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 بنام خداوند متعال

"  درگوشه سمت    Bookmarkعالمت   "  روي سرخط  اخبار مشاهده براي لطفا

وبرای "+" همچنین برای مشاهده عنوان هر خبر برروی عالمت   کلیک  نموده چپ صفحه ، 

 کلیک فرمائید  Bookmarkدستیابی به شرح اخبار صرفا برروی عناوین در 
 

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

  .نمایید کلیك "لینک التین آبی رنگ ذیل هر خبر" روی
انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای 

 .شودای بازنشر میرسانه

اخبار تهیه شده در سایت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  به آدرس ذیل نیز قابل 

 :مطالعه و دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب
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 آب

 فارس - ۹۶/۱۱/۲۸ : تاریخ

 میلیارد مترمکعب آب کشاورزی  7.5جویی صرفه/ نوین آبیاری درصد اراضی کشاورزی به سامانه 20تجهیز 
های درصد از اراضی کشاورزی کشور به سامانه 20تاکنون : های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاوزی، گفتمجری طرح سامانه

  .جویی شده استمیلیارد مترمکعب آب صرفه 7.5نوین آبیاری مجهز شده و از این محل 
، عباس زارع امروز در نشست خبری در محل وزارت جهاد کشاورزی به آخرین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

وری و در راستای افزایش بهره: های آبیاری اشاره کرد و گفتاقدامات انجام شده در حوزه تجهیز مزارع کشاورزی به سیستم

های راهبردی را طی چند سال اخیر فراهم و اجرا اک وزارت جهاد کشاورزی برنامهتولید پایدار با استفاده بهینه از منابع آب و خ

جویی در منابع آب بسیار حائز اهمیت است، های نوین آبیاری به دلیل صرفهوی با اشاره به اینکه توسعه سامانه.کرده است

ای است و وزارت جهاد کشاورزی در برنامه آبی و ضرورت تأمین غذای سالم یکی از موارد مهم نظام محدودیت: خاطرنشان کرد

های نوین آبیاری مجهز کند، چرا که از این راضی کشاورزی را به سامانههزار هکتار از ا 250تا ساالنه ، که تدوین شده بنا دارد

درصد  30درصد هم در افزایش محصوالت کشاورزی و  30شود و جویی میمیلیون مترمکعب آب صرفه 250محل یک میلیارد و 

  .در کاهش مصرف سم تأثیر دارد

میلیون هکتار از اراضی آبی کشور در دستور کار قرار گرفته تا به  8.7در راستای برنامه اقتصاد مقاومتی کشور تولید : زارع افزود

 7.5مین میزان هزار هکتار تجهیز شده که از ه 840های نوین آبیاری مجهز شود که از این میزان یک میلیون و مرور به سیستم

های نوین آبیاری به این نکته اشاره کرد که دولت هر سال مجری طرح سامانه .جویی شده استمیلیارد مترمکعب آب صرفه

گیرد که این رقم متغیر است و در سال جاری فشار در نظر میهای بالعوضی را برای توسعه آبیاری موضعی، بارانی و کمکمک

 .میلیون تومان پرداخت کرده است 10ای به ازای هر هکتار حدود برای آبیاری موضعی و قطره
های آبیاری نوین سامانه هوشمند را هم در دستور کار داریم، تا بر به گفته مشاور وزیر جهاد کشاورزی، همزمان با اجرای طرح

ی الگوی مصرف بهینه آبیاری کشاورزی برای برآورد نیاز آبی گیاه سند مل: وی افزود.اساس نیاز آبی گیاه آب در مزرعه جاری شود

برای توسعه  96زارع همچنین به اعتباراتی که در سال  .دشت کشور مشخص کرده است 609نهایی شده که نیاز آبی گیاه را در 

ز میلیارد تومان آن ا 840میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که  3117: های آبیاری اختصاص یافته اشاره کرد و گفتسامانه

 .میلیارد تومان از بودجه ساالنه اختصاص یافته است 2275محل صندوق توسعه ملی و 
در : های نوین آبیاری در هر استان اشاره کرد و گفتهای نوین آبیاری همچنین به حجم اجرای سامانهمجری طرح سامانه

های نوین مجهز شده که این رقم در استان درصد اراضی کشاورزی به سامانه 44.5هایی همچون چهارمحال و بختیاری استان

هزار هکتار از اراضی گندم آبی و کلزا هم به  30البته  ،درصد است 40درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد  42همدان 

درصد آنها به سامانه نوین  20 از مجموع اراضی کشاورزی تاکنون: وی تأکید کرد .های نوین آبیاری مجهز شده استسامانه

شود که تجهیزاتی که برای خبرنگار فارس پرسید گفته می .درصد دیگر همچنان باقی مانده است 80آبیاری مجهز شده و 

شود، کیفیت الزم را ندارد به طوری که ظرف مدت های نوین آبیاری در مزارع توسط پیمانکاران به کار گرفته میاجرای سامانه

سیستمی طراحی شده که لوازم و تجهیزاتی که باید در سامانه  :الاستفاده خواهد شد که زارع با رد این موضوع گفتکوتاهی ب

ای که با دانشگاه صنعتی شریف داریم، نامهمورد مصرف قرار گیرد، قبل از اینکه وارد چرخه شود باید آزمایش شوند و طی تفاهم

  .گیردمیلوازمات در مرحله تولید مورد تست قرار 
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ایم و اگر موردی هم بوده خود در سه سال اخیر کمتر موردی از مشکل و کیفیت این گونه تجهیزات گزارش داشته: وی افزود

اتب تواند مرهای نوین آبیاری دارد میای بابت اجرای سامانهتولیدکننده اقدام به جبران خسارت کرده است اما اگر کسی گالیه

های نوین آبیاری ایران از المللی سیستمبه گزارش خبرنگار فارس، دومین نمایشگاه بین.رزی اطالع دهدرا به وزارت جهاد کشاو

های خارجی از کشورهایی همچون سوئیس، تایوان، شود که شرکتالمللی تهران برپا میمایشگاه بیناسفند ماه در محل ن 8تا  5

ید های نوین آبیاری را در معرض دداخلی آخرین تجهیزات در حوزه سیستم ترکیه، چین، ایتالیا و فرانسه در کنار تولیدکنندگان

 .دهدمخاطبان قرار می
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲۸000۹77 
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 اقتصاد کالن

 فارس- ۹۶/۱۱/۲۵ : تاریخ

 پتانسیل مناسب کشور در بخش کشاورزی / تداوم اقتصاد مقاومتی در گروی محدود کردن استفاده از منابع نفتی است
نبال سازی است و تداوم آن به داقتصاد مقاومتی در برابر اقتصاد وابسته و به دنبال بومی: مشاور رئیس سازمان دامپزشکی گفت

از بیرجند، رضا کمیلی ظهر امروز در اولین همایش  خبرگزاری فارسبه گزارش  .منابع نفتی استمحدود کردن استفاده از 

اقتصاد مقاومتی در برابر اقتصاد وابسته و به : های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور، اظهار داشتملی فرصت

 .است و تداوم آن به دنبال محدود کردن استفاده از منابع نفتی استسازی دنبال بومی

 .کنداقتصاد مقاومتی در جنگ اقتصادی معنا و مفهوم پیدا می: وی افزود

 .تولید و اشتغال هر کدام تأثیر مهمی بر رشد و پیشرفت کشور دارد، اقتصاد مقاومتی: مشاور رئیس دامپزشکی کشور گفت
رساند چراکه تولید داخلی در بخش کشاورزی باید به عنوان ه با عمل تأثیرگذار است و ما را به موفقیت میعلم همرا: کمیلی افزود

 .قرار گیردمقوله موثر در اشتغال مور توجه 
تولید و اشتغال در بخش : وکار و تقویت توان داخلی را امری ضروری دانست و افزودوی حمایت از تولیدات داخلی در کسب

 .یت مهم استان استکشاورزی مز
زی توان برای پویا شدن بخش کشاورنظیر است و از آن میتنوع جغرافیایی در کشور ما بی: مشاور رئیس سازمان دامپزشکی گفت

 .استفاده کرد
باشد که در شرق کشور در این زمینه های خوبی میهای کشور در بخش کشاورزی دارای پتانسیلاغلب استان: کمیلی افزود

 .اورزی اهمیت خاصی داردبخش کش
جنوبی سانپروری پرورش شتر و بز در خرااما در حوزه دام: وی با اشاره به اینکه در بخش منابع آبی چالش داریم، اذعان کرد

 .ظرفیت خوبی وجود دارد
د بهبو پروری زیرساختی است که با هدفخدمات دامپزشکی در بخش دام: مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور اضافه کرد

 .گیردتولیدات دامی صورت می
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲۵00۱۱۱۹ 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۱3۹۶بهمن  ۲۹تاریخ: 

 مانع ساخت برند جهانی، سو مدیریت اقتصادی/ و زعفران هم ندارداقتصاد ایران جایی برای ساخت برندهای پسته 
 .های مختلف اقتصادی و اجتماعی استای مربوط به سوء مدیریت در الیهنداشتن برند در سطح جهانی بیش از هر نکته

های رد، اما در مقیاسهای داخلی وجود داآرش سلطانعلی، گرافیست و کاراکترساز برند معتقد است در کشور ما برند در مقیاس 

ی و های ایرانبرند: کندوگو با خبرنگار خبرگزاری ایانا اظهار میاو در توضیح این نکته در گفت. جهانی هیچ برندی وجود ندارد

در واقع کشور ما صاحب هیچ برندی نیست که . داخلی هیچ شانسی برای رقابت در بازارهای جهانی با برندهای خارجی ندارند

 .مجال عرضه داشته باشددر دنیا 

کند: ممکن است کاالهایی در ایران وجود داشته باشند که صاحب شهرت باشند )مثل فرش، پسته یا زعفران و...( اما او اضافه می

 این کاالها هیچ کدام صاحب برند یا همان نشان تجاری نیستند. 

ا وجود دهد: بی بالقوه برای ساخت برند را دارند، توضیح میسلطانعلی با اشاره به اینکه بسیاری از کاالهای خاص ایران توانای

توانند برند خاص ایران در دنیا شناخته شوند، اما برای هیچ کدام از این کاالها تا به اینکه کاالهای بسیاری وجود دارند که می

های خشها و بسوء مدیریت در الیه حال برند سازی انجام نشده است. به این دلیل که کشور و سیستم اقتصادی و اجتماعی درگیر

 مختلف )خصوصی و دولتی( است. 

کند: نکته مهم آن است که در ایران هنوز ارزش و اهمیت برند چه از لحاظ اجتماعی و چه از جنبه اقتصادی درک او اضافه می

ند با بازارهای جهانی قرار شود که بازارهای ایران در تعامل و پیونشده است. ارزش و اهمیت این موضوع زمانی مشخص می

ا رقابتی گوید: فضای اقتصادی در کشور مبگیرند. این گرافیست با اشاره به اینکه فضای رقابتی الزمه به وجود آمدن برند است، می

 شود یک برند در ذهن بیننده یا افراد یک جامعهمهم ترین عنصری که باعث می گیرد. نیست و بدون رقابت هم برندی شکل نمی

 تزار از آن برخوردار نیستند.  ماندگار شود، شاخصه یا ویژگی ای است که بقیه کاالها یا خدمات هم

گیرد. یک کاال باید در ذهن جامعه دارای جایگاه خاصی باشد تا کند: ماندگاری در اذهان جامعه به آسانی شکل نمیاو اضافه می

 آید./به آسانی به دست نمیماندگار شود، اما باید قبول کنیم که این ماندگار 

http://www.iana.ir/fa/news/۵۱3۶4/%D۸%A7%D۹%۸۲%D۸% 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۶/۱۱/۲۸ : تاریخ

 هزار تن گندم در بورس کاال 3۴گیرد عرضه امروز صورت می
تن گندم خوراکی و دوروم  800هزار و  34بهمن ماه میزبان عرضه  28تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز شنبه  

  .است
تن  750هزار و  5تن عدس درشت،  170، روابط عمومی بورس کاالی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شودهزار قطعه جوجه یک روزه نیز در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می 131، یک هزار تن روغن خام، شکرسفید

 .دانه ای نیز در قالب طرح قیمت تضمینی در این تاالر عرضه می شود تن ذرت 735عالوه براین، 
 .تن برنج است 781هزار و  32تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه 

 .کندهزارتن آهن اسفنجی را تجربه می 5تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 
سالپس ، مواد شیمیایی، مواد پلیمری، تن قیر 15هزار و  52های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران شاهد عرضه تاالر فرآورده

 .لوب کات و گوگرد است، وکیوم باتوم، واکس
 .کندتن کره الکتیکی را تجربه می 100بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲۸0003۹۲ 
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 اقتصاد محصوالت

 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶اسفند  0۱تاریخ: 

 قیمت محصوالت لبنی در حال بررسی است
 دبای بازار تنظیم ستاد سوی از مصوب های نرخ اعالم و نهایی بررسی پایان تا لبنی هایکارخانه: گفت لبنی صنایع انجمن دبیر

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار.بمانند منتظر

افزایش قیمت سه محصول  های قبل اقدام بهکارخانه های لبنی که در ماه: اظهار کرد قیمت محصوالت لبنی درباه آخرین وضعیت تعیین و تکلیف

اکنون : وی افزود.ا تعیین و تکلیف نهایی مکلف به بازگشت قیمت به نرخ های سابق شدندپس از اخطار سازمان حمایت ت، کردند( پنیر،ماست،شیر)

 .کنندبرحسب توافقی که با سازمان حمایت داشتند،اقدام به عرضه محصول با نرخ های مشخص می کارخانه های لبنی

تا پایان  های لبنیبراین اساس کارخانهباکری با اظهار بی اطالعی از زمان تعیین و تکلیف نهایی قیمت محصوالت لبنی گفت: 

 .بررسی نهایی و اعالم نرخ های مصوب از سوی ستاد تنظیم بازار باید منتظر بمانند

دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به این سوال که بررسی نهایی پرونده ها می تواند افزایش مجدد قیمت ها را دربرداشته باشد 

دقیقی از تصمیمات دولت ندارم، چرا که ممکن است برای جلوگیری از افزایش قیمت ها اقدام به یا خیر، بیان کرد: بنده اطالع 

تومان، تصریح  1600برای خرید هر کیلو شیرخام به نرخ  دامداران وی در خصوص تقاضای.اخذ یارانه به واحدهای تولیدی کند

به ستاد تنظیم بازار ارائه کردند که پس از بررسی  کرد: دامداران مدارک و اسناد قیمت تمام شده محصول تولیدی خود را

 .ها مکلف به خرید شیرخام بر حسب نرخ اعالمی هستندپرونده،کارخانه

http://www.yjc.ir/fa/news/۶43۶7۸0/%D۹%۸۲%DB%۸C%D۹%۸۵%D۸ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۱۱/۲4 : تاریخ

 هاهای دامپزشکی در مرغداریتشدید بازرسی/ هارهاسازی دان و غذای پرندگان در اطراف تاالب
با  ،برای آنکه از پراکندگی پرندگان مهاجر در مسیرهای فرعی برای یافتن غذا پیشگیری کنیم: معاون سازمان دامپزشکی گفت 

های صنعتی در حال انجام از مرغداری و بازرسی ها رهاسازی کردهدان و غذا را در اطراف تاالب، سازمان محیط زیستهماهنگی 

  .است
 نشده توسط سازما، در مورد آخرین اقدامات انجامخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی علی صفر ماکنعلی در گفت

از آنجایی که این ویروس توسط : اظهار داشت (H5N6) دامپزشکی کشور برای جلوگیری از انتشار ویروس آنفلوانزای پرندگان

های صنعتی و پرندگان بومی کشور ای عمل کنیم تا از شیوع آن در مرغداریگونهندگان وحشی مهاجر وارد کشور شده، باید بهپر

زیست، قرار شد تا دان و غذای موردنیاز شناسان سازمان حفاظت محیطار و با نظر پرندههای بسیپیشگیری کنیم و طی بررسی

ها رهاسازی کنیم تا پرندگان برای یافتن غذا به مسیرهای فرعی و انتقال احتمالی بیماری مهاجرت پرندگان را در اطراف تاالب

المللی مانند مرداب انزلی و تاالب بوجاق گیالن الب بینتا 22: معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی تصریح کرد.نکنند

ایم تا مردم عادی در شدت توصیه کردهدر همین راستا به. هزار پرنده وحشی در آنجا تردد دارند 60تا  50در کشور داریم که 

یریت آنکه برای نخستین بار مدمضاف بر ، ها تردد نکرده تا تماس احتمالی با باقیمانده پرندگان نداشته باشنداطراف این تاالب

بانی را روزی امر دیدهورت شبانهها به صتا کاروان، ایمزیست را فراهم کردههای محیطواکنش سریع را فعال و تمام نیازمندی

 .گیری و آزمایشات انجام شودانجام داده و در صورت مشاهده تلفات بالفاصله نمونه

طور مستمر کارشناسان به ها داده شود،د که قبل از اینکه گزارشی از تلفات در مرغداریماکنعلی همچنین به این نکته اشاره کر

 .دهند تا قبل از درگیری بتوانیم برخورد کنیمگیری را انجام میامر نمونه
روس این البته نوع وی: مرغداری در استان هرات افغانستان با آنفلوانزای پرندگان خبر داد و گفت 21وی همچنین از درگیری 

عنوان استان همجوار با افغانستان را های ما در استان خراسان رضوی بهاست و برای آنکه خطری مرغداری H5N8 مرغداری

 .شودمرغ در این استان تولید میای را تشدید کردیم؛ چراکه بیشترین حجم تخمگیرانه قرنطینهاقدامات سختتهدید نکند، 
بنا به تأیید وزیر  96و  95که در سال طوریبه گزارش فارس، از سال گذشته بیماری آنفلوانزای پرندگان در کشور شیوع یافته به

ماه سویه جدیدی از آنفلوانزا در حیات وحش بهمن 17اند، اما از گذار معدوم شدههای تخمدرصد از مرغ 30،جهاد کشاورزی

 .هایی را از موج جدید آنفلوانزای پرندگان به وجود آورده استگرانیبوجاق گیالن مشاهده شده که ن
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲4000۹۱۵ 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 اکوناایران  - ۱3۹۶بهمن / /  30دوشنبه , 

 پایان حیات گونه های در معرض خطر با انتقال آب دریای خزر
ب انتقال آ: استاد گروه علوم محیط زیست دانشگاه مازندران نسبت به تبعات منفی انتقال آب دریای خزر هشدار داد و گفت 

 . دریای خزر به حیات گونه های در معرض خطر این دریا پایان می دهد

اه این زیستگ، حوضه آبی دریای خزر حساس و شکننده است و هرگونه بهره برداری غیرکارشناسی : دکتر فاطمه کاردل افزود 

ی اخیر، جمعیت و تنوع گونه ای در دریای خزر به دلیل سد در دهه ها: وی توضیح داد .آبزیان را دچار مشکل جدی می کند

های متعدد هاجم ، برداشت بی رویه از ذخایر ماهیان ، صید قاچاق ، ورود فاضالبها بر رودخانه ها ، حضور گونه های مسازی

 . تصفیه نشده و عوامل دیگر به سرعت کاهش یافته و بسیاری از این گونه ها را در معرض خطر نابودی قرار داده است

تعداد جوامع آبزی این دریا آسیب جدی وارد پمپاژ و مکش آب با حجم باال در پروژه انتقال آب دریای خزر بر تنوع و : او افزود 

زیرا برداشت آب از دریا با مکش به داخل لوله های انتقال آب سبب ، می کند و زنجیره غذایی آنها را نیز به خطر می اندازد 

یی اصلی آبزیان ها ، فیتوپالنکتون ها، زئوپالنکتون ها، و بنتوزها می شود که از مواد غذاودات آبزی از جمله ماهیبرخورد موج

همچنین پیش تصفیه آب و شیرین سازی : عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه مازندران گفت . پهنه آبی خزر هستند

زی اعم از گیاهی و جانوری و بخصوص گونه های در معرض خطر انقراض های آبدر مبداء هم تهدید دیگر برای تنوع گونه

 .و فوک خزری و ماهی آزاد خزری محسوب می شوددریای خزر مانند ماهیان خاویاری 

  افزایش شوری و کاهش سطح ، خطرات حتمی **

موجودات : کاردل با تاکید بر این که جداسازی نمک از آب دریاچه محصور خزر شوری این دریا را افزایش می دهد ، افزود 

ند و تحمل تغییرات باالی شوری را ندارند و از بین جانوری دریای خزر در مقدار مشخصی از شوری آب قادر به ادامه حیات هست

برداشت آب از خزر و انتقال آن برای مصارف خانگی و کشاورزی کاهش تدریجی عمق و مساحت آب : وی گفت  .خواهند رفت

  . هد داشت که این موضوع هم خود بحران جدی برای زیست عادی آبزیانی این دریا ایجاد خواهد کردرا در پی خوا

از آنجائی که خزر یک دریاچه نیمه بسته محسوب می شود و رودخانه های تغذیه کننده اصلی آن : استاد دانشگاه افزود  این

ساله بارندگی بخصوص در مناطق جنوبی این پهنه آبی کاهش تدریجی عمق و مساحت آب این دریا در پی کاهش هر، هستند 

  . ست، زنگ خطر حیات این دریاچه را به صدا درآورده ا

  ضرورت قیاس درست برای عاقبت اندیشی **

 :کاردل با بیان اینکه مقایسه انتقال آب دریای خزر به فالت مرکزی ایران با سایر اکوسیستم های آبی دیگر سخت است ، گفت 

و محیط آبی دارای خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خاص خودش است و ارزیابی اثرات زیست محیطی  هر دریا

دهه قدمت دارد در دولت دهم تا مرحله اجرا  2انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی که بیش از  .مختص خودش را می طلبد

رای این طرح از دی ماه امسال با اعالم موافقت سازمان محیط اج. پیش رفت ولی با روی کار آمدن دولت یازدهم متوقف شد 

تن از استادان و  500در تازه ترین مورد بیش از .زیست بار دیگر مطرح شد که تاکنون واکنش های زیادی را در پی داشته است

د و خواستار پیامد سنجی نسبت به پیامدهای منفی اجرای این طرح هشدار دادن، محققان دانشگاههای کشور با امضای نامه ای 

 .و اطالع رسانی شفاف در این باره به افکار عمومی شدند

  سیر کاهشی تنوع زیستی و صید در خزر **

طبیعت بسته خزر اگر چه آن را . دریای خزر که به آن دریای مازندران هم می گویند ، بزرگ ترین دریاچه بسته جهان است

است ، اما در عین حال موجب شده تا در مقابل عوامل انسانی و طبیعی فرد کرده نحصر به تبدیل به منزلگاه جانوران و گیاهان م

در . گونه گیاهی است  500گونه جانوری و بیش از  850این دریا به گفته محققان زیستگاه بیش از . پذیر باشدبسیار آسیب

های کمیاب و اهی به بیشتر از یک تن می رسد ، ماهیماهی که وزن آن گای مانند فیل جثه دریای خزر در کنار جانور بزرگ

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
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یکی از گونه های باارزش و در معرض خطر .ها زندگی می کنندماهیهای غضروفی خاویاری یا تاسقیمتی چون ماهیگران 

نون کجدی دریای خزر فوک خزری است که بر اساس بررسی پژوهشگران ایرانی و خارجی ، جمعیت آن از ابتدای قرن بیستم تا

درصد کاهش یافت و در حال حاضر برنامه های متنوعی برای نجات این گونه از خطر از سوی نهادهای بین المللی در دست  90

انواع ماهیان خاویاری و ماهیان استخوانی این دریا مانند سفید و کفال نیز در دو دهه اخیر به کمترین میزان خود . اجراست

دریای خزر محل زیست هفت نوع از .درصدی را نشان می دهد 90کاهش حدود  80و  70 رسیده است که در مقایسه با دهه

درصد از خاویار  90گونه آن در بخش ایرانی یا جنوبی این دریا زیست می کنند و دستکم  6است که  خاویاری ماهی گونه 27

 .ین دریا تامین می شدجهان نیز تا پیش از بحرانی شدن وضعیت ذخایر ماهیان خاوریای دریای خزر از ا

هزار تن بود که سه هزار تن خاویار از آنها برداشت می شد  27میالدی حدود  80صید ماهیان خاویاری در دریای خزر در دهه 

 .سال ممنوع شود 10، ولی کاهش ذخایر سبب شد تا صید این گونه از دریای خزر برای مدت 

http://iranecona.com/۸۱۹7۵/%D۹%BE%D۸%A7%DB%۸C%D۸%A 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۹۶/۱۱/۲۶ : تاریخ

 دهدوهوا گزارش میفارس از وضعیت آب
آسمان بارانی تهران در روزهای آینده و بارش برف در شهرها سامانه بارشی جدیدی فردا / ورود سامانه پربارش به کشور از فردا 

های زاگرس مرکزی و دامنه، غرب، شود و فعالیت این سامانه روزهای جمعه و شنبه در شمال غرباز غرب وارد کشور می

  .شودو باران میهای جنوبی البرز سبب بارش برف دامنه
های هواشناسی عبور امواج کم دامنه از غرب و جنوب غرب کشور ها و نقشه، دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ان، خوزستان، چهارمحال و های ایالم، لرستدهد که سبب ابرناکی، بارش باران و وزش باد در استانرا در روز جاری نشان می

 .بختیاری، جنوب همدان و کرمانشاه شده است

شود و فعالیت این سامانه روزهای جمعه و شنبه هفته آینده در شمال روز جمعه سامانه بارشی جدیدی از غرب وارد کشور می

 .دشوهای جنوبی البرز سبب بارش برف و باران میهای زاگرس مرکزی و دامنهغرب، غرب، دامنه
روز جمعه در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، اردبیل، ارتفاعات البرز و ارتفاعات زاگرس مرکزی، شمال 

 .دهدسمنان، تهران، البرز، همدان، کرمانشاه، ایالم، لرستان، چهارمحال و بختیاری و شمال خوزستان بارش باران رخ می
اق و شمال عربستان قابل توجه بوده و وقوع پدیده گردوغبار در خوزستان و ایالم دور از روز جمعه شدت وزش باد در جنوب عر

 .انتظار نیست
 .شودهای ساحلی شروع میشدن جریان روی سواحل دریای خزر بارش باران در استان بعدازظهر جمعه و روز شنبه با شمالی

ر ساحلی کشور نیز بارش برف و باران و همچنین کاهش نسبی دما روز یکشنبه کل نیمه غربی کشور بارش برف و باران و در نوا

 .دهدرخ می
های کهگیلویه و بویراحمد، شمال فارس، شمال بوشهر، شمال و شرق خوزستان شاهد بارش باران و در روز یکشنبه در استان

 .ش برف و باران خواهیم بودهای اصفهان، قم، یزد، سمنان، خراسان رضوی و خراسان شمالی شاهد باربرخی مناطق استان
ها در کردستان، جنوب آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، زنجان، قزوین، شمال روزهای جمعه و شنبه شدت بارش

 .ایالم، غرب همدان، شمال لرستان و ارتفاعات البرز مرکزی است
، کردستان، کرمانشاه، ایالم، لرستان، چهارمحال و ها در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، قزوینروز یکشنبه شدت بارش

 .بختیاری، ارتفاعات البرز و ارتفاعات شمال خوزستان است
با توجه به ورود سامانه بارشی از بعدازظهر پنجشنبه و فعالیت بارشی آن نظیر بارش برف، در مناطق کوهستانی و سردسیر مناطق 

 .شد ای خواهدیاد شده موجب اختالل در تردد جاده
گیری های ایالم و خوزستان امکان شکلاز بعدازظهر جمعه و طی روز شنبه در برخی مناطق جنوب غرب کشور در استان

  .شودبینی میهای گردو خاک و کاهش کیفیت هوا پیشتوده
به نیز حاکم است؛ شود که این شرایط روز شنبینی میآسمان تهران فردا ابری، اواسط روز بارش باران و گاهی وزش باد پیش

 .درجه خواهد بود 10 و 7بیشینه و کمینه دما فردا در تهران 
ترین مراکز استان و درجه باالی صفر گرم 28درجه باالی صفر و بندرعباس با بیشینه دمای  26روز آینده اهواز با بیشینه دمای 

 .وداردبیل و مشهد با کمینه دمای صفر درجه سردترین مراکز استان خواهد ب

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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میزان بارش در سال ، متر ثبت شدمیلی 43.6ماه امسال بهمن 13میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

 .درصد بارش سال گذشته است 58.6بنابراین بارش سال جاری . متر بودمیلی 74.4گذشته در این بازه زمانی 
 .متر بوده استمیلی 115.7به منطقه الهیجان در استان به میزان  بیشترین میزان بارش در هفته نوزدهم سال زراعی متعلق

 .مشاهده کننداینجا  را از توانند جزئیات دیگری از خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزیکاربران همچنین می
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲۶000۹7۱ 
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 اقلیم و منابع طبیعی   

 ایران اکونا - ۱3۹۶بهمن / /  30دوشنبه , 

 خسارات سیل گیالن با تسهیالت بانکیجبران 
هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری، با اختصاص 

میلیون ریال اعتبار و تسهیالت بانکی برای جبران خسارت و بازسازی اماکن مسکونی و تأسیسات  510میلیارد و  34مبلغ 

 .سیب دیده از سیل در استان گیالن موافقت کردزیربنایی آ

میلیون ریال اعتبار شامل اعتبار  600میلیارد و  13به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهور به موجب این تصمیم، مبلغ 

واحد  75اعتبار بالعوض جهت تعمیر ، میلیون تومان 5واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد  42بالعوض جهت بازسازی 

 .میلیون تومان و همچنین بازسازی تأسیسات زیربنایی استان گیالن اختصاص یافت 2مسکونی روستایی به ازای هر واحد 

درصد در مناطق روستایی  4میلیون ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت با سود و کارمزد  910میلیارد و  20دولت همچنین مبلغ 

 75تعمیر ، میلیون تومان 20واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف  42 درصد در مناطق شهری برای بازسازی 5و 

واحد خسارت دیده  117میلیون تومان و تأمین لوازم خانگی و معیشتی  12واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف 

 .میلیون تومان در استان گیالن اختصاص داد 3به ازای هر واحد تا سقف 

شهر جدید سهندهیات وزیران به منظور توسعه  -اندیشه -ز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه آزاد راه تبریزصدور مجو**

کاهش زمان سفر و ، صرفه جویی در مصرف سوخت، سرعت در جابجایی بار و مسافر، افزایش ایمنی، شبکه آزاد راهی کشور

 –های آزادراه تبریز  ر مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژهبا صدو، آلودگی محیط زیست و افزایش ظرفیت ترافیکی

 .شهر جدید سهند موافقت کرد –اندیشه 

ایران با سوئد، لیتوانی و ژاپن موافقتنامه مالیاتی امضا می کندهیات وزیران در ادامه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه **

امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد  داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و

مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت های ژاپن، جمهوری لیتوانی و پادشاهی سوئد اقدام 

 .کند

سهیات وزیران در ادامه، ضمن اعالم نظر در خصوص تعدادی های نمایندگان مجل اعالم نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح**

 .نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد، های نمایندگان مجلس شورای اسالمیاز طرح 

http://iranecona.com/۸۱۹7۸/%D۸%AC%D۸%A۸%D۸%B۱% 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶بهمن  ۲۶تاریخ: 

 محدودیتی در توزیع گوشت و مرغ شب عید وجود ندارد
 .ندارد وجود سال پایانی ایام برای مرغ و قرمز گوشت توزیع در محدودیتی موجود، ذخایر به توجه با: گفت مسئول مقام یک

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی  یوسف جلوخانی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در گفتگو با خبرنگار

مورد نیاز شب عید وجود ندارد، اظهار کرد: با  گوشت و مرغبا اشاره به اینکه محدودیتی در توزیع  ،باشگاه خبرنگاران جوان

برابر میزان مصرف سالیانه  4های دامی و مواد پروتئینی کشور به طبع در استان تهران، بیش از توجه به ذخایر استراتژیک نهاده

 .ستاستان ذخیره مرغ و گوشت قرمز در سرخانه ها موجود ا

 .با توجه به وضعیت مناسب ذخایر استراتژیک، جای هیچ گونه نگرانی برای بازار شب عید نیست  به گفته وی؛

های زنجیره ای، اتاق اصناف، اتحادیه پرنده و ماهی و میادین میوه و تره بار برگزار جلوخانی ادامه داد: جلساتی با اتحادیه فروشگاه

درصدی خود برای توزیع گوشت و مرغ به هر میزانی که مورد تقاضای واحدهاست،  100دگی شد که در این جلسات پشتیبانی آما

 .اعالم کرده است

 .به واحد ها وجود ندارد تخم مرغبه گفته این مقام مسئول؛ با توجه به ذخایر موجود، محدودیتی در توزیع مرغ ، گوشت قرمز و 

تومان اعالم کرد و افزود: با احتساب سود مغازه دار هر  800هزار و  5را وی نرخ تحویل هر کیلو مرغ درب سردخانه به واحدها 

 .تومان به مصرف کننده عرضه می شود 200هزار و  6کیلو مرغ با نرخ 

 500هزار و  31هزار تومان و آسیای میانه  33 نرخ هر کیلو گوشت قرمز استرالیا مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران

 .هزار تومان در فروشگاه های زنجیره ای اعالم کرد 42و شقه بسته بندی  43بندی تومان، ران بسته 

تومان در اختیار  600هزار و  11در بازار خبر داد و گفت: اکنون هر شانه تخم مرغ با نرخ  توزیع تخم مرغوی از روند مناسب 

تومان به مصرف کننده توزیع می شود،  600ر و هزا 12گیرد و در نهایت با نرخ های زنجیره ای و میادین قرار میفروشگاه

 .بنابراین هیچ گونه محدودیتی در توزیع تخم مرغ وجود ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶43734۸/%D۹%۸۵%D۸%AD%D۸%AF%D۹% 
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 قیمت ها بازرا و

 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶بهمن  30تاریخ: 

 ها از بازار میوه و تره بار در روزهای پایانی سالآخرین قیمت
 روبرو بازار رد افزایشی روند با نارنگی و پرتقال خیار، سیب، نظیر پرتقاضا اقالم برخی قیمت سال، پایانی ایام به شدن نزدیک با

با نزدیک شدن به ماه پایانی سال، قیمت برخی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.است شده

مر خیلی غیر منتظره به نظر نمی رسد، چرا که همه ساله در چنین مواقعی شیب قیمت با روند افزایشی در بازار روبرو شده است، البته این ا اقالم میوه

 .کندها با روند صعودی روبرو می شود که هر کس دالیل خاص خود را برای گرانی مطرح می

، 500هزار و  6تا  900هزار و  5، موز 500هزار و  3تا  3  نرخ هر کیلو خیار  دهد کهبررسی بازار میوه و تره بار نشان می

 3تا  500هزار و  2، پرتقال شمال 500هزار و  4تا  3هزار ، کیوی  9تا  500هزار و  8هزار ،انار  8تا  6پرتقال جنوب 

 .تومان است 500هزار و  5تا  500هزار و  2، سیب 500هزار و  4تا  3هزار،لیموشیرین 

گوید: با نزدیک شدن به ایام پایانی سال تقاضا برای مصرف میوه باال می رود که این امر زمینه را یوه مییکی از فروشندگان م

 .کندبرای افزایش قیمت در بازار فراهم می

 یکی دیگر از فروشندگان میوه و تره بار از افزایش قیمت پرتقال، نارنگی، سیب، موز و خیار در بازار خبر داد و گفت: با توجه به

 .آنکه این اقالم پر تقاضاترین میوه ها در بازار هستند، طی روزهای اخیر با نوساناتی در بازار روبرو شده است

ز ذخایر ا صنعت،تجارت و کشاورزی حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفتگو با خبرنگار

 در ایام پایانی توزیع میوهمناسب میوه در ایام پایانی سال خبر داد و گفت: با توجه به ذخیره سازی مناسب، محدودیتی در 

تومان در میدان  500هزار و  5تا  300هزار و  5درصدی به نرخ  10با کاهش  هر کیلو موز به گفته وی؛.سال نخواهیم داشت

 2با نرخ  انگور شاهرودیهزار تومان اعالم کرد و افزود: هر کیلو  7تا  500هزار و  4یلو انار صابری نرخ هر ک.توزیع می شود

هزار، پرتقال  2تا  200، پرتقال تامسون شمال هزار و 500، پرتقال رسمی شمال هزار تا هزار و 500هزار و  3تا  500هزار و 

 500و کیوی هزار و   500هزار و  2تا  500سیب لبنانی هزار و  هزار ، 10تا  6، توت فرنگی گلخانه 500هزار و  4تا  3جنوب 

 .هزار تومان است 3تا 

 2هزار، نارنگی تخم پاکستانی  8تا  5، نارنگی بندری 500هزار و  5تا  5رئیس اتحادیه بارفروشان ادامه داد: هر کیلو موز با نرخ 

هزار تومان در میدان عرضه می  2تا  500و خیار گلخانه هزار و  600، خیار رسمی هزار تا هزار و 500هزار و  3تا  500هزار و 

، 500هزار تومان اعالم کرد و گفت: همچنین نرخ هر کیلو نارنج هزار تا هزار و  9تا  7 نرخ هر کیلو لیمو ترش سنگیوی .شود

 600، سیب زمینی 600تا هزار و  200، پیاز هزار و 500هزار و  2تا  2، بادمجان گلخانه 500بادمجان دلمه ای هزار تا هزار و 

و فلفل دلمه سبز هزار تا  500هزار و  3تا  2، فلفل دلمه رنگی 200تا هزار و  700هزار، شلغم  15تا  11، سیر خشک 900تا 

 500صابری با اشاره به نرخ سایر صیفی جات در بازار گفت: هر کیلو گوجه فرنگی گلخانه با نرخ هزار و .تومان است 500هزار و 

کاهو پیچ و  600تا  400هزار،کاهو رسمی  4تا  500هزار و  3، لوبیا سبز 500تا هزارو  800، گوجه فرنگی نو 500هزار و  2تا 

این مقام مسئول نرخ میوه در روزهای آتی در بازار را پیش بینی کرد و .تومان در میدان توزیع می شود 700تا  400 ساالدی

 .ر ایام پایانی سال نوسان خاصی نخواهیم داشتبا توجه به فراوانی میوه د :گفت

http://www.yjc.ir/fa/news/۶44۲۹0۶/%D۸%A۲%D۸%AE%D۸%B۱ 

 
 

 
 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/news/6442906/%D8%A2%D8%AE%D8%B1


    
آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز    

http://awnrc.com/index.php                                                        1396بهمن  چهارم هفته کشاورزی اخبار اهم  
 

18 
   http://awnrc.com/index.php 

 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶بهمن  ۲۶تاریخ: 

 عیدنوسان جزیی اقالم خشکبار در شب 
 و جیلآ سال، پایانی ایام در که شود می بینی پیش تولید وضعیت به توجه با: گفت مشهد خشکبار و آجیل اتحادیه رئیس

صنعت،تجارت و  علیرضا ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد در گفتگو با خبرنگار.باشد داشته بازار در جزیی نوسان خشکبار

، قیمت نوسان نرخ ارزبا توجه به : اظهار کرد بازار آجیل شب عیددرباه آخرین وضعیت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .از اقالم صادراتی و وارداتی دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گرفته است  برخی

و تخمه آفتابگردان  قیمت پسته وی با اشاره به اینکه کمبودی در بحث آجیل و خشکبار شب عید نداریم، افزود: نوسان نرخ ارز ،

اقالم   ت تولید پیش بینی می شود که در ایام پایانی سالبه گفته ارزانی ممقانی با توجه به وضعی.افزایش داده است  تا حدی  را

 .تنها نوسان جزئی در بازار داشته باشد آجیل و خشکبار

ممنوعیت واردات بادام هندی توسط   تصریح کرد: واردات بادام هندیرئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با انتقاد از ممنوعیت 

 .مراه داشته استوزارت جهاد کشاورزی، پدیده شوم قاچاق را به ه

 .به گفته وی؛ با توجه به ممنوعیت واردات بادام هندی در ایام پایانی سال، کمبود و افزایش قیمت امری طبیعی است

http://www.yjc.ir/fa/news/۶43۶7۹0/%D۹%۸۶%D۹%۸۸% 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان 0 - ۱3۹۶بهمن  ۲۸تاریخ: 

 نگران بازار میوه شب عید نیستیم
 عید شب بازار نگران کیفی و کمی نظر از میوه، سازیذخیره مناسب وضعیت به توجه با: گفت مازندران، کشاورزی جهاد رئیس

 .نیستیم

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی گفتگو با خبرنگاردالور حیدرپور رئیس جهاد کشاورزی مازندران در 

 10اظهار کرد: براساس اخرین آمار تا اواخر هفته گذشته،  توزیع میوه شب عید،درباره آخرین وضعیت  ،خبرنگاران جوان

 .ها بارگیری و حمل شده استسازی شده، به مقصد استانهزارتن از مرکبات ذخیره

 .ها حمل خواهد شدسازی شده براساس سهمیه به استانبه گفته وی تا آخر بهمن مرکبات ذخیره

باغداران و سورتینگ داران افزون بر ذخایر بخش دولتی،  :وه شب عید، افزودسازی میحیدرپور با اشاره به وضعیت مناسب ذخیره

ها ذخیره کردند که با وجود این مرکبات ذخیره سازی شده تا اردیبشت جوابگوی نیاز در سردخانه مرکباتهزارتن  30حدود 

یره سازی مرکبات از نظر کمی و رئیس جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: با توجه به وضعیت مناسب ذخ.کشور خواهد بود

 .کیفی، نگرانی برای شب عید نداریم

وی با اشاره به اینکه محدودیتی در عرضه میوه ذخیره سازی شب عید وجود ندارد، گفت: ذخیره سازی میوه شب عید امسال با 

 .تان ها حمل خواهد شدسال های گذشته قابل قیاس نیست، چرا که به میزان کافی سیب و پرتقال ذخیره سازی شده به اس

این مقام مسئول درباه آخرین وضعیت قیمت میوه های ذخیره سازی برای ایام پایانی سال، بیان کرد: ستاد تنظیم بازار نرخ پایه 

میوه های ذخیره سازی شده به تفکیک هر استان را اعالم خواهد کرد که با وجود ذخیره سازی مناسب نوسان خاصی نخواهیم 

ر با بیان اینکه از حیث تولید و عرضه میوه شب عید مشکلی نخواهیم داشت، افزود: با توجه به میزان ذخیره سازی حیدرپو.داشت

 .میوه شب عید، نگران مازاد بار هستیم که بخشی از آن باید به بازارهای هدف صادر شود

د نخواهیم داشت، تصریح کرد: با توجه به رئیس جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه محدودیتی در توزیع کیوی شب عی

 . هزارتن از این محصول در سردخانه ها ذخیره سازی شده است 80تا  70وضعیت مناسب تولید، بیش از 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶43704۹/%D۹%۸۶%DA%AF%D۸%B۱% 
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 بازار و قیمت ها

 فودپرس ۱3۹6بهمن ماه  ۲۸شنبه 

 هازورآزمایی دشوار با گرانی/ 9۷تمهیدات دولت برای تنظیم بازار عید 
 مواجه چشمگیری رشد با اساسی کاالهای اکثر قیمت که رود می 97 عید بازار تنظیم استقبال به درحالی دولت <غذایی مواد

 .ندارد وجود آنان روی پیش زمینه این در مشکلی معتقدند دولتمردان البته و بوده

 الح بازار روزها این که کند می تالش اساسی کاالهای بازار تنظیم برای حالی در دولت و مانده باقی عید شب به ماه یک حدود

  .اندشده مواجه چشمگیر قیمت افزایش با کاالها اغلب و ندارد خوبی چندان

 ضمن بودند مواجه قیمت رشد با اخیر روزهای و هاماه طی که هستند محصوالتی جمله از مرغ تخم و برنج گوسفندی، گوشت

 .است یافته افزایش مقداری گذشته به نسبت بازار در نیز مرغ قیمت روزها این طی اینکه

 این بازار کنترل برای دولت تدابیر تمام و شده گران درصد 30 حدود اخیر دوماه از بیش طی هندی برنج قیمت اساس، برهمین

 .است مانده ناکام تاکنون محصول

 شد گران درصد 30 خارجی برنج

 ازارب وضعیت آخرین درباره مهر خبرنگار با گفتگو در تهران غذایی مواد بنکداران اتحادیه رئیس آقاطاهر، محمد زمینه همین در

 که است لهمسا این دالیل از یکی دالر قیمت نوسانات: گفت است، آشفته حاضر حال در بازار متاسفانه اینکه بیان با هندی برنج

 روی بر ار کاهش این تاثیر که امیدواریم و شده کاهشی دالر نرخ که  شنیدیم زمینه این در خوبی اخبار گذشته روز خوشبختانه

 .کنیم مشاهده نیز وارداتی غذایی مواد قیمت

 تناژ، هر در حاضر حال در  :افزود است، شده گران درصد 30 حدود هندی برنج اخیر دوماه از بیش ظرف اینکه به اشاره با وی

 .است نامطلوبی بسیار قیمت این که است تومان 6450 هندی برنج هرکیلوگرم قیمت

 هب قیمت اگر ولی شود؛ می کمتر مقداری قیمت برود باالتر تناژ چه هر و است تناژ مقدار به شده اعالم قیمت: داد ادامه آقاطاهر

 کیلویی 10 کیسه هر در هندی برنج کیلوگرم هر نرخ اکنون هم مثال عنوان به رود می باالتر مقداری قیمت باشد کیلوگرم مقدار

 .است تومان 6600 ها فروشی عمده در

 برنج نوع نای قیمت افزایش: گفت نیز اروگوئه و پاکستانی برنج جمله از خارجی های برنج سایر قیمت تغییر وضعیت درباره وی

 .است نداشته قیمتی تغییر هیچگونه هم ایرانی برنج ؛ نیست ذکر قابل اصال و بود اندک بسیار ها

 ها تعرفه ت،واردا در تغییراتی اگر: کرد اضافه کند؟، پیدا کاهش عید شب تا قیمت کنید می بینی پیش آیا اینکه درباره آقاطاهر

 .باشد همراه کاهش با باید قیمت شود، ایجاد دالر نرخ و

 مرغ قیمت افزایش/رسید تومان هزار 43 به گوسفندی گوشت قیمت

 به هک است، گوسفندی گوشت یافته، افزایش آن قیمت اخیر های هفته طی که اقالمی از دیگر یکی مهر، خبرنگار گزارش به

 کنندگان صرفم به عرضه برای دنبه بدون شقه هرکیلوگرم نرخ اکنون هم گوسفندی گوشت اتحادیه رئیس ملکی، اصغر علی گفته

   .است تومان هزار 43 تا 42 بین

 اخیر روز 10 طی اینکه بیان با گوسفندی گوشت بازار وضعیت آخرین درباره مهر خبرنگار با گفتگو در ملکی زمینه همین در

 قرار و دهکر اتخاذ گوشت بازار تنظیم برای را تمهیداتی دولت: افزود است، نیفتاده اتفاق حوزه این در قیمتی افزایش هیچگونه

 .گیرد می قرار دسترس در سهولت به دام و شود می مساعدتر هوایی و آب شرایط اینکه ضمن یابد؛ افزایش واردات حجم است

 برخی در گاهی: گفت است، تومان هزار 43 تا 42 بین کننده مصرف برای دنبه بدون شقه هرکیلوگرم قیمت اینکه بیان با وی

 .شود می عرضه هم کمتری نرخ با محصول بازار، کسادی دلیل به مناطق

 واردات روند اگر: افزود و داد خبر زنده دام قیمت تومانی 1500 تا 1000 کاهش از همچنین گوسفندی گوشت اتحادیه رئیس

 .داشت نخواهیم زمینه این در مشکلی ما شود تسهیل

http://awnrc.com/index.php
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 به نو های بره عرضه اسفندماه 15 الی 10 از: داد ادامه شد، خواهند بازار وارد نو های بره نیز اسفندماه در اینکه بیان با ملکی

 .شد خواهد مساعدتر شرایط و یابد می افزایش بازار

 به فروشی خرده مراکز در جاری ماه بهمن 26 شنبه 5 روز طبخ آماده مرغ قیمت ماهی و پرنده اتحادیه اعالم طبق همچنین

 .رسید تومان 7550 پخش و تومان 7400 کشتارگاه درب فروشی عمده تومان، 8300

 دالر بخاطر موز قیمت رشد/دارد مساعدتری شرایط میوه بازار

 یاته عضو متبحری، علیرضا زمینه همین در است، برخوردار بهتری شرایط از اقالم سایر به نسبت میوه بازار رسد می نظر به

 سیب ،مرکبات تولید امسال: کرد اضافه و اعالم مساعد را میوه بازار شرایط مهر خبرنگار با گفتگو در فروشان بار اتحادیه مدیره

 .نداریم حوزه این در مشکلی نیز عید شب برای و است فراوان کیوی و درختی

 پرتقال تومان، 2000 حدود باکیفیت تامسون پرتقال هرکیلوگرم قیمت بار تره و میوه مرکزی میدان در اکنون هم: داد ادامه وی

 تا 1000 بین آن کیفیت و نوع به بسته درختی سیب و تومان 3000 حدود کیوی تومان، 4000 حدود باکیفیت جنوب تامسون

 .است تومان 4000

 تولید کاهش و دولت سوی از واردات تعرفه افزایش ارز، قیمت نوسانات نیز آن دلیل که رفته باال موز قیمت فقط: افزود متبحری

 .است فلیپین کشور در

   .کرد اعالم تومان 5500 حدود حاضر حال در را موز هرکیلوگرم قیمت وی

 97 عید بازار تنظیم برای دولت تمهیدات

 مشکلی معتقدند دولتی مسئوالن البته. کند می اتخاذ 97 عید بازار تنظیم برای را تدابیری چه دولت دید باید شرایط  این در

 .است انجام و ریزی برنامه حال در روال طبق چیز همه و ندارد وجود زمینه این در

 شتیبانیپ شرکت اینکه بیان با مهر خبرنگار با گفتگو در دام امور پشتیبانی شرکت ورناصری،مدیرعامل حمید راستا همین در

 استانها همه برای ما: اظهارداشت است، داده انجام مرغ تخم و مرغ قرمز، گوشت بازار تنظیم برای را اساسی اقدامات دام امور

 .کردیم ارسال کشور سراسر به نیز را ها سهمیه این و دادیم تخصیص سهمیه

 زنجیره های فروشگاه متقاضیان، همه: افزود است، شده اعالم کشور سراسر به مصوب قیمت با توزیع برنامه اینکه به اشاره با وی

 و کنند مراجعه توانند می غیره و ها سازمان و ها خانه وزارت مصرف های تعاونی ارتش، مانند عمده مصرف مراکز صنوف، ای،

 .نمایند دریافت مصوب قیمت با را کاالها این

 برای  و تومان 5800 عرضه، اصلی مراکز و ها فروشگاه برای مرغ گوشت اینکه بیان با دام امور پشتیبانی شرکت مدیرعامل

 و میادین سازمان های غرفه در تازه صورت به گوسفندی گوشت  :گفت است، عرضه حال در تومان 6200 نهایی کننده مصرف

 راسرس در استانها مراکز همه به وفور به نیز گوساله منجمد گوشت است، عرضه حال در مصوب قیمت با ای زنجیره های فروشگاه

 قیمت شود؛ می عرضه تومان هزار 33 قیمت با گوسفندی تازه الشه: افزود وی.شود می عرضه متقاضیان به و  شده ارسال کشور

 اما ستا مناسب بازار در قیمتی شرایط اینکه دلیل به ایم نکرده اعالم نهایی کننده مصرف برای هنوز را برزیلی منجمد گوشت

 .است بازار نرخ از تر پایین خیلی کنیم می عرضه ما که قیمتی

  کشور سراسر در محدودیت بدون مرغ تخم و گوشت مرغ، عرضه

 است؟، شده مشخص بازار در مرغ تخم و مرغ گوشت منجمد، و گرم قرمز گوشت عرضه حجم آیا اینکه درباره ورناصری

 .گیردب صورت عرضه تقاضا با متناسب کردیم اعالم و نشدیم قائل عرضه حجم برای محدودیتی هیچ زمینه این در ما: اظهارداشت

 هاضاف دادیم، می انجام شد، می انجام که وارداتی مبنای بر نیز  را مرغ تخم  توزیع این از پیش اینکه به اشاره با ورناصری

 روز از شرکت های محموله کرده، وارد را محصول این از زیادی حجم نیز دام امور پشتیبانی شرکت خود اخیرا خوشبختانه:کرد
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 رد و ایم کرده آمادگی اعالم صنوف و میادین سازمان های غرفه ای، زنجیره های فروشگاه تمام  به و شده کشور وارد شنبه سه

 .هستیم متقاضیان به عرضه حال

 .کرد اعالم تومان 600 و هزار 12 را دام امور پشتیبانی شرکت توسط توزیعی وارداتی مرغ تخم شانه هر قیمت وی

 رضهع منظور به حتما ما: گفت یافت؟، خواهد ادامه دام امور پشتیبانی شرکت توسط مرغ تخم واردات آیا اینکه درباره ورناصری

 .داد خواهیم انجام را کار این سازی ذخیره و

 واردات عمده شود، می انجام کار این مختلفی کشورهای از: افزود شود؟، می انجام کشورهایی چه از واردات این اینکه درباره وی

 نیز یااسپان و مجارستان اوکراین، میانه، آسیای از. داشتیم درخواست ما نیز دیگر کشورهای درباره اما گیرد می صورت ترکیه از

 .دهند انجام واردات خواهند می و هستند متقاضیانی

 اب که قراردادهایی قالب در کردند می واردات که واردکنندگانی سایر و بود شده انجام واردات نیز قبال: داد توضیح ورناصری

 یم عرضه مراکز وارد شرکت این طریق از بازار تنظیم برای را خود های محموله بودند، کرده منعقد دام امور پشتیبانی شرکت

 کردیم واردات به اقدام واردکنندگان سایر کنار در نیز ما خود است، کم مقداری واردات حجم کردیم مشاهده که زمانی ما. کردند

 .کنیم کشور وارد را محصول این از زیادی حجم شدیم موفق ما بود، باالتر خیلی شرکت واردات توان چون و

  بازار تنظیم برای دام امور پشتیبانی شرکت توسط مرغ تخم هزارتن 10 واردات

 واردات برنامه هزارتن 10 اول مرحله در ما: افزود است؟، شده کشور وارد مرغ تخم میزان چه اینکه درباره دولتی مسئول مقام این

 .داریم

 در گوشت عرضه: گفت است، شده آغاز... و میادین غرف ای، زنجیره های فروشگاه در وارداتی تخم عرضه اینکه بیان با ورناصری

 که است نیم و ماه یک حدود نیز مرغ تخم عرضه است، نشده قطع مقطعی هیچ در و شود می انجام که است زیادی مدت بازار

 جودو که شرایطی دلیل به را آن عرضه حجم حاضر درحال و شود می انجام داشته، وجود که نوساناتی و بازار شرایط با متناسب

 .ایم داده افزایش دارد،

 اینکه دلیل به ایم؛ کرده اعالم را توزیع برنامه استانها همه به قبل هفته از و ایم کرده آغاز تازگی به را مرغ عرضه: کرد اضافه وی

 .است مساعد وضعیت نیز االن البته نداشتیم، زمینه این در نوسانی و بود مناسب کاال این قیمتی شرایط تاکنون

 ای مبادله ارز با قرمز گوشت واردات

 یاید،ب وجود به قرمز گوشت واردات در مشکالتی شده باعث ارز قیمت افزایش اینکه بر مبنی شده مطرح مباحث درباره ورناصری

 یم رخ ارز قیمت در که نوساناتی نداد اجازه دولت بنابراین گیرد می انجام ای مبادله ارز با گوسفندی گوشت واردات: داد ادامه

 مانده ثابت همچنان گوشت نوع این تومان 33 نرخ که است دلیل همین به باشد، داشته گوسفندی گوشت بازار بر تاثیری دهد

 اتفاقی هم اگر است نشده اعمال بازار در  حداقل و نداشته موضوع این در نقشی ارز قیمت نوسانات بنابراین: کرد تاکید وی.است

 هک ندادند اجازه دام امور پشتیبانی شرکت و کشاورزی جهاد وزارت و کرده پرداخت را آن دولت که بوده التفاوتی مابه افتاده،

 .ببینند آسیب کنندگان مصرف و باشد داشته کننده مصرف قیمت بر تاثیری ارز بازار التهابات

 هم ماحت: کرد تصریح یافت، خواهد ادامه حتما عید ایام فرارسیدن به توجه با بازار در کاالها این عرضه اینکه بیان با ورناصری

 .کرد خواهیم تنظیم را عرضه میزان ما تقاضا میزان با متناسب

 بازار قیمت زیر کره و شکر روغن، عرضه/برنج هزارتن 60 توزیع 

 و عید بش بازار تنظیم برای شرکت این های برنامه تشریح ضمن ایران دولتی بازرگانی شرکت مدیرعامل سیف، یزدان همچنین

 می توزیع برنج هزارتن 60 به قریب عید شب بازار تنظیم  برای ما: اظهارداشت روغن و کره شکر، برنج، مانند کاالهایی توزیع

 .است شده ابالغ نخست مرحله در آن هزارتن 30 توزیع و شد خواهد توزیع مرحله دو در که کنیم

http://awnrc.com/index.php
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 را خود نیاز مورد برنج ماه بهمن 20 از توانند می خانوارها: گفت شود، می آغاز بهمن 15 از کاال این توزیع اینکه به اشاره با وی

 .کنند دریافت ای زنجیره های فروشگاه از

 تومان، 56000 کیلویی 10 کیسه هر و تومان 5600 ؛1121 هندی برنج هرکیلوگرم قیمت: داد ادامه کشاورزی جهاد وزیر معاون

 و تومان 3900 کیلویی هومالی تایلندی برنج و تومان 26000 آن کیلویی 10 کیسه هر و تومان 2600کیلویی  pr هندی برنج

 .است تومان 39000 آن کیلویی 10 کیسه هر

: افزود ت،اس فراهم شرکت این برای نیز شده فرآوری روغن توزیع امکان اینکه به اشاره با ایران دولتی بازرگانی شرکت مدیرعامل

 .کنیم عرضه بازار قیمت زیر درصد 10 تا 5 را روغن است قرار

 .شود می عرضه تومان 2720 عدد هر قیمت با شده بندی بسته گرمی 100  کره همچنین: افزود سیف

 .شود می توزیع ایام این برای تومان 2722 قیمت با نیز شکر کیلوگرم هر: افزود وی

  شود می توزیع عید شب برای پرتقال و سیب هزارتن 60

 برای پرتقال و سیب محصول دو سازی ذخیره به اشاره با  نیز روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل هاشمی، اوسط علی

 .شود می سازی ذخیره عید شب برای پرتقال تن هزار 40 و سیب هزارتن 20: گفت عید، شب

 .است  شده خریداری سیب تن222 و هزار 19 تاکنون: افزود مسئول مقام این

 تازگی به والنسیا پرتقال برداشت: کرد اضافه شود، می سازی ذخیره والنسیا و تامسون پرتقال عید شب برای اینکه بیان با وی

 .است شده خریداری شده؛ تعیین کیلوگرم 700 و هزار 29 از تن هزار 27 حدود نیز تامسون پرتقال  و  شده آغاز

 15 تا کنیم می وسعی هستیم کشور استانهای به شده خریداری های میوه انتقال و حمل مرحله در اکنون هم: افزود  هاشمی

 .دهیم انتقال کشور استانهای به را مذکور های محموله ماه اسفند

 .بود خواهد روز به ها قیمت تعیین: گفت شود، می آغاز بازار در شده ذخیره های میوه عرضه اسفند 20 از اینکه بیان با وی

 بخش همچنین و روستایی تعاون مرکزی سازمان فروشگاه هزار 3 بار، تره و میوه میادین های غرفه تمامی: داد ادامه هاشمی

 .کرد خواهند همکاری ما با ها میوه این توزیع در خصوصی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۲7edc۹d0۵3db4۹f 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱3۹۶بهمن  ۲۹تاریخ: 

 گیردبرند کشاورزی بدون بخش خصوصی قوی شکل نمی
 فرهنگموجب شده که ... نبود رقابت، بخش خصوصی قوی، محدود بودن فضاهای اقتصادی اجتماعی، نبود امنیت اقتصادی و

 .در کشور شکل نگیرد و تداوم نداشته باشد( نشان تجاری)سازی در راستای قبول و تدوام برند 

مجید حیدرپور، جامعه شناس وعضو انجمن جامعه شناسی ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی قوی نداریم تا نخبگان اقتصادی 

شود که در گوید: نشان تجاری یا برند از نخبگان اقتصادی متولد میوگو با خبرنگار خبرگزاری ایانا میرا پرورش دهد، در گفت

این بخش به خصوص در حوزه کشاورزی نخبگان زیادی نداریم. بنابراین بخش خصوصی فعال و قدرتمندی هم پرورش پیدا 

زی این موضوع شکل آید، اما در بخش کشاورکند: برند هم موجب رقابت است و هم از رقابت پدید میکند. او اضافه مینمی

 ماند. ای برای ایجاد برند و کسب و کار کشاورزی باقی نمیگیرد. وقتی که زمین برای کشت و کشاورزی کوچک باشد، صرفهنمی

این جامعه شناس با اشاره به اینکه مشکالت اقتصادی کنونی موجب شده تا نخبگان در این بخش هم مهاجرت را ترجیح بدهند، 

دهد: زمانی که هنجارهای جامعه )اقتصادی و غیر اقتصادی( مشوق اشتغال نیست، امنیت اقتصادی کاهش ح میدر این باره توضی

ای شود و برندهکند و انگیزه کافی برای ایجاد شغل جدید یا حتی ادامه شغل کنونی هم وجود ندارد، برندی ایجاد نمیپیدا می

ت های جدیدی اسکند: برند حاصل تجربه، عالقه، تبحر و حتی سرمایهافه میکنند. او اضموجود نیز امکان ادامه حیات پیدا نمی

 د. شوهای آن از همین نقطه شروع میشود اما پایهکنند. گرچه امکان ماندگاری در توسعه فراهم میکه امکان ماندگاری پیدا می

های اصلی پیش از به روند است. اما اتفاق حیدرپور معتقد است به وجود آمدن و ماندگاری یک برند و نشان تجاری محصول یک

ای از کارها و دهد: برند محصول یک روند است. روندی که مجموعهوجود آمدن برند رخ داده است او در این باره توضیح می

 هایی است که محصول آن ختم به تولد یک برند شده است. گذاریسیاست

گذار اقتصادی( پیام امنیت به یک سرمایه -اجتماعی  -الن یک جامعه )سیاسیهای کگذاریکند: زمانی که سیاستاو اضافه می

ریزی برای ماندگاری آن حرفه شروع شود و صاحب سرمایه به دنبال شود تا برنامهدهد، این امر باعث میداخلی یا خارجی می

 توسعه و ماندگاری کاالی خویش به طور قطع به دنبال ایجاد برند برود./
http://www.iana.ir/fa/news/۵۱3۶7/%D۸%A۸%D۸%B۱%D۹%۸۶%D 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱3۹۶بهمن  ۲۹تاریخ: 

 ها مجاب کندوزارت خارجه شرکای سیاسی ایران را برای تجدید نظر در تعرفه
ان به کم توترکیه یا ترکمنستان را نمی ، مشکالت اخیر در مسائل بانکی چه در چین:رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت

 .کاری یا ضعف دستگاه سیاسی خارجی کشورمان در حوزه اقتصادی مرتبط دانست

ای اینکه در بروز مشکالت اخیر بر محمد الهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران در واکنش به پرسش خبرنگار ایانا مبنی بر

بازرگانان ایرانی از جمله بازرگانان حوزه تجارت محصوالت کشاورزی و صنایع وابسته در کشوری نظیر ترکمنستان که ایانا در 

تان رکمنسترکیه یا ت، مشکالت اخیر در مسائل بانکی چه در چین، به باور اینجانب: ابتدای هفته گذشته به آن پرداخت، می گوید

 ران در برجام بهزیرا ای، را نمی توان به کم کاری یا ضعف دستگاه سیاسی خارجی کشورمان در حوزه اقتصادی مرتبط دانست

توافق رسیده است، اما تنها کشور سنگ انداز در این رابطه دارای بزرگ ترین اقتصاد جهان است و آمریکا می تواند به واسطه 

 .کشورها، در رفتار تجاری و اقتصادی آن ها با ایران تاثیر بگذاردقدرت نفوذ اقتصادی خود در تمام 

وی با بیان این که به دلیل تهدیدها و اعمال فشارهای پشت پرده و حتی علنی این کشورها، در شرایط انتخاب ناگزیر بین ایران 

، ن به معنای ناامیدی و انفعال ایران نیستالبته ای: و آمریکا، جانب کشوری را می گیرند که اقتصاد قدرتمندتری دارد، می افزاید

 .دنبال احقاق حقوق ایران باشند بلکه باید مسووالن کشورمان به کمیته برجام اعتراض کنند و به

وزارت امورخارجه در ایجاد معاونت اقتصادی این وزارتخانه را تدبیر هوشمندانه  رییس کنفدراسیون صادرات ایران، اقدام اخیر

 .ست که با هدف رفع موانع بین فعاالن اقتصادی ایران و به ویژه کشورهای منطقه برداشته شده استوزیر خارجه دان

الهوتی در عین حال این نقد را به دستگاه دیپلماسی کشورمان وارد می داند که شرکای سیاسی ایران طی سال های اخیر از 

ه ایران بوده اند، با وضع تعرفه های آنچنانی به محصوالت جمله عراق، افغانستان و سوریه که همواره مورد حمایت همه جانب

 /.کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی ایران رویه همسو با مناسبات یک شریک سیاسی را در پیش نگرفته اند

http://www.iana.ir/fa/news/۵۱3۶0/%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸ 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱3۹۶بهمن  ۲۹تاریخ: 

 سازی و صرف هزینه اقتصادی استبرند نیازمند فرهنگ
تفاق این ا. ساخته شدن یک برند یعنی آنکه یک نام، شکل یا کاال در اذهان جامعه جایگاه خاص و فراموش نشدنی داشته باشد

 .سازی خاصی انجام شده استیعنی کار مداوم و فرهنگ 

مجید ابهری روان شناس و رفتارشناس در مورد اساس ساخته شدن یک برند و هویت سازی در یک کاال به خصوص در ایران،  

دی و های اقتصااین مشکل ریشه، شوددر ایران یک کاال به سختی برند می: گویدوگو با خبرنگار خبرگزاری ایانا میدر گفت

 .تر و بیشتر از مشکالت اقتصادی استسازی عمیقحتی شاید بتوان گفت مشکالت فرهنگی و فرهنگ. فرهنگی دارد

های خاص برای ماندگار کردن یک نام در ذهن ببیننده یا خواننده الزم است. کند: تکرار یک نام و استفاده از شاخصاو اضافه می

شود تا گذار یک برند میکاال را دنبال کند، انگیزه قوی برای سرمایهها باشد و اما اینکه ذهن جامعه چقدر به دنبال این شاخصه

 اش را توسعه دهد و برند را بسازد. کار و نام تجاری

 گوید: برندهایها و برندهای خارجی هستند، میها و افراد بیشتر از حد معمول به دنبال نامابهری با اشاره به اینکه امروز رسانه

هایی که قدمت چند ده ساله روند. حتی نامگذاری فرهنگی از بین میبه دلیل عدم توجه و سرمایه داخلی هرچند با کیفیت

 توجهی فرهنگی نتوانستند سرمایه کافی برای ادامه حیات جذب کنند، به همین دلیل از بین رفتند. داشتند به دلیل بی

ند پوشاک و صنعت وجود داشت که امروزه از بین رفته و فقط کند: نمونه این رفتار در بسیاری از برندهای ما ماناو اضافه می

خاطره آن ها باقی مانده است. اما درهمین کشور همسایه برندهای نه چندان مرغوبی وجود دارد که کیفیت آن ها از کاالهای 

 کشورها حضور دارند. تر است. اما به دلیل تبلیغ و شناخته شدن برند آن ها در ایران بسیاری ازنام ایرانی هم پایینگم

جامعه  هایگوید: تغییر سالیق و خواستهاین روان شناس و رفتارشناس به نکته دیگری هم در مورد برند سازی اشاره کرده و می

شود. بنابراین برندها برای ماندگاری نیاز دارند که درهرمقطعی شرایط فرهنگی و در طول مدت زمان و با صرف هزینه انجام می

 های جدید دارد. های مالی و سرمایهای جامعه را بررسی کنند. این تغییرات نیاز به هزینههخواسته

زمان با حرکت های اقتصادی و مالی است. اگر این اتفاق های فرهنگی همکند: بنابراین الزمه رشد برند، حرکتاو اضافه می

گیرند و تالش برای زنده کردن یک نام رندهای داخلی را میتر، جای بزمان نباشد، برندهای خارجی هر چند با کیفیت پایینهم

 تر از ساختن یک برند و نام جدید است. /و برند مرده بسیار پرهزینه
http://www.iana.ir/fa/news/۵۱3۵۹/%D۸%A۸%D۸%B۱ 
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 برنج
 آیانا - ۱3۹۶بهمن  ۲۵تاریخ: 

 برندینگ برنج های بومی، گامی در توسعه کشاورزی
در خصوص ضرورت برندینگ محصوالت کشاورزی و باغی کشور که بتواند به افزایش باردهی اقتصادی برای تولید کنندگان و در 

 .ادی تاکید شده استنتیجه درآمد ناخالص ملی بیانجامد تا کنون و به طور مکرر در رسانه ها، مجلس و تریبون های اقتص

 .تاکیداتی که هنوز و علیرغم چشم انداز روشنش در قالب یک طرح جامع به مورد اجرا گذاشته نشده است

 پژوهشگر کشاورزی -عبدالحسین طوطیایی

چهار   جمعیت کشورمان در خالل. سبتاً غیر فعال می توان از برندینگ ارقام بومی برنج شروع کردنبرای گام نهادن در این حوزه  

از این  ش کشاورزی در گذرمدیریت بخ. سو منابع تولید نیز به تناسب کاهش یافته استندهه گذشته به بیش از دو برابر و از آ

ند بوده ا که غالبا از ژنوتیپ های وارداتی و غیر بومی   بر اصالح ارقام و توسعه کشت ارقام پرمحصول برنج  نامعادالت عمدتاً

پر محصول برنج پیشی گرفته  از آنجا که روند ازدیاد جمعیت در این مدت از سرعت افزایش پتانسیل ارقام . تمرکز نموده است

لو گرم چهل کی  تا مرز   بر افزایش سرانه مصرف نه تنها برای جبران این کمبود صورت گرفت؛ بلکه  است واردات پر سود برنج 

ی از تعداد. ایجاد کرد را نیز  اما پیامد های زیان بار و پرشتاپ دیگری   بررسی این دگرگونی ها. برای هر نفر نیز اثر گذاشت

اریته های و  به خصوص در شمال کشور به دلیل عملکرد پایین و عدم امکان رقابت اقتصادی با ارقام بسیار کیفی و معطر بومی

ارزش پولی باالتر   و در نتیجه کیفی ارقامی که اگر در طبقه بندی . و منقرض شده اند اصالح شده از چرخه تولید خارج 

از دیگر  .برابر و حتی برتر برخوردارمی شدند قرار می گرفتند چه بسا با وجود عملکرد پایین اما از مزیت اقتصادی  صیانت  مورد 

ام قنبود یک نظام ارزش گذاری و درجه بندی نظارت شده برای گروه های مختلف کیفی برنج و همچنین اختالط ار، مشکالت

تعدادی از ارقام   که به روند انقراض رویه ای . با ارقام محلی در مرحله فروش بوده است( اما با کیفیت پایین)پر محصول 

ط اعتماد عمومی در اثر این اختال  بایستی کاهش  برندینگ نظارت شده سیستم   البته در فقدان. شتاب بیشتری داد  بومی

 به  تنوع اما هنوز وجود   برندینگ ارقام بومی و با کیفیت برنج تا کنون در اجرای  با وجود تاخیر   .لحاظ کرد  را نیز ها 

درجه بندی ارقام معطر و با  . در اکوتیپ های مختلف ارقام مشهور می تواند دستاورد های مثبت فراوانی داشته باشد خصوص 

در این صورت می توان به جبران بخشی  و  ادرات آن ها را نیز فراهم ص زمینه  این ژنوتیپ ها،   کیفیت برنج ایرانی ضمن حفط

ضمن باال بردن ارزش افزوده، در چرخه از  اجرا و توسعه برنامه برندینگ   .از خروج ارز ناشی از واردات برنج نیز چشم دوخت

قتصادی و اشتغال بیشتر را فراهم می ا رونق  ... بسته بندی و  ضرورت های   به دلیل مرحله برداشت تا عرضه در بازار نیز 

الت را برای دیگر محصو  توسعه این برنامه زمینه و انگیزه   برنج، کالم آخر آنکه اجرایی شدن برندینگ در ارقام بومی  . نماید

 .می نماید  حضور پرجاذبه در بازار های جهانی را فراهم  اصیل و مشهور ایرانی و در نتیجه

http://www.iana.ir/fa/news/۵۱344/%D۸%A۸%D۸%B۱%D۹%۸۶%D۸ 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۱۱/۲۵ : تاریخ

درصدی پرداخت تسهیالت به  50رشد / لایر در استان تهران خسارت وارد کرد میلیارد 390آنفلوآنزای پرندگان 

 کشاورزان
میلیارد ریال تسهیالت به بخش کشاورزی  440هزار و  19، 96در سال : مدیر شعب بانک کشاورزی در استان تهران گفت 

ها معدوم کردن مرغداری ای برای بخش کشاورزی از جملهمیلیارد ریال خسارت بیمه 706پرداخت شده و همچنین 

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، فریدون بهبهانی بعدازظهر امروز در نشست خبری به ارائه گزارشی  .ایمپرداخته

فقره تسهیالت به ارزش  288هزار و  20از ابتدای امسال : از عملکرد مدیریت بانک کشاورزی در استان تهران اشاره کرد و گفت

 50میلیارد ریال در بخش کشاورزی پرداخت شده است که این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از  440هزار و  19

 .درصد رشد داشته است

ین دولت برای توسعه ا: وی بیشترین حجم تسهیالت پرداختی را در راستای توسعه گلخانه و مکانیزاسیون اعالم کرد و گفت

ایم، میلیارد ریال در استان تهران اعتبار پرداخت کرده 327به میزان  96ها تأکید زیادی دارد و در همین راستا در سال بخش

 .شده استمیلیارد ریال بوده است، یعنی رقمی بیش از برنامه در نظر گرفته 265، 96که برنامه ابالغی ما برای سال درحالی

ایم، پرداخت کرده 96و  95بیشترین تسهیالتی که در سال : بانک کشاورزی استان تهران همچنین خاطرنشان کرد مدیر شعب

فقره معادل  220درصد در بخش صنایع تبدیلی است مضاف بر آنکه  16درصد در بخش کشاورزی و  14با نرخ سود تسهیالت 

 .پرداخت شده استمیلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی  219هزار و  3رقم 
میلیارد دالر صندوق توسعه ملی برای طرح اشتغالزایی  1.5قیمت بهبهانی همچنین در پاسخ به این سؤال که از تسهیالت ارزان

قیمت به عشایر میلیون ریال تسهیالت ارزان 500میلیارد و  11: شود، گفتروستایی، چه بخشی در استان تهران هزینه می

 .درصد امسال جذب و پرداخت شده است 4فقره معادل یک میلیارد تومان با نرخ سود  29اختصاص یافته که 
محصول در  18گیرد، ای بانک کشاورزی قرار میمحصول کشاورزی تحت خدمات بیمه 42در استان تهران : وی همچنین گفت

 .مورد طیور هستند 7مورد آبزیان و  2مورد زراعی،  7مورد دام،  8حوزه باغات، 
پردازد و شده را میهای معدومها، این بیمه فقط هزینه مرغهای زیاد به مرغداریگار فارس پرسید؛ چرا با وجود خسارتخبرن

ها معدوم شده تحت بیمه نیستند که بهبهانی در پاسخ مرغ و خوراک طیوری که در مرغداریهای دیگر ازجمله دان، تخمخسارت

گیریم و تعرفه بیمه برای هر سن پولت بیمه را در نظر می( گذارمرغ تخم)پولت ما هنگام بیمه کردن بر اساس سن  :گفت

 .ندروهای بیمه تجاری به دنبال بیمه کشاورزی نمیکه بخش کشاورزی ریسک باالیی دارد، شرکتفاوت است و ازآنجاییمت
 34ها ایم که در حوزه مرغداریسارت دادهای که از کشاورزان دریافت کردیم، خبرابر حق بیمه 5.2همین امسال : وی اضافه کرد

 .ایمایم غرامت پرداخت کردهای که گرفتهبرابر تعرفه بیمه
گذار به دلیل بیماری آنفلوانزا امکان پرداخت وام بانک های مرغ تخمخبرنگار فارس پرسید با توجه به اینکه بسیاری از مرغداری

 آنهایی که، ایمبه دو شکل بدهی آنها را استمهال کرده: اید پاسخ دادندیشیدهکشاورزی را ندارند و چه تدبیری در این حوزه ا

ت کنیم و آنهایی که چند قسط بلندمداند دوباره یک سال دیگر آن را تمدید میهیالت سرمایه در گردش یکساله از ما گرفتهتس

 .کنیمهای آنها را تقسیط میسال بدهی 5تسهیالت گرفته بودند، در 
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های معوق زیر شده بدهیآوریبانک کشاورزی استان تهران در پاسخ به سؤال دیگری فارس در مورد میزان جمع مدیر شعب

های معوق در اختیار ما گذاشت میلیارد تومان بابت سود وام 94، 95دولت در سال  :یکصد میلیون تومان در استان تهران گفت

 .میلیارد ریال تسویه بگیریم 230نفر کشاورز را بخشوده و از این محل هزار  2 که ما از این محل توانستیم جریمه بدهی
هزار تومان از کشاورز حق بیمه دریافت  15، اکنون به ازای هر هکتار گندم آبی: بهبهانی در توضیح بیشتر مشکالت بیمه گفت

 .دهیممیلیون تومان به ازای هر هکتار خسارت می 3که هنگام پرداخت خسارت کنیم درصورتیمی
ایم اما در مقابل گذاران در بخش کشاورزی دریافت کردهمیلیارد ریال از بیمه 134وی این را هم گفت که امسال تا این لحظه 

 .ایممیلیارد ریال غرامت داده 706
س از شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان تهران مدیر شعب بانک کشاورزی استان تهران به این نکته هم اشاره کرد که پ

میلیارد ریال به  390واحد مرغداری در این استان را که درگیر بیماری شده بودند را تأیید کرد چراکه حدود  45صندوق بیمه 

رداخت شده و درصد آن به تولیدکنندگان پ 30میلیون قطعه مرغ خسارت وارد شده بود که تاکنون  4دلیل معدوم کردن 

 .امیدواریم مابقی را تا پایان سال بپردازیم
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲۵00۱۵۵۲ 
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 تامین منابع مالی

 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶اسفند  0۱تاریخ: 

 مقاومت بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز مبادله ای
 تصاصاخ ای مبادله ارز باید سال پایانی ایام در اساسی کاالهای گرانی از جلوگیری برای: گفت برنج واردکنندگان دبیرانجمن

 .کندمی مقاومت ارز تخصیص به نسبت مرکزی بانک اما یابد،

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگارمسیح کشاورز دبیر انجمن 

ن ها، تاکنوبراساس آخرین پیگیریاظهار کرد:  واردات برنج، درباه آخرین وضعیت اختصاص ارزمبادله ای به  خبرنگاران جوان

ای به واردات برنج تخصیص نیافته است، در حالیکه وزارت صنعت و جهاد کشاورزی اعالم کرده است که به واردات ارز مبادله

وی افزود: طبق اظهارات رئیس جمهور با وجود کافی بودن ارز، .ای اختصاص یابدبرنج به عنوان کاالی اساسی باید ارز مبادله

رای جلوگیری از گرانی کاالهای اساسی در ایام پایانی سال باید ارز مبادله ای اختصاص یابد، اما بانک مرکزی نسبت به تخصیص ب

در ایام پایانی سال به اختصاص ارز مبادله ای بستگی  قیمت برنجکشاورز ادامه داد: با توجه به آنکه واردات و .کندارز مقاومت می

 .کنندگان به سبب مقاومت بانک مرکزی در بالتکلیفی به سر می برنددارد،اماهم اکنون وارد

به گفته این مقام مسئول در صورت اختصاص ندادن ارز مبادله ای به برنج، واردات چندانی نخواهیم داشت چرا که هر کیلو برنج 

بیان کرد: با  واردات برنجای به  وی با اشاره به ضرورت تخصیص ارز مبادله. هزار تومان باید عرضه شود 8در بازار با نرخ 

تومان خواهد بود که  300هزار و  6تا  200هزار و  6تخصیص ارز مبادله ای قیمت تمام شده هر کیلو برنج برای واردکننده 

درصد همانند نرخ  10هزار تومان در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد و در صورت کاهش نرخ تعرفه به  7درنهایت با نرخ 

را پیش بینی کرد و گفت: اگر ارز مبادله ای به واردات برنج  بازار برنجدبیر انجمن واردکنندگان .در بازار عرضه می شودسابق 

 .گیرد و در صورت جلوگیری از این پدیده شوم با کمبود روبرو خواهیم شداختصاص نیابد، قاچاق جای واردات رسمی را می

متوقف خواهد شد و پدیده شوم قاچاق شدت بیشتری در بازار  واردات رسمی برنج به گفته وی با توجه به نوسان نرخ ارز،

خواهد داشت که از مسئوالن انتظار می رود که هر چه سریع تر اختصاص ارز مبادله ای را تعیین و تکلیف کنند تا نگرانی مردم 

 .از آشفتگی بازار برنج شب عید به پایان برسد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶43۶۱74/%D۹%۸۵%D۹%۸۲%D۸%A7% 
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 تامین منابع مالی  

 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶بهمن  ۲۵تاریخ: 

 میلیارد لایر تسهیالت به کشاورزانا ۴۴۰هزار و  19پرداخت 
 کشاورزان به ریال میلیارد 440 و هزار 19 مبلغ به تسهیالت فقره 288 و هزار 20 حدود کنون تا سال ابتدای از: گفت بهبهانی

 .شد پرداخت

، فریدون بهبهانی مدیر شعب بانک خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار 

کشاورزی استان تهران در نشست خبری، با اشاره به آخرین وضعیت ارائه عملکرد مدیریت استان تهران در حوزه اعتباری اظهار 

اورزان پرداخت میلیارد ریال به کش 440هزار و  19فقره تسهیالت به مبلغ  288هزار و  20کرد: از ابتدای سال تا کنون حدود 

 .درصد رشد داشته است 53شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

استفاده کردند و این امر بدان معناست که با وجود شرایط  غرامت صندوق بیمهنفر از  800هزار و  4به گفته وی؛ امسال 

 .بحرانی و محدودیت منابع مالی، حمایت بزرگی از کشاورزان صورت گرفته است

ی کنند، بانک دولتبهبهانی ادامه داد: در شرایط کنونی که بانک ها در شرایط نابرابری اقدام به جمع آوری سپرده های افراد می

موظف به رعایت نرخ سود شورای اقتصاد هستند که به دلیل مشکالت اخیر اقبال عمومی مردم به سرمایه گذاری در بانک های 

میلیارد ریال منابع مازاد داریم که به انضمام منابعی که تا پایان سال جمع آوری می شود،  800دولتی بیشتر شده است و اکنون 

 .تسهیالت پرداخت خواهیم کرد

 95از محل صندوق توسعه ملی بیان کرد: در سال های  پرداخت تسهیالت اعتباریاین مقام مسئول درباره آخرین وضعیت 

 14میلیارد ریال در بخش کشاورزی با نرخ سود  219هزار و  3ق به اعتبار حدود فقره تسهیالت از محل صندو 220تعداد  96و 

 .درصد پرداخت شد 16درصد و صنایع تبدیلی 

وی با اشاره به تاکید دولت در پرداخت تسهیالت واحدهای گلخانه ای، مکانیزاسیون و شیالت بیان کرد: پرداخت تسهیالت به 

فقره به ارزش بالغ بر هزار  201، تعداد  96و  95است که در سال  اقتصاد مقاومتی واحدهای گلخانه ای یکی از سیاست های

 .های گلخانه ای پرداخت شدمیلیارد ریال به منظور تاسیس واحد 495و 

درصد مابقی از محل  50درصد و  14درصد تسهیالت واحدهای گلخانه از محل صندوق توسعه ملی با نرخ  50به گفته بهبهانی 

 .درصد پرداخت شد 15بانک کشاورزی با نرخ 

هکتار است،بیان کزد: با توجه  135مدیر شعب بانک کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه سطح گلخانه های استان بیش از 

 . ها تنها راه برون رفت از بحث کمبود منابع آبی و استفاده بهینه از منابع استبه بحران منابع آبی توسعه گلخانه

درصد مصرف آب در بخش کشاورزی استفاده می شود اما به دلیل شرایط خاص جمعیتی مصرف آب  93اگرچه   به گفته وی؛

این مقام مسئول با اشاره به اینکه استان تهران رتبه نخست احداث گلخانه دارد، بیان کرد: تولید .رصد استد 44در استان تهران 

 .محصوالت در فضای گلخانه نسبت به فضای باز؛کاهش قیمت تمام شده محصول و توسعه صادرات را در بر دارد

کشاورزی سنتی پرداخت تسهیالت به مکانیزاسیون مورد بهبهانی درباه آخرین وضعیت اعتبار مکانیزاسیون گفت: برای خروج از 

میلیارد ریال اعتبار به مکانیزاسیون اختصاص یافت، در حالیکه مجموع رقم  327توجه قرار گرفت که از ابتدای سال تاکنون 

 .میلیارد ریال بوده است 265پرداختی تا پایان سال 

 29میلیارد ریال از این مبلغ در  10ه عشایر خبر داد و گفت: تا کنون میلیارد ریال تسهیالت ب 500هزار و  11وی از پرداخت 

 .درصد به عشایر پرداخت شده است 4فقره اعتبار با نرخ 

 میلیارد ریال تسهیالت ازدواج پرداخت شد 476
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هزار و  4ت به میلیارد ریال تسهیال 476تاکنون  :بهبهانی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج افزود

نفر در سامانه ثبت نام کردند که هم اکنون در سطح شعبه در حال تکمیل مدارک  66هزار و  5نفر پرداخت شد و حدود  602

 . خود هستند

میلیارد ریال بود که تاکنون میزان تسهیالت پرداختی  457، 96به گفته این مقام مسئول؛ اعتبار ابالغی وام ازدواج برای سال 

 .از این سقف استباالتر 

میلیارد ریال تسهیالت به بنگاه های کوچک پرداخت شد، بیان کرد: تا کنون بیش  63وی با اشاره به اینکه سال گذشته هزار و 

های کوچکی که در سامانه بهینه یاب ثبت نام کردند، پرداخت شد در حالیکه اعتبار میلیارد ریال تسهیالت به بنگاه 623از 

 .میلیارد ریال بوده است 578ابالغی امسال 

 میلیون مرغ تخم گذار معدوم شد 4

ای بانک کشاورزی به کشاورزان مدیر شعب بانک کشاورزی استان تهران در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به خدمات بیمه

مورد محصوالت  7مورد دام، 7مورد در زمینه باغات،  18محصول تحت پوشش بیمه است که  42بیان کرد: در استان تهران 

 .مورد طیور و تمامی منابع طبیعی تحت پوشش بیمه هستند 7زراعی، 

کارگزار تاسیس شد که متولی این صندوق  81ای محصوالت کشاورزی با ، پنج شرکت خدمات بیمه86وی ادامه داد: از سال 

 .بانک کشاورزی است

میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: تاکنون میزان غرامت  3و میلیارد  134، 96بهبهانی حق بیمه دریافتی از کشاورزان در سال 

 .میلیارد ریال بوده است 706پرداختی به کشاورزان 

واحد مرغداری در استان  45وی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت غرامت مرغداران ناشی از آنفوالنزای حاد پرندگان بیان کرد: 

 .میلیون قطعه معدوم شده است 4تال شدند که بدین منظور حدود تهران به بیماری آنفوالنزای حاد پرندگان مب

میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: بنا به تاکید  390این مقام مسئول مجموع میزان خسارت واحدهای مرغداری از مهر ماه به بعد 

اختیار مرغداران قرار خواهد  درصد این میزان پرداخت و مابقی پس از تخصیص اعتبار تا پایان سال در 30وزیر جهاد کشاورزی 

 .گرفت

هزار و  15و حداکثر  500هزار و  8به گفته وی؛ میزان غرامت پرداختی هر قطعه مرغ تخم گذار براساس سن پولیت حداقل 

 .تومان است 500

لیکه در حا بهبهانی ادامه داد: بانک کشاورزی برای بخش بیمه محصوالت به عنوان یک بخش حمایتی در اختیار کشاورزان است،

ای به دلیل ریسک باالی بخش کشاورزی حاضر به بیمه محصوالت کشاورزی نیستند، اما بانک کشاورزی سایر شرکت های بیمه

 .کند تا در آینده از دولت بگیردبا وجود محدودیت منابع مالی دولت، خود غرامت کشاورزان را پرداخت را می

از مرغداران خسارت دیده را به عمل می آورد، به طوریکه اقدام به تقسیط بدهی  به گفته وی؛ بانک کشاورزی حمایت همه گانه

 .کند تا تولیدکنندگان پس از گذراندن شرایط بحرانی اقساط خود را پرداخت کنندآنها می

 میلیارد ریال منابع از محل بخشودگی ،تعیین و تکلیف شد 94

میلیون تومان،  100ودگی جریمه دیرکرد تسهیالت کشاورزان تا سقف مدیرعامل شعب بانک کشاورزی درباه آخرین وضعیت بخش

گفت: براساس بند )و( تبصره قانون بودجه مقرر شد کشاورزانی که کمتر از یک میلیارد ریال به بانک بدهکار هستند، در صورت 

 .د شدپرداخت اصل بدهی خود، جریمه و دیرکرد آنها بخشوده و سود تسهیالت توسط دولت پرداخت خواه

 .میلیارد ریال منابع از محل تبصره بند )و( قانون بودجه بدهی کشاورزان تعیین و تکلیف شد 94به گفته وی؛ 

بهبهانی ادامه داد: هر کشاورز بدهکار به بانک کشاورزی که به سبب شرایط نامناسب اقتصادی و آب و هوایی دچار خسران شده 

 .کندمی و بدهی اش را تجمیع و تقسیط   انک مابقی اقساطدرصد بدهی خود، ب 20است، در صورت پرداخت 
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این مقام مسئول در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه بانک کشاورزی ، بانک پیشرو در زمینه بانکداری الکترونیک 

رچه با یکدیگر هزار شعبه دارد که همگی به صورت یکپا 2محسوب می شود، افزود: هم اکنون بانک کشاورزی در سطح کشور 

کنند و همواره به سبب وجود سیستم مهر گستر یکی از به روزترین سیستم بانکی در کشور مربوط به بانک کشاورزی کار می

 .است

ها وی در خاتمه گفت: در صورت فراهم شدن ارتباط با دنیا، بانک کشاورزی تنها بانکی است که امکان برقرار ارتباط با سایر بانک 

 .مختلف را دارا است  در کشورهای

http://www.yjc.ir/fa/news/۶43۸۶77/%D۹%BE%D۸%B۱%D۸%A 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۹۶/۱۱/۲۵ : تاریخ

 بنیان در کشور شرکت دانش 580ساماندهی / ایران در حوزه نوآوری در دنیا 120رتبه 
  .ایران در نوآوری در دنیا خبر داد 120رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از رتبه 

کشور با اشاره به  2از یاسوج، اسکندر زند پیش از ظهر امروز در گردهمایی محققان معین منطقه  خبرگزاری فارسبه گزارش 

توجه به کیفیت محصوالت کشاورزی نخستین : مورد توجه قرار دارد، اظهار کردموضوع در وزارت جهاد کشاورزی  10اینکه 

 .ه مورد توجه جدی قرار داردمبحث مورد توجه در بخش کشاورزی است و کیفیت محصوالت غذایی در آیند

صادرات و برند سازی محصوالت کشاورزی در دستور کار قرار دارد  :وی با اشاره به تولید محصوالت بخش کشاورزی بیان کرد

 .و باید تجهیزات خود را برای صادرات مجهز کنیم
ه بخش عالوه بر توجه ب: ادگی تصریح کردرئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر توجه به کشاورزی خانو

تشخیص  بری در سطح ویش بهرهتولید و افزا، امنیت غذایی، گیرندکشاورزی کشاورزان هم باید دیده شوند و در اولویت قرار می

 .دار مورد توجه قرار خواهد گرفتدقیق محصوالت مزیت
هزار هیأت  2: افزود، های استان در بخش کشاورزی فعال هستندههزار نفر عضو هیأت علمی در دانشگا 6وی با اشاره به اینکه 

بنیان شرکت دانش 580علمی در مرکز تحقیقات هستند که بیشتر کار حوزه کشاورزی بر دوش مرکز تحقیقات است، همچنین 

 .در بخش کشاورزی ساماندهی شدند
ایران به لحاظ محصول : وق داده شده است، گفتزند با بیان اینکه در مرکز تحقیقات محصولی محوری به خروجی محوری س

 .را در اختیار دارد 120دنیا را دارد اما در حوزه نوآوری در جهان رتبه  16محوری رتبه 
مرکز تحقیقات کشاورزی به دنبال اقتصادی کردن پژوهش است و در این زمینه تیم اقتصادی تشکیل دادیم : وی خاطرنشان کرد

 .ریال در چهار سال آینده افزایش داده شود 30که ارزش اقتصادی حوزه کشاورزی از یک ریال به 
www.farsnews.com/newstext.php?nn=http://۱3۹۶۱۱۲۵000740 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 ایران اکونا - ۱3۹۶بهمن / /  ۲۸شنبه , 

 نوع بذر به بخش خصوصی 36۰واگذاری دانش فنی 
شود دانش فنی به بخش خصوصی واگذار می 40معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه بر اساس هدف گذاری انجام شده ساالنه 

 .دانش فنی در بخش بذر آماده واگذاری به بخش خصوصی است 360در حال حاضر نیز : گفت

اسکندر زند رئیس سازمات تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مراسم قرارداد انتقال دانش فنی به بخش خصوصی اظهار 

 .اتی در حوزه بذر به بخش خصوصی هدف گذاری شده استدستاورد تحقیق 40واگذاری ساالنه : کرد

مورد در دولت تدبیر و امید  76دستاورد و دانش فنی به بخش خصوصی واگذار شده که از این تعداد،  240، تاکنون: وی افزود

 .انجام شده است

 .ه بخش خصوصی استدانش فنی بذر آماده واگذاری ب 360در حال حاضر نیز : معاون وزیر جهادکشاورزی ادامه داد

http://iranecona.com/۸۱۹04/%D۹%۸۸%D۸%A7%DA%AF%D۸%B 
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 تخم مرغ
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 تولیدات باغی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php


    
آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز    

http://awnrc.com/index.php                                                        1396بهمن  چهارم هفته کشاورزی اخبار اهم  
 

40 
   http://awnrc.com/index.php 

 تولیدات زراعی
 فارس - ۹۶/۱۱/۲۹ : تاریخ

 تولید برنج تراریخته در کشور مطلقاً ممنوع 
اما سؤالم این است چرا در  :عضو ناظر در شورای ایمنی زیستی کشور تولید برنج تراریخته در کشور را ممنوع خواند و گفت

  .کند مصرف محصوالت تراریخته برای مردمش ممنوع استاروپایی که برای ما محصوالت تراریخته را نسخه می
در رشت با اشاره به ممنوعیت استفاده از محصوالت ترا  خبرگزاری فارسوگو با دصادق حسنی شامگاه شنبه در گفتمحم

در کشاورزی متخصص نیستم اما سؤالم این است چرا در اروپایی که برای ما محصوالت : ریخته در کشورهای اروپایی اظهار کرد

 .کند مصرف محصوالت تراریخته برای مردمش ممنوع استراریخته را نسخه میت

خ سؤالم را کس پاستاکنون هیچ: وی با تاکید بر اینکه تولید محصوالت تراریخته ازجمله برنج در کشور هیچ ضرورتی ندارد افزود

 .ج تراریخته در کشور ناشی از چه چیزی استها از تولید برننداده که ترویج تراریخته در کشور چه لزومی دارد و تالش برخی
در تالش هستند تا برنج تراریخته تولید کنند و توجیهشان نیز  برخی: نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی گفت

کنند ما کمبود برنج داریم و برنج که در جای دیگر اعالم میصادرات این محصول استراتژیک به خارج از کشور است درحالی

 .شودخارجی وارد کشور می
چ لزومی توانیم در برنج خودکفا شویم و هیعضو ناظر در شورای ایمنی زیستی کشور با تاکید بر اینکه ما با شرایط بسیار ساده می

لید ای توها دنبال تراریختهکنم چرا برخیمن تعجب می: برای تحقیقات تراریخته روی محصول برنج وجود ندارد تصریح کرد

رای کنند که دلیلی بصراحت اعالم میکه اعضای کمیسیون کشاورزی همه خارج از مباحث سیاسی بهبرنج هستند درحالی کردن

 .تراریخته تولید کردن برنج وجود ندارد
ها معتقدند برخی: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با تفاوت قائل شدن بین تولید ذرت تراریخته با برنج افزود

که اسالم در شرایط حساس شود چرا نسبت به آن انتقادی وجود ندارد درحالیصورت تراریخته تولید میذرت در همه جهان بهکه 

 .و بحرانی خوردن گوشت مردار را تا جایی که انسان را زنده نگه دارد حالل برشمرده است
تراریخته است اما برنج هنوز به تراریخته آلوده  موضوع برنج با گندم کامالً متفاوت است چون ذرت در کل جهان: حسنی گفت

 .نشده است
یالن و های شمالی گطبق قانون تولید برنج تراریخته ممنوع است و در استان: عضو مجمع نمایندگان استان گیالن تصریح کرد

 .شودگاه اجازه تولید آزمایشگاهی یک کیلوگرم برنج تراریخته نیز داده نمیمازندران هیچ
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲۹000۲۸۶ 
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 تولیدات دام و طیور
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php


    
آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز    

http://awnrc.com/index.php                                                        1396بهمن  چهارم هفته کشاورزی اخبار اهم  
 

42 
   http://awnrc.com/index.php 

 چای
 آیانا - ۱3۹۶بهمن  ۲۹تاریخ: 

 دهدمصوبه گمرک حاشیه سود چایکاران را کاهش می
دهد که مسئوالن برای این زند و هم نشان میبرداشته شدن مالیات بر ارزش افزوده واردات چای، هم به تولید ضربه میاعالم 

 .اندکارمطالعه کارشناسی نکرده

دهد که مسئوالن زند و هم نشان میاعالم برداشته شدن مالیات بر ارزش افزوده واردات چای، هم به تولید ضربه می

   اند.لعه کارشناسی نکردهبرای این کارمطا

هد دعلی رمضانی، رئیس اتحادیه چایکاران شمال معتقد است که برداشته شدن مالیات بر ارزش افزوده واردات چای نشان می 

 .که در این مورد کار کارشناسی انجام نشده است

گذارد کند: حذف مالیات بر ارزش افزوده فقط دست واردکنندگان را باز میوگو با خبرنگار ایانا عنوان میاو در این باره در گفت 

 شود. تر میدهد. چراکه با این کار قیمت چای خارجی ارزانو اجازه رقابت به تولید کنندگان داخلی نیز نمی

تن دهد، برداشکند و به کشاورزی یارانه میکند از کشاورزی و تولید داخل حمایت میمی کند: در جایی که دولت ادعااو اضافه می

دهد. این کار انگیزه کشاورزان و تولیدکنندگان چای را از بین تر کردن واردات چه معنایی میمالیات بر ارزش افزوده و راحت

 برد. می

( 78های دهد: زمانی )حدود سالرمضانی در مورد کیفیت چای داخلی و فراز و فرود میزان تولید برگ سبز چای توضیح می

به  93تا  91های های بعد نوسان داشت، اما در سالهزار تن بود. میزان برداشت سال 270برداشت برگ سبز چای حدود 

 ترین میزان خود رسید. پایین

هزارتن رسید، اما امسال با توجه به خشکسالی و مشکالت دیگر برداشت  129برداشت برگ سبز به  95در سال  کند:او اضافه می

 هزارتن هم برسد. 145شد که برداشت به بینی میهزارتن رسیده است. هرچند که در حالت عادی پیش 108امسال به 

دهد، در مورد عواقب ک قیمت چای خارجی را بسیار کاهش میرئیس اتحادیه چایکاران شمال با اشاره به اینکه مصوبه اخیر گمر

گوید: در حال حاضر کشاورزان چایکار به اندازه کافی مشکالت دارند و با برداشتن مالیات بر ارزش افزوده فقط قیمت این کار می

 . کندشود و قدرت رقابت با توجه به مقدار تولید داخل هم کاهش پیدا میتر میچای خارجی ارزان

کردند و همه چیز کند: بهتر بود حداقل برای چنین تصمیمی از سازمان چای کشور، درخواست نظر کارشناسی میاو ضافه می

های باقی مانده در انبارهای تعاون روستایی را تعیین بردند. دولت هنوز تکلیف چایرا به شیوه درست و کارشناسی پیش می

 کند. الغ میای را ابتکلیف نکرده که چنین مصوبه

هزارتن چای در  120دهد: با وجود تولید کیلو گرمی چای در کشور توضیح می 1.9تا  1.6رمضانی با اشاره به سرانه مصرف 

داخل کشور و سرانه مصرف میزان واردات باید بسیار محدود باشد، اما مسئوالن با این مصوبه نشان دادند که به این موضوع 

 توجهی ندارند. 

ار دانند. این ککند: این مصوبه تنها به نفع وارد کنندگان و دالالن است که چیزی از رنج تولید چای داخلی نمیمی او اضافه

دهد. باتوجه به تخصصی بودن این موضع بهتر بود گمرک این موضوع حاشیه سود تولید کنندگان چای داخلی را بسیار کاهش می

  شد.اهنگی سازمان چای این کار را انجام میکرد یا با همرا به سازمان چای واگذار می
http://www.iana.ir/fa/news/۵۱3۶۵/%D۹%۸۵%D۸%B۵%D۹%۸۸%D۸%A۸% 
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 چای

 آیانا - ۱3۹۶بهمن  ۲۸تاریخ: 

 داغدار شد، وارد کننده تشویقبا بخشنامه وزارت اقتصاد، تولید کننده چای 
 .با صدور دستورالعمل غیرکارشناسی و ناسنجیده وزارت اقتصاد چای ایران به طور کل نابود می شود

اسداهلل عباسی، نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات امروز در گفت و گو با  

با ابراز تاسف شدید از اتخاذ تصمیم وزارت اقتصاد در حذف تعرفه واردات چای خارجی ( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

متاسفانه در حالی ماموریت سازمان چای کشور به خرید تضمینی چای داخلی از چایکاران و کارخانه های : به کشور اظهار کرد

دور دستورالعملی غیرکارشناسی و ناسنجیده تصمیمی صچای بسنده شده است که در کنار این روزمرگی ها وزارت اقتصاد با 

 .می گیرد تا چای ایران به طور کل نابود شود

 :وی با بیان این که بر اساس شواهد موجود، تالش و اراده قابل ذکری برای ساماندهی صنعت چای ایران دیده نمی شود، گفت

چای خارجی غیر ارگانیک را به ایران بیاورند و با سودهای ویژه، با تصمیم اخیر وزارت اقتصاد دالالن چای می توانند به آسانی 

 .هزار خانوار چایکار را نادیده بگیرند 60حیات 

متاسفانه دولت به جای مدیریت و : هزار تن گفت 22هزار تن به  27عباسی با یادآوری کاهش میزان تولید کاهش چای از 

عرفه را اتخاذ می کند، بدون آن که ساختارهای تولید چای ایران را اصالح راهکار حذف ت، ساماندهی میزان تولید چای ایرانی

نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسالمی با بیان این که شاکله کلی دولت باید از این دست تصمیم های غیر .و بهینه کند

 در واقع واردکننده است که تشویقاین در حالی است که با چنین تصمیم هایی : گفت، کارشناسی و ضد تولیدی ممانعت کند

 !شده است، نه تولید کننده

اما حال ، هزار تن چای مصرفی کشور را تولید می کردند 100هزار تن از  70عباسی با بیان این که پیش از این چایکاران ایرانی 

البته از وزارت : تصریح کرد، هزار تن در سال کاهش یافته است 20با سیاست های در حال اجرا میزان چای تولیدی به حدود 

ضع انتظار می رود هر چه سریع تر مو، جهاد کشاورزی نیز به عنوان دستگاه متولی تولید که قاعدتا مخالف این تصمیم باید باشد

 .رسمی خود را اعالم کند

چای ایرانی از های وزیر جهاد کشاورزی تابستان امسال در نامه خود به معاون اول رییس جمهوری ضمن اشاره به برتری

 ".کارمندان ادارات دولتی چای ایرانی بنوشند "بود در جهت حمایت از تولید داخلی دستوری صادر کند تا   جهانگیری خواسته

http://www.iana.ir/fa/news/۵۱3۵۲/%D۸%A۸%D۸%A7 
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 چای

 آیانا - ۱3۹۶بهمن  ۲۸تاریخ: 

 هزار تن چای دارد 100بازار نیاز به / زندای به بازار داخلی چای نمیواردات، لطمه
 .پوشی کردتوان از آن چشمای است که همچنان نیاز به واردات وجود دارد و نمیمیزان تولید چای داخلی به اندازه

بندی چای کشور معتقد است با توجه به سرانه مصرف چای در صنایع بسته محمدرضا مقدسی، معاون اتحادیه تولیدکنندگان و 

 میزان تولید چای داخلی: دهدوگو با خبرنگار ایانا توضیح میاو در گفت. پوشی کردتوان از واردات چشموجه نمیکشور، به هیچ

بنابراین برای . هزارتن است 120د حدو( کیلوگرم 1.5با توجه به میانگین سرانه )هزارتن است و میزان مصرف  20حدود 

 .ای جز واردات نیستچاره، هزار تنی چای 100پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان و پوشش کسری 

 شود. به خصوصای به بازار مصرف و تولید چای ایرانی وارد نمیکند: با توجه به میزان تولید و مصرف هیچ لطمهاو اضافه می

 شود. اینکه مصرف کننده همیشه به دنبال کیفیت است و چای ایرانی با کیفیت به راحتی فروخته می

گوید: بازار داخلی چای بیش شود، میده برای صادرات فرستاده میهزارتن چای تولید ش 20مقدسی با اشاره به اینکه بخشی از 

تر گیرد. در بیشاز هر چیزی تحت تاثیر خرید و فروش عمده یا خریدهایی که توسط سازمان تعاون روستایی انجام شده، قرار می

 شود. موارد هم چای مانده در انبارها به شیوه مناقصه و توسط افرادی خاصی، خریداری می

شود. این اتفاق بر بازار های اخیر قیمت چای وارداتی هم گران میو افزایش قیمت ارز در ماه کند: با توجه به نوساناو اضافه می

برد و این به نفع تولید کننده داخلی است. معاون اتحادیه تولیدکنندگان و چای تاثیر دارد و قیمت چای داخلی را هم باال می

کشور با اشاره به اینکه برداشتن مالیات بر ارزش افزوده از چای وارداتی تاثیر چندانی در قیمت و قدرت بندی چای صنایع بسته

های داخلی حداقل سه یا چهار نوع چای داخله را بسته بندی دهد: در حال حاضر کارخانهرقابت چای داخلی ندارد، توضیح می

 شوند. /رسند و خیلی فروخته میوجه به انبار شدن نمیهیچکنند که در نوع خود بهترین کیفیت را دارند و به می
http://www.iana.ir/fa/news/۵۱3۵۱/%D۹%۸۸%D۸%A7%D۸%B۱%D۸ 
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 حبوبات
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 خاک
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 خرما
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 خرید تضمینی/خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶بهمن  ۲۵تاریخ: 

 میلیارد لایر تسهیالت به کشاورزانا ۴۴۰هزار و  19پرداخت 
 کشاورزان به ریال میلیارد 440 و هزار 19 مبلغ به تسهیالت فقره 288 و هزار 20 حدود کنون تا سال ابتدای از: گفت بهبهانی

 .شد پرداخت

، فریدون بهبهانی مدیر شعب بانک گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار 

وضعیت ارائه عملکرد مدیریت استان تهران در حوزه اعتباری اظهار کشاورزی استان تهران در نشست خبری، با اشاره به آخرین 

میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت  440هزار و  19فقره تسهیالت به مبلغ  288هزار و  20کرد: از ابتدای سال تا کنون حدود 

 .درصد رشد داشته است 53شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

استفاده کردند و این امر بدان معناست که با وجود شرایط  غرامت صندوق بیمهنفر از  800هزار و  4به گفته وی؛ امسال 

 .بحرانی و محدودیت منابع مالی، حمایت بزرگی از کشاورزان صورت گرفته است

ی کنند، بانک دولتمیبهبهانی ادامه داد: در شرایط کنونی که بانک ها در شرایط نابرابری اقدام به جمع آوری سپرده های افراد 

موظف به رعایت نرخ سود شورای اقتصاد هستند که به دلیل مشکالت اخیر اقبال عمومی مردم به سرمایه گذاری در بانک های 

میلیارد ریال منابع مازاد داریم که به انضمام منابعی که تا پایان سال جمع آوری می شود،  800دولتی بیشتر شده است و اکنون 

 .اخت خواهیم کردتسهیالت پرد

 95از محل صندوق توسعه ملی بیان کرد: در سال های  پرداخت تسهیالت اعتباریاین مقام مسئول درباره آخرین وضعیت 

 14میلیارد ریال در بخش کشاورزی با نرخ سود  219هزار و  3فقره تسهیالت از محل صندوق به اعتبار حدود  220تعداد  96و 

 .صد پرداخت شددر 16درصد و صنایع تبدیلی 

وی با اشاره به تاکید دولت در پرداخت تسهیالت واحدهای گلخانه ای، مکانیزاسیون و شیالت بیان کرد: پرداخت تسهیالت به 

فقره به ارزش بالغ بر هزار  201، تعداد  96و  95است که در سال  اقتصاد مقاومتیواحدهای گلخانه ای یکی از سیاست های 

 .میلیارد ریال به منظور تاسیس واحدهای گلخانه ای پرداخت شد 495و 

درصد مابقی از محل  50درصد و  14نرخ  درصد تسهیالت واحدهای گلخانه از محل صندوق توسعه ملی با 50به گفته بهبهانی 

 .درصد پرداخت شد 15بانک کشاورزی با نرخ 

هکتار است،بیان کزد: با توجه  135مدیر شعب بانک کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه سطح گلخانه های استان بیش از 

 . بع آبی و استفاده بهینه از منابع استها تنها راه برون رفت از بحث کمبود منابه بحران منابع آبی توسعه گلخانه

درصد مصرف آب در بخش کشاورزی استفاده می شود اما به دلیل شرایط خاص جمعیتی مصرف آب  93اگرچه   به گفته وی؛

 این مقام مسئول با اشاره به اینکه استان تهران رتبه نخست احداث گلخانه دارد، بیان کرد: تولید.درصد است 44در استان تهران 

 .محصوالت در فضای گلخانه نسبت به فضای باز؛کاهش قیمت تمام شده محصول و توسعه صادرات را در بر دارد

بهبهانی درباه آخرین وضعیت اعتبار مکانیزاسیون گفت: برای خروج از کشاورزی سنتی پرداخت تسهیالت به مکانیزاسیون مورد 

د ریال اعتبار به مکانیزاسیون اختصاص یافت، در حالیکه مجموع رقم میلیار 327توجه قرار گرفت که از ابتدای سال تاکنون 

 .میلیارد ریال بوده است 265پرداختی تا پایان سال 

 29میلیارد ریال از این مبلغ در  10میلیارد ریال تسهیالت به عشایر خبر داد و گفت: تا کنون  500هزار و  11وی از پرداخت 

 .یر پرداخت شده استدرصد به عشا 4فقره اعتبار با نرخ 

 میلیارد ریال تسهیالت ازدواج پرداخت شد 476
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هزار و  4میلیارد ریال تسهیالت به  476تاکنون  :بهبهانی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج افزود

شعبه در حال تکمیل مدارک  نفر در سامانه ثبت نام کردند که هم اکنون در سطح 66هزار و  5نفر پرداخت شد و حدود  602

 . خود هستند

میلیارد ریال بود که تاکنون میزان تسهیالت پرداختی  457، 96به گفته این مقام مسئول؛ اعتبار ابالغی وام ازدواج برای سال 

 .باالتر از این سقف است

پرداخت شد، بیان کرد: تا کنون بیش میلیارد ریال تسهیالت به بنگاه های کوچک  63وی با اشاره به اینکه سال گذشته هزار و 

های کوچکی که در سامانه بهینه یاب ثبت نام کردند، پرداخت شد در حالیکه اعتبار میلیارد ریال تسهیالت به بنگاه 623از 

 .میلیارد ریال بوده است 578ابالغی امسال 

 میلیون مرغ تخم گذار معدوم شد 4

ای بانک کشاورزی به کشاورزان دیگر سخنان خود با اشاره به خدمات بیمه مدیر شعب بانک کشاورزی استان تهران در بخش

مورد محصوالت  7مورد دام، 7مورد در زمینه باغات،  18محصول تحت پوشش بیمه است که  42بیان کرد: در استان تهران 

 .مورد طیور و تمامی منابع طبیعی تحت پوشش بیمه هستند 7زراعی، 

کارگزار تاسیس شد که متولی این صندوق  81ای محصوالت کشاورزی با پنج شرکت خدمات بیمه ،86وی ادامه داد: از سال 

 .بانک کشاورزی است

میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: تاکنون میزان غرامت  3میلیارد و  134، 96بهبهانی حق بیمه دریافتی از کشاورزان در سال 

 .تمیلیارد ریال بوده اس 706پرداختی به کشاورزان 

واحد مرغداری در استان  45وی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت غرامت مرغداران ناشی از آنفوالنزای حاد پرندگان بیان کرد: 

 .میلیون قطعه معدوم شده است 4تهران به بیماری آنفوالنزای حاد پرندگان مبتال شدند که بدین منظور حدود 

میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: بنا به تاکید  390مرغداری از مهر ماه به بعد  این مقام مسئول مجموع میزان خسارت واحدهای

درصد این میزان پرداخت و مابقی پس از تخصیص اعتبار تا پایان سال در اختیار مرغداران قرار خواهد  30وزیر جهاد کشاورزی 

 .گرفت

هزار و  15و حداکثر  500هزار و  8پولیت حداقل به گفته وی؛ میزان غرامت پرداختی هر قطعه مرغ تخم گذار براساس سن 

 .تومان است 500

بهبهانی ادامه داد: بانک کشاورزی برای بخش بیمه محصوالت به عنوان یک بخش حمایتی در اختیار کشاورزان است، در حالیکه 

شاورزی ند، اما بانک کای به دلیل ریسک باالی بخش کشاورزی حاضر به بیمه محصوالت کشاورزی نیستسایر شرکت های بیمه

 .کند تا در آینده از دولت بگیردبا وجود محدودیت منابع مالی دولت، خود غرامت کشاورزان را پرداخت را می

به گفته وی؛ بانک کشاورزی حمایت همه گانه از مرغداران خسارت دیده را به عمل می آورد، به طوریکه اقدام به تقسیط بدهی 

 .تولیدکنندگان پس از گذراندن شرایط بحرانی اقساط خود را پرداخت کنندکند تا آنها می

 میلیارد ریال منابع از محل بخشودگی ،تعیین و تکلیف شد 94

میلیون تومان،  100مدیرعامل شعب بانک کشاورزی درباه آخرین وضعیت بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیالت کشاورزان تا سقف 

نون بودجه مقرر شد کشاورزانی که کمتر از یک میلیارد ریال به بانک بدهکار هستند، در صورت گفت: براساس بند )و( تبصره قا

 .پرداخت اصل بدهی خود، جریمه و دیرکرد آنها بخشوده و سود تسهیالت توسط دولت پرداخت خواهد شد

 .عیین و تکلیف شدمیلیارد ریال منابع از محل تبصره بند )و( قانون بودجه بدهی کشاورزان ت 94به گفته وی؛ 

بهبهانی ادامه داد: هر کشاورز بدهکار به بانک کشاورزی که به سبب شرایط نامناسب اقتصادی و آب و هوایی دچار خسران شده 

 .کندمی و بدهی اش را تجمیع و تقسیط   درصد بدهی خود، بانک مابقی اقساط 20است، در صورت پرداخت 
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خود با اشاره به اینکه بانک کشاورزی ، بانک پیشرو در زمینه بانکداری الکترونیک این مقام مسئول در بخش پایانی سخنان 

هزار شعبه دارد که همگی به صورت یکپارچه با یکدیگر  2محسوب می شود، افزود: هم اکنون بانک کشاورزی در سطح کشور 

ی نکی در کشور مربوط به بانک کشاورزکنند و همواره به سبب وجود سیستم مهر گستر یکی از به روزترین سیستم باکار می

 .است

ها وی در خاتمه گفت: در صورت فراهم شدن ارتباط با دنیا، بانک کشاورزی تنها بانکی است که امکان برقرار ارتباط با سایر بانک 

 .مختلف را دارا است  در کشورهای

http://www.yjc.ir/fa/news/۶43۸۶77/%D۹%BE%D۸%B۱%D۸%A 
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 خدمات

 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶بهمن  ۲4تاریخ: 

 هزار تومان ۴3نرخ هر کیلو شقه گوسفندی / دهددولت به واردکنندگان گوشت، یارانه می
 واردکنندگان برای اییارانه بازار، التهاب از جلوگیری منظور به دولت که یافته کاهش حدی تا گوشت واردات میزان: گفت ملکی

 .است گرفته نظر در

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار

در بازار خبر داد و گفت: اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه  هزار تومانی نرخ گوشت 2افزایش ، از خبرنگاران جوان

 .هزار تومان به مشتری عرضه می شود 43تا  42هزار تومان به مغازه دار و  41تا  40با نرخ 

 غیرمجاز دام وی افزود: نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، افزایش مصرف پروتئین در فصل زمستان، اتمام ذخایر دام و خروج 

ناشی از نوسان نرخ ارز در هفته های اخیر همگی دست به دست هم داده و قیمت دام زنده را با نوساناتی روبرو کرده که این امر 

 .ر گذاشته استنیز تاثی گرانی گوشت قرمزدر 

 .به گفته ملکی با توجه به وضعیت کنونی بازار نمی توان انتظار کاهش قیمت را داشت

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر میزان واردات بیان کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز، میزان 

ای به منظور جلوگیری از التهاب بازار در نظر بگیرد، چرا ولت یارانهتا حدی کاهش یافته است که قرار شده د واردات گوشت

 .هایی در بازار ایجاد کرده استکه افزایش قیمت ارز اختالل

وی وضعیت کنونی تقاضا را عادی تلقی کرد و گفت: طبق روال همه ساله از ابتدای اسفند، تقاضا به منظور اعطای سبد کاالی 

 .یابد که اگر میزان واردات افزایش نیابد؛ می تواند بازار را متشنج کندزایش میها به پرسنل خود افارگان

http://www.yjc.ir/fa/news/۶433۹۸3/%D۸%AF%D۹%۸۸%D۹%۸4%D۸%-AA 
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 خدمات

 ایران اکونا - ۱3۹۶بهمن / /  30دوشنبه , 

 جبران خسارات سیل گیالن با تسهیالت بانکی
هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری، با اختصاص 

ماکن مسکونی و تأسیسات میلیون ریال اعتبار و تسهیالت بانکی برای جبران خسارت و بازسازی ا 510میلیارد و  34مبلغ 

 .زیربنایی آسیب دیده از سیل در استان گیالن موافقت کرد

میلیون ریال اعتبار شامل اعتبار  600میلیارد و  13به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهور به موجب این تصمیم، مبلغ 

واحد  75مان، اعتبار بالعوض جهت تعمیر میلیون تو 5واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد  42بالعوض جهت بازسازی 

 .میلیون تومان و همچنین بازسازی تأسیسات زیربنایی استان گیالن اختصاص یافت 2مسکونی روستایی به ازای هر واحد 

درصد در مناطق روستایی  4میلیون ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت با سود و کارمزد  910میلیارد و  20دولت همچنین مبلغ 

 75تعمیر ، میلیون تومان 20واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف  42درصد در مناطق شهری برای بازسازی  5و 

واحد خسارت دیده  117میلیون تومان و تأمین لوازم خانگی و معیشتی  12واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف 

 .تان گیالن اختصاص دادمیلیون تومان در اس 3به ازای هر واحد تا سقف 

شهر جدید سهندهیات وزیران به منظور توسعه  -اندیشه -صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه آزاد راه تبریز**

کاهش زمان سفر و ، صرفه جویی در مصرف سوخت، سرعت در جابجایی بار و مسافر، افزایش ایمنی، شبکه آزاد راهی کشور

 –های آزادراه تبریز  ت و افزایش ظرفیت ترافیکی، با صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژهآلودگی محیط زیس

 .شهر جدید سهند موافقت کرد –اندیشه 

ایران با سوئد، لیتوانی و ژاپن موافقتنامه مالیاتی امضا می کندهیات وزیران در ادامه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه **

داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد 

مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت های ژاپن، جمهوری لیتوانی و پادشاهی سوئد اقدام 

 .کند

های نمایندگان مجلسهیات وزیران در ادامه، ضمن اعالم نظر در خصوص تعدادی  تعدادی از طرح اعالم نظر دولت درخصوص**

 .نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد، های نمایندگان مجلس شورای اسالمیاز طرح 

http://iranecona.com/۸۱۹7۸/%D۸%AC%D۸%A۸%D۸%B۱% 
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 خشکسالی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php


    
آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز    

http://awnrc.com/index.php                                                        1396بهمن  چهارم هفته کشاورزی اخبار اهم  
 

54 
   http://awnrc.com/index.php 

 دانه های روغنی
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 زعفران
 فارس - ۹۶/۱۱/۲۵ : تاریخ

میلیون دالری صندوق توسعه ملی در  150اختصاص مبلغ / درصدی زعفران در صادرات گیاهان دارویی 80سهم 

 حوزه آبخیزداری
میلیون  150مبلغ : درصدی زعفران در صادرات گیاهان دارویی کشور گفت 80معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سهم  

  .اختصاص داده شد 97دالر برای حوزه آبخیزداری کشور در سال 

در سال : اسکندر زند عصر امروز در نشست خبری با اشاره به رتبه علمی ایران گفتاز یاسوج،  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ارتقاء پیدا کردیم 75به  2017جهان بودیم که در سال  92جهان بود اما در حوزه نوآوری  16رتبه علمی ایران  2016

های اخیر در گذاری که در سالوضعیت کشاورزی خوب است و میزان سرمایه: وی با اشاره به وضعیت کشاورزی کشور گفت

 .گذاری شده استمیلیارد دالر در این حوزه سرمایه 10نظیر است و افزون بر حوزه آب و خاک شده در تاریخ بی
آالت در بخش کشاورزی نوسازی شده و عالوه بر این موارد، در درصد ماشین 35: تصریح کرد معاون وزیر جهاد کشاورزی

تواند به پیشرفت های شده، رشد قابل قبول در بخش کشاورزی میگذاریرش ماهی در قفس سرمایههای تکنولوژی و پروحوزه

 .اقتصادی کمک کند
درصد محصوالت صادراتی در حوزه گیاهان دارویی زعفران است کشور در این  80: زند با اشاره به صادرات گیاهان دارویی گفت

 .زمینه از ظرفیت باالیی برخوردار است
های زیادی برای گفتن داریم و برای سال در حوزه آبخیزداری حرف: وزیر با اشاره به طرح اصالح ملکه زنبور عسل گفتمعاون 

میلیون دالر به حوزه آبخیزداری اختصاص یافت و حفظ آب، خاک و آبخیزداری در دستور کار جهاد کشاورزی  150میزان  97

 :کود محصوالت کشاورزی در ایران از متوسط در دنیا کمتر است، تصریح کرد وی با بیان اینکه متوسط استفاده از سهم و.است

 .جهاد کشاورزی در زمینه تولید گندم پایداری این محصول را مدنظر دارد
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=7۸۸۱3۹۶۱۱۲۵00۱ 
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶بهمن  ۲۸تاریخ: 

 قیمت زعفران در بازار، نوسان ندارد
 زا محدودی تعداد تنها و نداشته خاصی نوسان زعفران نرخ تاکنون برداشت فصل ابتدای از: گفت زعفران ملی شورای عضو

 .اندبرده سود پایه، نرخ تومانی میلیون یک افزایش از کشاورزان

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

مند نخواهند شد ، اظهار کرد: بهره خرید توافقی زعفران، با اشاره به اینکه قشر عظیمی از کشاورزان از اجرای طرح جوان

تواند برای تمامی کشاورزان منفعتی داشته باشد، چراکه در ابتدای فصل برداشت، دالالنی که اجرای این طرح در بلند مدت نمی

  .شوندکنند، از سود حاصل از این طرح بهره مند میز کشاورزان میاقدام به خرید زعفران با قیمت نازل ا

هایی بودند که در ابتدای فصل با به سازمان تعاون روستایی، دالالن و واسطه کنندگان زعفرانعرضهوی افزود: تعدادی از 

خرید زعفران از کشاورزان و نگه داری آن در انبارها، اقدام به عرضه محصول با اختالف هر کیلو، یک میلیون تومان به سازمان 

عت کشاورزان را به دنبال داشته باشد، اما نحوه تواند منفبه گفته حسینی؛ اگرچه اجرای این سیاست می.تعاون روستایی کردند

 .با ارائه لیست خرید محصول، باید شفاف سازی کند  ها است و سازمان تعاون روستاییتشکل خرید آن مورد انتقاد 

تاثیری در افزایش نرخ پایه محصول داشته است یا  خرید توافقی زعفرانعضو شورای ملی زعفران در پاسخ به این سوال که 

خیر، بیان کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون نرخ زعفران نوسان خاصی نداشته است و تنها تعداد محدودی از کشاورزان از 

 .اندافزایش یک میلیون تومانی نرخ پایه سود برده

http://www.yjc.ir/fa/news/3۶۱۶۱۶4/%D۹%۸۲%DB%۸C%D۹%۸ 
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 سالمت
 فارس - ۹۶/۱۱/۲۵ : تاریخ

 بیماری با انسان مشترک نیست / پرنده وحشی مبتال به آنفلوآنزا در تهران مربوط به یک ماه و نیم پیش است 3مرگ 
الشه پرنده وحشی مبتال به  3خبر کشف : سازمان دامپزشکی گفتهای طیور مدیرکل دفتر بهداشت و پیشگیری از بیماری

  .آنفلوآنزای حاد در دریاچه خلیج فارس تهران مربوط به یک ماه و نیم پیش است ، مردم نگران نباشند
شد که در آن اعالم شد، سه الشه پرنده وحشی  ، امروز خبری از رسانه ملی پخشخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

دهد که این پرندگان مبتال به آنفلوانزای شده نشان میفارس تهران کشف شده است و آزمایشات انجاممهاجر در دریاچه خلیج

ر تاالب گذشته دهایی مبنی بر انتقال سویه جدید آنفلوانزای حاد پرندگان که از هفته در پی پخش این خبر نگرانی.اندحاد بوده

های خبرنگار فارس از مسئوالن سازمان دامپزشکی چیز دیگری به وجود آمد، اما پیگیریبوجاق کیاشهر گیالن مشاهده شده بود، 

 .را تأیید کرد

پیدا شدن  :های طیور سازمان دامپزشکی به خبرنگار فارس گفتعلیرضا اکبرشاهی مدیرکل دفتر بهداشت و پیشگیری از بیماری

فارس تهران مربوط به یک ماه و نیم قبل است که سویه جدیدی از آنفلوانزای ه سه پرنده وحشی در اطراف دریاچه خلیجالش

 .است که با انسان مشترک نیست و خطری برای انتقال به انسال ندارد H5N8 پرندگان نیست و همان ویروس
شدت نگران پرندگان و انسان مشترک است و مردم باید به بین H5N6 به گزارش فارس، ویروس آنفلوانزای پرندگان با عنوان

 .آن باشند که فعالً در حیات وحش کیاشهر گیالن مشاهده شده است
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲۵0004۲۶ 
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 سالمت

 فارس - ۹۶/۱۱/۲4 : تاریخ

بیماری مشترک با انسان فعال فقط در حیات وحش / ها نداشتیمداریموردی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در مرغ

 گیالن مشاهده شده است 
شور و ی شمال کمدیرکل بهداشت و پیشگیری طیور سازمان دامپزشکی با بیان اینکه از خریداری پرندگان شکار شده در بازارها

ویروس آنفلوآنزا با پخته شدن از بین : مصرف گوشت آنها و حتی خرید آنها برای نگهداری باید به شدت خودداری کرد، گفت

 نوع جدید ، در مورد آخرین وضعیت شیوعخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی علیرضا اکبرشاهی در گفت .رودمی

های این نوع ویروس فعالً در حیات وحش منطقه گیالن دیده شده و خوشبختانه هنوز به بخش: پرندگان در کشور گفت آنفلوانزای

های تی ما نرسیده است اما این را هم نباید فراموش کرد که این ویروس به انسان قابل انتقال است چرا که طبق گزارشطیور صنع

داشته  H5N6 مورد آنفلوانزای انسانی گزارش شده که منشأ ویروسی 14در چین  2014ی در سال سازمان بهداشت جهان

های اما هیچ جای نگرانی نیست چرا که مردم فقط باید مراقبت: وی تصریح کرد.انداست که از این تعداد شش مورد فوت کرده

ها را جدی بگیرند و از تماس با باقیمانده مدفوع البهای تردد پرندگان مهاجر مانند تاویژه از جمله نزدیک نشدن به محل

کشور دنیا از جمله  60اکبرشاهی همچنین به این نکته اشاره کرد که اکنون .پرندگان یا مردار آنها به شدت خودداری کنند

دگان از آنفلوآنزای پرن اندونزی درگیر، افغانستان، عراق، عربستان، کره شمالی و جنوبی، آسیای میانه، آمریکا، کشورهای اروپایی

درگیر این نوع ویروس هستند، تا جایی که  H5N6 و ژاپن، چین و انگلستان درگیر نوع جدید آنفلوآنزا یعنی H5N8نوع 

خود  سازی پرندگان صنعتیحتی طیور صنعتی افغانستان نیز با این نوع ویروس درگیری پیدا کرده و این کشور مشغول معدوم

سازی مجدد واحدهای صنعتی طیور و ینکه چه تدابیری برای جلوگیری از ورود این ویروس و معدوموی در پاسخ به ا.است

االمکان از ترددهای ایم که حتیای را به شدت افزایش دادیم و تذکر دادههنکات قرنطین: اید، گفتها به عمل آوردهمرغداری

ا شود خودداری کنند اما خوشبختانه هنوز موردی از کانون همورد که ممکن است عامل انتقال ویروس به داخل مرغداریبی

 .ها تا این لحظه گزارش نشده استبیماری ویورس آنفلوانزا در مرغداری
افرادی که در خانه پرندگان زینتی نگهداری : مدیرکل بهداشت و پیشگیری طیور سازمان دامپزشکی اطمینان خاطرنشان کرد

آنفلوانزای پرندگان نباشند اما از نگهداری پرندگان مهاجر ناشناس در منزل خودداری کنند و کنند نگران ابتال به ویروس می

 .د پرواز جلوگیری به عمل آورندهمچنین از تماس پرندگان زینتی خود با پرندگان آزا

ی خرید آنها اکبرشاهی همچنین گفت که از خریداری پرندگان شکار شده در بازارهای شمال کشور و مصرف گوشت آنها و حت

و  رودبرای نگهداری باید به شدت خودداری کرد اما در نهایت این را هم گفت که ویروس آنفلوانزای با پخته شدن از بین می

ماه اولین ابتال به سویه جدید ویروس آنفلوانزای پرندگان در کیاشهر بهمن 17به گزارش فارس، از .مردم نگرانی نداشته باشند

 های دامپزشکی وگان وحشی مشاهده شد که تدابیر احتمالی برای جلوگیری از شیوع آن توسط سازمانگیالن در بین پرند

 .حفاظت از محیط زیست در حال انجام است
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲300۱۶۵۱ 
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 سالمت

 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶بهمن  ۲۵تاریخ: 

 ویروس جدید آنفلوانزای پرندگان، قابل انتقال به انسان است
 انتقال قابل ویروس این که شده، شناسایی گیالن منطقه وحش حیات در H5N6 ویروس جدید سویه: گفت مسئول مقام یک

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  طیور سازمان دامپزشکی در گفتگو با خبرنگارعلیرضا اکبرشاهی مدیرکل بهداشت و پیشگیری .است انسان به

سویه ، اخیر با توجه به تلفات: تاالب کیاشهر گیالن اظهار کرد پرندگان مهاجر، درباه شیوع نوع جدید آنفلوانزا دربین اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .در حیات وحش منطقه گیالن شناسایی شد، که متاسفانه این ویروس قابل انتقال به انسان است H5N6جدید ویروس 

رای صنعتی ب نرسیده است، افزود: براین اساس واحدهای بخش های صنعتی طیوربا اشاره به اینکه این ویروس هنوز به  وی  

جلوگیری از ویروس باید نکات قرنطینه ای را به شدت افزایش دهند و همچنین واحدهای روستایی، پرندگان بومی را در داخل 

اکبرشاهی ادامه داد: به سبب انتقال این ویروس به انسان، از مردم تقاضا داریم که از نزدیک شدن به محل .قفس محصور کنند

 .ند تاالب ها، خرید و شکار پرندگان وحشی و تماس با آنها جدا خودداری کنندتردد پرندگان مهاجر مان

مدیرکل بهداشت و پیشگیری طیور سازمان دامپزشکی تصریح کرد: با توجه به آنکه مهاجرت این پرندگان احتمال انتقال بیماری  

 .ن تاالب ها ممنوع اعالم شده استرا به همراه دارد، به همین خاطر با همکاری محیط زیست ورود افراد عادی به ای

http://www.yjc.ir/fa/news/۶4374۸۹/%D۹%۸۸%DB%۸C%D۸% 
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 سالمت

 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶بهمن  ۲7تاریخ: 

های مربوطه به کمک سازمان دامپزشکی دستگاه: طالکش/به صدا درآمد زنگ خطر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

 نیامدند
شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان به یک چالش بزرگ تبدیل شده و نگرانی هایی برای آینده بازار مرغ و تخم مرغ به وجود آورده 

 .است

های اخیر قیمت تخم مرغ ، در ماهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان نعت،تجارت و کشاورزیص به گزارش خبرنگار

هزار تومان فراتر رفت که برخی کارشناسان این گرانی را ناشی از شیوع آنفلوانزا مرغی و  18ای طی یک روند افزایشی از شانه

 .گذار دانستندی تعداد قابل توجهی مرغ تخمسازمعدوم

های با وجود اذعان مسئوالن مبنی بر بکارگیری برخی اقدامات در راستای جلوگیری از گسترش بیماری آنفلوانزا، تعداد مرغ

فلوانزا آن اکنون شیوعمیلیون قطعه رسید که این امر بیانگر وضعیت وخیم تولید نسبت به سال گذشته است. هم 25معدومی به 

هایی برای آینده بازار این کاالی اساسی به فوق حاد پرندگان در حال تبدیل شدن به یک چالش بزرگ است که این امر نگرانی

 .وجود آورده است

 غمرگرانی مرغ و تخمدرصد گران شده است. البته ناگفته نماند که داستان  53مرغ براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، تخم 

ال های مسئول در ایام پایانی سهای مختلفی نظیر نامتوازنی توزیع، سودجویی دالالن و کمبود نظارت دستگاهبه بهانهساله همه

 .افتد که امسال وضعیت وخیم تولید ناشی از بیماری، بیش از پیش بر افزایش قیمت، دامن زده استاتفاق می

گذار بوده است، اما در روزهای اخیر یماری تنها در صنعت مرغ تخماگرچه مدیر عامل اتحادیه مرغ گوشتی معتقد است که این ب

شفتگی هایی مبنی بر آها پیچیده که این امر نگرانیهایی مبنی بر شیوع بیماری آنفلوانزا در صنعت مرغ گوشتی در رسانهزمزمه

 .بازار مرغ در ایام پایانی سال رقم زده است

ای تومان و شانه 800تا  700است که قیمت هر عدد تخم مرغ در مراکز خرده فروشی به آخرین بررسی از سطح بازار بیانگر آن 

 .تومان رسیده است 500هزار و  18تا  18

با اشاره به  صنعت،تجارت و کشاورزی گذار در گفتگو با خبرنگارفرزاد طالکش دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم

در کانون مرغ بومی و صنعتی گزارش نشده است، اظهار کرد: با وجود آنکه سویه جدید  H5N6 اینکه سویه جدید بیماری

بیماری با ورود خود به کشور منجر به تلفات تعدادی از پرندگان پارک ملی بوجاق در بندرکیاشهر استان گیالن شده است، اما 

 .های مرغ بومی و صنعتی اعالم نشده استگرفته تاکنون گزارشی در زمینه انتقال ویروس به کانونخوشبختانه با اقدامات صورت 

و بعد از آن به   های بومی شیوعوی افزود: این ویروس ابتدا از طریق پرندگان مهاجر وارد کشور شده و سپس در جمعیت مرغ

 .رشی از این ویروس در جمعیت مرغ بومی دریافت نشده استیابد، که خوشبختانه تاکنون گزاواحدهای مرغ صنعتی انتقال می

ای به عمل های ویژهطالکش ادامه داد: افرادی که با مرغ زنده و تلف شده در استان های شمالی سرو کار دارند ، باید مراقبت

 .آورند، چرا که امکان انتقال بیماری از طریق تماس مستقیم وجود دارد

، که مرغ امکانپذیر استانتقال این بیماری به انسان از طریق ماکیان زنده و مصرف خام گوشت و تخمبه گفته این مقام مسئول؛ 

 .خوشبختانه به سبب فرهنگ مصرف مرغ و تخم مرغ در کشور جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد

، ار گفت: با توجه به شیوع بیماریمرغ در بازگذار با اشاره به آخرین وضعیت قیمت تخمدهندگان مرغ تخمدبیرکل کانون پرورش

ها تنها تا اواسط اسفندماه پیش بینی می شود که این گرانی گذار و کمبود عرضه ، سازی تعداد قابل توجهی مرغ تخممعدوم

 .ادامه دارد
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 در تمامیدهد که دانست و گفت: شواهد نشان می مرغدالیل گرانی تخمطالکش بحث روانی موجود در بازار را یکی دیگر از 

های روانی مبنی بر کمبود مرغ به اندازه کافی وجود دارد و با کمبود جدی عرضه روبرو نیستیم و تنها برخی از بحثها تخممغازه

 .های اخیر دامن بزندمرغ توانسته بر گرانیتخم

 .تومان اعالم کرد 100هزار و  7وی متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را 

تن تقلیل یافته است که نامتوازنی  1700تن به  2700مرغ از اره آخرین روند تولید تخم مرغ گفت: تولید روزانه تخمطالکش درب

 .ها آثار تورمی قیمت را به همراه داشته استتولید و توزیع در برخی استان

از بحران باید به اندازه نیاز روزانه  مرغ گفت: مردم برای جلوگیریاین مقام مسئول با اشاره به ضرورت اصالح الگوی مصرف تخم

 .خود خرید کنند تا با کاهش تقاضا قیمت متعادل شود

مرغ برای تجار صرفه اقتصادی دارد یا خیر، بیان کرد: در واردات تخم نوسان نرخ ارز طالکش در پاسخ به این سوال که با وجود

تن تخم  1400د میدان شده، به طوریکه تا چند روز آینده شرایط کنونی شرکت پشتیبانی امور دام در کنار بخش خصوصی وار

 .مرغ وارد شده از گمرک ترخیص و در بازار توزیع خواهد شد

برای تجار صرفه اقتصادی دارد، ضمن آنکه با  مرغواردات تخموی ادامه داد: با وجود نوسان نرخ ارز در روزهای اخیر هنوز 

 .خواهد شد تدابیر اندیشیده شده، شرایط واردات بهتر

 .ای خبر دادهای زنجیرهتومان در میادین و فروشگاه 600هزار و  12ای مرغ با نرخ مصوب شانهاین مقام مسئول از توزیع تخم

مچون ها هبینی روند بیماری وجود ندارد، اما با توجه به روند تولید تخم مرغ در برخی استانوی در ادامه تاکید کرد: امکان پیش

 .توان به عبور از بحران فعلی امیدوار بودهای اخیر میهد و عدم اعالم گزارش شیوع بیماری در هفتهاصفهان و مش

لوگیری های زنده جآید که از تردد غیرمجاز پرندهاین مقام مسئول بیان کرد: سازمان دامپزشکی به تنهایی کاری از دستش بر نمی

 .ین سازمان بیایندها باید به کمک اکند، به همین خاطر سایر دستگاه

های مربوطه به کمک های آلوده، سایر دستگاههای اخیر و حذف و پاکسازی کانونوی ادامه داد: باوجود روند شیوع بیماری در ماه

رود همکاری بهتری برای جلوگیری از شیوع این بیماری با سازمان دامپزشکی صورت سازمان دامپزشکی نیامدند و انتظار می

های درصد این تعداد مربوط به مرغ 85بیش از  :میلیون قطعه مرغ معدوم شدند، یادآور شد 25با اشاره به اینکه  طالکش .گیرد

 .مرغ در بازار داشته استگذار بودند که همین امر تأثیر بسزایی در افزایش قیمت تخمتخم

 افزایش قیمت تخم مرغ تا پایان سال ادامه خواهد داشت

با  یصنعت،تجارت و کشاورز مدیرکل بهداشت و پیگیری طیور سازمان دامپزشکی در گفتگو با خبرنگارعلیرضا اکبرشاهی 

اشاره به آخرین اقدامات این سازمان جهت مقابله با سویه جدید آنفلوانزا اظهار کرد: طی روزهای اخیر در کشور، سازمان 

های اطراف برای جلوگیری از ورود ویروس ها، ضدعفونی و پاالیش تاالباقدامات بهداشتی نظیر قرنطینه کردن تاالب دامپزشکی

 .سویه جدید به بیماری به کشور انجام داده است

انزا، ووی با اشاره به اینکه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به یک بحث ملی تبدیل شده است، افزود: با همکاری ستاد ملی آنفل

تمامی این   ایم وها و ساماندهی کود را در دستور کار خود قرار دادهاقداماتی نظیر ساماندهی کارگران موقت، آمایش مرغداری

 .های اولیه آغاز شده استکارها به عنوان زیرساخت

میلیون پرنده معدوم  26ای سال، ماهه دوم سال خبر داد و گفت: از ابتد 6گذار در میلیون مرغ تخم 19سازی اکبرشاهی از معدوم

گذار و مابقی سایر پرندگان نظیر پرندگان بومی، وحشی و مرغ مادر های تخممیلیون مربوط به مرغ 21شده، که از این تعداد 

را در برنامه کاری خود قرار داده  97این مقام مسئول ادامه داد: سازمان دامپزشکی بحث واکسیناسیون هدفمند در سال .است

 .سال امکان کنترل بیماری در کشور وجود دارد 4تا  3ت که با این وجود طی یک برنامه اس
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اکبرشاهی در پاسخ به این سوال که با توجه به روند شیوع آنفلوانزا امکان پیشگیری بیماری به منظور کنترل قیمت تا پایان سال 

ریزی و تولید اکنون امکان جوجهگذار نابود شده است، همبا توجه به آنکه یک سوم ظرفیت مرغ تخم :وجود دارد یا خیر، گفت

 .تخم مرغ در این بازه زمانی وجود ندارد و به همین خاطر نوسان قیمت تا پایان سال امری طبیعی است

مدیرکل بهداشت و پیگیری طیور سازمان دامپزشکی ادامه داد: اگرچه امور دام وزارت جهاد کشاورزی از طریق واردات درصدد 

های بهمن و اسفند نوسان قیمت نترل بازار تخم مرغ است، اما با وجود افزایش مصرف تخم مرغ به سبب بحث شیرینی در ماهک

 .در بازار را باید پذیرفت

تعرفه واردات پودر تخم مرغ برای مصارف صنعتی کاهش پیدا  :خبر داد و گفت کاهش تعرفه واردات پودر تخم مرغوی از 

 .وجود افزایش تقاضا برای تخم مرغ، نوسان قیمت تا پایان سال ادامه خواهد داشتکرده است، اما با 

 آنفلوانزا در واحدهای مرغ گوشتی عالم نشده است  گزارشی از شیوع

با اشاره به  صنعت،تجارت و کشاورزی محمدعلی کمالی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار

ایم، اظهار کرد: اگرچه تعدادی از مزارع مرغ مادر درگیر اینکه تاکنون گزارشی از شیوع آنفلوانزا در واحدهای مرغ صنعتی نداشته

 .اری نشدندیماین بیماری شدند، اما واحدهای مرغ گوشتی به سبب شرایط قرنطینه و رعایت آثار بهداشتی تاکنون گرفتار این ب

ها گزارش نشده است، اما در وی افزود: شیوع بیماری در واحدهای مرغ گوشتی به سبب نگهداری کوتاه مدت طیور در سالن

توان نگهداری طوالنی مدت و رفت گذار چشمگیر بوده است که علت آن را میهای اخیر روند بیماری در واحدهای مرغ تخمماه

 .ستها دانو آمد زیاد در سالن

گونه نگرانی مبنی بر نوسان چشمگیر قیمت مرغ در روزهای به گفته این مقام مسئول؛ با توجه به شرایط عادی تولید، جای هیچ

 .پایانی سال وجود ندارد

 کمبود تولید، دلیل اصلی گرانی تخم مرغ

کمبود تولید را دلیل  صنعت،تجارت و کشاورزیگذار در گفتگو با خبرنگار پور رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخمناصر نبی

تن تقلیل یافته که با این وجود افزایش قیمت  1500تن به  2500مرغ از مرغ دانست و گفت: تولید روزانه تخماصلی گرانی تخم

 .امری طبیعی است

های مسئول هر ها به سبب کمبود نظارت دستگاهفروشیها گفت: در خردهفروشیخردهمرغ در وی با انتقاد از نرخ باالی تخم

ئول های مسشود، در حالیکه نظارت بر تولیدکنندگان از سوی دستگاههای دلخواه در سطح شهر عرضه میشانه تخم مرغ به نرخ

 .سختگیرانه است

ود بینی قیمت وجهای اصلی تولید، امکان پیشوع بیماری در استانسازی طیور و شیپور ادامه داد: با توجه به روند معدومنبی

ها با سازمان دامپزشکی تصریح کرد: گذار با اشاره به ضرورت همکاری سایر دستگاهتخم رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ.ندارد

ان و دادگستری باید به کمک سازم ها نظیر نیروی انتظامیبرای جلوگیری از بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان سایر دستگاه

 .تواند کاری را از پیش برددامپزشکی بیایند، چرا که این سازمان به تنهایی نمی

ارش گذار گزفوق حاد پرندگان در سراسر کشور از سوی مسئوالن اتحادیه مرغ تخم  ماه گذشته شیوع آنفلوانزا 5گفتنی است؛ از 

گان هایی برای مصرف کننداری نسبت به سال گذشته وخیم تر بوده که این امر نگرانیو در همان زمان اعالم شد که وضعیت بیم

به کشور ورود پیدا  H5N6 مرغ به همراه داشته است. همچنین طی روزهای اخیرسویه جدید بیمارینسبت به آینده بازار تخم

انی مصرف کنندگان مبنی بر مصرف مرغ و نگر این ویروس قابل انتقال به انسان است، این موضوع نیز کرد و اعالم شد که

ها رود تمامی مسائل را به طور شفاف برای مردم بازگو کنند تا این نگرانیاز مسئوالن انتظار می مرغ را دوچندان کرد. بنابراینتخم

 .به حداقل برسد
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 سالمت

 فودپرس ۱3۹6بهمن ماه  30دو شنبه 

 کند هایی که به درمان آنفلونزا کمک میخوراکی
 .کرد تشریح را آنفلوآنزا به ابتال از پیشگیری ایتغذیه هایراهکار بالینی تغذیه دکترای یک <تغذیه و غذا

 سیستم که کنیم تالش باید مسأله این برای :داشت اظهار آنفلوآنزا از پیشگیری ایتغذیه هایراهکار با ارتباط در موحدی آریو

 حیوانی و اهیگی پروتئینی مواد انواع. است تأثیرگذار بسیار زمینه این در روی حاوی غذایی منابع که شود تقویت افراد بدن ایمنی

 .شودمی توصیه آنفلوآنزا به ابتال از پیشگیری برای آن مصرف و بوده روی حاوی

 و حیوانی پروتئینی از مخلوطی پنیر و نان و است مرغتخم همچون حیوانی و پلوعدس مانند گیاهی پروتئینی مواد: افزود وی

 .است مؤثر آنفلوآنزا از پیشگیری برای نآ مصرف و بوده افراد همه دسترس در که رودمی شمار به گیاهی

 و دانهسیاه مصرف: داشت بیان کندمی تقویت را ایمنی سیستم روی سولفات مکمل اینکه به اشاره با بالینی تغذیه دکترای این

 .کرد استفاده شیر با مخلوط یا و شربت صورت به را آن توانمی و داده انجام را اقدام همین نیز عسل

 توصیه بسیار سنتی طب در نیز شلغم از استفاده و کندمی تقویت را ایمنی سیستم نیز سیر و پیاز قارچ، مصرف: گفت موحدی

 .کنند دریغ خود از نباید را فصل سبزیجات و میوه مصرف مسأله این کنار در افراد و شده

 موارد سایر و مکمل این البته است مؤثر آنفلوآنزا از پیشگیری جهت در بوده دریایی جلبک نوعی که اسپرولینا مکمل: گفت وی

 .باشد پزشک نظرتحت حتماً باید باردار زنان در

 صرفم سالمندان برای: گفت است، جوانان از کمتر سالمندان در غذایی مواد جذب اینکه به اشاره با بالینی تغذیه دکترای این

 .کندمی تقویت را هاآن ایمنی سیستم و شودمی توصیه ویتامینمولتی یک روزانه

می اثر پستانداران و پرندگان در هاویروس نوع این. شودمی ایجاد ویروس نوعی توسط که است واگیردار بیماری نوعی آنفلوآنزا

 .شودمی مرگ حتی و شدید حالیبی و ضعف و تب ماهیچه، درد ناگهانی، سردرد تنفسی، دستگاه حاد عفونت باعث و گذارند
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 سالمت

 فودپرس ۱3۹6 ماه بهمن ۲۸ هشنب

 بهترین ماست برای خوردن چه ماستی است؟
 میوه، آنها به تانسلیقه مطابق خودتان که هستند چربی کم و ساده هایماست ماست بهترین کارشناسان گفته به <تغذیه و غذا

 .کنیدمی اضافه ایدانه صبحانه غالت یا دارسبوس غالت خوراکی، مغزهای

 غذایی ماده یک که چرا کنید استفاده آن از غذاییتان های وعده تمام در توانید می که است هایی غذایی مواد جمله آن از ماست

 .کنند می استفاده پروتئینی های ماست از نیز ها صبحانه در حتی روزها این. است کامل

 است؟ کدام ماست بهترین

 نوع دو کشت محیط کردن اضافه با سنتی ماست. است کلسیم و پروتئین مانند مهم مغذی مواد حاوی ماست شیر، همانند

 اگر. است شده ساخته است، زیاد قوام و ترش طعم و عطر کننده ایجاد که الکتیک اسید به الکتوز تخمیر برای شیر به باکتری

 شود، نامگذاری فعال یا زنده کشت محیط عنوان به تواندمی محصول این و ماندمی زنده باکتری شود، سرد تخمیر از پس ماست

 مواد و ایتغذیه حقایق تمام بررسی نیازمند این است؟ بهترین کدامیک، ماستها انواع میان از اما. است خوب روده برای که

 .هستند محصول پایین کیفیت نشانه همیشه شکر، و پکتین همچون ایدهنده تشکیل مواد. است کدام هر دهنده تشکیل

 ذرت شرب همچون هاییکننده شیرین از باید شما. کنید بررسی را شکر میزان کنید،می استفاده دارطعم ماستهای از شما اگر

 نیست، شما نظر مد بودن (organic)ارگانیک اگر. باشید ارگانیک محصوالت دنبال به همیشه و کنید جلوگیری باال فروکتوز با

 .باشید علف با تغذیه یا و هورمون بدون موارد دنبال به

 چرب پر کامل ماست

 1000 از بیش بررسی با اند،کرده منتشر اسکاندیناوی اولیه بهداشتی مراقبت مجله در 2013 سال در که ایمطالعه در محققان

 مصرف خامه، و کره پرچرب، شیر که کسانی دریافتند، ساله، 12 دوره یک طول در ساله 60 تا 40 بین سنین در سوئدی مرد

 مطالعه. شوندمی (Obesity)چاقی دچار کمتر کنند،می مصرف پرچرب لبنیات ندرت به یا و هرگز که مردانی به نسبت کنند،می

 به تالاب خطر کاهش با باال چربی با لبنیات تحقیقات، از بسیاری در که داد نشان تغذیه اروپایی مجله در 2013 سال در دیگری

ماست در که است هاییافزودنی و هاکننده غلیظ حاوی ندرت به که است این پرچربی ماستهای مزایای از یکی. بود همراه چاقی

 8 قند، گرم 11 کالری، 138 کامل، و ساده ماست لیتریمیلی 230 ظرف یک. شودمی استفاده چربی بدون و چرب کم های

 و A ویتامین و فولیک اسید از مناسبی مقادیر همچنین و پتاسیم گرم میلی 352 و کلسیم گرم میلی 275 پروتئین، گرم

 گرم 5 که هستند چربی گرم 7 حاوی پرچرب، ماستهای. است( شده غنی شیر از شدن ساخته صورت در) D ویتامین همچنین

 .است اشباع آن

 شود؟ می توصیه ماستی نوع چه معموال

 میوه، عصاره میوه، حاوی ماست که صورتی در. است اضافی قندهای بدون الکتوز قند گرم 12 تا 8 حاوی ساده ماست وعده یک

 .بگیرید نظر باید را هم آنها قند باشند، هاکنندهشیرین سایر یا نیشکر شربت فروکتوز، پر ذرت شربت

 گذاشته ماست با کردن مخلوط برای مختلف مواد از ایالیه آن روی است ممکن همچنین و شود می اضافه شکر اغلب ماست به

 .کندمی اضافه ماست کالری به هم آن که باشد، شده

 را تاندریافتی کالری میزان آنها انتخاب با توانیدمی است، مطرح ماست به مصنوعی هایکنندهشیرین افزودن موضوع هنگامی

 .کنید اضافه را خودتان هایمیوه چربیکم ماست به تان،دریافتی کالری کاهش برای توانیدمی البته. دهید کاهش

 شیر کامل، شیر درصد، 2 درصد، 1 شیر کرده، چرخ یا چربی بدون شیر شامل که دارد، بستگی آن شیر به ماست چربی محتوای

 .کنندمی توصیه را چربی بدون یا چربیکم ماست تغذیه کارشناسان اغلب.شودمی خامه کردن اضافه با کامل
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 250 وعده یک. شودمی غنی هم D ویتامین با موارد از بسیاری در و است B گروه هایویتامین کلسیم، پروتئین، از غنی ماست

 .است پروتئین گرم 12 تا 8 حاوی ماست از گرمی

. ست شما روزانه الزم کلسیم میزان سوم یک حاوی آن گرمی 250 بسته یک که طوری به است، کلسیم عالی منبع یک ماست

 ویتامین ووین،ریبوفال پتاسیم، از غنی منبعی همچنین ماست. دارد کلسیم بیشتر اندکی گاو شیر از مشابه میزان به نسبت ماست

B12 است فسفر و. 

 روزانه الزم میزان در بزرگساالن و کودکان اغلب که کمبودی تواندمی روز در چربیبی یا چربیکم ماست خوردن وعده چند

 .کند برطرف را دارند، D ویتامین و پتاسیم، کلسیم،

 ایمنی احتماال و دهند،می نظم معده حرکات به و کنندمی برطرف را آشوبهدل که است مفیدی هایباکتری حاوی تازه ماست

 داده گرما تخمیر فرآیند از پس کنید استفاده هاییماست از باید کنید استفاده مزیت این از بخواهید اگر. کنندمی تقویت را بدن

 .کشدمی را فعال مفید هایباکتری اغلب حرارت که چرا باشند، نشده

 فعال های باکتری حاوی که تازه هایماست است ممکن بخورند، شیر توانندنمی و هستند الکتوز به تحمل عدم دچار که افرادی

 .کندمی ترهضمقابل افراد این برای آن و کندمی کمک الکتوز هضم به حدی تا تخمیر فرآیند زیرا کنند، تحمل را هستند

 ها ماست انواع

 :یونانی ماست

 نسبت که کنید، انتخاب را آن چربی بدون یا چربیکم انواع کنید سعی است معمول هایماست از تر سفت و ترغلیظ که ماستی

 .است آنها نصف آن قند میزان و دارد پروتئین بیشتر برابر دو معمول هایماست به

 :گوسفند شیر ماست

 این. دارد هم بیشتری پروتئین و است آن دوبرابر آن کلسیم میزان است، گاوی ماست از ترچرب و ترغنی گوسفندی ماست

 تحمل رفتن وا بدون را باالتری هایحرارت درجه دیگر هایماست به نسبت ماست این .است ایدال پز و پخت موارد برای ماست

 .کندمی

 :بز شیر ماست

 نسبت شود،می تهیه بز کامل شیر از ماست این معمول طور به. است جهان سراسر در هاماست ترینمحبوب از یکی ماست این

 دارد، بیشتری چربی معموال و است کمتر آن کلسیم میزان. دارد شور و شیرین مزه اندکی و دارد ترینرم قوام گاوی ماست به

 .کنید کم را ان چربی میزان توانیدمی ان کردن چرخ با اما

 :سویا ماست

 کلسیم با معموال و است کمتر آن پروتئین ندارد، (Cholesterol)کلسترول یا شده اشباعچربی و شودمی ساخته سویا لوبیای از

 .کند رقابت گاو شیر ماست با بتواند تا شودمی غنی

 مغزهای میوه، آنها به تانسلیقه مطابق خودتان که هستند چربی کم و ساده هایماست ماست بهترین کارشناسان گفته به

 .کنیدمی اضافه ایدانه صبحانه غالت یا دارسبوس غالت خوراکی،
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 سالمت

 فودپرس ۱3۹6بهمن ماه  ۲6پنج شنبه 

 انگیزدرمان استرس با روغنی شگفت
 .کند می عمل سیار داروخانه یک مانند که است انگیزی شگفت گیاه بابونه روغن <غذایی مواد

 جالینوس.  آید می بحساب تلخ های کننده تقویت از و است خشک و گرم ایران قدیم طب نظر از (Chamomile)بابونه گیاه 

 .برد می بکار ای نوبه لرزهای و تب درمان برای آنرا حکیم

 را تنشی رپ لحظه اگر پس است مناسب بسیار استرس رفع برای آن کرده دم باشد داشته تواند می بابونه که درمانهایی از یکی

 مغز در یحس گیرندگان همان به بابونه ترکیبات بعضی. کرد خواهد کمک شما آرامش به بابونه چای لیوان یک کنید می سپری

 .دهد می انجام را کار این والیوم مثل داروها بعضی که چسبند می

 بابونه خشک های گل از که( فعال سازنده عنصر)%1٫2 درصد با خصوص به. نمائید مصرف نیز مکمل عنوان به را بابونه توانید می

 .آید می بدست

 هفته 8 مدت به ،که (GAD)یافته تعمیم اضطراب اختالل به مبتال بیماران پنسیلوانیا، پزشکی مرکزی دانشگاه در ای مطالعه در

 ماریشانبی عالئم در چشمگیری کاهش بودند، کرده دریافت دارونما که بیمارانی با مقایسه در بودند کرده مصرف بابونه مکمل

 .شد مشاهده
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 سالمت

 فودپرس ۱3۹6 ماه بهمن ۲6 هپنج شنب

 رفالکس را دور بزنید
 گویندمی کردنترش آن به عام اصطالح در و است مری به آن در مخلوط غذای و معده اسید بازگشت رفالکس، <تغذیه و غذا

 .دارد رفالکس عالئم بهبود در موثری نقش غذایی مواد از برخی مصرف که

 به معده اسید ورود جلوی خود شدن بسته با تواندنمی مری و معده بین( دریچه) اسفنکتر که آیدمی وجود به وقتی بیماری این

 رفالکس عالئم بهبود در موثری نقش غذایی مواد از برخی مصرف شود؛می دیده چاق افراد در بیشتر معده رفالکس بگیرد؛ را مری

 .کنیممی بیان را رفالکس از پیشگیری برای خوراکی تهیه طرز مطلب این در دارد؛

 .است موثر رفالکس از(prevention) پیشگیری در کنگر و گندم بلغور خوراک از استفاده

 کنگر و گندم بلغور خوراک تهیه برای الزم مواد

 پیمانه یک                                          گندم بلغور

 خوریسوپ قاشق چهار                                انگور هسته روغن

 عدد 20                     شده خرد و تازه سبز لوبیا

 ساقه 10                                    شده خرد کنگر

 بوته یک                              شده خرد فرنگی تره

 گرم 150                          شده خرد ایورقه قرچ 

 عدد چهار    شده خرد استانبولی زمینیسیب

 الزم میزان به                                             نمک

 خوریچای قاشق یک                              گشنیز تخم پودر

 خوریسوپ قاشق یک                              فرنگیگوجه رب

 پیمانه یک                                            مرغ آب

 سبزی سس تهیه برای الزم مواد

 عدد یک                             شده پخته کدوسبز

 عدد یک                                 شده پخته هویج

 ساقه 2                                              پیازچه

 خوریچای قاشق یک                       شده رنده و تازه زنجبیل

 خوریسوپ قاشق یک                داده بو نمک بدون زمینیبادام

 خوریسوپ قاشق یک                         شده خرد و تازه گشنیز

 خوریسوپ قاشق یک                                         برنج سرکه

 کنگر و گندم بلغور خوراک تهیه طرز 

 .بپزید نمک و آب کمی مقدار با را آن سپس کنید خیس ساعت 2 حدود را گندم بلغور ابتدا-

 .کنید بخارپز هم را فرنگیتره و کنگر سبز، لوبیا اضافه؛ آن به را روغن پخت گندم بلغور اینکه از پس-

 .کنید ترکیب بلغور با را سبزیجات و زمینیسیب قارچ، اکنون-

 .بپزید مالیم حرارت روی را هاآن و کنید اضافه بلغور به را مرغ آب و فرنگیگوجه رب گشنیز، تخم نمک،-

 .کنید میل سس با همراه را آن و بکشید مناسبی ظرف در را خوراک-

 سبزی سس تهیه روش 
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 .کنید پوره را هاآن و بریزید کنمخلوط یکاسه درون را مواد همه- 

 .شود خنک تا دارید نگه یخچال در ساعت یک حدود در را سس-

 معده رفالکس برای مفید غذایی مواد

 بروکلی، کلم سبز، لوبیا. شوندمی معده اسید(Decrease) کاهش موجب دارند، که پایینی قند و چربی علتبه سبزیجات

 .هستند معده رفالکس برای مفید سبزیجات جمله از خیار و زمینیسیب سبز، برگ سبزیجات کلم،گل مارچوبه،

 توانیدمی منظور این برای است؛ مؤثر گوارشی مشکالت سایر و معده کردنترش درمان در و دارد التهابی ضد خواص زنجبیل 

 .کنید اضافه هانوشیدنی و هاغذا انواع به شده خُرد یا رنده صورتبه را زنجبیل ریشه

 کاهش در چشمگیری تاثیر معده اسید جذب علت به اند،شده درست کامل غالت از که هایینان و دارسبوس برنج دوسر، جو

 .دارند رفالکس عالئم

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۶۸۵f3c4۲7f۸04۱4۹۹۲۱۲۲۵3 
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 سیب زمینی
 ایران اکونا - ۱3۹۶بهمن / /  ۲۹یکشنبه , 

 کارخانه صنایع تبدیلی سیب زمینی دوباره راه اندازی می شود
کارخانه صنایع تبدیلی سیب زمینی کاران  :گفتاستاندار همدان با اشاره به فعالیت واحدهای صنعتی و بازگشت به کار واحدها 

در ستاد تنظیم بازار استان همدان با بیان اینکه از هفته   محمدناصر نیکبخت.سال به چرخه تولید بازمی گردد 11الوند پس از 

روع احد در شخوراک اولیه این و: آینده یکصد کارگر در کارخانه صنایع تبدیلی سیب زمینی مشغول به کار خواهند شد، افزود

در این همایش گزارش عملکردی از : وی در ادامه با تشریح همایش استانداران در پایتخت افزود.تن سیب زمینی است200کار 

هزار میلیارد  15وی با بیان اینکه .عهد اشتغال استان خود را اعالم کنندایجاد اشتغال ارائه و پیشنهاد شد و استانداران رقم ت

تعهد اشتغال استان همدان در سال : گفت، برای استان همدان در نظر گرفته شده بود 96الزایی در سال ریال تسهیالت اشتغ

با پرداخت : استاندار همدان اضافه کرد.هزار نفر اشتغال ایجاد شده است 16نفر است که تاکنون بیش از  980هزار و  19جاری 

هر : نیکبخت در ادامه اظهار کرد.را تعهد کرده اند 97هزار شغل در سال  30مسئوالن این استان ایجاد ، تسهیالت اشتغالزایی 

اد وساله مسافران و گردشگران نوروز همدان نسبت به سال قبل افزایش داشته است لذا امسال باید درصد ذخیره سازی میوه و م

اه های عضو ستاد تنظیم بازار باید در وی با بیان اینکه در تعطیالت نوروزی مدیران دستگ.افزایش یابد 97غذایی برای نوروز 

وی با .نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها باید در اولویت نهادهای مرتبط قرار گیرد: استان حضور داشته باشند افزود

ه اصناف استان ب باید از برگزاری نمایشگاه هایی که موجب ضرر: تاکید بر برگزاری نمایشگاه متناسب با منافع اصناف استان افزود

با توجه به تجمیع کاالها در نمایشگاه ها باید کیفیت و قیمت کاال برای مصرف کننده مدنظر : وی گفت.جلوگیری کرد، می شود

استاندار همدان با بیان اینکه در ایام دهه فجر حدود یک هزار طرح بهره برداری و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد، .قرار گیرد

تسهیالت اشتغالزایی در استان همدان در .ه هزار شغل با اجرایی شدن این طرح ها در استان ایجاد شده استحدود س: افزود

 .هزار میلیارد ریال است 15سال جاری 

http://iranecona.com/۸۱۹۲3/%DA%A۹%D۸%A7%D۸%B۱%D۸% 
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 شیالت
 فارس - ۹۶/۱۱/۲4 : تاریخ

 شوند پروری در دریا ایجاد میهای آبزیشهرک/ گردش مالی هزار میلیارد تومانی صنعت میگو در ایران
ایجاد  ریزی برایرئیس سازمان شیالت با بیان اینکه گردش مالی صنعت میگو امسال در ایران هزار میلیارد تومان بود از برنامه

های توسعه پرورش میگو در سواحل و ماهی در قفس در دریا از عمده سیاست: شیالت در دریاها خبر داد و گفت های تولیدشهرک

  .سازمان شیالت است
کری و لشهای دریایی امروز با حضور مسئوالن ، بیست و پنجمین همایش ارگانخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کمبود غذا و تخریب ، دنیا با سه چالش عمده کاهش آب شیرین: در این مراسم حسن اظهار داشت. کشوری آغاز به کار کرد

یافته از محل نبود غذا جان های زیادی در کشورهای کمتر توسعهروزانه انسان: حسن صالحی افزود .ط زیست مواجه استمحی

تولید گوشت قرمز با محدودیت مواجه بود بنابراین ، های جدیدی از سوی بشر ابداع شدشیوه برای تولید غذا: وی افزود.بازندمی

  .محل دریا را در دستور کار قرار داد سازمان خواروبار جهانی تولید غذا از

سازمان . ردهزار کیلومتر ساحل ظرفیت مناسبی برای تولید آبزیان دا 5کشور ایران با : معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

  .برداری ذخایر دریایی داردشیالت نیز نظارت خاصی بر بهره
پروری بود در حالی که در درصد آن از طریق آبزی 45تولید شد که  یک میلیون تن آبزیان در کشور 96در سال : صالحی افزود

  .پروری در کشور معنا نداشتآبزی 57سال 
کیلوگرم خواهد  11امسال به   کیلوگرم و 10.6به  95یک کیلوگرم بود که در سال  57آبزیان در سال  مصرف سرانه: وی افزود

 .رسید
های عمده معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه توسعه پرورش میگو در سواحل و ماهی در قفس در دریا از سیاست

 .تومان بود امسال گردش مالی صنعت میگو در کشور هزار میلیارد: سازمان شیالت است، گفت
 .هزار تن رسیده است 32هزار تن میگو در کشور پرورش یافت که امسال این رقم به  10، 92در سال : صالحی افزود
درصد رشد و واردات شیالت  37ماهه سال جاری صادرات شیالت در داخل نسبت به مدت مشابه سال قبل  9در : وی ادامه داد

  .درصد کاهش داشت 24
گیری برای توسعه پرورش ماهی در قفس در مطالعات تکمیلی در دریای عمان و خزر و جهت: کشاورزی گفتمعاون وزیر جهاد 

 های تولیدیشود؛ این شهرکایم که از ساحل پشتیبانی مید شیالت در دریا قدم برداشتهبه سمت ایجاد شهرک های تولی

هزار نفر بابت پشتیبانی الزم  10ر هکتار تولید میگو داریم و هزا 4های فراوان الزم دارد؛ در گواتر محصوالت شیالتی زیرساخت

 .است که در ساحل اسکان داده شوند
 .ایمهای پشتیبان تولید در قفس در نظر گرفتهمردمی به عنوان نقطه  اسکله  40بیش از : صالحی ادامه داد

  .واگذار شده استهای صیادی بندر به تشکل 40بندر اختصاص صیادی مدیریت  70از : وی افزود
وری مقام اول در پردر تولید آبزی، در تولید میگوی پرورشی ایران مقام دوازدهم در دنیا: معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

  .آال نیز مقام اول را داریمدنیا و در تولید ماهی قزل
گذاری شده پرورش ماهی در قفس سرمایه سال اخیر فقط رقم هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در 3در : صالحی گفت

 .درصد این رقم بود 5است که بودجه دولتی 
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ن بزرگترین ناوگان صیادی دنیا را دارد و هزار شناور ما امروز در اقیانوس هند امروز در اقیانوس پس از اندونزی ایرا: وی گفت

 .کنند و مقام اول صید تن ماهی در اقیانوس آرام را داریمصید می
های عمان متر را در آب 300ایم صید فراتر از با کمک سازمان بنادر و دریانوردی تالش کرده: ون وزیر جهاد کشاورزی گفتمعا

  .شناور صیادی در این عرصه فعال هستند 70یم و شروع کن
 .است گذاری کردهگذاری توسط بخش خصوصی بوده است و دولت یک درصد سرمایهدرصد سرمایه100: صالحی بیان کرد

میلیون قطعه بچه ماهی در  500های زیادی انجام شد و ساالنه های ساحلی برای حفظ ذخایر فعالیتدر استان: وی ادامه داد

های دریایی باید قانونمند عمل کنند و نیاز شورای هماهنگی ارگان: معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکیدکرد.شودریا رهاسازی مید

 .گر در این حوزه نیستیمبه ایجاد شرکت و مؤسسه دی
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲4000۸۲۹ 
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 شیالت

 فارس - ۹۶/۱۱/۲۹ : تاریخ

 شکندصادرات را میایران رکورد / هزار تن میگو در کشور 32تولید 
هزار تن افزایش  32هزار تن بود که امسال این میزان به  10میزان تولید میگوی پرورشی در کشور : رئیس سازمان شیالت گفت 

 :شهرستان محالت اظهار کرداز اراک، حسن صالحی صبح امروز در همایش ماهیان زینتی  خبرگزاری فارسبه گزارش  .یافت

این در شرایطی حاصل شده که در پنج ، هزار تن بود 90در سال گذشته میزان تولید محصوالت شیالتی در کشور یک میلیون و 

 .های تولید ماهی افزایش داشته استسال گذشته به طور مستمر فعالیت
شتیم که این نشان دهنده درصد کاهش واردات دا 25و درصد افزایش صادرات  40ماه ابتدای امسال  10در : وی تصریح کرد

میلیون دالر صادرات ماهی صورت گرفت که  412سال گذشته : رئیس سازمان شیالت ایران ادامه داد.تراز تجاری مثبت است

 امسال، جایگاه شیالت در اقتصاد کشور جایگاه مهمی است: صالحی گفت.میلیون دالر افزایش یافته است 450امسال به 

در صید ماهی به شیالت ایران بوده است و در کشورهای ساحلی نیز مقام دوم در  انوس هند متعلق ترین ناوگان در اقیبزرگ

 .صید ماهی در اقیانوس هند متعلق به ایران است در غرب اقیانوس هند رتبه اول را نیز در اختیار داریم

ظیری را فراهم کرده، به طوری که سال نشیالت رخ داده شرایط بیتحولی که در منطقه چابهار و کنارک در بخش : وی افزود

 .میلیارد دالر برای تکمیل پروژه برای این منطقه تسهیالت ارائه شده است 80گذشته نزدیک به 
با روی : درئیس سازمان شیالت ایران با بیان اینکه در زمینه شیالت نگاه از اقیانوس باید به فراتر از مرزها کشیده شود، ادامه دا

هزار تن  32بوده که امسال این میزان به  هزار تن  10کار آمدن دولت تدبیر و امید میزان تولید میگوی پرورشی در کشور 

 .م در دو سال آینده رکورد صادرات میگو را بشکنیمافزایش یافته که تالش داری
این ، هزار تن برسد 60گو تا دو سال آینده این میزان به وار میهای الهی با تولید زنجیرهباید همت کنیم از نعمت: صالحی گفت

 .در شرایطی است که باید با استفاده از آب شور به این مهم برسیم
قفس پرورش ماهی در کشور وجود دارد که ظرفیت  470در حال حاضر بیش از : وی با اشاره به پرورش ماهی در قفس اظهار کرد

به دنبال اخذ مجوز صادرات هستیم تا ماهی زنده و : سازمان شیالت ایران افزود رئیس.تن ماهی است 130پرورش هر قفس 

 .ای در بین کشورهای خاورمیانه و منطقه داریمهتازه را به شناور به کشورهای دیگر صادر کنیم و در پرورش میگو هم جایگاه ویژ
امیدواریم بتوانیم در آب : ول را در اختیار دارد، اظهار کردآال در آب شیرین مقام ااینکه ایران در تولید قزل  صالحی با اشاره به

ان استان مرکزی و شهرست ،آال پیش قدم استهایی که در تولید ماهیان قزلیکی از استان، های خوبی کسب کنیمشور هم رتبه

ی در کشور وجود دارد، مزرعه پرورش ماهی خاوریان 90امروز بیش از : وی پیرامون پرورش ماهیان خاوریاری گفت.شازند است

ترین مرکز پرورش ماهی خاویاری در دنیا در شهر مازندران است که قرار است به زودی مرکز دیگری در شهرستان پلدختر بزرگ

 .افتتاح شود
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲۹000۹۱۹ 
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 شیالت  

 فارس - ۹۶/۱۱/30 : تاریخ

 درصد رشد کرد  40صادرات آبزیان / هزار تن محصوالت آبزی در سال جاری 100تولید یک میلیون و 
هزار تن محصوالت آبی از طریق آبزی پروری و صید در کشور  100در سال جاری یک میلیون و : رئیس سازمان شیالت گفت

  .شودتولید می

نامه همکاری مشترک سازمان سید حسن صالحی امروز در مراسم امضای تفاهم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی 

ر دهای اخیر روند توسعه شیالت در کشورمان خوب بوده بطوریکه در دهه: ای گفتشیالت ایران و یک شرکت فروشگاه زنجیره

در  المللیبین  ایم و جمهوری اسالمی ایران توانسته در مجامع علمی واین زمینه جایگاه مناسبی در دنیا ومنطقه بدست آورده

  .خصوص تولید آبزیان مطرح شود

هزار تن محصوالت آبزی در کشور تولید خواهد  100بیش از یک میلیون  96رئیس سازمان شیالت کشور با بیان اینکه در سال 

  .آیدهزار تن از طریق صید بدست می 600پروری و هزار تن از این تولید از طریق آبزی 500که نزدیک به : گفت، شد
کشور جهان در اقیانوس هند را دارد و  35صید تن ماهیان جایگاه دوم را در بین  جمهوری اسالمی ایران اکنون در: وی افزود

  .هایی فراوانی در کشور وجود داردیاری و پرورش ماهی در قفس ظرفیتآال، میگو، ماهیان خاوردر بحث پرورش قزل
سال اخیر در  4محصوالت شیالتی ایران از جایگاه خوبی برخوردار است و در   در زمینه مربوط به صادرات: صالحی اظهار داشت

درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه  40رشد  1396ماهه سال  10ایم بطوریکه عملکرد این زمینه روند رو به رشدی داشته

  .دهدرا نشان می 1395سال 
 25از کاهش  حاکی 1395و  1396همچنین مقایسه میزان واردات محصوالت شیالتی به کشور در ده ماهه سال : وی افزود

  .درصدی است
تولید و توزیع با کمک یکدیگر  امروز بخش :ای بیان داشتهای زنجیرهرئیس سازمان شیالت ایران با اشاره به ظرفیت فروشگاه

  .توانند امکاناتی را فراهم آورند تا غذای سالم به دست مردم برسدمی
های هفروشگا: صالحی با بیان اینکه امروزه نیازمردم نسبت به گذشته به محصوالت آماده و فرآوری شده بیشتر است، گفت

  .ر زمینه محصوالت شیالتی به مردم هستندای مکان مناسبی برای عرضه چنین محصوالتی بخصوص دزنجیره
تواند ای ما مردم میدر فروشگاه زنجیره :ای بیان داشتدر این نشست فرشید گلزاده کرمانی مدیرعامل یک فروشگاه زنجیره

  .ها را تجربه کنندتجره خرید متمایز با سایر مکان
اما با توجه به میزان تقاضای فراوان برای محصوالت ،  نیستگذاری مستقیم در تولید کاالاگرچه سیاست ما سرمایه: وی افزود

هزار  5هر کدام  ایم که ظرفیتگذاری انجام دادهآبزی در دو سایت شمال و جنوب کشور برای پرورش ماهی در قفس سرمایه

  .شودای خودمان عرضه میها در فروشگاه زنجیرهتن است و محصوالت تولیدی در این سایت
بلکه ، هزار تن محصوالت آبزی تولیدی خودمان را دارد 10ای ما نه تنها توان عرضه فروشگاه زنجیره: نی بیان داشتگلزاده کرما

  .کنندگان را هم عرضه کنیمسایر تولیداین ظرفیت فراهم است که محصوالت آبزی تولیدی 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱3000۱۸4۲ 
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 شیالت

 فارس - ۹۶/۱۱/30 : تاریخ

 گیری نشود عجوالنه تصمیم/ کردن مزارع پرورش ماهیهزار نفر با تعطیل 14بیکاری 
پرورش ماهی هزار شغل در بخش آبزی پروری وجود دارد و عدم تخصیص آب به مزارع  14: مدیرکل شیالت خوزستان گفت

  .خوزستان به جز مسئله توقف تولید، به معنای بیکار کردن همه شاغالن این بخش است
وگو با خبرنگار فارس در اهواز، با تأکید بر اینکه مجتمع پرورش ماهی آزادگان تعطیل میرزایی صبح امروز در گفتاهلل خوننبی

دارد و عدم تخصیص آب به مزارع پرورش ماهی استان به جز مسئله این بخش وجود هزار شغل در  14: نخواهد شد، اظهار کرد

 .توقف تولید، به معنای بیکار کردن همه شاغالن این بخش است

و برق به مجتمع پرورش ماهی آزادگان در خصوص ممنوعیت تخصیص آب به مزارع پرورش  وی با اشاره به نامه سازمان آب

آبه مزارع پرورش ماهی در سراسر استان برای سال وع در حال رایزنی هستیم تا حقبا این سازمان در این موض :ماهی، افزود

ش خصوصی بخ: مدیرکل شیالت خوزستان با تأکید بر اینکه در این زمینه نباید عجوالنه تصمیم گرفت، عنوان کرد.بعد داده شود

 .بپردازد است و باید اقساط تسهیالت خود را گذاری زیرساختی کردهدر این بخش سرمایه
گیرد که مزارع پرورش هایی صورت میاهاین کار در م: های ریزگرد موقت است، عنوان کردوی با بیان اینکه آبرسانی به کانون

 .های آذر تا اسفند نیاز ندارندهاست و به آب زیادی در ماهاکنون فصل فروش ماهی. ماهی آبگیری ندارند
از سهمیه آب ف: گیرد، گفتهای ریزگرد از سهم فاز دو مجتمع صورت میآب برای کانون میرزایی با اشاره به اینکه برداشتخون

ای که در استانداری منعقد شد، محفوظ خواهد بود و همچنین طبق این نامهور وزیر جهاد کشاورزی و توافقیک طبق دست

 .شودیزگرد منتقل نمیهای رای آب به کانونقطره، مجتمع 2برداری از فاز نامه در صورت بهرهتوافق
ن طبق ای: های ریزگرد، گفتاندیشی برای آبرسانی به کانونوی با اشاره به دستور وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم چاره

 .دستور باید به ایستگاه پمپاژ آب شیالت به عنوان یک منبع موقت نگاه شود
پاژ و الیروبی کانال آبرسان از ایستگاه پمپاژ تا مجتمع پرورش مؤسسه جهاد نصر برای تجهیز ایستگاه پم: میرزایی افزودخون

وی با بیان اینکه مشکل ریزگرد مشکل عام استان .میلیارد تومان هزینه کرده است 5یا  4و ماهی آزادگان سنگ تمام گذاشته 

 .های ریزگرد با مشکل کاهش دبی آب کارون مواجه هستیمبرای آبرسانی به کانون: است، اظهار کرد
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱300007۱۸ 
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 شیالت

 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶بهمن  ۲۵تاریخ: 

 96هزار تن میگو در سال  3۲تولید /ایران ظرفیت مناسبی برای تولید آبزیان دارد
 دریایی ذخایر برداریبهره بر خاصی نظارت نیز شیالت سازمان و دارد آبزیان تولید برای مناسبی ظرفیت ایران: گفت صالحی

با بیان اینکه   ،حسن صالحی رئیس سازمان شیالتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .دارد

های زیادی در کشورهای کمتر توسعه روزانه انسان: دنیا با سه چالش عمده کاهش آب شیرین، کمبود غذا و تخریب محیط زیست مواجه است، اظهار کرد

 .دهندیافته از محل نبود غذا جان خود را از دست می

های جدیدی از سوی بشر ابداع شد، به طوریکه همزمان با محدودیت تولید گوشت قرمز وی در ادامه افزود: برای تولید غذا شیوه

 .سازمان خوار و بار جهانی تولید غذا را از محل دریا در دستور کار خود قرار داد

ارت دارد، گفت: سازمان شیالت نیز نظ تولید آبزیانای معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشور ایران ظرفیت مناسبی بر

 .برداری ذخایر دریایی داردخاصی بر بهره

پروری بوده ، این در حالی درصد آن از طریق آبزی 45یک میلیون تن آبزیان تولید شده است که  96در سال  صالحی افزود:

 .، آبزی پروری در کشور هیچ جایگاهی نداشت57است که در سال 

این میزان مصرف به  95یک کیلوگرم بود، گفت: در سال  57رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه مصرف سرانه آبزیان در سال 

 .کیلوگرم میرسد 11کیلوگرم و امسال به  10.6

در سواحل و ماهی در قفس است، افزود:  توسعه پرورش میگو های عمده سازمان شیالتوی با بیان اینکه یکی از سیاست

 .مسال گردش مالی صنعت میگو در کشور هزار میلیارد تومان بوده استا

 .هزار تن رسیده است 32پرورش یافت که امسال این رقم به  92هزار تن میگو در سال  10به گفته وی؛ 

شیالت  درصد رشد و واردات 37ماهه امسال صادرات شیالت در داخل نسبت به مدت مشابه سال قبل  9صالحی با بیان اینکه در 

گیری برای توسعه پرورش ماهی در درصد کاهش داشته است، بیان کرد: در مطالعات تکمیلی دریای عمان و خزر و جهت 24

 .در دریا اقدام کرده ایم تولید شیالتهای قفس به سمت ایجاد شهرک

 70ایم و از قفس در نظر گرفتهاسکله مردمی به عنوان نقطه پشتیبان تولید در  40رئیس سازمان شیالت یادآور شد: بیش از 

 .های صیادی واگذار شده استبندر به تشکل 40بندر اختصاص صیادی مدیریت، 

آال پروری مقام اول و در تولید ماهی قزلوی تصریح کرد: در تولید میگوی پرورشی ایران مقام دوازدهم را در دنیا، در تولید آبزی

سال اخیر هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی  3د کشاورزی با بیان اینکه طی معاون وزیر جها.ایممقام اول را کسب کرده

درصد این رقم بوده است، گفت: امروز در اقیانوس پس از  5گذاری شده که بودجه دولتی در پرورش ماهی در قفس سرمایه

یم مقام اکنند و ما توانستهنوس هند صید میاندونزی ایران بزرگترین ناوگان صیادی دنیا را دارد. تاکنون هزار شناور ما در اقیا

صالحی با بیان اینکه با کمک سازمان بنادر و دریانوردی تالش شده صید فراتر .اول صید تن ماهی در اقیانوس آرام را کسب کنیم

گذاری این هشناور صیادی را در این عرصه فعال کنیم، گفت: صددرصد سرمای 70های عمان شروع کنیم و متر را در آب 300از 

 .گذاری کرده استحوزه توسط بخش خصوصی بوده و دولت تنها یک درصد سرمایه

http://www.yjc.ir/fa/news/۶43۸۱40/%D۸%A7%DB%۸C%D۸%B۱% 
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 شیالت

 ایران اکونا - ۱3۹۶بهمن / /  30دوشنبه , 

 درصد افزایش پیدا کرد 40صادرات آبزیان از کشور 
ماه امسال نسبت به مدت مشابه  10صادرات آبزیان از کشور در : معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران گفت

 .درصد افزایش یافته است 40قبل 

تجاری آبزی پروری کشور مثبت است و فعالیت تراز : در دومین همایش ملی ماهیان زینتی در محالت افزود  حسن صالحی 

  .های شیالت در سال های اخیر همواره در تولیدات کشاورزی حرف های زیادی برای گفتن داشته است

میلیون دالر ارز از صادرات آبزیان  412پارسال  :وی روند صادرات آبزیان کشور در پنج سال اخیر را صعودی عنوان کرد و گفت

  .میلیون دالر بوده است 475ماه امسال نیز در حوزه آبزی پروری کشور معادل  10رقم صادرات نصیب کشور شد و 

هزار تن انواع آبزیان در سال گذشته  90یک میلیون و : معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران خاطرنشان کرد

شیالت و مشاغل پیوسته به آن جایگاه : صالحی افزود .دارد شور تولید شد و این تولیدات امسال به طور چشمگیری افزایشدر ک

ویژه ای در کشور دارد و بزرگترین ناوگان دریایی کشور در اقیانوس هند و هزار شناور صیادی در این اقیانوس مشغول صید 

ر نیز با تحوالت ارک بزرگترین بندر صیادی کشور است و پس از آن بندر چابهابندر کن: صالحی ادامه داد .آبزیان هستند

میلیارد دالر برای تکمیل طرح های آبزی پروری  80: وی افزود .چشمگیر توانسته شرایط مطلوبی در بخش شیالت ایجاد کند

معاون  .جایگاه اختصاصی ارتقا یابد استان کشور تخصیص یافته است تا نگاه در شیالت به فراتر از مرزها و رسیدن به 15در 

تولید میگو به عنوان یک محصول ابزی مهم در بدو فعالیت دولت تدبیر : یس سازمان شیالت ایران گفتوزیرجهادکشاورزی و رئ

  .هزار تن در سال افزایش یافته است 32هزار تن میگو پرورشی در سال بود درحالی که این تولیدات اکنون به  10و امید 

هزار تن در سال افزایش می یابد و این تحولی است که با  60 تا پایان برنامه ششم تولید میگوی پرورشی به: صالحی بیان کرد

ایران در پرورش و تولید میگو از جایگاه ویژه : وی ادامه داد .استفاده از آب شور دریا و نبود آب شیرین در ایران ایجاد می شود

ورزی و رئیس سازمان شیالت ایران معاون وزیر جهاد کشا .چند در دنیا مقام دوازدهم را دارد ای در منطقه برخوردار است هر

پرورش ماهی در قفس طرح جدیدی است که ناشناخته های زیادی دارد و این طرح به ظرفیت سه هزار تن با اخذ : اضافه کرد

این قفس ها ، ماهی تازه و زنده به کشورهای دیگر صادر مجوز صادراتی در دست انجام است که با بهره گیری از شناوری در کنار 

ایران در پرورش قزل آال در آب های شیرین در میان کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه در جایگاه اول : صالحی گفت .شودمی 

طرح های توسعه پرورش : وی ادامه داد .قرار دارد و پرورش این نوع ماهی جایگاه ویژه ای در سبد مصرف خانوارها باز کرده است

ف شور و لب شور با اصالح نژاد در دست اقدام است که تحول اساسی در تولید این آبزی ماهی قزل آال در آب های غیر متعار

مزرعه پرورش ماهیان  90درحال حاضر بیش از : معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران گفت .ایجاد می کند

صالحی با بیان اینکه بزرگترین مزرعه پرورش  .خاویاری در کشور راه اندازی شده که در حوزه شیالت سرمایه ارزشمندی است

در اسفند ماه امسال نیز یک مزرعه پرورش ماهی خاویاری غیر ساحلی در : ماهیان خاویاری دنیا در استان مازندران است افزود

  .خوزستان، شیراز و یزد نیز در دست انجام استپل دختر به بهره برداری می رسد و مجموعه عظیمی در 

هزار تن افزایش یافته و سرانه مصرف آبزیان در  460هزار تن بود که اکنون به  32تولیدات شیالت کشور  57سال  در: وی گفت

معاون وزیرجهادکشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران یکی از اقدامات موثر برای پایداری  .کیلوگرم رسیده است 11کشور به 

نوع فرآوری جدید در حوزه آبزی  10ساالنه : عه بازار مصرف آبزیان دانست و گفتتولید و افزایش بهره وری تولید آبزیان را توس

زنجیره صنعت آبزی پروری در استان مرکزی با توجه به ظرفیت صنعتی و : صالحی بیان کرد .مصرفی وارد بازار می شود

  .رف آبزیان استفاده کنندسعه یابد تا گردشگران از این ظرفیت برای افزایش سرانه مصگردشگری این استان باید تو

همایش ملی ماهیان زینتی با همکاری موسسه تحقیقات شیالت کشور، سازمان جهاد کشاورزی و شیالت استان مرکزی به مدت 

درصد ازماهیان زینتی کشور در محالت تولید می شود و این شهرستان از نظر تنوع تولید  16 .روز در محالت ادامه دارد 2
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محالت واقع در جنوب  .ه نخست کشور و از نظر حجم تولید پس از استان اصفهان در جایگاه دوم قرار داردماهیان زینتی رتب

  .ماهیان زینتی و گل و گیاه است، قطب تولید سنگ ساختمان، هزار نفر جمعیت 55استان مرکزی با 

http://iranecona.com/۸۱۹7۹/%D۸%B۵%D۸%A7%D۸%AF%D۸%B۱%D۸% 
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 شیالت  

 ایران اکونا - ۱3۹۶بهمن / /  30دوشنبه , 

 راه اندازی شهرک های شیالتی جزو اولویت های وزارت جهادکشاورزی است
راه اندازی شهرک های شیالتی و تولید ماهیان زینتی در مناطق : ایران گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت 

 .مستعد کشور از سیاست های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی است

رک های شیالتی با هدف ایجاد اشتغال پایدار، شه: حسن صالحی در حاشیه همایش ملی ماهیان زینتی در جمع خبرنگاران، افزود

در شهرستان محالت از توابع استان مرکزی و کاشان عملیات : وی گفت .ارزآوری در کشور برجسته شده استافزایش صادرات و 

ه یاجرایی ساخت شهرک ماهیان زینتی از سال گذشته کلید خورده و طرح های مطالعاتی برای ایجاد شهرک های شیالتی در بق

میلیون  220بیش از : و رئیس سازمان شیالت ایران بیان کرد معاون وزیر جهادکشاورزی .استانهای مستعد در حال انجام است

  .درصد افزایش می یابد 25قطعه بچه ماهی زینتی سال گذشته در کشور تولید شد و تولید ماهی زینتی در ایران ساالنه 

و برنامه های زیربنایی  تی کمتر از سه میلیون دالر است اما امید می رود با توجه ویژهاگرچه صادرات ماهیان زین: صالحی افزود

هزار فرصت شغلی در حوزه پرورش ماهیان زینتی  9تاکنون : وی اضافه کرد .در حوزه شیالت، صادرات این آبزیان افزایش یابد

ی و به ویژه بانوان عالقه مند به فعالیت های تولیدی در کشور ایجاد شده و این امر فرصت خوبی برای فارغ التحصیالن کشاورز

معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران توسعه و تکثیر ماهیان  .ه پرورش ماهی زینتی مشارکت کننداست که ب

د آن نظیر ارزآوری، ایجابا وجود نوپا بودن این بخش می توان از مزایای زیاد : زینتی را صنعتی نوین در کشور دانست و ادامه داد

سرانه مصرف آبزیان در ایران : صالحی اظهار کرد .توسعه گردشگری نهایت بهره را برداشتغال پایدار در محیط های سربسته و 

روز ماهیان  2همایش  .کیلوگرم افزایش یافته است 11در بدو پیروزی انقالب اسالمی حدود یک کیلوگرم بود که اکنون به 

د و تولیدکننده ماهیان زینتی سراسر متخصص، اندیشمن 400گاه پیام نور محالت در حال برگزاری است و زینتی در دانش

کمیته تخصصی بررسی چالش های پیش روی صنعت ماهیان زینتی کشور  .استان در این همایش ملی حضور دارند 10کشور از 

استان فعال در حوزه آبزیان تشکیل می شود و در این  10با حضور مدیران، کارشناسان شیالت و تولیدکنندگان ماهیان زینتی 

برگزاری نمایشگاه تخصصی و کارگاه  .ه بحث و تبادل نظر پیرامون روش های جدید پرورش ماهی زینتی می پردازندهمایش ب

قطب تولید  ،هزار نفر جمعیت 55محالت واقع در جنوب استان مرکزی با  .های آموزشی از برنامه های جانبی این همایش است

  .سنگ ساختمان، ماهیان زینتی و گل و گیاه است

http://iranecona.com/۸۱۹۸0/%D۸%B۱%D۸%A7%D۹%۸7 
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۹۶/۱۱/۲7 : تاریخ

 امسال خبری از توزیع شیر در مدارس نیست / اختصاص یارانه به لبنیات منتفی شد
اما این موضوع  ،ماه مصوب کرده بود که یارانه به لبنیات اختصاص یابدستاد تنظیم بازار سوم بهمن: دبیر انجمن صنایع لبنی گفت

  .به دلیل فشار بار مالی برای دولت منتفی شد
ه سه محصول ویژدر مورد آخرین وضعیت تعیین قیمت لبنیات به، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی رضا باکری در گفت

ینکه دولت به ا اما با توجه، ای را داده بود که به لبنیات یارانه اختصاص یابدماه ستاد تنظیم بازار مصوبهسوم بهمن: رمصرف گفت

 .فشارهای زیادی بابت کمبود بودجه و اختصاص یارانه دارد، این مصوبه را پس گرفتند

ت گیری و نهایی شود که به دلیل کثرهفته گذشته قرار بود با وضعیت قیمت لبنیات در ستاد تنظیم بازار تصمیم :افزودوی 

 .موضوعات به دستور جلسه نرسید
طبق  :دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه قیمت شیرخام بعد از دو سال باالخره به قیمت اصلی خود رسید خاطرنشان کرد

تومان و باالی یک  1440تصمیمات قیمت هر کیلوگرم شیر خام درجه یک که میزان باکتری آن زیر یک میلیون باشد  آخرین

 .تومان توسط کارخانجات خریداری خواهد شد 1320میلیون باکتری 
را انجام سازمان حمایت کار کارشناسی خود : وی در مورد آخرین قیمت محصوالت پرمصرف لبنی از جمله ماست و پنیر گفت

 .شودداده و آن را به ستاد تنظیم بازار تقدیم کرده است و باید منتظر بود و دید که چه تصمیمی برای تغییر قیمت گرفته می
ان بودجه به آموزش و پرورش برای پرداخت بدهی کارخانجات لبنی خبر داد و میلیارد توم 180باکری همچنین از اختصاص 

 .به آموزش و پرورش پرداخت شد تا بدهی شیر مدارس از سال گذشته پرداخت شوداین پول چند روز گذشته : گفت
میلیارد تومان برای توزیع شیر در مدارس  200: وی در پاسخ به این سؤال که وضعیت شیر مدارس امسال به کجا رسید هم گفت

 .زیع شیر در مدارس نیستامسال بودجه در نظر گرفته شده بود که تأمین نشده است و به همین دلیل خبری از تو
ای های مصرفی دامداران نسبت به پایین بودن قیمت شیرخام اعتراض کرده و نامهبه گزارش فارس، به دلیل افزایش قیمت نهاده

حال کارخانجات لبنی خواستار افزایش قیمت محصوالت اند، درعینبه ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی ارسال کرده

 .ازجمله ماست، پنیر و کره هستند، اما تعیین قیمت نهایی به ستاد تنظیم بازار واگذار شده استپرمصرف 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲70004۶0 
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 شیر و فرآورده ها 

 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶اسفند  0۱تاریخ: 

 قیمت محصوالت لبنی در حال بررسی است
 دبای بازار تنظیم ستاد سوی از مصوب های نرخ اعالم و نهایی بررسی پایان تا لبنی هایکارخانه: گفت لبنی صنایع انجمن دبیر

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار.بمانند منتظر

های قبل اقدام به افزایش قیمت سه محصول کارخانه های لبنی که در ماه: اظهار کرد قیمت محصوالت لبنی درباه آخرین وضعیت تعیین و تکلیف

اکنون : وی افزود.پس از اخطار سازمان حمایت تا تعیین و تکلیف نهایی مکلف به بازگشت قیمت به نرخ های سابق شدند، کردند( پنیر،ماست،شیر)

 .کننده عرضه محصول با نرخ های مشخص میبرحسب توافقی که با سازمان حمایت داشتند،اقدام ب کارخانه های لبنی

تا پایان  های لبنیباکری با اظهار بی اطالعی از زمان تعیین و تکلیف نهایی قیمت محصوالت لبنی گفت: براین اساس کارخانه

 .بررسی نهایی و اعالم نرخ های مصوب از سوی ستاد تنظیم بازار باید منتظر بمانند

به این سوال که بررسی نهایی پرونده ها می تواند افزایش مجدد قیمت ها را دربرداشته باشد  دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ

یا خیر، بیان کرد: بنده اطالع دقیقی از تصمیمات دولت ندارم، چرا که ممکن است برای جلوگیری از افزایش قیمت ها اقدام به 

تومان، تصریح  1600برای خرید هر کیلو شیرخام به نرخ  اندامدار وی در خصوص تقاضای.اخذ یارانه به واحدهای تولیدی کند

کرد: دامداران مدارک و اسناد قیمت تمام شده محصول تولیدی خود را به ستاد تنظیم بازار ارائه کردند که پس از بررسی 

 .ها مکلف به خرید شیرخام بر حسب نرخ اعالمی هستندپرونده،کارخانه

http://www.yjc.ir/fa/news/۶43۶7۸0/%D۹%۸۲%DB%۸C%D۹%۸۵%D۸ 
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 شیر و فرآورده ها

 فودپرس ۱3۹6بهمن ماه  30دو شنبه 

 افزایش قیمت لبنیات غیرقانونی است
 زیراتیتع پرونده نباید متخلفان، و است غیرقانونی لبنیات قیمت افزایش: کرد اعالم ایاطالعیه در حمایت سازمان <غذایی صنایع

 متعاقب: کرد اعالم ایاطالعیه در تولیدکنندگان و کنندگانمصرف حمایت سازمان .کنند ترسنگین ها،نرخ این تداوم با را خود

 و گذشته های هفته طی تولیدی واحدهای برخی توسط( پنیر و ماست شیر،) لبنی مصرف پر محصوالت قانونی غیر افزایش

 به هموطنان از شد، ها قیمت برگشت به منجر واحدها اغلب خوب تعامل و همراهی با نهایتاً که سازمان این نظارتی اقدامات

 و مدار قانون واحدهای از کاال خرید و تهیه ضمن است خواهشمند بازار، بر نظارت حوزه در اجتماعی تأثیرگذار بازوان عنوان

 ار افزایشی های قیمت و نموده تمکین مقررات و قانون از کنندگان مصرف حقوق رعایت راستای در که معتبر و محور مشتری

 می رت سنگین را خود تعزیراتی پرونده تخلف استمرار با که متخلف واحدهای از خرید اجتناب با اند، برگردانده قبل حالت به

 گزارش 124 سامانه به را تخلف هرگونه متقابالً واحدها این تشویق و ترغیب و العمل صحیح لبنی واحدهای تشویق ضمن نمایند،

 .نمایید

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=7db۸۹c۱ba۸۵۸4۸a3bdec7c۱۸۸d 
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 و واردات صادرات
 فارس - ۹۶/۱۱/۲۵ : تاریخ

 های آن از ایران به دلیل شیوع آنفلوآنزای پرندگان ادامه ممنوعیت واردات انواع مرغ و فرآورده
های آنها از ایران و فرآورده مرغتخم، به دلیل شیوع آنفلوآنزا در ایران واردات انواع مرغ: وزارت کشاورزی آذربایجان اعالم کرد

  .ع استهمچنان ممنو

الملل خبرگزاری فارس، بخش دامپزشکی وزارت کشاورزی آذربایجان اعالم کرد انتشار آنفلوآنزای به گزارش گروه اقتصاد بین

دی پرندگان در تعداانتشار آنفلوآنزای . آیدهای این کشور به حساب میپرندگان در کشورهای همسایه تهدید جدی برای مرغداری

 .عراق، کره جنوبی، ایتالیا، روسیه، انگلیس، افغانستان، چین و دیگر کشورها مشاهده شده است از کشورهایی نظیر ایران،

میلیون مرغ برای جلوگیری از انتشار آن در ایران کشته شد اما همچنان تهدید انتشار آن در ایران  25بر اساس این گزارش تنها 

 .وجود دارد  و به کشور ما
رئیس بخش ارتباطات خدمات دامپزشکی وزارت کشاورزی آذربایجان به خبرگزاری ترند اعالم کرد پیش از این یولچو هانولی، 

 .مرغ از ایران را از بهار گذشته ممنوع کرده استکه این کشور واردات مرغ زنده، محصوالت مرغداری، جوجه و تخم
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲۵000۵۹7 
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 صادرات و واردات

 فارس - ۹۶/۱۱/۲۹ : تاریخ

 تجارت کاالیی ایران عمدتاً واردات محور است
و شاید خط اعتباری ال  تجارت خارجی ما به ویژه در بخش کاالیی عمدتاً واردات محور بوده: مدیرعامل بانک کشاورزی گفت 

  .سی های صادراتی خیلی محدود باشد
، روح اهلل خدا رحمی مدیرعامل بانک کشاورزی امروز در همایش ملی صادرات، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی 

ت، اما تجارت هم بسیار حائز اهمیت است و بانکداری ایران یکی تولید در کشورهایی مثل ایران در درجه اول اهمیت اس :گفت

 ،تولید صادراتی در بخش کشاورزی مورد است و به دلیل پرشدن ظرفیت داخلی . از زیربناهای خدمات رسانی به تولید است

 .اندرکنندگان روی صادرات محصوالت کشاورزی حساب باز کردهصاد

کند و در کنار آن کالن وجود دارد که تولید پایدار را بخش کشاورزی ما دنبال می در بخش کشاورزی سه سیاست: وی افزود

مسائل مدنظر است، زیرا  وری مورد توجه است و صادرات در کنار ایندانش بنیان بودن تولید و اصالح روش ها برای افزایش بهره

 .ن کمتر استفاده کنیمشود، از پتانسیل و امکانات خودمامحدود بدون به بازار داخلی باعث می
بانک کشاورزی به عنوان تامین مالی بخش کشاورزی این ویژگی ها و بخصوص صادراتی : مدیرعامل بانک کشاورزی بیان داشت

د بطوریکه در سال های اخیر پروژه هایی اجرا شده است که محصوالت آن در بودن تولیدات کشاورزی را مدنظر قرار می ده

توان به پروژه های محصوالت گلخانه ای و تولیدات شیالنی در آب های ساحلی اشاره شود که میکشورهای منطقه عرضه می

 .کرد که می توان به کشورهای مختلف آن را صادر کرد
وی با بیان اینکه تولید صادراتی، نقطه شروع صادرات است اگرچه بانک ها هم خدماتی برای حمایت از این امر اختصاص دهد، 

بانک کشاورزی کمک به تولید صادراتی و حمایت از تولید با هدف صادراتی را به عنوان یک راهبرد اتخاذ کرده است : بیان داشت

 .شود گذاری به عنوان یک اولویت به آن تاکید میهای سرمایهو در پذیرش طرح
شاید ال سی های تجارت خارجی ما در بخش کاالیی به خصوص عمدتا واردات محور بوده و  :خدا رحمی بیان داشت

در مقابل ال سی وارداتی قابل ذکر نباشد، بنابراین ما در بانک کشاورزی، خود را ملزم به  صادراتی خیلی محدود باشد،

 .کنیمایم و در برنامه هایمان آن را دنبال میگسترش امور صادراتی کرده ایم و قدم هایی را در این زمینه برداشته
زیرا صادرات ما مبتنی بر گشایش ، ایمهنوز واقعا توفیقی در استفاده از آن پیدا نکرده: ریدار گفتوی با اشاره به خط اعتبار خ

 .راتی و برات استدر حالی که شرط اول برای استفاده از آن وجود یک ال سی صاد، اعتبار صادراتی نیست
بخش صادرات به کمک صندوق توسعه ملی خط اعتباری ویژه ای که بانک کشاورزی در : مدیرعامل بانک کشاورزی بیان داشت

خط اعتباری ریالی است که به صادرکنندگان تسهیالت برای فرآوری محصول صادرات داده ، از دو سال پیش برقرار کرده است

 .می تواند باشد می شود که این هم کمک موثری
ه انجام دادیم و بنابراین نابسامانی در بازارپسته و امسال با استفاده از این خط اقدامات خوبی در بازار پست 95در سال  :وی گفت

 .دیده نشد و تولید کننده و صادرکننده رضایت نسبی از این امر حاصل کرد
کال استفاده شد و امسال ، میلیارد تومان برقرار شد 200رسال خط اعتباری ریالی که ایجاد شد که پا: خدارحمی بیان داشت

هزار ریال اعتبار وجود دارد که یک چهارم آن استفاده شده است و بقیه موجود  4االن در حد  بیشتر از آن خط اعتباری داشتیم و

 .است
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البته تالش هایی برای کاهش نرخ استفاده از این خط اعتباری که مورد انتقاد  :مدیرعامل بانک کشاورزی اظهار داشت

 .صادرکنندگان قرار دارد، در حال انجام است
ان امکان دادن ارز به صادرکنندگ، از خط اعتباری که از صندوق توسعه ملی بانک کشاورزی دریافت شده است با استفاده: وی افزود

 .کنند درصد از این تسهیالت استفاده 3.5وجود دارد و صادرکنندگان می توانند با نرخ 
کت ها و صادرکنندگان که تمکن البته برای دادن این تسهیالت تضامین معتبری خواسته می شود و شر: خدا رحمی اظهار داشت

 .ولی پرداخت ریسک ارزی هم بر عهده خود صادرکننده است، مالی خوبی دارند از آن می توانند استفاده کنند
 .ه ملی برای گسترس منابع صندوق بانک کشاورزی انجام داده استهمچنین مذاکراتی با صندوق توسع: وی بیان داشت

اگرچه  :ترش روابط کارگزاری و روابط بانکی با دنیا از دیگر اقدامات بانک کشاورزی است، گفتوی با اشاره به اینکه کمک به گس

شکالتی مواجه شدیم و تعامل بانکی اما در آن دوران و قبل از برجام با م، بانک کشاورزی در دوره تحریم ها مشمول تحریم نشد

 .ی ما به حداقل رسیده بودما با دنیا به سمت صفر در حال حرکت بود و عملیات بانکی برا
کشور دنیا  140مورد در  60مورد به حدود  10اما بعد از برجام تعداد کارگزاران بانک کشاورزی از : خدا رحمی بیان داشت

های خوبی را برای ما رسیده است و اگرچه بانک های درجه اول اروپایی با ما کار نمی کنند، ولی این ارتباطات زمینه فعالیت

 .آورده استفراهم 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲۹00۱0۲3 
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 صادرات و واردات

 فارس - ۹۶/۱۱/30 : تاریخ

 درصد رشد کرد  40صادرات آبزیان / جاریهزار تن محصوالت آبزی در سال  100تولید یک میلیون و 
هزار تن محصوالت آبی از طریق آبزی پروری و صید در کشور  100در سال جاری یک میلیون و : رئیس سازمان شیالت گفت

  .شودتولید می
نامه همکاری مشترک سازمان در مراسم امضای تفاهمسید حسن صالحی امروز  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی 

های اخیر روند توسعه شیالت در کشورمان خوب بوده بطوریکه در در دهه: ای گفتشیالت ایران و یک شرکت فروشگاه زنجیره

در  المللیبین  ایم و جمهوری اسالمی ایران توانسته در مجامع علمی ومناسبی در دنیا ومنطقه بدست آوردهاین زمینه جایگاه 

  .خصوص تولید آبزیان مطرح شود

هزار تن محصوالت آبزی در کشور تولید خواهد  100بیش از یک میلیون  96رئیس سازمان شیالت کشور با بیان اینکه در سال 

  .آیدهزار تن از طریق صید بدست می 600پروری و هزار تن از این تولید از طریق آبزی 500 که نزدیک به: گفت، شد
کشور جهان در اقیانوس هند را دارد و  35جمهوری اسالمی ایران اکنون در صید تن ماهیان جایگاه دوم را در بین : وی افزود

  .هایی فراوانی در کشور وجود داردآال، میگو، ماهیان خاوریاری و پرورش ماهی در قفس ظرفیتدر بحث پرورش قزل
سال اخیر در  4محصوالت شیالتی ایران از جایگاه خوبی برخوردار است و در   اتدر زمینه مربوط به صادر: صالحی اظهار داشت

مشابه درصدی صادرات نسبت به مدت  40رشد  1396ماهه سال  10ایم بطوریکه عملکرد این زمینه روند رو به رشدی داشته

  .دهدرا نشان می 1395سال 
 25حاکی از کاهش  1395و  1396به کشور در ده ماهه سال همچنین مقایسه میزان واردات محصوالت شیالتی : وی افزود

  .درصدی است
امروز بخش تولید و توزیع با کمک یکدیگر  :ای بیان داشتهای زنجیرهرئیس سازمان شیالت ایران با اشاره به ظرفیت فروشگاه

  .توانند امکاناتی را فراهم آورند تا غذای سالم به دست مردم برسدمی
های هفروشگا: اینکه امروزه نیازمردم نسبت به گذشته به محصوالت آماده و فرآوری شده بیشتر است، گفتصالحی با بیان 

  .مردم هستند ای مکان مناسبی برای عرضه چنین محصوالتی بخصوص در زمینه محصوالت شیالتی بهزنجیره
تواند ای ما مردم میدر فروشگاه زنجیره :تای بیان داشدر این نشست فرشید گلزاده کرمانی مدیرعامل یک فروشگاه زنجیره

  .ها را تجربه کنندتجره خرید متمایز با سایر مکان
زان تقاضای فراوان برای محصوالت اما با توجه به می، گذاری مستقیم در تولید کاال نیستاگرچه سیاست ما سرمایه: وی افزود

هزار  5ایم که ظرفیت هر کدام گذاری انجام دادهفس سرمایهآبزی در دو سایت شمال و جنوب کشور برای پرورش ماهی در ق

  .شودای خودمان عرضه میها در فروشگاه زنجیرهتن است و محصوالت تولیدی در این سایت
بلکه ، هزار تن محصوالت آبزی تولیدی خودمان را دارد 10ای ما نه تنها توان عرضه زنجیرهفروشگاه : گلزاده کرمانی بیان داشت

  .کنندگان را هم عرضه کنیمظرفیت فراهم است که محصوالت آبزی تولیدی سایر تولیداین 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱3000۱۸4۲ 
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 صادرات و واردات

 وانخبرنگاران ج - ۱3۹۶بهمن  30تاریخ: 

 توسعه صادرات محصوالت کشاورزی، راه خروج از اقتصاد نفتی
 .شودمی محسوب کشور اقتصاد پایداری و نفتی اقتصاد از خروج برای راهی کشاورزی محصوالت صادرات: گفت مسئول مقام یک

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

، اجرای قانون انتزاع ، با انتقاد از نبود معاونت توسعه صادرات در وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: باخبرنگاران جوان

 .وزارت جهاد کشاورزی را دو چندان کرده است، چراکه عالوه بر تولید در بحث صادرات نیز باید کار کندمسئولیت 

منجر به فرصت سوزی در بحث صادرات شده است، در  وزارت جهاد کشاورزیبه گفته وی؛ نبود معاونت توسعه صادرات در 

 .تصاد نفتی و پایداری اقتصادکشور محسوب می شودبرای خروج از اق  راهکار  یک  صادرات محصوالت کشاورزی  حالیکه

نورانی با اشاره به اینکه تولید سیب به جای فرصت صادراتی، دغدغه ای بیش نیست، افزود: با توجه به بسته بودن بازارهای 

 معضالتی بهدر ازای واردات نارنگی از پاکستان؛  صادرات سیبصادراتی عراق بر روی تجار، باال بودن تعرفه گمرکی هند و 

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت توجه به توسعه صادرات محصوالت کشاورزی بیان کرد: معاونت توسعه .وجود آورده است

 .صادرات هر چه سریع تر در وزارت جهاد کشاورزی باید تشکیل شود، تا فرصت های صادرات سوخت نشود

تواند کلید حل رونق صادرات باشد و درحالی مسئوالن دولتی دیگر میوی ادامه داد: هم اندیشی بخش دولتی و خصوصی با یک 

 .کنند که این امر بیش از پیش بر مشکالت دامن می زنددر اتاق های دربسته تصمیمات الزم را اخذ می

ا توجه ود: براهگشای توسعه صادرات است، افز سیاست بازار در ازای بازاررئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی با اشاره به اینکه 

هزار تومان در بازار عرضه می شود، از  12تا  10به آنکه عرضه نارنگی تولید داخل روبه پایان است و تنها نارنگی بندری با نرخ 

 .مسئوالن وزارت جهاد انتظار می رود که برای توسعه صادرات اقدام به صادرات سیب در ازای واردات نارنگی از پاکستان کنند

گی به کار نگیرد، شاهد عرضه نارن واردات نارنگیی؛ با توجه به ایام پایانی سال، اگر دولت تمهیدات الزم را برای به گفته نوران

 .قاچاق در بازارخواهیم بود، همچنین فرصت صادرات سیب از بین می رود

.ir/fa/news/http://www.yjc۶4444۸۸/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۸%B3% 
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 صادرات و واردات

 فودپرس ۱3۹6 ماه بهمن ۲5 شنبه هارچ

 معافیت واردات مواد اولیه وارداتی کاالهای اساسی از سوی واحدهای تولیدی
 خواستار جمهوری، رئیس اول معاون جهانگیری، اسحاق به اینامه ارسال با تجارت و معدن صنعت، وزیر شریعتمداری، محمد

  .شد برداریبهره پروانه دارای تولیدی واحدهای سوی از اساسی کاالهای وارداتی اولیه مواد واردات معافیت

 :جمهوررئیس اول معاون به شریعتمداری نامه کامل متن ،«فودپرس» غذا اقتصاد خبری پایگاه گزارش به

 جهانگیری اسحاق دکتر آقای جناب

 جمهور رئیس اول معاون

 خارجی نقلیه وسایل تردد مقررات قانون 2 تبصره موضوع عوارض پرداخت از معافیت درخواست: موضوع

 سالم با

 ظرفیت و آن هایهزینه کاهش و اساسی کاالهای وارداتی اولیه مواد ترخیص فرآیند در تسهیل و تسریع ضرورت به عنایت با

 واحدهای توسط اولیه مواد این واردات معافیت» موضوع تا فرمایند دستور است مستدعی داخلی، کشتیرانی خطوط محدود

 خارجی نقلیه وسایل تردد مقررات قانون(2) تبصره موضوع عوارض درصد ده پرداخت از «برداری بهره پروانه دارای تولیدی

 .گیرد قرار دولت محترم هیات کار دستور در فوریت قید با 22/4/1372 مصوبه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=e۲b۸۶۸۵۵a۱bb43ccb۵a۹۹ 
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 صادرات و واردات

 فودپرس ۱3۹6بهمن ماه  ۲5چهار شنبه 

 از جمله لبنیات و نوشابهقلم کاال به عراق  64احتمال افزایش تعرفه واردات 
 نزدیک آینده در که است داده قرار را داخل تولید از حمایت مشمول کاالهای از فهرستی تازگی به عراق دولت <غذایی صنایع

 .شوند عراق به وارداتی تعرفه افزایش مشمول توانندمی

 
 در کاال قلم 64 که است این از حاکی عراق در ایران بازرگانی رایزن از شده کسب اطالعات تجارت، توسعه سازمان اعالم طبق

 ات،لبنی انواع از برخی. است گرفته قرار تولید از حمایت تحت عراق، معادن و صنایع وزارت طرف از و شده گنجانده فهرست این

  .هستند کاالها این جمله از تجهیزات از برخی و کابل ساختمانی، مصالح پلیمرها، منسوجات، نوشابه،

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=3dda۶d۲ef۱۹d4۵۵4b۱۲3db 
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 صادرات و واردات

 ایران اکونا - ۱3۹۶بهمن / /  ۲۹یکشنبه , 

 به عراق است ایران به دنبال افزایش صادرات آرد
ایران در حال رایزنی با روسیه درباره یک قرارداد : کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران گفت

در گفت و گوی  زرگران .اجازه می دهد، میزان صادرات آرد خود را به عراق افزایش دهد واردات گندم است که به تهران

های  هزار تُن گندم از روسیه به کارخانه 100شامل واردات ماهانه حدود ، این قرار داد: افزود 'یترزرو'اختصاصی با خبرگزاری 

این گفت و گوها همچنان ادامه دارد و انتظار می رود که : وی گفت.آرد خواهند کرد، خصوصی است که گندم را برای صادرات

هفته گذشته در ': کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران افزودرئیس کمیسیون  .طی دو ماه آتی این قرارداد، نهایی شود

می  ،پس از آن. مسکو بودیم تا درباره این قرارداد گفت و گو کنیم البته مشکالت مالی کوچکی وجود دارد که باید حل شود

یر زیاد آن در انتظار قرارداد روسیه یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان گندم در جهان است که ذخا'.توانیم قرارداد را اجرا کنیم

اعالم ( بهمن ماه 24)روز سه شنبه گذشته ( فائو)در این حالی است که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد .فروش هستند

زیر : فائو افزوده است.درصد از محصوالت کشاورزی عراق در جنگ با گروه تروریستی داعش از بین رفته است 40کرده بود که 

محصوالت و انبارهای غالت ، بذر، منابع آبی و تولیدات کشاورزی در عراق تخریب شده و تجهیزات زراعی ، کشاورزی ساخت های

طبق اعالم این سازمان، کمبود بارش باران درفصل جاری در عراق .و حیوانات اهلی آن ها در جنگ با داعش غارت شده است

 .درصدی به محصوالت گندم و جو وارد خواهد کرد 30رت نیز بر اساس ارزیابی وزارت کشاورزی این کشور خسا

http://iranecona.com/۸۱۹۲۶/%D۸%A7%DB%۸C%D۸%B۱%D۸%A7%D۹%۸۶%- 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱3۹6 ماه بهمن ۲۸ هشنب

 ماست برای خوردن چه ماستی است؟بهترین 
 میوه، آنها به تانسلیقه مطابق خودتان که هستند چربی کم و ساده هایماست ماست بهترین کارشناسان گفته به <تغذیه و غذا

 .کنیدمی اضافه ایدانه صبحانه غالت یا دارسبوس غالت خوراکی، مغزهای

 غذایی ماده یک که چرا کنید استفاده آن از غذاییتان های وعده تمام در توانید می که است هایی غذایی مواد جمله آن از ماست

 .کنند می استفاده پروتئینی های ماست از نیز ها صبحانه در حتی روزها این. است کامل

 است؟ کدام ماست بهترین

 نوع دو کشت محیط کردن اضافه با سنتی ماست. است کلسیم و پروتئین مانند مهم مغذی مواد حاوی ماست شیر، همانند

 اگر. است شده ساخته است، زیاد قوام و ترش طعم و عطر کننده ایجاد که الکتیک اسید به الکتوز تخمیر برای شیر به باکتری

 شود، نامگذاری فعال یا زنده کشت محیط عنوان به تواندمی محصول این و ماندمی زنده باکتری شود، سرد تخمیر از پس ماست

 مواد و ایتغذیه حقایق تمام بررسی نیازمند این است؟ بهترین کدامیک، ماستها انواع میان از اما. است خوب روده برای که

 .هستند محصول پایین کیفیت نشانه همیشه شکر، و پکتین همچون ایدهنده تشکیل مواد. است کدام هر دهنده تشکیل

 ذرت شرب همچون هاییکننده شیرین از باید شما. کنید بررسی را شکر میزان کنید،می استفاده دارطعم ماستهای از شما اگر

 نیست، شما نظر مد بودن (organic)ارگانیک اگر. باشید ارگانیک محصوالت دنبال به همیشه و کنید جلوگیری باال فروکتوز با

 .باشید علف با تغذیه یا و هورمون بدون موارد دنبال به

 چرب پر کامل ماست

 1000 از بیش بررسی با اند،کرده منتشر اسکاندیناوی اولیه بهداشتی مراقبت مجله در 2013 سال در که ایمطالعه در محققان

 مصرف خامه، و کره پرچرب، شیر که کسانی دریافتند، ساله، 12 دوره یک طول در ساله 60 تا 40 بین سنین در سوئدی مرد

 مطالعه. شوندمی (Obesity)چاقی دچار کمتر کنند،می مصرف پرچرب لبنیات ندرت به یا و هرگز که مردانی به نسبت کنند،می

 به تالاب خطر کاهش با باال چربی با لبنیات تحقیقات، از بسیاری در که داد نشان تغذیه اروپایی مجله در 2013 سال در دیگری

ماست در که است هاییافزودنی و هاکننده غلیظ حاوی ندرت به که است این پرچربی ماستهای مزایای از یکی. بود همراه چاقی

 8 قند، گرم 11 کالری، 138 کامل، و ساده ماست لیتریمیلی 230 ظرف یک. شودمی استفاده چربی بدون و چرب کم های

 و A ویتامین و فولیک اسید از مناسبی مقادیر همچنین و پتاسیم گرم میلی 352 و کلسیم گرم میلی 275 پروتئین، گرم

 گرم 5 که هستند چربی گرم 7 حاوی پرچرب، ماستهای. است( شده غنی شیر از شدن ساخته صورت در) D ویتامین همچنین

 .است اشباع آن

 شود؟ می توصیه ماستی نوع چه معموال

 میوه، عصاره میوه، حاوی ماست که صورتی در. است اضافی قندهای بدون الکتوز قند گرم 12 تا 8 حاوی ساده ماست وعده یک

 .بگیرید نظر باید را هم آنها قند باشند، هاکنندهشیرین سایر یا نیشکر شربت فروکتوز، پر ذرت شربت

 گذاشته ماست با کردن مخلوط برای مختلف مواد از ایالیه آن روی است ممکن همچنین و شود می اضافه شکر اغلب ماست به

 .کندمی اضافه ماست کالری به هم آن که باشد، شده

 
 را تاندریافتی کالری میزان آنها انتخاب با توانیدمی است، مطرح ماست به مصنوعی هایکنندهشیرین افزودن موضوع هنگامی

 .کنید اضافه را خودتان هایمیوه چربیکم ماست به تان،دریافتی کالری کاهش برای توانیدمی البته. دهید کاهش

 شیر کامل، شیر درصد، 2 درصد، 1 شیر کرده، چرخ یا چربی بدون شیر شامل که دارد، بستگی آن شیر به ماست چربی محتوای

 .کنندمی توصیه را چربی بدون یا چربیکم ماست تغذیه کارشناسان اغلب.شودمی خامه کردن اضافه با کامل
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 250 وعده یک. شودمی غنی هم D ویتامین با موارد از بسیاری در و است B گروه هایویتامین کلسیم، پروتئین، از غنی ماست

 .است پروتئین گرم 12 تا 8 حاوی ماست از گرمی

. ست شما روزانه الزم کلسیم میزان سوم یک حاوی آن گرمی 250 بسته یک که طوری به است، کلسیم عالی منبع یک ماست

 ویتامین ووین،ریبوفال پتاسیم، از غنی منبعی همچنین ماست. دارد کلسیم بیشتر اندکی گاو شیر از مشابه میزان به نسبت ماست

B12 است فسفر و. 

 روزانه الزم میزان در بزرگساالن و کودکان اغلب که کمبودی تواندمی روز در چربیبی یا چربیکم ماست خوردن وعده چند

 .کند برطرف را دارند، D ویتامین و پتاسیم، کلسیم،

 ایمنی احتماال و دهند،می نظم معده حرکات به و کنندمی برطرف را آشوبهدل که است مفیدی هایباکتری حاوی تازه ماست

 داده گرما تخمیر فرآیند از پس کنید استفاده هاییماست از باید کنید استفاده مزیت این از بخواهید اگر. کنندمی تقویت را بدن

 .کشدمی را فعال مفید هایباکتری اغلب حرارت که چرا باشند، نشده

 فعال های باکتری حاوی که تازه هایماست است ممکن بخورند، شیر توانندنمی و هستند الکتوز به تحمل عدم دچار که افرادی

 .کندمی ترهضمقابل افراد این برای آن و کندمی کمک الکتوز هضم به حدی تا تخمیر فرآیند زیرا کنند، تحمل را هستند

 ها ماست انواع

 :یونانی ماست

 نسبت که کنید، انتخاب را آن چربی بدون یا چربیکم انواع کنید سعی است معمول هایماست از تر سفت و ترغلیظ که ماستی

 .است آنها نصف آن قند میزان و دارد پروتئین بیشتر برابر دو معمول هایماست به

 :گوسفند شیر ماست

 این. دارد هم بیشتری پروتئین و است آن دوبرابر آن کلسیم میزان است، گاوی ماست از ترچرب و ترغنی گوسفندی ماست

 تحمل رفتن وا بدون را باالتری هایحرارت درجه دیگر هایماست به نسبت ماست این .است ایدال پز و پخت موارد برای ماست

 .کندمی

 :بز شیر ماست

 نسبت شود،می تهیه بز کامل شیر از ماست این معمول طور به. است جهان سراسر در هاماست ترینمحبوب از یکی ماست این

 دارد، بیشتری چربی معموال و است کمتر آن کلسیم میزان. دارد شور و شیرین مزه اندکی و دارد ترینرم قوام گاوی ماست به

 .کنید کم را ان چربی میزان توانیدمی ان کردن چرخ با اما

 :سویا ماست

 کلسیم با معموال و است کمتر آن پروتئین ندارد، (Cholesterol)کلسترول یا شده اشباعچربی و شودمی ساخته سویا لوبیای از

 .کند رقابت گاو شیر ماست با بتواند تا شودمی غنی

 مغزهای میوه، آنها به تانسلیقه مطابق خودتان که هستند چربی کم و ساده هایماست ماست بهترین کارشناسان گفته به

 .کنیدمی اضافه ایدانه صبحانه غالت یا دارسبوس غالت خوراکی،

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=bb0۲۸7۱0۲۶044e37b0fa 
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 صنایع غذایی

 آیانا - ۱3۹۶بهمن  ۲۹تاریخ: 

 مراحل ثبت برند کاالهای کشاورزی و غذایی
 .برند مراحل ثبت برند مواد کشاورزی و غذایی را تشریح کردیک کارشناس ثبت 

سیاوش پدری، کارشناس ثبت برند در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( در مورد مراحل ثبت برند مواد 

ای تجارت در میان فعاالن مواد غذایی همواره از نخستین نیازهای بشر بوده است و بازار مناسب و کارامدی بر: می گویدغذایی 

 .ا ثبت برند مواد غذایی می توان یک گام جلوتر از بقیه رقبا قدم زدبنابراین ب. اقتصادی و تجاری است

 :وی با بیان اینکه مردم در خرید های خود دنبال آن دسته از برندهای مواد غذایی هستند که کیفیت مطلوبی دارند، می افزاید

 . یت سالمتی برای آن هاستدلیل این حساسیت نیز اهم

پدری با بیان اینکه مواد غذایی تنوع بسیار زیادی دارد، موارد آن را شامل انواع نوشیدنی ها، دسرها، غذاهای آماده و تولیدات 

رقابت لیل به د، بنابراین بعد از ثبت برند مواد غذایی و ثبت عالمت تجاری: برشمرده و می گوید... صنعتی مثل پفک و چیپس و 

روز به روز توسعه داد و از استراتژی های تبلیغاتی و بازاریابی برای باید فعالیت ها و طبقات برند خود را ، زیاد در این حوزه

 .شناخت برند تجاری خود به مردم استفاده کرد

رند باشند باید دارای ب، دارندمواد غذایی به دلیل اینکه ارتباط مستقیمی با سالمت انسان : این کارشناس ثبت برند اظهار می کند

ابراین بن. هیچ کارخانه ای نمی تواند بدون برند محصوالتش را وارد بازار کند و به فروش برساند. تا بتوان به آن ها اعتماد کرد

 طمدیران فنی شرکت را که دارای شرای، شرکت های مواد غذایی باید با دریافت مجوز ثبت شرکت مواد غذایی و سپس ثبت برند

پدری با اشاره به اینکه اگر کارآفرینان می خواهند برای برند خود طرحی را با عالئم التین ثبت کنند .تعیین کند، قانونی باشند

باید  ،هم چنین اگر می خواهند اقدام به ثبت برند در کشورهای دیگر کنند. باید کارت بازرگانی را نیز در مدارک خود ارائه دهند

ی برند، انین بین المللی و در شرکت ثبت جهانثبت برند بین المللی مطابق با قو. برند این کار را انجام دهندبا ثبت بین المللی 

 /.انجام می گردد

http://www.iana.ir/fa/news/۵۱3۶۲/%D۹%۸۵%D۸%B۱% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/51362/%D9%85%D8%B1%25


    
آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز    

http://awnrc.com/index.php                                                        1396بهمن  چهارم هفته کشاورزی اخبار اهم  
 

96 
   http://awnrc.com/index.php 

 عسل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php


    
آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز    

http://awnrc.com/index.php                                                        1396بهمن  چهارم هفته کشاورزی اخبار اهم  
 

97 
   http://awnrc.com/index.php 

 علوفه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php


    
آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز    

http://awnrc.com/index.php                                                        1396بهمن  چهارم هفته کشاورزی اخبار اهم  
 

98 
   http://awnrc.com/index.php 

 گل و گیاهان صنعتی
 فارس - ۹۶/۱۱/۲۵ : تاریخ

میلیون دالری صندوق توسعه ملی در  150اختصاص مبلغ / درصدی زعفران در صادرات گیاهان دارویی 80سهم 

 حوزه آبخیزداری
میلیون  150مبلغ : گیاهان دارویی کشور گفتدرصدی زعفران در صادرات  80معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سهم  

  .اختصاص داده شد 97دالر برای حوزه آبخیزداری کشور در سال 
در سال : از یاسوج، اسکندر زند عصر امروز در نشست خبری با اشاره به رتبه علمی ایران گفت خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ارتقاء پیدا کردیم 75به  2017جهان بودیم که در سال  92جهان بود اما در حوزه نوآوری  16می ایران رتبه عل 2016

اخیر در  هایگذاری که در سالوضعیت کشاورزی خوب است و میزان سرمایه: وی با اشاره به وضعیت کشاورزی کشور گفت

 .گذاری شده استرد دالر در این حوزه سرمایهمیلیا 10نظیر است و افزون بر حوزه آب و خاک شده در تاریخ بی
آالت در بخش کشاورزی نوسازی شده و عالوه بر این موارد، در درصد ماشین 35: تصریح کرد معاون وزیر جهاد کشاورزی

تواند به پیشرفت های شده، رشد قابل قبول در بخش کشاورزی میگذاریهای تکنولوژی و پرورش ماهی در قفس سرمایهحوزه

 .اقتصادی کمک کند
درصد محصوالت صادراتی در حوزه گیاهان دارویی زعفران است کشور در این  80: زند با اشاره به صادرات گیاهان دارویی گفت

 .زمینه از ظرفیت باالیی برخوردار است
تن داریم و برای سال های زیادی برای گفدر حوزه آبخیزداری حرف: معاون وزیر با اشاره به طرح اصالح ملکه زنبور عسل گفت

میلیون دالر به حوزه آبخیزداری اختصاص یافت و حفظ آب، خاک و آبخیزداری در دستور کار جهاد کشاورزی  150میزان  97

 :وی با بیان اینکه متوسط استفاده از سهم و کود محصوالت کشاورزی در ایران از متوسط در دنیا کمتر است، تصریح کرد.است

 .ینه تولید گندم پایداری این محصول را مدنظر داردجهاد کشاورزی در زم
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲۵00۱7۸۸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961125001788


    
آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز    

http://awnrc.com/index.php                                                        1396بهمن  چهارم هفته کشاورزی اخبار اهم  
 

99 
   http://awnrc.com/index.php 

 گندم
 فارس - ۹۶/۱۱/۲۸ : تاریخ

 آرد بیشتری صادر کندکند تا به عراق ایران از روسیه گندم وارد می
کشورش در حال مذاکره با روسیه درباره قرارداد واردات گندم است که به : های صنایع غذایی ایران گفتدبیرکل کانون انجمن 

  .دهد تا صادرات آرد به عراق را افزایش دهدایران اجازه می
های صنایع غذایی ایران گفت ایران در حال انجمن الملل فارس به نقل از رویترز، دبیرکل کانونبه گزارش گروه اقتصاد بین

 .دهد تا صادرات گندم به عراق را افزایش دهدمذاکره با روسیه در مورد یک قرارداد واردات گندم است که به این کشور اجازه می

ت که آن را برای های خصوصی تولید آرد اسهزار تن گندم از روسیه توسط کارخانه 100این قرارداد شامل واردات ماهانه 

 .آرد خواهند کرد، صادرات
  .کاوه زرگران گفت مذاکرات ادامه دارد و انتظار دارد که این قرارداد در دو ماه آینده نهایی شود

هفته گذشته ما در مسکو بودیم تا در مورد این قرارداد مذاکره کنیم و پس از انجام این مذاکرات، آن را »: زرگران توضیح داد

 «.ماه آغاز خواهیم کرد پس از چند
ما مشکالت مالی کوچکی داریم تا حل شود اما پس از آن خواهیم توانست که »: وی بدون اینکه توضیح بیشتری بدهد، گفت

 «.قرارداد را اجرا کنیم
 .های خصوصی ایران اجازه ندارند، گندم داخل را برای صادرات آرد کنندکارخانه

ها در آن»: زرگران توضیح داد. گان گندم در جهان است که ذخایر زیاد در انتظار فروش داردروسیه یکی از بزرگ ترین صادرکنند

 «.حال مذاکره با بخش خصوصی ایران هستند
ایران امسال مقداری گندم دوروم تولید خود را که مازاد بود به عمان، ایتالیا و عراق صادر کرد اما زرگران گفت این روندی نبود 

 .افزایش یابدکه انتظار برود 
 «.سیاست ما واقعا صادرات نیست بلکه خودکفایی است»: وی ادامه داد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲۵000737 
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 گندم  

 فارس - ۹۶/۱۱/۲۸ : تاریخ

 هزار تن گندم در بورس کاال 3۴گیرد عرضه امروز صورت می
تن گندم خوراکی و دوروم  800هزار و  34بهمن ماه میزبان عرضه  28تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز شنبه  

  .است
تن  750هزار و  5تن عدس درشت،  170، روابط عمومی بورس کاالی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شودهزار قطعه جوجه یک روزه نیز در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می 131، یک هزار تن روغن خام، شکرسفید

 .دانه ای نیز در قالب طرح قیمت تضمینی در این تاالر عرضه می شود تن ذرت 735عالوه براین، 
 .تن برنج است 781هزار و  32تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه 

 .کندهزارتن آهن اسفنجی را تجربه می 5تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 
سالپس ، مواد شیمیایی، مواد پلیمری، تن قیر 15هزار و  52های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران شاهد عرضه آوردهتاالر فر

 .لوب کات و گوگرد است، وکیوم باتوم، واکس
 .کندتن کره الکتیکی را تجربه می 100بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲۸0003۹۲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.ime.co.ir/ShowContent.html?i=T2U2N01Xa3B5OW89
http://www.ime.co.ir/ShowContent.html?i=T2U2N01Xa3B5OW89
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961128000392


    
آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز    

http://awnrc.com/index.php                                                        1396بهمن  چهارم هفته کشاورزی اخبار اهم  
 

101 
   http://awnrc.com/index.php 

 گندم

 فارس - ۹۶/۱۱/30 : تاریخ

 بازار صادراتیسوژه این بار؛ نگرانی از دست دادن / بهانه جویی وارد کنندگان برای واردات گندم
دولت با آن که بارها اعالم کرده که کمبودی برای تامین گندم در داخل نیست، اما بهانه جویی آنهایی که تمایل به واردات  

هزار تن  100هفته اخیر  2گویند، دولت به اندازه کافی گندم به کارخانجات آرد نمی فروشد، اما طی دارند، تمامی نداشته و می

  .کاال عرضه شده استگندم در بورس 
ـ گروه اقتصادی ـ فاطمه بیات، طی دو سال اخیر با افزایش تولید گندم در کشور و تأکید مقام معظم رهبری  خبرگزاری فارس

اد کشاورزی هم واردات گندم را بر تولید کاالهای استراتژیک در داخل و وارد نکردن آن در راستای اقتصاد مقاومتی، وزارت جه

 .از کشورهای دیگر ممنوع کرده و تنها اجازه ورود موقت برای فرآوری و صادرات آرد یعنی کاالی با ارزش افزوده را داده است

 8.870میلیون تن گندم به صورت خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شد که امسال این رقم به حدود  11.5سال گذشته 

رسید، اما جالب اینجاست که با وجود خودکفایی در گندم، برخی از بازرگانان به دلیل سود شیرین واردات، موضوعاتی  میلیون تن

بری گندم و مقرون به صرفه نبودن تولید آن در داخل، پایین بودن میزان گلوتن و پروتئین گندم تولید داخل و باال همچون آب

 .مردان و برای باز کردن درهای واردات قرار دادندبودن قیمت را اهرمی برای فشار به دولت
 .مرور گندم مورد نیاز را از طریق بورس کاال روانه بازار کرده استاین موضوع در حالی است که شرکت بازرگانی دولتی به

گندم، تبدیل آن  صنایع غذایی به خبرگزاری رویترز گفته بود که برای واردات چند روز گذشته کاوه زرگران دبیر کانون انجمن

های هزار تن گندم از روسیه توسط کارخانه 100 ایم و قرار است ماهانهها وارد مذاکره شدهبه آرد و صادرات به عراق با روس

 .خصوصی برای تبدیل به آرد و صادرات وارد شود
در کنار این خبر برخی از صاحبان صنایع کارخانجات آرد ادعا کردند که دولت گندم مورد نیاز آنها برای تولید آرد را عرضه 

 .تومان روی تابلوی بورس افزایش یابد 980تومان به  900کند و همین امر باعث شده تا گندم از کیلویی نمی
وگو کردیم که در مورد وضعیت جردی رئیس کانون صنایع آرد ایران گفتبرای آگاهی از صحت و سقم این موضوع با حسین یزد

ها امسال اما از آنجایی که بارش، فروشدهنوز دولت گندم موردنیاز را برای تبدیل به آرد و صادرات به ما می :توزیع گندم گفت

 .درات و تأمین نیاز داخل متوقف شوددر آینده فروش گندم برای صا، بینی ما این است که ممکن استپیش، کمی کاهش یافته
خواهیم این بازار را از ایم و نمیدر همین راستا از آنجایی ما یک بازار خوب برای صادرات آرد به عراق ایجاد کرده: وی افزود

 .نیمرا تأمین کایم تا در صورت نیاز بتوانیم از آن محل گندم خود مذاکره کرده، با روسیه که تولید گندم مازاد دارد، دست دهیم
در هر تن  30گندم با گلوتن : شده از روسیه به چه قیمتی است، گفتیزدجردی در پاسخ به این سؤال که نرخ گندم خریداری

 .شودگذاری شده که با افزایش قیمت دالر به قیمت گندم داخلی نزدیک میها قیمتدالر از طرف روس 220
 27و پروتئین  13گار فارس از بازارهای جهانی، قیمت گندم روسیه با گلوتن این سخنان در حالی است که طی بررسی خبرن

 .گذاری شده استدالر قیمت 205در هر تن 
هزار تنی گندم دوروم در بورس کاال عرضه  5ماه دو محموله بهمن 17دهد که از تاریخ همچنین آمار سایت بورس کاال نشان می

 .رضه شده استهزار تن در دو هفته اخیر ع 92ددی حدود شده و گندم خوراکی نیز به وفور و به ع
تا  :حسن عباسی معروفان معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی هم در مورد عرضه گندم در بورس کاال به خبرنگار فارس گفت

هزار تن گندم برای  6تا  5ایم و حتی طی این هفته این لحظه توزیع گندم حتی برای تبدیل به آرد و صادرات را متوقف نکرده

 .شده است صادرات در بورس عرضه
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱30000340 
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 گندم

 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶بهمن  ۲۵تاریخ: 

 آخرین مهلت گذشتروز از  1۴۴/سرنوشت مبهم خودکفایی گندم
 افزایش را کشاورزان نگرانی امر این و نشده اعالم گندم تضمینی خرید نرخ هنوز جدید، زراعی سال آغاز از روز 144 گذشت با

نرخ داستان تکراری و مهم تاخیر در اعالم  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار.است داده

 .افق روشنی پیش رو نیست، ماه از آغاز سال زراعی جدید 5همه ساله مطرح می شود که اکنون با گذشت  خرید تضمینی گندم

وعده وعیدهای متعدد مسئوالن از ابتدای سال زراعی جدید مبنی بر امروز و فردا کردن اعالم این در حالی است که با وجود 

نرخ، هر از گاهی زمزمه هایی مبنی بر ثبات نرخ خرید به گوش می رسد که این امر نگرانی و دلهره کشاورزان را افزایش داده 

ت که نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی از ، دولت موظف اسقانون خرید محصوالت کشاورزی 6براساس تبصره .است

 .جمله گندم را برحسب تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی اعالم کند

البته ناگفته نماند که عباس کشاورز معاون امور زراعت در نشست خبری اخیر با اشاره به اینکه تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی 

 .رخ خرید بعد از فصل برداشت افزایش یافته استگندم بی سابقه نیست، گفت: در برخی مواقع ن

را سخت  نرخ گندموی معتقد است از آن جا که موضوع نان با گندم گره خورده است، همین امر موضوع تصمیم گیری درباره 

 .کرده، چرا که قیمت نان عموما یارانه ای است

ود که تاخیر در اعالم نرخ می تواند سرنوشت براین اساس گندم یکی از مهم ترین محصوالت استراتژیک به شمار می ر

 .تحت تاثیر قرار دهد؛ از دولتمردان انتظار می رود که هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی اعالم شود  را خودکفاییگندم

 گندمکاران از تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم رنج می برند

با اشاره به اینکه   صنعت،تجارت و کشاورزین در گفتگو با خبرنگار علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکارا

رنج می برند، اظهار کرد: گاهی اخباری مبنی بر ثبات نرخ خرید  نرخ خرید تضمینی گندمگندمگاران از تاخیر در اعالم 

ش می رسد که این امر در تضعیف بنیه مالی کشاورز و خودکفایی محصول تاثیر تضمینی گندم برای سال زراعی جدید به گو

 .بسزایی دارد

یر و انگیزه کشاورزان به شمار می رود که تاخ تولید گندم وی افزود: خرید تضمینی گندم یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بر

ی توجهی دولت به اجرای قانون خرید تضمینی گندم موجب به گفته ایمانی ب.دولت در اعالم نرخ محصول، رخداد جالبی نیست

را به موقع تامین کند که در نهایت تمامی این  ...های مورد نیاز از قبیل سم، کود، مکانیزاسیون وشده تا کشاورز نتواند نهاده

 .تا خودکفایی محصول زیر سوال رود  عوامل دست به دست هم می دهد

الش و ت خودکفایی گندمکاران ادامه داد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر رئیس بنیاد توانمند سازی گندم

در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم که به سبب بی توجهی دولت به اجرای قانون، این امر دوام زیادی  83دولتمردان در سال 

برای تامین نیاز داخل، چاره ای جز واردات نداشتیم و انتظار می رود دولت به این امور  95-94نیاورد، به طوریکه تا سال زراعی 

 .باشدتوجه بیشتری داشته 

ایمانی با اشاره به اینکه ثبات نرخ خرید تضمینی گندم، عملکرد تولید را تحت تاثیر خود قرار می دهد، بیان کرد: در سال زراعی 

درصد ثابت ماند که این امر به سبب کاهش عملکرد تولید منجر به واردات  40نرخ گندم با وجود تورم باالی  86-85و  84-85

 .میلیارد دالر ارز از کشور شده بود 2.6وج میلیون تن گندم و خر 7

وی با اشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم مجددا طرح خودکفایی گندم در دستور کار قرار گرفت، بیان کرد: با توجه 

و توجه به تولید داخل و حمایت کشاورزان طرح خودکفایی گندم  اقتصاد مقاومتیبه تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه 

 .تدوین و اجرا شد
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خ اخیر پنج ماهه در اعالم نراین مقام مسئول با انتقاد از تاخیر دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم، تصریح کرد: با وجود ت

خرید تضمینی گندم، زمزمه هایی به گوش می رسد که دولتمردان تمایلی به افزایش قیمت تضمینی گندم ندارد؛ چرا که 

ایمانی با اشاره به اینکه سرنوشت قیمت نان ارتباطی به نرخ خرید تضمینی گندم .است معتقدند واردات گندم مقرون به صرفه 

براساس قانون خرید تضمینی ، همه ساله نرخ خرید محصوالت کشاورزی مطابق با تورم باید افزایش یابد و گره  ندارد، افزود:

 .خوردن قیمت نان با نرخ خرید تضمینی قیاس درستی نیست

طوریکه با  هرئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: اگر دولتمردان سرنوشت نان و نرخ خرید را به یکدیگر گره بزنند، ب

 .ثبات نرخ نان، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را افزایش ندهند؛ ضربه مهلکی به تولید وارد خواهد کرد

به گفته وی با وجود افزایش هزینه های تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل، ثبات نرخ خرید، خودکفایی این محصول استراتژیک 

 .توان از چنین رخدادی جلوگیری کرداد، در حالیکه با اندکی حمایت میرا تحت تاثیر قرار خواهد د

ایمانی افزود: باوجود آنکه کشاورزان چند ماهی است که منتظر اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت هستند، اما افق روشنی از 

مه اذعان کرد: با توجه به آنکه درصدد رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در ادا.اعالم نرخ خرید تضمینی گندم، پیش رو نیست

متقاعد کردن شورای اقتصاد هستیم تا خرید تضمینی گندم برحسب نرخ تورم صورت گیرد، اما زمزمه هایی مبنی بر ثبات نرخ 

 .خرید در سال زراعی جدید شنیده می شود که این امر پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت

از تولید می تواند از مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها و ایجاد برخی معضالت و ناهنجاری  به گفته ایمانی؛ دولت با حمایت

 .ها جلوگیری کند

این مقام مسئول با اشاره به اینکه مجلس پیشنهاد انتشار اوراق برای تامین خرید تضمینی گندم را تصویب نکرد، بیان کرد: بحث 

و اکنون زمزمه هایی به گوش می رسد که کمیسیون تلفیق در نظر دارد که  انتشار اوراق در صحن علنی مجلس تصویب نشد

 .ردیف بودجه مشخصی برای خرید گندم تصویب کند

بات نرخ ، ثهای تولیدافزایش نرخ نهادهوی با اشاره به اینکه کشاورزان از کشت گندم پشیمان هستند، یادآور شد: با توجه به 

شود که کشاورزان به سراغ کشت محصوالت دیگری بروند، بنابراین سرنوشت می  وجبخرید تضمینی در سال زراعی آینده م

 .خودکفایی گندم، مبهم خواهد ماند

http://www.yjc.ir/fa/news/۶433۵3۲/%D۸%B3%D۸%B۱%D۹%۸۶% 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶بهمن  ۲4تاریخ: 

 هزار تومان ۴3نرخ هر کیلو شقه گوسفندی / دهددولت به واردکنندگان گوشت، یارانه می
 واردکنندگان برای اییارانه بازار، التهاب از جلوگیری منظور به دولت که یافته کاهش حدی تا گوشت واردات میزان: گفت ملکی

 .است گرفته نظر در

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار

در بازار خبر داد و گفت: اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه  هزار تومانی نرخ گوشت 2افزایش ، از خبرنگاران جوان

 .هزار تومان به مشتری عرضه می شود 43تا  42هزار تومان به مغازه دار و  41تا  40با نرخ 

 غیرمجاز دام ام و خروج وی افزود: نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، افزایش مصرف پروتئین در فصل زمستان، اتمام ذخایر د

ناشی از نوسان نرخ ارز در هفته های اخیر همگی دست به دست هم داده و قیمت دام زنده را با نوساناتی روبرو کرده که این امر 

 .نیز تاثیر گذاشته است گرانی گوشت قرمزدر 

 .به گفته ملکی با توجه به وضعیت کنونی بازار نمی توان انتظار کاهش قیمت را داشت

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر میزان واردات بیان کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز، میزان 

ای به منظور جلوگیری از التهاب بازار در نظر بگیرد، چرا تا حدی کاهش یافته است که قرار شده دولت یارانه واردات گوشت

 .هایی در بازار ایجاد کرده استکه افزایش قیمت ارز اختالل

وی وضعیت کنونی تقاضا را عادی تلقی کرد و گفت: طبق روال همه ساله از ابتدای اسفند، تقاضا به منظور اعطای سبد کاالی 

 .یابد که اگر میزان واردات افزایش نیابد؛ می تواند بازار را متشنج کندها به پرسنل خود افزایش میارگان

http://www.yjc.ir/fa/news/۶433۹۸3/%D۸%AF%D۹%۸۸%D۹%۸4%D۸%-AA 
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 گوشت مرغ
 فارس - ۹۶/۱۱/۲۵ : تاریخ

 های آن از ایران به دلیل شیوع آنفلوآنزای پرندگان ادامه ممنوعیت واردات انواع مرغ و فرآورده
های آنها از ایران مرغ و فرآوردهتخم، به دلیل شیوع آنفلوآنزا در ایران واردات انواع مرغ: وزارت کشاورزی آذربایجان اعالم کرد

  .همچنان ممنوع است
الملل خبرگزاری فارس، بخش دامپزشکی وزارت کشاورزی آذربایجان اعالم کرد انتشار آنفلوآنزای بینبه گزارش گروه اقتصاد 

انتشار آنفلوآنزای پرندگان در تعدادی . آیدهای این کشور به حساب میپرندگان در کشورهای همسایه تهدید جدی برای مرغداری

 .انگلیس، افغانستان، چین و دیگر کشورها مشاهده شده است، سیهرو، ایتالیا، کره جنوبی، عراق، از کشورهایی نظیر ایران

میلیون مرغ برای جلوگیری از انتشار آن در ایران کشته شد اما همچنان تهدید انتشار آن در ایران  25بر اساس این گزارش تنها 

 .وجود دارد  و به کشور ما
وزارت کشاورزی آذربایجان به خبرگزاری ترند اعالم کرد  پیش از این یولچو هانولی، رئیس بخش ارتباطات خدمات دامپزشکی

 .مرغ از ایران را از بهار گذشته ممنوع کرده استکه این کشور واردات مرغ زنده، محصوالت مرغداری، جوجه و تخم
xt.php?nn=http://www.farsnews.com/newste۱3۹۶۱۱۲۵000۵۹7 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان – ۱3۹۶بهمن  ۲۶تاریخ: 

 ها صحت نداردشیوع آنفوالنزای پرندگان در مرغداری/آخرین تحوالت بازار مرغ
 .است تومان 400 و هزار 7 فروشی خرده در طبخ به آماده مرغ کیلو هر: گفت مسئول مقام یک

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگارمحمد 

ر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب در بازار خب ثبات نرخ مرغ طی روزهای اخیر ،ازباشگاه خبرنگاران جوان

و  250هزار و  7هزار تومان، غرفه های میادین میوه و تره بار  7تومان، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن  400هزار و  5مرغداری 

 .تومان است 500هزار و  7خرده فروشی 

ابتدای اسفند پیش بینی می شود که قیمت مرغ به سمت  از خرید مرغوی افزود: با افزایش قدرت خرید خانوار و تقاضا برای 

 .واقعی شدن پیش رود

هزار تومان جهت خروج مرغداران از زیان فعلی باید ادامه  9تا  500هزار و  8تا مرز  قیمت مرغ افزایشبه گفته یوسفی؛ روند 

هزار و  8و مرغ آماده به طبخ  500و هزار  5 نرخ واقعی هر کیلو مرغ زندهرئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی .یابد

وی درباه آخرین وضعیت قیمت نهاده های دامی بیان کرد: اکنون نرخ هر کیلو ذرت تحویل درب .هزار تومان است 9تا  500

 .تومان است 500هزار و  2 جوجه یکروزه و هر قطعه 900تا هزار و  850مرغداری هزار تومان،کنجاله سویا هزار و 

های گوشتی شایعه ای بیش نیست، تصریح کرد: آنفوالنزای در مرغداری شیوع آنفوالنزای حاد پرندگانیوسفی با بیان اینکه 

 .حاد پرندگان تنها ممکن است در مرغ های بومی رخ دهد و در مرغداری صنعتی گوشتی این امر شایعه ای بیش نیست

هزار  13، سینه با کتف 650هزار و  7، ران مرغ بدون کمر 650هزار و  6مر این گزارش می افزاید؛ نرخ هر کیلو ران مرغ با ک

 .هزار تومان است 16و فیله مرغ  14تومان، سینه بدون کتف 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶43۹0۱۵/%D۸%A۲%D۸%AE%D۸%B۱ 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 فارس - ۹۶/۱۱/۲۹ : تاریخ

 دستگیری جاسوسان فعال در زمینه کشاورزی/های موجود در کشور منشأ خوکی داردبسیاری از ژالتین
ظهارات طبق ا: های موجود در کشور منشأ خوکی دارد، گفتفقیه در جهاد کشاورزی با بیان اینکه بسیاری از ژالتیننماینده ولی 

  .ریزی کرده بودنددادستان کل کشور جاسوسانی دستگیر شدند که بر روی منابع طبیعی کشور برنامه
والمسلمین سیدرضا تقوی در دوره آموزشی  االسالماستان البرز در کرج، حجت خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اجتماعی 

الزم است با محوریت : برگزار شد، گفت (ره)که در مرکز عالی آموزش امام خمینی  "ها و تهدیدها در فضای مجازیفرصت"

 .جهادی در تمام مسائل اقدام کنیم

رسالت انقالبی و اسالمی   سعی دارد از منابع طبیعی و فضاهای بکر کشور محافظت و مراقبت کند و جهاد کشاورزی: وی افزود

 .خود را به شایستگی انجام دهد
آمادگی داریم تا از سنگر خود پیام ارزشمند انقالب : رسان هستیم، گفتفقیه در جهاد کشاورزی بابیان اینکه ما پیامنماینده ولی

 .عمل به مردم ابالغ کنیمو اسالم را در صحنه 
برای موفق شدن نیازمند عزم راسخ و : رسانان الهی، بیان کردهای پیش روی پیامها و دشمنیاندازیتقوی با اشاره به سنگ

 .ایمانی قوی هستند و با دشمنان اسالم به مبارزه خواهند پرداخت
 تأثیرگذاری فضای مجازی بر زندگی مردم باالست •

رده های سنتی تغییر پیداکشیوه و روش: تصریح کرد "ها و تهدیدهای فضای مجازیفرصت"موضوع جلسه مبنی بروی با اشاره به 

 .ریزی کرداست و با توجه به این تغییرات باید زندگی را برنامه
ر این فضا فراهم دفضایی است که بسیاری از مردم نیازهای خود را ، فضای مجازی: فقیه در جهاد کشاورزی ادامه دادنماینده ولی

 .کنند و این موضوع بیانگر میزان تأثیرگذاری فضای مجازی در زندگی افراد استمی
رو دهد که باید با هوشیاری و آمادگی با این مسائل روبههای امروزی اتفاقات نو و جدیدی رخ میدر زندگی: تقوی یادآور شد

 .شویم
 رم فرهنگیافزایش دانش فضای مجازی برای موفقیت در جنگ ن •

الزم است دانش فضای مجازی خود را افزایش دهیم تا بتوانیم در مقابل جنگ نرمی که مستکبران به راه : وی توضیح داد

 .اند پیروز شویمانداخته
در هشت سال دفاع مقدس دشمنان نتوانستند کاری از پیش برند چراکه مردم : فقیه در جهاد کشاورزی تأکید کردنماینده ولی

 .ها و اهداف نظام و اسالم تالش کردند و پیروز میدان شدندهی و هوشیاری برای دفاع از آرمانابا آگ
 دار کردن اعتقادات مردم ایرانتالش دشمن برای خدشه •
کز دشمن همه تمر: دار کنند، گفتاند انقالب را متوقف کنند و انقالب را خدشهتقوی بابیان اینکه همه دشمنان سعی داشته 

دار کردن اعتقادات مردم گذاشته است و سعی دارد تفکرات تشیع انگلیسی و تسنن آمریکایی را در کشور بر روی خدشه اخود ر

 .ما برقرار کند
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طبق اظهارات دادستان کل کشور : وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جاسوسانی که اخیراً دستگیر شدند، اظهار کرد

ریزی کرده بودند و حتی آب شرب تهران و مناطق کویری کشور را مورد تحلیل و طبیعی کشور برنامهاین افراد بر روی منابع 

 .رو هستیمضعف ما برسند چراکه با خشکسالی روبهبررسی قرار دادند تا بتوانند به نقطه
 اهمیت اقتصاد کشاورزی در کشور •

اقتصاد نفتی در اختیار سایر کشورها : کشاورزی اشاره کرد و یادآور شدفقیه در جهاد کشاورزی در ادامه به اقتصاد نماینده ولی

های سال معیشت و زندگی تواند تا سالکه اقتصاد کشاورزی در درون کشور ریشه دارد و میاست و باید خریداری شود درحالی

 .افراد را تأمین کند
و در حال حاضر شاهد هستیم که موضوع اقتصاد کشاورزی اقتصاد نقش بسیار باالیی در حوزه سیاسی دارند : تقوی اشاره کرد

 .اندجنبه سیاسی پیداکرده است که جاسوسان نیز در این زمینه ورود کرده
در شرایط حساسی قرار داریم که موجب شده مقام معظم رهبری برای وزارتخانه جهاد کشاورزی نماینده انتخاب : وی افزود

 .کنند
 زی سراسر کشور شناسایی شوندهای مردمی حوزه کشاورتشکل •

های مردمی حوزه کشاورزی در مناطق سراسر کشور شناسایی همه تشکل: فقیه در جهاد کشاورزی خاطرنشان کردنماینده ولی

ها ارتباط مستقیم برقرار خواهیم کرد تا در سراسر کشور یک حرکت جدی را در پیش شود و پس از انتخاب مسئوالن این تشکل

 .گیریم
توان به موظف هستیم تا با حرام فروشی مقابله کنیم و بر روند تغذیه مردم دقت داشته باشیم که برای مثال می: ادامه دادتقوی 

 .ذبح شرعی اشاره کرد
 هاشود و حرام است و باید با دقت و نظارت بر آنهای موجود در کشور از خوک استفاده میبسیاری از ژالتین: وی تأکید کرد

 .رف کنیممشکل را برط
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲۹00۱33۶ 
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 مرکبات
 فارس - ۹۶/۱۱/۲۸ : تاریخ

 2100به قیمت  هزار تن مرکبات شمال 30خرید توافقی / تومان کذب محض است 250خرید پرتقال شمال کیلویی 

 تومان
تا هزار تومان  800پرتقال شمال در بدترین حالت روی درخت کیلویی : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت 

  .تومان خریداری شده است 2100هزار تن هم از سوی دولت برای تنظیم بازار شب عید به قیمت کیلویی  30خریداری شده و 
 250، در پاسخ به اینکه شنیده شده پرتقال شمال را کیلویی خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی دالور حیدرپور در گفت

غال ، آشگوییدبا این رقم که شما می: با رد این موضوع گفت، شودکنند که حتی هزینه برداشت آن هم نمیتومان خریداری می

ها برداشت شده و قیمت متوسط خرید روی خرند و اصالً چنین چیزی صحت ندارد، چرا که تا یک ماه پیش تمام پرتقالهم نمی

 .تومان خریداری شده است 2000تا هزار تومان بوده و نارنگی هم تا  800درخت کیلویی 

هزار تن پرتقال مازندران توسط دولت برای تنظیم  30ی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران همچنین از خرید توافق

هزار تن آن تا دیروز  20تومان بسته شده که  2100هزار تن آن به قیمت هر کیلو  25قرارداد : بازار شب عید خبر داد و گفت

 ل قیمت این محصولهای قبسازی بیش از نیاز پرتقال نسبت به سالبا توجه به ذخیره: وی اظهار امیدواری کرد.حمل شده است

 614وزارت جهاد کشاورزی : حیدرپور همچنین در مورد وضعیت برنج شمال در بازار هم گفت.در ایام عید در بازار خراب نشود

اما بازار کشش ، تومان به بازار عرضه شد 5450تن برنج پرمحصول را از کشاورزان خریداری کرد که برنج شیرودی کیلویی 

تومان خریداری کنند که اگر این موضوع  9100اندار مازندران پیشنهاد داد تا برنج طارم را هم کیلویی حتی است، چندانی ندارد

به گزارش خبرنگار فارس، سال گذشته بر اثر سرمازدگی زودرس در آذر ماه .تحریک تقاضا را در پی خواهد داشت، شروع شود

ای تنظیم بازار شب عید دولت مجبور به واردات پرتقال شد، اما بخش زیادی از مرکبات باغات شمال از بین رفت تا حدی که بر

  .امسال باغداران مرکبات محصول خود را زودتر برداشت کردند
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲۸00040۵ 
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 مرکبات 

 ایران اکونا – ۱3۹۶بهمن / /  ۲۸شنبه , 

 تومان 2100هزار تن مرکبات شمال به قیمت  30خرید توافقی 
تا هزار تومان  800پرتقال شمال در بدترین حالت روی درخت کیلویی : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت

 .تومان خریداری شده است 2100تنظیم بازار شب عید به قیمت کیلویی هزار تن هم از سوی دولت برای  30خریداری شده و 

کنند که حتی هزینه برداشت آن تومان خریداری می 250دالور حیدرپور در پاسخ به اینکه شنیده شده پرتقال شمال را کیلویی 

صالً چنین چیزی صحت ندارد، چرا خرند و اگویید، آشغال هم نمیبا این رقم که شما می :با رد این موضوع گفت، شودهم نمی

تا هزار تومان بوده و نارنگی  800ها برداشت شده و قیمت متوسط خرید روی درخت کیلویی که تا یک ماه پیش تمام پرتقال

 .تومان خریداری شده است 2000هم تا 

ندران توسط دولت برای تنظیم هزار تن پرتقال ماز 30رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران همچنین از خرید توافقی 

هزار تن آن تا دیروز  20تومان بسته شده که  2100هزار تن آن به قیمت هر کیلو  25قرارداد  :بازار شب عید خبر داد و گفت

 .حمل شده است

د در ام عیهای قبل قیمت این محصول در ایسازی بیش از نیاز پرتقال نسبت به سالبا توجه به ذخیره: وی اظهار امیدواری کرد

 .بازار خراب نشود

تن برنج پرمحصول را از کشاورزان  614وزارت جهاد کشاورزی : حیدرپور همچنین در مورد وضعیت برنج شمال در بازار هم گفت

حتی استاندار مازندران ، اما بازار کشش چندانی ندارد، تومان به بازار عرضه شد 5450خریداری کرد که برنج شیرودی کیلویی 

تحریک تقاضا را در پی ، تومان خریداری کنند که اگر این موضوع شروع شود 9100د داد تا برنج طارم را هم کیلویی پیشنها

 .خواهد داشت

سال گذشته بر اثر سرمازدگی زودرس در آذر ماه بخش زیادی از مرکبات باغات شمال از بین رفت تا حدی که برای تنظیم بازار 

  .پرتقال شد، اما امسال باغداران مرکبات محصول خود را زودتر برداشت کردندشب عید دولت مجبور به واردات 

http://iranecona.com/۸۱۹۱4/%D۸%AE%D۸%B۱%DB%۸C%D۸% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۱۱/۲۹ : تاریخ

 کاالیی ایران عمدتاً واردات محور استتجارت 
تجارت خارجی ما به ویژه در بخش کاالیی عمدتاً واردات محور بوده و شاید خط اعتباری ال : مدیرعامل بانک کشاورزی گفت 

  .سی های صادراتی خیلی محدود باشد

، روح اهلل خدا رحمی مدیرعامل بانک کشاورزی امروز در همایش ملی صادرات، رسخبرگزاری فابه گزارش خبرنگار بازرگانی 

تولید در کشورهایی مثل ایران در درجه اول اهمیت است، اما تجارت هم بسیار حائز اهمیت است و بانکداری ایران یکی  :گفت

ست و به دلیل پرشدن ظرفیت داخلی ، تولید صادراتی در بخش کشاورزی مورد ا. از زیربناهای خدمات رسانی به تولید است

 .اندصادرکنندگان روی صادرات محصوالت کشاورزی حساب باز کرده

کند و در کنار آن در بخش کشاورزی سه سیاست کالن وجود دارد که تولید پایدار را بخش کشاورزی ما دنبال می: وی افزود

ی مورد توجه است و صادرات در کنار این مسائل مدنظر است، زیرا وردانش بنیان بودن تولید و اصالح روش ها برای افزایش بهره

 .شود، از پتانسیل و امکانات خودمان کمتر استفاده کنیممحدود بدون به بازار داخلی باعث می
بانک کشاورزی به عنوان تامین مالی بخش کشاورزی این ویژگی ها و بخصوص صادراتی : مدیرعامل بانک کشاورزی بیان داشت

تولیدات کشاورزی را مدنظر قرار می دهد بطوریکه در سال های اخیر پروژه هایی اجرا شده است که محصوالت آن در  بودن

توان به پروژه های محصوالت گلخانه ای و تولیدات شیالنی در آب های ساحلی اشاره شود که میکشورهای منطقه عرضه می

 .کرد که می توان به کشورهای مختلف آن را صادر کرد
وی با بیان اینکه تولید صادراتی، نقطه شروع صادرات است اگرچه بانک ها هم خدماتی برای حمایت از این امر اختصاص دهد، 

بانک کشاورزی کمک به تولید صادراتی و حمایت از تولید با هدف صادراتی را به عنوان یک راهبرد اتخاذ کرده است : بیان داشت

 .ری به عنوان یک اولویت به آن تاکید می شودگذاهای سرمایهو در پذیرش طرح
تجارت خارجی ما در بخش کاالیی به خصوص عمدتا واردات محور بوده و شاید ال سی های  :خدا رحمی بیان داشت

در مقابل ال سی وارداتی قابل ذکر نباشد، بنابراین ما در بانک کشاورزی، خود را ملزم به  صادراتی خیلی محدود باشد،

 .کنیمایم و در برنامه هایمان آن را دنبال میگسترش امور صادراتی کرده ایم و قدم هایی را در این زمینه برداشته
زیرا صادرات ما مبتنی بر گشایش ، ایماز آن پیدا نکرده هنوز واقعا توفیقی در استفاده: وی با اشاره به خط اعتبار خریدار گفت

 .برای استفاده از آن وجود یک ال سی صادراتی و برات استدر حالی که شرط اول ، اعتبار صادراتی نیست
خط اعتباری ویژه ای که بانک کشاورزی در بخش صادرات به کمک صندوق توسعه ملی : مدیرعامل بانک کشاورزی بیان داشت

اده درات دخط اعتباری ریالی است که به صادرکنندگان تسهیالت برای فرآوری محصول صا، سال پیش برقرار کرده است از دو

 .می شود که این هم کمک موثری می تواند باشد
رپسته ازاو امسال با استفاده از این خط اقدامات خوبی در بازار پسته انجام دادیم و بنابراین نابسامانی در ب 95در سال  :وی گفت

 .دیده نشد و تولید کننده و صادرکننده رضایت نسبی از این امر حاصل کرد
کال استفاده شد و امسال ، میلیارد تومان برقرار شد 200خط اعتباری ریالی که ایجاد شد که پارسال : خدارحمی بیان داشت

د که یک چهارم آن استفاده شده است و بقیه موجود هزار ریال اعتبار وجود دار 4بیشتر از آن خط اعتباری داشتیم و االن در حد 

 .است

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/


    
آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز    

http://awnrc.com/index.php                                                        1396بهمن  چهارم هفته کشاورزی اخبار اهم  
 

114 
   http://awnrc.com/index.php 

البته تالش هایی برای کاهش نرخ استفاده از این خط اعتباری که مورد انتقاد  :مدیرعامل بانک کشاورزی اظهار داشت

 .صادرکنندگان قرار دارد، در حال انجام است
ان امکان دادن ارز به صادرکنندگ، نک کشاورزی دریافت شده استبا استفاده از خط اعتباری که از صندوق توسعه ملی با: وی افزود

 .درصد از این تسهیالت استفاده کنند 3.5نرخ  وجود دارد و صادرکنندگان می توانند با
البته برای دادن این تسهیالت تضامین معتبری خواسته می شود و شرکت ها و صادرکنندگان که تمکن : خدا رحمی اظهار داشت

 .ولی پرداخت ریسک ارزی هم بر عهده خود صادرکننده است، دارند از آن می توانند استفاده کنندمالی خوبی 
 .همچنین مذاکراتی با صندوق توسعه ملی برای گسترس منابع صندوق بانک کشاورزی انجام داده است: وی بیان داشت

اگرچه  :یا از دیگر اقدامات بانک کشاورزی است، گفتوی با اشاره به اینکه کمک به گسترش روابط کارگزاری و روابط بانکی با دن

اما در آن دوران و قبل از برجام با مشکالتی مواجه شدیم و تعامل بانکی  ،بانک کشاورزی در دوره تحریم ها مشمول تحریم نشد

 .ما با دنیا به سمت صفر در حال حرکت بود و عملیات بانکی برای ما به حداقل رسیده بود
کشور دنیا  140مورد در  60مورد به حدود  10اما بعد از برجام تعداد کارگزاران بانک کشاورزی از : داشت خدا رحمی بیان

های خوبی را برای ما رسیده است و اگرچه بانک های درجه اول اروپایی با ما کار نمی کنند، ولی این ارتباطات زمینه فعالیت

 .فراهم آورده است
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲۹00۱0۲3 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۹۶/۱۱/۲۵ : تاریخ

پرداخت تسهیالت به درصدی  50رشد / میلیارد لایر در استان تهران خسارت وارد کرد 390آنفلوآنزای پرندگان 

 کشاورزان
میلیارد ریال تسهیالت به بخش کشاورزی  440هزار و  19، 96در سال : مدیر شعب بانک کشاورزی در استان تهران گفت 

ها ای برای بخش کشاورزی از جمله معدوم کردن مرغداریمیلیارد ریال خسارت بیمه 706پرداخت شده و همچنین 

خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، فریدون بهبهانی بعدازظهر امروز در نشست خبری به ارائه گزارشی به گزارش  .ایمپرداخته

فقره تسهیالت به ارزش  288هزار و  20از ابتدای امسال : از عملکرد مدیریت بانک کشاورزی در استان تهران اشاره کرد و گفت

 50است که این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از میلیارد ریال در بخش کشاورزی پرداخت شده  440هزار و  19

 .درصد رشد داشته است

ین دولت برای توسعه ا: وی بیشترین حجم تسهیالت پرداختی را در راستای توسعه گلخانه و مکانیزاسیون اعالم کرد و گفت

ایم، در استان تهران اعتبار پرداخت کرده میلیارد ریال 327به میزان  96ها تأکید زیادی دارد و در همین راستا در سال بخش

 .شده استمیلیارد ریال بوده است، یعنی رقمی بیش از برنامه در نظر گرفته 265، 96که برنامه ابالغی ما برای سال درحالی

یم، اپرداخت کرده 96و  95بیشترین تسهیالتی که در سال : مدیر شعب بانک کشاورزی استان تهران همچنین خاطرنشان کرد

فقره معادل  220درصد در بخش صنایع تبدیلی است مضاف بر آنکه  16درصد در بخش کشاورزی و  14با نرخ سود تسهیالت 

 .میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شده است 219هزار و  3رقم 
دوق توسعه ملی برای طرح اشتغالزایی میلیارد دالر صن 1.5قیمت بهبهانی همچنین در پاسخ به این سؤال که از تسهیالت ارزان

قیمت به عشایر میلیون ریال تسهیالت ارزان 500میلیارد و  11: شود، گفتروستایی، چه بخشی در استان تهران هزینه می

 .درصد امسال جذب و پرداخت شده است 4فقره معادل یک میلیارد تومان با نرخ سود  29اختصاص یافته که 
محصول در  18گیرد، ای بانک کشاورزی قرار میمحصول کشاورزی تحت خدمات بیمه 42در استان تهران : وی همچنین گفت

 .مورد طیور هستند 7مورد آبزیان و  2مورد زراعی،  7مورد دام،  8حوزه باغات، 
پردازد و شده را میهای معدومها، این بیمه فقط هزینه مرغهای زیاد به مرغداریخبرنگار فارس پرسید؛ چرا با وجود خسارت

ها معدوم شده تحت بیمه نیستند که بهبهانی در پاسخ مرغ و خوراک طیوری که در مرغداریهای دیگر ازجمله دان، تخمخسارت

گیریم و تعرفه بیمه برای هر سن پولت بیمه را در نظر می( گذارمرغ تخم)ما هنگام بیمه کردن بر اساس سن پولت  :گفت

 .ندروهای بیمه تجاری به دنبال بیمه کشاورزی نمیشرکت، که بخش کشاورزی ریسک باالیی داردجاییمتفاوت است و ازآن
 34ها ایم که در حوزه مرغداریای که از کشاورزان دریافت کردیم، خسارت دادهبرابر حق بیمه 5.2همین امسال : وی اضافه کرد

 .ایمایم غرامت پرداخت کردهای که گرفتهبرابر تعرفه بیمه
گذار به دلیل بیماری آنفلوانزا امکان پرداخت وام بانک های مرغ تخمخبرنگار فارس پرسید با توجه به اینکه بسیاری از مرغداری

 آنهایی که، ایمبه دو شکل بدهی آنها را استمهال کرده: اید پاسخ دادکشاورزی را ندارند و چه تدبیری در این حوزه اندیشیده

ت کنیم و آنهایی که چند قسط بلندمداند دوباره یک سال دیگر آن را تمدید میگردش یکساله از ما گرفته تسهیالت سرمایه در

 .کنیمهای آنها را تقسیط میسال بدهی 5گرفته بودند، در تسهیالت 
عوق زیر های مشده بدهیآوریمدیر شعب بانک کشاورزی استان تهران در پاسخ به سؤال دیگری فارس در مورد میزان جمع

های معوق در اختیار ما گذاشت میلیارد تومان بابت سود وام 94، 95دولت در سال  :یکصد میلیون تومان در استان تهران گفت

 .میلیارد ریال تسویه بگیریم 230هزار نفر کشاورز را بخشوده و از این محل  2 که ما از این محل توانستیم جریمه بدهی
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هزار تومان از کشاورز حق بیمه دریافت  15، اکنون به ازای هر هکتار گندم آبی: کالت بیمه گفتبهبهانی در توضیح بیشتر مش

 .دهیممیلیون تومان به ازای هر هکتار خسارت می 3که هنگام پرداخت خسارت کنیم درصورتیمی
ایم اما در مقابل گذاران در بخش کشاورزی دریافت کردهمیلیارد ریال از بیمه 134وی این را هم گفت که امسال تا این لحظه 

 .ایممیلیارد ریال غرامت داده 706
مدیر شعب بانک کشاورزی استان تهران به این نکته هم اشاره کرد که پس از شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان تهران 

میلیارد ریال به  390ستان را که درگیر بیماری شده بودند را تأیید کرد چراکه حدود واحد مرغداری در این ا 45صندوق بیمه 

درصد آن به تولیدکنندگان پرداخت شده و  30میلیون قطعه مرغ خسارت وارد شده بود که تاکنون  4دلیل معدوم کردن 

 .امیدواریم مابقی را تا پایان سال بپردازیم
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹۶۱۱۲۵00۱۵۵۲ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۱3۹۶بهمن  ۲۹تاریخ: 

 سازدکشاورزی معیشت محور، برند نمی
دالیل بسیاری دارد، اما مهم ترین دلیل آن دالیل ساختاری و زیر بنایی است،  ساخته نشدن یا دوام نداشتن برند در کشور ما

 .زیربنای اقتصادی، تاریخی و فرهنگی است

معتقد است ساخت و دوام برند نیازمند شرایط  "کندلوس"علی اصغر جهانگیری، استاد دانشگاه و کارآفرین برند صنایع غذایی 

 ه ما فاقد آن هستیم. هایی نیاز دارد کخاصی است و زیرساخت

گوید: ساخته نشدن برند در حوزه کشاورزی یا صنایع غذایی کشورمان را باید در وگو با خبرنگار خبرگزاری ایانا میاو در گفت

این نکته جستجو کرد که کشاورزی ما همچنان معیشت محور و فقط برای سیر کردن شکم است. از زمان سلجوقیان تا به امروز 

 ر تغییر نکرده است. نیز این تفک

کند: همین طرز تفکر باعث شده ما تا به امروز پیشرفتی در این زمینه حاصل نکنیم. کشوری مانند هلند با وسعتی او اضافه می

 کند، اما ما چه کردیم!؟میلیارد دالر درآمد حاصل می 74کمتر از استان مازندران از صادرات گل ساالنه 

کاالهای خاصی مانند زعفران، پسته و... توانایی برند شدن و انحصاری ماندن در جهان را داشتند،  جهانگیری با اشاره به اینکه

گوید: هیچ اندیشه و تفکری در این مورد تغییر نکرده است که این کاالی اختصاصی ایران که شهرت جهانی دارد، تبدیل به می

های مختلف آن به کشت و اقلیم جهانی دارد و مناطق و اقلیم 9 کند: ایران کشوری است کهیک برند جهانی شود. او اضافه می

دهد که تفکری برای ساخت ایم!؟ این موضوع نشان میپرورش انواع گیاه اختصاص می یابد، اما با این همه امکانات ذاتی چه کرده

 ./ وجود آوردنش هم کاری نکردیمو پرداخت برند در اقتصاد و جامعه ما وجود ندارد و برای به

http://www.iana.ir/fa/news/۵۱3۵4/%DA%A۹%D۸%B4%D۸%A7%D۹% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۱3۹۶بهمن  ۲۸تاریخ: 

 چای ایرانی باشیم؟تا کی منتظر اقدام معاون اول رییس جمهوری برای 
مشخصی ندارد و چای ایران بازار هدف : نماینده مردم شهرستان های الهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسالمی گفت

 !کارخانه داران چای معتقدند که چای پارسال آن ها فروخته نشده است

جلس شورای اسالمی، امروز در گفت و گو با ذبیح اهلل نیکفر لیالستانی، نماینده مردم شهرستان های الهیجان و سیاهکل در م

ایانا پیرامون تصمیم اخیر وزارت اقتصاد مبنی بر حذف تعرفه چای وارداتی گفت: متاسفانه بر خالف شعارهای مطرح شده در 

دچار دفاع از کشاورزی و کشاورزان، با دخالت دستگاه های خارج از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، تولید کنندگان این محصول 

 آشفتگی شده اند.

وی با بیان این که متاسفانه هر چه تعرفه ها کاهش می یابد، واردات چای خارجی نیز آسان تر و راحت تر می شود، اظهار کرد: 

هزار تن؛ در حالی که چای ایران بازار هدف  100هزار تن است و مصرف چای  20این در حالی است که کل تولید چای ایرانی 

 و کارخانه داران چای معتقدند که چای پارسال آن ها فروخته نشده است!مشخصی ندارد 

نیکفر با بین این که بر اساس مصوبه قانون برنامه ششم اگر محصول کشاورز برای فرآوری خشک شود، جهت صادرات به آن 

اردات چای خارجی ارزش افزوده ارزش افزوده تعلق نمی گیرد، گفت: این در حالی است که بر اساس بخشنامه وزارت اقتصاد، به و

 درصد هم ارزان تر از قبل وارد می شود. 10تعلق نمی گیرد و با این حساب چای وارداتی 

این نماینده گیالنی مجلس با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی کشور چای خارجی مصرف می کنند، افزود: این در حالی است 

اورزی با دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، بنا بود تا طبق دستورایشان که بر اساس مکاتبه پیشین وزیر جهاد کش

 چای ایرانی در ادارات استفاده شود، اما امروز انواع برندهای چای خارجی در ادارات دیده می شود.

کرد: بر اساس اظهارات  نیکفر در مورد نتایج رایزنی های نمایندگان گیالن با معاون اول رییس جمهوری در این مورد نیز اظهار

 نمایندگان ومعاون اول رییس جمهوری، منتظر اقدام ایشان برای حمایت از چای ایرانی هستیم.

های چای ایرانی از وزیر جهاد کشاورزی تابستان امسال در نامه خود به معاون اول رییس جمهوری ضمن اشاره به برتری

 "کارمندان ادارات دولتی چای ایرانی بنوشند. "اخلی دستوری صادر کند تا بود در جهت حمایت از تولید د جهانگیری خواسته 

http://www.iana.ir/fa/news/۵۱3۵0/%D۸%AA%D۸%A7 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فودپرس ۱3۹6بهمن ماه  ۲5چهار شنبه 

وزارت جهاد کشاورزی صنعت قند و  /بخشنده جایزه تحویل چغندر بهاره را بدون مصوبه شورای اقتصاد ابالغ کرد

 اسناد+ شکر را به سرنوشت صنعت روغن نباتی گرفتار می کند؟
 برانگیز تامل ای نامه در کشاورزی جهاد وزیر اقتصادی و ریزی برنامه معاون بخشنده عبدالمهدی – غذا اقتصاد <کشاورزی

 .کرد ابالغ اقتصاد شورای مصوبه بدون را کشاورزان به بهاره قند چغندر تحویل جایزه اعطای

 انهوزارتخ این مدیران سایر و کشاورزی جهاد وزیر اخیر های ماه طی که حالی در ،«پرس فود» غذا اقتصاد خبری پایگاه گزارش به

 ، کرده رارتک بارها و بارها را استراتژیک و اساسی کاالی این تولید در خودکفایی سمت به حرکت و کشور در شکر تولید افزایش

 غندرکارانچ رابطه شدن تلخ به منجر وزارتخانه این اقدامات  برخی دیگر سوی از اما اند گرفته قرار نیز تقدیر مورد و بالیده آن به

 ورزیکشا صنایع و بازرگانی توسعه معاونت میان نامه تفاهم ابالغ به توان می جمله آن از که است شده شکر و قند صنعت با

 ادیاقتص معاونت توسط بهاره چغندرقند تحویل جایزه خصوص در شکر و قند های کارخانه صنفی انجمن و کشاورزی جهاد وزرات

 .کرد اشاره اقتصاد شورای مصوبه داشتن بدون کشاورزی جهاد وزارت

 برسد اداقتص شورای مصوبه به باید بهاره چغندرقند تحویل جایزه که است شده مقرر موکدا  نامه تفاهم این در گزارش این بر بنا

 تصادیاق معاون ابالغیه اجرای و ندارد را اقتصاد شورای مصوبه هنوز امر این که است حالی در این و باشد داشته اجرایی قابلیت تا

 دارد همراه به شکر و قند کارخانجات برای را زیادی تبعات و بوده قانونی غیر اقدامی عمال حاضر حال در کشاورزی جهاد وزارت

 چغندرکاران و شکر و قند صنعت میان ساله ده چند  رابطه خورن برهم و چغندرکار کشاورزان رنجش باعث نیز آن اجرای عدم و

 تدریاف خواستار اخیر نامه استناد به آنها و رسد می گوش به بارها بارهاو چغندرکاران سوی از روزها این که ای گالیه. شد خواهد

 بارها و بارها اخیر سالهای طی کشاورزی جهاد وزارت مدیران های تدبیری بی.هستند شکر و قند کارخانجات از خود جایزه

 نحس حضور زمان در و یازدهم دولت در  آنها صداترین سرو پر و ترین مهم از یکی که کشیده چالش به را کشور غذایی صنایع

 ایجاد به منجر که خورد رقم داخلی روغنی های دانه خرید خصوص در یازدهم دولت کشاورزی جهاد وزارت در سینکی یونس

. دش پرونده این به کشور کل بازرسی سازمان جمله از نظارتی های دستگاه ورود و نباتی روغن صنعت برای زیادی های حاشیه

 به را رشک و قند کارخانجات نیز اخیر تدبیری بی رود می آن بیم و است گرفته را نباتی روغن صنعت دامن همچنان که حواشی

 .کند گرفتار نباتی روغن صنعت کارخانجات سرنوشت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=300d۵۱474ce۹4۹۱bbc4a۱47 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایران اکونا - ۱3۹۶بهمن / /  ۲۹یکشنبه , 

 درخشش بارقه شغل و درآمد در ایالم با تحقق انقالب زراعی در ایالم
استان مرزی ایالم آیین های سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را در حالی سپری کرد که رویدادی در حوزه اقتصاد 

 .استان به وقوع پیوست که در تاریخ کشاورزی و البته اقتصادی ، درآمد و اشتغال این استان بی مانند بوده استزراعی این 

معاون اول رئیس جمهوری به همراه وزیر جهاد کشاورزی در ایام اهلل دهه مبارک فجر در قالب سفری یک روزه به ایالم آمد تا 

طرحی بیمانند از ، زهکشی و آبیاری نوین اراضی جنوب استان ایالم را افتتاح کنند، هزار هکتاری احیا  37در دهلران پروژه 

در خصوص اهمیت محوری این طرح و دیگر طرح  .هزار هکتار افزایش یابد 50اه های آینده به حیث گستره که قرار است تا م

ناسان اعتقاد دارند که با بهره برداری کامل های توسعه ای در حال اجرا بخش کشاورزی استان ایالم تقریبا همه ناظران و کارش

  .آنها، بخش کشاورزی به پیشران رشد درآمد و رونق اشتغال اهالی و به ویژه بهره برداران زمین و زراعت مبدل می شود

ش درآمد این طرح نه فقط نمونه ای از اقدام های دولت یازدهم و دوازدهم برای توازن بخشی به توسعه و ایجاد اشتغال و افزای

  .مرزنشینان غرب کشور است بلکه به لحاظ اهمیت خود به تنهایی مصداق پاسخگویی دولت به اعتماد مردم است

در خصوص اهمیت این طرح در اقتصاد زراعی استان و معیشت بهره برداران بخش کشاورزی ایالم توضیح اینکه تا قبل از این 

رودخانه جاری این استان 15ها طرح توسعه و یا متاثر از همجواری اراضی با طرح کل اراضی تحت کشت ابی به عنوان نتیجه صد

در هشتمین روز دهه فجر با اجرا و افتتاح یک طرح دولت دکتر  .هزار هکتار بوده است80در خوشبینانه ترین حالت کمتر از ،

فضای رسانه ای کشور چندان مورد اقبال  درصد به اراضی آبی موجود استان ایالم اضافه شد اما این اقدام در 50روحانی حدود 

رد و یا اینکه می توان آن را به کم توجهی مالوف رسانه و توجه قرار نگرفت که نشان از مظلومیت دولت در حوزه اطالع رسانی دا

ارشناسان با این وصف مردم و مسووالن و ک .ها به استان های مرزی مرتبط دانست که در هر دو حالت مصادیق مشابه مکرر دارد

،اهمیت این طرح را که نه در زمان اجرا و نه در جریان افتتاح با تبلیغ و بزرگنمایی همراه نبود در ترمیم درآمد و اشتغال اهالی 

 .استان ایالم بدرستی می دانند

از پروژه های تحول استاندار ایالم این طرح را یکی  هزار میلیارد ریالی برای پروژه های آبیاری و زهکشی 10سرمایه گذاری  **

اجرای پروژه آبیاری و زهکشی و بخش میلیارد ریال برای  400هزار و  10دولت تدبیر و امید :ساز استان منطقه می داند و گفت

هزار هکتار این طرح به همراه سهم استان  80زراعت این استان سرمایه گذاری کرده که با این هزینه سرمایه ای در مجموع از 

اجرا  هزار هکتار دیگر نیز در فاز دوم در حال 9هزار هکتار آن تکمیل و  37ژؤه سامانه گرمسیری در استان ایالم ایالم در پرو

افزون براین هم اکنون نیز به ارزش سه هزار میلیارد ریال پروژه توسعه زراعی و کشت : قاسم سلیمانی دشتکی اضافه کرد .است

 174هزار هکتار به  80داری از مجموع آنها سطح زیر کشت اراضی آبی استان ایالم از ابی استان در حال اجرا است که با بهره بر

هزار هکتاری شبکه نوین آبیاری و زهکشی اراضی استان های ایالم و خوزستان  550طرح : وی یادآوری کرد.هزار هکتار می رسد

در مرحله نخست قرارداد  .رای آن تخصیص یافتآغاز شد و منابع گسترده ای از سوی دولت برای اج 93از اردیبهشت ماه سال 

نعقد شد که اکنون پس از گذشت چهار سال افتتاح بیش از هزار هکتار با وزارت نیرو م 300اجرای این طرح با وسعت حدود 

هزار هکتاری در استان ایالم قرار دارد و همچنین  550هزار هکتار از این پروژه  37 .هزار هکتار امسال محقق می شود 300

نه بهره برداری افتتاح هزار هکتار از پروژه های توسعه کشت ابی مناطق مرزی در باال دست این طرح نیز در استا 10در کنار آن 

ید خصیص نیافته که بابرخی اراضی کشاورزی استان در مسیر انتقال آب قرار دارند اما آب برای آنها ت: دشتکی افزود  .می شود

وی از  .با اجرای طرح های آبیاری و زهکشی مشکالت در استان وجود دارد وزارت نیرو آب مورد نیاز این اراضی را تامین کند

مسئوالن ارشد کشوری خواست، ظرفیت ها، منابع، مشکالت، نیازها و راه های توسعه استان ایالم در حوزه های مختلف صنعت، 

برخی : استاندار ایالم یادآور شد .به صورت ویژه در هیات دولت یا ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح و بررسی شود... ، کشاورزی، انرژی

ب قرار دارند اما آب برای آنها تخصیص نیافته که باید با اجرای طرح های آبیاری و اراضی کشاورزی استان در مسیر انتقال آ
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  .یرو آب مورد نیاز این اراضی را تامین کندزهکشی مشکالت در استان وجود دارد وزارت ن

سلیمانی دشتکی از مسئوالن کشور خواست، ظرفیت ها، منابع، مشکالت، نیازها و راه های توسعه استان ایالم در حوزه های 

  .مختلف صنعت، کشاورزی، انرژی به صورت ویژه در هیات دولت یا ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح و بررسی شود

اگر کسی مانع توسعه شود جایی در : یالم توسعه و ایحاد اشتغال را اولویت ضروری این استان ذکر کرد و هشدار داداستاندار ا

  .استان نخواهد داشت

اجرای شبکه نوین آبیاری و زهکشی  هزار هکتاری جنوب غربی کشور 550زهکشی اراضی جنوب ایالم بخشی از پروژه کالن **

هزار هکتار اراضی خوزستان و ایالم به عنوان یکی از محوری  550ستان ایالم در قالب طرح احیا در این سطح از اراضی جنوب ا

هزار هکتار آن اجرا شده  320کشور انجام گرفت که تاکنون بیش از ترین برنامه های بهره وری از منابع آب و خاک جنوب غربی 

هزار هکتاری خوزستان و ایالم در سال  550فاز اول طرح : معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص گفت .است

و سهم استان ایالم در هزار هکتار از آن در استان ایالم قرار دارد که با تخصیص آب توسط وزارت نیر 37شروع شده که  93

ینه از آب به روش علی مراد اکبری رویکرد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو را استفاده به .مرحله نخست تکمیل شده است

میلیارد ریال اعتبار مصوب و پیش  70هزار هکتار آبیاری و زهکشی هشت هزار و  37برای اجرای این : میکرو عنوان کرد و افزود

  .استبینی شده 

  . هزار هکتار دیگر از گستره این طرح نیز در دست اقدام است 16: وی افزود

  کاهش میزان بیکاری در استان ایالم **

هزار هکتار ی زهکشی و ابیاری زمین هرچند اتفاقی در سطح انقالب در ساحت اقتصاد زراعی ایالم تحلیل می  37افتتاح طرج 

های یازدهم و دوازدهم برای تغییر جایگاه استان ایالم در جدول استان های بیکار نبود شود اما تنها دستاوردو اقدام دولت 

  .نیست

ی در قعر جدول شاغالن و ابتدای نشانگر شاخص بیکاریقرار داشت هم اکنون و با خدمات دولت های ایالم که برای سالیان طوالن

شغل  2یازدهم و دوازدهم به میانه و کمرکش جدول رسیده و براساس احتساب این قاعده کارشناسی که هر هکتار زمین آبی 

هم اکنون در نتیجه اجرای طرح ها ، برنامه ها و تالش  .ایجاد می کندامیدواری ایجاد شده که بیکاری در ایالم تک رقمی شود

 .یافته استدرصد کاهش  11درصد در پایان دولت دهم به حدود  17.3های دولتمردان میزان بیکاری در این استان از 

ای رویکرده چهار سال عملکرد اجرایی ، مدیریتی و اقتصادی دولت یازدهم در استان رنجور از محرومیت ایالم نشانگر تغییر در

 .اجرایی پیشین و هدایت همه ظرفیت ها بسوی بهره وری از مزیت های رقابتی با هدف اشتغال بیشتر و درامد بهتر است

در چهار سال گذشته آنچه بیش از پیش نمود داشت، تالش مسئوالن برای جذب اعتبارات ملی و گسیل امکانات از منابع صندوق 

ی زیربنایی بود و عمدتا جهت گیری اعتبارات عمرانی معطوف به زیربنا سازی برای تولید و توسعه ملی برای احیای فعالیت ها

در مدت فعالیت دولت تدبیر و امید کشاورزی استان ایالم . اشتغال و به خصوص در بستر مزیت ها و در راس انها آب وخاک بود

در موضوع تخصیص ها نیز اعتبارات قابل توجهی به  در بخش های مختلف از میزان رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شد و

کشاورزی استان ایالم در این سال ها در بخش های اعطای تسهیالت برای اجرای طرح  .کشاورزی این استان اختصاص یافت

 نی چونهای نوین آبیاری، زراعت، دام، طیور، شیالت، آبزیان، باغبانی، مکانیزاسیون، آب و خاک، صنایع، ایجاد طرح های کال

  .احیای اراضی دشت های دهلران و مهران از حوزه آبریز سد کرخه و سامانه گرمسیری رونق چشمگیری یافته است

در حوزه : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم در خصوص وضعیت کشاورزی این استان در دولت تدبیر و امید گفت

میلیون ریال  725میلیارد و  371بیش از  1395تا پایان سال  1392 پرداخت تسهیالت و اشتغالزایی بخش کشاورزی از سال

  .ول بکار شدندنفر نیز در این حوزه مشغ 240تسهیالت به متقاضیان بخش کشاورزی پرداخت شد و پنج هزار و 

سطح زیر کشت گندم به عنوان  91 - 92سال زراعی : محمدتراب میری در مورد وضعیت زراعت در استان ایالم اظهار کرد
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با  94 - 95تن بود اما در سال زراعی  827هزار و  184هکتار با میزان تولید  582هزار و  132مهمترین محصول زراعی استان 

تن گندم رسید که این میزان با افزایش  830هزار و  300درصد به تولید  11ر یعنی رشد منفی هزار هکتا 118سطح زیر کشت 

وی میزان کشت و تولید محصوالت صنعتی چون دانه های روغنی کلزا،  .همراه بود 92درصدی نسبت به سال  67شاخص رشد 

 527هزار و  14هکتار با میزان تولید  718هزار و را چهار  91 - 92ذرت، کنجد در اراضی کشاورزی استان ایالم در سال زراعی 

هکتار معادل  796طح زیر کشت محصوالت صنعتی در استان به سه هزار و میزان س 94 - 95در سال زراعی : اعالم کرد و افزود

ن سال درصدی در مقایسه با آ 87با رشد  197هزار و  27کاهش یافت اما مقدار تولید این محصوالت به  92درصد سال  20

در بخش باغات  95تا پایان سال  92به گفته وی، شاخص های تولید محصوالت مختلف کشاورزی در فاصله سال های  .رسید

 6این میزان به  95تن انواع میوه بود ولی در سال  242هزار و  16هکتار با مقدار تولید  852پنج هزار و  92این استان در سال 

تن انواع میوه رسید یعنی در این چهار سال شاخص رشد سطح  233هزار و  18و تولید هکتار سطح زیر کشت  220هزار و 

میری با اشاره به اهمیت موضوع آب و خاک در حوزه کشاورزی  .درصد افزایش یافت 12درصد و تولید محصوالت باغی  6باغات 

یستم های آبیاری تحت فشار قرار گرفت هکتار زمین زیر پوشش طرح توسعه س 721هزار و  24سال گذشته  :این استان افزود

هکتار اجرا شده بود و این حوزه در چهار  51هزار و  20فشار تنها در سیستم های نوین آبیاری تحت  92در حالیکه در سال 

 95حلقه چاه تامین آب کشاروزی برقی شد که در سال  106تعداد  92درصد رشد داشته است همچنین در سال  23سال اخیر 

ن مستمر از جایگاه درصد جمعیت شاغال 30بخش کشاورزی با بیش از  .درصد رشد رسید 11حلقه چاه با  118داد به این تع

ایالم بهره مند از مزیت وجود اراضی حاصلخیز زراعی ، باغات ثمرده، منابع آب و . ای در اقتصاد استان ایالم برخوردار استویژه

خاک مناسب و مستعد و کشاورزان سخت کوش با حمایت دولت می تواند در آینده به یکی از قطب های موفق تولید محصوالت 

 380هزار کیلومتر مربع در دامنه های رشته کوه های زاگرس  20هزار نفری ایالم با گستره  600استان  .شود کشاورزی تبدیل

 .هزار هکتار زمین زراعی عمدتا دیم دارد
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 نهاده
 ایران اکونا - ۱3۹۶بهمن / /  ۲۸شنبه , 

 نوع بذر به بخش خصوصی 36۰واگذاری دانش فنی 
شود دانش فنی به بخش خصوصی واگذار می 40معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه بر اساس هدف گذاری انجام شده ساالنه 

 .دانش فنی در بخش بذر آماده واگذاری به بخش خصوصی است 360در حال حاضر نیز : گفت

اسکندر زند رئیس سازمات تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مراسم قرارداد انتقال دانش فنی به بخش خصوصی اظهار 

 .دستاورد تحقیقاتی در حوزه بذر به بخش خصوصی هدف گذاری شده است 40واگذاری ساالنه : کرد

مورد در دولت تدبیر و امید  76دستاورد و دانش فنی به بخش خصوصی واگذار شده که از این تعداد،  240، نونتاک: وی افزود

 .انجام شده است

 .دانش فنی بذر آماده واگذاری به بخش خصوصی است 360در حال حاضر نیز : معاون وزیر جهادکشاورزی ادامه داد
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 نوغان
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱3۹6بهمن ماه  30دو شنبه 

 خط مشي دولت هاي اتحادیه اروپا براي کشاورزي و محیط زیست
 کشاورزی های برنامه و ها آن اجرای چگونگی و ها سیاست مقررات، و قوانین از بیشتر شناخت به است رهیافتی خوانید می که آنچه :انصاری منصور

 را زیست محیط حفظ و غذایی صنایع کشاورزی، عرصه در مهم منطقه این کشاورزی از تری واقعی درک تواند می که اروپا اتحادیه عضو کشورهای در

 امضاء و نفره 70 هیئتی رأس در اروپا، اتحادیه کشاورزی سرشناس کمیسیونر "هوگان فیل" سفر پی در موضوع اهمیت. سازد فراهم ریزان برنامه برای
 تبطمر بازرگانی مسائل و غذایی صنایع کشاورزی، مختلف های بخش زیر عرصه در کشورمان با اتحادیه این های همکاری گسترش مشترک نامه تفاهم

 شبخ در آنان اجرای چگونگی و ها سیاست مقررات قوانین، از مختصر البته و دقیق اطالعاتی که بود الزم لذا و شود می بارزتر ضروری بخش این به
 از جدا تا کنیم درج مجله شماره این در خبری غیر استناد قابل مآخذ و منابع از قدرتمند اتحادیه این عضو کشورهای میان در موردتفاهم و کشاورزی

 برداشت ایبر مأخذی یابند، می انعکاس گذرد می کشورمان که آنچه با قیاسی صورت به عمدتاً و هستند استنباطی و آمیز مبالغه غالباً که پراکنده اخبار
 کار هب زیست محیط و کشاورزی برای را موردتوافقی و یکدست تقریباً سیاست کلیات، در اینک که اروپا اتحادیه قالب در و ها دولت های حمایت درست

 صاحبان و بخش این بازرگانان برای تواند می آن، غیر و کشاورزی حوزه در دولتی گذاران سیاست و ریزان برنامه بر عالوه مطالب این. باشیم داشته برد می
 آن، انبیج محصوالت و شترمرغ گوشت تولیدکنندگان حتی کشاورزی، محصوالت و کاالها سایر و خشکبار زعفران، پسته، صادرکنندگان غذایی صنایع

 .باشد توجه و مُداقه درخور دارند مشتری و طرفدار اروپا در که بوقلمون گوشت تولیدکنندگان همچنین
 ساله 50 های چالش و مشترک مشی خط

 که آنچه دارد؟ مشترک مشی خط به نیاز چالش سال 50 از پس زیست، محیط و کشاورزی عرصه در ،(EU)اروپا اتحادیه چرا

 The Eu,s common agricultural جمله اختصار حروف کلمه، این کند، می یاد CAPنام به آن از اختصار به اتحادیه این

policy (CAP) اهدافی آنکه کشاورزان و اروپا بین و جامعه و کشاورزی میان مشارکتی شد؛ اندازی راه 1962 سال در که است 

 :کند می دنبال را ذیل شرح به

 سال 55 از بیش طی کشاورزی های چالش داریم؟ مشترک کشاورزی مشی خط به نیاز ما چرا

 بین و جامعه و کشاورزی میان مشارکتی شد، اندازی راه 1962 سال در که اروپا اتحادیه CAP مشترک کشاورزی مشی خط

 :از اند عبارت آن اصلی اهداف. است آن کشاورزان و اروپا

 وری بهره بهبود برای تالش

 .اشندب داشته دسترسی غذایی مواد صرفه به مقرون و پایدار منبع به کنندگان مصرف که نحوی به کشاورزی وری بهره بهبود

 کشاورزان برای اتکا قابل درآمد

 اروپا اتحادیه کشاورزان معقول زندگی سطح از اطمینان حصول

 جدید های چالش

  :بپردازد مقابله به بیشتری های چالش با بایست می اروپا اتحادیه سال، 55 از بیش گذشت از پس اکنون

 باشد اشتهد چشمگیری افزایش آینده جمعیت رود می انتظار. نماید کمک دنیا مردم تغذیه به که سالم غذایی مواد تولید تضمین

 داشتن نگه وزنده اروپا اتحادیه سراسر در شهری های حومه از مراقبت: طبیعی منابع پایدار مدیریت و هوایی و آب تغییرات

 روستایی اقتصاد

 اروپا در CAP مدیریت

CAP، آن بودجه و شود می مدیریت اروپا سطح در مشی خط این. است اروپا اتحادیه عضو های دولت همه مشترک مشی خط 

 .میگردد تأمین اروپا اتحادیه بودجه منابع محل از

 ازنی مناسب باقیمتی مغذی، و سالم غذایی مواد اعتماد قابل عرضه به ها آن همه و دارد کننده مصرف میلیون 500 اروپا اتحادیه

 و الح زمان در بسیاری های چالش عالوه، به ماند، می باقی بینی پیش غیرقابل و غیرمطمئن اقتصادی جَو معلوم، قرار از. دارند
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 ورودی  متغیرهای های هزینه و هوایی و آب تغییرات مالی، و اقتصادی های بحران جهانی، رقابت ازجمله دارد؛ وجود آینده

 .کود و سوخت مانند

CAP اروپا اتحادیه غذای به مربوط 

 شرایطی نمودن مهیا آن ایجاد از هدف. است درآورده اجرا به و کرده ایجاد را CAP ها، چالش این با مقابله منظور به اروپا اتحادیه

 .است غذا تولید ها آن اولین که بپوشانند عمل جامعه شان چندگانه وظایف به دهد می اجازه کشاورزان به که است

 اروپا مردم غذای در ایمنی و CAPمشترک سیاست

 که باشیم مطمئن توانیم می جامعه یک عنوان به. شوند می مند بهره غذایی مواد ایمنی از اروپا شهروندان ،CAPلطف به

 .کنند می تولید را موردنیازمان غذای کشاورزان

 یم عرضه اروپا در خوب کیفیت دارای و ایمن مناسب، باقیمت فراوان محصوالت از وسیعی طیف اتحادیه، این گفته اساس بر

 ادار دلیل به گوید؛ می اروپا اتحادیه. است معروف دنیا سراسر در آشپزی های سنت و غذا انواع داشتن به اروپا اتحادیه. شود

 .نماید ایفا یرفراگ سطحی در دنیا غذایی امنیت تضمین در کلیدی نقشی بایست می و تواند می استثنایی کشاورزی منابع بودن

 می تولید را موردنیازشان غذایی مواد کشاورزان که باشند مطمئن توانند می CAP های برنامه و سیاست کمک با ها اروپایی

 .کنند

CAP: شهرها حومه از حفاظت و مشترک کشاورزی مشی خط 

 و کنند می زندگی ها آن در که مردمی و روستایی جوامع به کشاورزی. شود نمی مربوط غذا به تنها اروپا اتحادیه در کشاورزی

 .دارد ارتباط نیز ها آن ارزشمند طبیعی منابع و اروپایی شهرهای حومه با همچنین

 هیچ اگر. کنند می حفظ را روستایی زندگی های سنت و تقویت را شهر حومه کشاورزان اروپا، اتحادیه عضو های دولت همه

 شکل بدترین به و شدت به اقتصادی مهم مناطق این شهری ها بازارچه و روستاها باشد، نداشته وجود ها مزرعه در کشاورزی

 .گیرند می قرار تأثیر تحت

 انواع سوخت، ساختمان، آالت، ماشین به کشاورزان،. اند خورده پیوند کشاورزی با شهر حومه در موجود های شغل از بسیاری

 راداف سایر و دارند اشتغال باالدستی های بخش این در مردم از بسیاری. دارند نیاز خود حیوانات برای بهداشتی خدمات و کود

 خیرهذ های حوزه در نیز برخی. غذایی مواد بندی بسته و فراوری سازی، آماده مانند هستند؛ مشغول دستی پایین مشاغل در نیز

 .کنند می فعالیت فروشی خرده و ونقل حمل سازی،

 متصل دیجیتال واحد بازار: دهد می قرار مناسب موقعیت در را اروپایی کشاورزان فعالیت که آنچه

 زمال دستی، پایین و باالدستی های بخش بودن روز به و سودآوری حفظ کشاورزان، مؤثر عملکرد از اطمینان حصول منظور به

 کشاورزان اختیار در واسطه بدون فروش، بازار توسعه و کشت های روش کشاورزی، مسائل خصوص در اطالعات آخرین است

 قرار جدی موردحمایت روستایی نواحی در را باال سرعت با هایی فناوری به دسترسی ،CAPکه است دلیل همین به. گیرد قرار

 رود می انتظار. کند می کمک «متصل دیجیتال واحد بازار» یعنی کمیسیون اولویت 10 از یکی به کار این انجام با و دهد می

 روستایی شهروند میلیون 18 به را بهبودیافته اینترنتیِ زیرساخت و خدمات ،2020تا 2014 زمانی بازه طول در مشی خط این

 .نماید ارائه اروپا اتحادیه روستایی جمعیت از درصد 6/4 معادل یعنی

 اروپا جامعه و اقتصاد ضروری عنصر کشاورزی،

 عضو دولت 28  با اروپا اتحادیه. باشند می اروپا جامعه و اقتصاد ضروری عناصر غذایی، مواد تولید و کشاورزی رفته، هم روی

 و کشاورزی های بخش. هستند کار به مشغول کشاورزی حوزه در دائم طور به نفر میلیون 22 و دارد مزرعه میلیون 11 تقریباً

 .اند کرده ایجاد اروپا اتحادیه در شغل میلیون 44 به نزدیک هم روی غذایی مواد

 زیست محیط با الینفک ارتباط و CAP مشترک کشاورزی مشی خط
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 ها قرن طی شهرها حومه .نیست خود اولیه و طبیعی وضعیت در شهرهایشان حومه گویند می اروپا کشاورزی سیاستمداران

 ومهح. است داده شکل را آن گوناگون مناظر و مناطق این متنوع زیست محیط کشاورزی، است، گرفته شکل داران مزرعه توسط

 دارپای توسعه برای زیستی تنوع این. آورد می فراهم گیاهان و جانوارن مختلف های گونه برای طبیعی گاهی سکونت شهرها،

 دهند می ارائه عمومی خدمات ها آن. کنند می مدیریت ما همه نفع به را شهرها حومه کشاورزان،. است حیاتی امری شهر حومه

 خدمات این قبال در ای هزینه بازار، .است ما زیستی تنوع و مناظر از نگهداری و خاک از صحیح مراقبت ها آن ترین مهم که

 نآ به کنند می ارائه جامعه به عمومی صورت به که کشاورزان خدمات جبران منظور به اروپا اتحادیه. کند نمی پرداخت عمومی

 .نماید می اعطا هزینه کمک ها

 اقلیمی تغییرات و کشاورزان از CAP حمایت

 ها روش تا دهد می ارائه مالی های کمک ها آن به CAP.ببینند جدی آسیب وهوا آب تغییرات پدیده از کشاورزان است ممکن

 .نمایند سازگار هوا  آب تغییرات منفی اثرات با مقابله های روش با مطابق را خود کشاورزی های سیستم و

 هر. دهند می تشخیص را ما طبیعی منابع از مراقبت به نیاز که هستند کسانی اولین کشاورزان: گویند می CAP ریزان برنامه

 انبیج عوارض از اجتناب منظور به اروپا اتحادیه. هستند متکی منابع این به خود روزانه زندگی گذران برای کشاورزان باشد، چه

 روش از استفاده به را ها آن تا گیرد می نظر در کشاورزان برای تشویقی هایی بسته داری، مزرعه های شیوه برخی به مربوط

 .دهد سوق زیست محیط دوستدار و پایدار های

 زیست محیط به آسیب بدون غذا تولید

 عتطبی از کنند می تولید غذایی مواد که حالی درعین بایست می ها آن هستند؛ روبرو مضاعفی چالش با داران مزرعه رو، ازاین

 دتولی برای کند می استفاده طبیعی منابع از محتاطانه که محیطی زیست پایدارِ کشاورزیِ .نمایند مراقبت نیز زیستی تنوع و

 .است ضروری آینده های نسل و فردا امروز، در ما زندگی کیفیت همچنین و غذایی مواد

 سال 60 طی اروپا کشاورزی رشد تاریخچه

 رم پیمان ،1957

 .کرد ایجاد را غربی اروپای کشور شش از متشکل( کنونی اروپای اتحادیه پیشرو)  اروپا اقتصاد انجمن رم، پیمان

 CAP تولد ،1962 سال

 اتحادیه شهروندان برای صرفه به مقرون غذایی مواد تأمین باهدف ،CAP .نهاد ظهور عرصه به پا مشترک کشاورزی مشی خط

 .شد گرفته نظر در مشترک مشی خط عنوان به داران، مزرعه زندگی برای مناسب استانداردی ایجاد و اروپا

 تولید افزایش ، CAP در بحران ،1984

CAP کردند یدتول غذایی مواد نیاز ازاندازه بیش و گذاشتند سر پشت را انگیزی شگفت رشد مزارع. شد خودش موفقیت ،قربانی .

 قاضات سطح به تولید میزان کردن نزدیک باهدف گوناگونی اقدامات. شدند غذا های کوه ایجاد به منجر و ذخیره غذایی مواد مازاد

 .شد معرفی بازار در

 شود می بازار از حمایت جایگزین تولید، از حمایت ،1992

CAP ، ککم ارائه و کمتر کننده مصرف نفع به قیمت از حمایت. داد جهت تغییر تولیدکننده از حمایت به بازار از حمایت از 

 .شد آن جایگزین کشاورزان به مستقیم های هزینه

 .کرد گذاری پایه را پایدار توسعه نظام که بود 1992 ریو اجالس با مقارن اصالحات این

 دهند می جهت تغییر CAP های حمایت ،2003

CAP، جدید اصالح. نماید می ارائه هزینه کمک  CAPشرایطی در کشاورزان اکنون هم. کرد قطع را تولید و یارانه میان پیوند 

 می تدریاف هزینه کمک باشند رفاه استانداردهای و حیوانات سالمتی زیست، محیط غذایی، امنیت تأمین کشتزارها، مراقب که

 .نمایند
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 نوآوری و رقابت از حمایت ،CAP های سیاست ،2013

CAP نواحی در توسعه و مشاغل از دهد، ترویج را نوآوری و پایدار کشاورزی نماید، تقویت را بخش این در رقابت تا شد اصالح 

 .دهد سوق زمین از سودآور استفاده جهت در را مالی های حمایت و کند حمایت روستایی

CAP زیستی تنوع و طبیعت از حفاظت چگونگی و 

 به تقریباً که است بخشی کشاورزی است، ملی های حکومت عهده بر آن مسئولیت که اقتصاد دیگر های بخش اغلب برخالف

 را ام غذایی امنیت تضمین که بخشی برای عمومی مشی خط یک وجود. است شده پشتیبانی اروپا سطح در انحصاری صورت

 .است یتاهم حائز کند می ایفا روستایی نواحی اقتصادی توسعه و طبیعی منابع از استفاده در کلیدی نقشی و گرفته برعهده

 ترسیدس غذایی مواد صرفه به مقرون و باثبات منبع به کنندگان مصرف هم تا است کشاورزی وری بهره بهبود ،CAPاصلی اهداف

 .شود حاصل اطمینان اروپا اتحادیه کشاورزان معقول درآمد کسب به نسبت هم و باشند داشته

 نواحی و کشاورزان از مالی های حمایت بدون اهداف این از کدام هیچ و هستند مشترک هدف، دو این در عضو های دولت همه

 ملی مشی خط 28 از بهتر مالی، منابع از بهتر استفاده برای اروپا اتحادیه در مشترک مشی خط یک. شوند نمی محقق روستایی

 .بود خواهد موازی

 طشرای ایجاد کننده تضمین کشاورزی، از حمایت مشترک رویکرد با کشاورزی محصوالت برای اروپایی بزرگ بازار یک وجود

 .است جهانی بازار و اروپا داخلی بازار در داران مزرعه رقابت برای منصفانه

 واحد بازاری در مشترک قوانین

 خود ملی مشی خط اروپا اتحادیه عضو های دولت از یک هر مشترک، مشی خط یک فقدان صورت در که ندارد وجود شکی هیچ

 تجاری مشی خط یک تنظیم اما. دهند می قرار کار دستور در عمومی مداخله از متفاوتی سطوح و مختلف های دیدگاه با را

 صورت در کشورها، از یک هر ملی منافع حفظ ضمن مشترک، قوانین از برخورداری واسطه به عضو، کشورهای سطح در واحد

 ادیهاتح به و کند می محافظت اروپا کشاورزی در رقابت افزایش از حاصل های پیشرفت از دهد، می پاسخ بازار نوسانات به نیاز

 .دهد می جهانی تجاری شرکای مقابل در واحد یک عنوان به مذاکره فرصت اروپا

 نه شود می تأمین اروپا اتحادیه بودجه طریق از عمدتاً مشترک مشی خط آن، در که است هایی حوزه معدود از یکی کشاورزی

 .ملی های بودجه

CAP، کند؟ می عمل چگونه اروپا اتحادیه مشترک کشاورزی مشی خط 

 ینب اجتنابی غیرقابل زمانی شکاف کشاورزی در عالوه، به. دارد بستگی جوی شرایط و وهوا آب به چیز هر از بیش کشاورزی

 زمان ناچار هب بیشتر شیر تولید یا بیشتر گندم کاشت. دارد وجود نیازها تأمین برای دار مزرعه توانایی و کننده مصرف تقاضای

 زانمی در کوچک هرچند تغییرات شود می باعث غذایی غیر محصوالت با مقایسه در غذایی مواد مصرف تر سریع روند. است بر

 .باشند داشته ها قیمت بر زیادی اثرات مواد، این تولید

. کند می توجیه را داران مزرعه درآمد ثبات تضمین برای قوانین تدوین مهم نقش وکار، کسب در ها اطمینان عدم نوع این

 کشاورزی مشی خط بنابراین. دارند قرار شهروند میلیون 500 از بیش برای مداوم و امن غذایی مواد تأمین بطن در کشاورزان

 :کند می حمایت زیر طرق به را کشاورزان مشترک،

 هزینه کمک

 شهر حومه از مراقبت مانند عمومی، خدمات ارائه قبال در کشاورزان به و کند می کمک مزرعه درآمد به مستقیم های پرداخت 

 .شود می پرداخت وجه شود، نمی تأمین بازار جانب از آن هزینه معموالً که

  بازار به مربوط اقدامات

 بودنن سالم از ترس مانند دالیلی به تقاضا ناگهانی افت مانند بازار دشوار های موقعیت با مواجهه در تواند می اروپا کمیسیون

 .دهد انجام اقداماتی بازار در موقتی صورت به کاال، ازحد بیش عرضه درنتیجه قیمت افت یا کاال،
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  روستایی توسعه اقدام

 دوینت روستایی نواحی روی پیش های چالش و خاص نیازهای به پرداختن منظور به ،(ای منطقه بعضاً و) ملی توسعه های برنامه

 ایبر الزم پذیری انعطاف از کنند، می اقتباس واحد فهرست یک از را هایشان برنامه عضو، های دولت باوجوداینکه و شوند می

 نیز ندک می منعکس را شان ساختاری و طبیعی اقتصادی، ویژه شرایط که خود جغرافیایی محدوده مسائل ترین مهم شناسایی

 مشکالت با مقابله به تا کند می تشویق را بومی افراد روستایی، توسعه برنامه الینفک جزء عنوان به «رهبری رویکرد». برخوردارند

 .بپردازند محلی

 که درحالی شود می مالی تأمین اروپا اتحادیه بودجه محل از مشخص طور به هزینه کمک اعطای و بازار به مربوط اقدامات

  .وندش می اعتبار تأمین مشترک صورت به و عضو های دولت سوی از چندساله ریزی برنامه اساس بر روستایی، توسعه اقدامات

  CAP اجرای برای یورویی میلیارد 61 بودجه تأمین

 .دانند می برانگیز بحث ای مسئله راCAP به یافته اختصاص بودجه افراد، بعضی

 ای بودجه مکانیزم ادعا، این. است شده داده اختصاصCAP به اروپا اتحادیه بودجه از نیمی که شود می شنیده کرات به مثالً

 :است نداده قرار موردبررسی خوبی به را CAP اهداف یا اروپا اتحادیه

 دولت توسط عمدتاً که است مواردی معدود از زیرا دارد، نیاز اروپا اتحادیه بودجه از درصد 40 تقریباً به CAP که است واضح

 می قرار اروپا اتحادیه عمومی های هزینه همه مفاد در ،CAP بودجه که داشت نظر در باید اما. شود می مالی تأمین عضو های

 .دهد می تشکیل را اروپا اتحادیه عمومی هزینه کل از درصد1 فقط بلکه نیست زیاد CAP بودجه دیگر منظر این از که گیرد

 بخشی عنوان به ،«مشترک کشاورزی مشی خط» بودجه درنهایت. بود یورو میلیارد 61 معادل تقریباً 2016 سال در بودجه این

 رسیده درصد 40 از کمتر به درصد 75 حدود از و پیداکرده کاهش شدت به گذشته سال 30 طول در اروپا، اتحادیه بودجه از

 هم درنتیجه و شد برابر دو از بیش کشاورزان تعداد درآمدند، اروپا اتحادیه عضویت به جدید دولت 18 دوره، این طول در.است

 .است گذشته از کمتر بسیار کشاورز هر ازای به مخارج اکنون،

 دهد می انجام خود کشاورزان حفظ برای اروپا اتحادیه آنچه

 اروپا اتحادیه در غذایی مواد تأمین زنجیره سراسر در نفر میلیون 44 و دارد وجود اروپا اتحادیه در مزرعه میلیون 11 تقریباً

 ایفا همیم بسیار اقتصادی و استراتژیک نقش ها آن بنابراین هستند زنجیره این حلقه اولین کشاورزان. هستند کار به مشغول

 یتجرب و سنتی کشاورزی های مهارت. کند جبران را کشاورزان احتمالی دادن دست از ضرر تواند نمی اروپا اتحادیه و کنند می

 حرفه را داری مزرعه دیگر جوانان، از بسیاری اما. یابند می انتقال بعدی نسل به نسلی از بلکه فراگرفت، ها کتاب از توان نمی را

 کشاورزان توسط مزارع از درصد 6 تنها ،2013 سال در. است کاهش حال در کشاورزان تعداد درنتیجه و بینند نمی جذاب ای

 .شدند می اداره سال 65 باالی افراد توسط ها آن درصد 31 برعکس، و سال 25 زیر

 کشاورزی به جوانان جذب برایCAP کمک

 های هزینه کمک اعطای همچنین و تجهیزات و آالت ماشین زمین، خرید هزینة کمک پرداخت با ،CAPکه است دلیل همین به

 ار مزرعه در کار تا کند می کمک جوان افراد به تولید، نوین های روش فراگیری منظور به قدیم و جدید کشاورزان به آموزشی

 تاییروس توسعه برای واقعی چالشی کشاورزی، حرفه نسل به نسل انتقال از اطمینان حصول و جوان کشاورزان تشویق.کنند آغاز

. دورافتاده یا و کوهستانی ای تپه نواحی مانند. است دشوار واقعاً کشاورزی اروپا، های بخش از بعضی در.است اروپا اتحادیه در

 اطمینان این تا کند می فراهم ای هزینه کمک ،CAP .است برخوردار باالیی اهمیت از مناطق این در جوامع داشتن نگه برپا

 نمی یدناپد تدریج به و برند می سر به قبولی قابل اقتصادی سالمت در پذیر آسیب نواحی در روستایی جوامع که شود حاصل

 .شوند

 اروپایی کشاورزان میان در پیری گسترش

 کشاورزی غیر درآمد با مقایسه در مزرعه درآمد نسبی وضعیت

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php


    
آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز    

http://awnrc.com/index.php                                                        1396بهمن  چهارم هفته کشاورزی اخبار اهم  
 

130 
   http://awnrc.com/index.php 

 40. دهند می نشان اقتصاد کل در دستمزد میانگین با مقایسه در را خانواده مزرعه درآمد و هستند 2014 سال به مربوط ارقام

 درصد 100 درصد،

 اروپا کمیسیون: منبع

 اروپا اتحادیه داران مزرعه توسط 2020 تا 2014 از کشاورزی محصوالت انواع تولید: جدول

 وزنی محصولمیزانواحد

 تن میلیون300غالت

 تن میلیون18شکر

 تن میلیون30روغنی های دانه

 تن میلیون2زیتون روغن

 تن میلیون10سیب

 تن میلیون2گالبی

 تن میلیون11مرکبات

 تن میلیون7گوساله و گاو گوشت

 تن میلیون13پرندگان گوشت

 تن میلیون7مرغ تخم

 تن میلیون150شیر

 کند می صرف غذا برای را هایش هزینه کل درصد 11 متوسط طور به اروپایی خانواده هر

 CAP نهایی ذینفعان اروپا اتحادیه شهروندان .کنند می تولید را دارند نیاز کنندگان مصرف که آنچه داران مزرعه ،CAP لطف به

 یمتباق هم معموالً و مناسب باکیفیت اروپا، اتحادیه عضو کشورهای بزرگ های فروشگاه در وفور به و همواره غذایی، مواد. هستند

 خرید صرف را خود هزینه کل از درصد 11 متوسط طور به اروپا، اتحادیه کشورهای در ها خانواده اکنون. شود می یافت ارزان

 بیشتر چه هر داران مزرعه که است حالی در و است 1962 سال در مشابه هزینه از نیمی درصد، این. کنند می غذایی مواد

 .کنند محافظت نیز مناظر زیبایی و زیست محیط از تولید ضمن هستند مراقب

 یشروست،پ دنیا در دیگر کاالهای بسیاری و ها نوشیدنی گوشت، لبنی، محصوالت زیتون، روغن تولید مانند هایی بخش در اروپا

 گاهانهآ خرید هنگام و شناسایی را غذایی مواد تولید مکان و نحوه سادگی به توانند می اروپا اتحادیه کنندگان مصرف عالوه، به

 .دهد می آنان به را موردنیاز اطالعات اروپا اتحادیه ردیابی قوانین و گذاری برچسب زیرا کنند انتخاب

 ای منطقه تولیدات از حمایت

 خصصت. دهند می ترجیح باشند موجود که درصورتی را ای منطقه یا محلی محصوالت اروپا اتحادیه کنندگان مصرف از بسیاری

 آن هب بومی ارزش نوعی و فراوری را خود محصوالت کشاورزان از بسیاری درنتیجه و پیداکرده روزافزونی محبوبیت سنتی های

 گونه 3400 از بیش ثبت طریق از اروپا اتحادیه .بفروشند کنندگان مصرف به مستقیماً مخصوص، بازارهای در تا کنند می اضافه

 ار محصوالت ها شاخص این. کند می پشتیبانی کنندگان مصرف گرایش این از جغرافیایی، های شاخص عنوان به محصول

 غرافیاییج منشأ با ها آن های ویژگی سایر یا شهرت کیفیت، که کند می معرفی خاص محلی یا منطقه کشور، قلمرو، از برخاسته

 .است خورده پیوند

 شهرها حومه مدیران کشاورزان،

 وعیموض به طبیعی زیست محیط ازنظر را داری مزرعه حقیقتاً امر این. است کشت زیر اروپا اتحادیه سرزمین از نیمی تقریباً

 ردهک کمک ارزشمند طبیعی نیمه های گاه سکونت انواع حفظ و ایجاد به کشاورزی ها، قرن طی. است کرده تبدیل مهم بسیار

 یاتح های گونه غنی تنوع برای مأمنی و اند داده شکل را اروپا اتحادیه سراسر مناظر از بسیاری ها گاه سکونت این امروزه. است
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 کشاورزی های روش ،CAP متوالی اصالحات لطف به و گذارند می اثر یکدیگر بر طبیعت و کشاورزی .آیند می شمار به وحش

 .هستند زیست محیط با سازگار ازپیش بیش اروپا اتحادیه

 جامعه عمومی نیازهای ها آن مورد دومین در. شهر حومه مدیریت و غذایی مواد تولید: دارند نقش دو فعلی کشاورزان بنابراین

 شده، مراقبت و شده مدیریت دقت با که شهری حومه نواحی از آینده، و حال ساکنان همه که ای گونه به کنند می تأمین را

 .دهد پاداش کشاورزان به ارزشمند عمومی خدمات این ارائه خاطر به  ،CAP که است منصفانه کامالً. برند می سود

  پایدار کشاورزی و زیست محیط حفظ برای هزینه کمک دریافت

 اتخاذ زیستی محیط پایدار کشاورزی های روش کامل، هزینه کمک دریافت برای بایست می کشاورزان ،2013 اصالحات از بعد

 دی جذب در چمن زیرا کنند کشت را محصول میزان کمترین و حفظ را دائمی چمنزار نواحی بایست می ها آن درواقع. کنند

 کشت زیر نحوی به را خود زراعی نواحی از درصد 5 باید همچنین و است مؤثر هوایی و آب تغییرات با مقابله نهایتاً و کربن اسید

 هرچقدر .است مشهور «محیطی زیست تمرکز با کشاورزی» به که دستورالعملی یعنی کند، تقویت را زیستی تنوع که ببرند

 خواهند دریافت نیز مضاعفی های حمایت برگزینند «محیطی زیست کشاورزی» در را تری سختگیرانه های شیوه کشاورزان

 مدیریت. نماید می ترویج را مناظر دیداری جذابیت ارزش از محافظت قبیل از کشاورزی دیگر های شیوه ،CAP عالوه، به. کرد

 .گیرد قرار مالحظه مورد باید که است کشاورزان های اولویت دیگر از نیز آب منابع

  زیستی تنوع و 2000طبیعت برنامه

 است سایت 27000حدود از متشکل ای شبکه برنامه این. است زمینه این در مناسبی ابزار اروپا اتحادیه  Natura 2000 برنامه

 اه سایت این. است اروپا زیستی تنوع از محافظت آن هدف و دهند می پوشش را اروپا اتحادیه سرزمین پنجم یک تقریباً که

 آن که تندهس وابسته زمین از برداری بهره و پایدار انسانی های فعالیت به اغلب و باز بلکه نیستند محصور شدة محافظت نواحی

 متعهد کشاورزان و دارند قرار کشتزارها در ها سایت از بسیاری. است کرده حفظ و داده شکل متمادی های سال طی را ها

 .شود حفظ زیستی تنوع تا کنند مدیریت را کشتزار زمین خاص روشی با که هستند

 55 از درصد، 23 سال 54 تا 45 از درصد، 15 سال، 44 تا 35 از درصد، 6 سال 35 زیر: است افزایش حال در داران مزرعه سن

 درصد 31 باال به سال 65 درصد، 24 سال 64 تا

 دارد بستگی کشاورزی به روستایی زندگی سبک و اقتصاد

 شد؛ ارهاش نیز ازاین پیش که گونه همان اما است روستایی مناطق بیشتر در اصلی اقتصادی فعالیت داری مزرعه باوجوداینکه

 می اه کننده مصرف به مستقیماً و کرده فراوری را محصوالتشان اینکه مانند دهند می انجام کشت از فراتر کارهایی کشاورزان

 .داد ترویج کشاورزان بازارهای طریق از مثال برای را غذایی محصوالت مستقیم فروش ،2013 اصالحات درواقع. فروشند

 جوامع از بسیاری داشتن نگه هم کنار در و زنده امکان. کنند می زندگی روستایی نواحی در اروپا اتحادیه جمعیت از نیمی  تقریباً

 .بود خواهیم مواجه سرزمین ترک مشکل با نواحی از بسیاری در برود بین از داری مزرعه اگر. است ضعیف کشاورزی بدون

 ادامه ها زمین در کردن کار به ها آن که شود مطمئن تا کند می ارائه مالی کمک داران مزرعه به ،CAP که است دلیل همین به

 هک دیگر های فعالیت بسیاری و فرهنگی میراث های پروژه انجام یا و مناظر حفظ خود، روستاهای نوسازی طریق از و دهند می

 .کنند می ایجاد جدیدی های شغل هستند مرتبط روستایی اقتصاد و کشاورزی با غیرمستقیم یا مستقیم طور به

 روستاییان مهاجرت از جلوگیری برایCAP های سیاست

 یم کمک شهرها در شدید بیکاری و شغلی های فرصت کمبود با مواجهه در روستایی جمعیت تخلیه از جلوگیری به کار این

 ندنما باقی برای خوبی انگیزه این یابد؛ می بهبود و شده ارائه کماکان بهداشتی امکانات و مدارس مانند عمومی خدمات. کند

 تقویت بایست می کوچک خانوادگی های مزرعه پویایی .است محل همان در فرزندانشان کردن بزرگ و شهر حومه در روستاییان

 اتحادیه. شوند می بازنشسته فعال داری مزرعه از نزدیک آینده در و دارند سن سال 55 از بیش داران مزرعه از بسیاری. شود

 سکنه از یخال روستاها که بخواهیم اگر است شده کننده نگران موضوعی به تبدیل کشاورزان سنی ساختار که است دریافته اروپا
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 مشی خط یک کار به شروع برای جوان داران مزرعه به کمک باشند موفق خود روی پیش های چالش با مواجهه در و نشوند

 .است اجباری

 نوآوری و رقابت ایجاد ،CAP های سیاست

 CAP، ارتقا را خود فنی های مهارت و بوده مولدتر تا کند می کمک داران مزرعه به و دارد همراه به را نوآوری و پذیری رقابت 

 .دهند

CAP، ازجمله جدید های تکنیک و مدرن آالت ماشین از استفاده به تشویق را کشاورزان کار، به شروع اولیه های سال در 

 مواد کشت اولویت زمان، آن در زیرا بودند ضروری موارد این. کرد گیاه از محافظت محصوالت و شیمیایی کودهای از استفاده

 .بود جمعیت برای بیشتر غذایی

 ای گلخانه گازهای کاهش و کمتر منابع با بیشتر تولید

. است مانده ثابت بعد به 2000 سال از اما. داشت رشد برداشت میزان و یافت افزایش محصوالت تولید. بود مؤثر مشی خط این

 به هتوج با. است ضروری امری «کمتر منابع از بیشتر تولید» منظور به کشاورزان برای نوآوری و پژوهش رو، پیش های سال در

 :تا کند می کمک کشاورزان بهCAP اکنون،. است کرده تغییر تأکید نقطه مانده، باقی غذایی مواد مازاد

  یابد کاهش ای گلخانه گازهای انتشار که کنند زراعت روشی به

 کنند استفاده زیست محیط با سازگار کشاورزی های تکنیک از

 یابند دست حیوانات و زیست محیط امنیت و عمومی سالمت استانداردهای به

  کنند عرضه بازار به و تولید را خود منطقه غذایی خاص های گونه

 باشند داشته درختان و ها جنگل از مولدتری استفاده

 .دهند ارائه دستی صنایع و دارو آرایشی، لوازم همچون هایی بخش در کشاورزی محصوالت از جدیدی کاربردهای

 ها چالش با رویارویی: 2020 تا اروپا کشاورزی

 .آورد می فراهم  ما سفره سر بر را عادالنه و ارزان باقیمت و سالم و فراوان غذایی مواد مشترک، کشاورزی مشی خط

CAP تفاقا به قریب اکثریت. شود همگام شهروندان نیازهای و متغیر اقتصادی شرایط با تا است یافته تکامل ها سال طول در 

 .کنند می درک را آن مهم فواید و کرده پشتیبانی مشی خط این از شهروندان

 هجامع انتظارات مشی خط این. کند نرم وپنجه دست آتی های چالش با تا پیداکرده شکل تغییر 2013 سال در مشی خط این

 می سبزتر و تر منصفانه مستقیم، های حمایت. شد خواهد تر گسترده بسیار تغییرات به منجر امر این که داده قرار مدنظر را

 و رکارآمدت طورکلی به مشی خط و گردد می تر مستحکم غذا زنجیره اندرکاران دست سایر مقابل در کشاورزان جایگاه شوند،

 رشد همچنین و وهوا آب تغییرات غذایی، امنیت های چالش به اروپا اتحادیه قوی واکنش نمایانگر ،CAP .بود خواهد تر شفاف

 .دهد می ادامه فراگیر و پایدار هوشمند، رشد ترویج به ،CAP  .است آن در زایی اشتغال و روستایی جوامع

 خواهد ادامه اروپا شهروندان همه به سودرسانی و تکامل به است بوده اجرا حال در گذشته سال 50 طول در CAP که طور همان

 .داد
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