تدبیري که َعمدي بودن آن محرز بود در روز یوم الحسره به َجزاي اعمال خود برسند مادر بزرگی گریه می کرد از تنهایی و پدر

بزرگی از زندگی هاي ساده قدیم هر چند بدون امکانات ولی مردم به معناي واقعی زندگی می کردند نه زورگیري بود ، نه تقلب و نه این قدر معتاد و

بچه هاي کار بودند ! باید متاسف بود براي کسانی که در این روزهاي کرونایی دست از کالهبرداري و قاچاق و دزدي با احتکار بر نمی دارند حیف

نام انسان روي این ها ! چرا کسی به داد کشاورز نمی رسه؟ بنده زعفران دارم االن گل زعفران رو دارن مفت می خرن و کسی نیست نظارت کنه با

این مخارج و کارگر گران فقط کمر کشاورز رو شکستین قشري ضعیف تر از کشاورز هست؟ من کارمندم رفتم تست کرونا دادم و مثبت بودم رفتم

استراحت و وقتی برگشتم ، گفتن یه تست بگیرین و تاییدیه سالمت بدین که حداقل تو محیط ناقل نباشین ولی به ما گفتن کیت تست کرونا گرونه

و دولت با هر کارت ملی یه تست بیشتر نمی گیره ! برادر عزیزي که فرمودین کاش مسئوالن پارکینسون بگیرن تا شاید کاري
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کنن ، عزیزم مسئوالن همه جور دارو واسه خودشون آماده و مهیا دارن و فقط تو حرف زدن استاد هستن من همیشه منتظر رسیدن روز چهارشنبه و

خواندن مجله آبنبات جدید هستم داستان کمیک خیلی جالب بود لطفًا ادامه داشته باشد 

چرا قبل از انجام کار موضوع بازگشت دالر از کشورهاي دیگر را رسانه اي می کنید؟ مگر نمی دانید دشمن دست به کارمی شود و جلوي این عمل

را می گیرد؟ تا کی اسرار مملکت را نابخردانه فاش می کنید؟ بانک تجارت براي پرداخت ودیعه مسکن 30میلیونی براي مستاجرها دوتا کارمند با

کسر حقوق می خواهد ، ما اگر ضامن داشتیم چرا معطل این بانک ها باشیم؟ فقط تبلیغات دروغین کمک به مستاجرها کردند . جوابیه اتوبوسرانی

مشهد با توجه به درج مطلبی در ستون حرف مردم 22 مهر99 با موضوع «شهرداري رضویه هیچ اقدامی نمی کنه از خدمات اتوبوسرانی گرفته تا

قطع کردن آب چند روز در هفته و » به استحضار می رساند خط 502 با 18 دستگاه اتوبوس و میانگین سرفاصله 10 دقیقه در حال سرویس دهی به

شهروندان محترم است الزم به توضیح است که خط یاد شده دسترسی ساکنین محترم شهر رضویه به پایانه غدیر و خط یک قطار شهري را فراهم

ساخته است
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راهکار هاي افزایش تحمل الکتوز و تامین کلسیم موردنیاز بدن

 

به گزرش خبرگزاري صداوسیما ، مرکز فارس ، استاد تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی شیراز گفت : نداشتن تحمل الکتوز اختاللی است که با کاهش

توانایی هضم قند الکتوز شناسایی می شود.

به گزرش خبرگزاري صداوسیما ، مرکز فارس ، استاد تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی شیراز گفت : نداشتن تحمل الکتوز اختاللی است که با

کاهش توانایی هضم قند الکتوز شناسایی می شود نشانه هاي این مشکل می تواند شامل نفخ ، اسهال و درد شکمی پس از مصرف الکتوز باشد

دکترمهسا مؤذن افزود : عواملی همچون افزایش سن ، نژاد و تفاوت هاي ژنتیکی ممکن است با نداشتن تحمل الکتوز در ارتباط باشد همچنین

مواردي مانند عفونت روده کوچک ، جراحی هاي دستگاه گوارش ، اختالالت دستگاه گوارش (همانند سندروم روده تحریک پذیر) ، اختالالت التهابی

، ایدز یا سوء تغذیه می تواند منجر به بروز این مشکل شود در کودکان نیز نبود تحمل الکتوز به طور معمول به عفونت هاي ویروسی یا باکتریایی

نسبت داده می شود استاد تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی شیراز ادامه داد : مدیریت این مشکل نیازمند تغییر رژیم غذایی است و نشانه هاي آن

با کاهش مصرف غذا هاي حاوي الکتوز کاهش می یابد همچنین رژیم غذایی عاري از الکتوز در افراد داراي کمبود «الکتاز» (آنزیم موردنیاز براي

هضم الکتوز) ضروري نیست او اظهار داشت : بیشتر افرادي که دچار سوء هاضمه الکتوز هستند ، می توانند مقداري الکتوز ، معادل یک لیوان شیر

محصوالت لبنی تخمیر شده مصرف شود را بدون عالئم عمده مصرف کنند ، به ویژه هنگامی که الکتوز همراه با وعده غذایی یا به صورت پنیر یا 

دکتر موذن افزود : ماست به عنوان یک محصول لبنی تخمیر شده ، به دلیل محتواي پایین الکتوز آن یا به علت فعالیت نوعی آنزیم به نام

«گاالکتوزیداز» در ماست به خوبی تحمل می شودالبته حضور این آنزیم بستگی به روش فرآیند و مارك ماست مصرفی دارد 

استاد تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی شیراز با بیان اینکه استفاده از شیر هاي بدون الکتوز موجود در بازار نیز راهکار دیگري براي کاهش عالئم

، در این دسته از افراد است افزود : بسیاري از بزرگساالن با مصرف مقادیر متوسط شیر ، به صورت دریافت تدریجی و افزایشی شیر در طی چند

هفته ، سرانجام نسبت به دریافت 12 گرم الکتوز در شیر (معادل یک لیوان شیر) سازگار می شوند .  

وي با اشاره به اینکه تفاوت هاي فردي در تحمل ، ممکن است به میزان سازگاري روده فرد نسبت داده شود گفت : از نکات قابل توجه دیگر آن

است که گرچه کره مقادیر ناچیزي الکتوز دارد و در افراد دچار مشکل نبود تحمل الکتوز قابل مصرف است ، اما با توجه به ترکیبات آن و محتواي

باالي چربی و میزان کلسیم پایین ، جزو گروه روغن ها (و نه لبنیات) محسوب می شود . دکتر موذن افزود : باید در نظر داشت آن دسته از افرادي

محصوالت لبنی پرهیز می کنند ، اغلب به دریافت مکمل کلسیم نیاز دارند که به دلیل عوارض ناشی از نبود تحمل الکتوز از مصرف 
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ایرنا
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15:18

امام جمعه یزد : /تامین نهاده هاي دامی براي جلوگیري از گرانی لبنیات در اولویت قرار
گیرد

 

یزد ایرنا نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت : تامین نهاده هاي دامی مورد نیاز براي جلوگیري از گران شدن فرآورده هاي لبنی باید در

اولویت مسووالن بخش کشاورزي قرار گیرد .

به گزارش ایرنا ، آیت اهللا محمدرضا ناصري روز شنبه در نشست راهبري سپاه الغدیر یزد با اشاره به گرانی هاي اخیر موادلبنی در استان افزود :

ظرفیت هاي خوبی در تولید خوراك دام در کشور وجود دارد و نباید همه گرانی هاي این بخش را به کمبود نهادها ارتباط داد وي با اشاره به اینکه

تامین مواد مورد نیاز مردم جزو وظایف مسووالن است ادامه داد : باید براي رفع وابستگی به خارج از کشور در عرصه هاي مختلف و نهاده هاي

دامی بیشتر تالش کرد هرچند در داخل کشور توان تولید و خودکفایی آنها وجود دارد ولی برخی مواقع کوتاهی هاي فراوانی صورت می گیرد امام

جمعه بیان کرد : نمونه این موارد در تولید خوراك دام است که در حال حاضر گوشت ، شیر ، مرغ ، تخم مرغ ، ماهی و هر چیز دیگري که گران می

شود آن را به خوراك دام نسبت می دهند و مردم باید گران فروشی هاي بی حد را تحمل کنند ناصري با اشاره به اینکه خوراك دام از جو ، سویا ،

کنجاله و ذرت تشکیل شده که می توان به راحتی با یک اقدام و روحیه جهادي زمینه تولید آن را در کشور بنحو مناسب و کافی فراهم کرده و نیاز

کل کشور را تامین کرد بر تالش نیروهاي جهادي با همکاري مسووالن تاکید کرد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد بیان کرد : در این

زمینه و تامین نهاده هاي دامی تاکنون در سطح کشور کوتاهی هاي فراوانی صورت گرفته و می گیرد و همین امر سبب شده که مشکالت بسیاري

براي مردم به وجود آید و در کنار آن وابستگی ها به خارج از کشور ادامه دار شود ناصري یزدي با اشاره به اینکه االن زمان انجام کارهاي حاشیه اي

نیست اظهار کرد : در شرایط فعلی یک سري فعالیت ها و کارها هست که باید انجام شود تا به سرعت مشکالت کشور برطرف شود و همه باید در

کنار هم براي رفع مشکالت مردم تالش کنند همچنین امام جمعه بخش مرکزي یزد گفت : امروز ماسکی را که می توان با 500 یا 600 تومان

تولید و در اختیار مردم قرار داد را مردم باید یک هزار و 300 تومان خریداري کنند که این وضعیت مشکل زیادي براي مردم در استان به وجود آورده

است حجت االسالم سید محمد کاظم مدرسی افزود : با کمک معیشت و یارانه هاي با رقم پایین هیچ کمکی به مردم نمی شود و تنها به آنها کمک

فقیرانه می کنیم و این ارقام به چه درد زندگی مردم در این شرایط سخت و بد اقتصادي می خورد و باید نظارت ها در کشور بیشتر شود
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ایران اکونومیست
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14:51

تفاهمنامه بین وزارت صمت و جهاد کشاورزي براي تنظیم کاالهاي اساسی

 

ایران اکونومیست وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صمت تفاهمنامه اي در دست امضا دارند که براساس آن وظایف تنظیم بازار کاالهاي اساسی مجددا به

وزارت جهاد بازمی گردد و بخشی از مشکالت موجود مرتفع خواهد شد .

قرار است تفاهمنامه اي بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزي و صنعت ، معدن و تجارت امضا شود که در صورت امضاي آن مسئولیت تنظیم بازار

کاالهاي اساسی مجددًا به وزارت جهاد کشاورزي واگذار خواهد شد پیش از این مجید موافق قدیري ، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران اعالم کرده

بود که طی چند روز آینده مسئولیت تنظیم بازار نهاده هاي دامی به وزارت جهاد کشاورزي واگذار می شود در متن پیش نویس این تفاهمنامه آمده

است : در راستاي اجراي آئین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزي ، نامه شماره 181557 / ت 49292 ه مورخ

 12 1392

06 ، همچنین درخواست وزیر جهاد کشاورزي در نامه شماره 8939 / 020 مورخ 99/04/21 مبنی بر درخواست واگذاري مسئولیت تنظیم بازار نهاده

هاي کشاورزي و ضمن توجه به مصوبه شماره 13732 مورخ 98/05/02 ریاست محترم جمهوري و تصویب نامه هیئت محترم وزیران نامه شماره

64015/ ت 56873 ه مورخ 98/05/24 موارد ذیل فی مابین وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزي مورد توافق قرار گرفت . ماده

1 : عالوه بر مسئولیت تنظیم بازار نهاده هاي دامی ، مسئولیت تنظیم بازار محصوالت نهایی مرتبط از جمله مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز ،

محصوالت لبنی و صنعت روغن نباتی به عهده وزارت جهاد کشاورزي است ماده 2 : مسئولیت تنظیم بازار کلیه کاالها به ویژه گوشت مرغ ، 

محصوالت کشاورزي و کاالهاي اساسی مرتبط با این بخش و مدیریت کلیه امور مربوطه صادرات و واردات این کاالها در چارچوب مقررات جاري

قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزي ، به عهده وزارت جهاد کشاورزي می باشد ماده 3 : وظیفه برنامه ریزي براي تأمین ،

تولید و توزیع و امور مربوط به تعدیل قیمت در بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزي می باشد ماده 4 : مسئولیت تأمین و حفظ ذخایر راهبردي کاالي

منعقده در توافق نامه با وزارت جهاد کشاورزي می باشد ماده 5 : کلیه وظایف مرتبط با فرآیند ثبت سفارش ، تخصیص و تأمین ارز براي نهاده هاي

دامی شامل ذرت ، جو ، کنجاله سویا و دانه هاي روغنی وارداتی و سایر کاالهاي کشاورزي گروه 21 27 بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است ماده

6 : سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به ابالغ و تخصیص منابع و ردیف هاي اعتباري و متفرقه امور مرتبط قانون تمرکز وظایف و اختیارات

مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي اقدام نماید 

ماده 7 : بدیهی است دستگاه هاي اجرایی این وزارتخانه از جمله سازمان توسعه تجارت ایران ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،

سازمان صمت استانی سراسر کشور و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران همکاري الزم را در زمینه سیاست ها و برنامه هاي اجرایی آن

وزارت در چارچوب وظایف مربوطه به عمل خواهد آورد . مهر
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باشگاه خبرنگاران
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محصوالت لبنی مازندران را کاهش داد کرونا تولید 

معاون بهبود تولیدات دامی مازندران از کاهش 3 درصدي تولید شیر پس از شیوع ویروس کرونا خبر داد

 

عطایی نژاد معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزي مازندران در گفت و گو با خبرنگار گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از ساري ، گفت

: وضعیت کرونایی سبب کاهش مصرف فرآورده هاي لبنی و امکان فروش شیر خام از سوي دامداران شده است که نتیجه آن کاهش 3 درصدي

محصوالت لبنی از بتداي فروردین تا پایان شهریور امسال بود . او افزود : 50 درصد مصرف فرآورده معادل 510 هزار تن در تولید شیر و سایر 

هاي لبنی به تاالرها ، رستوران ها و مراسم هاي رایج اختصاص داشت که با شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلی این اصناف ، بازار فروش این

محصوالت کاهش یافته است بیشتر بخوانید تولید روزانه 1800 تن تولید شیر در مازندران معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزي مازندران ادامه

داد : 13 هزار و 225 واحد دامداري سنتی و صنعتی با ظرفیت 420 هزار راس گاو و گوسفند در استان فعال هستند که بیش از 10 هزار واحد به

گاوداري ها و بقیه به واحد هاي پرورش گوسفند اختصاص دارد انتهاي پیام/ م
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فصل تجارت
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وظایف تنظیم بازار کاالهاي اساسی مجددا به وزارت جهاد بازمی گردد

 

فصل تجارت وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صمت تفاهم نامه اي در دست امضا دارند که براساس آن وظایف تنظیم بازار کاالهاي اساسی مجددا به

وزارت جهاد بازمی گردد و بخشی از مشکالت موجود مرتفع خواهد شد.

فصل تجارت وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صمت تفاهم نامه اي در دست امضا دارند که براساس آن وظایف تنظیم بازار کاالهاي اساسی مجددا

به وزارت جهاد بازمی گردد و بخشی از مشکالت موجود مرتفع خواهد شد قرار است تفاهم نامه اي بین دو وزارت خانه جهاد کشاورزي و صنعت ،

معدن و تجارت امضا شود که در صورت امضاي آن مسئولیت تنظیم بازار کاالهاي اساسی مجددًا به وزارت جهاد کشاورزي واگذار خواهد شد پیش از

این مجید موافق قدیري ، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران اعالم کرده بود که طی چند روز آینده مسئولیت تنظیم بازار نهاده هاي دامی به وزارت

جهاد کشاورزي واگذار می شود در متن پیش نویس این تفاهمنامه آمده است : در راستاي اجراي آئین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات

مربوط به بخش کشاورزي ، نامه شماره 181557 / ت 49292 ه مورخ 1392 12 

06 ، همچنین درخواست وزیر جهاد کشاورزي در نامه شماره 8939 / 020 مورخ 99/04/21 مبنی بر درخواست واگذاري مسئولیت تنظیم بازار نهاده

هاي کشاورزي و ضمن توجه به مصوبه شماره 13732 مورخ 98/05/02 ریاست محترم جمهوري و تصویب نامه هیئت محترم وزیران نامه شماره

64015/ ت 56873 ه مورخ 98/05/24 موارد ذیل فی مابین وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزي مورد توافق قرار گرفت . ماده

1 : عالوه بر مسئولیت تنظیم بازار نهاده هاي دامی ، مسئولیت تنظیم بازار محصوالت نهایی مرتبط از جمله مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز ،

محصوالت لبنی و صنعت روغن نباتی به عهده وزارت جهاد کشاورزي است ماده 2 : مسئولیت تنظیم بازار کلیه کاالها به ویژه گوشت مرغ ، 

محصوالت کشاورزي و کاالهاي اساسی مرتبط با این بخش و مدیریت کلیه امور مربوطه صادرات و واردات این کاالها در چارچوب مقررات جاري

قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزي ، به عهده وزارت جهاد کشاورزي می باشد ماده 3 : وظیفه برنامه ریزي براي تأمین ،

تولید و توزیع و امور مربوط به تعدیل قیمت در بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزي می باشد ماده 4 : مسئولیت تأمین و حفظ ذخایر راهبردي کاالي

منعقده در توافق نامه با وزارت جهاد کشاورزي می باشد ماده 5 : کلیه وظایف مرتبط با فرآیند ثبت سفارش ، تخصیص و تأمین ارز براي نهاده هاي

دامی شامل ذرت ، جو ، کنجاله سویا و دانه هاي روغنی وارداتی و سایر کاالهاي کشاورزي گروه 21 27 بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است ماده

6 : سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به ابالغ و تخصیص منابع و ردیف هاي اعتباري و متفرقه امور مرتبط قانون تمرکز وظایف و اختیارات

مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي اقدام نماید 

ماده 7 : بدیهی است دستگاه هاي اجرایی این وزارتخانه از جمله سازمان توسعه تجارت ایران ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،

سازمان صمت استانی سراسر کشور و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران همکاري الزم را در زمینه سیاست ها و برنامه هاي اجرایی آن

وزارت در چارچوب وظایف مربوطه به عمل خواهد آورد .
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تابناك
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13:08

دالیل گرانی مواد غذایی مشخص شد

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت : افزایش قیمت ها علل و دالیل متعددي دارد ، واقعیت این است که ما امروز شاهد گرانی هستیم که متاثر

از فضاي داخلی و خارجی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت : افزایش قیمت ها علل و دالیل متعددي دارد ، واقعیت این است که ما امروز شاهد گرانی هستیم که

متاثر از فضاي داخلی و خارجی است به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفتگوي

تلویزیونی درباره تغییر قیمت کاال ها اظهار کرد : افزایش قیمت ها علل و دالیل متعددي دارد ، واقعیت این است که ما امروز شاهد گرانی هستیم

که متاثر از فضاي داخلی و خارجی است او بیان کرد : کاالیی که مواد اولیه اش از خارج کشور تامین می شود با افزایش قیمت ارز ممکن است

دریافت آن کاال و مواد اولیه آن مشکل باشد ، بنابراین شاهد گرانی آن خواهیم بود مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره گرانی مواد غذایی

، گفت : قیمتی که تنظیم بازار براي مرغ تعیین کرده بود 15 هزار و 700 تومان بود و تولید کنندگان مرغ مدعی بودند که قیمت تمام شده براي آن

ها بیشتر از 15 هزار و 700 تومان است اسفنانی مطرح کرد : ما متاسفانه در توزیع برخی از کاال ها با مشکل رو به رو هستیم ، اگر سیستم توزیع ما

به نحوي باشد که مرغدار یا تولید کننده کاال به موقع و به میزان الزم کاالي مورد نیاز خود را دریافت کند ، دیگر دلیلی براي افزایش قیمت نخواهد

بود مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت : مشکلی که در کشور ما وجود دارد این است که ، عدم نگاه یک جا به مجموعه از تولید به

مصرف است ، ما اگر بحث تولید یا تامین و توزیع در بازار را به طور منسجم ببینیم می توانیم همه نواقصی را که در حاشیه کار وجود دارد برطرف

کنیم او درباره نقش سازمان تعزیرات حکومتی در تنظیم بازار تصریح کرد : سازمان تعزیرات حکومتی یک سازمان بازرسی محور است و فلسفه وجود

آن این است که دولت یک سازمانی را در اختیار داشته باشد تا زمانی که تخلفی در بازار صورت گرفت از حیث کم فروشی و گران فروشی و آن را

پیگیري کند اسفنانی عنوان کرد : اجازه داده شده تا شعب سیاري را راه اندازي کنیم تا این شعب سیار به صورت گشت در بازار حضور پیدا کنند و

اگر تخلفی را مشاهده کردند ، حکم صادر کنند همچنین ما 100 درصد توان مان را در گشت ها به کار بردیم او درخصوص گرانی خامه صبحانه و

افزایش قیمت لبنیات بیان کرد : هر جایی که تخلف را ببنیم و مشاهده کنیم قطعا ورود می کنیم ، یک زمانی بخش عظیمی از کاال هاي مصرفی

مورد حمایت سازمان حمایت و تنظیم بازار بود و تعیین تکلیف نهایی قیمت بر عهده تنظیم بازار بود و قیمت تثبیتی داشتند اسفنانی ادامه داد : از آن

کاال هایی که مورد حمایت بود تنها سه قلم شیر ، پنیر و ماست ساده باقی مانده و بقیه کاال ها تابع قیمت گذاري عرضه و تقاضا است مدیرکل

تعزیرات حکومتی استان تهران بیان کرد : امروزه بزرگترین نقطه ضعفی که در سازمان تعزیرات وجود دارد این است که این سازمان از اختیارات

الزمی که قبال داشت برخوردار نیست همچنین سازمان تعزیرات توان قانونی و امکاناتی نیاز دارد
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