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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 فارس - ۹۶/۱۲/۰۷ : تاریخ

 متری تراز سطح آب دریاچه ارومیه سانتی ۱۰کاهش 

رسیده متر  1270.52آبریز دریاچه ارومیه گفت: تراز سطح آب دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی به  مدیرکل دفتر مدیریت حوضه

  .متر کاهش داردسانتی 58متر و در مقایسه با تراز اکولوژیک سه متر و سانتی10که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

، سیدمرتضی موسوی با بیان این مطلب افزود: کاهش (نپاو )وزارت نیروبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های کشور همراه با افزایش مصارف به ویژه در بخش کشاورزی سبب شده است، تا دریاچه ارومیه نیز متاثر از این سابقه بارشبی

داد: بررسی اعداد و موسوی ادامه .وضعیت روند نزولی را در کاهش تراز سطح آب، وسعت و حجم آب موجود در دریاچه دنبال کند

متر  1270.52ارقام موجود در این بخش حاکی از آن است که تراز سطح آب دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی تا ششم اسفندماه به 

سانتی متر  58سانتیمتر و در مقایسه با تراز اکولوژیک سطح آب سه متر و  10رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

کیلومتر مربع رسیده است که در مقایسه با  2001وی تصریح کرد: وسعت دریاچه در بازه زمانی یاد شده به .کرده است کاهش پیدا

کیلومتر مربع افت کرده  2332کیلومتر مربع و در قیاس با سطح متناظر با تراز اکولوژیک  126سال گذشته وسعت دریاچه 

آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه تاکید کرد: حجم کنونی آب موجود در دریاچه های پیوسته حوضهمدیرکل دفتر مدیریت بهم.است

میلیون مترمکعب و در مقایسه با حجم  236میلیاردمترمکعب است که این رقم نیز در مقایسه با مدت زمان سال قبل  1.47ارومیه 

درصدی  30یادآور شد: در این میان افزایش موسوی .میلیاردمترمکعب کاهش پیدا کرده است 12.26متناظر با تراز اکولوژیک 

تا پنجم اسفندماه نسبت به سال گذشته موجب شده است تا تراز  (های حوضه آبریز ارومیه از ابتدای سال آبی )ابتدای مهرماهبارش

اه اخیر حوضه آبریز های نسبتا مناسب یک موی عنوان کرد: بارش.آب دریاچه هم در مقایسه با ابتدای مهرماه افزایش پیداکرده باشد

کیلومتر مربع و حجم آب موجود در  230دریاچه ارومیه موجب شده تا وسعت دریاچه ارومیه هم اکنون در مقایسه با ابتدای مهرماه 

موسوی گفت: نجات دریاچه ارومیه و تامین حقابه آن عالوه بر راهکارهای در حال .میلیون مترمکعب بیشتر شود 350دریاچه هم 

شرقی و کردستان در حوضه غربی، آذربایجانهای آذربایجانهای و مشارکت جوامع محلی ساکن استانرو عزم و اراده دستگاهاجرا در گ

 .آبریز دریاچه ارومیه با هدف کاهش مصرف آب ممکن خواهد بود

.com/newstext.php?nn=http://www.farsnews13961207000897 
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 آب
 فارس - ۹۶/۱۲/۱۳ : تاریخ

 های مناسب کشت بهاره تحت تاثیر خواهد بودبه رغم بارندگی

ها درصدی بارش 40رسد، ولی همچنان با افت های کشور نسبت به سال گذشته اسفندماه به نیمه راه خود میدرصدی بارش 40افت 

  .رو هستیم، روندی که ادامه آن کشت بهاره سال آینده را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد دادنسبت به سال گذشته روبه

 ها حکایتنسبتا مناسب اسفندماه در برخی از مناطق کشور، بررسی اطالعات روزانه بارش رغم بارندگی، به خبرگزاری فارسبه گزارش 

متر رسیده که نسبت به میلی 88.7تا صبح امروز به  (از آن دارد که میزان بارندگی کشور از ابتدای سال آبی تاکنون )ابتدای مهرماه

ساله نیز از مرز  49ها در مقایسه با میانگین متوسط دهد و این افت بارشدرصدی را نشان می 40ذشته کاهش مدت مشابه سال گ

حوضه آبریز اصلی کشور )دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه  6در این بین از میان .درصد عبور کرده است 43منفی 

های خراسان رضوی و جنوبی و سیستان ریز مرزی شرق شامل مناطقی از استانحوضه آب (قومارومیه، فالت مرکزی، مرزی شرق، قره

 .کندتری را در میان سایر مناطق یاد شده تجربه میها شرایط بحرانیدرصدی بارش 82و بلوچستان با کاهش 

ترین منطقه را در م بارشهای متوالی است که کمیلی متر بارش ماه 19در این حوضه آبریز استان سیستان و بلوچستان همچنان با 

 .استان کشور به نام خود ثبت کرده است 31میان 

ها نسبت به سال گذشته در فقر شدید منابع آبی حاصل از بارندگی درصدی بارش 76این استان واقع در جنوب شرقی کشور با کاهش 

 .خود قرار داده استبرد و ذخایر آبی منطقه به ویژه مخازن سدهای استان را نیز تحت تاثیر به سر می

استان دیگر کشور از جمله کرمان، اصفهان،  24البته نباید از این موضوع غافل شد که نه تنها سیستان و بلوچستان، بلکه 

در این بین حوضه آبریز دریای .ها نسبت به سال گذشته روبرو هستندجنوبی، فارس و یزد هم همچنان با کاهش بارندگیخراسان

میلیمتر بارندگی این منطقه از ابتدای سال آبی  228برد، تری به سر میها در شرایط به مراتب مناسبصدی بارشدر 6خزر با رشد 

 .تاکنون موجب شده تا در میان پنج استان پربارش کشور نام سه استان این حوضه آبریز به چشم بخورد

میلیمتر بارندگی جزو مناطقی هستند که در نوار شمالی  271میلی متر و گلستان با   345میلی متر، مازندران با  500گیالن با 

های چند هفته اخیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه و تنها در این بین بهبود بارندگی.تری هستندکشور شاهد نزوالت جوی مناسب

ندک، ولی قدری از های این حوضه نسبت به سال گذشته، هر چند که ادرصدی بارش 39رهاسازی آب سدها موجب شده تا افزایش 

ها از ابتدای سال آبی همراه با افزایش مصرف به سابقه کاهش بارشها برای این دریاچه حیاتی کشور بکاهد، چرا که روند بینگرانی

ویژه در بخش کشاورزی در این منطقه موجب شده بود تا تراز سطح آب، وسعت و حجم آب موجود در دریاچه نسبت به سال گذشته 

ها و به طبع آن سدهای کشور نیز تحت های کشور موجب شده که روان آباز طرفی روند نزولی بارش.ی به خود بگیردروند کاهش

تاثیر آن قرار بگیرند. به طوری که بررسی اعداد و ارقام موجود در این بخش حاکی از آن است که از ابتدای مهرماه تا نهم اسفندماه 

درصد کاهش  14ها درصد و حجم کل آب ذخیره شده در مخازن این سازه 18روجی سدها درصد، خ 31ورودی آب به سدهای کشور 

 .ها کشت بهاره سال آینده را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد دادسابقه بارشداشته است و ادامه این روند و افت بی

های درصدی فعلی بارندگی 40ای پیش رو کاهش ههای سازمان هواشناسی تا انتهای اسفندماه به دلیل بارشالبته براساس پیش بینی

ها و منابع آبی بینی ها این امیدواری وجود دارد که وضعیت بارشدرصد خواهد رسید که در صورت تحقق پیش 20کشور به منفی 

 .کشور قدری بهبود پیدا کند

/www.farsnews.com/newstext.php?nn=http:/13961213001069 
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۹تاریخ: 

 برابری بهره وری منابع آبی، کمبود آب مرتفع نخواهد شد/ کمبود آب از بحران فراتر رفته است ۳با افزایش 

 .منابع موجود آب باید به بهترین نحو استفاده کنیمیک مقام مسئول گفت: با توجه به آنکه در کشور خشک زندگی می کنیم، از 

، بهزاد قره یاضی دبیر کمیسیون کشاورزی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار 

با  آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف در حاشیه همایش هم اندیشی تدوین برنامه علم و فناوری کشاورزی، آب و منابع طبیعی 

هایی مبنی بر جدی نبودن بحران آب در رسانه امری جدی است، اظهار کرد: اگرچه جریان سازی کمبود آباشاره به اینکه مسئله 

 .ها آغاز شده است، اما معتقدیم که آب موجود، باید به بهترین نحو استفاده شود، چراکه بحث کمبود آب از بحران گذشته است

ع آبی، کمبود آب مرتفع نمی شود؛ از طرفی چون در یک کشور خشک برابری بهره وری مناب 3وی افزود: با توجه به اینکه با افزایش 

 .کنیم که می بایست به بهترین نحو از آب موجود استفاده کنیمزندگی می

قره یاضی ادامه داد: باوجود آنکه در یک قرن گذشته جمعیت کشور کمتر از یک دهم جمعیت کنونی بود، اما نیاکان ما برای آب به 

 90تا  50ل بودند که اقدام به حفر ده ها هزار کیلومتر قنات کردند، در حالیکه امروز در خوزستان با وجود مصرف ای ارزش قائگونه

یان ب اصالح الگوی کشتدبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به ضرورت .کنیمهزار متر مکعب آب، برنج تولید می

الت آب بر در مناطقی که با بحران آب روبرو هستند، باید خودداری کنیم؛ البته این امر به کرد: با اصالح الگوی کشت از تولید محصو

صاد اقتمعنای عدم کاشت نیست بلکه با کشت سایر محصوالت، سیاست افزایش بهره وری مصرف آب،کشاورزی دانش بنیان و 

وی ادامه داد: با برگزاری این همایش در صدد بررسی چالش ها، نقاط ضعف و قوت و ارائه راهکارهای .تحقق یافته است مقاومتی

 .رویم لید محصوالت کم آب برتو شاخص هستیم، چرا که معتقدیم برای پایداری منابع آب باید به سمت و سوی

کشور یادآور شد: توسعه کشاورزی ارگانیک، جلوگیری از  مدیریت منابع آبقره یاضی با اشاره به راهکارهای اساسی در زمینه 

عرضه محصوالت تقلبی به جای ارگانیک با قیمت های گزاف به مردم، استفاده از بیوتکنولوژی و فناوری های نو بدون محدودیت، 

 .بت از صادرات آب مجازی و واردات محصوالت آب بر در حد محدود از جمله این راهکارها به شمار می رودمراق

https://www.yjc.ir/fa/news/6455388/%D8%A8%D8%A7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/tags/29816/1/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://www.yjc.ir/fa/tags/29816/1/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/6455388/%D8%A8%D8%A7


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139 سفندا دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 آب
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶اسفند  ۱۳تاریخ: 

 سرانه مصرف آب در کشور باالتر از میانگین جهانی است

 .رییس اتاق بازرگانی گفت: بنابر آمارهای موجود، سرانه مصرف آب در کشور باالتر از میانگین جهانی است

بزرگداشت  عی مدیر صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران در همایشغالمحسین شاف ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

ور کشور است و برای عب وضعیت بحرانی آبروز ملی آب فرصت مناسبی برای هشدار نسبت به  آب اظهار کرد: بزرگداشت  روز ملی

 .نیاز داریم از این شرایط به مشارکت مسئوالن و آحاد مردم

سال گذشته اتاق ایران با رویکرد منافع ملی  6های اتاق در زمینه منابع آب بیان کرد: از رییس اتاق صنایع ایران با اشاره به فعالیت

هایی مانند سد گتوند و فدک هشدارهایی در رابطه با مشکالت زیستی محیطی به بحث مدیریت منابع آب ورود کرده است و در طرح

 .واریم با جدی گرفتن این هشدارها فکری به حال آینده شودارائه داده شد. امید

 .به گفته وی؛ سرانه مصرف آب در کشور باالتر از میانگین جهانی است که نیاز به اصالح دارد

صادرات هزار هکتار است اما مجموع  600میلیون و  9وی تصریح کرد: بنابر آمارهای موجود میزان زمین قابل کشت در ایران 

گیرد میلیارد صادرات صورت می 25هزار هکتار سطح زیر کشت  350میلیارد دالر است، در حالیکه در کشور مالزی با  6 کشاورزی

 .که این نشان دهنده پایین بودن نرخ بهره وری در کشاورزی است

صرف با فرهنگ سازی، میزان مشافعی در پایان گفت: مصرف بهینه آب در کشور بسیار مهم تر از میزان بارش و منابع آبی است و باید 

 .را کاهش دهیم

https://www.yjc.ir/fa/news/6460026/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8 
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 فارس - ۹۶/۱۲/۱۳ : تاریخ

 گرفتدر راستای اقتصاد مقاومتی صورت 

کنند استفاده از پهپاد ایرانی برای گرده افشانی درختان کارشناسان داخلی از پهپاد داخلی در صنایع کشاورزی و باغداری استفاده می 

کنند که در زمان اندک نسل اصالح شده ها را رصد میها و گرده افشانی درختو به جای جاسوسی با چنان دقتی رفت و آمد آفت

  .ارگانیک تولید شده است گیاهان و مرکبات

به دست مهندسان هوا و  170، از زمانی که پهپاد جاسوسی آر کیو سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های این پرنده آهنی فوق پیشرفته به یکی فضای ایران بدون هیچ آسیبی در خاک کشورمان فرود آمد، تا االن که استفاده از ظرفیت

 .گذردتبدیل شده است، زمان زیادی نمیاز مهمترین دستاوردهای تکنولوژیکی کشورمان 

کنند. پهپادهای وطنی های آهنی در صنایع کشاورزی و باغداری استفاده میهای این پرندهمهندسان و کارشناسان داخلی از ظرفیت

دک نسل کنند که در مدت زمان بسیار انها و گرده افشانی درخت ها را رصد میبه جای جاسوسی با چنان دقتی رفت و آمد آفت

 .اصالح شده گیاهان و مرکبات ارگانیک به بازار عرضه شده است

 طراحی پهپادها

طراحی و ساخت پهپاد با قابلیت استفاه در صنایع کشاورزی از یک طرح خام اولیه خیلی زود به یک طرح علمی و عملیاتی تبدیل 

گوید: همه چیز از در استان فارس می جرای این طرح سعید حسن شاهی کارشناس اجرایی این طرح درباره قابلیت ها و نحوه ا.شد

یک ایده اولیه شروع شد. قرار بر این بود از قابلیت های پهپاد در صنایع کشاورزی و باغداری استفاده شود. طرح خوبی بود و جوانان 

 .جهادی ساخت آن را بر عهده گرفته بودند

ماه هم کار ساخت  6ماه برای اجرای طراحی های اولیه زمان نیاز بود و  6د، آن طور که برای اجرا زمان بندی در نظر گرفته شده بو

شد که خب با توجه به حساسیت های ساخت این پرنده آهنی زمان بندی موجود بسیار جلوتر به سر انجام رسید. پهپاد انجام می

های جدیدی برای آن در نظر گرفته شد که  اولیه فقط قرار بود به صورت آزمایشی سم پاشی انجام دهد. اما خیلی زود ماموریت

و در بین   خوشبختانه خیلی خوش درخشید و حاال به یک طرح اجرایی پر سود در سطح اداره محیط زیست استان فارس

 . مطرح شده است  باغداران

حسن   ت. برای همین همهمه کارهای طراحی و ساخت این پهپاد وطنی با اتکا به توانمندی جوانان ایرانی تهیه و ساخته شده اس

هستم. بچه ها خودشان باید حضور داشته  ای پشت سر اجرای کار است که من تنها سخنگوی این تیم گوید: یک تیم حرفهشاهی می

 .باشند و درباره ریزه کاری ها برایتان توضیح بدهند

 غول آهنی هجده موتوره

کیلو متر در ساعت  40کیلوگرم و حداقل پروازی دو متر با سرعت  18ریبی موتوره با وزن تق 18اساس کار بر این بود که این پهپاد 

داشت   دقیقه ای 20تا  15در بخش سم پاشی کمک حال کشاورزان و باغدارها باشد، از آنجایی که این پهپاد توانایی پرواز حد اکثر 

 .لیتر سم را جا به جا کند 9در نتیجه می توانست 

دقیقه یک هکتار را سم پاشی  15دقیقی که انجام شده بود به صورت تقریبی این پهپاد می توانست در هر  با ارزیابی ها و بر آوردهای

 . خطای اندک آن این مقدار دقت قابل تحسین بود کند که با توجه به درصد 
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عملیات سم پاشی حجم انبوهی از مزارع و باغ ها در کمترین   انجام :دهدطرح ساخت پهپاد سم پاش ادامه می  کارشناس اجرای

باعث  زمان ممکن کاهش مصرف سم و کود مایع اجرای سم پاشی دقیق از طریق کنترل زمینی جلوگیری از افزایش تلفات و ضایعات 

آن باعث شد خود کشاورزان به  شد که این طرح خیلی زود در بین باغدارهای استان مورد توجه قرار بگیرد، تا جایی که قابلیت های

 .استفاده از این پهپاد اقبال نشان بدهند

حسن شاهی با اعالم اینکه ماموریت های پهپاد کشاورزی خیلی فراتر از مواردی است که برای آن در نظر گرفته است، می گوید در 

تا وزن سم مورد استفاده این پهپاد را افزایش  اندحال حاضر کار به جایی رسیده است که کشاورزان از تیم سازنده در خواست کرده

مناطق تحت حفاظت را بر عهده   های گیاهی و جانوری به ویژه دربدهند. جدا از آن پهپادها قابلیت رصد و آمار گیری دقیق گونه

 .دارد که خیلی جالب است

انسانی خیلی قابل   ه خب با توجه به خطایشد کآمارگیری و سر شماری از این گونه های نادر عموما به صورت دستی انجام می

گونه ها را مورد رصد و آمار   هایی که انجام شده است خیلی راحت می شود نادر تریناستناد نبود و نیست. اما حاال با برنامه ریزی

 .گیری دقیق قرار داد . بدون اینکه در حوزه استحفاظی و اکوسیستمی آن کونه نادر دخالتی داشته باشیم

 تغال زایی برای جواناناش

گوید: در زمان فعالیت این خیلی خوب کشاورزان و باغداران به استفاده از این پهپادها اشاره می کند و می  حسن شاهی به استقبال

نفر به طور مستمر در محل فعالیت حضور دارند جدا از آن اطالعاتی که توسط این پهپاد رصد و نمونه برداری شده باید بعدا  5پهپاد 

هم بعد از دریافت اطالعات اخذ شده در زمینه ارزیابی این اطالعات فعالیت می کنند. که  مورد ارزیابی قرار بگیرد که خب چند نفر

 . اصوال اجرای آن نقش به سزایی در اشتغال زایی برای جوانان داشته است

 گرده افشانی با پهپادها

احی شده برای خودش را انجام بدهد بعد از اینکه پهپاد آماده شده توانست نقش طر  کار شناس اجرایی طرح پهپاد کشاورز می گوید

پهپاد در اجرای درست آنها هم خوش درخشید. مثال یکی  طراحان برای این پرنده آهنی برنامه های جدیدی طراحی کردند که اتفاقا 

د و انجام بود. دقت باالی پهپا  از کارهایی که پهپاد انجام داد کمک به گرده افشانی درست درخت ها به ویژه درخت های میوه دار

این مهم در زمان درست و در اوج باروری درخت ها باعث افزایش میزان تولیدات کشاورزی شد که خواست اصلی و اولیه هر باغداری 

جدا از استفاده باغدارها و کشاورزها از این طرح، با انتشار و پراکنش باکتری ها و حشراتی مفید در امر باغدری در بسته بندی  .است

سعی کردیم با گسترش حشرات به درد بخور در امر کشاورزی به جنگ آفت های گیاهی بریم که باز   توپ پینگ پنگهای شبیه 

 . هم در این زمینه موفق بودیم

حسن شاهی ادامه می دهد: حاال محیط زیست استان هم جزو متقاضیان اجرای این طرح است و قصد دارد با استفاده از قابلیت آن 

 .های در حال انقراض فعالیت کندنهدر زمینه رصد گو

اتکا به توان اجرایی و عملیاتی جوانان این مرز و بوم سرمایه گذاری در بانکی  :گویدکارشناس اجرایی طرح ساخت پهپاد کشاورزی می

 .رود و همیشه هم جواب داده استاست که هیچ وقت سرمایه آن از دست نمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961213000430 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۹چهار شنبه 

 کمیسیون کشاورزی؛ در حاشیه مجلس و منفعل نسبت به بودجه بخش کشاورزی

 منصور انصاری

تأکید داشته و همچنان داریم که متأسفانه برعکس جایگاه تعیین کننده کشاورزی در عرصه پیش ازاین بارها و بارها بر این موضوع 

دیگر اقتصادی، سیاست و تجارت و حساسیت مردم و سیاستمداران   نسبت به بخش های  اقتصاد کالن و ویژگی این بخش از اقتصاد

مواد غذایی یا پروتئینی، کمیسیون کشاورزی به عنوان به افزایش یا کمبود و نبود تولیدات این بخش و واکنش آنان به موضوع 

علت این ضعف و ناتوانی، عالوه بر  .نمایندگان بخشی از مردم ازجمله تولیدکنندگان، جایگاه مؤثر و تعیین کننده ای در مجلس ندارد

ایندگان انه گرایش اغلب نمساختار و ترکیب نمایندگان عضو این کمیسیون چندین عامل است که به اختصاری می توان گفت متأسف

به کمیسیون های دیگری غیرازاین کمیسیون است چرا که کمیسیون های دیگر در مجلس حوزه نفوذ و موقعیت شخصی بهتری 

برای نمایندگان فراهم می سازند و درنهایت و غالباً، نمایندگانی که در البی های قدرت موجود در مجلس نمی توانند وارد کمیسیون 

گرچه در این دوره از مجلس، کمیسیون کشاورزی تا !.وذ دیگر شوند به سَمت کمیسیون کشاورزی سوق داده می شوندهای پرنف

حدودی ترکیبی تخصصی دارد ولی اکثر آنان راهبردی جدی، همه جانبه و تعریف شده برای ساختار و اقتصاد کشاورزی ندارند و 

ساله  30ها و رسانه های جناحی می روند، با مجالت تخصصی با قدمت   سی روزنامهغالباً دنبال مسائل روز و متأثر از تیترهای سیا

هم، رابطه ای مضمونی برای انتقال تجربه و تعامالت مضمونی ندارند و بدتر آنکه از روی کم اطالعی گاهی موضع گیری هایی می 

یقاً غیرعلمی و نادرست است آسیب های جدی کنند که تا جمع کردن آن توسط همین مجالت که می دانند آن موضع گیری ها دق

آفت  .به تولید و اقتصاد کشاورزی وارد می شود. مثال مرغ های هورمونی یا برنج های آرسنیک دار و موضوعات و مسائلی ازاین دست

 ان ها است. به، باهدف جابجا کردن افراد و اشخاص در سطوح است«استیضاح به عنوان یک رانت نه حق  دیگر این کمیسیون، ابزار

عبارتی این دسته از نمایندگان این کمیسیون، مجلس را ملی نمی بینند بلکه از دریچه منطقه ای و در چارچوب رأی محوری 

موضوعات را دنبال می کنند. در مورد هیچ وزیری به اندازه وزیر کشاورزی، از سوی نمایندگان این کمیسیون یا جنب آن تا این حد 

نه ای نشده است، استیضاح هایی که با یک موج شروع می شود و به تدریج به سکوت می گراید و تا حدی حالت رسا  طرح استیضاح

 !بگم بگم ها که سابقه اش را همه می دانند  طنز و شوخی به خود گرفته است، همانند

مداوم روسایش به صورت دوره ای و حول این جناح بندی ها  12به  12یا  12به  11این کمیسیون، ترکیبی سیاسی، جناحی دارد؛ 

انتخاب می شوند که چندان وجاهت ندارد، یعنی اعتبار کمیسیون را چه از منظر مجلسیان و چه افکار عمومی می کاهد. بحث دیگری 

ی بکه در مورد این کمیسیون می توان به میان آورد، بی اطالعی شاکله آن در مورد اقتصاد کالن کشاورزی است. حداکثر دانش تجر

صادرات خوب است، واردات بد است چرا دولت وارد کرد چرا صادر نکرد یا چرا خرید تضمینی دیر »مجموعه این کمیسیون در حد 

انجام شده یا نشده چرا مرغ و یا گوشت قرمز گران شده است تأکید عامیانه به حمایت از تولید داخل به هر شکل و شیوه که حتی 

م باشد. نمایندگان این کمیسیون به واقع تکمیل کننده تیترهای رسانه ها هستند و از خود پیامی ممکن است برای آن زیان بخش ه

مستقل و تأثیرگذار برای جامعه کشاورزی و ساختار اقتصادی آن و برنامه های اجرایی یا به طورکلی موضوعات اصلی تحول ساز در 

ن، این کمیسیون را از تحوالت بعد از برجام در عرصه کشاورزی دور عرصه کشاورزی ندارند. ابتالی سیاسی جناحی بودن نمایندگا

داشته است، کما اینکه هیچ کدام از اعضای این کمیسیون اعالم نظری موافق یا مخالف در مورد سفر هیئت بلندپایه کمیسیون 

خودش، مالقاتی هم با رئیس فعلی این کشاورزی اتحادیه اروپا در رسانه ها نداشتند و درحالی که فیل هوگان ، احتماالً با تشخیص 

کمیسیون داشته است، اینکه چه گفته شد و چه توافقی صورت گرفت مشخص نیست، شاید سفری به اتحادیه اروپا، آن هم نه با 
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حال در آستانه تصویب نهایی الیحه بودجه پیشنهادی دولت و درعین حال برای بخش کشاورزی هستیم،  .برنامه و سیاستی مشخص

سیون کشاورزی به همان دالیلی که گفته شد نظری ندارد و البته وقتی در سطح کالن مجهز به دیدگاهی اقتصادی برای کشاورزی کمی

نباشد، تأثیری هم در جابجا کردن ارقام این بودجه نخواهد داشت. وضعیت این کمیسیون و میزان تأثیرگذاری آن در رابطه با بودجه 

سیون ها مقایسه کنید؛ درمی یابیم که چقدر این کمیسیون در حاشیه مجلس قرار دارد! حتی هیچ بخش کشاورزی را با سایر کمی

کدام از اعضای آن، مستقیم یا غیرمستقیم و همچون سایر نمایندگان، برای دفاع از بودجه ای بهتر یا افزایش یا جابجا کردن ردیف 

ا غیر آن نگرفتند . اما حاال بعد از تصویب این بودجه که وارد ماهیت و های آن، ارتباطی سازمان یافته با مطبوعات، خواه تخصصی ی

چندوچون آن نمی شویم ولی می دانیم که رقم چندان مناسبی برای کشاورزی با همه مصائب آن نیست، شک نکنید همین کمیسیونی 

وقعات بسیاری در مورد اینکه چرا این شد که اآلن بی عمل و منفعل است یا حداقل گزارشی از فعالیت های خود انعکاس نمی دهد، ت

 !و آن نشد، در گفتگو با رسانه های جناحی غیرتخصصی به زبان خواهند آورد

گفتنی است در میان اعضای این کمیسیون، نمایندگان مسلط و کار آشنا به کشاورزی و ساختارهای آن وجود دارند ولی در اقلیت  

ستند، در سودای سمت وزارت جهاد کشاورزی مسائل و موضوعات را دنبال می کنند و نه هستند و دسته دیگری هم که در اقلیت نی

   .مصائب کشاورزان و مشکالت کشاورزی مملکت. درواقع این تعداد معطوف به قدرت هستند

/Post.aspx?Id=http://www.foodpress.ir57df2a0e14cf4cc791c42c2c 
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 فارس - ۹۶/۱۲/۱۲ : تاریخ

 میلیون قطعه مرغ مادر را هم از بین برد ۱.۳تومان رسید/ آنفلوانزای پرندگان  ۱۴۰۰قیمت جوجه یکروزه به 

ریزی واحدهای تولیدکننده مرغ گوشتی برای شب عید به اتمام رسیده، رئیس انجمن ملی طیور ایران گفت: با توجه به اینکه جوجه 

وگو فرد در گفتسعید اصغری .تومان رسیده است 1400تومان رسیده بود، اکنون به  2700قیمت جوجه یکروزه که در اوج قیمت به 

افت و خیزهای زیادی را تجربه  96، در مورد آخرین وضعیت بازار جوجه یکروزه که در سال خبرگزاری فارسبا خبرنگار کشاورزی 

کرده، خاطرنشان کرد: متأسفانه در شش ماهه دوم امسال، موج آنفلوانزای حاد پرندگان اگرچه گفته شد که بیشتر روی واحدهای 

  .هزار قطعه مرغ مادر و جوجه یکروزه نیز بر اثر آنفلوانزای پرندگان از بین رفت 300یرگذاشت، اما یک میلیون و گذار تأثمرغ تخم

های مهبینی لطوی به تدابیری که واحدهای تولیدکننده مرغ مادر در نظر گرفته بودند، اشاره کرد و گفت: این واحدها به دلیل پیش

های ماه میزان نگهداری گلهریزی برای تولید مرغ مادر را افزایش دادند و در عین حال، اواخر دیجهناشی از آنفلوانزا از خردادماه جو

اکنون به دلیل پایان رئیس انجمن ملی طیور ایران به این نکته اشاره کرد که هم .هفته نیز تغییر دادند 70هفته به  64مرغ مادر را از 

تومان در هر قطعه  1500تا  1400محصول روند نزولی گرفته و به میانگین قیمتی ریزی برای تولید شب عید، قیمت این جوجه

  .تومان رسیده بود 2700ماه و اوایل بهمن به میانگین قیمت رسیده است، اما در اواخر دی

اس قیمت براسروزه در بورس کاال چه تأثیری در کشف قیمت آن داشته، چرا که همچنان یکخبرنگار فارس پرسید؛ پس عرضه جوجه

گذاری نیاز بازار متغیر است که او گفت: براساس قانون ابزارهای مالی، اگر محصولی به طور مستمر در بورس عرضه شود، از شمول قیمت

سازی وی اضافه کرد: بورس فقط برای کشف قیمت نیست، بلکه برای خروج عرضه جوجه یکروزه از حالت سنتی و شفاف .شودخارج می

  .ت استبرای معامال

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961212001289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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=13961212001289


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139 سفندا دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 فارس - ۹۶/۱۲/۱۰ : تاریخ

 دهدفارس از وضعیت آب و هوا گزارش می

ِرو مرکز و شرق خلیج آینده صاف است روزهای جمعه و شنبه پیشروز  2شرایط جوی آرام در اغلب شهرها از شنبه/ آسمان تهران  

  .فارس و تنگه هرمز مواج است و روز شنبه در اغلب مناطق کشور جوی آرام خواهد داشت

های هواشناسی و خروجی الگوها، امروز در مناطقی از ، بر اساس تحلیل آخرین نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های شمالی آذربایجان های البرز مرکزی و شرقی، سواحل غربی خزر و بخشدامنه های زاگرس مرکزی،شرق، شمال شرق، مرکز، دامنه

رش باران، رعد و برق، بارش برف در ارتفاعات را شاهد هستیم و در جنوب شرق رگبار و رعد و برق در برخی ساعات شرقی و غربی با

وزش باد و در ارتفاعات بارش برف در شمال شرق، شرق، استان گلستان، ارتفاعات  روز آینده تداوم باران، رعد و برق،.دهدرخ می

 .د و در جنوب شرق نیز بارش پراکنده خواهیم داشتشوبینی میشمال غرب و استان گیالن پیش

های خراسان شمالی و رضوی بارش باران، گاهی ها در شمال خراسان رضوی است، در این روز در استانروز جمعه شدت بارش

ی عمومبینی می شود که در شمال خراسان رضوی احتمال آبگرفتگی معابر رعدوبرق، وزش باد و در نقاط مرتفع بارش برف پیش

 .شود اقدامات الزم به عمل آیدوجود دارد بنابراین جهت جلوگیری از خسارات احتمالی توصیه می

 .روزهای جمعه و شنبه مرکز و شرق خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است؛ روز شنبه در اغلب مناطق کشور جوی آرام خواهیم داشت

یز شود روز شنبه نمی  بینیگاهی باد شدید و در بعدازظهر افزایش ابر پیشآسمان تهران فردا صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، 

 .درجه خواهد بود 8و  17آسمان تهران صاف است؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران به ترتیب 

ا فردا و کمینه دمشود؛ بیشینه بینی میآسمان یاسوج دو روز آینده صاف تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر همراه با وزش باد پیش

 .درجه خواهد بود 1و منفی  12در یاسوج 

درجه زیر صفر سردترین مرکز  5ترین و شهرکرد با کمینه دمای درجه باالی صفر گرم 27روز آینده بندر عباس با بیشینه دمای 

میلی متر بارش سال  43.6میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز سیزدهم بهمن ماه امسال .استان خواهد بود

 .میلی متر بوده است 115.7بیشترین میزان بارش در هفته نوزدهم متعلق به منطقه الهیجان در استان گیالن به میزان .گذشته است

 .مطالعه کنند را از اینجا هواشناسی کشاورزی توانند جزئیات دیگری از خبرنامه هفتگیکاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961210000898 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۱۲/۰۹ : تاریخ

 دهد گزارش می وهوافارس از وضعیت آب

درصد سال گذشته روز جمعه در شمال شرق و شرق  43بهمن فقط  13ها تا روز آینده/ بارش 2ابری و آفتابی تهران طی آسمان نیمه

  .ها و سپس ابرناکی در این مناطق کاسته خواهد شدشود و از شب میزان بارشبینی میکشور بارش باران و برف پیش

یشیابی و هواشناسی، با ادامه فعالیت سامانه بارشی در مرکز و های پ، براساس نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

نیمه شرق کشور امروز شاهد بارش باران در این مناطق هستیم که در برخی از مناطق جنوبی گاهی با وزش باد، رگبار و رعدوبرق 

 .همراه است

شنبه بارش پراکنده باران در مرکز و نیمه پنج امروز همچنین بارش مالیم باران در سواحل شمالی کشور همچنان ادامه دارد و روز

 .یابد که در برخی مناطق شرقی همراه با رعدوبرق استشرقی کشور و سواحل شمالی ادامه می

 .شودبینی میفردا وزش باد شدید در جنوب و جنوب شرق کشور پیش

ز میزان بارش و سپس ابرناکی کاسته خواهد شود و شب ابینی میروز جمعه در شمال شرق و شرق کشور بارش باران و برف پیش

 .شد؛ همچنین بارش پراکنده برف در شمال غرب دور از انتظار نیست

شود و روز جمعه آسمان تهران صاف خواهد بود، بینی میابری، گاهی با وزش باد پیشآسمان تهران فردا کمی ابری، بعدازظهر نیمه

 .درجه خواهد بود 7و  16بیشینه و کمینه دما فردا در تهران 

شود و این شرایط روز جمعه نیز در یاسوج بینی میآسمان یاسوج فردا ابری، گاهی افزایش ابر، در برخی ساعات افزایش باد پیش

درجه باالی  29روز آینده بندرعباس با بیشینه دمای .و صفر درجه خواهد بود 12حاکم است. بیشینه و کمینه دما فردا در یاسوج 

میانگین بارندگی کل کشور .درجه زیر صفر سردترین مرکز استان خواهد بود 6ین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای ترصفر گرم

 .میلیمتر بارش سال گذشته است 43.6از ابتدای سال زراعی تا روز سیزدهم بهمن ماه امسال 

 .میلی متر بوده است 115.7ن به میزان بیشترین میزان بارش در هفته نوزدهم متعلق به منطقه الهیجان در استان گیال

 .مطالعه کنند را از اینجا هواشناسی کشاورزی توانند جزئیات دیگری از خبرنامه هفتگیکاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961209001191 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۱۲/۰۸ : تاریخ

 دهدفارس از وضعیت جوی کشور گزارش می

های فارس، غرب بوشهر، در استان روز آینده نیمه ابری است روز آینده بارش 2بارش باران و تگرگ در برخی شهرها/ آسمان تهران  

هرمزگان، جنوب غرب کرمان، شرق خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی و برخی نقاط سیستان و بلوچستان شدت بیشتری دارد 

  .کشور پدیده تگرگ نیز دور از انتظار نیستو در برخی مناطق جنوب شرق و جنوب 

سامانه بارشی  های هواشناسی با شروع فعالیتهای و مدل، براساس آخرین تحلیل نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های البرز هایی از جنوب غرب و جنوب و همچنین دامنهخشدر نیمه غربی کشور امروز در شمال غرب، غرب، سواحل غربی خزر، ب

مرکزی و زاگرس مرکزی و جنوبی شاهد ابرناکی، بارش باران، رعدوبرق و وزش باد هستیم که در مناطق کوهستانی به صورت برف 

 .شود و خلیج فارس مواج استاز امشب رگبار و رعدوبرق در جنوب فارس و شمال هرمزگان تشدید می.است

هایی های جنوبی زاگرس، جنوب، جنوب شرق، شرق و بخششود و در دامنهها در شمال غرب کشور کاسته میز آینده از ناپایداریرو

از شمال شرق و همچنین در نواحی مرکزی و غرب کشور ابرناکی، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد رخ خواهد داد که بارش 

 .استدر ارتفاعات زاگرس به صورت برف 

های فارس، غرب بوشهر، هرمزگان، جنوب غرب کرمان، شرق خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی ها در استانروز چهارشنبه بارش

و برخی نقاط سیستان و بلوچستان شدت بیشتری دارد و در برخی مناطق جنوب شرق و جنوب کشور پدیده تگرگ نیز دور از انتظار 

شنبه در سامانه شرقی اط جنوب شرق کشور وزش باد شدید رخ خواهد داد و سامانه مرکزی روز پنجروز چهارشنبه در برخی نق.نیست

 .شودکشور ابتدا سبب بارش پراکنده و وزش باد شده و به تدریج از کشور خارج می

یشینه نیز حاکم است. ب شنبهشود که این شرایط روز پنجبینی میابری به تدریج کاهش ابر و وزش باد پیشآسمان تهران فردا نیمه

 .درجه خواهد بود 5و  14و کمینه دما فردا در تهران 

وج شود، بیشینه و کمینه دما فردا در یاسبینی میآسمان یاسوج روز آینده ابری به تدریج افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده پیش

 .و یک درجه خواهد بود 12

ترین مرکز استان و همدان با کمینه دمای یک درجه زیر صفر رجه باالی صفر گرمد 25فردا اهواز و بندرعباس با بیشینه دمای 

 .سردترین مرکز استان خواهد بود

 .میلیمتر بارش سال گذشته است 43.6میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز سیزدهم بهمن ماه امسال 

 .میلی متر بوده است 115.7الهیجان در استان گیالن به میزان  بیشترین میزان بارش در هفته نوزدهم متعلق به منطقه

 .مطالعه کنند نجارا از ایهواشناسی کشاورزی  توانند جزئیات دیگری از خبرنامه هفتگیکاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961208001432 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۱۲/۱۴ : تاریخ

 دهدفارس از شرایط جوی کشور گزارش می

های شمالی کشور فردا شاهد ابرناکی، بارش باران، رعدوبرق بارش مالیم باران در برخی شهرها از فردا/ وزش باد و کاهش دما در استان 

و وزش باد در برخی شهرها خواهیم بود، همچنین با شمالی شدن جهت باد روی خزر و نفوذ هوای خنک به سواحل خزر، ابرناکی، 

  .شودبینی میرش باران در گیالن، مازندران، گلستان و اردبیل پیشوزش باد، کاهش دما و با

یابی و هواشناسی بعدازظهر امروز در های پیشها و نقشه، بر اساس تحلیل دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های ایالم، لرستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، جنوبی البرز، استان هایهای زاگرس مرکزی، دامنهغرب، دامنهشمال

 .دهدکرمانشاه، همدان، قزوین، البرز، تهران و استان مرکزی افزایش ابر، گاهی وزش باد و بارش پراکنده رخ می

د که سبب ابرناکی، بارش باران، گاهی رعدوبرق و کنای از تراز میانی جو کشور عبور میدامنهشنبه و چهارشنبه موج کمروزهای سه

های ایالم، لرستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، وزش باد در استان

 .شودبختیاری می تهران، قم، سمنان، شمال خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و برخی مناطق چهارمحال و

در این مدت با شمالی شدن جهت باد روی دریای خزر و نفوذ هوای خنک به سواحل دریای خزر ابرناکی، وزش باد، کاهش دما و 

 .شود و در ارتفاعات البرز شاهد بارش برف خواهیم بودبینی میبارش باران در گیالن، مازندران، گلستان و اردبیل پیش

شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا بینی میابری، بعدازظهر افزایش ابر، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید پیش آسمان تهران فردا کمی

  .درجه خواهد بود 13و  21در تهران 

درجه زیر صفر سردترین  5درجه باالی صفر گرمترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای  32روز آینده اهواز با بیشینه دمای 

  .خواهد بودمرکز استان 

متر ثبت شد، میزان بارش در سال گذشته در میلی 82.3اسفند امسال  11میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

 .درصد بارش سال گذشته است 63.8متر بود، بنابراین بارش سال جاری میلی 128.9این بازه زمانی 

متر بوده میلی 101.8زراعی متعلق به منطقه اللی در استان خوزستان به میزان  بیشترین میزان بارش در هفته بیست و دوم سال

 .است

 .مشاهده کنند را از اینجاخبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی  توانند جزئیات بیشتری ازکاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12140014031396 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://agro.irimo.ir/parameters/weather/modules/cdk/upload/content/bulletin/1015/khabarnameh%2023.pdf
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961214001403


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139 سفندا دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۱۲/۱۴ : تاریخ

 ای مقابله با ریزگردهارمیلیون دالر ب ۱۵۰هکتار جنگل از بنیاد مستضعفان/  ۱۰۰۰گیری باز پس

هکتار از اراضی جنگلی از بنیاد مستضعفان خبر داد و گفت: این اراضی برای  1000ها و مراتع از بازپس گیری رئیس سازمان جنگل 

  .شمال واگذار شده بود که خالف قانون بود-اجرای پروژه آزادراه تهران

که به مناسبت روز درختکاری و  ، خلیل آقایی پیش از ظهر امروز در نشست خبریخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شاید کمتر کسی به این موضوع توجه کرده باشد  :ها و مراتع کشور برگزار شد، خاطرنشان کردهفته منابع طبیعی در سازمان جنگل

که در کنار مشکل آب و هوا، ما مشکل خاک هم داریم، اما مقام معظم رهبری مانند همیشه با درایت خود بر موضوع حفظ خاک 

ها و مراتع ها و مراتع با تأکید بر اینکه صد درصد از عرصه کشور حوزه آبخیزداری و حوزه جنگلرئیس سازمان جنگل.کید کردندتأ

میلیون هکتار از اراضی ملی،  30شود و طی چند سال اخیر است، افزود: حتی حریم شهر تهران هم حوزه کاری ما محسوب می

کنند، توانند از اراضی که در آن فعالیت میبرداران بهتر میاگذار شده است، چرا که معتقدیم بهرهبرداران عرصه وحفاظتی به خود بهره

 .محافظت کنند

خبر داد و گفت: سازمان  میلیون دالر با موافقت مقام معظم رهبری برای اجرای طرح تنفس جنگل 200اختصاص آقایی از 

های اعتباری توزیع شود، اما شود و باید این بودجه بر اساس ردیفها ایجاد میبرنامه و بودجه تعاریفی دارد که یک سری محدودیت

 .های الزم را انجام داده استها در این زمینه پیگیریآنچه که مهم است اینکه سازمان جنگل

ها در ان جنگلچالوس و اینکه چرا سازم -های شمال به دلیل احداث آزادراه تهران وی همچنین در مورد تخریب بخشی از جنگل

ها وارد گود شده و هر آنچه که جنگل در مسیر توافق برای احداث آزادراه تهران این زمینه فعالیتی نکرده، گفت: اتفاقاً سازمان جنگل

 .شمال وجود دارد را تأکید کرده که نباید تخریب شود -

اتع توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: آزادراه شمال ها و مردر این میان مسعود منصور معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل

ها بر آن اهتمام داشتند که این پروژه اجرایی شود و به شکلی کار پیش پروژه بزرگ و مهم کشوری است که هم مردم و هم دولت

  .برود که حداقل تخریب و آسیب به منابع طبیعی را داشته باشد

شمال اختصاص  -هکتار از اراضی ملی برای تأمین و اجرای آزادراه تهران  6250ی داشت که ادولت مصوبه 75وی اضافه کرد: در سال 

هکتار برای تأمین مالی پروژه اختصاص یافت اما پس از برآوردها  2870درصد سهم آن آورده دولت است و در کنار آن  50داده ش که 

اخیر وجود  3، 2هایی در د از این توافق خارج شود. مقاومتمشخص شد که هزار هکتار از این اراضی، اراضی جنگلی است که بای

ها را به وزارت جهاد کشاورزی برگردانند، چرا که ها موظف شدند که این زمینداشت، اما در نهایت بنیاد مستضعفان و شرکت آزادراه

 .و استرداد به منابع طبیعی است شد و اکنون در حال اقاله )برهم زدن معامله و قرارداد( اسناد آنجنگل نباید واگذار می

ای در مقابل ها به گونهرسد که سازمان جنگلها در پاسخ به اینکه این گونه به نظر میمعاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل

برخی برداری از اراضی ملی را دارد و تنها خواری دولتی سکوت کرده است، به صراحت گفت: طبق قانون دولت اجازه بهرهزمین

شمال در اراضی  -ها، مزارع تولید بذر، اراضی جنگلی و امثالهم وجود دارد و آزادراه تهران برداری در نهالستانها برای بهرهممنوعیت

 های تهران، البرز ووی همچنین بر این نکته تأکید کرد که قرار است تأمین اراضی جایگزین در استان .غیرجنگلی احداث شده است

  .شمال نیست -ورت بگیرد و لزوماً در حاشیه آزادراه تهران مازندران ص
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هایی های منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: قانون ممنوعیتها و مراتع در ادامه به قانون نحوه واگذاری عرصهرئیس سازمان جنگل آقایی

غیرمشجر را به هر کسی که بخواهد، در آن های منابع طبیعی در این زمینه گذاشته، اما ما به عنوان دولت اجازه واگذاری عرصه

 .گذاری انجام دهد، داریمسرمایه

 کوره زغال در اراضی جنگلی 1240تخریب 

های زیادی از جنگل های زغال در دل مناطق جنگلی که موجب تخریب بخشکوره وی همچنین در مورد قاچاق چوب و فعالیت

ایم که امسال فقره کشف قطع درخت نهال داشته 2400، 95د چرا که در سال به شدت با متخلفین برخورد خواهد ش :شود، گفتمی

مورد کشف شده که به مراجع  520کوره زغال جنگلی و امسال  720  ،95فقره رسیده و همچنین در سال  2300هم این رقم به 

  .اندشدهنفر دستگیر و به مقامات قضایی معرفی  94اند و در این زمینه مجموعاً قضایی معرفی شده

ماهه اول هر  6ها چه کاری برای مهار و کنترل پدیده ریزگردها انجام داده، گفت: در آقایی همچنین در پاسخ به اینکه سازمان جنگل

کاری در هزار هکتار نهال 5درصد ریزگردها منشأ خارجی دارد، اما در کانون بحرانی گرد و غبار با منشأ داخلی سال گذشته  70سال 

 .ایمها داشتهکاری و پخش آب در این حوزههزار هکتار نهال 30زستان انجام شده و امسال نیز جنوب خو

برای مقابله و کنترل پدیده  97میلیون دالر بودجه در سال  150اختصاص ها و مراتع از موافقت و رئیس سازمان جنگل

 .خبر داد و گفت: این موضوع در مجلس هم به تصویب رسیده است ریزگردها

زدایی و کنترل ریزگردها در کشور خودشان ها طرحی را برای مبارزه با بیاباننکته جالبی که آقایی به آن اشاره کرد، این که چینی

 .ای در کشور اجرا کنیمنامهانجام دادند که نتایج خوبی در برداشته که قرار است این طرح را با امضای تفاهم

ها و مراتع با مشارکت هزار هکتار توسعه و کشت گیاهان دارویی در سازمان جنگل 43که امسال وی همچنین به این نکته اشاره کرد 

 .مردمی انجام شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961214000896 
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 و منابع طبیعی اقلیم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۴تاریخ: 

 ها به منابع طبیعی بازگردانده شدهزار هکتار از اراضی جنگل

 .ها، حدود هزار هکتار از اراضی جنگلی به منابع طبیعی بازگردانده شدمعاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با تالش سازمان جنگل

معاون وزیر جهاد کشاورزی و  خلیل آقایی، ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

وز ملی درختکاری و هفته منابع طبیعی برگزار شد با ها، مراتع و آبخیزداری در نشست خبری که به مناسبت ررییس سازمان جنگل

اشاره به اینکه نقش و جایگاه بی بدیل منابع طبیعی در تمام دنیا بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: با توجه به تاکید مقام معظم 

 .ایع طبیعی هستیمرهبری در اهمیت حفاظت از خاک ، در سال های اخیر به طور قابل توجهی شاهد حفاظت از عرصه های من

ار کنند، واگذبه منظور حفاظت به بهره بردارانی که در آن عرصه زندگی می منابع طبیعیمیلیون هکتار اراضی  30به گفته وی؛ 

گفت: براساس تفاهم نامه سازمان جنگل ها  شمال-اگذاری اراضی به آزادراه تهرانآقایی با اشاره به آخرین وضعیت و.شده است

با بنیاد مستضعفان تخریب و ساخت و ساز و بهره برداری از عرصه های جنگلی از دستور کار خارج شد و تنها براساس قانون اراضی 

 .مرتعی و منابع طبیعی تابع شرایط و قوانین به بهره برداران واگذار می شود

ها، حدود هزار هکتار از اراضی جنگلی به منابع طبیعی بازگردانده شد، چراکه هیچ سازمان جنگل به گفته این مقام مسئول با تالش

 .گونه دخل و تصرف و دستکاری در عرصه های جنگلی نباید صورت گیرد

وان به عن هامعاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به آنکه جنگل بستر ترقی و توسعه کشور است، بنابراین سازمان جنگل

نماینده دولت برای تامین مالی پروژه اقدام به واگذاری اراضی مرتعی در هر جایی که جنگل نباشد و به منابع طبیعی آسیبی وارد 

شمال -هکتار اراضی ملی به آزادراه تهران 6250بنابر مصوبه دولت برای تامین مالی پروژه،  75وی افزود: سال .نشود، خواهد کرد

این مقام مسئول گفت: محدودیتی در واگذاری منابع طبیعی نداریم، .هکتار کاهش پیدا کرد 2780د که مجددا به اختصاص داده ش

آقایی تعداد پرونده های قطع نهال و درخت در سال گذشته .ها وجود ندارداین درحالی است که براساس قانون، امکان واگذاری جنگل

ها، مراتع و آبخیزداری رئیس سازمان جنگل.مورد تقلیل یافته است 2300ال این رقم به مورد اعالم کرد و گفت: امس 2400را بیش از 

، به طوریکه ریزگردها منشا داخلی و خارجی دارند :در بخش دیگر سخنان خود با اظهار نگرانی از وضعیت ریزگردها بیان کرد

 .در شش ماه نخست سال منشا آنها خارجی و شش ماهه دوم داخلی است

 میلیون دالر بودجه به ریزگردها 150 اختصاص

هزار هکتار اقدام به  5وی ادامه داد: سال گذشته وزارت جهاد در استان هایی که با پدیده ریزگردها روبرو بودند در مساحتی بالغ بر 

 .اشته باشیمهزار هکتار د 30نهال کاری کرد که امسال متعهد شدیم که نهال کاری و مدیریت چرای مراتع را در سطحی معادل 

هزار هکتار اراضی  45، افزود: فعالیت اصلی ریزگردها در جنوب شرق اهواز استمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 

میلیون دالر بودجه از صندوق توسعه ملی به  150مقام معظم رهبری،  97در این منطقه کانون اصلی ریزگردها هستند که در سال 

وی با اشاره به اینکه طرح توقف بهره برداری از جنگل در برنامه ششم توسعه یکی از محورهای .ص داده استبحث ریزگردها اختصا

قانون برنامه ششم توسعه بند )ب( بهره برداری از جنگل را به کسی  38اساسی سازمان جنگل هاست، تصریح کرد: براساس ماده 

 .از جنگل؛ قاچاق محسوب می شود واگذار نخواهیم کرد، بدین منظور هرگونه بهره برداری

هیچ گونه مجوز بهره برداری از درختان   97به گفته آقایی؛ با توجه به طرح توقف بهره برداری از جنگل های شمال،از ابتدای سال 

ایت خبر داد و گفت: با عن میلیون دالر اعتبار به پروژه آبخیزدار 200اختصاص  این مقام مسئول از.جنگلی، صادر نخواهد شد
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میلیون دالر اعتبار به طرح های آبخیزداری و آبخوان داری به عنوان یک فعالیت ویژه اختصاص خواهد  200مقام معظم رهبری، 

 .، شاهد فعالیت برجسته ای در این حوزه باشیم97یافت و انتظار می رود با پیگیری منابع طبیعی در سال 

 .نتظار می رود طرح کاداستر ممیزی مراتع و منابع در نقاط حساس، انجام شودبه گفته رئیس سازمان جنگل ها در دو سال آینده ا

https://www.yjc.ir/fa/news/6461417/%D9%87%D8%B2%D8% 
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 فارس - ۹۶/۱۲/۰۹ : تاریخ

 های دولتی برای تنظیم بازار شب عیدتالش دستگاه

های دولتی امسال به طور هماهنگ برای جلوگیری سازی و توزیع میوه و کاالهای اساسی دستگاههای بهاره تا ذخیرهاز برپایی نمایشگاه

  .اندهای گذشته اقدام به توزیع کاالهای پرمصرف خانوار به وفور و با قیمت مصوب تنظیم بازار کردهتجربه تلخ سالاز تکرار 

، طی پنج سال اخیر بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی قیمت کاالهای اساسی و فاطمه بیات- گروه اقتصادی- خبرگزاری فارس

 .درصد افزایش قیمت داشته است 50تا  10پرمصرف خانوار از جمله برنج، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، شکر و روغن بین 

طبق بررسی خبرنگار فارس در یک فرایند چهار و نیم ساله از آمار رسمی بانک مرکزی، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در 

 .هزار تومان رسیده است 42که اکنون به تومان بوده  500هزار و  24، 92نیمه دوم سال 

تومان، روغن  7280به  5950هزار تومان رسیده است. هر کیلوگرم مرغ از  40تا  38هزار تومان به  28هر کیلوگرم گوشت گوساله از 

 .رسیده است 96هزار تومان در اسفند سال  25به  92در نیمه دوم سال  500هزار و  21کیلوگرمی از  5نباتی جامد 

تومان  800هزار و  10تومان به  400هزار و  6تومان و برنج درجه یک داخلی از  3120تومان به  400هزار و  2شکر از کیلویی 

 .رسیده است

رسد، بیشترین افزایش قیمت را در سبد پرمصرف خانوار هزار تومان رسیده که به نظر می 16تومان به  8300ای تخم مرغ هم از شانه

 .اخیر داشته است سال و نیم 4در 

درصد این رقم چندان دور از ذهن نیست، اما دولت برای تنظیم بازار شب عید و 10تا  8البته با محاسبه نرخ تورم ساالنه بین 

 .جلوگیری از سوء استفاده دالالن اقدام به توزیع کاالهای اساسی با قیمت مصوب کرده است

 ایهای زنجیرههزار تن برنج در فروشگاه 60توزیع 

ی های مختلفی برای تنظیم کاالهای اساسیزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت که برای تنظیم بازار شب برنامه

 .شودهزار تن برنج از جمله آنهاست که در دو مرحله توزیع می 60داریم که توزیع 

ای توزیع شده که قیمت هر های زنجیرهتنظیم بازار از فروشگاه با نرخ  ماهبهمن 20هزار تن برنج از  30سیف افزود: در مرحله اول 

 .کیلو برنج تنظیم بازاری بسته به نوع آن متفاوت است

 2کیلویی  PR تومان، برنج 600هزار و  5، 1121هر کیلوگرم برنج هندی بنا بر اعالم مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران 

 .شودکیلوگرمی عرضه می 10های است که در بسته تومان 900هزار و  3تایلندی تومان و هر کیلوگرم برنج  600هزار و 

 درصد زیر قیمت بازار 10توزیع روغن 

درصد زیر قیمت بازار تهیه شده و  10تا  5شده روغن های انجامریزیمعاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین اعالم کرد که طی برنامه

 .عرضه خواهد شد

 تومان 2722لویی شکر تنظیم بازاری کی

گرمی بسته بندی شده با  100  تومان و همچنین کره 2722سیف در مورد قیمت شکر و کره نیز گفت: شکر با قیمت هر کیلوگرم 

 .شودتومان برای این ایام توزیع می 2720قیمت هر عدد 

 نقطه تهران 4نمایشگاه فروش بهاره در  4برپایی 
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نقطه پایتخت خبر داد و گفت: این  4کشاورزی استان تهران هم از برپایی نمایشگاه بهاره در کریم ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد 

های آن حکیمیه در شرق تهران، مصال در مرکز تهران، شود که مکانروز برپا می 10ها از امروز نهم اسفند ماه به مدت نمایشگاه

 .اندز دریافت کردهبوستان والیت در جنوب تهران و پارک ارم در غرب تهران مجو

وی بر این نکته تأکید کرد که با توجه به اینکه مصرف خانوار در ماه پایان سال و برای شب عید ممکن است افزایش داشته باشد، 

مرغ کننده و تولیدکننده تأیید و نهایی شده و گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج و تخمها توسط سازمان حمایت از حقوق مصرفقیمت

 .تان تهران به میزان کافی ذخیره شده و نگرانی بابت تأمین مایحتاج مردم وجود نداردبرای اس

 800هزار و  12تومان و تخم مرغ هر شانه  200هزار و  6مرغ تازه تنظیم بازاری بنا برا اعالم ذوالفقاری قیمت هر کیلوگرم 

 .تومان است

ان خاطر داد که گوشت گرم گوسفند وارداتی به وفور و به قیمت شقه حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام هم اطمین

ها ای و مراکز عرضه تعاونیهای زنجیرههزار تومان در فروشگاه 28هزار تومان و هر کیلو گوشت منجمد گوساله وارداتی  33کیلویی 

 .شودهمچنان توزیع می

هانی گوشت گوساله وارداتی و افزایش قیمت ارز دولت برای آنکه جلوی وی به این نکته هم اشاره کرد که با توجه به افزایش قیمت ج

درصد کاهش تا داد تا جلوی افزایش قیمت را  12درصد به  26افزایش قیمت را بگیرد، تعرفه واردات گوشت گوساله منجمد را از 

 .بگیرد

 هزار تن سیب و پرتقال برای بازار شب عید 60ذخیره سازی 

پرتقال برای شب عید خبر داد و گفت:  سازی دو نوع میوه سیب وامل سازمان تعاون روستایی هم از ذخیرهاوسط هاشمی مدیرععلی

هزار تن از محل  30هزار تن آن پرتقال است که نزدیک به  40هزار تن سیب و پرتقال خریداری و ذخیره سازی شده است که  60

  .هزار تن سیب از محل داخل خریداری شده است 20ا است. همچنین تن پرتقال والنسی 300هزار و  10پرتقال تامسون شمال و 

 های زنجیره ایدرصد تخفیف در فروشگاه 20توزیع ماهی بسته بندی شده با 

های درصدی در فروشگاه 20بندی با تخفیف حسن صالحی رئیس سازمان شیالت ایران هم گفت: در اسفندماه انواع آبزیان بسته

 .کنیممیای کشور عرضه زنجیره

توانند از طریق آنالین ماهی کنندگان میمصرف :شهر کشور خبر داد و گفتکالن 4وی همچنین از فروش آنالین ماهی تازه به 

 .ساعت بعد ماهی تازه را درب منزل تحویل گیرند 48محصول خود را سفارش داده و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961209000439 
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 بازار و قیمت ها  
 فارس - ۹۶/۱۲/۰۸ : تاریخ

 یورو شد ۴رشد قیمت جهانی گوشت گوساله تعرفه واردات را کاهش داد/ هر کیلو گوشت گوساله برزیلی 

 4000مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: قیمت جهانی گوشت گوساله طی سه ماه اخیر در برزیل افزایش یافت و به هر تن  

  .درصد برساند 12درصد به  26یورو رسید، دولت با توجه به نوسان نرخ ارز تصمیم گرفت تا تعرفه واردات گوشت گوساله را از 

اسفند برای تنظیم بازار گوشت قرمز، تعرفه واردات گوشت منجمد  6، هیأت وزیران روز خبرگزاری فارساورزی به گزارش خبرنگار کش

 .درصد کاهش داد 12درصد به  26گوساله را از 

گوشت قرمز سطح کشور را از محل واردات با توجه به اینکه دولت طی چند سال گذشته همواره برای تنظیم بازار، بخشی از نیاز 

باره چه اتفاقی افتاده که تعرفه واردات کاهش یافته و آیا این کند، این سؤال به وجود آمد که به یکگوشت منجمد گوساله تأمین می

 .مسئله در پی منافع افراد خاص بوده یا اینکه در راستای تنظیم بازار شب عید صورت گرفته است

های سطح شهر به دلیل تفاوت قیمت فروشیها، کبابها، پادگاننگار فارس بخش اعظمی از نیاز گوشت قرمز ارگانبه گزارش خبر

هزار  45تا  38رسد، با قیمت گوشت قرمز داخلی که بین هزار تومان به فروش می 28گوشت منجمد گوساله وارداتی که کیلویی 

 .شودتومان است، از این محل تأمین می

وگو با خبرنگار فارس در مورد علت کاهش تعرفه واردات مید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتهمچنین ح

کنندگان اقدام به کاهش تعرفه واردات گوشت گوشت منجمد گوساله گفت: دولت در راستای مباحث تنظیم بازار و حمایت از مصرف

 .درصد کرده است 12درصد به  26منجمد گوساله از 

ماهه گذشته از دیگر دالیل کاهش تعرفه دانست و افزود: طبق ویژه در برزیل را طی سهوی افزایش قیمت جهانی گوشت گوساله به

هزار تومان شده بود؛ چراکه هر تن گوشت گوساله در  28شده گوشت منجمد گوساله برای واردکنندگان محاسبات ما قیمت تمام

 .هزار یورو رسیده است 4برزیل به 

م های تنظیسه ماه اخیر نیز اشاره کرد و گفت: با افزایش نرخ ارز، در راستای سیاستورناصری همچنین به نوسان نرخ ارز طی دو، 

ای را به بازار داخلی تحمیل نکند و در نتیجه با کاهش تعرفه سعی کردیم، گرفت، تا قیمت اضافهای تصمیم میگونهبازار دولت باید به

 .منجمد گوساله را ثابت نگه داریم تا قیمت گوشت

های خام دامی در این زمینه به خبرنگار فارس گفت: این کار اگرچه با هدف تنظیم فرهاد آگاهی رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده

یر بسیار دهای مرتبط در این حوزه، دولت های مکرر انجمنرغم توصیهبازار و تأمین کسری نیاز کشور صورت گرفته است، اما علی

 .یافتماه تعرفه واردات گوشت منجمد گوساله کاهش میتصمیم گرفت و بهتر بود، از ابتدای دی

ما با  بر است وکه تولید گوشت قرمز، آبوی با اشاره به مشکالت متعدد در حوزه تولید گوشت قرمز در داخل کشور گفت: از آنجایی

درصد لحاظ شود،  5عرفه واردات و سود بازرگانی به حداقل ممکن برسد و یا حداکثر بحران آب مواجه هستیم، توصیه ما این بود که ت

 .اما در این زمینه مقاومت وجود دارد

واردات  رویه تعرفهکنید کاهش بیهای خام دامی در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که فکر نمیرئیس انجمن واردکنندگان فرآورده

است،  های اقتصاد مقاومتیتر از تولید داخل باشد که برخالف سیاسته گوشت وارداتی بسیار پایینشدشود، تا قیمت تمامسبب می

تنها تهدیدی برای تولید داخل نیست، بلکه با توجه به شرایط کشور منجر به حمایت از سفره مردم و کاهش گفت: این موضوع نه

 .شودقرمز میهای صنایع غذایی مرتبط با گوشت شده فرآوردهتمام هزینه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961208000767 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۱۲/۰۸ : تاریخ

 ماه افزایش یافت بر اساس اعالم مرکز آمار ایران قیمت مرغ و برنج در بهمن

  .را منتشر کرد 96مار ایران گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقالم خوراکی منتخب در بهمن ماه مرکز آ

از سوی  1396، گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقالم خوراکی منتخب در بهمن ماه خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .منتشر شد آمار ایرانمرکز 

ریال بوده است  626هزار و  134براین اساس متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی )هاشمی( درجه یک در بهمن ماه سال جاری 

 .ریال( تغییر محسوسی نداشته است 309هزار و  134که با توجه به این اطالع در دی ماه )

 :گروه نان و غالت

ریال بوده است که با توجه  626هزار و  134ایرانی )هاشمی( درجه یک در بهمن ماه سال جاری  متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج

متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج  ریال( تغییر محسوسی نداشته است. در ماه مذکور 309هزار و  134به این اطالع در دی ماه )

 .درصد افزایش داشته است 4،25ریال(،  384و  هزار 62ریال بوده است که نسبت به ماه قبل ) 65037خارجی درجه یک 

 :گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها

 27هزار و  406ریال رسیده است که نسبت به ماه قبل ) 161هزار و  407متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند در این ماه به 

ریال و دی ماه  55هزار و  387او یا گوساله )در بهمن ماه ریال(، تغییر محسوسی نداشته است. متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گ

درصدی  3،18ریال( تغییر محسوسی نداشته است. در این گروه متوسط قیمت یک کیلوگرم مرغ ماشینی با افزایش  860هزار و  386)

 .(ریال 72325ریال و دی  74628مواجه بوده است )بهمن ماه 

 :گروه شیر، پنیر و تخم مرغ

ریال می باشد که نسبت به ماه قبل  38988ریال و یک کیلوگرم ماست پاستوریزه  28224ت یک لیتر شیر پاستوریزه متوسط قیم

ریال  59334گرمی پنیر ایرانی پاستوریزه  500درصد افزایش قیمت داشته اند. در این ماه قیمت یک بسته  0.85و  0،59به ترتیب 

شته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم تخم مرغ ماشینی در بهمن ماه برابر تغییر محسوسی ندا است که نسبت به ماه قبل 

 .درصدی مواجه بوده است 1.5ریال( با افزایش  80406ریال است که نسبت به ماه قبل ) 81608

 :گروه روغن ها و چربی ها

درصد افزایش داشته  0،45به دی ماه ریال است که نسبت  33553گرمی کره پاستوریزه )کره حیوانی(  100متوسط قیمت یک بسته 

ریال است که تغییر محسوسی نسبت به ماه قبل نداشته  53857گرمی روغن مایع  900است. در این گروه متوسط قیمت یک بطری 

 .است

 :گروه میوه و خشکبار

درصدی  11،22با افزایش  ریال( 56182)ریال بوده است که نسبت به ماه قبل  62486متوسط قیمت یک کیلوگرم موز در بهمن ماه 

ریال(  37823ریال بوده که نسبت به ماه قبل ) 37602مواجه شده است. متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب درختی زرد در بهمن ماه 

 33377ریال است که نسبت به ماه قبل ) 33536تغییر محسوسی نداشته است. متوسط قیمت پرتقال محصول داخل در بهمن ماه 

 .وسی نداشته استریال( تغییر محس

 :گروه سبزیجات
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ریال بوده که نسبت به ماه قبل به  22706ریال و یک کیلوگرم گوجه فرنگی  28404متوسط قیمت یک کیلوگرم خیار در بهمن ماه 

 17318)ریال که نسبت به ماه قبل  17799درصد کاهش داشته اند. متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب زمینی  14.59و  5،61ترتیب 

درصد  15.59ریال بوده که نسبت به ماه قبل  25483درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت یک کیلوگرم پیاز  2.78 ریال(

 .افزایش داشته است

 : گروه قند، شکر، شیرینی ها و چای

اشته درصد افزایش د 0،26ریال(  40707)ریال است که نسبت به ماه قبل  40811متوسط قیمت یک کیلوگرم قند در بهمن ماه 

هزار  208ریال است که نسبت به ماه قبل ) 357هزار و  212گرمی چای خارجی در بهمن ماه  500است. متوسط قیمت یک بسته 

 .درصدی داشته است 1.66ریال( افزایش  887و 

 :گروه محصوالت خوراکی طبقه بندی نشده درجای دیگر

درصد  1،22ریال(  55927یال است که نسبت به ماه قبل )ر 56607متوسط قیمت یک کیلوگرم رب گوجه فرنگی در بهمن ماه 

 .افزایش داشته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961208000554 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961208000554


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139 سفندا دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۱۲/۰۸ : تاریخ

 بار در پایان سال و عید نوروز ساعت کار میادین و بازارهای میوه و تره

  .دبار اعالم شساعت کار میادین و بازارهای میوه و تره بار در ایام منتهی به پایان سال و ایام نوروز از سوی سازمان میادین میوه و تره

به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت میادین، در راستای افزایش خدمات رسانی به شهروندان در ایام  رگزاری فارسخبگزارش  به

ها جهت برنامه ریزی برای فعالیت در پایانی سال در میادین و بازارهای میوه و تره بار تابعه، به عموم شهروندان و بهره برداران غرفه

 .شودرسانی میاطالعایام پایانی سال 

 . شودساعت فعالیت میادین و بازارهای میوه و تره بار در ایام پایانی سال به شرح ذیل اعالم می

 : کلیه میادین وبازارها 23/12/96الی  07/12/96از مورخ  -1

 13لغایت  8صبحها : از ساعت 

 30/19لغایت  30/14بعدازظهرها : ازساعت 

 28/12/96لغایت روز دوشنبه  24/12/96روز پنجشنبه مورخ  -2

 21صبح لغایت  30/7به صورت یکسره از ساعت 

 00/14لغایت  30/7از ساعت  29/12/96روز سه شنبه مورخ  -3

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961208000521 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۸تاریخ: 

 اسفند در بازار ۱۰عرضه مرغ شب عید از 

 .کنندمدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: مرغداران تولیدات خود را برای شب عید از دهم اسفند ماه، وارد بازار می

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی گوشتی در گفتگو با خبرنگار عظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مرغداران

هار کرد: با توجه به افزایش جوجه ریزی واحد در ایام پایانی سال وجود ندارد، اظ تولید مرغبا اشاره به اینکه نگرانی از حیث  ،جوان

 .های مرغداری برای ایام پایانی سال، جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود و نوسان شدید قیمت در بازار وجود ندارد

 .به گفته وی؛ مرغداران از دهم اسفند، تولیدات شب عید خود را وارد بازار می کنند

در  قیمت واقعی هر کیلو مرغ زندهدرصدی نرخ جوجه یکروزه،  100یش هزینه های تولید و رشد حجت ادامه داد: با توجه به افزا

هزار و  8هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها  6تا  500هزار و  5ایام پایانی سال برای جلوگیری از متضرر شدن مرغداران 

 .تومان است 500

توزیع   اینکه ورود بی موقع شرکت پشتیبانی به زیان تولیدکنندگان تمام می شود، افزود:عضو اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به 

تواند به تعادل نرخ در بازار کمک در صورت روند روبه رشد قیمت باالتر از نرخ واقعی می  پشتیبانی امور دام مرغ توسط شرکت

هزار و  5در بازار  نرخ هر کیلو مرغ زندهبه گفته وی؛ اکنون .کند، در غیر این صورت زیان تولیدکننده را به همراه خواهد داشت

 .تومان است 700هزار و  7تا  500هزار و  7تومان و مرغ آماده به طبخ  200

https://www.yjc.ir/fa/news/6450370/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۸تاریخ: 

 هزار واحد مرغداری مجاز و غیر مجاز در کشور/آنفلوانزا حاد پرندگان یک تهدید ملی است ۲۷وجود 

 .هزار واحد مرغداری مجاز و غیرمجاز در کشور خبر داد 27رئیس سازمان دامپزشکی از وجود 

، علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی گزارش خبرنگاربه 

ساله در دنیا دارد، اظهار کرد: در ابتدا  100عمر  صنعت طیوره اینکه در ششمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور با اشاره ب

هزار قطعه آغاز کردند، اما هم اکنون سیستم های زنجیره و یکپارچه و آزمایشگاه، مجهز در این  2پرورش دهندگان کار خود را با 

 .صنعت احداث شد

 .هزار میلیون قطعه معدوم شد 3تا  2المللی بیش از  به گفته وی؛ در چند دهه گذشته میزان کشتار مرغ در یک شرکت بین

ساله دوم، اتفاق  30قدمت دارد که بیشترین رشد صنعت طیور در   این مقام مسئول ادامه داد: این صنعت در کشور ایران بیش از 

ن کرد: با توجه به افزایش سرانه هزار واحد مرغداری مجاز و غیرمجاز داریم، بیا 27رفیعی پور با اشاره به اینکه بیش از .افتاده است

 .مصرف و رشد جمعیت ، صنعت طیور با رشد فوق العاده ای در صنعت روبرو شده است

 رشد صنعت طیور مشکالت متعدی رقم زد

جمیع ت، زیربناها با مشکالتی روبرو شده اند، افزود: براین اساس یک سوم کشور با تراکم و رشد صنعت طیوروی با اشاره به اینکه با 

 .و دوسوم با پراکندگی صنعت طیور روبروست که این امر مشکالت متعددی به وجود آورده است

گونه متفاوت وارد کشور می شوند که این امر در 400میلیون پرندگان مهاجر با  4تا  2رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: سالیانه 

 .ده استبحث شیوع آنفلوانزا ، سازمان را با مشکالتی روبرو کر

وی با اشاره به اینکه تراکم و تجمیع و پراکندگی صنعت طیور مشکالت متعددی را رقم زده است، بیان کرد: چنین شرایطی،سختی 

کار ناوگان حمل و نقل صنعت طیور را به ما تحمیل کرده و موجب شده این امر در کنار مرغداری های غیر مجاز مزید بر علت شده 

واحد تولیدکننده خوراک دام در کشور مشغول فعالیت هستند، افزود: مرغداران با  570ره به اینکه بیش از رفیعی پور با اشا.است

 .استفاده از تولید خوراک دستی و عرضه پرندگان به صورت روز بازار و هفته بازار مشکالتی به وجود آورده اند

ایطی رسیده ایم که امکان صادرات در حوزه مرغ و تخم مرغ برای این مقام مسئول ادامه داد: باوجود آنکه در سال های اخیر به شر

 .صنعت فراهم شده است اما به سبب شیوع آنفلوانزا حاد پرندگان در امر صادرات با مشکالتی روبرو شده ایم

صنعت طیور در ایران  سال از عمر 60سال گذشته اولین بار بیماری آنفلوانزا طیور شناخته شد، افزود:  140وی با اشاره به اینکه در 

 .می گذرد، در این مدت همیشه با اپیدمی بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان روبرو بودیم

، یک تهدید ملی محسوب می شود، بیان کرد: این ویروس یک بیماری هزار چهره آنفلوانزا حاد پرندگانرفیعی پور با اشاره به اینکه 

 .یون قطعه را نابود کرده استمیل 23بیش از  1998تا  1958است که از سال 

 .میلیون قطعه را از بین برده است 200این ویروس در چهار سال اخیر حدود   به گفته وی؛

 مدیریت بهداشتی پاشنه آشیل صنعت طیور

ه توی با اشاره به اینکه این ویروس در حوزه مقاومت بسیار دقیق عمل می کند،گفت: این ویروس در فضوالت طیور بیش از چند هف

 .زنده می ماند، از این رو تولیدکنندگان باید یاد بگیرند که در کنار این ویروس به امر برنامه ریزی در تولید بپردازند

رفیعی پور با اشاره به اینکه در مدیریت بهداشتی طیور با مشکالت متعددی روبرو هستیم، تصریح کرد: بهره وری در صنعت به منظور 

 .ذایی برای سالمت آحاد جامعه، تنها با مدیریت بهداشتی محقق خواهد شدپویایی اقتصاد و امنیت غ
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وی با اشاره به اینکه مدیریت بهداشتی پاشنه آشیل ما به شمار می رود، گفت: مدیریت بهداشتی باید الفبا و سرلوحه کار قرار گیرد 

به امنیت غذایی و پویایی اقتصاد نگاه ویژه ای به  که به همین سبب از مسئوالن عالی مقام کشور انتظار می رود که برای دستیابی

 .این صنعت داشته باشند

 هزار قطعه مرغ تخم گذار معدوم شد 500میلیون و  2۴

رئیس سازمان دامپزشکی در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان گفت: تا کنون بیماری آنفلوانزا 

مرغ  هزار قطعه  500میلیون و  24استان کشور شناسایی شده که بدین منظور  20واحد مرغداری در  567حاد پرندگان در بیش از 

 .تخم گذار معدوم شده است

واحد  567هزار واحد مرغداری در این بازه زمانی، بیش از  27وی با اشاره به اینکه روند بیماری روبه کُندی است، افزود: از مجموع 

درگیر این بیماری است که این امر بدان معناست که اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای توسط سازمان دامپزشکی و دیگر دستگاه های 

 .بیماری تاثیرگذار بوده است دخیل در کنترل روند

به گفته رفیعی پور؛ اقدامات مقابله و مبارزه بیماری توسط دستگاه های دخیل ستاد آنفلوانزا شهرستان ها ، روند کند بیماری را به 

 50گفت: تاکنون از مجموع  آخرین وضعیت خسارت پرداختی به واحدهای مرغداری این مقام مسئول درباه.همراه داشته است

 .میلیارد تومان آن به مرغداران پرداخت شده است 35یلیارد تومان که دولت در اختیار سازمان قرار داده، حدود م

به گفته وی؛ خسارت واحدهای مرغداری و هر آنچه به سازمان دامپزشکی مربوط می شود، پس از تشکیل پرونده توسط استان ها و 

 .ارجاع به تهران پرداخت خواهد شد

ن دامپزشکی با اشاره به اینکه در مدیریت بهداشتی صنعت طیور با مشکالتی روبرو هستیم، بیان کرد: مدیریت بهداشتی رئیس سازما

از مرغ مادر،کارخانجات خوراک دام،جوجه یکروزه، حمل و نقل مرغ مادر تا فارم، حوزه کود مرغی و ورود و خروج خودرو و افراد در 

 .گیری از اپیدمی بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان باید مورد توجه قرار گیردبرای جلو قالب یک مدیریت بهداشتی 

وی با بیان اینکه جلوگیری از اپیدمی بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان به معنای شرایط امنیت زیستی است، تصریح کرد: مرغدار در 

گاه بفرستد و برحسب آن عمل کند، در غیر این طول دوره باید نمونه های مختلفی را برای بررسی وضعیت طیور خود به آزمایش

 .صورت مسیر پرخطری را پیش رو خواهد داشت

https://www.yjc.ir/fa/news/6453974/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%%DB%B-AF 
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 ها بازار و قیمت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۸تاریخ: 

 اسفند در بازار ۲۰شب عید از محدودیتی در عرضه اقالم اساسی وجود ندارد/ توزیع میوه

 .مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران گفت: محدودیتی در عرضه اقالم اساسی در بازار وجود ندارد

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگارحمید رضا خلیلی مدیر تنظیم بازار جهاد 

 سال، اظهار کرد: جهاد کشاورزی استان در ایام پایانیتنظیم بازار اقالم اساسی ، با اشاره به آخرین وضعیت باشگاه خبرنگاران جوان

به همراه شرکت های وابسته اعم از پشتیبانی امور دام و بازرگانی غله برای تعادل بخشی قیمت اقالم اساسی و برقراری تساوی میان 

در میادین میوه  عرضه و تقاضا اقدام به تامین و توزیع کاالهای اساسی از جمله برنج، تخم مرغ، مرغ منجمد، گوشت منجمد و میوه

 .نقطه استان کرده است 5و تره بار، فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های بهاره در 

بازار  در حباب کاذب قیمت تخم مرغ وی با اشاره به اینکه محدودیتی در عرضه اقالم اساسی در بازار وجود ندارد، افزود: با توجه به

 .ال به مراکز میادین میوه و تره بار، فروشگاه های زنجیره ای و بهاره مراجعه کننداز مردم تقاضا داریم که برای تامین این کا

و برنج در ارقام مختلف  200هزار و  6، هر کیلو گوشت مرغ 600هزار و  12در مراکز توزیع  نرخ مصوب هر شانه تخم مرغ خلیلی

د کشاورزی استان تهران ادامه داد: با توجه به سودجویی دالالن مدیر تنظیم بازار جها.تومان اعالم کرد 600هزار و  5تا  600هزار و  2

و احتکارکنندگان مبنی بر عرضه اقالم اساسی با قیمت های غیر واقعی در بازار از بازرسین اتاق اصناف و تعزیرات تقاضا داریم که با 

راکز تعیین شده وجود ندارد و به هر میزانی در م توزیع اقالم اساسیبه گفته وی؛ هیچ گونه محدودیتی در .متخلفان برخورد کنند

 .که تقاضا وجود داشته باشد؛ اقدام به توزیع این اقالم در بازار خواهیم کرد

در بازار بیان کرد: طبق روال سال های گذشته اقدام به خریداری و ذخیره  توزیع میوه شب عیدخلیلی درباره آخرین وضعیت 

اسفند میوه های ذخیره سازی شده در میادین میوه  20در سردخانه کرده ایم که در نهایت از  سازی دو رقم سیب و پرتقال با کیفیت

مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی ادامه داد: کمیته راهبردی پس از قیمت .و تره بار و شهرستان های تابع استان توزیع خواهد شد

 .ذخیره سازی شده را اعالم خواهد کرد ب سیب و پرتقالقیمت مصوگیری از سازمان صنعت و معدن و مراکز تعیین کننده، 

نمایشگاه دیگر در  4دی فعالیت خود را آغاز کرده است، یادآور شد:  25وی در خاتمه با اشاره به اینکه نمایشگاه بهاره مصلی از 

 .اسفند آغاز به فعالیت خواهد کرد 9مناطق حکمیه، بوستان والیت، ارم و خاوران از 

https://www.yjc.ir/fa/news/6450385/%D9%85%D8%AD%D8%A 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۰تاریخ: 

 های دامی/ قیمت مرغ متعادل استنوسان شدید قیمتی در نهاده

 300یک مقام مسئول با انتقاد از نوسان شدید نرخ نهاده های دامی گفت: در چند روز اخیر نرخ هر کیلو کنجاله سویا به طور متوسط 

 .تومان افزایش یافته است

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار

در بازار اظهار کرد: در چند روز اخیر نرخ هر کیلو کنجاله سویا به  دامی نوسان شدید نرخ نهاده های با انتقاد از ،خبرنگاران جوان

هزار تومان و  2تومان در بازار افزایش یافت، به طوریکه هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ  150تومان و ذرت  300طور متوسط 

 .را به همراه دارد تومان در بنادر تحویل داده می شود که این امر زیان انباشت مرغداران 1020ذرت 

انتظار می رود که در تنظیم  شرکت پشتیبانی امور داموی نوسان قیمت نهاده ها را ناشی از بی انصافی تجار دانست و افزود: از 

در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب  تومانی نرخ مرغ 200کاهش یوسفی از .بازار نهاده ها فعال تر عمل کند

هزار  7و خرده فروشی  720هزار و  6، غرفه های سطح شهر 200هزار و  6، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن 900هزار و  4غداری مر

 .تومان است 500و 

 .رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ازدیاد عرضه نسبت به تقاضا را دلیل اصلی کاهش قیمت مرغ در بازار اعالم کرد

ر را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به افزایش تقاضا در روزهای آتی انتظار می رود که قیمت مرغ به نرخ در بازا قیمت مرغ وی

 .واقعی خود در بازار برسد

تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به  300هزار و  8و مرغ آماده به طبخ  500هزار و  5 نرخ واقعی هر کیلو مرغ زندهیوسفی 

 .بعید است که نرخ مرغ در ایام پایانی سال به قیمت واقعی خود برسدوضعیت کنونی تقاضا 

https://www.yjc.ir/fa/news/6454440/%D9%86%D9%88%D8%B3% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۰تاریخ: 

 هابار در روزهای پایانی سال/ نارنگی قاچاق، صدرنشین خرده فروشیها از بازار میوه و ترهآخرین قیمت

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، رفت و آمد در بازار میوه جنب و جوش بیشتری پیدا کرده و قیمت برخی اقالم با افزایش 

 .نسبی در بازار همراه شده است

، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، رفت و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی گزارش خبرنگار به

جنب و جوش بیشتری پیدا کرده و قیمت برخی اقالم با افزایش نسبی در بازار همراه شده است که البته  و تره بار بازار میوهآمد در 

این امر خیلی غیر منتظره به نظر نمی رسد، چرا که همه ساله در چنین مواقعی بازار اقالم پرتقاضا با روند صعودی در بازار روبرو می 

، 800هزار و  6تا  800هزار و  5، موز 500هزار و  3تا  3ی دهد که نرخ هر کیلو خیار نشان م و بار  بازار میوه و ترهبررسی .شود

 .تومان است 500هزار و  5تا  500هزار و  2، سیب 500هزار و  3تا  2، پرتقال شمال 500هزار و  8تا  6پرتقال جنوب 

اقالم خانوارها محسوب می شود، در روزهای آتی نرخ گوید: با توجه به آنکه میوه یکی از پرتقاضاترین یکی از فروشندگان میوه می

 .انواع اقالم میوه و تره بار دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار خواهد گرفت

 رکود بر بازار میوه حاکم است

بازار میوه و از رکود حاکم بر   صنعت،تجارت و کشاورزی حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میوه وتره بار در گفتگو با خبرنگار

 .خبر داد و گفت: با توجه به ازدیاد عرضه نسبت به تقاضا، نوسان چندانی در بازار وجود ندارد تره بار

 .تومان در میدان عرضه می شود 500هزار و  5تا  5درصدی به نرخ  10هر کیلو موز با کاهش   به گفته وی؛

با توجه به ذخیره سازی مناسب و فراوانی میوه در ایام پایانی  :صابری بازار میوه و صیفی در ایام پایانی سال را پیش بینی کرد و افزود

 .درضد نوسان خواهد داشت 10تا  5حداکثر  میوه، نرخسال به دنبال افزایش تقاضا 

شی ها خبر داد و گفت: اگرچه زمینه نارنگی پاکستانی در میدان در خرده فرو پاکستانی عرضه نارنگی قاچاقاین مقام مسئول از 

نرخ   هزار تومان اعالم کرد و گفت: 7تا  500هزار و  4را نرخ هر کیلو انار  وی. کم است اما در خارج از میدان خرید و فروش می شود

هزار و  4تا  3هزار، پرتقال جنوب  2تا  200و ، پرتقال تامسون شمال هزار 500هزار و  3تا  500هزار و  2هر کیلو انگور شاهرودی 

رئیس اتحادیه بارفروشان .تومان است 500هزار و  3تا  2و لیموشیرین  500هزار و  2تا  500، سیب لبنانی زرد و قرمز هزار و 500

هزار، نارنگی بندری  3تا  500هزار،کیوی هزار و  10تا  6با نرخ  توت فرنگی گلخانهها بیان کرد: هر کیلو با اشاره به نرخ سایر میوه

هزار و خیار رسمی هزار تا هزار و  2تا  500، خیار گلخانه هزار و 500هزار و  3تا  500هزار و  2هزار، نارنگی تخم پاکستانی  8تا  5

نرخ هر هزار تومان اعالم کرد و گفت: همچنین  9تا  7را نرخ هر کیلو لیمو ترش سنگی وی .تومان در میدان عرضه می شود 600

، بادمجان دلمه ای هزار تا 500هزار و  3تا  2، فلفل دلمه رنگی 500، فلفل دلمه سبز هزار تا هزار و 500کیلو نارنج هزار تا هزار و 

، سیب 500هزار و  2تا  500، پیاز قرمز هزار و 500تا هزار و  200، پیاز زرد هزار و 500هزار و  2تا  2، بادمجان گلخانه 500هزار و 

صابری ادامه داد: اکنون هر کیلو .هزار تومان است 4تا  500هزار و  3هزار و لوبیا سبز  15تا  11، سیر خشک 900تا  600نی زمی

تومان،گوجه فرنگی گلخانه  600تا  400تومان، کاهو رسمی  700تا  400، کاهو پیچ ساالدی 500کدو حلوایی با نرخ هزار تا هزار و 

نرخ هر کیلو  به گفته وی؛.تا هزار تومان است 800و هویج  500تا هزار و  800،گوجه فرنگی نو  500هزار و  2تا  500هزار و 

 .تومان است 800تا  500تومان و سبزی جور)پلو،آش،قورمه(  900تا  700 سبزی خوردن

ws/https://www.yjc.ir/fa/ne6452539/%D8%A2%D8%AE%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۲تاریخ: 

 هاآخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ چاقاله بادام صدرنشین ویترین میوه فروشی

ها نسبی تقاضا، قیمتگیرد به طوریکه با افزایش با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بازار میوه رنگ و بوی دیگر به خود می

 .دستخوش تغییر و تحوالتی قرار می گیرند

بازار ، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

گیرد؛ البته گیرد، به طوریکه با افزایش نسبی تقاضا، قیمت ها دستخوش تغییر و تحوالتی قرار میو بوی دیگر به خود می میوه رنگ

 .درصد خواهد بود 10گوید حداکثر نوسان نرخ میوه در ایام شب عید رئیس اتحادیه بارفروشان می

اعم از چاقاله بادام و ملون صدرنشین ویترین میوه فروشی  میوه های نوبرانهناگفته نماند که در آستانه ورود به فصل بهار مجددا  

، 700هزار و  6تا  6، موز 500هزار و  3تا  3 هر کیلو خیار نرخ دهد کهآخرین بررسی از بازار میوه و تره بار نشان می.ها هستند

هزار  120تا  100هزار و چاقاله بادام  8تا  5هزار، ملون  5تا  3هزار، سیب  8تا  5، پرتقال شمال 500هزار و  3تا  3پرتقال شمال 

با اشاره به  یصنعت،تجارت و کشاورز حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان میوه و تره بار در گفتگو با خبرنگار.تومان است

 میوه قیمتآخرین وضعیت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: با توجه به فراوانی عرضه و ذخیره سازی مناسب پیش بینی می شود که 

به گفته وی؛ با توجه به فراوانی تولید و عرضه، قیمت ها به قدری پایین است که جوابگوی .درصد افزایش یابد 10در ایام عید حداکثر 

 .اورزان نیستهزینه کش

در بازار خبر داد و گفت: در چند روز اخیر افزایش عرضه موز در میدان تا حدودی در  درصدی قیمت موز 10کاهش صابری از 

 .تومان عرضه می شود 5500تا  5200کاهش قیمت آن تاثیرگذار بوده است، به طوریکه هم اکنون هر کیلو موز با نرخ 

 .ملون و چاقاله بادام نوبرانه در بازار خبر داد رئیس اتحادیه بارفروشان از توزیع

هزار تومان اعالم کرد و افزود: همچنین نرخ هر کیلو پرتقال خونی شمال  2تا  300هزار و  نرخ هر کیلو پرتقال تامسون شمالوی 

 500هزار و  3تا  500هزار و  2هزار و نارنگی تخمه پاکستانی  8تا  5، نارنگی بندری 500هزار و  4تا  3هزار، پرتقال جنوب  3تا  2

، خیار گلخانه 500ها در بازار افزود: اکنون هر کیلو خیار رسمی با نرخ هزار تا هزار و صابری با اشاره به نرخ سایر میوه.تومان است

 3تا  500زار و ه 2، انگور شاهرودی 500هزار و  2تا  500، کیوی هزار و 500هزار و  2تا  500هزار، سیب هزار و  2تا  500هزار و 

 .تومان در میدان عرضه می شود 500هزار و 

تومان اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلو بادمجان قلمی هزار تا هزار و  500این مقام مسئول نرخ هر کیلو بادمجان دلمه هزار تا هزار و 

،فلفل دلمه 300تا هزار و  800فرنگی نو  ،گوجه500هزار و  2تا  500هزار و  گوجه فرنگی گلخانه،500هزار و  2، پیاز هزار تا 500

 .تومان است 900تا  600هزار و سیب زمینی  2تا  500، فلفل دلمه سبز هزار و 500هزار و  3تا  2رنگی 

 .تومان است 500تا هزار و  800و سبزی خوردن  800تا  500به گفته وی؛ نرخ هر کیلو سبزی جور)پلو،آش،قورمه(

https://www.yjc.ir/fa/news/6457784/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB% 

 

 
 
 
 

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
https://www.yjc.ir/fa/news/6457784/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139 سفندا دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۴تاریخ: 

 ممنوعه میوه ۶ها دوباره در بازار پیدا شد/توزیع چراغ خاموش سر و کله فرنگی

 .ها به وجود آورده استهایی از باب تغییر ذائقه ایرانیای روبرو می شود، این امر نگرانیهر از چند گاهی بازار میوه با مهمانان ناخوانده

اگرچه ایران رتبه اول تا دهم جهانی در تولید  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

به کشور خسارت جبران ناپذیری  میوه های فرنگیمحصوالت زراعی و باغی را به خود اختصاص داده است، اما ورود لجام گسیخته 

این در حالی است که گفته می شود عرضه این میوه ها در پایتخت نسبت به گذشته .رداران بخش خواهد کردگیر بهره برا گریبان

کاهش یافته است اما با این وجود برخی مسئوالن معتقدند که توزیع ناچیز این میوه های فرنگی می تواند برهم زدن نظم بازار را به 

 .همراه داشته باشد

ای مسئول بر مبادی ورودی و مرزهای کشور نظارت بیشتری داشته باشند، چرا که حضور میوه های رود که دستگاه هانتظار می

  .رنگارنگ فرنگی در بازار داخلی یکی از معضالتی است که تولیدکنندگان را به دردسرانداخته است

میوه های با انتقاد از عرضه   صنعت،تجارت و کشاورزیمجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

در بازار اظهار کرد: امسال وضعیت تولید میوه کشور مطلوب بوده، به طوریکه تولید فراتر از نیاز داخل است، بنابراین به  ممنوعه

 .انگورشیلی، گالبی آفریقا و آووکادو نیازی نداریمعرضه میوه های رنگارنگ فرنگی نظیر سیب سبز فرانسه، 

به جز چهار قلم نظیر موز، نارگیل، آناناس و انبه شاهد عرضه این میوه ها  واردات میوه های فرنگیبه گفته وی؛ باوجود ممنوعیت 

 .در مراکز خرده فروشی سطح شهرهستیم

 200دارای مجوز خبر داد و گفت: با وجود آنکه سالیانه تنها مجوز واردات  واردات میوه های گرمسیریشادلو از افزایش سه برابری 

برابری این میزان در داخل روبرو هستیم که این امر تهدید جدی برای تولید داخل  3تا  2هزارتن موز صادر می شود، اما با افزایش 

شهر باید پاسخگو باشند که میوه های ممنوعه را از  نایب رئیس اتحادیه باغداران ادامه داد: خرده فروشی ها سطح.محسوب می شود

 .کنند، چرا که این امر بهترین نوع ردیابی استکجا تهیه می

 وی با بیان اینکه امکان واردات میوه توسط کوله بر و مسافر وجود ندارد، افزود: میوه های وارداتی با این کیفیت تنها از طریق امکانات

 .ردگیدار وارد می شود که با این وجود یکی از مرز های کشور باز است که واردات به سهولت صورت می مکانیزه و کامیون های یخچال

مجوز واردات ندارند؛ بنابراین باید پیگیری های الزم برای توقف واردات  میوه های ممنوعهبه گفته این مقام مسئول با توجه به آنکه 

ظیر ورود آفات و بیماری ها به داخل کشور را به همراه دارد که برای مبارزه با آن باید صورت گیرد، چرا که قاچاق میوه تبعات منفی ن

های نظارتی اگر دستگاه :شادلو با انتقاد از عملکرد نظارتی دستگاه های مسئول بر بازار تصریح کرد.هزینه های گزافی پرداخت کرد

 .ساله در ایام پایانی سال شاهد اشباع بازار از محصوالت قاچاق نیستیمبرای برخورد با متخلفان جرائم حداقلی در نظر نگیرند، همه 

 عرضه محدود میوه های ممنوعه جای نگرانی نیست

با اشاره به اینکه   کشاورزیصنعت،تجارت و  حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفتگو با خبرنگار

نیست، اظهار کرد: خارج از میدان مرکزی، بسیاری از واردکنندگان این میوه های  توزیع میوه های قاچاقدر داخل میدان خبری از 

 .کننددهند و به طور مستقیم در میوه فروشی های سطح شهر عرضه میممنوعه را زیر بارهای خود قرار می

قاچاق میوه کار آسانی نیست و امکان واردات آن در حجم  :ه توزیع میوه های قاچاق در حد باالیی نیست، افزودوی با اشاره به اینک

 .گسترده به کشور وجود ندارد
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صابری با بیان اینکه با عرضه محدود میوه های ممنوعه جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به فراوانی تولید ، 

 .تاثیری در بازار داخل نخواهد داشت میوه های قاچاق،د عرضه محدو

 تن میوه قاچاق از ابتدای سال 21توزیع 

با اشاره به آخرین وضعیت  صنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا متبحری عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان در گفتگو با خبرنگار 

، سیب سبز گالبی آفریقامیوه های قاچاق در بازار گفت: هم اکنون عمده توزیع میوه های قاچاق شامل لیموترش برزیل، توزیع

 16تا  15هزار، سیب سبز  18تا  17هزار، گالبی  12تا  11 نرخ هر کیلو لیمو ترش برزیل وی.فرانسه، انگورشیلی و آووکادو است

متبحری ادامه داد: بنابرآخرین آمار از ابتدای سال تا کنون .هزار تومان است 12تا  10دانه ای  هزار و آووکادو 18تا  17هزار، انگور 

 .تن انواع میوه های ممنوعه در کل سطح شهر عرضه شده است 21

 .به گفته وی؛ با توجه به فراوانی تولید ، عرضه محدود میوه های قاچاق تاثیری در بازار ندارد

در ایام پایانی سال خبر داد و گفت: با توجه به پایان عرضه نارنگی داخلی،  نارنگی پاکستانعضو اتحادیه بافروشان از عرضه محدود 

 .برای جلوگیری از قاچاق این محصول به نظر می رسد که در ایام پایانی سال باید مجوز واردات آن صادر شود

https://www.yjc.ir/fa/news/6458353/%D8%B3%D8%B1 
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 بازار و قیمت ها

 فودپرس 1396اسفند ماه  13یک شنبه 

 !هزار تومان ۲۵۰تا  ۵۰۰۰ای های خارجی در مناطق آزاد/ دانهفروش میوه

آزاد از نظر تعداد و حجم افزایش پیدا کرده و تبلیغات آنها نیز برای عرضه و حراج  های خارجی به ویژه در مناطقدر حالیکه انواع میوه

آن بیشتر شده است، دبیر ستاد پایش محصوالت کشاورزی وزارت کشاورزی اعالم کرد که عرضه میوه خارجی در مناطق آزاد مشکلی 

رود و مشمول ناطق آزاد وارد شود، چرا که قاچاق به شمار میندارد اما به هیچ وجه نباید حتی یک کیلوگرم از آن به بازاری غیر از م

های گرمسیری هستند، داستان امروز های خارجی که عمدتا میوهبه گزارش ایسنا، عرضه غیرقانونی و قاچاق میوه.برخورد قانونی است

جهاد کشاورزی بارها ممنوعیت واردات انواع هاست که بازار میوه ایران را با خود درگیر کرده است. البته وزارت و دیروز نیست و سال

های خارجی اعالم کرده است ای و بهداشتی نمونهمیوه را به دلیل باال بودن میزان و تنوع تولید این محصوالت و مخاطرات قرنطینه

والت به ویژه میوه و تر شود و حاال در آستانه شب عید و داغ شدن بازار همه محصرنگرسد این آفت قرار نیست کماما به نظر می

 .های قاچاق نیز رونق بیشتری گرفته استبار، بازار میوهتره

فروت اند و در کنار آووکادو، پاپایا، دراگونهای خارجی غیرمجاز نیز وضعیت بهتری پیدا کردهتر اینکه از نظر تنوع نیز بازار میوهجالب

یا کامبوجیا، توان به گارسیناند که میهای دیگری نیز در بازار وارد شدهی(، میوه)پیتایا(، منگوستین، گریپ فروت و گواوا )زیتون استوای

دارند و  های بسیار باالییلیچی، کیوانو، دوریان فروت، کنار هندی، نارگیل سبز، استار فروت، رامبوتان و ... اشاره کرد که اتفاقا قیمت

   .شوندبعضا به صورت کیلویی فروخته نمی

هایی مانند شود. همچنین میوهتومان فروخته می 5000هزار تومان و هر عدد از این محصول  25ل هر کیلوگرم آووکادو به عنوان مثا

ها از شوند و هر عدد از آندراگون، پاپایا، استار فروت، کیوانو، نارگیل سبز، دوریان فروت و گریپ فروت به صورت کیلویی عرضه نمی

 .هزار تومانی حدود شش کیلوگرم وزن دارد 250شوند که البته هر عدد دوریان فروت ه میهزار تومان عرض 250تا حدود  10

هزار  70شوند که به عنوان مثال گارسینیا کمبوجیا ظرفی ای عرضه میالبته برخی دیگر از این محصوالت خارجی به صورت بسته

هزار تومان در این بازار  30ای ار تومان و منگوستین بستههز 10هزار تومان، لیچی شش عددی  30عددی  17 تومان، رامبوتان بسته

 .شوندعرضه می

 های خارجی در مناطق آزاد مجاز استفروش میوه

وگو با ایسنا اظهار کرد در گفت -دبیر ستاد پایش محصوالت کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی -محمدی در این باره حمیدرضا شاه

ای به هیچ تواند در بازار مناطق آزاد عرضه و فروخته شود و به خاطر مسائل و مخاطرات قرنطینهکه هر گونه میوه وارداتی فقط می

 .شودوجه اجازه ورود آنها به بازار داخلی داده نمی

توانند این محصوالت را به عنوان کاالی همراه خود از مناطق آزاد خارج کنند و در صورت مشاهده وی افزود: حتی مسافران هم نمی

ها وجود دارد و ستاد مبارزه با قاچاق های خارجی و قاچاق همچنان در بازار تهران و دیگر شهرستانالبته میوه .شودآنها برخورد می با

های غیرقانونی کاال و ارز و اعضای آن که وزارت جهاد کشاورزی عضو ستاد مبارزه با قاچاق میوه است، به صورت روزانه محموله

 .کنندکشف و ضبط و با متخلفان برخورد قانونی میهای خارجی را میوه

های خارجی نه تنها به دلیل ممنوعیت ورود آنها در راستای حمایت از تولید بلکه در راستای محمدی تصریح کرد: عرضه میوهشاه

ه ها بواردات این میوهای است که شاید از نظر کمی های قرنطینهحفاظت محصوالت کشاورزی و باغی تولید داخل از آفات و بیماری

آییم، چراکه حفظ بهداشت و های فراوان بسیار اندک باشد اما به هیچ وجه از این مسئله کوتاه نمیدلیل قیمت باال و محدودیت
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های متولی در این زمینه با وزارت جهاد سالمت تولید محصوالت کشاورزی از اهمیت باالیی برخوردار بوده و بسیاری از دستگاه

 .کنندزی همکاری میکشاور

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9d627e114afa409faa 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۸سه شنبه 

 گروه کاالیی در آستانه نوروز ۸گزارش مرکز آمار از نوسانات قیمتی 

های رسمی مرکز آمار ایران، قیمت هشت گروه کاالیی در آستانه فرارسیدن سال نو، با تغییرات بر اساس گزارش <مواد غذایی

 .ها قرار دارندمرغ و لبنیات در صف گرانیمحسوسی مواجه نشده؛ اگرچه تخم

را منتشر کرد. بر  1396ران، گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقالم خوراکی منتخب در بهمن ماه مرکز آمار ای 

ریال بوده است  134626اساس این گزارش، متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی )هاشمی( درجه یک در بهمن ماه سال جاری 

 .غییر محسوسی نداشته استریال( ت 134309که با توجه به این اطالع در دی ماه )

 گروه نان و غالت

ریال بوده است که با توجه به این  134626متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی )هاشمی( درجه یک در بهمن ماه سال جاری 

 یکریال( تغییر محسوسی نداشته است. درماه مذکور متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج خارجی درجه  134309اطالع در دی ماه )

 .درصد افزایش داشته است 4،25ریال(،  62384ریال بوده است که نسبت به ماه قبل ) 65037

 گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها

ریال(، تغییر  406027ریال رسیده است که نسبت به ماه قبل ) 407161متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند در این ماه به 

ریال(  386860ریال و دی ماه ) 387055وسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله )در بهمن ماه محسوسی نداشته است. مت

درصدی مواجه بوده است )بهمن  3،18تغییر محسوسی نداشته است. در این گروه متوسط قیمت یک کیلوگرم مرغ ماشینی با افزایش 

 ).ریال 72325ریال و دی  74628ماه 

 گروه شیر، پنیر و تخم مرغ

ریال می باشد که نسبت به ماه قبل  38988ریال و یک کیلوگرم ماست پاستوریزه  28224متوسط قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه 

ریال  59334گرمی پنیر ایرانی پاستوریزه  500درصد افزایش قیمت داشته اند. در این ماه قیمت یک بسته  0.85و  0،59به ترتیب 

محسوسی نداشته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم تخم مرغ ماشینی در بهمن ماه برابر تغییر   است که نسبت به ماه قبل

 .درصدی مواجه بوده است 1.5ریال( با افزایش  80406ریال است که نسبت به ماه قبل ) 81608

 گروه روغن ها و چربی ها 

درصد افزایش داشته  0،45است که نسبت به دی ماه ریال  33553گرمی کره پاستوریزه )کره حیوانی(  100متوسط قیمت یک بسته 

ریال است که تغییر محسوسی نسبت به ماه قبل نداشته  53857گرمی روغن مایع  900است. در این گروه متوسط قیمت یک بطری 

 .است

 گروه میوه و خشکبار

درصدی  11،22ریال( با افزایش  56182)ریال بوده است که نسبت به ماه قبل  62486متوسط قیمت یک کیلوگرم موز در بهمن ماه 

ریال(  37823ریال بوده که نسبت به ماه قبل ) 37602مواجه شده است. متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب درختی زرد در بهمن ماه 

 33377ریال است که نسبت به ماه قبل ) 33536تغییر محسوسی نداشته است. متوسط قیمت پرتقال محصول داخل در بهمن ماه 

 . ( تغییر محسوسی نداشته استریال

 گروه سبزیجات
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ریال بوده که نسبت به ماه قبل به  22706ریال و یک کیلوگرم گوجه فرنگی  28404متوسط قیمت یک کیلوگرم خیار در بهمن ماه 

 17318)ریال که نسبت به ماه قبل  17799درصد کاهش داشته اند. متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب زمینی  14.59و  5،61ترتیب 

درصد  15.59ریال بوده که نسبت به ماه قبل  25483درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت یک کیلوگرم پیاز  2.78ریال( 

 .افزایش داشته است

 گروه قند، شکر، شیرینی ها و چای

افزایش داشته  درصد 0،26ریال(  40707)ریال است که نسبت به ماه قبل  40811متوسط قیمت یک کیلوگرم قند در بهمن ماه 

 (ریال 208887ریال است که نسبت به ماه قبل ) 212357گرمی چای خارجی در بهمن ماه  500است. متوسط قیمت یک بسته 

 .درصدی داشته است 1.66افزایش 

 گروه محصوالت خوراکی طبقه بندی نشده درجای دیگر

درصد  1،22ریال(  55927که نسبت به ماه قبل )ریال است  56607متوسط قیمت یک کیلوگرم رب گوجه فرنگی در بهمن ماه 

 .افزایش داشته است. اطالعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=2b2dae830bdf427eb 
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 فارس - ۹۶/۱۲/۱۳ : تاریخ

 در راستای اقتصاد مقاومتی صورت گرفت

کنند استفاده از پهپاد ایرانی برای گرده افشانی درختان کارشناسان داخلی از پهپاد داخلی در صنایع کشاورزی و باغداری استفاده می 

کنند که در زمان اندک نسل اصالح شده ها را رصد میانی درختها و گرده افشو به جای جاسوسی با چنان دقتی رفت و آمد آفت

  .گیاهان و مرکبات ارگانیک تولید شده است

به دست مهندسان هوا و  170، از زمانی که پهپاد جاسوسی آر کیو سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 پرنده آهنی فوق پیشرفته به یکی های اینفضای ایران بدون هیچ آسیبی در خاک کشورمان فرود آمد، تا االن که استفاده از ظرفیت

 .گذرداز مهمترین دستاوردهای تکنولوژیکی کشورمان تبدیل شده است، زمان زیادی نمی

کنند. پهپادهای وطنی های آهنی در صنایع کشاورزی و باغداری استفاده میهای این پرندهمهندسان و کارشناسان داخلی از ظرفیت

کنند که در مدت زمان بسیار اندک نسل ها و گرده افشانی درخت ها را رصد میآمد آفت به جای جاسوسی با چنان دقتی رفت و

 .اصالح شده گیاهان و مرکبات ارگانیک به بازار عرضه شده است

 طراحی پهپادها

بدیل ت طراحی و ساخت پهپاد با قابلیت استفاه در صنایع کشاورزی از یک طرح خام اولیه خیلی زود به یک طرح علمی و عملیاتی

گوید: همه چیز از در استان فارس می سعید حسن شاهی کارشناس اجرایی این طرح درباره قابلیت ها و نحوه اجرای این طرح .شد

یک ایده اولیه شروع شد. قرار بر این بود از قابلیت های پهپاد در صنایع کشاورزی و باغداری استفاده شود. طرح خوبی بود و جوانان 

 .را بر عهده گرفته بودندجهادی ساخت آن 

ماه هم کار ساخت  6ماه برای اجرای طراحی های اولیه زمان نیاز بود و  6آن طور که برای اجرا زمان بندی در نظر گرفته شده بود، 

شد که خب با توجه به حساسیت های ساخت این پرنده آهنی زمان بندی موجود بسیار جلوتر به سر انجام رسید. پهپاد انجام می

ولیه فقط قرار بود به صورت آزمایشی سم پاشی انجام دهد. اما خیلی زود ماموریت های جدیدی برای آن در نظر گرفته شد که ا

و در بین   خوشبختانه خیلی خوش درخشید و حاال به یک طرح اجرایی پر سود در سطح اداره محیط زیست استان فارس

 . مطرح شده است  باغداران

حسن   ساخت این پهپاد وطنی با اتکا به توانمندی جوانان ایرانی تهیه و ساخته شده است. برای همین همهمه کارهای طراحی و 

هستم. بچه ها خودشان باید حضور داشته  ای پشت سر اجرای کار است که من تنها سخنگوی این تیم گوید: یک تیم حرفهشاهی می

 .باشند و درباره ریزه کاری ها برایتان توضیح بدهند

 غول آهنی هجده موتوره

کیلو متر در ساعت  40کیلوگرم و حداقل پروازی دو متر با سرعت  18موتوره با وزن تقریبی  18اساس کار بر این بود که این پهپاد 

داشت   دقیقه ای 20تا  15در بخش سم پاشی کمک حال کشاورزان و باغدارها باشد، از آنجایی که این پهپاد توانایی پرواز حد اکثر 

 .لیتر سم را جا به جا کند 9در نتیجه می توانست 

دقیقه یک هکتار را سم پاشی  15با ارزیابی ها و بر آوردهای دقیقی که انجام شده بود به صورت تقریبی این پهپاد می توانست در هر 

 . خطای اندک آن این مقدار دقت قابل تحسین بود کند که با توجه به درصد 
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عملیات سم پاشی حجم انبوهی از مزارع و باغ ها در کمترین   انجام :دهدرح ساخت پهپاد سم پاش ادامه میط  کارشناس اجرای

باعث  زمان ممکن کاهش مصرف سم و کود مایع اجرای سم پاشی دقیق از طریق کنترل زمینی جلوگیری از افزایش تلفات و ضایعات 

رد توجه قرار بگیرد، تا جایی که قابلیت های آن باعث شد خود کشاورزان به شد که این طرح خیلی زود در بین باغدارهای استان مو

 .استفاده از این پهپاد اقبال نشان بدهند

حسن شاهی با اعالم اینکه ماموریت های پهپاد کشاورزی خیلی فراتر از مواردی است که برای آن در نظر گرفته است، می گوید در 

اند تا وزن سم مورد استفاده این پهپاد را افزایش کشاورزان از تیم سازنده در خواست کرده حال حاضر کار به جایی رسیده است که

مناطق تحت حفاظت را بر عهده   های گیاهی و جانوری به ویژه دربدهند. جدا از آن پهپادها قابلیت رصد و آمار گیری دقیق گونه

 .دارد که خیلی جالب است

انسانی خیلی قابل   شد که خب با توجه به خطایهای نادر عموما به صورت دستی انجام میآمارگیری و سر شماری از این گونه 

گونه ها را مورد رصد و آمار   هایی که انجام شده است خیلی راحت می شود نادر تریناستناد نبود و نیست. اما حاال با برنامه ریزی

 .یستمی آن کونه نادر دخالتی داشته باشیمگیری دقیق قرار داد . بدون اینکه در حوزه استحفاظی و اکوس

 اشتغال زایی برای جوانان

گوید: در زمان فعالیت این خیلی خوب کشاورزان و باغداران به استفاده از این پهپادها اشاره می کند و می  حسن شاهی به استقبال

سط این پهپاد رصد و نمونه برداری شده باید بعدا نفر به طور مستمر در محل فعالیت حضور دارند جدا از آن اطالعاتی که تو 5پهپاد 

مورد ارزیابی قرار بگیرد که خب چند نفر هم بعد از دریافت اطالعات اخذ شده در زمینه ارزیابی این اطالعات فعالیت می کنند. که 

 . اصوال اجرای آن نقش به سزایی در اشتغال زایی برای جوانان داشته است

 گرده افشانی با پهپادها

بعد از اینکه پهپاد آماده شده توانست نقش طراحی شده برای خودش را انجام بدهد   ار شناس اجرایی طرح پهپاد کشاورز می گویدک

پهپاد در اجرای درست آنها هم خوش درخشید. مثال یکی  طراحان برای این پرنده آهنی برنامه های جدیدی طراحی کردند که اتفاقا 

بود. دقت باالی پهپاد و انجام   داد کمک به گرده افشانی درست درخت ها به ویژه درخت های میوه دار از کارهایی که پهپاد انجام

این مهم در زمان درست و در اوج باروری درخت ها باعث افزایش میزان تولیدات کشاورزی شد که خواست اصلی و اولیه هر باغداری 

رح، با انتشار و پراکنش باکتری ها و حشراتی مفید در امر باغدری در بسته بندی جدا از استفاده باغدارها و کشاورزها از این ط .است

سعی کردیم با گسترش حشرات به درد بخور در امر کشاورزی به جنگ آفت های گیاهی بریم که باز   های شبیه توپ پینگ پنگ

 . هم در این زمینه موفق بودیم

م جزو متقاضیان اجرای این طرح است و قصد دارد با استفاده از قابلیت آن حسن شاهی ادامه می دهد: حاال محیط زیست استان ه

 .های در حال انقراض فعالیت کنددر زمینه رصد گونه

اتکا به توان اجرایی و عملیاتی جوانان این مرز و بوم سرمایه گذاری در بانکی  :گویدکارشناس اجرایی طرح ساخت پهپاد کشاورزی می

 .رود و همیشه هم جواب داده استه آن از دست نمیاست که هیچ وقت سرمای

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961213000430 
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 برنامه و سیاست ها 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۹تاریخ: 

 اجرای خرید شیرخام به نرخ مصوبدامداران چشم انتظار 

تومان، این نرخ  440مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت:با گذشت سه سال از اعالم خرید هر کیلو شیرخام به نرخ مصوب هزار و 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی  علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار.عملیاتی نشده است

اظهار کرد: با توجه به بهبود نرخ شیرخام و نبود تفاوت  خرید توافقی شیرخام با اشاره به آخرین وضعیت ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .میان قیمت خرید توافقی و بازار، تقاضای زیادی برای تحویل شیرخام توسط دامدار به سازمان تعاون روستایی وجود ندارد

اقدام   هت تعدیل قیمت،در بازار به حدی پایین بود که سازمان تعاون روستایی ج نرخ خرید شیرخام وی افزود: درماه های اخیر،

 .کردبه خرید روزانه هزارتن شیر از استان های مختلف می

عزیزاللهی با اشاره به اینکه پروژه خرید توافقی شیرخام تا سال آینده ادامه خواهد داشت،گفت: براین اساس باید منتظر ماند و دید 

صمیمی اتخاذ خواهد کرد تا برحسب آن آیین نامه خرید اصالح که ستاد تنظیم بازار برای قیمت محصوالت لبنی و نرخ شیرخام چه ت

از دامداران به نرخ مصوب، بیان کرد: سه سال از اعالم خرید هر کیلو شیرخام به  خرید شیرخام وی با انتقاد از اجرایی نکردن.شود

 .ق قانونی خود نرسیده استتومان گذشته است، اما تاکنون این نرخ عملیاتی نشده و دامدار به ح 440نرخ مصوب هزار و 

وی در .تومان اعالم کرد 330مدیرعامل اتحادیه دامداران نرخ خرید هر کیلو شیر خام از دامدار در مناطق مختلف هزار تا هزار و 

 .تومان است 500باالی هزار و  گاوداری صنعتیخاتمه تصریح کرد: هم اکنون قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام در یک واحد 

https://www.yjc.ir/fa/news/6450408/%D8%AF%D8%A7%D9%85% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۹تاریخ: 

 صدور مجوز اراضی الکترونیکی می شود

ارائه خدمات مرتبط با صدور مجوزهای تغییر کاربری، تشخیص نوعیت و واگذاری  97رئیس سازمان امور اراضی گفت:از ابتدای سال 

 .زمین در سراسر کشور فقط از طریق سامانه الکترونیک ارائه می شود

ازمان علیرضا اورنگی، رئیس س  پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، به نقل از گاران جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرن به گزارش

امور اراضی کشور در گردهمایی سراسری مدیران امور اراضی در مشهد با تاکید بر لزوم حمایت از کشاورزان و تسهیل شرایط برای 

: از تولیدکنندگان و بهره برداران بخش در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و انجام امور اجرایی حوزه مدیریت زمین، اظهار کرد

، تشخیص نوعیت و واگذاری زمین در سراسر کشور صرفا صدور مجوزهای تغییرکاربریارائه خدمات مرتبط با  1397ابتدای سال 

از طریق سامانه الکترونیک ارائه می شود.وی افزود: رضایت مندی مردم به ویژه کشاورزان، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات حوزه 

سالمت اداری و جدیت در برخورد با متخلفان و سواستفاده کنندگان از عرصه های کشاورزی از  زمین، شفاف سازی فرایندها و

 رویکردهای اساسی سازمان امور اراضی در انجام وظایف و ماموریت ها است.

یریت های استان رییس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به دستاوردهای مهم و قابل توجه مجموعه برنامه ها و اقدامات سازمان و مد

گفت: این روند باید درسال آتی با جدیت بیشتری ادامه داشته باشد  1396طی سال  ساماندهی و توسعه اراضیدر زمینه حفظ، 

و در تدوین و اجرای بخشنامه ها و مقررات اولویت باید حمایت از بخش باشد و نباید از کشاورزان و تولیدکنندگان عرصه امنیت 

کنیم.وی افزود: رفع تداخالت اراضی متعلق به کشاورزان و اراضی ملی و حدنگاری و تهیه نقشه های تجمیعی غذایی کشور غفلت 

به خوبی پیگیری شد که این روند با اولویت اجرای حلقه ها و گام های بعدی دو برنامه یعنی تثبیت حقوق  96اراضی طی سال 

و حفظ حقوق متقابل مردم و دولت از کلیدی ترین اولویت های کاری ما  و مالکان اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی کشاورزان

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی از جمله قوانین مترقی کشور در زمینه   خواهد بود.اورنگی تاکید کرد: حفظ کاربری و 97در سال 

 ت.اس بخش کشاورزیحفاظت منابع پایه و خاک کشاورزی و در راستای حمایت ار تولید و 

به گفته وی؛ اهرم های برخوردی و سلبی پیش بینی شده در این دو قانون در واقع سواستفاده کنندگان و سودجویان از اراضی 

کشاورزی را هدف قرار داده است.رییس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: طی سال های اخیر همواره رویکرد ما در تدوین و اصالح 

های مرتبط با قوانین حوزه حفظ، ساماندهی و واگذاری اراضی، تسهیل شرایط برای کشاورزان و رفع موانع  مقررات و به ویژه بخشنامه

 تولید بوده است.

ت دولاورنگی افزود: خوشبختانه سازمان امور اراضی کشور طی سال های اخیر با اقدامات انجام شده از سازمان های پیشرو در توسعه 

و ایجاد سامانه های مبتنی بر فناوری اطالعات برای ارائه خدمات مرتبط با اراضی به متقاضیان بوده و اصالح فرایندها  الکترونیک

است.وی با اشاره به اثرات ارائه الکترونیک خدمات در شفافیت، سالمت، سرعت و دقت فرآیندها گفت: بر این اساس از ابتدای سال 

ری، تشخیص نوعیت و واگذاری زمین در سراسر کشور صرفا از طریق سامانه ارائه خدمات مرتبط با صدور مجوزهای تغییرکارب 1397

الکترونیک ارائه می شود و الزم است در سطح استانها و شهرستانها با اموزش نیروی انسانی و تجهیز امکانات شرایط برای اجرای این 

 کار فراهم شود.

https://www.yjc.ir/fa/news/6455813/%D8%B5%D8%AF%D 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۹تاریخ: 

 ها/به دنبال مردمی کردن منابع طبیعی هستیمضرورت مشارکت همگانی در توسعه جنگل

 .توسعه و گسترش جنگل ها و فضای سبز کشور باشیممعاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با مشارکت همگانی باید به دنبال 

ازمان رئیس س  پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی ،خلیل آقایی به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

بدیل خواند و گفت: رسانه ها مهم ترین رکن رویج فرهنگ منابع طبیعی بیجنگل ها، مراتع و آبخیزداری نقش رسانه ها را در ت

ارتباطی با مردم هستند و می توانند در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مهم کشوری اثر گذار بوده و بسیاری از مسایل با 

 و محیط زیست را به اولویت های مهم تبدیل کنند. منابع طبیعی اهمیت جامعه نظیر

افزود: یک درخت می تواند در یک سال اکسیژن دو نفر انسان را تامین کند،گردوغبار و منو اکسید کربن را جذب و اکسیژن وی 

آن به جامعه و افکار عمومی اطالع رسانی  تولید کند. بنابراین رسانه ها هستند که می توانند درباره اهمیت کاشت درخت و فواید

ع و آبخیزداری کشور ادامه داد: امنیت اکولوژیک پایه و اساس امنیت جامعه است و اگر دقیق به کنند.رییس سازمان جنگل ها، مرات

ا است و صاحبان رسانه ه منابع طبیعیطراف زندگی خود بنگریم در می یابیم همه حیات و زندگی انسان ها و موجودات وابسته به 

مصاحبه با مسئوالن، هنرمندان، ورزشکاران و افراد تاثیرگذار در جامعه  به عنوان یک اقدام مسئوالنه و انسان دوستانه می توانند در

 سوال بپرسند که امسال چند درخت کاشته اند؟!

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین اضافه کرد: منابع طبیعی متعلق به همه آحاد جامعه است و وابسته به سازمان خاصی نیست و 

 توسعه و گسترشد بسوی مردم دست خود را دراز کنیم و با مشارکت همگانی به دنبال در راه حفظ و توسعه منابع طبیعی بای

 ها و فضای سبز کشور باشیم. جنگل

به گفته وی طبق سنت حسنه هر ساله برای سفره هفت سین عید نوروز گندم، جو و حبوبات پرورش می دهیم و در روز سیزده بدر 

فوایدی از آن حاصل شود به راحتی از دست می روند این در حالی است که می شود  آن را در طبیعت رها می کنیم و بدون اینکه

در این راستا کاری ماندگار انجام داد و به جای سبزه، یک نهال در گلدان رشد دهیم و در روز طبیعت آن را در پارک و یا باغچه 

یک پیشنهاد جایگزین و عام المنفعه مورد توجه عموم  حیاط منزل بکاریم تا منفعت آن به همگان برسد و این می تواند به عنوان

 مردم قرار گیرد.

https://www.yjc.ir/fa/news/6455795/%D8%B6%D9%88%D8%B1 
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 برنامه و سیاست ها
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۶اسفند  ۱۴تاریخ: 

ترویج خرید تولید داخل باید تبدیل به نهضت ملی شود/برپایی نمایشگاه بهاره راهکار معرفی کاالی ایرانی با 

 کیفیت

مقیمی گفت: داشتن بازار فروش امری ضروری برای رونق صنایع داخلی است بنابراین باید ترویج خرید کاالی ایرانی تبدیل به یک 

 .نهضت ملی شود

ریزی سازمان ، ،فرشاد مقیمی معاون برنامهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

گفت: یک از معضالت  وضعیت تولید داخلی صوصشبکه خبر در خ 18:30های صنعتی ایران در گفتگوی صنایع کوچک و شهرک

و مشکالت تولید نداشتن بازار فروش است و برای تقویت بازار فروش ، همکاری اقشار مختلف جامعه در جهت تقویت تولید داخل 

 .ضروری است

کمپین های خرید از محصوالت وی با اشاره به راهکارهای جذب بازارهای داخلی و خارجی افزود: در برخی از کشورها مانند هند ابتدا 

 .تولید داخل راه اندازی شد و مردم این کشور در یک همکاری جمعی از صنایع پوشاک خود بعنوان نمونه حمایت کردند

های صنعتی ایران تصریح کرد: داشتن بازار فروش داخلی وخارجی امری الزم و ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکمعاون برنامه

 .تبدیل به یک نهضت ملی شود ترویج خرید کاالهای ایرانی صنایع داخلی است و در این مسیر باید  قضروری برای رون

وی تغییر در ساختار فرهنگی و صنعتی که می تواند منجر به توسعه اقتصادی در کشور شود را الزمه این پویش در کشور دانست و 

ه از کاالی ایرانی زمان بر است و خانواده ها، آموزش و پرورش، شبکه افزود:فرهنگ سازی در الیه های مختلف جامعه برای استفاد

 .های تلویزیونی و برخی مراکز دیگر در کنار حمایت های دولت و مجلس سرآغاز یک نهضت خرید کاالی ایرانی خواهد شد

داخلی همچون برپایی های صنعتی ایران گفت: مشوق های خرید از اجناس ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکمعاون برنامه

فروشگاه های بهاره با تخفیفات ویژه می تواند به جذب مشتری کمک کند؛ در ایام شب عید چون حجم خرید مردم افزایش می 

وی ادامه داد : تجمیع کاالهای ایرانی و ارائه .و از همین رو سعی شده فرهنگ خرید کاالی ایرانی در وسعت بیشتری ترویج شود  یابد

 .فروشگاه های بهاره، نظارت بر قیمت ها و تسهیالت الزم برای فروشندگان از جمله دیگر امتیاز های خرید شب عید استدر مراکز 

 

اخلی تقویت تولید د  بر اساس این گزارش علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در ارتباط تلفنی با برنامه در مورد نقش اصناف در

 .اکز تولید صنایع کیف و کفش با شعار تولید کاال های ایرانی شروع به کار کرده استمر 50گفت: در هفته های اخیر حدود 

در کشور در حالی که تولید کننده  کاالی قاچاق وی حمایت از اصناف کشور از سوی دولت و مجلس را خواستار شد و افزود: ورود

برند   غال در کشور است. کاالی ایرانی هیچ کمبودی نسبت بهداخلی می تواند کاالی مرغوب تولید کند مانع از رشد تولید داخل و اشت

دانست و افزود: اگر خریدار ایرانی به تولید ساخت داخل اطمینان  اقتصاد مقاومتیوی حمایت از اصناف را مصداق بارز .خارجی ندارد

 .کند و اصناف نیز کاالی با کیفیت روانه بازار کند بسیاری از مشکالت نداشتن بازار فروش حل خواهد شد

https://www.yjc.ir/fa/news/6462053/%D8%AA%D8%B1%D9%88% 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۰تاریخ: 

 نوسان قیمت برنج خارجی در ایام پایانی سال/واردات برنج صرفه اقتصادی ندارد

 .یک مقام مسئول از کمبود برنج و نوسان قیمتی آن در ایام پایانی سال خبر داد

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  نج در گفتگو با خبرنگارمسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان بر

پافشاری می کند، اظهار کرد: نوسان نرخ  برنجواردات با اشاره به اینکه بانک مرکزی همچنان به اختصاص ندادن ارز مبادله ای بر 

درصدی سرمایه گذاری تجار و قیمت تمام شده برنج تاثیر بسزایی دارد که این عوامل موجب شده است واردکنندگان  30ارز در افزایش 

ی در ایام پایانی سال را ندارد، هزار تومان 8وی افزود: با توجه به آنکه بازار کشش برنج با نرخ  .تمایلی به واردات برنج نداشته باشند

 .اما معاون اول رئیس جمهور،وزیر صنعت و وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص ارز مبادله ای به واردات شانه خالی می کنند

به گفته کشاورز از رئیس جمهور تقاضا داریم هر چه سریع تر دستور اختصاص ارز مبادله ای به واردات برنج را صادر کند تا 

 .نندگان از بالتکلیفی بیرون بیایندواردک

در ایام پایانی سال خبر داد و گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز و کاهش تمایل  قیمت برنج خارجیاین مقام مسئول از افزایش 

 .واردکنندگان به امر واردات، کمبود برنج در ایام پایانی سال منجر به نوسان قیمت برنج خواهد شد

به سبب  نرخ برنج خارجی تومان اعالم کرد و افزود: البته 300هزار و  7تا  200هزار و  7لو برنج خارجی وی نرخ کنونی هر کی

 .هزار تومان خواهد رسید 8کمبود در ایام پایانی سال به 

،بیان کرد: دهددبیر انجمن واردکنندگان در پاسخ به این سوال که بازرگانی دولتی از ذخایرکافی برنج برای ایام پایانی سال خبر می 

هزارتن انواع مختلف برنج اعم از آمریکایی، تایلندی،پاکستانی و هندی مشتریان خاص خود را دارد، ضمن آنکه این میزان  60توزیع 

 .روز است که به همین خاطر نمی تواند در تعادل بازار تاثیر چندانی داشته باشد 15تنها جوابگوی مصرف 

ی دولتی با بخش خصوصی افزود: وظیفه بخش دولتی تنها تامین ذخایر احتیاطی است تا در زمان بحران وی با انتقاد از رقابت بازرگان

 . اقدام به توزیع ذخایر خود کند در حالیکه واردکنندگان در صورت تخصیص ارز مبادله ای هیچ گونه مشکلی در امر واردات ندارند

مبنی بر اختصاص ندادن ارز مبادله ای سو استفاده کرده و به  بانک مرکزی به گفته کشاورز هم اکنون بازرگانی دولتی از پافشاری

 .بهانه تنظیم بازار اقدام به توزیع برنج با سود مناسب در بازار کرده است

https://www.yjc.ir/fa/news/6451012/%D9%86%D9%88%D8 
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 فارس - ۹۶/۱۲/۱۴ : تاریخ

 ای مقابله با ریزگردهارمیلیون دالر ب ۱۵۰هکتار جنگل از بنیاد مستضعفان/  ۱۰۰۰گیری باز پس

هکتار از اراضی جنگلی از بنیاد مستضعفان خبر داد و گفت: این اراضی برای  1000ها و مراتع از بازپس گیری رئیس سازمان جنگل 

  .شمال واگذار شده بود که خالف قانون بود-اجرای پروژه آزادراه تهران

که به مناسبت روز درختکاری و  ، خلیل آقایی پیش از ظهر امروز در نشست خبریخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شاید کمتر کسی به این موضوع توجه کرده باشد  :ها و مراتع کشور برگزار شد، خاطرنشان کردهفته منابع طبیعی در سازمان جنگل

که در کنار مشکل آب و هوا، ما مشکل خاک هم داریم، اما مقام معظم رهبری مانند همیشه با درایت خود بر موضوع حفظ خاک 

ها و مراتع ها و مراتع با تأکید بر اینکه صد درصد از عرصه کشور حوزه آبخیزداری و حوزه جنگلرئیس سازمان جنگل.کید کردندتأ

میلیون هکتار از اراضی ملی،  30شود و طی چند سال اخیر است، افزود: حتی حریم شهر تهران هم حوزه کاری ما محسوب می

کنند، توانند از اراضی که در آن فعالیت میبرداران بهتر میاگذار شده است، چرا که معتقدیم بهرهبرداران عرصه وحفاظتی به خود بهره

 .محافظت کنند

خبر داد و گفت: سازمان  میلیون دالر با موافقت مقام معظم رهبری برای اجرای طرح تنفس جنگل 200اختصاص آقایی از 

های اعتباری توزیع شود، اما شود و باید این بودجه بر اساس ردیفها ایجاد میبرنامه و بودجه تعاریفی دارد که یک سری محدودیت

 .های الزم را انجام داده استها در این زمینه پیگیریآنچه که مهم است اینکه سازمان جنگل

ها در ان جنگلچالوس و اینکه چرا سازم -های شمال به دلیل احداث آزادراه تهران وی همچنین در مورد تخریب بخشی از جنگل

ها وارد گود شده و هر آنچه که جنگل در مسیر توافق برای احداث آزادراه تهران این زمینه فعالیتی نکرده، گفت: اتفاقاً سازمان جنگل

 .شمال وجود دارد را تأکید کرده که نباید تخریب شود -

اتع توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: آزادراه شمال ها و مردر این میان مسعود منصور معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل

ها بر آن اهتمام داشتند که این پروژه اجرایی شود و به شکلی کار پیش پروژه بزرگ و مهم کشوری است که هم مردم و هم دولت

  .برود که حداقل تخریب و آسیب به منابع طبیعی را داشته باشد

شمال اختصاص  -هکتار از اراضی ملی برای تأمین و اجرای آزادراه تهران  6250ی داشت که ادولت مصوبه 75وی اضافه کرد: در سال 

هکتار برای تأمین مالی پروژه اختصاص یافت اما پس از برآوردها  2870درصد سهم آن آورده دولت است و در کنار آن  50داده ش که 

اخیر وجود  3، 2هایی در د از این توافق خارج شود. مقاومتمشخص شد که هزار هکتار از این اراضی، اراضی جنگلی است که بای

ها را به وزارت جهاد کشاورزی برگردانند، چرا که ها موظف شدند که این زمینداشت، اما در نهایت بنیاد مستضعفان و شرکت آزادراه

 .و استرداد به منابع طبیعی است شد و اکنون در حال اقاله )برهم زدن معامله و قرارداد( اسناد آنجنگل نباید واگذار می

ای در مقابل ها به گونهرسد که سازمان جنگلها در پاسخ به اینکه این گونه به نظر میمعاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل

برخی برداری از اراضی ملی را دارد و تنها خواری دولتی سکوت کرده است، به صراحت گفت: طبق قانون دولت اجازه بهرهزمین

شمال در اراضی  -ها، مزارع تولید بذر، اراضی جنگلی و امثالهم وجود دارد و آزادراه تهران برداری در نهالستانها برای بهرهممنوعیت

 های تهران، البرز ووی همچنین بر این نکته تأکید کرد که قرار است تأمین اراضی جایگزین در استان .غیرجنگلی احداث شده است

  .شمال نیست -ورت بگیرد و لزوماً در حاشیه آزادراه تهران مازندران ص
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هایی های منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: قانون ممنوعیتها و مراتع در ادامه به قانون نحوه واگذاری عرصهرئیس سازمان جنگل آقایی

یرمشجر را به هر کسی که بخواهد، در آن های منابع طبیعی غدر این زمینه گذاشته، اما ما به عنوان دولت اجازه واگذاری عرصه

 .گذاری انجام دهد، داریمسرمایه

 کوره زغال در اراضی جنگلی 1240تخریب 

های زیادی از جنگل های زغال در دل مناطق جنگلی که موجب تخریب بخشکوره وی همچنین در مورد قاچاق چوب و فعالیت

ایم که امسال فقره کشف قطع درخت نهال داشته 2400، 95چرا که در سال  به شدت با متخلفین برخورد خواهد شد :شود، گفتمی

مورد کشف شده که به مراجع  520کوره زغال جنگلی و امسال  720  ،95فقره رسیده و همچنین در سال  2300هم این رقم به 

  .انددهنفر دستگیر و به مقامات قضایی معرفی ش 94اند و در این زمینه مجموعاً قضایی معرفی شده

ماهه اول هر  6ها چه کاری برای مهار و کنترل پدیده ریزگردها انجام داده، گفت: در آقایی همچنین در پاسخ به اینکه سازمان جنگل

کاری در هزار هکتار نهال 5درصد ریزگردها منشأ خارجی دارد، اما در کانون بحرانی گرد و غبار با منشأ داخلی سال گذشته  70سال 

 .ایمها داشتهکاری و پخش آب در این حوزههزار هکتار نهال 30خوزستان انجام شده و امسال نیز جنوب 

برای مقابله و کنترل پدیده  97میلیون دالر بودجه در سال  150اختصاص ها و مراتع از موافقت و رئیس سازمان جنگل

 .خبر داد و گفت: این موضوع در مجلس هم به تصویب رسیده است ریزگردها

زدایی و کنترل ریزگردها در کشور خودشان ها طرحی را برای مبارزه با بیاباننکته جالبی که آقایی به آن اشاره کرد، این که چینی

 .ای در کشور اجرا کنیمنامهانجام دادند که نتایج خوبی در برداشته که قرار است این طرح را با امضای تفاهم

ها و مراتع با مشارکت هزار هکتار توسعه و کشت گیاهان دارویی در سازمان جنگل 43وی همچنین به این نکته اشاره کرد که امسال 

 .مردمی انجام شده است

newstext.php?nn=http://www.farsnews.com/13961214000896 
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 تامین منابع مالی

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶اسفند  ۰۷تاریخ: 

 هزار میلیارد تومان به تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یافت 2

 .یابدهزار میلیارد تومان تسهیالت به حوزه مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص می 2یک مقام مسئول گفت: سال آینده 

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

میلیارد تومان از محل  800میلیارد تومان از محل خط اعتباری و نزدیک به  1200هار کرد: از این مبلغ وزارت جهاد کشاورزی، اظ

 درصد تامین می شود. 6و  4با کارمزد  مناطق روستایی و عشایریقانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در 

 است. بخش کشاورزیدرصد با فناوری های نوین در  6و  4د وی افزود: اولویت در پرداخت تسهیالت ارزان قیمت با نرخ کارمز

میلیارد تومان در حوزه مکانیزاسیون  150تا  100رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد: ظرف پنج سال اخیر ماهانه 

 کشاورزی سرمایه گذاری شده است.

 برابر سرمایه گذاری دولت قبلی در بخش مکانیزاسیون است. 10عباسی تصریح کرد: این میزان سرمایه گذاری معادل 

 اسب بخار در هکتار رسید. 1.62به گفته وی با این میزان سرمایه گذاری در دولت های یازدهم و دوازدهم ضریب مکانیزاسیون به 

/fa/news/https://www.yjc.ir6452842/2%D-9%87%D8%B2% 
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۲تاریخ: 

 درصد مطالبات دامداران پرداخت شده است ۷۰

 .مطالبات دامداران پرداخت شده است درصد از 70رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: تاکنون 

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار احمد مقدسی رئیس انجمن

ن حمایت، نظر کارشناسی خود در زمینه اجرا شدن اظهار کرد: سازما قیمت شیر خام با اشاره به آخرین وضعیت تعیین و تکلیف

تومانی به ستاد تنظیم بازار ابالغ کرده است، بنابراین انتظار می رود ستاد هر چه سریع تر این مساله را مورد بررسی  1440مصوبه 

 .کندقرار دهد، چرا که تعلل در تصمیم گیری آسیب جدی به تولید جدی وارد می

 .درصدی نرخ این محصول روبرو شده ایم 20با افزایش  تعرفه واردات کنجاله سویاگذشته به بهانه افزایش  به گفته وی؛ در ده روز

مقدسی ادامه داد: با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تصویب افزایش تعرفه واردات کنجاله سویا ممانعت کرد، اما هر روز 

 .این محصول هستیم تومانی نرخ هر کیلو از 20تا  10شاهد افزایش 

توسط شرکت پشتیبانی امور دام بیان کرد: براساس  توزیع کنجاله سویارئیس انجمن صنفی گاوداران درباره آخرین وضعیت 

 750های صورت گرفته در چند روز گذشته مقرر شد که شرکت پشیتبانی امور دام هر کیلو کنجاله سویا وارداتی با نرخ هزار و رایزنی

 .تومان در اختیار مرغدار و دامدار قرار دهد 600و داخلی هزار و 

جدی وزارت جهاد کشاورزی از تولیدکنندگان، اما وزارت صنعت با اقداماتی نظیر کاهش تعرفه به گفته وی؛ با وجود حمایت های 

 .کندواردات گوشت ضربه مهلکی بر پیکره صنعت وارد می

گفت: هم اکنون خرید توافقی شیرخام در  خرید توافقی شیرخاممقدسی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت 

چهار استان چهار محال و بختیاری، اصفهان، فارس و خراسان رضوی انجام می شود، چراکه با جمع آوری شیر توسط کارخانه ها، 

 .میزان خرید کاهش یافته است

 .پرداخت شده است مطالبات دامداران درصداز 70به گفته وی تا کنون 

https://www.yjc.ir/fa/news/6457713/%DB%B7%DB%B0%- 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۹تاریخ: 

 نوآوری را به خود اختصاص داد/ پژوهش رکن اساسی جامعه دانش بنیان ۷۵ایران رتبه 

 .نظام دانش در دنیا را به خود اختصاص داده است 16نوآوری و  75معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران رتبه 

اسکندر زند رئیس سازمان تحقیقات، آموزش  ،برنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه خ صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

قات که در سازمان تحقی آب و منابع طبیعی و ترویج کشاورزی در حاشیه همایش هم اندیشی تدوین برنامه علم و فناوری کشاورزی،

ی کارآفرین و متخصصین آن برای هاها و مراکز پژوهشی، اظهار کرد: دانشگاهبرگزار شد با اشاره به ضرورت تحول در نگرش دانشگاه

 .شود، بتواند مستقیم مشکلی از جامعه را حل کنددهک های جامعه باید تربیت شوند تا کارهایی که برحسب پژوهش انجام می

 که پژوهش رکن اساسی آن است، باید دانش بنیان وی با اشاره به اینکه تمام مشکالت جامعه تحقیقات نیست، افزود: در یک جامعه

 نوآورینظام دانش در دنیا به کشور ما اختصاص دارد، بیان کرد: در  16زند با اشاره به اینکه رتبه . ام دانش و اطالعات برقرار شودنظ

در دنیا را دارا هستیم، این امر بدان معناست که از دانش موجود آن طور که باید نتوانسته ایم، استفاده کنیم؛ بنابراین بخش  75رتبه 

 .و مدیران با اتخاذ تصمیماتی متکی بر دانش بایداین فاصله را کاهش دهند های اجرایی

معاون وزیر جهاد کشاورزی از ارتقای رتبه نوآوری خبر داد و گفت: در برخی علوم در منطقه رتبه اول و دوم را دارا هستیم که انتظار 

  .رود، شکافی که میان نوآوری و علوم است مرتفع گرددمی

https://www.yjc.ir/fa/news/6455245/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۱۰پنج شنبه 

 فناوری مدرن شرکتهای دانش بنیان است گرانول باکتری های تصفیه فاضالب، کود انسانی نیست

چندی پیش خبری به نقل از عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مبنی بر  -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

ی ها نول باکترنواوری در استفاده از گرا از تن کود انسانی از ترکیه در برخی از رسانه ها منتشر شد که واقعیت موضوع  160واردات 

 .حکایت دارد  فرهیختگان زرنام جهت تصفیه فاضالب توسط شرکت دانش بنیان

تن کود انسانی از ترکیه در برخی از رسانه ها به نقل  160، چندی پیش خبر واردات «فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

نتشر شد که سازمان توسعه تجارت اعالم کرد: شماره تعرفه از عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران م

ها مربوط به گل والی و فاضالب است نه کود انسانی که در صنایع شیمیایی کاربرد دارد، با این وجود برای ذکر شده در برخی رسانه

های مختلفی را در پی داشت شهیچگونه ثبت سفارشی انجام نشده است. این خبر واکن96و  95های این ردیف تعرفه نیز طی سال

و مجلس هم به ماجرای واردات کود انسانی ورود کرد تا با احضار متولیان واردات کود انسانی به مجلس مبنای گرفتن تصمیم برای 

ان رییس سازم»واردات این نوع کود مشخص گردد. البته ماجرا به اینجا ختم نشد و پس از مطرح شدن این موضوع مجتبی خسروتاج 

 .توضیحاتی در این باره ارائه کرد« توسعه تجارت

اقدام  «گروه صنعتی و پژوهش فرهیختگان زرنام )سهامی خاص(»رییس سازمان توسعه تجارت گفت: یک شرکت دانش بنیان با نام 

خصوص واردات خسروتاج بیان کرده بود: مدیرکل دفتر صادرات و واردات وزارت صنعت و تجارت در .به واردات این کاال کرده است

خانه صنعتی بیوماس سلولزی گرانول توضیحاتی از واردکننده این کاال خواسته که طی آن، واردکننده اعالم کرد که این شرکت تصفیه

خانه، نظیر است، برای اولین بار در کشور احداث کرد که جهت خوراک اولیه این تصفیهبنیان مدرن را که در نوع خود بیدانش

تن  180تن ثبت سفارش شد و حدود  240اند که به مقدار داشته« بیوماس سلولزی گرانول باکتری»موجود نیاز به  بیورآکتورهای

خسروتاج اظهار داشت: واردکننده توضیح داده که دیگر نیازی به واردات نخواهند داشت و اکنون کشور در زمره .آن وارد کشور شد

مند قرار دارد و آمادگی تأمین این گرانول باکتری در سطح کشور برای سایر ارزش« بیوماس گرانول باکتری»تولیدکنندگان 

 .ها و همچنین صادرات به سایر کشورهای منطقه را داردخانهتصفیه

های تصفیه فاضالب نسل پیشرفته سیستم EGSB همچنین خسروتاج اضافه کرده: براساس توضیحات شرکت وارد کننده راکتورهای

فرایند، سرعت بیشتر جریان رو به باال در رآکتور و در نتیجه سرعت تصفیه باالتر است که در اثر تماس مؤثر  هستند و مزایای این

 .گرددها باعث تصفیه فاضالب با راندمان بیشتر میفاضالب با بیوماس گرانول باکتری

 وارد کننده این محصول بودند رفتیم؛برای تکمیل و روشن شدن این گزارش به سراغ مدیر طرح های اجرایی هلدینگ زر که شرکت 

ت خانه صنعتی خود کرده اساندازی تصفیهبنیان زر اقدام به واردات این کاال به کشور برای راهمهدی امینی اظهار داشت: شرکت دانش

 که زیست «باکتریبیوماس گرانول »های فاضالب در دنیا ابداع شده که با استفاده از خانهکه البته سیستمهای نوینی برای تصفیه

 .برندای هستند، راندمان تصفیه فاضالب را باالتر میتوده

مانی اندازی شده و قادر است در زوی افزود: این سیستم تکنولوژیک برای نخستین بار است که در کشور ما برای ارتقای اثربخشی راه

  .کم و باکیفیت باال، آب را تصفیه کند

یاد شده گفت : این  «والی و لجنگل»یا « کود انسانی»تباهاً از این محصول وارداتی تحت عناوین وی با بیان اینکه متأسفانه اش

والی نیستند و موتور محرک مجموعه تصفیه محصول وارداتی دانش گرانول باکتریها را به همراه دارد و گرانول باکتریها، لجن و گل

در این مجتمع عالوه   زر ادامه داد: در حین فرآیندهای تصفیه فاضالب مدیر طرح های اجرائی هلدینگ.آیندفاضالب به حساب می
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برآب تصفیه شده دو محصول دیگر نیز تولید می گردد که اولین آن گاز زیستی یا بیو گاز و دیگری گرانول باکتری است که از 

که درحال حاضر یک دستگاه بویلر به  استحصال گاز بیوگاز راکتورهای موجود جهت تولید انرژی )برق و حرارت( استفاده می شود

ظرفیت دومیلیون کیلو کالری در ساعت که سوخت آن بیوگاز است مورد بهره برداری قرار گرفته است و در طرح توسعه نهایی جهت 

 احداث بهره وری بیشتر بعنوان سوخت مورد نیاز جهت نیروگاه تولید برق مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در این راستا پروانه

مگاوات از سازمان انرژی های تجدید پذیر)ساتبا( اخذ شده و در شرف عقد قرارداد فروش برق به شبکه  1نیروگاه بیو گاز به ظرفیت 

می باشد. که این پروژه گامی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کمک به وضعیت محیط زیست با توجه به عدم نیاز به 

 .نین ایجاد بازار کار و اشتغال جهت جوانان این مرز و بوم خواهد شدهای فسیلی و همچسوخت

یا فرآیند بستر بی هوازی لجن با جریان Expanded Granular Sludge Bed (EGSB) راکتور بی هوازی :وی همچنین افزود

 است. توده های بیولوژیکی آن بازچرخش خارجی تانک یا مخزن پر از توده های بیولوژیکی و قابل استفاده در تصفیه خانه فاضالب

به علت خاصیت گرانولی از قدرت ته نشینی باالیی برخوردار است. فاضالب صنعتی از کف آن توسط ورودی های متعدد وارد و در 

 .حین حرکت به سمت باال در تماس با توده های بیولوژیکی قرار گرفته و تصفیه فاضالب بهداشتی انجام می شود

مهمترین قسمت اصلی تصفیه بی هوازی است که در آن بار آلودگی بر  EGSB یی هلدینگ زر گفت: راکتورمدیر طرح های اجرا

 .و آلودگیهای فاضالب خواهد شد COD به بیوگاز تبدیل می گردد و این تبدیل باعث کاهش COD حسب

توزیع فاضالب و جدا کننده فاز  شامل توده های لجن، سیستم EGSB امینی اظهار داشت: سه عنصر تشکیل دهنده عمده راکتور

 .مایع و گاز و مواد جامد می باشد

مزیت های فراوانی دارد که نیاز به فضای کم و راندمان باال، مولد انرژی قابل  EGSB وی اظهار داشت: تصفیه خانه فاضالب با راکتور

می لجن های تولیدی، کاهش هزینه های ، ک COD  در تصفیه فاضالب های با EGSB بکارگیری  درصد متان، 75مصرف به صورت 

 .زیاد دفع لجن زائد، پایدار بودن مولد لجن زائد و کاهش تولید بو و جلب حشرات در حین تخلیه لجن، از جمله آن مزیت ها است

بر خواهد وی افزود: روش های بی هوازی نیاز به انرژی مخصوصاً نیاز به تزریق هوا که تولید آن هزینه تصفیه فاضالب زیادی در 

 .داشت، ندارد و باکتری های بی هوازی را برای مصارف بعدی مدت نسبتاً طوالنی می توان در یک محل نگه می دارد

توانیم تولیدکننده گرانول باکتری در منطقه و کشورهای اطراف باشیم، تصریح کرد: در فاضالب وی با بیان اینکه از این پس ما می

 .پردازندآید و باکتریها با خوردن این مواد به تصفیه آب میباکتریها، خوراک به حساب می موادی وجود دارد که برای این

دلیل ترین نوع باکتریها بهگرانول باکتریها یا همان باکتریهای کروی که براساس علم ریاضی و فیزیک اثربخش :نشان کردوی خاطر

 .کندآفرینی میفاضالب نوین نقش کروی بودنشان هستند، اختراع هلندیهاست و در صنایع تصفیه

بنیان ای فاضالب و پسماند دارد وباید به فکر تصفیه آن نیز باشند عنوان کرد: شرکت دانشامینی با بیان اینکه باالخره هر مجموعه

خانه فاضالب، مانع فیهواکنون با واردات این گرانول باکتریها و قرار دادن آنها در راکتورهای تص عنوان صنعت سبز برگزیده شدهزر به

 .از انتشار بوی بد فاضالب شده و بوی بد را به بیوگاز تبدیل کرده و در آینده نزدیک نیز این گاز را به برق تبدیل خواهد کرد

امینی احداث تصفیه خانه غالت زر را یکی از رسالت های اجتماعی گروه صنعتی و پژوهشی زر بیان کرد وگفت: امروزه باتوجه با 

ودیت منابع تجدید پذیر و منابع آب به خصوص در کشور ایران احداث چنین تصفیه خانه ای با این امکانات که بدون آسیب به محد

بوده و این مجموعه اقدام به راه اندازی این تصفیه خانه با این روش برای اولین بار در کشور کرده چرا که سیستم  اجتماع بوده وظیفه

که همان میزان آلودگی در فاضالب است می باشد  COD و PHدما،   ه وشامل سه شالوده اساسی کارکرد؛فاضالب بسیار حساس بود

 .که تصفیه خانه های معمولی قابلیت مقابله با این محورها را نداشته و تصفیه خانه بیولوژیک این فرایند را به خوبی اجرا می کند
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مثل در باکتری گرانول وجود دارد از این پس ایران هم شد: با توجه به اینکه تولیدمدیر طرح های اجرایی هلدینگ زر در پایان یادآور 

تواند در زمینه صادرات این محصول فناورانه نیز ورود یکی از قطبهای تولید این باکتریها خواهد بود و مانند برخی کشورهای دیگر می

فاضالب و پسماندهای خود هستند، این گرانول باکتریها را وارد  کند و دیگر نیازی نیست شرکتها و کارخانجاتی که به فکر تصفیه

 .توانند آن را از تصفیه خانه پاالیشگاه غالت زر بخرندکنند و می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=5edd35f5c5e947d69 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۳تاریخ: 

 درج قیمت بر روی تخم مرغ، تنها راه حل کنترل بازار

 . گذار گفت: درج قیمت بر روی تخم مرغ، تنها راه حل کنترل بازار استدبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی گذار کشور در گفتگو با خبرنگارتخمفرزاد طالکش دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ 

در مرغداری خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم  تومانی نرخ تخم مرغ 500کاهش از  ،باشگاه خبرنگاران جوان

در صنایع غذایی، کارخانه های  مصرف تخم مرغوی افزود: با توجه به آنکه در ایام پایانی سال، .هزار تومان است 7مرغ در مرغداری 

 به درستی مدیریت نشود؛ قیمت تخم مرغ با کیک و کلوچه و قنادی ها به طور قابل مالحظه ای افزایش می یابد، بنابراین اگر تقاضا

 .نوساناتی در بازار روبرو خواهد بود

 .با روند نزولی در بازار روبرو خواهد شد قیمت تخم مرغبه گفته طالکش با کاهش تقاضا از ابتدای فروردین، 

کند  سترش این بیماری در کشور بسیاراین مقام مسئول با اشاره به آخرین وضعیت شیوع آنفلوانزا حاد پرندگان تصریح کرد: روند گ

 .شده است، به طوریکه بعد از استان قم، استان جدیدی در حوزه واحدهای صنعتی در گیر این بیماری نشده است

وی ادامه داد: با توجه به آنکه دو استان اصلی تولید همچون اصفهان و خراسان رضوی از بیماری مصون هستند، بنابراین بحران 

 .را نخواهیم داشت کمبود تخم مرغ در بازار ینهخاصی در زم

به گفته وی؛ با توجه به اقدامات کنترلی در استان های درگیر، طی دو هفته اخیر گزارشی مبنی بر موج انفجار بیماری در سایر استان 

 .عه اعالم کردمیلیون قط 25طالکش جمعیت مرغ های معدومی ناشی از آنفلوانزا حاد پرندگان را، .ها اعالم نشده است

 نرخ تخم مرغ در خرده فروشی ها همچنان باالست

گذار در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از نرخ باالی تخم مرغ در خرده فروشی ها بیان دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم

را به شدت افزایش داده در حالیکه مرغداران سهمی در بازار  واحدهای مرغداری کرد: هم اکنون دولت به اشتباه نظارت خود بر

 .ندارند و تنها سودجویی برخی مغازه داران حباب کاذب قیمت در بازار را به همراه داشته است

ه بود تیادآور شد: اگر دولت پیشنهاد ما را پذیرف  تنها راه حل کنترل بازار است، درج قیمت بر روی تخم مرغ وی با اشاره به اینکه

کرد، شاهد نوسان قیمت و بحران در بازار این محصول نبودیم، اما دلیل آنکه دولت با این و اقدام به درج قیمت بر روی تخم مرغ می

 .کند، برای اتحادیه جای سوال استپیشنهاد موافقت نمی

https://www.yjc.ir/fa/news/6457539/%D8%AF%D8%B1%D 9%82%D 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۴تاریخ: 

 میزان تولید گندم در مقایسه با سال گذشته، تفاوتی ندارد

 .تولید در مقایسه با سال زراعی گذشته، تفاوتی ندارد مجری طرح گندم گفت: باوجود کاهش بارش باران، میزان

 ،جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم درگفت

دی ماه در مقایسه  4در سال زراعی جدید اظهار کرد: با وجود آنکه میزان بارندگی تا  برداشت گندم با اشاره به آخرین برآوردهای

درصد کاهش داشته است، اما حجم میزان بارش و پراکنش به جز یکی و دو استان  50با مدت مشابه سال گذشته و بلندمدت حدود 

یلی متر اعالم کرد و افزود: این درحالی است که این م 65دی ماه را  4وی متوسط میزان بارش تا .در مابقی مطلوب تر بوده است

 .میلی متر بوده است 132و بلند مدت  126میزان در سال گذشته 

اسفندیاری پور ادامه داد: امسال در مناطق سردسیر از جمله کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و گلستان نسبت 

شته از سال گذ میزان سطح سبز گندم ند مدت وضعیت بارش ها مطلوب تر بوده به طوریکهبه مدت مشابه سال گذشته و دوره بل

 .بیشتر است

 65درصد ، خوزستان  25گفت: استان فارس حدود  تولید گندموی با اظهار نگرانی نسبت به میزان بارندگی استان های شاخص 

ی داشتند که انتظار می رود با بهبود بارش در ادامه اسفند درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بارندگ 22درصد و خراسان رضوی 

 .و فروردین، این میزان جبران شود

در استان های کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و گلستان در گروه رده  رشد گندمبه گفته مجری طرح گندم 

 .یک مطلوب قرار دارد

بیان کرد: باوجود کاهش بارش باران، میزان  تولید گندمآخرین برآوردها نسبت به میزان  مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به

 .تولید در مقایسه با سال زراعی گذشته، تفاوتی ندارد

اسفند مشخص می شود، افزود: با وجود تمام موارد،پیش بینی می شود که میزان  22وی با اشاره به اینکه برآورد نهایی تولید تا 

 .میلیون تن باشد، اما باز هم برای تخمین قطعی کمی زود است 9تا  8.5، 96-95دم در سال جدید همانند سال زراعی برداشت گن

اسفندیاری پور ادامه داد: براساس گزارش هواشناسی با وجود سامانه های مناسب بارشی در اسفند و فرودین ماه و تامین رطوبت گیاه 

 .ری ایجاد خواهد شددر ادامه فصل زراعی، شرایط مطلوب ت

مجری طرح گندم با اشاره به آخرین وضعیت مبارزه با علف های هرز در استان ها افزود: هم اکنون استان های مازندران، گلستان، 

رشت، اردبیل و بخشی از مناطق خوزستان و ایالم مبارزه با علف های هرز در مزارع را انجام می دهند و استفاده از کود سَرَک در 

 .ور کار کشاورزان قار گرفته استدست

 .، جای هیچ گونه نگرانی نیستکشاورزان به گفته وی؛ با توجه به تامین و تدارک شرکت خدمات حمایتی در کود مورد نیاز

https://www.yjc.ir/fa/news/6457463/%D9%85%DB%8C%D8%B2% 
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 فارس - ۹۶/۱۲/۱۲ : تاریخ

 میلیون قطعه مرغ مادر را هم از بین برد ۱.۳تومان رسید/ آنفلوانزای پرندگان  ۱۴۰۰قیمت جوجه یکروزه به 

ریزی واحدهای تولیدکننده مرغ گوشتی برای شب عید به اتمام رسیده، رئیس انجمن ملی طیور ایران گفت: با توجه به اینکه جوجه 

وگو فرد در گفتسعید اصغری .تومان رسیده است 1400تومان رسیده بود، اکنون به  2700قیمت جوجه یکروزه که در اوج قیمت به 

افت و خیزهای زیادی را تجربه  96، در مورد آخرین وضعیت بازار جوجه یکروزه که در سال خبرگزاری فارسبا خبرنگار کشاورزی 

کرده، خاطرنشان کرد: متأسفانه در شش ماهه دوم امسال، موج آنفلوانزای حاد پرندگان اگرچه گفته شد که بیشتر روی واحدهای 

  .هزار قطعه مرغ مادر و جوجه یکروزه نیز بر اثر آنفلوانزای پرندگان از بین رفت 300یرگذاشت، اما یک میلیون و گذار تأثمرغ تخم

های مهبینی لطوی به تدابیری که واحدهای تولیدکننده مرغ مادر در نظر گرفته بودند، اشاره کرد و گفت: این واحدها به دلیل پیش

های ماه میزان نگهداری گلهریزی برای تولید مرغ مادر را افزایش دادند و در عین حال، اواخر دیجهناشی از آنفلوانزا از خردادماه جو

اکنون به دلیل پایان رئیس انجمن ملی طیور ایران به این نکته اشاره کرد که هم .هفته نیز تغییر دادند 70هفته به  64مرغ مادر را از 

تومان در هر قطعه  1500تا  1400محصول روند نزولی گرفته و به میانگین قیمتی ریزی برای تولید شب عید، قیمت این جوجه

  .تومان رسیده بود 2700ماه و اوایل بهمن به میانگین قیمت رسیده است، اما در اواخر دی

اس قیمت براسروزه در بورس کاال چه تأثیری در کشف قیمت آن داشته، چرا که همچنان یکخبرنگار فارس پرسید؛ پس عرضه جوجه

گذاری نیاز بازار متغیر است که او گفت: براساس قانون ابزارهای مالی، اگر محصولی به طور مستمر در بورس عرضه شود، از شمول قیمت

سازی وی اضافه کرد: بورس فقط برای کشف قیمت نیست، بلکه برای خروج عرضه جوجه یکروزه از حالت سنتی و شفاف .شودخارج می

  .ت استبرای معامال

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961212001289 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۲تاریخ: 

 تومان رسید ۷۹۵۰آخرین تحوالت بازار مرغ و تخم مرغ/ نرخ هر کیلو مرغ به 

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و تخم مرغ در بازار را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  ،تجارت و کشاورزیصنعتمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

هزار و  5در خرده فروشی ها خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ 100کاهش ، از جوان

هزار و  7و خرده فروشی  250هزار و  7، توزیع درب واحد های صنفی 100هزار و  7تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  100

 950هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  950هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی؛.تومان است 950

هزار  14هزار، سینه بدون کتف  13یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف .تومان است

تومانی  100را دلیل اصلی کاهش  رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزایش عرضه مرغ به کشتارگاه ها.هزار تومان است 16 فیله مرغ و

 .قیمت نسبت به پنج شنبه هفته گذشته اعالم کرد

همین روال در بازار ادامه خواهد داشت و تنها   اسفند با 25در روزهای آتی پیش بینی کرد و گفت: قیمت مرغ تا  قیمت مرغوی 

 .تومان برسد 500هزار و  8در ایام پایانی سال انتظار می رود که با افزایش تقاضا به نرخ 

در بازار خبر داد و افزود: هم اکنون هرشانه تخم  افزایش هزار تومانی نرخ تخم مرغیوسف خانی در بخش دیگر سخنان خود از 

 25هزار تومان در بازار عرضه می شود که در صورت عدم توزیع تخم مرغ های وارداتی، قیمت هر شانه تخم مرغ به  19مرغ با نرخ 

 .اهد رسیدهزار تومان خو

https://www.yjc.ir/fa/news/6458842/%D8%A2%D8%AE%D8%B1% 
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 تولیدات دام و طیور
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اسفند / /  ۰۸سه شنبه , 

 توصیه رئیس جهور لغو افزایش تعرفه واردات خوراک طیور با

در واکنش به خبر خبرگزاری درباره افزایش تعرفه واردات کنجاله سویا، رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور ایران اعالم کرد 

 .افزایش تعرفه واردات خوراک طیور با توصیه رئیس جهور لغو شده است

داخلی تامین می شود )حتی با مازاد تولید روبه رو هستیم( مرغ و تخم مرغ مصرفی درکشور به طور معمول در داخل و از تولیدات 

 .اما باید در نظر داشت که این صنعت به شدت از نوسانات نرخ ارز تاثیر پذیر است

بخش عمده ای از خوراک طیور کشور از محل واردات تامین می شود به طوریکه عیسی کالنتری وزیر اسبقکشاورزی از آن به عنوان 

وگو با خبرنگار دهندگان مرغ گوشتی چندی پیش در گفتمحمد یوسفی دبیر انجمن پرورش.کندور یاد میصنعت مونتاژ طی

خبرگزاری درباره افزایش قیمت مرغ در ماه های آتی هشدار داده بود و خواهان توجه دولت به موضوع تعرفه واردات کنجاله سویا به 

که دولت قصد دارد که تعرفه واردات کنجاله سویا )خوراک دام و طیور( را از وی اشاره داشت .عنوان بخشی از خوارک طیور شده بود

 .شودمرغ میبرابر کند( که این امر منجر به افزایش قیمت مرغ و تخم 3درصد افزایش دهد) 25تا  20درصد به  7

ک دام و طیور از لغو افزایش تعرفه بنابراین گزارش، چند روز بعد از این خبرخبرگزاری مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خورا

واردات کنجاله سویا خبر داد و گفت: دولت به توصیه رئیس جمهور تا اطالع بعدی از هر اقدامی که باعث باالرفتن قیمت کاالهای 

 .اساسی می شود،منع شده است

واردات نهاده های دامی همچون کنجاله وی درباره دالیل منتفی شدن این امر، اظهار داشت: هرگونه افزایش سودبازرگانی و تعرفه 

 .سویا به معنای افزایش قیمت محصوالت پروتئینی همچون گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر خواهد بود

دولت هم به توصیه رئیس جمهور تا اطالع بعدی از هر اقدامی که باعث  قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور گفت: 

 .از جمله محصوالت پروتئینی شود منع شده استباالرفتن قیمت کاالهای اساسی 

بنابراین گزارش، علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز از پیشنهاد کاهشی این 

یمت محصوالت دام و وزارتخانه برای واردات جو خبر داد و اظهار داشت: به منظور استمرار و پایداری تولید و جلوگیری از افزایش ق

 .درصدی برای واردات جو در سال آینده را به دولت ارائه کرده است 5طیور، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد تعیین تعرفه 

 .وی افزود:عالوه بر این پیشنهاد کرده ایم تا تعرفه فصلی واردات این نهاده نیز برداشته شود

http://iranecona.com/82155/%D9%84%D8%BA%D9%88 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۱تاریخ: 

 بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان در بخش طیور صنعتی بهبود یافته است

آنفلوانزا حاد پرندگان در بخش طیور صنعتی تا حدودی بهبود مدیرکل بهداشت وپیشگیری طیور سازمان دامپزشکی گفت: بیماری 

 صنعت،تجارت و علیرضا اکبرشاهی مدیرکل بهداشت وپیشگیری طیور سازمان دامپزشکی در گفتگو با خبرنگار.یافته است

 اظهار کرد: ویروس سویه جدید آنفلوانزا حاد پرندگانبا اشاره به آخرین  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .تنها در حیات وحش منطقه گیالن مشاهده شده و خوشبختانه تا کنون گزارش دیگری اعالم نشده است  H5N6 جدید

تا حدودی بهبود یافته است، افزود: هم اکنون دامپزشکی  طیور صنعتی ره به اینکه بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان در بخشوی با اشا

تنها نگران شیوع بیماری در استان های اصفهان و خراسان است و همواره تمامی تالش خود را به کار گرفته تا اتفاق خاصی در این 

پاسخ به این سوال که احتمال شیوع سویه جدید در سایر استان ها وجود دارد یا خیر، گفت: هر اکبرشاهی در .استان ها رخ ندهد

تواند زمینه را برای انتقال ویروس فراهم گونه رفتار پرخطر اعم از شکار پرندگان مهاجر، جابه جایی و عرضه این پرندگان در بازار می

ای به مردم بیان کرد: از مردم تقاضا داریم که از شکار و مصرف ی در توصیهمدیرکل بهداشت و پیشگیری طیور سازمان دامپزشک.کند

به طور جد خودداری کنند، ضمن آنکه مردم استان های شمالی و اطراف تاالب ها از نزدیک شدن به محل  گوشت پرندگان مهاجر

 طیور روستاییفته وی؛ از مردم تقاضا داریم که به گ.تردد پرندگان، تماس با باقی مانده مدفوع پرندگان و مردار آنها اجتناب کنند

 .خود را محصور نگه دارند و از تماس این پرندگان با پرندگان مهاجر و آزاد خودداری کنند

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴5۲۶۷۱/%D۸%A۸%DB%۸C%D۹%۸5% 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۰تاریخ: 

 درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شد ۹۱

درصد بهای برگ سبز، خریداری شده به حساب چایکاران واریز  91میلیارد تومان، معادل  184رئیس سازمان چای گفت: تا کنون 

 .شده است

، از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  خبرنگار محمدولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با

میلیارد تومان  203هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  108خبر داد و گفت: امسال  مطالبات چایکاراندرصد  91پرداخت 

 .میلیارد تومان از مطالبات چایکاران واریز شده است 184خریداری شد که تاکنون 

ی رود تا پایان به گفته وی؛ مابقی مطالبات چایکاران پس از دریافت قدرالسهم کارخانه ها به مرور پرداخت خواهد شد که انتظار م

 .سال تسویه کامل انجام شود

 4میلیارد تومان تسهیالت با کارمزد  14چایکاران افزود: تاکنون  تسهیالت صندوق توسعه چایروزبهان درباره آخرین وضعیت 

سر ل آینده کها پرداخت شده است که بازپرداخت تسهیالت از بهای برگ سبز، سادرصد به منظور به زراعی باغات و نوسازی کارخانه

های و کارخانه چایکاران :اسفند ادامه دارد، بیان کرد 28رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه پرداخت تسهیالت تا .خواهد شد

 .توانند تقاضای خود جهت دریافت تسهیالت را به صندوق اعالم کننداسفند می 28سهامدار صندوق که بدهی معوق ندارند، تا 

میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیالت در نظر گرفته شده است، گفت: البته در صورت افزایش  30که امسال وی با اشاره به این

 .میلیارد تومان، قابل افزایش خواهد بود 40تقاضا این میزان تا 

مالی دولت ، تسهیالت در درصد سهام مربوط به چایکار و مدیران کارخانه است که با افزایش سرمایه و حمایت  51به گفته روزبهان؛ 

 .گیرداختیار متقاضیان قرار می

https://www.yjc.ir/fa/news/6455852/%DB%B9%DB%B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
https://www.yjc.ir/fa/news/6455852/%DB%B9%DB%25B


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139 سفندا دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139 سفندا دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139 سفندا دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139 سفندا دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۲تاریخ: 

 ۹۷انتقاد کشاورزان از اعتبار خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در بودجه 

 .برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، کافی نیست 97هزار میلیارد تومانی بودجه پیشنهادی  10یک مقام مسئول گفت: اعتبار 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگارعباس 

رزی در الیحه پیشنهادی بودجه سال آینده اظهار کرد: در الیحه بودجه با انتقاد از کاهش اعتبار بخش کشاو  ،باشگاه خبرنگاران جوان

درصد کاهش یافته است که این امر مورد انتقاد بهره برداران قرار  47تا  30 های مختلف کشاورزیبخشسال آینده اعتبار زیر 

در  خرید تضمینی محصوالت کشاورزیهزار میلیارد تومان برای  10به گفته وی؛ در بودجه سال آینده اعتباری بالغ بر .گرفت

بیان  صندوق بیمه محصوالت کشاورزیپاپی زاده با انتقاد از کاهش اعتبار .نظر گرفته شد که این رقم برای خرید کافی نیست

است   شرایط بحرانی و خشکسالی کرد: با وجود آنکه اساس تاسیس صندوق بیمه محصوالت کشاورزی برای کمک به کشاورزان در

 .در چند سال اخیر به سبب کمبود بودجه، کشاورزان را با مشکالت عدیده ای در بخش روبرو کرده است  اما

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خاتمه تصریح کرد: با توجه به انتقاد شدید کمیسیون کشاورزی و بهره برداران بخش، انتظار می 

در بخش  اقتصاد مقاومتییت از کشاورزان افزایش یابد تا سیاست رود که در کمیسیون تلفیق میزان اعتبار این بخش جهت حما

 .تولید تحقق یابد

https://www.yjc.ir/fa/news/6458540/%D8%D 8%AA 
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 خدمات 
 فارس - ۹۶/۱۲/۰۸ : تاریخ

 گذاران واگذار شدهزار هکتار اراضی ملی و دولتی منطقه مکران به سرمایه ۱۷

های اقتصادی به هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی منطقه مکران برای اجرای طرح 17رئیس سازمان امور اراضی کشور اعالم کرد:  

  .گذاران واگذار شده استمتقاضیان و سرمایه

روابط عمومی سازمان امور اراضی، علیرضا اورنگی  و وزارت جهاد کشاورزیرسانی به نقل از پایگاه اطالع خبرگزاری فارسبه گزارش 

مه این سازمان در زمینه واگذاری اراضی، اجرای طرح در دومین روز همایش بین المللی توسعه مکران با اشاره به عملکرد و برنا

کاداستر اراضی کشاورزی، رفع تداخالت اراضی ملی و مستثنیات کشاورزان و حفاظت از کاربری زمین های زراعی و باغ ها در استان 

)زراعت، باغ، گلخانه،  گذاران بخش کشاورزیهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان و منطقه مکران گفت: با هدف حمایت از سرمایه

ای، تسهیالت متعدد و مناسبی برای دامپروری، شیالت و...(، صنعت، خدمات و گردشگری و تسریع در اجرای طرح های توسعه

 .واگذاری اراضی در نظر گرفته شده و برخی ضوابط و مقررات دست و پاگیر اصالح شده است

هزار هکتار اراضی ملی و دولتی  17تاکنون بیش از  85سال اخیر و از سال  10رییس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: طی 

های کشاورزی و غیرکشاورزی به متقاضیان و سرمایه گذاران واگذار شده و این روند منطبق بر طرح منطقه مکران برای اجرای طرح

 .جامع توسعه مکران تداوم خواهد داشت

کشاورزی و برنامه رفع تداخالت اراضی در دو استان جنوب شرقی کشور، گفت: طرح وی با اشاره به اجرای طرح کاداستر اراضی 

 100هزار هکتار اراضی کشاورزی این دو استان در حال اجرا است و این میزان در سال آینده بیش از  58کاداستر در سطح حدود 

 .هزار هکتار خواهد رسید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961208001848 
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 خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۰تاریخ: 

 درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شد ۹۱

درصد بهای برگ سبز، خریداری شده به حساب چایکاران واریز  91میلیارد تومان، معادل  184رئیس سازمان چای گفت: تا کنون 

 .شده است

، از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  محمدولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار

میلیارد تومان  203هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  108خبر داد و گفت: امسال  مطالبات چایکاراندرصد  91پرداخت 

 .یز شده استمیلیارد تومان از مطالبات چایکاران وار 184خریداری شد که تاکنون 

به گفته وی؛ مابقی مطالبات چایکاران پس از دریافت قدرالسهم کارخانه ها به مرور پرداخت خواهد شد که انتظار می رود تا پایان 

 .سال تسویه کامل انجام شود

 4ا کارمزد میلیارد تومان تسهیالت ب 14چایکاران افزود: تاکنون  تسهیالت صندوق توسعه چایروزبهان درباره آخرین وضعیت 

ها پرداخت شده است که بازپرداخت تسهیالت از بهای برگ سبز، سال آینده کسر درصد به منظور به زراعی باغات و نوسازی کارخانه

های و کارخانه چایکاران :اسفند ادامه دارد، بیان کرد 28رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه پرداخت تسهیالت تا .خواهد شد

 .توانند تقاضای خود جهت دریافت تسهیالت را به صندوق اعالم کننداسفند می 28که بدهی معوق ندارند، تا سهامدار صندوق 

میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیالت در نظر گرفته شده است، گفت: البته در صورت افزایش  30وی با اشاره به اینکه امسال 

 .ل افزایش خواهد بودمیلیارد تومان، قاب 40تقاضا این میزان تا 

درصد سهام مربوط به چایکار و مدیران کارخانه است که با افزایش سرمایه و حمایت مالی دولت ، تسهیالت در  51به گفته روزبهان؛ 

 .گیرداختیار متقاضیان قرار می

https://www.yjc.ir/fa/news/6455852/%DB%B9%DB%B 
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 خدمات
 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۱۳یک شنبه 

 درخواست گندمکاران از روحانی/قیمت نان را با فشار بر ما کنترل نکنید

ماه از آغاز سال زراعی جدید، هنوز خبری از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم نیست و کارشناسان معتقدند  6با وجود گذشت حدود 

 .دولت قصد دارد با فشار بر تولیدکنندگان، قیمت نان را افزایش ندهد

تضمینی گندم  نزدیک می شویم هنوز خبری از اعالم نرخ خرید 96به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که به روزهای پایانی سال 

ماه از آغاز سال زراعی جاری می گذرد، تعلل دولت در این زمینه موجب سردرگمی کشاورزان و  6نیست و با وجود آنکه حدود 

 .تولیدکنندگان شده است

 گندم یکی از محصوالت استراتژیک کشور ماست که مکانیزم خرید تضمینی مشروط بر اینکه قیمت پیشنهادی از سوی دولت منصفانه

باشد و به موقع نیز اعالم شود، حجم مکفی تولید سال آینده را تضمین می کند؛ دو شرطی که متاسفانه طی سالهای اخیر، دولت به 

 .درستی آنها را رعایت نکرده و موجب نارضایتی کشاورزان شده است

دهد و از اهداف خود فاصله بگیرد؛ بخشی از اثرگذاری خود را از دست ب« خرید تضمینی گندم»عوامل متعددی موجب شده سیاست 

های خرید تضمینی، افزایش ناچیز قیمت خرید تضمینی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و پرداخت دیرهنگام تاخیر دولت در اعالم نرخ

 .مطالبات کشاورزان از جمله این عوامل هستند

ینکه چرا دولت این همه در اعالم نرخ خرید تضمینی چندی پیش عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره ا

گندم تاخیر دارد؟، گفت: اعالم نرخ خرید تضمینی گندم با قیمت نان گره خورده است؛ بنابراین شورای اقتصاد همچنان در حال 

 .بررسی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم و تصویب آن است

رای ایجاد تعادل در قیمت خرید تضمینی گندم و قیمت نان، دولت نیاز به بررسی معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود: ب

بیشتری در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم دارد و از آنجا که سرنوشت گندم با نان گره خورده است موضوع برای دولتمردان سخت 

 .تر شده است

 .صاد با در نظر گرفتن همه جوانب اعالم خواهد کردوی تاکید کرد: به هر حال قیمت خرید تضمینی گندم را، شورای اقت

 !بود، تا حاال تعیین تکلیف شده بود« واردات»اگر 

علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران در گفتگو نیز در همین زمینه به خبرنگار مهر گفت: علیرغم آنکه قانون  

درصد  2.4درصدی فقط  10لت در واقع در حق کشاورزظلم کرد و با وجود تورم محکمی در این راستا وجود دارد، سال گذشته دو

قیمت گندم را افزایش داد ضمن اینکه شنیده ها حاکی از آنست امسال هم افزایش قیمتی در این زمینه اتفاق نمی افتد؛ بنابراین 

 .کننده برسددولت می خواهد فشار را بر تولیدکنندگان وارد کند تا نان ارزان به دست مصرف 

وی افزود: گندمکار هم یک فعال اقتصادی است و درست نیست که ما به هر دلیلی او را دچار سردرگمی کنیم چرا که این فعال 

درصد و در روستاها و بخش کشاورزی بیشتر هم هست،  9اقتصادی در فضای همین کشور که مسئوالن اعالم می کنند تورم آن 

تورم بر آنان نیز تحمیل می شود بنابراین مسئوالن چگونه تصمیم می گیرند نرخ محصوالتی که تابعی  زندگی می کند؛ بنابراین این

 .از هزینه ها است افزایش پیدا نکند

د کننده که واررئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران تصریح کرد: با تمام توانی که در بخش کشاورزی وجود دارد متأسفانه تا زمانی

ی از نبود منابع، کیفیت کاال و ... در نمی آید اما به محض اینکه تولیدی در کشور رونق پیدا می کند با ابزارهای هستیم صدای کس
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مختلف سعی در نابودی آن داریم. ما در گندم که جزء کاالهای استراتژیک است خود کفا شدیم و با توجه به فضای اقتصادی کشور، 

 .اشته باشدتولیدی که جریان دارد باید استمرار د

ایمانی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی که جزء سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری است تاکید شده نگاه دولت و سیاست های 

دولتی به بخش کشاورزی حمایتی باشد، همانطور که همه جای دنیا به همین صورت است که بخش کشاورزی توسط دولت ها 

 .در تصمیم گیری ها نگاه بخش خصوصی لحاظ نمی شود حمایت می شود، گفت: متأسفانه

وی با اشاره به اینکه ریاست جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود بسیار از واژه خودکفایی گندم استفاده کرد، افزود: در همین 

برای حفظ خودکفایی، پایداری و   بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران که تشکلی مردم نهاد است از رئیس جمهور می خواهد  راستا

استمرار تولید گندم، دستور بدهد تا تجدید نظری در نرخ خرید تضمینی گندم صورت گیرد؛ همچنین از نمایندگان مجلس به ویژه 

بردار میلیون بهره  4های اقتصادی و کشاورزی انتظار داریم با نگاه علمی و کارشناسانه موضوع را پیگیری کرده و بیش از کمیسیون

 .هزار نفر بهره بردار گندم کشور را به تولید دلگرم کنند 250به خصوص بیش از یک میلیون و 

 .وی تصریح کرد:چراکه اگر خودکفایی در این دوره به زمین بخورد فرصت بازگشت نخواهد داشت

w.foodpress.ir/Post.aspx?Id=http://ww7208258aba3d446f82a 
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 خدمات
 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۱۳یک شنبه 

 بانک کشاورزی "جشنواره شکوفایی"اعالم شرایط و جوایز

آینده ادامه خواهد داشت، تیر ماه سال  14تمامی اعضای باشگاه کودک و نوجوان بانک کشاورزی می توانند در این جشنواره که تا 

باشگاه کودک و نوجوان بانک کشاورزی در اجرای رسالت و ایفای مسئولیت اجتماعی و ارزش آفرینی برای کودکان .شرکت کنند

 .اسفند ماه سال جاری آغاز می کند 15را از « جشنواره شکوفایی»ونوجوانان، 

تیر ماه سال  14کودک و نوجوان می توانند در این جشنواره که تا  به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، تمامی اعضای باشگاه

 .آینده ادامه خواهد داشت، شرکت کنند

آموزشی  -کمک هزینه خرید کتاب علمی  500میلیون ریال و  5ارزش   کمک هزینه خرید تبلت هریک به 200بر اساس این گزارش،

 .ه را تشکیل می دهندمیلیون ریال، ترکیب جوایز این جشنوار 2هریک به ارزش 

 :اطالعات بیشتر را در نشانی زیر مطالعه فرمایید

https://goo.gl/hzdppo 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=85e69b8963e64c6d9ecb0b78b3f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.bki.ir/BankingServices/Festivals/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=85e69b8963e64c6d9ecb0b78b3f


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139 سفندا دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139 سفندا دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 فارس - ۹۶/۱۲/۱۳ : تاریخ

 آفتابگردان منوط به استعالم وزارت جهاد کشاورزی شد ای واردات دانهطی بخشنامه

واردات دانه آفتابگردان به دلیل مشخص شدن ماهیت کاربرد و مصرف آن منوط به تایید و استعالم از دفتر مقررات و استانداردهای  

  .بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی شد

به نقل از گمرک ایران، واردات دانه آفتابگردان به دلیل مشخص شدن ماهیت کاربرد و مصرف آن منوط  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .به تایید و استعالم از دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی شد

  :ن شرح استتصویر این بخشنامه و جزئیات آن بدی                                      

 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961213001606 
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 دانه های روغنی   
 فارس - ۹۶/۱۲/۱۳ : تاریخ

های یهزار تن گوشت وارداتی از دامدار ۱۲۰های روغنی امکان تامین هشدار نسبت به تعلیق خرید تضمینی دانه

 خرد

مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه گفت: برای تولید کاالهای استراتژیک مانند گوشت قرمز و روغن اگر بتوانیم طرح زنجیره تأمین را از  

  .شوداندازی کنیم با استفاده از ظرفیت مردمی به راحتی همه نیاز کشور در داخل تولید و تأمین میابتدا تا انتها راه

 های انجام شده در بنیاد، سردار مجید خراسانی ظهر امروز در نشست خبری به فعالیتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

تعاون سپاه در راستای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه یک دهه از تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای اقتصاد 

گذاری صحیح در این حوزه انجام شود، تا هر داوطلبی قصد ورود به این حوزه و فعالیت در گذرد، باید ریلر کشور میمقاومتی د

 .های آن فراهم باشدراستای اقتصاد مقاومتی را داشت، زیرساخت

ما در این حوزه نیاز به یک ساختار  خاطرنشان کرد: وی با اشاره به اینکه منظور از اقتصاد مقاومتی، اقتصاد انقباضی و ریاضتی نیست،

 .های داخلی و خارجی پایدار بماند و مسیر خود را طی کندای رو به رشد نیاز داریم که در تقابل با آسیبپویا، با تحرک و آینده

مانند یک صاد هگذاری و الگوسازی کنیم، خاطرنشان کرد: اقتخراسانی با تأکید بر اینکه باید در حوزه محصوالت استراتژیک اولویت

ها رسد و اگر بانکها به درستی کار خود را انجام ندهد، به سرمنزل نمیهریک از بخش کشتی است که در دریا شناور است و تا زمانی

حوزه  ها دربینیم که بانکماند و این روزها ما کمتر میدر خدمت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد کشور نباشند، مانند کشتی سوراخ می

  .اندگذار وارد شدهگری فعالیت کنند، بلکه اکنون در قابت با سرمایهلتسهی

م و اگر بخواهی تواند فراموش بشودموضوع قاچاق و رانت در کنار تولید نمیمدیرعامل بنیاد تعاون سپاه این را هم گفت که 

  .د، اجرای الگوی زنجیره تأمین کامل استهایی که باید برطرف شواقتصاد مقاومتی و اهداف مورد نیاز خود برسد، یکی از آسیب

تواند مؤثر باشد، به محصوالت کشاورزی در حوزه اقتصاد مقاومتی بسیار می های گیاهی در کشور اشاره کرد و گفت:وی به تنوع گونه

گونه  1700ست و هزار گونه آن در کشور ایران هم ه 5گونه گیاهی در دنیا وجود دارد که بیش از  700هزار و  7عنوان مثال؛ 

کنیم و گیاهان را به کشورهای اروپایی از جمله آلمان ارسال می مختص به کشور ماست، اما به دلیل آنکه زنجیره تولید کامل نیست،

ما  هها برابر قیمت ماده اولیه دارویی و مواد غذایی را که از گیاهان فراوری شده باین کشورها با فناوری باال و استانداردسازی با ده

   .های پاالیش، فرآوری و استانداردسازی در این حوزه نیاز داریمگردانند و ما به مجموعه کارخانهبرمی

گر برای اداره زنجیره تأمین ضروری است که بیش از همه در اقتصاد خراسانی همچنین خاطرنشان کرد که ایجاد نهادهای تسهیل

  .مقاومتی جای آن خالی است

قانون اساسی و مردمی کردن اقتصاد و  44رغم تأکید مقام معظم رهبری در اجرای اصل نکته اشاره کرد که علی وی همچنین به این

های مردمی، تأمین با وجود قوانین و مقررات، اما همچنان این موضوع به درستی برآورده نشده که ما درصددیم، با استفاده از ظرفیت

  .گوشت قرمز را انجام دهیم کاالهای اساسی ضروری از جمله پروتئین و

شود که اگر هزار تن گوشت برای تامین کسری تولید به کشور وارد می 120ساالنه  به گفته مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه،

های کوچک و حمایت آنها، به تدریج بتوانیم زنجیره تأمین پروتئین را در داخل اجرا کنیم، با استفاده از ظرفیت دامداری

های خُرد توان کار صادرات و بازرگانی و تأمین دام اولیه را ندارند که ما د، چرا که دامداریشونیز در داخل تولید میاین میزان 

  .گیریمهای مختص به خودمان، محصول نهایی را از آنها تحویل میماه با نظارت 9این سرمایه را در اختیار آنها گذاشته و طی 
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درصد  90متأسفانه  :وغن به عنوان یکی از کاالهای اساسی در داخل کشور اشاره کرد و گفتخراسانی همچنین به بحث تأمین ر

درصد روغن از طریق داخل تولید  7شود و تنها های روغنی تأمین میکیفیت یا دانهروغن مصرفی در کشور از طریق واردات روغن بی

  .د تا به اندازه نیاز کشور دانه روغنی تولید کنندتوان کل کشت کلزا را به دست مردم سپرشود، در حالی که میمی

این خود یک سؤال است، چرا که همه پول  وی با طرح این سؤال که چرا بیش از نیاز کشور کارخانه روغن داریم، خاطرنشان کرد:

  .دشوواردات محصوالت استراتژیک از جمله روغن از تولید گرفته تا فرآوری و واردات به این بخش داده می

های روغنی را تعلیق کند، افزود: اگر بخواهند اعتبارات خرید تضمینی دانه 97وی همچنین با اعالم اینکه احتماال دولت در سال 

کیفیت وارد شود و از نمایندگان مجلس عملیاتی نکنند، نتیجه آن است که روغن بی 97های روغنی را در بودجه سال خرید دانه

ت از کشاورزان نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و پیشنهاد ما این است که در یک دوره پنج ساله خواهیم که برای حمایمی

 .یابدهای روغنی توسعه میهای روغنی کند که اگر این اتفاق بیفتد، کشت دانهها را موظف به خرید دانهمجلس دولت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961213001112 
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۸تاریخ: 

 روغنیهای همکاری فائو و ایران در حوزه تولید دانه

های ارتقای دانش ملی و تقویت در برزیل برای کارشناسان برگزیده کشاورزی ایران، زمینه فائو با برگزاری یک برنامه آموزشی ویژه

 .های روغنی را فراهم کردهای کشور در حوزه تولید دانهظرفیت

به نقل از دفتر نمایندگی فائو در ایران، رائو ماتا، نماینده موقت فائو در جمهوری  ،گاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باش به گزارش

در شهر لوندرینای برزیل ادامه ( 1396اسفند  11بهمن تا  30اسالمی ایران، با اشاره به این برنامه آموزشی که به مدت دو هفته )

دوره با تجربیات همتایان برزیلی خود آشنا شده و فرصت یادگیری عملی برای انتقال دانش کارشناسان ایرانی طی این  :یابد، گفتمی

های تخصصی خود به بحث و در حوزه فنی را در اختیار خواهند داشت. این کارشناسان همچنین درباره فهم بیشتر کاربرد نوآوری

 .پردازندگفتگو می

 های تحقیقاتی برزیلی به ویژه بنیاد حمایت از تحقیقات و توسعه برزیلسات و سازمانآوری مؤسماتا در ادامه تأکید کرد: دانش و فن

(FAPED)  مرکز تحقیقات سویاو (Embrapa) تواند دانش ایران را در حوزه تولید دانه سویا افزایش داده و کارشناسان می

 .کشور را تشویق به کسب تخصص در حوزه تحقیقات کاربردی با هدف توسعه کند

ی همچنین اعالم کرد: هدف نهایی فائو در این برنامه آموزشی تسریع تولید دانه سویا در کشور و کمک به ایران برای تبدیل شدن و

 .به یکی از تولید کنندگان عمده این محصول در منطقه است

های روغنی با ار محصوالت دانهسازی افزایش پایدظرفیت»با عنوان  (TCP) اکنون فائو پروژه همکاری فنیبراساس این گزارش، هم

سازی در بخش دولتی و های ملی برای ظرفیترا در دست اجرا دارد. هدف این پروژه تسریع تالش« محوریت ارزش سویا در ایران

 های روغنی و نیز ادغامها در تولید پایدار محصوالت و بکارگیری آن در زنجیره ارزش دانهخصوصی به منظور استفاده از نوآوری

 .های غالت محور استهای جدید در سیستمآوریفن

روغنی  هاینفعان از طریق کمیته راهبری جدید شامل کارشناسان محصوالت اصلی دانهاین پروژه همچنین با تقویت همکاری بین ذی

به تشکیل یک هیأت مشاور با توان کند. از دیگر اقدامات این پروژه مینیز حمایت می« های سازمانینوآوری»به ویژه دانه سویا، از 

المللی با هدف تضمین تداوم همکاری استراتژیک با نهادهای تحقیقاتی و توسعه در خارج از ایران، حضور یک یا چند کارشناس بین

پروژه،  کند، فائو در اینو کیک پروتئین مورد نیاز خود را وارد می روغن نباتیدرصد از  95از آنجایی که ایران در حدود .اشاره کرد

ند. این کراهبری استراتژیک و دسترسی به منابع جدید ژنتیکی را از طریق همکاری با مرکز تحقیقات سویا در برزیل تسهیل می

نی های روغسازی ملی در حوزه تولید دانهدر راستای ظرفیت« گامی جهشی»رویکرد مزایای کوتاه و بلندمدتی برای کشور داشته و 

 .آیدبه شمار می

https://www.yjc.ir/fa/news/6454452/%D9%87%D9%85%DA%A 
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۲تاریخ: 

 درصد رسید ۸۴های روغنی به ضریب خوداتکایی دانه

 .درصد رسید 84های روغنی به گفت:برای نخستین بار میزان وابستگی واردات دانههای روغنی، مجری طرح دانه

 ،صادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقت صنعت،تجارت و کشاورزی های روغنی در گفتگو با خبرنگارعلیرضا مهاجر مجری طرح دانه

نی های روغشود که مجموع تولید دانهبینی میهای روغنی، اظهار کرد: در سال زراعی آینده پیشبا اشاره به آخرین برآورد تولید دانه

 .هزار تن از این میزان کلزا و مابقی گلرنگ، آفتابگردان و سویا است 350که از این مقدار   هزار تن برسد، 600به 

میزان تولید کلزا   درصد رسیده است، افزود: 84به  های روغنیواردات دانهوی با اشاره به اینکه برای نخستین بار میزان وابستگی 

 .درصد رشد داشته است 60برابر و حدود  7، 94نسبت به سال   96-95در سال زراعی 

 .میلیون دالر ارز را به همراه خواهد داشت 400صرفه جویی  ،های روغنیدرصدی خوداتکایی دانه 11تا  10به گفته مهاجر، افزایش 

ای ههای روغنی، بیان کرد: با توجه به آنکه کشت دانههای روغنی با اشاره به آخرین وضعیت سطح زیر کشت دانهمجری طرح دانه

 .تتوان برآورد دقیقی از میزان سطح زیر کشت محصول داشروغنی در حال انجام است، هم اکنون نمی

هزار هکتار کلزا در کشور کشت شده که در سه سال  220وی با بیان اینکه کشت کلزا به پایان رسیده است، افزود: امسال بیش از 

 .درصد فراتر خواهد رفت 30های روغنی از آینده ضریب خوداتکایی دانه

ی وارد به بهانه دانه روغن ردات تخمه آفتابگردانوامشاور وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که انتقاداتی نسبت به افزایش 

است، تصریح کرد: اگر چه افزایش واردات تخمه آفتابگردان به سبب کیفیت باالی این محصول خوب است، اما متأسفانه به سبب سود 

 .باالی واردات روغن خام، میزان واردات این محصول چندان چشمگیر نیست

https://www.yjc.ir/fa/news/6457627/%D8%B6%D8%B1%D 
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 دانه های روغنی

 ایران اکونا – ۱۳۹۶اسفند / /  ۱۴دوشنبه , 

 نوع مصرف دانه آفتابگردان وارداتی باید مشخص شود

گمرک های اجرایی کشور ابالغ کرد هنگام ورود دانه آفتابگردان باید نوع مصرف و گمرک جمهوری اسالمی ایران در بخشنامه ای به 

 .کاربرد آن مشخص شود

به گزارش تارنمای گمرک جمهوری اسالمی ایران، در این بخشنامه آمده است: براساس توافق گمرک و وزارت جهاد کشاورزی باید 

ای مصارف روغن کشی یا آجیلی از دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی هنگام ورود دانه آفتابگردان نوع مصرف و کاربرد آن بر

این تصمیم در پی مصوبه هیات وزیران گرفته شد که بین حقوق ورودی دانه آفتابگردان با ردیف .وزارت جهاد کشاورزی استعالم شود

لی استاندارد نیز اعالم کرده است تشخیص سازمان م.و دانه آفتابگردان برای روغن کشی تفاوت قائل شده است 12060090تعرفه 

  .کاربرد در مصرف روغن کشی یا سایر مصرف براساس معیارهای سنجش از نظر ظاهری یا کیفی در آزمایشگاه ها میسر نیست

 135 هبر پایه این بخشنامه، باید در موارد قبلی که مشمول اجرای این مصوبه می شود نیز با رعایت مهلت زمان قانونی موضوع ماد

قانون امور گمرک طبق مفاد این بخشنامه براساس مجوز ترخیص صادره و نمونه آن اقدام و از صحت طبقه بندی کاال اطمینان حاصل 

  .شود

تن دانه  814هزار و  64ماهه امسال بیش از  9در ماه های گذشته برخی رسانه ها با بررسی آمار گمرک اعالم کرده بودند در  

دالر ارز از کشور خارج شد که  909هزار و  579میلیون و  58بر این اساس .های مختلف جهان وارد ایران شدورآفتابگردان از کش

کشور مانند  16های آفتابگردان از دانه.تومان در آمار گمرک به ثبت رسید 732هزار و  596میلیون و  796میلیارد و  190معادل 

بزرگ ترین صادرکننده تخمه آفتابگردان به ایران، .یک، دانمارک، روسیه و هند وارد شدچین، اوکراین، آمریکا، پاکستان، سوئیس، بلژ

 .دالر درآمد ارزی نصیب خود کرد 212هزار و  434میلیون و  33ماهه امسال بود که  9تن در  792هزار و  29چین با صادرات 

 829میلیون و  6تن از این محصول درآمد  865فت هزار و پاکستان دومین صادرکننده دانه آفتابگردان به کشور بود که با صادرات ه

 717هزار و  10تن دانه آفتابگردان، درآمد پنج میلیون و  865هزار و  9روسیه با صادرات .دالری را به خود اختصاص داد 818هزار و 

  .دالر نیز از آمریکا وارد شد 471 هزار و 844تن دانه آفتابگردان به ارزش یک میلیون و  816سه هزار و .دالری را نصیب خود کرد

http://iranecona.com/82377/%D9%86%D9%88%D8%B9%D-9%85% 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۹تاریخ: 

 هزار تومان ۵۰۰میلیون و  ۵افزایش قیمت طالی سرخ در راه است/حداکثر نرخ هر کیلو زعفران 

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش تقاضا،قیمت زعفران با نوساناتی در بازار روبرو 

 .خواهد شد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  ر گفتگو با خبرنگارغالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران د

 5و حداکثر  250میلیون و  3در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ  ثبات نرخ زعفران ، ازجوان

 .هزار تومان است 500میلیون و 

مشکلی وجود ندارد، افزود: براساس آخرین آمار تا پایان دی ماه در مقایسه با مدت  صادرات طالی سرخوی با اشاره به اینکه در 

 .درصد رشد یافته است 30رات حدود مشابه سال قبل، میزان صاد

 میری درباه آخرین وضعیت بازار زعفران در ایام پایانی سال بیان کرد: با توجه به آنکه در ایام پایانی سال و نوروز با افزایش زائر در

 .با نوساناتی در بازار روبرو خواهد شد  به دنبال تقاضا ، قیمت زعفرانمشهد روبرو هستیم

 .م مسئول؛ ثبات قیمت زعفران، حفظ مشتریان بازارهای داخلی و خارجی را به همراه خواهد داشتبه گفته این مقا

وی با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر میزان صادرات محصول بیان کرد: نوسان نرخ ارز در روزهای اخیر موجب شد خریداران و فروشندگان 

 .شود روند روبه رشد صادرات استمرار نخواهد یافتن سبب پیش بینی میبه سهولت نتوانند، معامالت خود را انجام دهند، به همی

https://www.yjc.ir/fa/news/6455696/%D8%A7%D9%81%D8%B2% 
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 زعفران
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۶اسفند  ۱۴تاریخ: 

 درصد زعفران دنیا است ۹۰عرضه زعفران در بورس کاال برای اولین بار/ ایران تامین کننده 

یک مقام مسئول گفت: هدف از عرضه زعفران برای اولین بار در بورس کاال، استفاده از ظرفیت ملی برای کسب موقعیت متناسب با 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  وگو با خبرنگارروستایی در گفتعلی اوسط هاشمی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون .تولید است

برای اولین بار خبر داد و گفت: هدف از عرضه زعفران در بورس  عرضه زعفران در بورس کاال، از اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .کاال استفاده از ظرفیت ملی برای کسب موقعیت متناسب با تولید است تا دیگران برای محصول ما تعیین کننده قیمت نباشند

موضع فعالی در راه تجارت و صادرات به گفته وی؛ با عرضه زعفران در بورس کاال به دنبال آن هستیم که همه افرادی که تا به امروز 

 .تری در بازارهای هدف داشته باشندداشتند؛ حضور پررنگ

 .در بورس کاال و ایجاد یک جریان ملی در خارج از ایران را یک ضرورت دانست عرضه زعفرانهاشمی 

ا فراهم کرده تا آنهایی که به دنبال مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد: عرضه زعفران در بورس کاال این شرایط ر

 .بازارهای بزرگ هستند، بتوانند نقش خود را به عنوان بزرگترین تولیدکننده در بازارهای هدف ایفا کنند

دنیاست، افزود: با این حجم از تولید زعفران، این حق مسلم ما است که  زعفران درصد 90وی با اشاره به اینکه ایران تامین کننده 

 .ذار بورس جهانی زعفران باشیم و قیمت پایه جهانی این محصول را تعیین کنیمگپایه

به گفته وی؛ عرضه زعفران در بورس کاال به عنوان یکی از کاالهای صادرات محور در حفظ منافع خریدار و فروشنده تاثیر بسزایی 

ای صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی درصدد هستیم این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به اهمیت محصول زعفران در بخش ه.دارد

 .تا با عرضه آن در بورس کاال به بازار این محصول را سامان دهیم

هاشمی با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی تنها ترسیم کننده راه، برای فعاالن اقتصادی است، گفت: با توجه به اهمیت باالی 

ه یک کاالی مسافری تبدیل شود تا براین اساس حقوق کشاورزانی که ماه ها بر روی زمین کار نباید ب  در دنیا، این محصول زعفران

د شوسبب از دست دادن کیفیت این محصول می وی در پاسخ به این سوال که آیا عرضه زعفران در بورس کاال.کنند، حفظ شودمی

ود، داری می شاندارد و فنی مورد تایید سازمان استاندارد نگهیا خیر، تصریح کرد: با توجه به آنکه این محصوالت در انبارهای است

 بنابراین در افزایش کیفیت این محصول، تاثیر بسزایی دارد.ّ

 .به گفته هاشمی عرضه زعفران در بورس کاال منجر به توزیع محصول به نرخ واقعی خود خواهد شد

https://www.yjc.ir/fa/news/6458711/%D8%B9%D8%B1%D8% 
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 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۱۲شنبه 

 رهایی از دردهای عصبی با این رژیم غذایی

تواند به محافظت در برابر دردهای می "گلوتن"گیرانه فاقد نشان داد که یک رژیم غذایی سخت نتایج پژوهشی مقدماتی <غذا و تغذیه

 .کنند، کمک کندها را تجربه میآن "گلوتن"عصبی که برخی از افراد مبتال به حساسیت به 

ها این یافته": گویدانگلستان و عضو آکادمی نورولوژی آمریکا در این رابطه می "شفیلد"، پزشک و محقق دانشگاه "پاناگیوتیس زیس"

ناکی تواند به تسکین عالئم دردی مناسب در رژیم غذایی، میتواند این باشد که یک تغییر سادهها میند، چرا که معنی آنانگیزهیجان

 .”که با نوروپاتی گلوتن همراه است کمک کند

جب ضعف، مو بینند و اغلبارتباط دارد. در این بیماری، اعصاب محیطی آسیب می” نوروپاتی محیطی"حساسیت به گلوتن با بیماری 

توان آن را طور دیگری توضیح داد و شود. زمانی که فردی درد اعصاب دارد و نمیها و پاها میخصوص در دستحسی و درد بهبی

 .باشد” نوروپاتی گلوتن"تواند ضمناً به گلوتن حساسیت دارد، تشخیص پزشک می

 .به نوروپاتی گلوتن مبتال بودند سال بود که 70نفر با میانگین سن  60پژوهش مورد اشاره فوق شامل 

کنند گیرانه فاقد گلوتن پیروی میکه آیا از یک رژیم غذایی سختشدت درد، دیگر عالئم نوروپاتی، سالمت روانی و این از آنها درباره

 .درصد، درد ناشی از نوروپاتی داشتند 55کننده، یا شرکت 33درمجموع  .یا خیر، سؤال شد

کردند، در مقایسه با افرادی که از یک پیروی می (Gluten free diet)دی که از یک رژیم غذایی فاقد گلوتنبر اساس نتایج، افرا

 .کردند، احتمال بیشتری داشت که درد نداشته باشندگیرانه پیروی نمیرژیم غذایی فاقد گلوتن سخت

 .رد داشتند، رژیم غذایی فاقد گلوتن داشتنددرصدی که د 21درصد از افرادی که درد نداشتند، در مقایسه با  56در مجموع 

در این تحقیق و پس از تعدیل سن، جنسیت و وضعیت سالمت روانی، پژوهشگران دریافتند که افرادی که از یک رژیم غذایی 

تبط با درصد کمتر احتمال دارد که درد مر 89کردند، کردند نسبت به کسانی که از چنین رژیمی پیروی نمیگیرانه پیروی میسخت

 .نوروپاتی داشته باشند

شان،  (mental health)این پژوهش همچنین نشان داد افرادی که نوروپاتی گلوتن دردناک داشتند نمرات ارزیابی سالمت روان

 .طور معناداری بدتر بودنمره بندی شده بود، به 100تا  0که از 

به  توانددهد که رژیم غذایی فاقد گلوتن میست، زیرا نشان میاین پژوهش، امیدوار کننده ا"گوید: دکتر زیس در این خصوص می

 ”.های بیشتر برای تأیید بیشتر این نتایج موردنیاز استکاهش خطر درد در افراد مبتالبه نوروپاتی گلوتن کمک کند. ولی پژوهش

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d01bd24edb574cb3a67 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۹چهار شنبه 

 !این غذاها کلسیم بدن تان را دفع می کنند

های رژیمشود اما این مشکل در نتیجه سالگی شایع می40هیپوکالسمی نام پزشکیِ کمبود کلسیم در بدن است که معموالً از سن 

کند. بنابراین برای حفظ ذخیره کلسیم بدن الزم است عالوه بر مصرف مواد غذایی حاوی این ماده معدنی نامناسب غذایی نیز بروز می

ماده غذایی کاهنده کلسیم  4در این مطلب شما را با  .از مصرف برخی مواد غذایی دیگر که نابودکننده آن هستند خودداری کنید

سالگی در شخص  40باشد، کمبود کلسیم بعد از دانید که کلسیم برای بدن چه مقدار ضروری میمی -الودکتر.کنیمبیشتر آشنا می

شوند که کلسیم بدن دفع شود؟ در این مقاله شما را با غذاهایی که کلسیم بدنتان را دفع شود. بعضی از مواد باعث میهویدا می

شود اما این مشکل سالگی شایع می40کمبود کلسیم در بدن است که معموالً از سن  هیپوکالسمی نام پزشکیِ.کنیمکند آگاه میمی

کند. بنابراین برای حفظ ذخیره کلسیم بدن الزم است عالوه بر مصرف مواد غذایی های نامناسب غذایی نیز بروز میدر نتیجه رژیم

ماده  4ن هستند خودداری کنید. در این مطلب شما را با حاوی این ماده معدنی از مصرف برخی مواد غذایی دیگر که نابودکننده آ

 .کنیمغذایی کاهنده کلسیم بیشتر آشنا می

 هیپوکالسمی و عوارض آن

واالن در اکیمیلی 5.5تا  4.5هیپوکالسمی عبارت است از میزان کمتر از معمول کلسیم خون. میزان کلسیم افراد بزرگسال باید بین 

های مستحکم و سالم و همچنین برای عملکرد خوب عضالنی و عصبی باید میزان کلسیم ها و دندانخوانلیتر باشد. برای داشتن است

 .شودها حفظ میبدن کافی باشد. این میزان توسط عملکرد هورمون پاراتیروئید، روده و کلیه

 عوامل ایجاد هیپوکالسمی

 بدن D کمبود میزان ویتامین

 نارسایی کلیوی مزمن

 کمبود منیزیم

 صرف الکلم

 برخی از انواع سرطان خون یا مشکالت خونی

 هافسفاتمصرف بی

 ها، استروژن و غیرهمصرف داروهای ادرارآور، انسولین، ملیّن

 .مصرف کافئین و لیموناد زیاد

 عالئم رایج هیپوکالسمی یا کمبود کلسیم

غذاهای شور و خالی کردن نمکدان در بشقاب خطر اگر عادت دارید غذایتان را شور میل کنید کمی گوش به زنگ باشید. خوردن 

 .دهددفع کلسیم از طریق ادرار را افزایش می

شوند. ها و عضالت تحت تأثیر قرار گرفته و دچار کرامپ یا اسپاسم میپذیری عصبی عضالنی، یعنی اینکه عملکرد عصبتحریک *

 .شوداین مشکل در پاها و بازوها بیشتر دیده می

 شتان تا لرزش این مناطقگزگز در انگ *

 افسردگی و عصبانیت *

 سرگیجه و از دست دادن تعادل بدن *
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 تپش قلب *

 افزایش دفع ادرار و احساس درد بعد از ادرار کردن *

 احساس کمبود هوا و درد در ناحیه قفسه سینه *

 هاالتهاب لب *

 اشتهاییحالت تهوع و بی *

 شودنمیاسهالی که بعد از دو روز برطرف  *

 آورد؟کدام مواد غذایی هیپوکالسمی می

روی در مصرف برخی مواد غذایی مانع از جذب کلسیم شده یا این ماده معدنی را ها باید بدانید که زیادهبرای حفظ سالمت استخوان

 :کنند. این مواد غذایی عبارتند ازاز بدن دفع می

 های حیوانیپروتئین

مرغ است ممکن است که در سوخت و ساز بدن اختاللی ن زیادی گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخمتان حاوی میزااگر رژیم غذایی

شود پروتئین را از برنامه غذایی حذف کرد. شود. بدون شک نمیپیش آمده و این امر بزرگترین عامل دفع کلسیم خون محسوب می

 .مانند همیشه توصیه طالیی در پرهیز از افراط است

 سدیم

رید غذایتان را شور میل کنید کمی گوش به زنگ باشید. خوردن غذاهای شور و خالی کردن نمکدان در بشقاب خطر اگر عادت دا

دهد. برای پیشگیری از این مسئله الزم است که از پاشیدن نمک اضافه به غذاها خودداری دفع کلسیم از طریق ادرار را افزایش می

کنیم فودها را تا حد امکان کاهش دهید. توصیه میغذاهای آماده و صنعتی و فست های شور،کرده و مصرف غذاهای کنسروی، اسنک

هایتان جمع کنید. باید بدانید که بدن ما طور کلی نمکدان را از سفرهبعد از آوردن غذا سر سفره از نمک زدن به آن بپرهیزید و به

 !گرم نمک نیاز دارد نه بیشتر 2روزانه فقط به 

 مصرف دخانیات

 شوند وهای روزانه محسوب میترینشوند اما این مواد جزو پرمصرفطور کلی دخانیات غذا محسوب نمیاست که سیگار و به درست

ویژه میزان زیادی در معرض کمبود کلسیم قرار دارند. این مشکل بهکشند بهتأثیر زیادی در نابودی کلسیم دارند. افرادی که سیگار می

شود عالوه بر حفظ سالمت قلب بلکه برای داشتن ل و بعد از یائسگی بیشتر است، بنابراین توصیه میسا 40های باالی در خانم

 .تر سیگار را ترک کنیداسکلتی قوی

 قند زیاد

ها بدترین ظلمی است که در حق خیلی از افراد عاشق طعم شیرین و مشتری دائم نوشابه هستند. مصرف این قبیل نوشیدنی

کنید، چون عالوه بر اینکه حاوی میزان زیادی قند و گاز هستند بلکه سرشار از فسفر نیز هستند که میزان زیاد هایتان میاستخوان

 .کندآن مانند گوشت زیاد باعث اسیدی شدن بدن شده و کلسیم را نابود می

 شدهالکل، قهوه و محصوالت تصفیه

زمینه  شوند، چونزدایی از بدن میبدون سبوس و قند باعث کلسیمشده مانند نان سفید، برنج، آرد الکل، قهوه و محصوالت تصفیه

 .کننددفع تمام مواد معدنی و از جمله کلسیم را از بدن فراهم می

 تکلیف محصوالت لبنی چیست؟
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ای باوره خالفها حذف کردند. آنها دریافتند بهمحققان دانشگاه هاروارد محصوالت لبنی را از برنامه غذایی تعدادی از شرکت کننده

 .رایج، محصوالت لبنی تأثیر چندانی در تأمین کلسیم مورد نیاز بدن ندارند

گذارد باعث محض اینکه انسان دوره شیرخوارگی را پشت سر میعقیده این متخصصان شیر ضرورتاً مورد نیاز بدن انسان نیست و بهبه

زند، این مسئله صرفاً به شیر و محصوالت لبنی ا به هم میشود، یعنی اینکه تعادل اسیدی ــ قلیایی بدن راسیدی شدن خون می

 .تحرکی، کمبود آب بدن و غیره نیز چنین تأثیری دارندشود و گوشت قرمز، استرس، بیمربوط نمی

 کند که این عدم تعادل را با فسفرمعنای از بین رفتن کلسیم خون است. بدن تالش میطور که اشاره شد اسیدی شدن بدن بههمان

رسد مصرف دهد، بنابراین به نظر میبدن کلسیم را از دست می pH جبران کند. متأسفانه بعد از گرفتن ذخیره فسفر و بعد از تنظیم

ها خوب نیست بلکه ممکن است باعث از بین رفتن کلسیم بدن شود. از عوارض تنها برای استخوانرویه محصوالت لبنی نهزیاد و بی

ها، توان به تحریک پذیری عصبی، کمبود تمرکز، خستگی مزمن، آسیب پذیری در برابر بیماریبدن می pH دیگر برهم خوردن تعادل

 .ها اشاره کردها یا قرار گرفتن بیشتر در معرض عفونتآلرژی

 توان اثرات مواد غذایی نابودکننده کلسیم را کنترل کرد؟چگونه می

کلسیم است باید برای خنثی کردن آن از مواد غذایی پرکلسیم استفاده کرد. مشکل  اگر رژیم غذایی سرشار از مواد غذایی نابودکننده

ها، اینجاست مواد غذایی نابودکننده کلسیم در عین حال فسفر نیز دارند که برای بهبود عملکرد بدن در ناحیه مغز، قلب، عضالت، بافت

همچنین برای حفظ انرژی بدن الزم است. فسفر در مراحل رشد  ها وها و چربیها، کربوهیدراتها، سوخت و ساز پروتئیناستخوان

کودک ضروری است و در این دوران باید تعادل جذب این ماده معدنی بیشتر رعایت شود و مصرف مواد غذایی حاوی کلسیم مانند 

فروت(، ، لیموترش، گریپمحصوالت لبنی )بدون افراط(، سبزیجات برگ سبز، کنجد، بادام، خرما، انجیر، کشمش، مرکبات )پرتقال

ها فرنگی، آرتیشو، آندیو یا کاسنی فرنگی، گل کلم و جلبکها، پیاز، ترهتوت، تمشک، پاپایا، شلغم، کرفس، هویج، کلمکیوی، شاه

 .افزایش داده شود

بدنتان را افزایش دهید.  D در حالت کلی بهتر است از افراط و تفریط بپرهیزید. مواد غذایی حاوی کلسیم را دریابید. میزان ویتامین

 .شدت دور باشیدتحرکی نیز بهبرای این کار روزانه در معرض نور خورشید باشید و ماهی نیز میل کنید، عالوه بر این از بی
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۹چهار شنبه 

 هایی که مغزتان را نابود می کنندخوراکی

 های مایکروفری،های فوری، پاپ کورنها، نودلغذاهای بسیار فرآوری شده پُر از قند و نمک و چربی افزوده هستند. چیپس، شیرینی

 .هایی از این مواد غذایی هستندنمونهها و غذاهای آماده سس

برای  های بدنتان است.کند و عامل عملکرد تمام سیستمها را حفظ میترین اندام بدنتان است؛ ضربان قلب و تنفس ریهمغز شما مهم 

حافظه و خلق و خو  ها تأثیر منفی بر مغز دارند،ی سالم مهم است. برخی از غذای تغذیهواسطهی مغز بههمین حفظ عملکرد بهینه

 .دهندرا تحت تأثیر قرار داده و ریسک زوال عقل را افزایش می

 های بسیار فرآوری شدهغذا

 های مایکروفری،های فوری، پاپ کورنها، نودلهای بسیار فرآوری شده پُر از قند و نمک و چربی افزوده هستند. چیپس، شیرینیغذا

ها معموالً پرکالری بوده و از جهت مواد مغذی ارزش خاصی این مواد غذایی هستند. این غذاهایی از های آماده نمونهها و غذاسس

 .گذارندندارند، منجر به افزایش وزن شده و تأثیر منفی بر سالمت مغز می

 های قندینوشابه

قند هستند و نه تنها باعث افزایش وزن ها سرشار از های انرژی زا و آبمیوههای ورزشی، نوشیدنیهای قندی مانند کوکا، نوشابهنوشابه

اد دهند و ضمناً تأثیر منفی بر مغز دارند. مصرف زیهای قلبی را نیز افزایش میشوند بلکه ریسک ابتال به دیابت نوع دوم و بیماریمی

 .برندهای قندی با افزایش احتمال ابتال به دیابت نوع دوم، ریسک آلزایمر را نیز باال مینوشابه

 های تصفیه شدهیدراتکربوه

های تصفیه شده شامل غالت شیرین شده و فرآوری شده مانند آرد سفید به طور کلی شاخص گلیسمی باالیی دارند کربوهیدرات

دهد. همچنین، اگر این کند و منجر به افزایش ناگهانی قند خون شده و انسولین را افزایش میها را فوراً هضم مییعنی بدن آن

توانند عملکرد مغز را مختل کنند. تحقیقات نشان داده تنها خوردن یک وعده غذا ها را به مقدار زیادی مصرف کنید میکربوهیدرات

 .ها و بزرگساالن را مختل کندی بچهتواند حافظهشامل کربوهیدرات تصفیه شده می

 های که چربی ترانس زیاد دارندغذا

های ترانس در منابع طبیعی، چون أثیر قابل توجهی بر سالمت مغز دارند. اگر چربیها هستند که تهای ترانس نوعی از چربیچربی

های ها روغنهای ترانس صنعتی که به آنمحصوالت حیوانی مانند گوشت و لبنیات باشند جای نگرانی خاصی وجود ندارد. اما چربی

های بسته بندی های آماده و کلوچهمارگارین، کیکهای ترانس مصنوعی در گویند، مشکل ساز هستند. چربیگیاهی هیدروژنه می

توانند ریسک ابتال به آلزایمر را افزایش های ترانس به مقدار زیاد مصرف شوند میها نشان داده اگر چربیپژوهش .شده وجود دارند

 .داده و حافظه را تضعیف کرده و از حجم مغز کم کنند

 آسپارتام

معموالً افراد وقتی قصد کاهش وزن  .است که در بسیاری از محصوالت بدون قند وجود داردای مصنوعی آسپارتام، شیرین کننده

کنند. اما این شیرین کننده مصنوعی منجر به مشکالت خواهند از خوردن قند پرهیز کنند، از این محصوالت استفاده میدارند یا می

بور تواند از سد خونی مغز عشود. فنیل آالنین میارتیک درست میشود. آسپارتام از فنیل آالنین و اسید آسپادراکی و شناختی می

 تواند مغز را مستعد استرسهای عصبی را مختل کند. ضمناً آسپارتام، یک استرسور شیمیایی است که میکرده و تولید فرارسان

 .اکسیداتیو کند

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139 سفندا دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 هایی که زیاد جیوه دارندماهی

های شکارگری های طوالنی در بافت حیوانی انباشته شود. معموالً ماهیتواند برای مدتی فلزی سنگین است که میجیوه یک آالینده

توانند بیش از یک میلیون برابر آب پیرامون خود، جیوه جمع کنند. به که عمر طوالنی دارند مستعد جمع آوری جیوه بوده و می

صوصاً انواع وحشی آن. بعد از اینکه فرد جیوه را خورد، این ی جیوه در غذای انسان، غذای دریایی است، مخهمین دلیل، منبع اولیه

 .شودها جمع میفلز در تمام بدنش پخش شده و در مغز، کبد و کلیه

تواند در جفت و جنین نیز جمع شود. تأثیر مسمومیت جیوه شامل اختالل در سیستم عصبی مرکزی و در زنان باردار، جیوه می

، های کوچکزنند. برای جنین در حال رشد و بچهشود که همگی به مغز آسیب میها میتوکسینهای عصبی و تحریک نوروفرارسان

ی زیادی ندارند. ماهی ها جیوهتواند رشد مغز را دچار اختالل کرده و موجب تخریب اجزای سلول شود. اما بیشتر ماهیجیوه می

، روی، آهن و منیزیم؛ بنابراین مهم است B12، ویتامین 3نند امگا سرشار از پروتئین باکیفیت بوده و حاوی مواد مغذی مهمی است ما

شود بزرگساالن دو تا سه وعده در هفته ماهی مصرف کنند. که ماهی را در رژیم غذایی سالم خود جای دهید. به طور کلی توصیه می

 .دار را بسیار محدود کنندهای جیوهزنان باردار و کودکان باید مصرف ماهی
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۷تاریخ: 

 ایام پایانی سال، نوسان نداردقیمت قزل آال در 

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی گفت: با وجود وضعیت مناسب تولید، نگرانی از حیث نوسان قیمت قزل آال در ایام پایانی سال 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی  آرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفتگو با خبرنگار.وجود ندارد

در ایام پایانی سال اظهار کرد: هم اکنون قیمت تمام شده هر  قیمت قزل آال ، با اشاره به آخرین وضعیتباشگاه خبرنگاران جوان

 .هزار تومان سر مزرعه، عرضه می شود 7تومان است که به سبب شرایط نامساعد بازار با نرخ  500هزار و  10 کیلو قزل آال

 .در رسیدن قیمت قزل آال به نرخ واقعی خود در بازار تاثیر بسزایی دارد ممنوعیت ورود تیالپیا به گفته وی؛

 .حیث نوسان قیمت در ایام پایانی سال وجود نداردنبی زاده ادامه داد: با وجود وضعیت مناسب تولید، نگرانی از 

بیان کرد: با ورود ویروس وی. اچ. اس در  93در سال  حباب قیمت قزل آالمدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی با اشاره به دالیل 

در سر مزرعه عرضه می  هزار تومان 17تا  16هزارتن محصول، هر کیلو قزل آال با نرخ  60تا  40و از بین رفتن  93و  92سال های 

 .شد که البته این نرخ، مالک ما نیست

همزمان با شیوع ویروس در مزارع قزل آال بدون هیچ دلیل و منطقی  93و  92به گفته وی؛ کارخانه های خوراک دام در سال های 

 .ش حاشیه سود تولیدکنندگان شداقدام به افزایش قیمت خوراک در بازار کردند که این امر در کنار واردات تیالپیا منجر به کاه

 .، نرخ خوراک دام تغییری نیافته استکاهش قیمت قزل آالنبی زاده در خاتمه تصریح کرد: با وجود عادی شدن شرایط و 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴5۰۹۹۱/%D۹%۸۲%DB%۸C%D۹ 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۹تاریخ: 

 تن رسید ۲۰۰هزار و  ۳۲درصدی تولید آبزی پروری/ تولید میگو به  ۱۰افزایش 

هزارتن بود که براساس آخرین برآوردها تولید  460معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت:مجموع تولیدات آبزی پروری سال گذشته 

 .درصد افزایش یافته است 10  امسال

 ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفتگو با خبرنگار

هزارتن بود که براساس  460درصدی تولید آبزی پروری خبر داد و گفت: مجموع تولیدات آبزی پروری سال گذشته  10از افزایش 

 .درصد افزایش یافته است 10  آخرین برآوردها تولید امسال

 .تن در سال جاری رسید 200هزار و  32تن سال گذشته به  400هزار و  21به گفته وی تولید میگو از 

 توزیع محصول در بازار وجود  هایی مبنی برصالحی ادامه داد: با توجه به افزایش تولید در بخش ماهیان گرم آبی و سردآبی نگرانی

های عرضه و برپایی جشنواره غذاهای دریایی در طول سال و عرضه داشت که با تدابیر اندیشیده شده مبنی بر برگزاری نمایشگاه

درصدی  10رئیس سازمان شیالت از عرضه محصوالت شیالتی با تخفیف حداقل .کالت به پایان رسیدمحصول با قیمت مناسب، مش

 .در فروشگاه های زنجیره ای در ایام پایانی سال خبر داد

 درصد افزایش یافت 30تولید خاویار *

هزار و  2بیان کرد: سال گذشته معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت تولید خاویار، 

درصدی  30مزرعه این میزان با رشد  90تن گوشت ماهیان خاویاری در کشور تولید شد که امسال با وجود فعالیت بیش از  100

درصدی صید ماهیان شمالی خبر داد و گفت: افزایش صید ماهیان شمالی منجر به توزیع ماهی به  10وی از رشد .همراه خواهد بود

ی پیش بین پرورش ماهی در قفسبه گفته این مقام مسئول با توجه به شرایط مناسب کشور در .مناسب در بازار خواهد شد قیمت

 .هزارتن برسد 20شود که تولید ماهی در قفس تا پایان سال به می

r/fa/news/https://www.yjc.i۶۴5۰۳۹5/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۲% 
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 فارس - ۹۶/۱۲/۱۳ : تاریخ

در  97شیر خشک نوزاد ایرانی از سال میلیارد تومانی از دولت و صادرات به روسیه ۲۶جزئیات دریافت طلب 

 ها مدیران فروشگاه

میلیارد تومانی صنایع شیر ایران از دولت، در  26سرمایه صنایع شیر ایران با اشاره به جزئیات دریافت طلب گذاری و بازار سرمایه

  .مورد تولید و عرضه شیر خشک نوزاد با برند ایرانی خبر داد

گذاری، تولید و بورس شرکت صنایع شیر ایران وابسته ، نشست خبری مدیران سرمایهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس 

 .به صندوق بازنشستگی کشوری امروز با خبرنگاران بازار سرمایه برگزار شد

شرکت بورسی و فرابورسی این مجموعه به عملکرد این شرکت در سال جاری  8در این مراسم مدیران پگاه با اشاره به آخرین وضعیت 

 .نده پرداختندو چشم انداز آن در سال آی

ماهه گروه صنایع شیر ایران و سهم آن از  11در این نشست حنیف پور، معاون بازار فروش شرکت صنایع شیر ایران با بیان عملکرد 

های مشتری مداری ،سهم مناسبی از بازار بازار مصرف داخلی عنوان کرد: طی این مدت تالش شد در گروه محصوالت از طریق روش

روش ای روند فهای زنجیرهبنی به دست آید. در عین حال با بررسی سبک خرید مصرف کننده بویژه در فروشگاهمصرف محصوالت ل

 .افزایش پیدا کرده است 96درصد در سال  14درصد به  9داخلی گروه صنایع شیر ایران از 

شیر ایران با اشاره به ساختار تولید و  در ادامه این نشست خانم امجدی ،معاون تحقیق و توسعه و هماهنگی تولید در گروه صنایع

 65ترین خطوط تولید پنیر به همراه تکنولوژی خاص با قدمتی بالغ بر های تابعه آن عنوان کرد: بزرگتجهیزات کارخانجات شرکت

 .سال و محصوالت لبنی پودری در گروه صنایع شیر ایران مستقر است

لمللی شیر تالش شده تا سالمت در باالترین درجه کیفیت قرار گرفته وعالوه بر این به گفته وی از طریق ارتباط با فدراسیون بین ا

 .به طعم و مزه محصوالت لبنی نیز توجه شود

ها عنوان کرد: شرکت از بهترین نژاد دام برای خرید شیر وی با اشاره به توسعه فرایند صنعتی جمع آوری شیر خام از طریق دامپروری

ای با یکی از کشورهای اروپایی با هدف جمع آوری شیر از دورترین بهره گرفته و در این راستا تفاهم نامهبه عنوان مصرف کننده 

 .محصول لبنی و غیر لبنی منعقد شده است 8نقاط روستاهای کشور به منظور تولید 

م خودمان این محصوالت را خواهیهمچنین برای افزایش تعرفه برخی محصوالت پودری به کشور در حال مذاکره هستیم، زیرا می

امجدی از تولید نخستین شیر خشک بر پایه نوزاد در شرکت پگاه خبر داد و گفت: این محصول بطور انحصاری دراختیار .تولید کنیم

 .گروه صنایع شیر ایران است و در مورد تأمین مواد اولیه نیز با شرکت نستله قراردادی منعقد شده است

خستین بار شیر خشک ایرانی از سوی یکی از کشورهای خارجی مورد تأیید استانداردها قرار گرفته و بزودی وی با بیان اینکه برای ن

صادر خواهد شد از صادرات محصوالت لبنی به کشورهای روسیه و حوزه منطقه آسیای مرکزی در سال جاری سخن گفت و افزود: 

های شود و این در حالی است که سرمایه گذاریشیر ایران تولید می شیر خشک نوزاد از طریق شرکت شیر پگاه شهرکرد گروه صنایع

ها به منظور ها از جملهخ شرکت صنایع شیر پگاه فارس،پگاه خوزستان،پگاه اصفهان و پگاه تبریز و سایر شرکتبزرگی در سایر شرکت

 .تولید محصوالت لبنی پودری در دستور کار قرار گرفته است

http://awnrc.com/index.php
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میلیون  2.5شرکت پگاه موفق به انجام صادرات 79زرگانی صنایع شیر ایران نیز با بیان اینکه در سال محمودیان ،مدیر شرکت با

سال اخیر بر اساس توسعه صادرات محصوالت لبنی ایرانی به کشورهای  18کشور شد، عنوان کرد: ساختار فروش پگاه در  5دالری به 

 .با تنوع محصوالت سهم بیشتری از بازارها بدست آید همسایه و سایر کشورها بوده و در این راستا تالش شده

دست  میلیون دالری در حال حاضر  720به درآمد  79میلیون دالری در سال  2.5به گفته وی شرکت صنایع شیر ایران از درآمد 

 .میلیون دالر برسد 733رود این درآمد ارزی تا پایان سال جاری به رقم یافته و انتظار می

شود که از کشور بطور مستمر ارسال می 18ساله تبیین شده و هم اکنون عمده صادرات به  5های طریق تدوین برنامه این موضوع از

 .کشور جزو بازارهای جدید هستند 7این تعداد 

ر و گفت: د های بازاریابی محصوالت لبنی ایرانی عنوان کرداین مقام مسئول نفوذ و استمرار صادرات در بازارهای جدید را از دشواری

درصدی سهم بازارهای خارجی شرکت  57محصول مختلف از گروه پگاه به کشورهای مختلف صادر شده که رشد  365تعداد  96سال 

 .را در برداشته است

کنند و این در حالی شرکت بورسی این محصوالت را تولید می 7شرکت تأمین کننده محصوالت در صادرات تعداد  8هم اکنون از 

 Good)های نظام ایمنی و سالمت غذاییطی سال جاری با وجود استانداردهای سخت گیرانه بهداشت و گواهینامهاست که 

Manufacturing Practices)  هم اکنون شرکت شرکت صنایع شیر ایران شامل پگاه فارس،پگاه گلپایگان،پگاه اصفهان و پگاه،

 .پنیر و محصوالت پودری لبنی ارسال شده استتهران مجوز صادرات به کشور روسیه را دریافت و انواع 

شود حجم کل صادرات تا پایان سال جاری هزار تن کره به این کشور صادر شده و پیش بینی می 100همچنین برای نخستین بار 

 .میلیون دالر بالغ شود 140به 

برابر بودن صادرات شرکت  3ران عنوان کرد: به دلیل وی با اشاره به تأثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده مواد اولیه صنایع شیر ای

 200ها از محل افزایش نرخ ارز فراهم شده و بر این اساس نیز سال آینده برنامه نسبت به واردات مواد اولیه ،امکان مدیریت هزینه

 .میلیون دالری برای صادرات پیش بینی شده است

 های صادراتی از وزارترنگار فارس مبنی بر اینکه حجم دریافت مشوقپرسش خبدر ادامه این نشست محمودیان در پاسخ به 

های بورسی این گروه منتفع خواهند جهاد کشاورزی معادل چه رقمی است و از این رقم بطور دقیق کدام یک از شرکت

که از این رقم امسال مبلغ میلیارد تومان بود  26های صادارتی معادل پاسخ داد: رقم کل مطالبات شرکت از دولت از محل مشوقشد؟

 .میلیارد تومان بطور نقدی تسویه شده و مابقی به صورت اوراق اسناد خزانه ریالی در حال دریافت است 10

ها و یا دریافت نقدینگی و اوراق خزانه خواهد بود که شامل های گروه برای تهاتر بدهینحوه انتفاع از این مبلغ بسته به رویکرد شرکت

 .اه خراسان،پگاه فارس،پگاه گلستان و پگاه آذربایجان خواهد بودهای پگشرکت

محمودیان دربرابر این پرسش فارس که چه تمهیداتی برای از دست ندادن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه که 

بازارهای اصلی برای صادرات مواد لبنی  :به زودی به سازمان تجارت جهانی خواهند پیوست در دستور کاردارید ،پاسخ داد

درصد هستند که با توجه به نا متعادل بودن این بازارها به دالیل  10درصد و افغانستان با سهم  85با سهم  ایرانی بازارهای عراق 

 خوداری ازمختلف سیاسی و اقتصادی ،ضمن برنامه ریزی برای توسعه و گسترش بازارها در حوزه کشورهای مشترک المنافع و بر

امتیاز صادرات به کشورهایی همچون مالزی و ایجاد شبکه توزیع ،تالش شده تا با ایجاد کارخانجات در مقاصد صادراتی اصلی 

 .های مختلف از جمله پیوستن به سازمان تجارت جهانی را پوشش دهندریسک
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رود و خبرهای پیرامون روغن نامشهود شرکت به شمار میهای به گفته وی اعتماد عموم به صنایع شیر ایران به عنوان یکی از دارایی

 .پالم در گذشته اگر چه بر روی بازار محصوالت لبنی تأثیر گذاربود، اما هیچ زیانی را متوجه پگاه نکرد

 تواند برای شرکت سودآوریخانم امجدی نیز در برابر پرسش دیگر فارس مبنی بر اینکه شیر خشک ایرانی چگونه می

د، در حالی که حضور برندهای خارجی و همچنین عدم حمایت دولت باعث شده تا هیچ گاه این محصول در داشته باش

های بین المللی در مزرعه کشت و صنعت استان فارس پس از با همکاری یکی از شرکت :داخل نتواند تولید شود؛ پاسخ داد

ه شیر شود تا بیر خام تولید و به شرکت پگاه شهرکرد ارسال میهای سخت گیرانه سازمان غذا و دارو ،در فرایندی خاص شفیلترینگ

 .خشک بر پایه نوزاد تبدیل شود

 25میلیون قوطی در سال است، در حالی که شرکت صنایع شیر ایران قابلیت تولید  20در ایران ظرفیت شیر خشک بر پایه نوزاد 

 .میلیون قوطی شیر خشک در سال را دارد

سایت تولید کننده پودر لبنیات در صنایع شیر ایران به منظورتولید انواع شیر خشک صنعتی ،آب پنیر  10به گفته وی هم اکنون 

 .صنعتی و پروتئینی با گرید خوراکی وجود دارد

وی در برابر این پرسش فارس که چه تمهدیداتی اندیشیده شده تا با توجه به قیمت تمام شده هر کیلو شیر خام تجربه 

ر و سالخی گاوهای شیرده تکرار نشود و در عین حال برای تأمین تجهیزات خاص در فرایند تولید شیر زیان دیدن دامدا

 :ای اندیشیده شده ،گفتها و نوسان نرخ ارز چه برنامههایی همچون تحریمبا توجه به استهالک ماشین آالن و ریسک

شود. مابقی از مراکز جمع آوری شیر با کیفیت باال دریافت می های کشور وترین دامداریدرصد از شیر مورد نیاز شرکت از بزرگ 70

در حال حاضر نیز با وجود نزدیک بودن عید نوروز اما با دستور مدیران ارشد تاکید شده که نباید حتی یک کیلو شیر از دامدار در 

شود با همکای انجمن صنایع لبنی مشکالت های تولید در بازار برنامه ریزی شده و تالش میتعطیالت کم شود. از هم اکنون برنامه

 .سینوسی برای دامدار و بازار به وجود نیاید

قطعه مختلف شد که  1400در حالی به عنوان یک فرصت برای بومی سازی و ساخت  92ها بویژه در سال همچنین دوران تحریم

 .خوشبختانه برای تأمین ماشین آالت هم اکنون هیچ مشکلی وجود ندارد

سایت  17شرکت و  30مدیرسرمایه گذاری صنایع شیر ایران نیز در این نشست عنوان کرد: شرکت صنایع شیر ایران شامل وحیدی، 

همچنین شرکت بازرگانی پگاه و  .شرکت فقط در داخل کشور فروش دارند 5شرکت بورسی است که در این بین  8تولیدی از جمله 

 .دارند چند شرکت کشت و صنعت نیز در این مجموعه حضور

وی با اشاره به حاشیه سود باالی محصوالت پر چرب این شرکت در بازار داخلی و اقبال مشتریان خارجی به محصوالت ماست و دوغ 

برای تولید نکتار و تولید آبمیوه از طریق پگاه خوزستان ،عرقیات از طریق پگاه گیالن  "غشآذر"ها عالوه بر در زمینه نوشیدنی :افزود

 .انجام شود

های خبرنگار فارس در مورد نحوه حنیف پور، مدیر بازار و سرمایه گذاری گروه صنایع شیر ایران در پاسخ به پرسش

های تولیدی در بخش :های بازاریابی این گروه در بازار داخلی و خارجی عنوان کردکاهش قیمت تمام شده و همچین روش

ها مقرون به صرفه تر کاست و تولید در محل تأمین مواد اولیه انجام شود، فعالیتهر چه بتوان از هزینه مواد اولیه و حمل و نقل 

ریزی های سربار، توزیع و حمل و نقل را پوشش داد. دربرنامهتوان هزینهدر عین حال با افزایش ارزش سبد محصول می.خواهد بود

های ز کشور تولید شود، و تنها محصوالت خاص در شرکتنقطه ا 17رویم که بتوان محصوالت معمولی در تولید و فروش به سمتی می

http://awnrc.com/index.php
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کند، تا خود را مصرف کننده نزدیک تر کرده و در بازاریابی در این زمینه شرکت صنایع شیر ایران تالش می.معدودی تولید شوند

 .شود، با جایگزینی در تولید و ترکیب محصوالت سهم مناسبی از بازار مصرف به دست آیدتالش می

هزارتنی  50چربی مازاد( در محصوالت خود است و بنا دارد با توجه به نیاز )ت: شرکت پگاه تنها شرکت لبنی برخوردار از خامه وی گف

 .کشور به کره ،از این ظرفیت دست نخورده به نحو مؤثر استفاده کنیم

www.farsnews.com/newstext.php?nn=http://۱۳۹۶۱۲۱۳۰۰۱۴۱۹ 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۸تاریخ: 

 قیمت محصوالت لبنی تا پایان هفته نهایی می شود

 .دبیر انجمن صنایع لبنی از نهایی شدن نرخ لبنیات تا پایان هفته خبر داد

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

پاسخ به این سوال که بنا بر اطالعیه سازمان حمایت چرا قیمت لبنیات به نرخ سابق خود باز نگشت، اظهار کرد: سازمان حمایت پس 

 .، نرخ محصوالت برای تصویب نهایی به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده استشرکت های لبنیاز بررسی دفاتر قانونی 

 .پس از اعالم نرخ های مصوب ، موظف به رعایت این نرخ ها هستند به گفته وی؛ تمامی کارخانه های لبنی

تا پایان هفته نهایی می شود، افزود: در جلسه این هفته ستاد تنظیم بازار پیش بینی می شود  نرخ لبنیاتباکری با اشاره به اینکه 

 .دولتی مرتفع گردد محصوالت لبنی تصویب و ابالغ شود تا اختالف نظر صنایع لبنی و دستگاه های  که نرخ

دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به سوال دیگری که اعالم نرخ های مصوب به معنای افزایش مجدد قیمت هاست یا خیر، بیان کرد: 

قیمت های مصوب برحسب نرخ تمام شده محصوالت از دفاتر قانونی شرکت ها است و به نظر می رسد که نرخ مصوب معادل افزایش 

وی از افزایش نرخ خرید .لبنی باشد، چرا که روش محاسبه قیمت توسط کارخانه ها با سازمان حمایت تفاوتی ندارد قیمت محصوالت

تومان از  440خبر داد و گفت: هم اکنون کارخانه های بزرگ لبنی هر کیلو شیر خام با نرخ مصوب هزار و  دامدارانشیر خام از 

 .د بر مبنای این نرخ، محصوالت لبنی قیمت گذاری شودکنند که انتظار می رودامداران خریداری می

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴5۲۹۱۸/%D۹%۸۲%DB%۸C%D۹ 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۹تاریخ: 

 چشم انتظار اجرای خرید شیرخام به نرخ مصوبدامداران 

تومان، این نرخ  440مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت:با گذشت سه سال از اعالم خرید هر کیلو شیرخام به نرخ مصوب هزار و 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار.عملیاتی نشده است

اظهار کرد: با توجه به بهبود نرخ شیرخام  خرید توافقی شیرخام با اشاره به آخرین وضعیت ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

و نبود تفاوت میان قیمت خرید توافقی و بازار، تقاضای زیادی برای تحویل شیرخام توسط دامدار به سازمان تعاون روستایی وجود 

ت تعدیل در بازار به حدی پایین بود که سازمان تعاون روستایی جه نرخ خرید شیرخام وی افزود: درماه های اخیر،.ندارد

 .کرداقدام به خرید روزانه هزارتن شیر از استان های مختلف می  قیمت،

عزیزاللهی با اشاره به اینکه پروژه خرید توافقی شیرخام تا سال آینده ادامه خواهد داشت،گفت: براین اساس باید منتظر ماند و دید 

میمی اتخاذ خواهد کرد تا برحسب آن آیین نامه خرید اصالح که ستاد تنظیم بازار برای قیمت محصوالت لبنی و نرخ شیرخام چه تص

از دامداران به نرخ مصوب، بیان کرد: سه سال از اعالم خرید هر کیلو شیرخام به  خرید شیرخام وی با انتقاد از اجرایی نکردن.شود

 .قانونی خود نرسیده است تومان گذشته است، اما تاکنون این نرخ عملیاتی نشده و دامدار به حق 440نرخ مصوب هزار و 

وی در .تومان اعالم کرد 330مدیرعامل اتحادیه دامداران نرخ خرید هر کیلو شیر خام از دامدار در مناطق مختلف هزار تا هزار و 

 .تومان است 500باالی هزار و  گاوداری صنعتیخاتمه تصریح کرد: هم اکنون قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام در یک واحد 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴5۰۴۰۸/%D۸%AF%D۸%A۷%D۹%۸5% 
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 فارس - ۹۶/۱۲/۰۷ : تاریخ

 تن گوشت گرم استرالیایی  ۲واردات روزانه 

کشاورزی شهرداری کرج گفت: روزانه دو تن گوشت گرم استرالیایی در ایام پایانی سال های رئیس سازمان مشاغل شهری و فراورده

استان البرز گفت: جهت ارائه خدمات  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار گروه اقتصادی بهروز ورمحمدی در گفت .شودوارد بازار می

هزارتومان در بازارهای استان عرضه  33مقررشده روزانه دو تن گوشت گرم استرالیایی باقیمت هر کیلو  رفاهی در ایام پایانی سال

اکنون در بازارهای استان تومان و هم 200هزار و  6وی افزود: سایر اقالم ضروری مردم همچون مرغ منجمد به قیمت هر کیلو .شود

های گذشته ی کشاورزی شهرداری کرج گفت: سازمان میادین همچون سالهارئیس سازمان مشاغل شهری و فراورده.شودعرضه می

 .ریزی دقیقی را انجام داده استبا هماهنگی ستاد تنظیم بازار در خصوص میوه شب عید برنامه

ر ورمحمدی تصریح کرد: سازمان میادین استان البرز جهت عرضه میوه شب عید و اقالم ضروری آمادگی کامل دارد و این خدمات د

 .شودبینی کردیم به مردم ارائه میجایگاهی که در سطح شهر کرج پیش 24

هایی که با این گذاری میوهدر بازارهای میوه استان البرز گفت: در هفته گذشته وضعیت نرخ« سوا کن جدا کن»وی در موردبحث 

 .اجرا شدصورت آزمایشی در چند بازار استان شوند بررسی شد و این روش بهروش خریداری می

هایی که های میوه به فروشندگان ارائه خواهد شد و میوهلیست قیمت :رئیس سازمان مشاغل شهری شهرداری کرج خاطرنشان کرد

 .تر خواهند بوددرصد از قیمت اصلی گران 5شوند حدوداً صورت سوا کردن خریداری میبه

هزار  6بر منطقه مهرشهر خبر داد و گفت: این بازار در زمینی بالغ ورمحمدی در پایان از مراسم کلنگ زنی بازار ستاره مهرشهر در

 .طبقه در حال احداث است 3متر زیربنا در  500هزار و  4متر عرصه و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۱۲۰۷۰۰۰۲5۸ 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۱۲/۱۳ : تاریخ

 ای واردات دانه آفتابگردان منوط به استعالم وزارت جهاد کشاورزی شدطی بخشنامه

واردات دانه آفتابگردان به دلیل مشخص شدن ماهیت کاربرد و مصرف آن منوط به تایید و استعالم از دفتر مقررات و استانداردهای  

  .بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی شد

ان به دلیل مشخص شدن ماهیت کاربرد و مصرف آن منوط به نقل از گمرک ایران، واردات دانه آفتابگرد خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .به تایید و استعالم از دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی شد

  :تصویر این بخشنامه و جزئیات آن بدین شرح است                                      

 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۱۲۱۳۰۰۱۶۰۶ 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۹تاریخ: 

 ارتقای استاندارد، حلقه مفقوده توسعه صادرات

 .مبادالت ارزی ، تسهیالت بانکی وارتقای استاندارد محصوالت استعزیزی گفت:توسعه صادرات؛ نیازمند 

نیم »حسین عزیزی، رئیس انجمن صنایع غذایی کشور در گفت و گو با برنامه ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

د میلیون تن محصوالت کشاورزی در کشور طی یک سال خبر داد و افزود: ارزش صادرات شبکه رادیویی سالمت از تولید یکص «نگاه

 .این محصوالت، حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون دالر است

به صورت خام صادر می شود، گفت: کاربرد صنعتی محصوالت کشاورزی  محصوالت کشاورزیعزیزی، با اشاره به این که بخشی از 

وی همچنین از صادرات .در شیرینی سازی و تهیه کمپوت و کنسرو و روغن و فرآورده های آردی و حتی تولید محصوالت لبنی است

ارزی، تسهیالت بانکی و همچنین توسعه کشورهای هدف، نیازمند مبادالت  :میلیون دالر محصوالت لبنی خبر داد و تصریح کرد 570

ایران حدود سه میلیارد دالر است، گفت: به گفته   صادرات مواد غذایی عزیزی، با بیان اینکه.محصوالت است استانداردارتقای 

م قکارشناسان، صادرات محصوالت غذایی را می توان به یکصد میلیارد دالر افزایش داد؛ در حالی که میزان فعلی، یک چهارم این ر

رئیس انجمن صنایع غذایی کشور درباره واردات فرآورده های کشاورزی اظهار کرد: این اقالم، شامل ذرت دامی و سویا و برنج .است

 .و گندم و چای و شکر و گوشت است

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴555۰۲D/%۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AA 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۰تاریخ: 

 کندکاهش تعرفه واردات گوشت، ضربه مهلکی به تولید وارد می

وارد  ضربه مهلکیرئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: کاهش تعرفه واردات گوشت در آینده ای نه چندان دور بر پیکره تولید داخل، 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار.کندمی

اسفندماه، برای تنظیم بازار گوشت  6خبر داد و گفت: هیات وزیران در  شت گوسالهکاهش تعرفه واردات گواز  ،خبرنگاران جوان

 .درصد کاهش یافت 12به  26قرمز، تعرفه واردات گوشت منجمد گوساله از 

ش یوی با اشاره به اینکه کاهش تعرفه واردات، مُسکنی بیش نیست، افزود: با توجه به نوسانات نرخ ارز، دولت برای جلوگیری از افزا

 .قیمت گوشت، تعرفه واردات را کاهش داد در حالیکه تبعات این امر گریبانگیر تولیدکننده است

 .در آینده ای نه چندان دور بر پیکره تولید داخل ضربه مهلکی وارد خواهد کرد کاهش تعرفه واردات گوشت به گفته مقدسی؛

ورد نیاز از منابع داخلی تامین می شود، بیان کرد: با کاهش تعرفه درصد گوشت م 95رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه 

 .واردات و نبود صرفه اقتصادی تولید برای دامدار، میزان واردات به منظور تامین نیاز داخل افزایش خواهد یافت

 ولت انتظار می رود با کاهش تعرفهوی ادامه داد: با توجه به آنکه کاهش تعرفه کاالهای نهایی، مزیتی برای تولیدکنندگان ندارد، از د

کرد تا آنها با وجود مواد اولیه ارزان نهاده های دامی و تخصیص ارز مبادله ای به جو و یونجه از تولیدکنندگان داخلی حمایت می

 .قیمت بتوانند تولید خود را افزایش دهند

کنند، اما اقدام اخیر دولت به ان داخلی خود حمایت میمقدسی در خاتمه یادآور شد: اگرچه کشورهای پیشرفته تنها از تولیدکنندگ

 .معنای پرداخت سوبسید به تولیدکنندگان خارجی است

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴55۷5۲/%DA%A۹%D۸ 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۳تاریخ: 

 واردات دانه آفتابگردان منوط به استعالم وزارت جهاد کشاورزی شد

 .واردات دانه آفتابگردان به دلیل مشخص شدن ماهیت کاربرد و مصرف آن منوط به تأیید و استعالم از وزارت جهاد کشاورزی شد

به نقل از گمرک ایران، واردات دانه آفتابگردان به دلیل مشخص شدن ماهیت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .شد وزارت جهاد کشاورزی کاربرد و مصرف آن منوط به تایید و استعالم از دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی

 

 :تصویر این بخشنامه و جزئیات آن بدین شرح است

  

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴۶۰5۸۹/%D۹%۸۸%D۸%A۷%D۸%B۱%D 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۳تاریخ: 

 هزار تن جو از قزاقستان خرید ۱۲۰ایران 

 .هزار تن جوی دامی از قزاقستان خریداری کرد 120ایران در مناقصه ای حدود 

فوریه  82ای که روز ، به نقل از رویترز؛ تجار اروپایی گفتند: ایران در مناقصهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .هزار تن جوی دامی خریداری کرده که احتماال قرار است از قزاقستان تامین شود 120بسته شده، حدود 

یک تاجر اروپایی گفت: این فروش توسط یک شرکت تجاری انجام شده که واقعا از نظر بین المللی شناخته شده نیست. من فکر 

 .این مناقصه( غایب بوده اند کنم تجارتخانه های اصلی دنیا تا حد زیادی )درمی

 .مارس تا اول آوریل حمل شود 12بر اساس این مناقصه، این میزان جوی خریداری شده باید در فاصله 

های بزرگ خارجی برای تامین مالی خریدهای ایران و پرداخت کند پول از سوی مقامات در طی ماه های اخیر، به دلیل بی میلی بانک

 .ی بزرگ مشارکت چندانی در مناقصه های برگزار شده از سوی ایران نداشته اندایرانی، تجارت خانه ها

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴5۹۶۸۷/%D۸%A۷%DB%۸C%D۸% 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اسفند / /  ۱۳یکشنبه , 

 هزار تن جو از قزاقستان ۱۲۰خرید

هزار تن جوی دامی خریداری کرده که احتماال قرار است از قزاقستان  120فوریه بسته شده، حدود  28ایران در مناقصه ای که روز 

 120فوریه بسته شده، حدود  28صه ای که روز به گزارش ایران اکونا به نقل از رویترز، تجار اروپایی گفتند، ایران در مناق.تامین شود

 .هزار تن جوی دامی خریداری کرده که احتماال قرار است از قزاقستان تامین شود

این فروش توسط یک شرکت تجاری انجام شده که واقعا از نظر بین المللی شناخته شده نیست... من فکر »یک تاجر اروپایی گفت: 

 «.یا تا حد زیادی )در این مناقصه( غایب بوده اندمی کنم تجارت خانه های اصلی دن

 .مارس تا اول آوریل حمل شود 12بر اساس این مناقصه، این میزان جوی خریداری شده باید در فاصله 

در طی ماه های اخیر، به دلیل بی میلی بانک های بزرگ خارجی برای تامین مالی خرید های ایران و پرداخت کند پول از سوی 

 .یرانی، تجارت خانه های بزرگ مشارکت چندانی در مناقصه های برگزار شده از سوی ایران نداشته اندمقامات ا

http://iranecona.com/۸۲۳۴۴/%D۸%AE%D۸%B۱%DB%۸C%D۸%AF%DB 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۸تاریخ: 

 کننددرصد ظرفیت، کار می ۲۵های خوراک دام با کارخانه

 .درصد ظرفیت خود، کار کنند 25ها تنها با شود؛ این امر موجب شده کارخانهصفری گفت: تامین خوراک، توسط مرغدار انجام می

محمدرضا صفری رئیس نظام  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

مگام اما رشد آن ه صنعت طیوردامپزشکی در ششمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور اظهار کرد: با وجود مشکالت متعدد در 

 .درصد رشد داشته است 700، این صنعت 90با زیر بخش های کشاورزی بوده، به طوریکه برحسب آمار تا سال 

برآورد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود سه میلیون نفر در صنعت بود، افزود: البته به سبب شرایط  95وی با بیان اینکه تا سال 

 .سیاری از آنها بیکار شدندآنفلوانزا در دو سال اخیر ب

 .کنندکیلو تخم مرغ برای هر فرد ایرانی تولید می 11کیلو گوشت مرغ و  25صفری ادامه داد: این جمعیت سالیانه 

 .در جهان در زمینه تولید گوشت مرغ شده است 8به گفته وی؛ این حجم فعالیت منجر به کسب رتبه 

به ایران اختصاص  94میلیون مرغ تخم گذار در سال  88تخم مرغ با ظرفیت پرورش سالیانه تولید  14این مقام مسئول ادامه داد: رتبه 

مشغول فعالیت هستند، افزود: به سبب ساختار حاکم بر صنعت،   کارخانه خوراک600وی با اشاره به اینکه در کشور بیش از .یافت

 .درصد ظرفیت خود، کار کنند 25نه ها تنها با تامین خوراک توسط مرغدار انجام می شود که این امر موجب شده کارخا

کیلو بود، افزود: اکنون با وجود جمعیت 3.5کیلو و تخم مرغ 4.5صفری با اشاره به اینکه در انقالب مصرف سرانه گوشت مرغ ، حدود 

 .کیلو رسیده است10کیلو و تخم مرغ به بیش از  25میلیون نفری، سرانه مصرف گوشت مرغ به  80

قیمت   گذار معدوم شد،گفت:میلیون مرغ تخم 12بیش از  89ن نظام دامپزشکی با اشاره به اینکه در اپیدمی آنفلوانزا سال رئیس سازما

میلیارد تومان  300تا حدود یکسال به شدت افزایش یافت، به طوریکه برآورد زیان در این سال به بیش از  89تخم مرغ از دی ماه 

بزرگترین دغدغه سازمان در سال های  آنفلوانزا فوق حاد پرندگان وی با اشاره به اینکه.کار شدندهزار نفر بی 10رسید، ضمن آنکه 

تواند کاری کند، چرا که ساختار صنعت خیلی اجازه مانور به گذشته به شمار می رود، افزود: البته سازمان دامپزشکی به تنهایی نمی

ری ستاد آنفلونزا قبل از شیوع بیماری گفت: تشکیل ستاد بعد از شیوع بیماری این مقام مسئول با تاکید بر شکل گی.ما را نمی دهد

به گفته وی؛ سازمان دامپزشکی برای اتخاذ در تصمیم گیری های خود .کندبرای برآورد خسارت و پرداخت غرامت دردی دوا نمی

ر رییس جمهور در باره شیوع آنفلوانزا حاد صفری با اشاره به سخنان اخی.باید به صدها نفر غیرکارشناس و متخصص پاسخگو باشد

میلیون قطعه مرغ معدوم  24بهمن خود اعالم کرد که به خاطر حفظ سالمت مردم  22پرندگان افزود: رییس جمهور در سخنرانی 

 .دادشد و همچنین در جلسه هیات وزیران از افزایش قیمت تخم مرغ در پی شیوع آنفلوانزا و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد خبر 

سال است که بخش خصوصی یک ریال تسهیالت دریافت نکرده است تا  10وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: بیش از 

بتواند خود را برای چنین مواقعی آماده کنند. انتظار می رود با توجه به تاکید کنگره بر دامپزشکی سالمت محور، این امر مورد توجه 

 .قرار گیرد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴5۳۸۷5/%DA%A۹%D۸%A۷%D۸% 
 

 

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
https://www.yjc.ir/fa/news/6453875/%DA%A9%D8%A7%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139 سفندا دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139 سفندا دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139 سفندا دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139 سفندا دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۴تاریخ: 

 میزان تولید گندم در مقایسه با سال گذشته، تفاوتی ندارد

 .مجری طرح گندم گفت: باوجود کاهش بارش باران، میزان تولید در مقایسه با سال زراعی گذشته، تفاوتی ندارد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم درگفت

ماه در دی  4در سال زراعی جدید اظهار کرد: با وجود آنکه میزان بارندگی تا  برداشت گندم با اشاره به آخرین برآوردهای ،جوان

درصد کاهش داشته است، اما حجم میزان بارش و پراکنش به جز یکی و  50مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و بلندمدت حدود 

میلی متر اعالم کرد و افزود: این درحالی است  65دی ماه را  4وی متوسط میزان بارش تا .دو استان در مابقی مطلوب تر بوده است

 .میلی متر بوده است 132و بلند مدت  126ته که این میزان در سال گذش

اسفندیاری پور ادامه داد: امسال در مناطق سردسیر از جمله کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و گلستان نسبت 

ذشته ز سال گا میزان سطح سبز گندم به مدت مشابه سال گذشته و دوره بلند مدت وضعیت بارش ها مطلوب تر بوده به طوریکه

 .بیشتر است

 65درصد ، خوزستان  25گفت: استان فارس حدود  تولید گندموی با اظهار نگرانی نسبت به میزان بارندگی استان های شاخص 

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بارندگی داشتند که انتظار می رود با بهبود بارش در ادامه اسفند  22درصد و خراسان رضوی 

 .این میزان جبران شود و فروردین،

در استان های کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و گلستان در گروه رده  رشد گندمبه گفته مجری طرح گندم 

 .یک مطلوب قرار دارد

رش باران، میزان بیان کرد: باوجود کاهش با تولید گندممشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آخرین برآوردها نسبت به میزان 

 .تولید در مقایسه با سال زراعی گذشته، تفاوتی ندارد

اسفند مشخص می شود، افزود: با وجود تمام موارد،پیش بینی می شود که میزان  22وی با اشاره به اینکه برآورد نهایی تولید تا 

 .ما باز هم برای تخمین قطعی کمی زود استمیلیون تن باشد، ا 9تا  8.5، 96-95برداشت گندم در سال جدید همانند سال زراعی 

اسفندیاری پور ادامه داد: براساس گزارش هواشناسی با وجود سامانه های مناسب بارشی در اسفند و فرودین ماه و تامین رطوبت گیاه 

 .در ادامه فصل زراعی، شرایط مطلوب تری ایجاد خواهد شد

ا علف های هرز در استان ها افزود: هم اکنون استان های مازندران، گلستان، مجری طرح گندم با اشاره به آخرین وضعیت مبارزه ب

رشت، اردبیل و بخشی از مناطق خوزستان و ایالم مبارزه با علف های هرز در مزارع را انجام می دهند و استفاده از کود سَرَک در 

 .دستور کار کشاورزان قار گرفته است

 .، جای هیچ گونه نگرانی نیستکشاورزان تدارک شرکت خدمات حمایتی در کود مورد نیازبه گفته وی؛ با توجه به تامین و 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴5۷۴۶۳/%D۹%۸5%DB%۸C%D۸%B۲% 
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 گندم 
 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۱۳یک شنبه 

 گندمکاران از روحانی/قیمت نان را با فشار بر ما کنترل نکنید درخواست

ماه از آغاز سال زراعی جدید، هنوز خبری از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم نیست و کارشناسان معتقدند  6با وجود گذشت حدود 

 .دولت قصد دارد با فشار بر تولیدکنندگان، قیمت نان را افزایش ندهد

نزدیک می شویم هنوز خبری از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم  96، در حالی که به روزهای پایانی سال به گزارش خبرنگار مهر

ماه از آغاز سال زراعی جاری می گذرد، تعلل دولت در این زمینه موجب سردرگمی کشاورزان و  6نیست و با وجود آنکه حدود 

 .تولیدکنندگان شده است

ر ماست که مکانیزم خرید تضمینی مشروط بر اینکه قیمت پیشنهادی از سوی دولت منصفانه گندم یکی از محصوالت استراتژیک کشو

باشد و به موقع نیز اعالم شود، حجم مکفی تولید سال آینده را تضمین می کند؛ دو شرطی که متاسفانه طی سالهای اخیر، دولت به 

 .درستی آنها را رعایت نکرده و موجب نارضایتی کشاورزان شده است

بخشی از اثرگذاری خود را از دست بدهد و از اهداف خود فاصله بگیرد؛ « خرید تضمینی گندم»وامل متعددی موجب شده سیاست ع

های خرید تضمینی، افزایش ناچیز قیمت خرید تضمینی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و پرداخت دیرهنگام تاخیر دولت در اعالم نرخ

 .وامل هستندمطالبات کشاورزان از جمله این ع

چندی پیش عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه چرا دولت این همه در اعالم نرخ خرید تضمینی 

گندم تاخیر دارد؟، گفت: اعالم نرخ خرید تضمینی گندم با قیمت نان گره خورده است؛ بنابراین شورای اقتصاد همچنان در حال 

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود: برای ایجاد تعادل در .ی خرید تضمینی گندم و تصویب آن استبررسی قیمت پیشنهاد

قیمت خرید تضمینی گندم و قیمت نان، دولت نیاز به بررسی بیشتری در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم دارد و از آنجا که سرنوشت 

 .ن سخت تر شده استگندم با نان گره خورده است موضوع برای دولتمردا

 .وی تاکید کرد: به هر حال قیمت خرید تضمینی گندم را، شورای اقتصاد با در نظر گرفتن همه جوانب اعالم خواهد کرد

 !بود، تا حاال تعیین تکلیف شده بود« واردات»اگر 

قانون  خبرنگار مهر گفت: علیرغم آنکهعلیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران در گفتگو نیز در همین زمینه به  

درصد  2.4درصدی فقط  10محکمی در این راستا وجود دارد، سال گذشته دولت در واقع در حق کشاورزظلم کرد و با وجود تورم 

این رقیمت گندم را افزایش داد ضمن اینکه شنیده ها حاکی از آنست امسال هم افزایش قیمتی در این زمینه اتفاق نمی افتد؛ بناب

 .دولت می خواهد فشار را بر تولیدکنندگان وارد کند تا نان ارزان به دست مصرف کننده برسد

وی افزود: گندمکار هم یک فعال اقتصادی است و درست نیست که ما به هر دلیلی او را دچار سردرگمی کنیم چرا که این فعال 

درصد و در روستاها و بخش کشاورزی بیشتر هم هست،  9آن اقتصادی در فضای همین کشور که مسئوالن اعالم می کنند تورم 

زندگی می کند؛ بنابراین این تورم بر آنان نیز تحمیل می شود بنابراین مسئوالن چگونه تصمیم می گیرند نرخ محصوالتی که تابعی 

 .از هزینه ها است افزایش پیدا نکند

د کننده که وارتوانی که در بخش کشاورزی وجود دارد متأسفانه تا زمانیرئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران تصریح کرد: با تمام 

هستیم صدای کسی از نبود منابع، کیفیت کاال و ... در نمی آید اما به محض اینکه تولیدی در کشور رونق پیدا می کند با ابزارهای 

ود کفا شدیم و با توجه به فضای اقتصادی کشور، مختلف سعی در نابودی آن داریم. ما در گندم که جزء کاالهای استراتژیک است خ

 .تولیدی که جریان دارد باید استمرار داشته باشد
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ایمانی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی که جزء سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری است تاکید شده نگاه دولت و سیاست های 

ی دنیا به همین صورت است که بخش کشاورزی توسط دولت ها دولتی به بخش کشاورزی حمایتی باشد، همانطور که همه جا

 .حمایت می شود، گفت: متأسفانه در تصمیم گیری ها نگاه بخش خصوصی لحاظ نمی شود

وی با اشاره به اینکه ریاست جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود بسیار از واژه خودکفایی گندم استفاده کرد، افزود: در همین 

برای حفظ خودکفایی، پایداری و   بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران که تشکلی مردم نهاد است از رئیس جمهور می خواهد  راستا

استمرار تولید گندم، دستور بدهد تا تجدید نظری در نرخ خرید تضمینی گندم صورت گیرد؛ همچنین از نمایندگان مجلس به ویژه 

میلیون بهره بردار  4تظار داریم با نگاه علمی و کارشناسانه موضوع را پیگیری کرده و بیش از های اقتصادی و کشاورزی انکمیسیون

 .هزار نفر بهره بردار گندم کشور را به تولید دلگرم کنند 250به خصوص بیش از یک میلیون و 

 .وی تصریح کرد:چراکه اگر خودکفایی در این دوره به زمین بخورد فرصت بازگشت نخواهد داشت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۷۲۰۸۲5۸aba۳d۴۴۶f۸۲a 
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 فارس - ۹۶/۱۲/۰۸ : تاریخ

 یورو شد ۴رشد قیمت جهانی گوشت گوساله تعرفه واردات را کاهش داد/ هر کیلو گوشت گوساله برزیلی 

 4000مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: قیمت جهانی گوشت گوساله طی سه ماه اخیر در برزیل افزایش یافت و به هر تن  

  .درصد برساند 12درصد به  26یورو رسید، دولت با توجه به نوسان نرخ ارز تصمیم گرفت تا تعرفه واردات گوشت گوساله را از 

دات گوشت اسفند برای تنظیم بازار گوشت قرمز، تعرفه وار 6، هیأت وزیران روز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 .درصد کاهش داد 12درصد به  26منجمد گوساله را از 

با توجه به اینکه دولت طی چند سال گذشته همواره برای تنظیم بازار، بخشی از نیاز گوشت قرمز سطح کشور را از محل واردات 

ن تعرفه واردات کاهش یافته و آیا ای باره چه اتفاقی افتاده کهکند، این سؤال به وجود آمد که به یکگوشت منجمد گوساله تأمین می

 .مسئله در پی منافع افراد خاص بوده یا اینکه در راستای تنظیم بازار شب عید صورت گرفته است

های سطح شهر به دلیل تفاوت قیمت فروشیها، کبابها، پادگانبه گزارش خبرنگار فارس بخش اعظمی از نیاز گوشت قرمز ارگان

هزار  45تا  38رسد، با قیمت گوشت قرمز داخلی که بین هزار تومان به فروش می 28داتی که کیلویی گوشت منجمد گوساله وار

 .شودتومان است، از این محل تأمین می

وگو با خبرنگار فارس در مورد علت کاهش تعرفه واردات همچنین حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت

کنندگان اقدام به کاهش تعرفه واردات گوشت : دولت در راستای مباحث تنظیم بازار و حمایت از مصرفگوشت منجمد گوساله گفت

 .درصد کرده است 12درصد به  26منجمد گوساله از 

ماهه گذشته از دیگر دالیل کاهش تعرفه دانست و افزود: طبق ویژه در برزیل را طی سهوی افزایش قیمت جهانی گوشت گوساله به

هزار تومان شده بود؛ چراکه هر تن گوشت گوساله در  28شده گوشت منجمد گوساله برای واردکنندگان ت ما قیمت تماممحاسبا

 .هزار یورو رسیده است 4برزیل به 

م های تنظیسه ماه اخیر نیز اشاره کرد و گفت: با افزایش نرخ ارز، در راستای سیاستورناصری همچنین به نوسان نرخ ارز طی دو، 

ای را به بازار داخلی تحمیل نکند و در نتیجه با کاهش تعرفه سعی کردیم، گرفت، تا قیمت اضافهای تصمیم میگونهزار دولت باید بهبا

 .تا قیمت گوشت منجمد گوساله را ثابت نگه داریم

این کار اگرچه با هدف تنظیم  های خام دامی در این زمینه به خبرنگار فارس گفت:فرهاد آگاهی رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده

های مرتبط در این حوزه، دولت بسیار دیر های مکرر انجمنرغم توصیهبازار و تأمین کسری نیاز کشور صورت گرفته است، اما علی

 .یافتماه تعرفه واردات گوشت منجمد گوساله کاهش میتصمیم گرفت و بهتر بود، از ابتدای دی

ما با  بر است وکه تولید گوشت قرمز، آبدر حوزه تولید گوشت قرمز در داخل کشور گفت: از آنجایی وی با اشاره به مشکالت متعدد

درصد لحاظ شود،  5بحران آب مواجه هستیم، توصیه ما این بود که تعرفه واردات و سود بازرگانی به حداقل ممکن برسد و یا حداکثر 

 .اما در این زمینه مقاومت وجود دارد

واردات  رویه تعرفهکنید کاهش بیهای خام دامی در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که فکر نمیاردکنندگان فرآوردهرئیس انجمن و

است،  های اقتصاد مقاومتیتر از تولید داخل باشد که برخالف سیاستشده گوشت وارداتی بسیار پایینشود، تا قیمت تمامسبب می

ی تولید داخل نیست، بلکه با توجه به شرایط کشور منجر به حمایت از سفره مردم و کاهش تنها تهدیدی براگفت: این موضوع نه

 .شودهای صنایع غذایی مرتبط با گوشت قرمز میشده فرآوردهتمام هزینه

n=http://www.farsnews.com/newstext.php?n۱۳۹۶۱۲۰۸۰۰۰۷۶۷ 
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۶/۱۲/۰۷ : تاریخ

 تن گوشت گرم استرالیایی  ۲واردات روزانه 

های کشاورزی شهرداری کرج گفت: روزانه دو تن گوشت گرم استرالیایی در ایام پایانی سال رئیس سازمان مشاغل شهری و فراورده

استان البرز گفت: جهت ارائه خدمات  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار گروه اقتصادی بهروز ورمحمدی در گفت .شودوارد بازار می

هزارتومان در بازارهای استان عرضه  33رفاهی در ایام پایانی سال مقررشده روزانه دو تن گوشت گرم استرالیایی باقیمت هر کیلو 

 .شود

اکنون در بازارهای استان عرضه تومان و هم 200هزار و  6وی افزود: سایر اقالم ضروری مردم همچون مرغ منجمد به قیمت هر کیلو 

های گذشته با های کشاورزی شهرداری کرج گفت: سازمان میادین همچون سالرئیس سازمان مشاغل شهری و فراورده.شودمی

 .ریزی دقیقی را انجام داده استص میوه شب عید برنامههماهنگی ستاد تنظیم بازار در خصو

ورمحمدی تصریح کرد: سازمان میادین استان البرز جهت عرضه میوه شب عید و اقالم ضروری آمادگی کامل دارد و این خدمات در 

 .شودبینی کردیم به مردم ارائه میجایگاهی که در سطح شهر کرج پیش 24

هایی که با این گذاری میوهدر بازارهای میوه استان البرز گفت: در هفته گذشته وضعیت نرخ« نسوا کن جدا ک»وی در موردبحث 

 .صورت آزمایشی در چند بازار استان اجرا شدشوند بررسی شد و این روش بهروش خریداری می

هایی که خواهد شد و میوه های میوه به فروشندگان ارائهلیست قیمت :رئیس سازمان مشاغل شهری شهرداری کرج خاطرنشان کرد

 .تر خواهند بوددرصد از قیمت اصلی گران 5شوند حدوداً صورت سوا کردن خریداری میبه

هزار  6بر ورمحمدی در پایان از مراسم کلنگ زنی بازار ستاره مهرشهر در منطقه مهرشهر خبر داد و گفت: این بازار در زمینی بالغ

 .طبقه در حال احداث است 3نا در متر زیرب 500هزار و  4متر عرصه و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۱۲۰۷۰۰۰۲5۸ 
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۶/۱۲/۱۳ : تاریخ

های یهزار تن گوشت وارداتی از دامدار ۱۲۰های روغنی امکان تامین هشدار نسبت به تعلیق خرید تضمینی دانه

 خرد

مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه گفت: برای تولید کاالهای استراتژیک مانند گوشت قرمز و روغن اگر بتوانیم طرح زنجیره تأمین را از  

  .شوداستفاده از ظرفیت مردمی به راحتی همه نیاز کشور در داخل تولید و تأمین می اندازی کنیم باابتدا تا انتها راه

های انجام شده در ، سردار مجید خراسانی ظهر امروز در نشست خبری به فعالیتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

تصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه یک دهه از تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای بنیاد تعاون سپاه در راستای اق

گذاری صحیح در این حوزه انجام شود، تا هر داوطلبی قصد ورود به این حوزه و فعالیت گذرد، باید ریلاقتصاد مقاومتی در کشور می

 .فراهم باشدهای آن در راستای اقتصاد مقاومتی را داشت، زیرساخت

ما در این حوزه نیاز به یک ساختار  خاطرنشان کرد: وی با اشاره به اینکه منظور از اقتصاد مقاومتی، اقتصاد انقباضی و ریاضتی نیست،

 .های داخلی و خارجی پایدار بماند و مسیر خود را طی کندای رو به رشد نیاز داریم که در تقابل با آسیبپویا، با تحرک و آینده

گذاری و الگوسازی کنیم، خاطرنشان کرد: اقتصاد همانند یک خراسانی با تأکید بر اینکه باید در حوزه محصوالت استراتژیک اولویت

ها رسد و اگر بانکها به درستی کار خود را انجام ندهد، به سرمنزل نمیهریک از بخش کشتی است که در دریا شناور است و تا زمانی

حوزه  ها دربینیم که بانکماند و این روزها ما کمتر میومتی و اقتصاد کشور نباشند، مانند کشتی سوراخ میدر خدمت اقتصاد مقا

  .اندگذار وارد شدهگری فعالیت کنند، بلکه اکنون در قابت با سرمایهتسهیل

م و اگر بخواهی د فراموش بشودتوانموضوع قاچاق و رانت در کنار تولید نمیمدیرعامل بنیاد تعاون سپاه این را هم گفت که 

  .هایی که باید برطرف شود، اجرای الگوی زنجیره تأمین کامل استاقتصاد مقاومتی و اهداف مورد نیاز خود برسد، یکی از آسیب

شد، به تواند مؤثر بامحصوالت کشاورزی در حوزه اقتصاد مقاومتی بسیار می های گیاهی در کشور اشاره کرد و گفت:وی به تنوع گونه

گونه  1700هزار گونه آن در کشور ایران هم هست و  5گونه گیاهی در دنیا وجود دارد که بیش از  700هزار و  7عنوان مثال؛ 

کنیم و گیاهان را به کشورهای اروپایی از جمله آلمان ارسال می مختص به کشور ماست، اما به دلیل آنکه زنجیره تولید کامل نیست،

ها برابر قیمت ماده اولیه دارویی و مواد غذایی را که از گیاهان فراوری شده به ما وری باال و استانداردسازی با دهاین کشورها با فنا

   .های پاالیش، فرآوری و استانداردسازی در این حوزه نیاز داریمگردانند و ما به مجموعه کارخانهبرمی

گر برای اداره زنجیره تأمین ضروری است که بیش از همه در اقتصاد خراسانی همچنین خاطرنشان کرد که ایجاد نهادهای تسهیل

  .مقاومتی جای آن خالی است

قانون اساسی و مردمی کردن اقتصاد و  44رغم تأکید مقام معظم رهبری در اجرای اصل وی همچنین به این نکته اشاره کرد که علی

های مردمی، تأمین ی برآورده نشده که ما درصددیم، با استفاده از ظرفیتبا وجود قوانین و مقررات، اما همچنان این موضوع به درست

  .کاالهای اساسی ضروری از جمله پروتئین و گوشت قرمز را انجام دهیم

شود که اگر هزار تن گوشت برای تامین کسری تولید به کشور وارد می 120ساالنه  به گفته مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه،

های کوچک و حمایت آنها، به تدریج بتوانیم زنجیره تأمین پروتئین را در داخل اجرا کنیم، با استفاده از ظرفیت دامداری

درات و بازرگانی و تأمین دام اولیه را ندارند که ما های خُرد توان کار صاد، چرا که دامداریشواین میزان نیز در داخل تولید می

  .گیریمهای مختص به خودمان، محصول نهایی را از آنها تحویل میماه با نظارت 9این سرمایه را در اختیار آنها گذاشته و طی 
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درصد  90متأسفانه  :تخراسانی همچنین به بحث تأمین روغن به عنوان یکی از کاالهای اساسی در داخل کشور اشاره کرد و گف

درصد روغن از طریق داخل تولید  7شود و تنها های روغنی تأمین میکیفیت یا دانهروغن مصرفی در کشور از طریق واردات روغن بی

  .توان کل کشت کلزا را به دست مردم سپرد تا به اندازه نیاز کشور دانه روغنی تولید کنندشود، در حالی که میمی

این خود یک سؤال است، چرا که همه پول  ن سؤال که چرا بیش از نیاز کشور کارخانه روغن داریم، خاطرنشان کرد:وی با طرح ای

  .شودواردات محصوالت استراتژیک از جمله روغن از تولید گرفته تا فرآوری و واردات به این بخش داده می

های روغنی را تعلیق کند، افزود: اگر بخواهند اعتبارات تضمینی دانهخرید  97وی همچنین با اعالم اینکه احتماال دولت در سال 

کیفیت وارد شود و از نمایندگان مجلس عملیاتی نکنند، نتیجه آن است که روغن بی 97های روغنی را در بودجه سال خرید دانه

ما این است که در یک دوره پنج ساله  خواهیم که برای حمایت از کشاورزان نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و پیشنهادمی

 .یابدهای روغنی توسعه میهای روغنی کند که اگر این اتفاق بیفتد، کشت دانهها را موظف به خرید دانهمجلس دولت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۲۱۳۰۰۱۱۱۲۱۳۹۶ 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۸تاریخ: 

 هزار تومان ۴۳گوشت گران شد/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 

م اعالاین مقام مسئول وقفه واردات گوشت از استرالیا و کاهش عرضه دام در میادین را دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت در بازار 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار .کرد

 39از افزایش هزار تومانی نرخ گوشت در بازار خبر داد و گفت: اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  ،خبرنگاران جوان

 .شودهزار تومان به مشتری عرضه می 43به مغازه دار و  500هزار و 

 .به شمار می رودو کاهش عرضه دام دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت در بازار  از استرالیاواردات گوشت به گفته وی وقفه 

ملکی ادامه داد: در چند روز گذشته با اختصاص یارانه به واردکنندگان توسط ستاد تنظیم بازار، مجددا واردات از سر گرفته شد که 

 .رود با توزیع گوشت های وارداتی خالء بازار پوشش داده شودانتظار می

 .هزار تومان اعالم کرد 16تا  15وب در میادین میوه و تره بار را رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نرخ فروش هر کیلو دام زنده مرغ

بینی کرد و گفت: با توجه به افزایش تقاضا در ایام پایانی سال، طبق روال همه ساله تا در ایام پایانی سال را پیش قیمت گوشتوی 

 .وم واردات از جهش بی رویه قیمت جلوگیری شودرود با تدارو خواهد شد که انتظار میحدودی قیمت گوشت در بازار با نوسان روبه

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴5۴۴۶۳/%DA%AF%D۹%۸۸%D۸% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
https://www.yjc.ir/fa/news/6454463/%DA%AF%D9%88%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139 سفندا دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۱تاریخ: 

 هزار تومان ۱۷قرمز در عمده فروشی/نرخ هر کیلو دام زنده ثبات قیمت گوشت 

ها رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده، گفت:با وجود کاهش واردات گوشت ناشی از نوسان نرخ دالر، قیمت گوشت در عمده فروشی

 .از ثبات نسبی برخودار است

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی رنگارمنصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفتگو با خب

ها ها، اظهار کرد: باوجود آنکه قیمت الشه در عمده فروشیدر قصابی افزایش قیمت گوشت داخلیبا انتقاد از  ،خبرنگاران جوان

  .رددگها باز میسودجویی بخش نهایی بازار، خرده فروشان و واسطه  ها بهتغییری نداشته است؛ اما نوسان قیمت گوشت در قصابی

عرضه است، افزود: هم اکنون هر کیلو الشه داخلی ها با نرخ سابق کماکان در حال وی با اشاره به اینکه الشه داخلی در عمده فروشی

ها توزیع می شود که با وجود فراوانی دام ، نوسان هزار تومان در عمده فروشی 33و وزن سنگین با نرخ  34بره با وزن سبک با نرخ 

 .ها جای تعجب استقیمت در خرده فروشی

 برخودار  ها از ثبات نسبینرخ دالر، قیمت گوشت در عمده فروشی ناشی از نوسان واردات گوشتپوریان ادامه داد: با وجود کاهش 

 .است

 .به گفته وی افزایش قیمت گوشت در بازار داخل ارتباطی به نوسان نرخ دالر ندارد

و هزار تومان اعالم کرد  17تا  500هزار و  16رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده، متوسط نرخ هر کیلو دام زنده در میادین را 

وی با اشاره به آخرین وضعیت واردات .گفت: با توجه به عرضه انبوه دام، نوسان خاصی در ایام پایانی سال در بازار نخواهیم داشت

 .تن گوشت قرمز جهت تنظیم بازار داخل از استرالیا وارد می شود 50تا  40گوشت قرمز، بیان کرد: روزانه 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴5۷۶۰۹/%D۸%AB%D۸%A۸%D 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۹تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/ مرغ گران شد

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، نرخ مرغ و انواع ماهی در بازار را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار

هزار  5در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ 200افزایش از  ،خبرنگاران جوان

هزار و  7و خرده فروشی  50هزار و  7تومان، توزیع درب واحد های صنفی  900هزار و  6تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 750هزار و  7مرغ بدون کمر  و ران 750هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی؛.تومان است 750

هزار و  14هزار تومان، سینه بدون کتف  13یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

اصلی افزایش قیمت  رئیس اتحادیه پرنده و ماهی تاخیر در اعالم بار مرغداران به کشتارگاه ها را دلیل.هزار تومان است 16فیله مرغ 

وی قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی عرضه پیش بینی می شود که قیمت هر .مرغ دانست

 .کیلو مرغ در روزهای پایانی هفته، مجدد در بازار افزایش یابد

 .افزایش تقاضا با نوساناتی در بازار روبرو می شود در ایام پایانی سال در پی قیمت مرغ به گفته یوسف خانی طبق روال همه ساله،

هم اکنون نرخ ماهی از ثبات نسبی در بازار برخوردار است و در روزهای  :خبر داد و افزود بازار ماهیاین مقام مسئول از آرامش 

 .پایانی سال به سبب افزایش چند برابری تقاضا دستخوش تغییر و تحوالتی قرار خواهد گرفت

هزار،شیر  13هزار، قزل آال  12هزار،کپور  32آخرین وضعیت نرخ ماهی در بازار بیان کرد: اکنون هر کیلو شیر جنوب با نرخ  وی درباه

هزار ، راشگو  42هزار، شوریده بندری  37هزار، حلوای سیاه  29 هامور جنوب هزار، 9هزار، آزاد دزفولی  21هزار،تیالپیا  17نیزه ای 

 .هزار تومان است 21هزار و سنگسر طالیی  62هزار ، سالمون نروژ  30هزار، سرخو  52جنوب 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴555۸۸/%D۸%A۲%D۸%AE%D۸%B۱% 
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 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶اسفند  ۰۷تاریخ: 

 هزار میلیارد تومان به تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یافت 2

 .یابدهزار میلیارد تومان تسهیالت به حوزه مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص می 2یک مقام مسئول گفت: سال آینده 

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون  ،ه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگا به گزارش

میلیارد تومان از محل  800میلیارد تومان از محل خط اعتباری و نزدیک به  1200وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: از این مبلغ 

 درصد تامین می شود. 6و  4با کارمزد  روستایی و عشایریمناطق قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در 

 است. بخش کشاورزیدرصد با فناوری های نوین در  6و  4وی افزود: اولویت در پرداخت تسهیالت ارزان قیمت با نرخ کارمزد 

ن در حوزه مکانیزاسیون میلیارد توما 150تا  100رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد: ظرف پنج سال اخیر ماهانه 

 کشاورزی سرمایه گذاری شده است.

 برابر سرمایه گذاری دولت قبلی در بخش مکانیزاسیون است. 10عباسی تصریح کرد: این میزان سرمایه گذاری معادل 

 هکتار رسید. اسب بخار در 1.62به گفته وی با این میزان سرمایه گذاری در دولت های یازدهم و دوازدهم ضریب مکانیزاسیون به 
https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴5۲۸۴۲/۲%D-۹%۸۷%D۸%B۲% 
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 فارس - ۹۶/۱۲/۱۱ : تاریخ

یت خارجی را کیفرسد/ کشاورز ایرانی نباید تاوان گندم بیصدای حجتی به عنوان مدافع تولید به جایی نمی

 بدهد

کیفیت خارجی را وارد کرده و به عنوان تولید داخل به دولت طلبان گندم بیرئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: اینکه برخی منفعت 

  .فروشند، به کشاورزان ربطی ندارد، بلکه دولت باید بعد نظارتی خود را در مبادی ورودی از جمله گمرک تقویت کندمی

 های اعضای شورای اقتصاد با رسانهنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در واکنش به برخی مصاحبهوگو با خبرعلیقلی ایمانی در گفت

 زنند، گفت: حتی اگر دولت نخواهد گندمهایی مبنی بر عدم توانایی دولت در افزایش قیمت گندم در خرید تضمینی میملی که حرف

خواهد تأمین کند؟ حتی اگر بخواهد این م نان مردم را چگونه میرا از کشاورز به صورت خرید تضمینی با نرخ مناسب بخرد پس گند

 .گندم را وارد هم بکند باید بابت آن ارز از کشور خارج کند

تی از ها حالمللی در چند سال گذشته با شدت گرفتن تحریمهای بینرغم چارچوبوی تصریح کرد: هنوز یادمان نرفته است که علی

های اقتصاد مقاومتی توجه چندانی به تولید ند و حال اگر در راستای تأکید مقام معظم رهبری و سیاستفروش دارو به ما امتناع کرد

 .توانند در فروش گندم نیز ما را بازی دهندراحتی میگندم در کشور نکنیم به

و تحت  فیت را وارد کشور کردهکیوی با اشاره به استدالل برخی از اعضای شورای اقتصاد مبنی بر اینکه برخی واردکنندگان گندم بی

گوییم نرخ خرید تضمینی داخل را به فروشند، گفت: این چه استداللی است؟ چطور وقتی ما میعنوان گندم داخلی به دولت می

شه تر است و همیگویند گندم با کیفیت خارجی از گندم داخلی ارزانهای جانبی مطابق قانون افزایش دهید، میدلیل افزایش هزینه

ه آنکه گردد، مگر نگونه مسائل به بعد نظارتی دولت بازمیرئیس بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد: این.آورنددلیل معکوس برای ما می

 گونه مسائل را مدام بر سر تولید داخلکند و باید کیفیت آن هم آزمایش شود پس چگونه است اینگندم وارداتی از گمرکات عبور می

 آمونیوم فسفات سالمثال کود دیعنوانهای جانبی در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: بهبا اشاره به افزایش هزینهایمانی .کوبندمی

خریم یا قیمت بذر در بازار افزایش یافته یا هزینه ماشین هزار تومان می 120اما امسال آن را  هزار تومان بود، 65گذشته در هر گونی 

 شود؟روز در حال افزایش است، پس چگونه است که نرخ تورم در خرید تضمینی لحاظ نمیبهآالت کشاورزی روز

 بر تولید کنیمتوانیم محصوالت آبدگیر نمی*

بر بتوانیم محصوالت آها و کمبود آب در کشور دیگر نمیسالیتوجه به خشک وی به نکته جالب دیگری هم اشاره کرد و آن اینکه با

ند که این نشیکشت کنیم، بلکه به دنبال کشت محصوالتی هستیم که از پاییز تا ابتدای بهار با استفاده از آب باران به ثمر می

 .محصوالت چیزی جز گندم، کلزا و چغندر کشت پاییزه نیست

یا  8مکاران بابیان اینکه از ابتدای انقالب شعار ما استقالل بوده است، افزود: در شورایی مانند شورای اقتصاد که رئیس بنیاد ملی گند

توجه  که باید به این نکتهکند درصورتیعنوان متولی تولید، از تولید ملی دفاع میتنها وزیر جهاد کشاورزی بهنفر عضو هستند، 9

حمایت از کشاورز، سیر مهاجرت به شهرها افزایش یافته و پس از مدتی مجدداً به واردکننده  بیشتری شود؛ چراکه در صورت عدم

ماه از زمان قانونی اعالم نرخ خرید تضمینی گندم و  6به گزارش فارس، با گذشت .شویممحصوالت غذایی مانند گندم تبدیل می

 97شود که قرار نیست تا خرید تضمینی گندم در سال شنیده میمحصوالت استراتژیک، این نرخ هنوز اعالم نشده و از گوشه و کنار 

 .افزایش یابد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۱۲۰۹۰۰۱5۹۶ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۸سه شنبه 

 وس آنفلوانزای مرغی دائمی است/ باید تولید خود را مدیریت کنیمویر

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه ویروس فوق حاد آنفلوآنزای پرندگان برای خودش حیات قائل و با ما در حال مبارزه 

 .تا تلفات کمتری داشته باشیمگوید که دائمی است و ما باید تولید خود را مدیریت کنیم است گفت: این ویروس به ما می

هزار قطعه  2ساله دارد که ما با  100المللی دامپزشکی طیور اظهار کرد: صنعت طیور عمری رفیع پور امروز در ششمین کنگره بین 

 .هزار واحد مرغداری در کشور داریم 27فعالیت خود را شروع کردیم و اکنون 

های مجهز و پژوهشگاههای متعدد ای در صنعت طیور کشور به همراه آزمایشگاهیکپارچهوی افزود: از این حجم تولید امروزه سیستم 

 .ایجاد شده تا صنعتی پایدار و رو به رشد را در کشور شاهد باشیم

میلیون  115به  2015میلیون تن که این میزان در سال  70تولید مرغ ما  2003رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: در سال 

 .میلیارد مرغ تخمگذار داریم که در این صنعت در حال تولید هستند 6میلیارد مرغ گوشتی و  19سیده است و ما تن ر

هزار واحد  27میلیون تن تولید خوراک طیور صنعتی و در مجموع بیش از  800میلیون تن تولید تخم مرغ و  70وی تصریح کرد: 

 .مرغداری مجاز و غیرمجاز در کشور داریم

ای را تجربه کیلوگرم رسیده و سرانه مصرف آن رشد فزاینده 12کیلوگرم به  3ر ادامه داد: سرانه مصرف تخم مرغ در کشور از پورفیع

 .کارخانه خوراک طیور در کشور فعالیت دارد 170کرده و امروز 

فعالیت دارند، گفت: با بررسی  استان کشور 32همکار دامپزشکی در  36رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه در حال حاضر 

شود که این صنعت موانعی چون پراکندگی آن در بخشی از کشور و تمرکز بیش از اندازه در بخش مشکالت دامپزشکی مشخص می

 آید که این موضوعات موجبهای کشورمان میگونه به استان 400میلیون پرنده مهاجر با  4تا  2دیگر از کشور دارد؛ از طرفی ساالنه 

 .شودها میاپیدمی و شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از سایر بیماری

وی ناوگان حمل و نقل طیور کشور را نیز دچار مشکل دانست و بودن آن را بهتر از نبودن آن ابراز کرد و گفت: این ناوگان باعث 

ز اند و موجب بروجاز طیوری داریم که تعیین تکلیف نشدههای طیور انتقال یابد و از طرفی هنوز واحدهای غیرمشود که بیماریمی

 .شودها میدر سایر مرغداری بیماری

های کشور ساری و جاری است که این خوراک کیفیت پور تصریح کرد: خوراک طیور کشور هنوز به صورت دستی در مرغداریرفیع

 .الزم را به طور کامل ندارد زیرا تحت نظر نیست

وری الزم را ندارد افزود: با این شرایط یاد شده صنعت پزشکی کشور با بیان اینکه صنعت طیور کشور هنوز بهرهرئیس سازمان دام

ها تهدیدی بالقوه به حساب میآیند و هزینه وری الزم را داشته باشد و از طرفی با توجه به اینکه بیماریتواند بهرهکشور نمی  طیور

 .زندها دامن میکند و بر بیماریوری را در کشور ایجاد میین امر شرایط پایین بهرهتولید در کشورمان باال رفته است ا

ها دنیا همواره سال پیش برای اولین بار شناسایی و گزارش شد، گفت: در این سال 140وی با اشاره به اینکه بیماری آنفلوآنزای طیور 

پرندگان شرایط این بیماری را به وضعیتی رسانده است که به عنوان یک با ایپدمی این بیماری مواجه بوده است و تجارت مهاجرت 

 .تهدید دائمی مطرح است

به  2004تا  1999میلیون مرغ را به گام مرگ برد اما در فاصله زمانی  23تنها  1998تا  1958پور گفت: این بیماری در سال رفیع

هیچ کاهشی نیافت بلکه با افزایش همراه  ن در حالیست که تکنولوژیمیلیون قطعه رسید ای 20گیری یافت و به یک باره رشد چشم

 .بود
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http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      6139 سفندا دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 ویروس آنفلوانزای طیور دائمی است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه ویروس فوق حاد آنفلوآنزای پرندگان برای خودش حیات قائل و با ما در حال مبارزه 

گوید که دائمی در کشورهای مختلف مشاهده شده است و به ما می H7 و H5 دو سویه 2017است گفت: در حال حاضر از اواخر 

 .است و ما باید تولید خود را مدیریت کنیم تا تلفات کمتری داشته باشیم

وی خطاب به دامپزشکان حاضر در این جلسه گفت: مدیریت بهداشت طیور در کشور ما دچار مشکل است؛ بهبود مدیریت بهداشتی 

 .هزار واحد مرغداری مشاهده شود 27باید سرلوحه کارمان باشد و در در این ارتباط 

پور خطاب به مسئوالن سیاسی کشور گفت: صنعت طیور رکن امنیت غذایی، اقتصادی و اجتماعی در کشورمان بوده و در حوزه رفیع

 .روانی تاثیرگذار است

یک صنعت امنیتی در کشور است؛ جمعیت کشور اضافه  وی صنعت طیور را یک حوزه امنیتی خواند و گفت: صنعت طیور در واقع

 .شده است و ما باید نگاه متفاوتی به این صنعت داشته باشیم

لف نگاه های مخترئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه در حوزه آمایش سرزمینی باید به صنعت طیور در قالب مقاالت و طرح

گفت: باید از تراکم این صنعت در کشور جلوگیری کنیم به طوریکه اکنون در یک  شود خطاب به دامپزشکان حاضر در این جلسه

  .سوم کشور تراکم داریم

صنعت طیور کشور با وجود همه این فراز و فرودها اکنون به صادرات رسیده و من دست تک تک تولیدکنندگان  پور اظهار داشت:رفیع

 .بوسمرا می

تدار دامپزشکی و صنایع مرتبط با آن اظهار امیدواری کرد و گفت: امیدواریم این صنعت مقتدر های خود برای اقوی در پایان صحبت

 .بماند و به کار خود ادامه دهد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ccab۲۹5۰۹5۰d۴۴۱۰ac5c۳۲۹ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اسفند / /  ۰۷دوشنبه , 

 جنوبی پتانسیل باالیی برای تبدیل شدن به تولیدکننده شترمرغ در خاورمیانه داردخراسان

گذاری استفاده شود، این سرمایهجنوبی به صورت صنعتی و های خراسانجنوبی گفت: اگر از ظرفیتمدیرکل دامپزشکی خراسان

 .تواند به تولیدکننده محصوالت شتر و شترمرغ حتی در خاورمیانه تبدیل شوداستان می

، در آیین افتتاح دوره ملی آموزشی توسعه اقتصادی پرورش شتر در شهرستان بشرویه با اشاره به اینکه «محمد اصغرزاده»

، اظهار کرد: سرمایه گذاری در حوزه صنعتی شدن پرورش شتر و فرآوری محصوالت جنوبی سومین استان پهناور کشور استخراسان

گذاران آلمانی وارد اکنون استقبال خوبی از فرایند فرآوری محصوالت دامی صورت گرفته و سرمایهوی افزود: هم.آن باید سرعت گیرد

 .گذاری کننداند تا در راستای صنعتی شدن محصوالت شتر سرمایهکشور شده

 شود و متأسفانه محصوالت دامی بهجنوبی سومین استان پهناور کشور محسوب میجنوبی گفت: خراسانمدیرکل دامپزشکی خراسان

 .شود که بیشترین دلیل آن کمبود صنعتی شدن محصوالت دامی استصورت خام فروشی عرضه میخصوص شتر به

 .شوده تاکنون تنها از شیر شتر به عنوان یک فرآوری لبنی استفاده میاصغرزاده افزود: شیر شتر خاصیت دارویی دارد که متأسفان

وبی جنهای اختصاصی در خصوص پرورش شتر برگزار نشده است، تصریح کرد: متأسفانه در خراسانکه کارگاهوی با اشاره به این

 .کارگاه اختصاصی شتر و یا آزمایشگاه فرآوری شیر شتر نداریم

جنوبی پرورش شتر مرغ است که بهره وری اقتصادی های خوب خراسانجنوبی افزود: یکی از ظرفیتمدیرکل دامپزشکی خراسان

است بیان کرد: کوهان شتر، روغن ،  اصغرزاده ادامه داد: پرورش شتر گام موثری در جهت توسعه اقتصادی .بسیار زیادی نیز دارد

 .می شود گوشت و شیر از جمله محصوالت بسیار خوبی برای صادرات محسوب

خطر ابتال به تب مالت در این نوع شیر باالست و باید  :وی با اشاره به اینکه شیر شتر باید قبل از مصرف جوشانده شود، اظهار کرد

در شتر  های همجوار ها در استانجنوبی یادآور شد: برخی بیماریمدیرکل دامپزشکی خراسان.قبل از مصرف حتماً جوشانده شود

 .جنوبی مورد خاصی مشاهده نشده استدر خراسان مشاهده شده اما

http://iranecona.com/۸۲۱5۰/%D۸%AE%D۸%B۱%D۸%A۷% 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۲تاریخ: 

 افزایش یافت ایهای یارانهتقاضای مرغداران برای دریافت نهاده

های ای با بازار آزاد، تقاضای مرغداران برای دریافت نهادهیک مقام مسئول گفت: با توجه به تفاوت باالی قیمت کنجاله سویا یارانه

 .ای افزایش یافته استیارانه

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیحمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با خبرنگار 

اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام به اتحادیه مرغداران  های دامیتوزیع نهاده، با اشاره به آخرین وضعیت خبرنگاران جوان

 650گوشتی، مرغ تخم گذار و دامداران اعالم کرده که در صورت تقاضا اقدام به توزیع هر کیلو کنجاله سویا با نرخ یارانه ای هزار و 

با بازار آزاد، استقبال مرغداران بسیار  انه ایقیمت کنجاله سویا یار به گفته وی؛ با توجه به فاصله زیاد.تومان در بازار خواهد کرد

 .قابل توجه بود که بنابر وظیفه حمایتی که بر عهده دولت ، توزیع نهاده ها در حال انجام است

ی را های دامورناصری با اشاره به اینکه محدودیتی در توزیع نهاده های دامی وجود ندارد، افزود: اگرچه شرکت پشتیبانی توزیع نهاده

هیچ برهه زمانی متوقف نکرده است، اما در صورت نوسان قیمت نهاده ها در بازار ، تقاضا مرغداران برای دریافت نهاده های یارانه  در

 .ای افزایش می یابد

 محدودیتی در توزیع توزیع تخم مرغ وجود ندارد

در بازار بیان کرد: هم اکنون توزیع  مزتوزیع گوشت قراین مقام مسئول در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت 

 .گوشت گوسفندی تازه به صورت الشه در حال عرضه است که این امر ثبات قیمت در بازار را به همراه دارد

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه محدودیتی در توزیع تخم مرغ وجود ندارد، افزود: با توجه به شیوع آنفلوانزا حاد 

 .دگان، پشتیبانی امور دام در کنار بخش خصوصی اقدام به واردات و توزیع گسترده تخم مرغ در تهران و سایر استان ها کردپرن

اعالم کرد و افزود: با توجه به وضعیت مساعد بازار، قیمت گوشت  هزار تومان 33وارداتی تازه گوسفندی  نرخ هر کیلو الشه وی 

 .برزیلی هنوز برای مصرف کننده نهایی اعالم نشده است

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴5۸۴۶۲/%D۸%AA%D۹%۸۲%D۸%A۷% 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۴تاریخ: 

 تومان است ۸۷۰۰های دامی در بازار/ قیمت واقعی هر کیلو مرغ افزایش سرسام آور نرخ نهاده

تومانی در بازار روبرو  250یک مقام مسئول گفت:در ده روز گذشته بدون هیچ دلیل و منطقی نرخ هر کیلو کنجاله سویا با افزایش 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارکمالی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتمحمد علی .شد

ی از ناش ، با انتقاد از نرخ کنونی مرغ در بازار اظهار کرد: در چند روز گذشته نرخ هر کیلو مرغ اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومانی در بازار روبرو شد 300تا  200افزایش عرضه در برابر تقاضا با کاهش 

ای ی واحدها، مرغداران چارهبرای ایام پایانی سال خبر داد و گفت: با توجه به میزان جوجه ریز مرغدارانوی از افزایش جوجه ریزی 

 .جز عرضه محصول به بازار ندارند که در نهایت کاهش تقاضا، زیان انباشت تولیدکنندگان را به همراه دارد

کمالی ادامه داد: از مرغداران تقاضا داریم تا حد ممکن اقدام به عرضه مرغ های سایز در بازار کنند تا تعادل در بازار عرضه و تقاضا 

و آماده به طبخ در  900هزار و  5درصد سود مرغدار را  10با احتساب  نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده این مقام مسئول.دایجاد شو

در بازار را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به کافی بودن ذخایر و  مرغ قیمتوی .تومان اعالم کرد 700هزار و  8خرده فروشی ها 

پیش بینی قیمت در ایام پایانی سال وجود ندارد و تنها باید منتظر ماند و دید که وضعیت بازار به  مازاد تولید بر نیاز داخل، امکان

در بازار تصریح کرد:  افزایش سرسام اور نرخ نهاده ها مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با انتقاد از.کدام سمت و سو می رود

تومانی در بازار روبرو شد  100تومانی و ذرت  250و کنجاله سویا با افزایش در ده روز گذشته بدون هیچ دلیل و منطقی نرخ هر کیل

که از شرکت پشتیبانی و سایر دستگاه های مسئول انتظار می رود که با افزایش نظارت ها درصدد تعادل بازار باشند، چرا که مرغداران 

 .با ادامه روند کنونی قادر به تولید نخواهند بود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴5۷5۸۴/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۲% 
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 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۱۳یک شنبه 

 پیش بینی کاهش تولید گندم در جهان

برای دومین سال متوالی  2018-2019بینی کرد تولید گندم جهان در فصل زراعی غذایی سازمان ملل متحد پیشنهاد  <مواد غذایی

 .کاهش پیدا خواهد کرد اما با وجود این کاهش، ذخایر جهانی در رکورد باالیی قرار دارد

 744میزان تولید گندم را  2018-2019بینی خود برای فصل زراعی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در نخستین پیش

میلیون تن  761.3و  2017-2018میلیون تن در سال  757.6میلیون تن برآورد کرد که دومین کاهش ساالنه متوالی در مقایسه با 

 .دهددر فصل پیش از آن را نشان می

در اتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه  مربوط به پیش بینی کاهش تولید 2018-2019عمده کاهش پیش بینی شده برای فصل زراعی 

است که این کشور برداشت باالیی  2017کننده کاهش پیش بینی شده در محصول روسیه نسبت به اوج سال است که منعکس

 .رود بهبود تولید استرالیا از افت بیشتر تولید در سطح جهانی جلوگیری کندداشت. اما انتظار می

 افزایش ذخایر گندم

المللی غالت از تولید گندم به میزان با پیش بینی شورای بین 2018-2019فائو خاطر نشان کرد که برداشت فصل زراعی  همهبا این

میلیون تن همخوانی دارد و نشان می دهد میزان تولید باالتر از حد متوسط خواهد بود. بعالوه این کاهش در شرایطی روی  744

 2017-2018رود ذخایر گندم جهان با وجود برداشت کمتر، باالتر از سال د دارد و انتظار میخواهد داد که ذخایر جهانی باالتری وجو

میلیون تن باالتر از پیش  12.8این پیش بینی .میلیون تن برسد 269.8میلیون تن رشد کرده و به رکورد  21.7باشد و میزان ذخایر 

باالتر برای تولید و ذخایری که از سال گذشته مانده اند و همچنین  بینی ماه گذشته است. بازبینی این آمار منعکس کننده برآورد

میلیون تن افزایش  8.5برای غالت دانه درشت به میزان  2017-2018آمار کمتر برای مصرف است. در مقابل، برآورد تقاضا در سال 

 .ی استتر استفاده از ذرت برای خوراک دام در کشورهای آسیاییافت که منعکس کننده رشد سریع

 فعالیت تجاری پویا

این گزارش در حالی منتشر شده که فائو پیش بینی خود برای مجموع ذخایر غالت جهان شامل برنج در پایان فصل جاری را به 

همه اینمیلیون تن رساند که منعکس کننده برآورد باالتر از میزان ذخایر گندم است. با  738.6میلیون تن باال برده و به  12.8میزان 

درصد رشد کرد و به باالترین میزان در هفت ماهه گذشته رسید که به دلیل  2.5فائو اعالم کرد قیمت غالت در فوریه به میزان 

ها نسبت به تاثیر منفی شرایط جوی نامساعد بر مناطق پرورش دهنده محصول گندم زمستانی آمریکا فعالیت تجاری ضعیف و نگرانی

تری را در فوریه تجربه کرد که به دلیل تقاضای قوی درصد افزایش، رشد سریع 6.2های لبنیات با قیمت.استو ذرت آرژانتین بوده 

 .بود -بزرگترین کشور صادرکننده شیر - برای واردات در بحبوحه تولید کمتر شیر در نیوزلند

 کاهش قیمت شکر و روغن گیاهی

های گیاهی در های گیاهی و شکر محدود شد. ارزش روغنی قیمت روغندرصد 1.1همه رشد قیمت مواد خوراکی با کاهش با این

رشد در  انداز مازاد تولید جهانی روبهماه اخیر رسید که به دلیل چشم 19ترین میزان در درصد کاهش یافت و به پایین 3.1فوریه 

ل گذشته رسید که تحت تاثیر ادامه رشد ترین میزان در دو سادرصد کاهش یافت و به پایین 3.4فصل جاری بود. قیمت شکر نیز 

رود تولید شکر اتحادیه اروپا به دلیل حذف سهمیه فائو همچنین تاکید کرد که انتظار می.تولید کشورهایی مانند تایلند و هند بود

 .تولید در سال گذشته و بازدهی باالتر افزایش پیدا کند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ce۹۷۴۲۰f۷۹۱f۴e۱۱۸۴ae۰۳ 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۹چهار شنبه 

 افزایش نرخ های قهوه، کاکائو و پنبه و افت بهای شکر در بورس نیویورک

فوریه بورس نیویورک نرخ قهوه برای تحویل در ماه مه افزایش  26رخ در پایان معامالت روز دوشنبه مو -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 .یافت، نرخ باالی مذکور مبنای معامالت آغاز روز سه شنبه در بورس مذکور است

ه ماز این رو انتظار می رود بازار پر رونق قهوه در آینده نزدیک ادامه یابد اگر در ماه  ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذ 

قیمت این محصول از سطح باالی ماه ژانویه فاصله گرفته و کم تر گردد نقطحمایت آن نیز تنزل می یابد. دامنه نوسان نرخ مذکور 

 .سنت آمریکا بود 122.70تا  121.25بین هر پوند 

بود. بر میزان خریدها در روز در روز مذکور قیمت کاکائو نیز افزایش یافت و رشد قیمت آن مبنائی برای آغاز معامالت روز سه شنبه 

دوشنبه افزوده شد. اگر نرخ ماه مه به روند صعودی ادامه دهد از نرخ پایین دسامبر فاصله می گیرد و به سطح باالی نرخ های ماه 

ر روز د نوامبر می رسد. قیمت پایان معامالت روز دوشنبه اندکی از میانگین متحرک بیست روزه ان پایین تر بود. نرخ محصول مذکور

 .دالر در نوسان بود 2220تا  2160دوشنبه بین هر تن 

نرخ شکر برای تحویل در ماه مه به تدریج کاهش یافت. میانگین نرخ مذکور مبنائی برای آغاز روز سه شنبه بود. اگر قیمت ماه مه 

سنت عبور خواهد  13.94ز سطح هر پوند روند صعودی را از سر گیرد و از قیمت پایین ماه ژانویه فاصله پیدا کند میانگین متحرک ا

 .سنت نوسان داشت 13.40 - 13.44در روز مذکور در دامنه هر پوند  2کرد. نرخ شکر درجه 

 .بر قیمت پنبه نیز در بورس مذکور افزوده شد و نرخ تحویل در ماه مه از قیمت پایین ماه فوریه فاصله گرفت

 .سنت بود 82.15تا  81.72دامنه نوسان قیمت پنبه هر پوند 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=f۱۳۸f۴۴۸۱۰b۹۴5۲۶a5c 
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 گزارشات جهانی
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اسفند / /  ۱۴دوشنبه , 

 چه خطراتی دارد؟ (UPOV) المللی حمایت از ارقام جدید گیاهیبینپیوستن ایران به کنوانسیون 

للی المدر سالهای گذشته از منابع مختلف بذرها و نهال های مختلفی وارد کشور شده است، در صورت عضویت در کنوانسیون بین

 .یم شدحمایت از ارقام جدید گیاهی، باید پاسخگوی تک تک آنها بوده و مجبور به پرداخت جریمه خواه

 .خبرگزاری این هفته الیحه پیوستن ایران به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی در صحن مجلس بررسی می شود

المللی در زمینه حمایت از حقوق مالکیت معنوی ترین سند حقوقی بینجدید گیاهی، مهم المللی حمایت از ارقامکنوانسیون بین

به تصویب کشورهای عضو رسیده است.  1991رود که نسخه سوم ان در سال اهی به شمار میتولید کنندگان ارقام اصالح شده گی

بدیهی است که این کنوانسیون از سوی کشورهایی مانند آمریکا ، فرانسه و آلمان برای تضمین سود شرکت های بذر این کشورها 

قمی گیاهی با چهار ویژگی جدید، متمایز، یکنواخت و نژادگرانی که ربر اساس مقررات این کنوانسیون، برای به.تاسیس شده است

پایدار تولید کرده باشند، از حق انحصاری برای فروش و توزیع آن برخوردارند و کشاورزان برای استفاده از این بذرها باید هر سال به 

 .شوندمیپرداخت کنند. در غیر این صورت کشاورزان با مجازات مواجه  (Royalty) نژادگر حق استفادهبه

های زیادی برای کشاورزان در کشورهایی که عضو این اتحادیه هستند ایجاد کرده است. تاکنون تعداد کمی از این امر محدودیت

 .ها )شصت و هفت دولت( به این کنوانسیون در آمده انددولت

 :عضویت ایران در این کنوانسیون معایب زیر را به همراه خواهد داشت

ینکه ایران صادر کننده بذر نبوده و قسمت اعظم بذر محصوالت مختلف مانند ذرت، کلزا، سویا، پنبه، خیار،گوجه با عنایت به ا -1

نژادگر خارجی است نه داخلی. یعنی ما عالوه بر قیمت فرنگی ، بنفشه، اطلسی، و ... از خارج وارد می شود این کنوانسیون حامی به

 !!حقوق و مزایای بیشتری به ایشان تقدیم کنیم بذری که تا کنون پرداخت می کردیم باید

عضویت ایران به معنی پذیرش محدودیت های فراوان در ازای به دست آوردن هیچ است هیچ مزیتی از عضویت نصیب ایران  -2

 .نخواهد شد

در صورت عضویت همه درصد کشاورزان ایران خرده پا هستند که از مزرعه خود برای سال بعد بذرگیری می نمایند.  80حدود  -3

آنها مجبور به پرداخت مبلغی به شرکت های خارجی خواهند شد و در صورت تخلف، صدها پرونده حقوقی در مجامع بین المللی 

 .علیه ایران طرح خواهد شد

تک  تکدر سالهای گذشته از منابع مختلف بذرها و نهال های مختلفی وارد کشور شده است، در صورت عضویت باید پاسخگوی  -4

 .آنها بوده و مجبور به پرداخت جریمه خواهیم شد

نژادی به منظور ترکیب صفات مطلوب، معموال ارقامی از خارج وارد و با ارقام داخلی آمیزش داده شده های تحقیقات بهدر برنامه -5

و پرداخت سهم طرف خارجی  و ارقام جدید حاصل می شوند. در صورت عضویت اینگونه تحقیقات متوقف و یا مشروط به اخذ مجوز

بذر بسیاری از ارقام بومی کشور مانند گندم، شبدر ، یونجه ، گیاهان دارویی و .. در سال های گذشته از کشور خارج  -6.خواهد شد

شده اند و هم اکنون توسط شرکت های خارجی به عنوان رقم ثبت شده اند، در صورت عضویت، حتی برای کشت همین ارقام ایرانی 

 .نند شبدر ایرانی( هم مجبور به پرداخت مبلغ به طرف های خارجی خواهیم شد)ما

 .نژادگر الزم استبرای استفاده از فرآورده های رقم مانند روغن ، کنسرو، کمپوت و ... نیز پرداخت حق به -7

 ولی اهلل محمدی،عضو هیات علمی گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه تهران
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