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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkشرح اخبار 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

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

 :دانلود است
 اهم اخبار کشاورزی و آب

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

 بهره مند فرمائید.
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 آب
 سفار - ۹۶/۱۱/۲۸ : تاریخ

 کشاورزی آب مترمکعب میلیارد 7.5 جوییصرفه/ آبیاری نوین سامانه به کشاورزی اراضی درصد 20 تجهیز

های نوین درصد از اراضی کشاورزی کشور به سامانه ۲0تاکنون : های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاوزی، گفتمجری طرح سامانه 

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

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

های راهبردی را طی چند سال اخیر فراهم و اجرا کرده هه از منابع آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی برنامپایدار با استفاده بهین

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

ای که تدوین شده ر برنامهاز موارد مهم نظام است و وزارت جهاد کشاورزی دآبی و ضرورت تأمین غذای سالم یکی  محدودیت: کرد

چرا که از این محل یک میلیارد و ، های نوین آبیاری مجهز کندهزار هکتار از اراضی کشاورزی را به سامانه ۲50بنا دارد، تا ساالنه 

درصد در کاهش مصرف سم  30والت کشاورزی و درصد هم در افزایش محص 30شود و جویی میمیلیون مترمکعب آب صرفه ۲50

میلیون هکتار از اراضی آبی کشور در دستور کار قرار  ۸.7در راستای برنامه اقتصاد مقاومتی کشور تولید : زارع افزود .دارد تأثیر

یز شده که از همین هزار هکتار تجه ۸40های نوین آبیاری مجهز شود که از این میزان یک میلیون و گرفته تا به مرور به سیستم

  .جویی شده استآب صرفهمیلیارد مترمکعب  7.5میزان 
های بالعوضی را برای توسعه آبیاری موضعی، های نوین آبیاری به این نکته اشاره کرد که دولت هر سال کمکمجری طرح سامانه

ای به ازای هر هکتار حدود گیرد که این رقم متغیر است و در سال جاری برای آبیاری موضعی و قطرهفشار در نظر میبارانی و کم

 .ه استمیلیون تومان پرداخت کرد ۱0
های آبیاری نوین سامانه هوشمند را هم در دستور کار داریم، تا بر به گفته مشاور وزیر جهاد کشاورزی، همزمان با اجرای طرح

 .اساس نیاز آبی گیاه آب در مزرعه جاری شود
دشت  ۶0۹آبی گیاه را در  اورزی نهایی شده که نیازبرای برآورد نیاز آبی گیاه سند ملی الگوی مصرف بهینه آبیاری کش: وی افزود

  .کشور مشخص کرده است
میلیارد تومان  3۱۱7: های آبیاری اختصاص یافته اشاره کرد و گفتبرای توسعه سامانه ۹۶زارع همچنین به اعتباراتی که در سال 

ه ساالنه اختصاص میلیارد تومان از بودج ۲۲75میلیارد تومان آن از محل صندوق توسعه ملی و  ۸40اعتبار اختصاص یافته که 

: های نوین آبیاری در هر استان اشاره کرد و گفتهای نوین آبیاری همچنین به حجم اجرای سامانهمجری طرح سامانه.یافته است

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

هزار هکتار از اراضی گندم آبی و کلزا هم به  30البته ، درصد است 40در استان کهگیلویه و بویراحمد  درصد و 4۲همدان 

درصد آنها به سامانه نوین آبیاری  ۲0از مجموع اراضی کشاورزی تاکنون : وی تأکید کرد .های نوین آبیاری مجهز شده استسامانه

شود که تجهیزاتی که برای اجرای خبرنگار فارس پرسید گفته می .همچنان باقی مانده است درصد دیگر ۸0مجهز شده و 

شود، کیفیت الزم را ندارد به طوری که ظرف مدت کوتاهی های نوین آبیاری در مزارع توسط پیمانکاران به کار گرفته میسامانه
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تجهیزاتی که باید در سامانه مورد مصرف سیستمی طراحی شده که لوازم و  :بالاستفاده خواهد شد که زارع با رد این موضوع گفت

ای که با دانشگاه صنعتی شریف داریم، لوازمات در نامهقرار گیرد، قبل از اینکه وارد چرخه شود باید آزمایش شوند و طی تفاهم

  .گیردمرحله تولید مورد تست قرار می
ایم و اگر موردی هم بوده خود تجهیزات گزارش داشتهیت این گونه در سه سال اخیر کمتر موردی از مشکل و کیف: وی افزود

ا به تواند مراتب رهای نوین آبیاری دارد میای بابت اجرای سامانهتولیدکننده اقدام به جبران خسارت کرده است اما اگر کسی گالیه

 .وزارت جهاد کشاورزی اطالع دهد
اسفند ماه در محل نمایشگاه  ۸تا  5ای نوین آبیاری ایران از هالمللی سیستمبه گزارش خبرنگار فارس، دومین نمایشگاه بین

ار ایتالیا و فرانسه در کن، چین، ترکیه، تایوان، های خارجی از کشورهایی همچون سوئیسشود که شرکتالمللی تهران برپا میبین

 .دهدبان قرار میعرض دید مخاطهای نوین آبیاری را در متولیدکنندگان داخلی آخرین تجهیزات در حوزه سیستم
ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱۲۸000۹77 
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 آب

 آیانا ۱3۹۶/۱۲/۲7

  یزد به هاآبهحق انتقال به معترض اصفهانی کشاورزان با وگوگفت
 درصد مردمان شرق اصفهان کشاورزی و دامداری است  ۹0شغل بیش از 

حکایت نان و آب است که به هم گره خورده و این روزها تبدیل به قصه زنان و مردانی شده که  :لیال رزاقی-جامعه و فرهنگ-ایانا

شان، وابسته به فروش همین کند و جیره زندگیهای طالیی گندم و جو معنا پیدا میشان با کاشت و برداشت خوشههویت

ای از ایم! یعنی کشاورز... یعنی کار دیگهورزنده ...اصالً اسم اینجا گره خورده با سرنوشت ما»گوید: ها مییکی از آن .هاستخوشه

جایی رسیدم که پول ماه تا االن، هزار تومن هم درآمد نداشتم. االن به دست ما برنمیآد؛ یعنی این آب گره خورده به نونمون... از آبان

ه گیرم کرده. دیگها که زمینافتاده تراکتوری که خریدم، مریضی و خرج مدرسه بچهخرید نون واسه خونه رو ندارم. بماند قسط عقب

آبه کشاورزی من و همشهریامو خوان بدن به یزد ولی حقهمه حرف زور رو تحمل کنم. هرچی آب شرب میکشه ایناعصابم نمی

  «!.... به خدا گناههنباید بگیرن

شان از آبادانی این آب و خاک گویند سهمای که میآبهای بیش از دوماه است در سرمای زمستان، هر روز برای حقکشاورزان ورزنه

 همون در نتیجها تو این چند سال که کشاورزیخیلی»اند. ها هم تن به مهاجرت دادهکنند. برخی از آناست تجمع اعتراضی برپا می

سر کار  آبی بیکارم، برمدیده، از اینجا رفتن. اینجا حتی یه کارخونه نداره که من کشاورز فصلی که اآلنم به خاطر بیبحران آب آسیب

کنن. جوونایی که خودشون زمین دارن اینجا. آبا و رن یزد و اردکان و میبد تو کارخونه کار میمو دربیارم. جوونامون میخرج زندگی

 «شون رو بگیرن و کشت رو رونق بدن...آبهینجان ولی خب زورشون نرسیده تا حاال حقاجدادشون ا

 «آبحق»خواهی کشاورزان از سهم

رود به یزد. کشاورزان شرق اصفهان های آب انتقالی زایندهاز برگزاری تجمع و راهپیمایی اعتراضی و نوشتن طومار تا شکستن لوله

ها مبهم انتقال آب به یزد و رکود کشاورزی معترض هستند. با های به گفته آنت که به سیاستویژه منطقه ورزنه چند سالی اسبه

« آبهحق»خود دفاع کنند. « آبهحق»اند تا به گفته خودشان، از ها همچنان ایستادهکنندگان، آنوجود برخوردهای انتظامی با تجمع

رود زمانی خروشان! از آن برخوردار های اطراف این منطقه و زایندهشمههای کشاورزی از چسهمی است که این کشاورزان بابت زمین

شود و بخشی از آن ها سرازیر میهای آنچکانی به زمینصورت قطرهها این سهم بهشوند. با این حال مدتی است که به گفته آنمی

درصد مردمان آن کشاورزی و دامداری است، چندان  ۹0که شغل بیش از  اصفهانرود. در شرق به استان همسایه یعنی یزد می

ی و سیاسها در پاییز آینده. وقتی ساختار آب ماندن زمینرویه آب و نگرانی از بیغریب نیست این حجم از اعتراض به انتقال بی

های دور سهم این خطه از زمین را کسب معاش از طریق کشت و زرع قرار داده و هیچ جایگزین دیگری برای گذران از سال اقتصادی

خواهی همچنان جایگاه خودش را در بین این مردم دارد. به گفته کشاورزان با توجه به ها در نظر نگرفته، پیداست که سهمزندگی آن

رود در سال جاری تاکنون آبی جهت کشت پاییزه برای کشاورزان این منطقه در نظر گرفته نشده و این کمبود آب پشت سد زاینده

رود برای گویند باید تضمینی وجود داشته باشد که آب زایندهها میبی آینده تشدید کرده است. آنها را برای سال آمسئله نگرانی آن

 های آنها سرازیر شود.پاییز آینده به زمین

 دار!آبهاند، اال حقهمه سهم برده 

های این منطقه درگیرییکی از کشاورزان معترض که به گفته خودش در نتیجه اعتراضات چند سال اخیر به موضوع کمبود آب در 

در »وید: گپردازد. او میوگو با ایانا به تشریح چرایی گسترده شدن اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان میقضایی پیدا کرده، در گفت
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تر شده، چون های گذشته هرچه اعتراض کردیم و نامه نوشتیم کسی توجه نکرد و امروز دایره این اعتراضات گستردهطول سال

کنن، کشاورز و دامدارن. هر کسی هم که مشغول درصد افرادی که اینجا زندگی می ۹0م تو پاییز از آب خبری نیست. حدود فهمیدی

و تراکتور  کنیمکنه. برای اینکه اگه آب باشه ما از تراکتور برای زمین استفاده میکاسبیه باز هم از کنار رونق کشاورزی امرارمعاش می

 هایاندازن. اگه الستیک بخوان، کارخونههای کشور رو همین کشاورزها به کار مینیاز داره. چرخ پاالیشگاه بنزینهم گازوئیل و 

از کنار رونق کشاورزی نون میخورن و اگه کشاورزی رونق نداشته باشه  پتروشیمیسازی و شن. قطعهسازی منتفع میالستیک

 «م که آخرش جنس بنجل چینی و هندی بهمون بدن.خام بفروشیم و بعد التماس کنی نفتوقت باید اون

وید: گگیرد، میشود و این آب تنها درصد کمی از میزان آب انتقالی را دربر میاو درباره این ادعا که تنها آب شرب به یزد منتقل می

رمکعب آورده آب داره. ما میلیون مت 440های نرمال تونل دوم آب کوهرنگ، چشمه لنگان و خدنگستان متعلق به دولته و در سال»

دار، آبهخواد بده، اما نباید در میزان آب دریافتی کشاورز حقتونه با این آب بکنه و به هر بخشی میهرکاری بخواد می دولتگیم می

ملیون  ۱۲۸0های نرمال دار است و در سالآبهتصرفی صورت بگیره. تونل اول کوهرنگ و چشمه دیمه متعلق به کشاورزان حق

 کندجامانده از دوران قدیم و شیخ بهایی و سند آب کوهرنگ اشاره میهایش، به سندهای بهفدر میان حر« مترمکعب، آورده آب دارد!

طبق طومارهای شیخ بهایی و سندهای آب کوهرنگ که »اند. ها در این آب سهم داشتهداران از آن دورانآبهدهد، حقکه نشان می

 «کنه حق ماست و باید بهمون برسه.حاصلخیز می ایم بابت کندن تونل، این آب کشاورزی که زمینمون روپول داده

 برندها میابهام در سهمی که اشتراکی 

فته گویند. این اصطالح به گها کشاورز اشتراکی میدار، کشاورزانی هستند که به آنآبهبه گفته این کشاورز، عالوه بر کشاورزهای حق

وجودآمده در نتیجه انتقال آب سهیم هستند. اند و در بحران بهاکن شدهاو به کسانی اطالق شده که با امتیازاتی در این منطقه س

ان یا به هر حال دارای امتیازات خاصی هستن. با پول های دیگهاین کشاورزا یا بازنشسته هستن و جزو کارکنان دولت و ارگان»

دارها و آبهازی کرده به آب حقاندهم آمده، دست وزارت نیروها رو براشون صاف کرده و اومده زمین دولتیالمال، تراکتور بیت

 «ره...کشی کرده برای اینا. این آب داره به ناحق برای اونا میکانال

سال است  ۱۸هنوز افتتاح نشده و »اندازی شود گوید؛ تونل سوم کوهرنگ هم که قرار بوده، راهکه این کشاورز میها چنانعالوه بر این

 «ها به عناوین مختلف )شرب و...( آب فروخته است.آهن و دیگر بخشو ذوب فوالدکه دولت از حجم سد به صنایع، 

بشه؛ یعنی  که آب رفته یزد، قرار بود تونل سوم افتتاح 7۹سال پیش یعنی سال  ۱۸گیم از ما با یزد پدرکشتگی نداریم که. ما می»

گفتیم حاال که مهمون اومده سر سُفرمون ازش جایی آب صورت بگیره. تا چند سال پیش که آب بود، مشکلی نداشتیم. میجابه

ندازن بیرون. بینیم دارن ما رو از خونه خودمون هم میکنیم، اصالً یه سهمی هم اون ببره، اما اآلن جوری شده که میپذیرایی می

ها برده باید سال، چند سالش آب بوده و مشکلی نبوده مابقی آبی که یزد در طی این سال ۱۸برای اونا. اگه این  سهم آب کالً رفته

رود وارد کنه و هرچه آب برده همون آب رو به لیتر به منِ تعیین تکلیف بشه. یزد باید هرچه آب خریده، همین آب را به حوزه زاینده

ابش صاف شد، یک لیوان آب بیاره یک لیوان آب ببره... وگرنه از رودخونه ما حق بردن آب رو وقت وقتی حسکشاورز تحویل بده. آن

 «نداره...

 خواهند بدهندآب شرب را به هرکه می 

طور کلی مشکلی با ها بهشود و آنای است که در این بین مطرح میگویند، بحث آب شرب اساساً یک بحث حاشیهکشاورزان می

های الها در سدار است که به گفته آنآبهارند، ولی آنچه مسئله اصلی است تجمیع آب شرب با سهم کشاورزان حقانتقال آب شرب ند
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رو کرده است. یکی دیگر از کشاورزان معترض در این رابطه ها را با بحران روبهجا به یزد منتقل شده و کشاورزی آنصورت یکاخیر به

 «که اصالً بحث ما آب شرب نیست.جویی کنن. درحالیافته و مردم باید صرفهردم به خطر میمسئوالن میگن، آب شرب م»گوید: می

لیتره. خب جمعیت یزد را برای هر نفر حساب کنند و از حجم سد،  ۱50تا  ۱30مصرف روزانه یک نفر »دهد: این کشاورز ادامه می

آبه یگه رو هم محاسبه کنن. بعد حقو جاهای د قمسهم آب شرب یزد رو بهشون بدن. به همین ترتیب آب شرب ورزنه و اصفهان، 

باید بچرخه و یک درصدم کمبود نداشته  صنعتآهن هم اگه سهم آب داره بهش بدن. چرا چرخ من کشاورز رو هم بهم بدن... ذوب

 «ع بیافتم و همه چیزم صفر بشه.باشه، ولی من کشاورز باید به این وض

 مهاجرت در پی بیکاری 

ها در ایام بیکاری در گویند حتی یک کارخانه در ورزنه وجود ندارد که آنکشاورزی یک کار فصلی است. با این حال کشاورزان می

داران و دهقانان از زمین تر شده، بسیاریهای گذشته که بحران آب جدیآن مشغول به کار شوند. همین مسئله باعث شده در سال

 ورزنه حتی یک»گوید: مکان کنند. یکی از کشاورزان در این رابطه میاین مناطق مهاجرت کنند و برای کار به شهرهای اطراف نقل

در آن مشغول به کار بشم. یا اگر زمینم را از دست دادم شغل دیگری برای  بیکاریکارخانه هم ندارد که منِ کارگر فصلی در ایام 

ها، خیلی از جوونا از اینجا مهاجرت کردن. رفتن هاست. طی این سالتأمین درآمدم داشته باشم. هرچه هست و نیست همین زمین

چیکار  ها بشنتونن وارد کارخونهها که سنشون باالتره و نمیبه کار بشن، ولی اونهای اونجا مشغول یزد، اردکان و میبد تا تو کارخونه

 «باید بکنن؟

ه برسد آباگر حق»گویند: شود. کشاورزان میمحصوالتی است که در این منطقه از شرق اصفهان کاشته می پنبهکاشت گندم، جو و 

هایمان درصد زمین ۲0تا  ۱0ها کاشت. ما در این سه سال تنها شود در این زمینو بحران آب وجود نداشته باشد حتی چغندر هم می

تونیم درصد بهمون بدن ما در طول سال می ۱00آبمون رو کاریم. اگه حقایم و باقیش بالاستفاده شد. گندم و جو میرا زیر کشت برده

دن که. یه سهم کمی آب بهمون میدن اونم به زور تراکتور، یعنی ما هر موقع که هم گندم بکاریم، هم جو، هم چغندرقند ولی نمی

 «تراکتور گذاشتیم به زور تونستیم یه چکه آب بگیریم.

 درآمد که نباشه، خرید نان هم مشکله! 

ماه تا حاال یه ریال گوید: من از آبانوجودآمده برای کشاورزی در این منطقه میهاش بعد از بحران باین کشاورز درباره منابع درآمدی

و قسطی تره رسوم سهمش، سهیم هستم و یکی دیگه که بزرگمنبع درآمد نداشتم. دوتا تراکتور دارم که یکیش مال بابامه و تو یک

دم که اآلن مدتیه قسطش عقب افتاده. اآلن که دارم باهاتون میلیون تومن باید قسط ب ۱۶خریدم. مجبور شدم براش وام بگیرم و سالی 

رفیتم سر زمین و تا شب زنم به وضعیتی رسیدم که پول خرید نون ندارم. پارسال این موقع آب تو رودخونه بود و ما میحرف می

گذشت. اآلن نه من پول اتمون میدادم به بابام و امورتومنشو می ۲00داشتم، تومنشو من برمی ۱00تومن کار میکردیم.  300، ۲00

 دارم، نه بابام.

خروجی سد برای مصرف کشاورزی قطع شده و در این میان کشاورز  ۱3۹۶خردادماه سال  ۱0گویند، در تاریخ ای میکشاورزان ورزنه

سهم ما بوده و از سد پرسند آبی که ها میاش دریافت نکرده است. آنهای کشاورزیدار شرق اصفهان، آبی برای کشت زمینآبهحق

 ماه پنج مدت به! است این سؤال گویند. حالاز اول مهر امسال تا اول مهر سال آینده را سال آبی )زراعی( می»خارج شده کجا رفته؟ 

و صنایع و آب انتقالی به یزد به اسم شرب و دیگر  فوالد مبارکهآهن و اصفهان و ذوب شرب) مصرف هایبخش تمام روز چهار و

 «/کشاورزان شرق اصفهان کجاست؟! اند! سهم مادرصد گرفته ۱00صورت مصارف کشاورزی و باغی باالدست( آب را به
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 آب

 آیانا ۱3۹۶/۱۲/۲5

  است؟ ایقبیله و قومی رویکردها آب انتقال هایطرح در آیا

 ها معتقدند هر جا آب منتقل شده مبدا ضرر کرده و مقصد رضایت دارد محیطیزیست

رنگ به اصفهان و انواع و اقسام رود به یزد، از کارون به اصفهان، از کوهانتقال آب از زاینده :فاطمه باباخانی-علم و محیط زیست-ایانا

فارس به کرمان در جریان است. اما آیا تبعات از خزر به سمنان و از خلیج ای در کنار پروژه انتقال آبحوضههای انتقال آب بینپروژه

است؟ اخیراً کشاورزان ورزنه در اعتراض به انتقال آب کشاورزی به یزد، تیرهای برق را سرنگون ها بررسی شدهاجتماعی این پروژه

دهند و آیا ورزنه تنها جایی است که مردم آن منتقد یکرده و بار دیگر جلوی انتقال آب به یزد را گرفتند. چرا چنین حوادثی رخ م

 پروژه انتقال آب هستند؟ 

زیستی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستند اما همچنان های انتقال آب دارای تبعات منفی محیطمعتقدند طرح *هامحیطیزیست

ه، آبی در ورزنرود، کمگیری خشک شدن زایندهاز تصمیمای ورزند. به نظر آنها نتیجه چنین شیوهمسئوالن به اجرای آنها اصرار می

  در این تاالب است. پرندگانگاوخونی و کمبود آب برای  تاالبقطع شدن ورود آب به 

ها تبدیل داده در ورزنه گفت: آب به یکی از محورهای اصلی در رسانهزیست درباره حوادث رویاسماعیل کهرم کارشناس محیط

یان ب ترکیهشده از سوی تهدهند. او با اشاره به سدهای ساخخبر می خاورمیانهآب در آینده  جنگبرخی از  ای کهاست به گونهشده

دهد. چنین اقدامی در نهایت را نمی عراقو  سوریهسد ساخته و اجازه ورود آب به  ۱۱کرد: این کشور روی رودهای دجله و فرات 

یگر کشوری د افغانستانهای غربی و جنوبی شاهدیم. ه نتیجه آن را در گردوغبار استانتأثیر گذاشته ک ایرانبه شکل غیرمستقیم بر 

های فراوانی را در خشک کرده و همین مسأله چالش است که با ساخت سدهای کمالخان و کجکی بر روی هیرمند، تاالب هامون را

 ایجاد کرده است. سیستان و بلوچستان

 نشدهیدستورهای کارشناس 

 در هایریدرگ این شاهد ما نیز پیش ونیم بیان کرد: یکسال یزدرود به کهرم با اشاره به درگیری کشاورزان با پروژه انتقال آب زاینده

 کاری یافت نشد.در نهایت برای این مسأله راه اما شدند نابینا نفر چند هادرگیری اثر در حتی که بودیم ورزنه

ه بم آن را بررسی کرده و سپس بوگیری در ایران گفت: به جای اینکه برای هر پروژه ابتدا کارشناسان زیراو درباره سیستم تصمیم

رسد به دست کارشناس و مهندس میآید و شده باشد، دستور از باال میمدیر باالدستی ارجاع دهند که حاصل آن یک کار کارشناسی

آبی در رود، کمگیری خشک شدن زایندهای از تصمیمزیست اضافه کرد: نتیجه چنین شیوهکه کار را انجام دهد.این کارشناس محیط

 به دنفری منطقه از آب انتقال از او .است تاالب این در پرندگان ورزنه، قطع شدن ورود آب به تاالب گاوخونی و کمبود آب برای

رود منتقل شود، با اجرای این خبر داد و گفت: در منطقه فریدن ما منابع آبی زیادی داریم که قرار است آب آن به زاینده اصفهان

 شهر در یکی دو سال اخیر باشیم.مردم فریدون برنامه دور از تصور نیست که شاهد نارضایتی

ست دهد، بیان کرد: آنها بعد از ترک پآنان خود را نشان می بازنشستگیگیری مدیران کل پس از کهرم با بیان اینکه تبعات تصمیم

شان نیستند و متأسفانه تجربه نشان داده است این سیستم قصد پندگیری از خطاهای گذشته های اشتباهگیریگوی تصمیمخود پاسخ

یازدهم  دولتاین برنامه اعالم شد و در  دولت دهمرا هم ندارد. او نمونه این امر را در انتقال آب خزر به سمنان دانست و گفت: در 

و آمریکا و سایر کشورها از پروژه انتقال آب خود پشیمان هستند و باز ما قصد  چیناست که  قرار است اجرایی شود. این در حالی

 م هر جا آبدهند، متأسفانه شاهدیهای یزد طعم گز اصفهان را میای را تکرار کنیم.کهرم افزود: این روزها پشمکداریم چنین تجربه

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%AC%D9%86%DA%AF
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%AC%D9%86%DA%AF
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.iana.ir/fa/tags/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://www.iana.ir/fa/tags/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D8%AF%D9%87%D9%85
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D8%AF%D9%87%D9%85
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/tags/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://www.iana.ir/fa/tags/%DA%86%DB%8C%D9%86


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

ht tp://awnrc.com/i ndex.php                                                                                                                   1396اسفند  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

8 ht tp://awnrc.com/i ndex.php 
 

ت دولها در پی تصمیم رئیس ها ناراضی هستند و یزدیگونه که اصفهانییت دارد، همانرضا مقصد و کرده ضرر مبدأ منتقل شده،

 اند.ها از این انتقال راضی بودهدر انتقال آب سال حاتاصال

   ای است؟گیری در خصوص انتقال آب قومی قبیلهآیا تصمیم

 یسازندگ دولت و قبل دهه سه دو به های انتقال آب در ایران گفت: سابقه پروژه« ایانا»تورج فتحی کارشناس مسائل آب نیز به 

ترتیب در دولت اینب را اجرا کرده است. بهآ انتقال هایپروژه خود منطقه از حمایت برای دولتی هر شاهدیم متأسفانه. گرددبازمی

های منجر شد و از سرشاخه استان کرمانای باغات پسته را داشتیم که در نهایت به کمبود شدید آب در های توسعهسازندگی ما طرح

ای خشک در در منطقه فوالدکارون آب را برای تأمین آب این باغات منتقل کردند. به همین ترتیب در دوران اصالحات شهرک 

جمهوری محمود رود در دستور کار قرار گرفت. در دوران ریاستاردکان و میبد ایجاد شد و برای تأمین آب آن انتقال آب از زاینده

نژاد هم شاهد تصویب طرحی مبنی بر انتقال آب خزر به سمنان هستیم. او اضافه کرد: متأسفانه با وجود مشاهده تبعات این احمدی

مردان همچنان مصّر به اجرای آنها بدون در نظر گرفتن مالحظات آمایش سرزمین هستند. فتحی ادامه داد: یم دولتها شاهدطرح

زیستی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستند اما همچنان مسئوالن به اجرای آنها های انتقال آب دارای تبعات منفی محیططرح

کشاورزان ورزنه را دچار مشکل  یزد به آب انتقال است طبیعی دارد، رودزاینده که شرایطی به توجه ورزند.فتحی گفت: بااصرار می

شود. چطور بر نیز کاشته میهای کشت در اندازه وسیع هستیم که در آنها محصوالت آبکند. در باالدست این رود شاهد زمینمی

به شیوه آبیاری سنتی و با راندمان پایین  برنج ممکن است در فالت مرکزی که بارش در آنها محدود است ما محصوالتی مانند

 این. اندمواجه آبیکم مشکل با که هستند روددست پایین در و او افزود: کشاورزان ورزنه، کشاورزان شرق اصفهان    بکاریم.

ته کنند. الببر، نظیر برنج را کشت میتند محصوالت آبهس رود این باالدست در که لنجان و فالورجان کشاورزان که استدرحالی

 راهکار آب منابع کارشناس این ٬ای و نه ملیهای منطقهدانند.با توجه به این نگاهآنها هم این الگوی کشت را الگوی پدران خود می

 500رنگ با دو تونل نزدیک به رودخانه کوه از رود،زاینده در موجود آب از فارغ: گفت و دانست آبی منابع پارچهیک مدیریت را مسئله

حال با رویه رسد. بااینمیلیون مترمکعب می 700شود که با افتتاح تونل سوم به میلیون مترمکعب آب به این رودخانه منتقل می

او ممنوعیت کشت   مواجه خواهیم بود. بخش کشاورزیموجود ما حتی به فرض افتتاح تونل سوم همچنان با مشکل کمبود آب در 

بر در این حوضه آبریز را خواستار شد و گفت: برای مدیریت یکپارچه باید الگوی کشت در این حوضه آبریز تغییر یابد محصوالت آب

ت محصوالتی که نیاز به آب کمی دارند برود. افزایش راندمان آبیاری از دیگر کارهای اساسی موردنیاز در این منطقه است تا و به سم

دهی آبی در این منطقه را برطرف کنیم.فتحی ادامه داد: اگر از همین امسال این سامانسال آینده مشکل کم ۱5الی  ۱0بتوانیم در 

توجه باشد و مدیریت یکپارچه را کاران همچنان به این امور بیدرفع چالش وجود دارد اما اگر دستصورت گیرد امیدواری برای ر

 افتد بیشتر خواهد شد.رود اتفاق میجدی نگیرد تعارضات اجتماعی و مشکالتی که هرازگاه در خصوص انتقال آب زاینده

ها از تداوم آن بینیدر ورزنه اصفهان خبرساز است و پیشنوشت: این روزها بحث بحران آب و بحران انتقال آب به خصوص *پی

 های متفاوت به آن خواهد پرداخت.حکایت دارد. ایانا این خبر را پی خواهد گرفت و از زوایای گوناگون و از دیدگاه

ht t p://www.i ana.i r /%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B4%D-۸% 
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 اقتصاد کالن
 ارسف- ۹۶/۱۱/۲5 : تاریخ

 بخش در ورکش مناسب پتانسیل/ است نفتی منابع از استفاده کردن محدود گروی در مقاومتی اقتصاد تداوم :

 کشاورزی

نبال د سازی است و تداوم آن بهاقتصاد مقاومتی در برابر اقتصاد وابسته و به دنبال بومی: مشاور رئیس سازمان دامپزشکی گفت 

  .محدود کردن استفاده از منابع نفتی است
های نوین تولید و اشتغال بخش از بیرجند، رضا کمیلی ظهر امروز در اولین همایش ملی فرصت خبرگزاری فارسبه گزارش 

سازی است و تداوم آن به دنبال وابسته و به دنبال بومیاقتصاد مقاومتی در برابر اقتصاد : کشاورزی در شرق کشور، اظهار داشت

 .محدود کردن استفاده از منابع نفتی است
 .کندپیدا میاقتصاد مقاومتی در جنگ اقتصادی معنا و مفهوم : وی افزود

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

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

 .کشاورزی مزیت مهم استان است
زی دن بخش کشاورتوان برای پویا شنظیر است و از آن میتنوع جغرافیایی در کشور ما بی: مشاور رئیس سازمان دامپزشکی گفت

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

 .کشاورزی اهمیت خاصی دارد
جنوبی و بز در خراسان پروری پرورش شتراما در حوزه دام: وی با اشاره به اینکه در بخش منابع آبی چالش داریم، اذعان کرد

 .ظرفیت خوبی وجود دارد
پروری زیرساختی است که با هدف بهبود خدمات دامپزشکی در بخش دام: مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور اضافه کرد

 .گیردتولیدات دامی صورت می
ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱۲500۱۱۱۹ 
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 اقتصاد محصوالت
 سفار - ۹۶/۱۱/۲4 : تاریخ

 شوندمی ایجاد دریا در پروریآبزی هایشهرک/ ایران در میگو صنعت تومانی میلیارد هزار مالی گردش

د ریزی برای ایجارئیس سازمان شیالت با بیان اینکه گردش مالی صنعت میگو امسال در ایران هزار میلیارد تومان بود از برنامه 

های ل و ماهی در قفس در دریا از عمده سیاستتوسعه پرورش میگو در سواح: های تولید شیالت در دریاها خبر داد و گفتشهرک

  .سازمان شیالت است
های دریایی امروز با حضور مسئوالن لشکری و ، بیست و پنجمین همایش ارگانخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کمبود غذا و تخریب محیط ، دنیا با سه چالش عمده کاهش آب شیرین: داشتدر این مراسم حسن اظهار . کشوری آغاز به کار کرد

 .بازندیافته از محل نبود غذا جان میهای زیادی در کشورهای کمتر توسعهروزانه انسان: حسن صالحی افزود .واجه استزیست م
با محدودیت مواجه بود بنابراین سازمان تولید گوشت قرمز ، های جدیدی از سوی بشر ابداع شدبرای تولید غذا شیوه: وی افزود

  .یا را در دستور کار قرار دادخواروبار جهانی تولید غذا از محل در
سازمان شیالت . هزار کیلومتر ساحل ظرفیت مناسبی برای تولید آبزیان دارد 5کشور ایران با : معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

  .دریایی داردبرداری ذخایر نیز نظارت خاصی بر بهره
پروری بود در حالی که در درصد آن از طریق آبزی 45شد که یک میلیون تن آبزیان در کشور تولید  ۹۶در سال : صالحی افزود

  .پروری در کشور معنا نداشتآبزی 57سال 
 خواهد کیلوگرم ۱۱ به امسال  کیلوگرم و ۱0.۶به  ۹5یک کیلوگرم بود که در سال  57 سال در آبزیان مصرف سرانه: وی افزود

 .رسید
های عمده سازمان معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه توسعه پرورش میگو در سواحل و ماهی در قفس در دریا از سیاست

 .امسال گردش مالی صنعت میگو در کشور هزار میلیارد تومان بود: شیالت است، گفت
 .هزار تن رسیده است 3۲ر کشور پرورش یافت که امسال این رقم به هزار تن میگو د ۱0، ۹۲در سال : صالحی افزود
 ۲4درصد رشد و واردات شیالت  37ماهه سال جاری صادرات شیالت در داخل نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۹در : وی ادامه داد

گیری برای توسعه در مطالعات تکمیلی در دریای عمان و خزر و جهت: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت .درصد کاهش داشت

شود؛ این ایم که از ساحل پشتیبانی میدر دریا قدم برداشتهپرورش ماهی در قفس به سمت ایجاد شهرک های تولید شیالت 

هزار نفر بابت  ۱0میگو داریم و  هزار هکتار تولید 4های فراوان الزم دارد؛ در گواتر های تولیدی محصوالت شیالتی زیرساختشهرک

 .پشتیبانی الزم است که در ساحل اسکان داده شوند
 .ایمهای پشتیبان تولید در قفس در نظر گرفتهمردمی به عنوان نقطه  اسکله  40بیش از : صالحی ادامه داد

  .های صیادی واگذار شده استبندر به تشکل 40بندر اختصاص صیادی مدیریت  70از : وی افزود
اول در دنیا و  پروری مقامدر تولید آبزی، در تولید میگوی پرورشی ایران مقام دوازدهم در دنیا: معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

  .آال نیز مقام اول را داریمدر تولید ماهی قزل
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گذاری شده قفس سرمایه سال اخیر فقط رقم هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در پرورش ماهی در 3در : صالحی گفت

 .درصد این رقم بود 5است که بودجه دولتی 
بزرگترین ناوگان صیادی دنیا را دارد و هزار شناور ما امروز در اقیانوس هند صید امروز در اقیانوس پس از اندونزی ایران : وی گفت

 .کنند و مقام اول صید تن ماهی در اقیانوس آرام را داریممی
های عمان متر را در آب 300ایم صید فراتر از با کمک سازمان بنادر و دریانوردی تالش کرده: کشاورزی گفتمعاون وزیر جهاد 

گذاری توسط بخش خصوصی درصد سرمایه۱00: صالحی بیان کرد .شناور صیادی در این عرصه فعال هستند 70و  شروع کنیم

 .گذاری کرده استبوده است و دولت یک درصد سرمایه
 میلیون قطعه بچه ماهی در دریا 500های زیادی انجام شد و ساالنه های ساحلی برای حفظ ذخایر فعالیتدر استان: داد وی ادامه

های دریایی باید قانونمند عمل کنند و نیاز به شورای هماهنگی ارگان: معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکیدکرد.شودرهاسازی می

 .نیستیم ایجاد شرکت و مؤسسه دیگر در این حوزه
ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱۲4000۸۲۹ 
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 اقتصاد محصوالت

 سفار - ۹۶/۱۱/۲۸ : تاریخ

 کاال بورس در گندم تن هزار ۳۴ عرضه

تن گندم خوراکی و دوروم  ۸00هزار و  34بهمن ماه میزبان عرضه  ۲۸تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز شنبه  

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

 .شودهزار قطعه جوجه یک روزه نیز در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می ۱3۱، یک هزار تن روغن خام، شکرسفید
 .دانه ای نیز در قالب طرح قیمت تضمینی در این تاالر عرضه می شود تن ذرت 735عالوه براین، 

 .تن برنج است 7۸۱هزار و  3۲تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه 
 .کندهزارتن آهن اسفنجی را تجربه می 5تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 

سالپس ، مواد شیمیایی، مواد پلیمری، تن قیر ۱5هزار و  5۲های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران شاهد عرضه تاالر فرآورده

 .لوب کات و گوگرد است، وکیوم باتوم، واکس
 .کندتن کره الکتیکی را تجربه می ۱00بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 

ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱۲۸0003۹۲ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 سفار - ۹۶/۱۱/۲4 : تاریخ

 هامرغداری در دامپزشکی هایبازرسی تشدید/ هاتاالب اطراف در پرندگان غذای و دان رهاسازی

با  ،برای آنکه از پراکندگی پرندگان مهاجر در مسیرهای فرعی برای یافتن غذا پیشگیری کنیم: معاون سازمان دامپزشکی گفت 

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

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

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

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

زیست، قرار شد تا دان و غذای موردنیاز شناسان سازمان حفاظت محیطهای بسیار و با نظر پرندهپیشگیری کنیم و طی بررسی

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

 .نکنند
المللی مانند مرداب انزلی و تاالب بوجاق گیالن در کشور تاالب بین ۲۲: معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی تصریح کرد

ایم تا مردم عادی در اطراف این توصیه کرده شدتدر همین راستا به. هزار پرنده وحشی در آنجا تردد دارند ۶0تا  50داریم که 

ها تردد نکرده تا تماس احتمالی با باقیمانده پرندگان نداشته باشند، مضاف بر آنکه برای نخستین بار مدیریت واکنش سریع را تاالب

بانی را انجام داده و در صورت هروزی امر دیدها به صورت شبانهایم، تا کاروانزیست را فراهم کردههای محیطفعال و تمام نیازمندی

 .گیری و آزمایشات انجام شودمشاهده تلفات بالفاصله نمونه
طور مستمر امر کارشناسان به ها داده شود،ماکنعلی همچنین به این نکته اشاره کرد که قبل از اینکه گزارشی از تلفات در مرغداری

 .نیم برخورد کنیمدهند تا قبل از درگیری بتواگیری را انجام مینمونه
البته نوع ویروس این : مرغداری در استان هرات افغانستان با آنفلوانزای پرندگان خبر داد و گفت ۲۱وی همچنین از درگیری 

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

 .ودشمرغ در این استان تولید میای را تشدید کردیم؛ چراکه بیشترین حجم تخمگیرانه قرنطینهت سختاقداماتهدید نکند، 
بنا به تأیید وزیر  ۹۶و  ۹5که در سال طوریبه گزارش فارس، از سال گذشته بیماری آنفلوانزای پرندگان در کشور شیوع یافته به

ماه سویه جدیدی از آنفلوانزا در حیات وحش بوجاق بهمن ۱7اند، اما از م شدهگذار معدوهای تخمدرصد از مرغ 30،جهاد کشاورزی

 .هایی را از موج جدید آنفلوانزای پرندگان به وجود آورده استگیالن مشاهده شده که نگرانی
t ext .php?nn=ht t p://www.f arsnews .com/news۱3۹۶۱۱۲4000۹۱5 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 سفار - ۹۶/۱۱/۲۶ : تاریخ

  دهدمی گزارش وهواآب وضعیت از فارس

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

های های زاگرس مرکزی و دامنهفعالیت این سامانه روزهای جمعه و شنبه در شمال غرب، غرب، دامنهو شود غرب وارد کشور می

  .شودجنوبی البرز سبب بارش برف و باران می
نه از غرب و جنوب غرب کشور را های هواشناسی عبور امواج کم دامها و نقشه، دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های ایالم، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، دهد که سبب ابرناکی، بارش باران و وزش باد در استاندر روز جاری نشان می

 .جنوب همدان و کرمانشاه شده است
جمعه و شنبه هفته آینده در شمال  شود و فعالیت این سامانه روزهایروز جمعه سامانه بارشی جدیدی از غرب وارد کشور می

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

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

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

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

 .دهدمی
شرق خوزستان شاهد بارش باران و در برخی  های کهگیلویه و بویراحمد، شمال فارس، شمال بوشهر، شمال وروز یکشنبه در استان

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

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

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

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

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

 .درجه خواهد بود ۱0 و 7بیشینه و کمینه دما فردا در تهران 
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ترین مراکز استان و درجه باالی صفر گرم ۲۸ه دمای بیشیندرجه باالی صفر و بندرعباس با  ۲۶روز آینده اهواز با بیشینه دمای 

 .اردبیل و مشهد با کمینه دمای صفر درجه سردترین مراکز استان خواهد بود
میزان بارش در سال گذشته ، متر ثبت شدمیلی 43.۶ماه امسال بهمن 13میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

 .درصد بارش سال گذشته است 5۸.۶بنابراین بارش سال جاری . متر بودلیمی 74.4در این بازه زمانی 
 .متر بوده استمیلی ۱۱5.7بیشترین میزان بارش در هفته نوزدهم سال زراعی متعلق به منطقه الهیجان در استان به میزان 

 .مشاهده کنندرا از اینجا  توانند جزئیات دیگری از خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزیکاربران همچنین می
ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱۲۶000۹7۱ 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا ۱3۹۶/۱۲/۲۸

  ایران بوم مسافران برای مناسب زیرساخت نبود و نادرست رسانیاطالع اثرات

 چه تفاوتی میان گردشگری روستایی در ایران و اروپا وجود دارد و چه کنیم تا به پایداری برسیم؟ 

ای از بروشورهای مرتبط با های هر شهر مجموعهدر تعطیالت نوروز به روال هرسال، ورودی :فاطمه باباخانی -جامعه و فرهنگ-ایانا

ت توانند به گسترش صنعها میکند، اما آیا این نقشههای گردشگری عرضه میهای طبیعی و فرهنگی هر شهر را در قالب نقشهجاذبه

وشورها خالی است؟ چه تفاوتی میان گردشگری روستایی در هایی در این برگردشگری در این مناطق کمک کنند؟ جای چه گزینه

 ایران و اروپا وجود دارد و چه کنیم تا به پایداری برسیم؟ 

 یکشورهای اروپایگوید در و این کشورها می ایرانروستایی میان  ریگردشگستیا کالنتری مجری تور در اروپا درباره مقایسه 

شود بدین معناست که ای توسط این سازمان معرفی میسازمان گردشگری از قدرت بسیار باالیی برخوردار است. زمانی که جاذبه

جوز است.او دار صدور مشده است و این در حالی است که سازمان امور گردشگری تنها عهدهها در این مقصد فراهمتمام زیرساخت

ها و سایر ها از وظایف سازمان گردشگری است و این در حالی است که در ایران شهرداریافزاید: در این کشورها تأمین زیرساختمی

های مرتبط با این حوزه را فراهم کنند و همین امر باعث شده ما مسائل را در کنار همدیگر ندیده و با توجه ها باید زیرساختارگان

 ویژه در روستاها باشیم.هایی در مقاصد بهارتباطات بین بخشی، شاهد کاستی به ضعف

 فرس  ندرت بهبار مقصدی را تجربه کند بهشود گردشگری که یکها سبب میدهد: نتیجه این ناهماهنگیاین توراپراتور ادامه می

 .نباشیم شاهد روستایی مناطق از یبسیار گردشگری در را پایداری ترتیباینبه و کند فکر مقصد این به دوباره

برد و میگوید: ها در گردشگری نام میعنوان یکی از نقاط ضعف آنویژه در شهرهای کوچک بههای بهداشتی بهاو از ضعف سرویس

های های بهداشتی هستیم، اما در شهرستاندر شهرهای بزرگ نظیر تبریز یا تهران شاهد یک سیستم مدیریتی در خصوص سرویس

ای برای آن وجود ندارد. در این مناطق حتی گردشگری، رها شده و برنامه صنعت رغم اهمیت آن درکوچک این موضوع به

 شود.های خصوصی در این زمینه نیز نادیده گرفته میهای شرکتدرخواست

ود، شنصیب ماندن روستاها از صنعت گردشگری و ناپایداری آن میاست که سبب بی فقدان آگاهی و عدم آموزش دهیاران از عواملی

افزاید: در برخی روستاها دهیار و یا یکی دیگر از اعضای روستا یک یا دو خانه قدیمی را به قیمت پنج کالنتری با بیان این مطلب می

ی های تبدیل کند، اما بدون در نظر گرفتن ضوابط اقامتگاهخرد و قصد دارد آن را به اقامتگاه گردشگرمیلیون تومان می ۱0تا 

شود که روستای موردنظر آماده پذیرایی از گردشگران گردشگری و انجام هرگونه عملیات مرمت، این خبر از سوی مسئوالن پخش می

اقامت و پذیرایی دریافت کنند. توانند خدمات واسطه خبر منتشرشده به منطقه مراجعه کرده، اما نمیاست. در این شرایط برخی به

 دهد در نگاه مسئوالن صرف ارائه آمار و خبرهای کلی بیش از نتایج آن در صنعت گردشگری اهمیت دارد.چنین وضعیتی نشان می

 زایدافداند و میهای نادرست و کامل نبودن بروشورهای گردشگری میرسانیاو بخشی دیگری از مشکل گردشگری ایران را در اطالع

ای را اند؛ اما درباره خدمات اقامتی و پذیرایی هیچ دادهها ذکرشدهگیرد تنها جاذبهقرار می مسافراندر بروشورهایی که در اختیار 

و سایر کشورهای اروپایی را دارد، به تجربه خود در این  اسپانیاگری تور در ایتالیا، فرانسه، شاهد نیستیم.کالنتری که تجربه مجری

کنید انواع باشید مالحظه می کشاورزیل گردشگری مثال به دنباعنوانگوید: در این کشورها اگر بهکشورها اشاره کرده و می

 تاروس نای در پذیرایی و اقامتی اند. اینکه شما باید به کدام روستا رفته، چه محلراهنماهای مختلف در شهر برای شما تدارک دیده
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توانید یشده مور نداشته باشید با توجه به عالئم درجبروش اگر حتی کشورها این در. کنید دیدن توانیدمی هاجاذبه کدام از و دارد وجود

 راحتی از سفرتان لذت ببرید.به

 افزاید: در اروپا حتی دریگردی ایران مهای گردشگری روستایی و طبیعتعنوان یکی از آسیباو درباره موضوع مدیریت پسماند به

ه، و فلز، کاغذ، شیش پالستیکتر،  زبالهها پنج نمونه سطل برای ترین روستاها هم تفکیک زباله رعایت شده و در همه آنکوچک

ها که هر کدام در داشته و از حال این سطلها جریمه باالیی را به دنبال دارد. درعیناند که عدم رعایت آنها در نظر گرفتهسایر زباله

شود ما شاهد انباشت زباله در این مناطق نباشیم و این در حالی است که در روستاهای باد و باران نیز مصون هستند باعث میگزند 

 ها در روستاها تبدیل شده است./ایران گردشگری به عاملی برای انباشت زباله

ww.i ana.i r /%Dht t p://w۸%A۸%D۸%AE%D۸%B4%D-۸%AC%D۸ 
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 انتصابات
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 کشمش/انگور
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 قیمت هابازار و 
 سفار - ۹۶/۱۱/۲۸ : تاریخ

 قیمت به شمال مرکبات تن هزار ۳0 توافقی خرید/ است محض کذب تومان 250 کیلویی شمال پرتقال خرید

  تومان 2100

تا هزار تومان  ۸00پرتقال شمال در بدترین حالت روی درخت کیلویی : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت

 .تومان خریداری شده است ۲۱00یی هزار تن هم از سوی دولت برای تنظیم بازار شب عید به قیمت کیلو 30خریداری شده و 
 ۲50، در پاسخ به اینکه شنیده شده پرتقال شمال را کیلویی خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی دالور حیدرپور در گفت

م آشغال ه، گوییدبا این رقم که شما می: گفتبا رد این موضوع ، شودکنند که حتی هزینه برداشت آن هم نمیتومان خریداری می

ها برداشت شده و قیمت متوسط خرید روی چرا که تا یک ماه پیش تمام پرتقال، خرند و اصالً چنین چیزی صحت نداردنمی

 .تومان خریداری شده است ۲000تا هزار تومان بوده و نارنگی هم تا  ۸00درخت کیلویی 
هزار تن پرتقال مازندران توسط دولت برای تنظیم بازار  30ی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران همچنین از خرید توافق

هزار تن آن تا دیروز حمل  ۲0تومان بسته شده که  ۲۱00هزار تن آن به قیمت هر کیلو  25قرارداد : شب عید خبر داد و گفت

ل قیمت این محصول در ایام های قبنیاز پرتقال نسبت به سال سازی بیش ازبا توجه به ذخیره: وی اظهار امیدواری کرد.شده است

تن برنج  ۶۱4وزارت جهاد کشاورزی : حیدرپور همچنین در مورد وضعیت برنج شمال در بازار هم گفت.عید در بازار خراب نشود

بازار کشش چندانی ندارد، اما ، تومان به بازار عرضه شد 5450پرمحصول را از کشاورزان خریداری کرد که برنج شیرودی کیلویی 

، تومان خریداری کنند که اگر این موضوع شروع شود ۹۱00حتی استاندار مازندران پیشنهاد داد تا برنج طارم را هم کیلویی 

 .تحریک تقاضا را در پی خواهد داشت
غات شمال از بین رفت تا به گزارش خبرنگار فارس، سال گذشته بر اثر سرمازدگی زودرس در آذر ماه بخش زیادی از مرکبات با

حدی که برای تنظیم بازار شب عید دولت مجبور به واردات پرتقال شد، اما امسال باغداران مرکبات محصول خود را زودتر برداشت 

  .کردند
=ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn۱3۹۶۱۱۲۸000405 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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=13961128000405


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

ht tp://awnrc.com/i ndex.php                                                                                                                   1396اسفند  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

21 ht tp://awnrc.com/i ndex.php 
 

 

 بازار  و قمیت ها

 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶ اسفند ۲7: تاریخ

 شد ارزان مرغ/ ماهی و مرغ بازار تحوالت آخرین

 .کرد اعالم را بازار در ماهی انواع و مرغ جدید نرخ ماهی، و پرنده اتحادیه رئیس

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

 تومان، 500 و  هزار 5اد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری تومانی نرخ مرغ در بازار خبر د ۱50از کاهش  ،جوان

 450هزار و  ۸و خرده فروشی  700هزار و  7مان، توزیع درب واحد های صنفی تو 500 و هزار 7 کشتارگاه در طبخ به آماده مرغ

تومان  450هزار و  ۸بدون کمر برابر با قیمت مرغ و ران مرغ  450هزار و  7به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است

هزار و فیله مرغ  ۱4هزار، سینه بدون کتف  13یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات، افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف .است

مانی قیمت در بازار تو ۱50رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزایش عرضه نسبت به تقاضا را دلیل اصلی کاهش .هزار تومان است ۱۶

روز به ایام نوروز زمان باقی  ۲در روزهای آتی در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه تنها  قیمت مرغوی .اعالم کرد

 .است، پیش بینی می شود که قیمت مرغ با ثبات یا کاهش قیمت در بازار روبه رو شود

 .تومان اعالم کرد ۶00هزار و  ۸و مرغ آماده به طبخ را  ۶00هزار و  5یوسف خانی، نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

در بازار، افزود: امسال برخالف روال همه ساله، با وجود آنکه تقاضا به اوج  نرخ ماهیرئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به ثبات 

 .است نداشته تغییری بازار در ماهی نرخ اما  خود رسیده

هزار،سفید پرورشی  ۲۱هزار،تیالپیا  ۱۲هزار،کپور  3۲در بازار اعالم کرد و گفت: اکنون نرخ هر کیلو شیر جنوب  وی نرخ انواع ماهی

 .هزار تومان است 4۲هزار، شوریده بندر  37هزار، حلواسیاه  ۲۹هزار، هامور جنوب  ۱5

.yj c .i r /f a/news /ht t ps ://www۶47۶۹5۱/%D۸%A۲%D۸% 
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 بازار و قیمت ها

 آیانا ۱3۹۶/۱۲/۲۸

  شدهچیندست بهانه به میوه بازار در هاقیمت با بازی

 تنظیم بازار  چین میوهمیلیارد تومانی برای دست ۱.5هزینه 

های اند. پرتقالخورده باشند روی هم چیده شدهرسد واکسهای تمیزشده که بیشتر به نظر میمیوه :شیرین سعیدی-اقتصاد-ایانا

تر با قیمت پنج هزار های درشتتومان از پرتقال ۸00زند با برچسب قیمت چهار هزار و شان هم برق میتوسرخ که حتی پوست سرخ

تومان برایش  ۲00اند و پنج هزار و اش را مشخص کردهچین شدهدست های قرمز هم بد نیستاند. برق سیبتومان جدا شده 300و 

تومان. البته یک جعبه کامل آن حداقل پنج  ۸00فروشند، آن هم چهار هزار و ای میاند. سیب زرد را هم فقط جعبهقیمت گذاشته

  .شودها محاسبه میکیلوست که وزن جعبه هم روی سیب

 ها...ها، عید است؛ عید گرانیبرای قیمت روزهای پایانی سالر رسم هرساله شده، ، دیگ«ایانا»به گزارش خبرگزاری 

ها با این قیمت برای خرید عید صرفه ندارد و بعید است که با توجه به حجم خرید و چین کردن میوهرسد حتی دستبه نظر می

 کیلویی هفت هزارتومانی که موزهای وشهراحتی به این اقالم دسترسی پیدا کرد. وقتی خبتوان به شب عیدتعداد اقالم موردنیاز 

گیرند خرید چند کیلو میوه تصمیم چندان راحتی نیست! و جیب را شرمنده ها قرار میها سبز هستند کنار این میوههنوز بخشی از آن

 و مالیاتها، مغازه، هزینه های نگهداری میوهازآن به هزینهها و پسها را به کیفیت آنباالی میوه داران قیمتکند.بیشتر مغازهمی

 کنند.ها را توجیه میهرحال قیمت باالی میوهدهند و بهنسبت می مالیات بر ارزش افزودهعوارض و حتی 

بار های تنظیم بازاری در میادین میوه و ترهبا توزیع میوه میوه شب عیدار های بسیاری شده تا بازهای اخیر تالشهرچند در سال

رود و گران به دست ها در سطح شهر میکه قیمت روندها در این میادین هم تقریباً همان راهی را میکنترل شود، اما قیمت

 رسند.کننده میمصرف

 آوریمیلیارد هزینه جمع 1.5 

رنگار وگو با خبدر گفت تنظیم بازارهای اوسط رئیس هیأت مدیره مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در مورد توزیع میوهعلی هاشمی

چین ه و دستبندی شددانه های بیشتری انجام شده تا میوههای شب عید دقتگوید: امسال برای خرید میوهخبرگزاری ایانا می

آوری وزن میوه نیز در ها کمترین میزان تلفات را داشته است. برای جمعخریداری شود. با این شیوه و طریقه نگهداری در سردخانه

 .است گرم ۲۸0 تا ۲۲0 بین چیندست هر پرتقال وزننظر گرفته شده است. برای مثال 

کند: این معیار در خرید میوه به این دلیل در نظر گرفته شده تا هم صرفه اقتصادی داشته و هم یک واحد میوه برای یک او اضافه می

ز انفر مناسب باشد؛ بنابراین کیفیت هر میوه از هر بابتی رعایت شده و موضوع رقابتی شدن بازار هم در نظر گرفته شده است. بیش 

گذاری تلقی عنوان سرمایهآوری محصوالت شده است که البته ما این مبلغ را بهمیلیارد تومان هزینه برای نظارت و جمع ۱.5

کند کند و بازار را مختل میدهد: هر میوه یا تولیدی که کشاورز را متضرر میکنیم.مدیرعامل سازمان تعاون روستایی توضیح میمی

را تنظیم کند. یکی از وظایف این سازمان صیانت از تولید  محصوالت کشاورزیشود تا بازار وارد عمل میسازمان تعاون روستایی 

 برای روستاییان است که باید با توجه به موقعیت بازار انجام شود. اشتغالو حفظ 

ار بدون حمایت یا دهد: وقتی فعاالن بازگونه توضیح میاو دالیل سازمان تعاون روستایی را برای نحوه متفاوت عملکردشان را این

هایی داشته باشد. همین ها جهشکنترل باشند، در مقاطع خاص مانند شب عید و پایان سال ممکن است بازار ملتهب شده و قیمت
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های از دسترس نیازمندان واقعی خارج شود. وظیفه سازمان روستایی این است که رانت کاالهای اساسیشود که امر باعث می

 چنینی از بازار حذف شود.این

ست لیگوید: کاالهای جدیدی به اوسط در مورد کاالهای جدیدی که لیست آن به اقالم سازمان تعاون روستایی اضافه شده میهاشمی

توان به زعفران اشاره کرد. ورود سازمان ترین این اقالم میشده توسط سازمان تعاون روستایی اضافه شده که از مهماقالم خریداری

 از بازه زعفرانتعاون روستایی به خرید کاالیی مانند زعفران تمامی معامالت بازار و دالالن را عوض کرده است. امروز قیمت خرید 

تومان رسیده است. همین موضوع نقش مهم و  ۸00تا پنج هزار و  ۸00به چهار هزار و  ۲00تا چهار هزار و  ۸00قیمتی سه هزار و 

 کند.مؤثر سازمان تعاون روستایی را روشن می

امسال هدف ما بازار خرما نبود اما با توجه به اینکه بازار خرما در حال خروج از تعادل بود و محصوالت کشاورزان  او با اشاره به اینکه

را خریداری کرد تا برای صادرات و  خرماگوید: سازمان تعاون روستایی وارد عمل شد و بخش بزرگی از این خریداری نداشت می

طور کامل کیفی است. سازمان تعاون روستایی عملکردی دوگانه دارد شود بهتوزیع انبار شود. محصوالتی هم که خریداری و انبار می

ادین صرفه باشد.در میهقبول باشد و هم برای تولیدکننده و کشاورز تولید بکننده قابلهم به بازار توجه دارد تا قیمت برای مصرف

شود. قیمت هر شده عرضه میهای بزرگ مشخصهای خاص که با پارچه نوشتههای تنظیم بازار در غرفهمیوه شهرداریبار تره

تومان، سیب زرد از  ۱00تومان است. سیب قرمز دو هزار تا سه هزار و  ۸00تا سه هزار و  ۱00ن دو هزار و کیلوگرم )انواع( پرتقال بی

های تنظیم شود که عرضه میوهتومان عرضه می 500تا دو هزار و  ۸00تومان و کیوی از یک هزار و  300تا سه هزار و  ۹00دو هزار و 

فرنگی را هم به آن اضافه کنید که است. البته اقالم دیگر محصوالت مانند موز یا توتها درصد کمتر از این قیمت ۱5بازار حداقل 

 تری دارند./های معقولآیند قیمتنوبه خود با توجه به اینکه جزو اقالم نوبرانه به حساب میهرکدام به
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶ اسفند ۲۶: تاریخ

 عید شب بازار بر مستمر و دقیق نظارت

 اصناف بازرس 470 و ،هزار فروشی کم و فروشی گران تخلفات از جلوگیری منظور به:گفت اصناف اتاق ریزی برنامه و اقتصادی معاون

 .کنند می رصد را عید شب بازار کشور سراسر در

هوشیار فقیهی معاون اقتصادی و برنامه ریزی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 حاضر حال در  و نظارت بر بازار گفت: بازار شب عیدشبکه خبر در خصوص وضعیت  ۱۸:30اتاق اصناف ایران در برنامه گفتگوی 

 400 و  ایمجه به حساسیت بازرسی برای اصناف از منابع دیگر تامین بودجه کرده تو با و داریم کشور کل در اصناف بازرس ۱470

 .نفر نیرو نیز از تعزیرات کمک خواهند کرد

 یانپا تا قیمتی افزایش  فقیهی ادامه داد :بر اساس ابالغیه اتاق اصناف مقرر شده در حوزه کاال و خدماتی که اصناف ارائه می دهند

ر را نیز مدنظر دارند و د یفیت کاالک، مناسب  وی تصریح کرد:در شرایط فعلی مردم با آگاهی عالوه بر قیمت.نگیرد صورت  فروردین

 . تمامی دنیا محور رسیدگی به شکایات، مردم هستند

 یک  متقاضی ، ۲7معاون اتاق اصناف گفت:در بخش خصوصی عرضه و تقاضا قیمت ها را مشخص می کند در حوزه عرضه به ازای هر 

کاالها در کشور گفت: ما نیازمند توسعه در حوزه اصناف  وی درباره موضوع پس گرفتن.حد صنفی داریم که رقابت را ایجاد می کندوا

رایگانی سخنگوی سازمان .به تدریج حذف گردد اصناف هستیم و باید این عبارت که جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود از

 صنفی حوزه در هزار ۱4 که داشتیم شکایت پرونده هزار۱7 روز ده  طی  تعزیرات در خصوص نظارت بر بازار گفت : ما در این مدت

وی ادامه داد:بیشترین رصد ما بر روی پرونده های . پردازیم می حوزه این در نظارت و بازرسی به نفر ۱000 با فروردین ۱5 تا و است

صنفی اعم از گرانفروشی و کم فروشی و عدم ارائه فاکتور است. برخورد ما طبق قانون مشخص است و در این راستا در استان اصفهان 

رایگانی افزود:سازمان تعزیرات مرجع قیمت گذاری نیست و مرجع نظارتی محسوب می شود و از طریق .واحد صنفی پلمپ شد 4

گزارشاتی که از مردم دریافت می کنیم در کنار بازرسی ها نظارت می کنیم به طور مثال مردم از قیمت های ارائه شده در بعضی از 

 .ت داشتند که پیگیری شدواحدهای صنفی در فرودگاه امام شکای
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان – ۱3۹۶ اسفند ۲۸: تاریخ

 جدول+ 97 عید شب اقالم قیمت تغییرات آخرین

 موضوع این سال پایانی ایام به شدن نزدیک با که افتد می اتفاق سال طول در مختلف های بهانه به اساسی اقالم بازار در آشفتگی

آشفتگی در بازار اقالم اساسی به  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار.گیرد می خود به تندتری شیب

 .بهانه های مختلف در طول سال اتفاق می افتد که با نزدیک شدن به ایام پایانی سال این موضوع شیب تندتری به خود می گیرد

می رود که این روزها بازار گوشت قرمز، برنج خارجی و مرغ با نوساناتی  ۹7ازار اقالم اساسی عید دولت در حالی به استقبال تنظیم ب

روبه رو شده است. در حالیکه با وعده و وعیدهای مسئوالن مبنی بر ثبات قیمت، مردم انتظار دارند که آب از آب تکان نخورد، اما 

 .ادت کردند و قصد دارند در این ایام بیشترین سود عایدشان شودانگار دالالن و گران فروشان به بازار بدون متولی ع

البته ناگفته نماند که حقوق های ناچیز کارگری و کارمندی جوابگوی این افزایش قیمت ها نیست و بسیاری از مردم توان خرید 

ست که قیمت برنج ایرانی و خارجی، حاکی از آن ا بازار اقالم اساسی شب عید آخرین بررسی ها از.مایحتاج شب عید خود را ندارند

گوشت قرمز، مرغ، میوه، آجیل و خشکبار و گل دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گرفته است درحالیکه به گفته فروشندگان 

 .تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد و مردم بیشتر نظاره گر بازار هستند

 قیمت وسانن حیث از فشار کمترین ایام این در آنکه برای دولتی بازرگانی و  ن روستاییدر این میان شرکت پشتیبانی امور دام، تعاو

، گوشت قرمز گرم گوسفندی وارداتی و منجمد و سیب و پرتقال گوشت مرغ منجمدخارجی، برنج توزیع به اقدام شود وارد مردم بر

خانوارهای خود را تهیه کنند که در صورت کمبود نظارت دستگاه در بازار کردند تا قشرهای ضعیف جامعه بتوانند در این ایام مایحتاج 

 .ها شاهد جوالن دالالن و افزایش بیش از پیش قیمت ها در بازار خواهیم بود

با اشاره به اینکه محدودیتی در توزیع  کشاورز،صنعت،تجارت و  علی بهره مند رئیس اتحادیه شیرینی و شکالت در گفتگو با خبرنگار

 .وجود ندارد، اظهار کرد: هم اکنون تمامی قنادی ها آماده ارائه عرضه محصوالت خود هستند شیرینی شب عید

رهیچ ووی از ثبات نرخ شیرینی در ایام نوروز خبر داد و گفت: اتحادیه برنامه ای برای افزایش قیمت محصوالت خود ندارند و بدین منظ

و شماره  ۱۲4از یک واحد ها مجاز به افزایش قیمت نیستند و در صورت تخلف مردم می توانند شکایت خود را از طریق سامانه 

هزار، گل محمدی  ۱۸، زیان، پاپیون و برنجی 500هزار و  ۲۱بهره مند، نرخ هر کیلو شیرینی تر را .مطرح کنند ۶۶۹444۹۹اتحادیه 

 .هزار تومان اعالم کرد ۱3ی و کیک یزد 500هزار و  ۱7

 شد ارزان آجیل*

از کاهش قیمت اقالم اجیل   ،صنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفتگو با خبرنگار 

روبه کاهش است و هیچ گونه کمبودی در توزیع قیمت انواع اقالم آجیل و خشکبار  و خشکبار در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون

وی افزود: با وجود رکود حاکم بر بازار و وضعیت نامناسب اقتصادی، اما مردم به سبب کاهش ملموس .محصول در بازار وجود ندارد

 .قیمت اقدام به خرید اقالم مورد نیاز خود کردند

 ۱5هزار، تخمه ژاپنی  ۶5هزار،بادام درختی  35هزار، فندق  ۸0تا  40هزار،پسته  70تا  ۲5یلو آجیل مخلوط ارزانی ممقانی نرخ هر ک

 .هزار تومان است ۸5تا  75هزار و بادام هندی  75هزار، اجیل چهار مغز  30تا  ۲0هزار،کدو گوشتی  35تا 

ضا داریم که خرید خود به روزهای پایانی سال موکول نکنند رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار طی توصیه ای به مردم گفت: از مردم تقا

 .چرا که آجیل و خشکبار نیاز به فراوری دارند، ضمن آنکه از خرید آجیل های رنگی و پرنمک نیز اجتناب کنند
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 بازار در قرمز گوشت هزارتومانی افزایش *

با اشاره به اخرین وضعیت بازار   صنعت،تجارت و کشاورزی،علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار 

 گونه هیچ و است مردم دسترس در کافی اندازه به وارداتی و داخلی گوشت اکنون هم: گفت سال پایانی روزهای در قرمز گوشت

 .ندارد وجود زمینه این در کمبودی

تقاضا برای خرید محصوالت پروتئینی از جمله گوشت در  :برابر تقاضا برای خرید گوشت در بازار خبر داد و افزود وی از افزایش دو

 .روزهای پایانی سال دو برابر افزایش یافته که این امر تا حدودی بر قیمت های بازار تاثیر گذاشته است

هزار  4۲تا  4۱ت: اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ملکی از افزایش هزار تومانی نرخ گوشت در بازار خبر داد و گف

 .هزار تومان به مشتری عرضه می شود 44تومان به مغازه دار و 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پاسخ به این سوال که امکان افزایش مجدد قیمت در ایام نوروز وجود دارد، بیان کرد: با توجه به 

انی سال مایحتاج خود برای ایام نوروز را تهیه می کنند،بنابراین تعطیلی کشتارگاه ارتباطی به افزایش قیمت دام آنکه مردم در ایام پای

 .ندارد

 .کرد  هزار تومان اعالم ۱7تا ۱۶وی نرخ هر کیلو دام زنده در میادین 

 ماهی و مرغ بازار تحوالت آخرین*

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی با خبرنگار مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو

تومان،مرغ آماده  ۹00ار و هز 4با اشاره به آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  جوان،

 .تومان است ۶50هزار و  7و خرده فروشی  ۹50هزار و  ۶،توزیع درب واحد های صنفی 700هزار و  ۶به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است ۶50هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۶50هزار و  ۶به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ بدون کمر 

 ۱۶هزار و فیله مرغ  ۱4هزار،سینه بدون کتف  ۱3ا اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین هر کیلو سینه با کتف یوسف خانی ب

 .هزار تومان است

 ۱۲هزار،کپور 3۲در بازار، بیان کرد: هم اکنون نرخ هر کیلو شیر جنوب  نرخ انواع ماهی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به

هزار،حلوای  ۲۹هزار،هامور جنوب  ۹هزار،ازاد دزفولی  ۱5هزار،سفید پرورشی  ۲۱هزار،تیالپیا  ۱7زار،شیر نیزه ای ه ۱3هزار،قزل آال 

 70هزار،سارم  ۲۲هزار،سنگسر طالیی  ۶۲هزار،سالمون نروژ  30هزار،سرخو  5۲هزار،راشگو جنوب  4۲هزار،شوریده بندر  37سیاه 

 .هزار تومان است ۲۲هزار و سنگسر شهری 

 ندارد وجود اساسی اقالم توزیع در حدودیتیم*

 ، با اشاره به اینکه نوسان خاصیصنعت،تجارت و کشاورزی محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار

کرد: طبق روال همه ساله در ایام پایانی سال، محدودیتی در توزیع اقالم وجود در توزیع اقالم اساسی در بازار وجود ندارد، اظهار 

درصدی نرخ اقالم حبوبات در بازار خبر داد و گفت: همچنین وزارت جهاد کشاورزی در حال عرضه عدس و  5وی از کاهش .ندارد

درصدی  3تا  ۲نان باالست،بیان کرد: با وجود کاهش خارجی همچ نرخ برنج  آقاطاهر با اشاره به اینکه.نخود تولیدی خود به بازار است

قیمت برنج خارجی، اما مصرف کنندگان همچنان به نرخ این محصول در بازار معترضند که انتظار می رود با افزایش عرضه شاهد 

 ایرانی حاکم است و مشکلی به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی آرامش بر بازار برنج.نوسان مجدد قیمت در ایام نوروز نباشیم

 .خاصی در این زمینه وجود ندارد
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 سال پایانی ایام در گل قیمت ثبات*

با اشاره به آخرین وضعیت قیمت سبزه و  صنعت،تجارت و کشاورزی،اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه گل و گیاه در گفتگو با خبرنگار 

 .با توجه به فراوانی تولید و رکود بازار، گل روی دست فروشندگان باقی مانده است :در ایام پایانی سال اظهار کردسنبل 

 .به گفته وی با وجود فراوانی تولید پیش بینی می شود که امسال نوسان خاصی در قیمت سنبل ، الله و سبزه اتفاق نیفتد

 .هزارتومان در بازار اعالم کرد ۱0تا  ۸هزار تومان و سبزه  ۱0تا  7ان ،الله هزارتوم ۲0تا  ۱5شاهرخی نرخ هر گلدان سنبل 

تابع عرضه و تقاضاست، بیان کرد: بنابراین امکان پیش بینی دقیق قیمت در  قیمت گل رئیس اتحادیه گل و گیاه با اشاره به اینکه

 .بازار وجود ندارد

 سال پایانی ایام در میوه عرضه فراوانی*

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

زمان باقی نمانده تا حدودی تقاضا در بازار  سال پایانی ایام در روز چند آنکه به توجه با: کرد اظهار سال پایانی ایام  در بازارمیوه

 .بهبود یافته است

 .به گفته وی با توجه به فراوانی عرضه مشکل خاصی در بازار وجود ندارد

متبحری ادامه داد: اگرچه تقاضا در ایام پایانی سال با رونق نسبی در بازار روبرو می شود اما عرضه جهت تامین نیاز مردم و جلوگیری 

 .قیمت افزایش می یابد از نوسان

 روستایی تعاون سازمان ورود اصلی هدف عید شب میوه بازار در تعادل *

هزارتن  ۶0از توزیع  صنعت،تجارت و کشاورزیعلی اوسط هاشمی مدیرعامل مرکزی سازمان تعاون روستایی در گفتگو با خبرنگار 

ستاد تنظیم بازار قیمت پایه ای برای میوه های ذخیره سازی شده مشخص  :قال برای تنظیم بازار شب عید خبر داد و گفتسیب و پرت

 .کرد که براساس ان استانداران هر استان با احتساب هزینه های حمل و نقل و سردخانه اقدام به توزیع خواهند کرد

ورود پیدا کرده چرا که در  تنظیم بازار شب عیداون روستایی از باب احتیاط در وی افزود: با توجه به فراوانی تولید، سازمان تع

 .برخی مواقع در زمان افزایش تولید، انسداد در عرضه رخ می دهد

 .هاشمی هدف از ورود سازمان تعاون روستایی برای توزیع میوه شب عید را تنها تعادل بازار در زمان پیک مصرف اعالم کرد

 بازار تنظیم طرح در خارجی برنج هزارتن ۶0 توزیع*

 اورزی،صنعت،تجارت و کشحسن عباسی معروفان سرپرست معاونت بازرگانی خارجی مدیرعامل بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار 

شرکت بازرگانی دولتی برای تنظیم بازار شب عید اقدام به  :مه دارد، گفتفروردین در بازار ادا ۱5با اشاره به اینکه توزیع اقالم تا 

 .توزیع برنج، کره، روغن و... خواهد کرد

هزارتن برنج وارداتی برای تنظیم بازار شب عید از طریق فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف توزیع خواهد  ۶0به گفته وی 

 .عرضه شده است درصد ان در بازار 50شد که تا کنون 

تومان  ۶00هزار و  ۲هندی   pr11 و ۹00هزار و  3تومان،هومالی  ۶00هزار و  5را  ۱۱۲۱عباسی معروفان نرخ هر کیلو برنج هندی 

 .اعالم کرد

 .به گفته این مقام مسئول محدودیتی در توزیع وجود ندارد و اقالم اساسی به تناسب جمعیت هر استان توزیع می شود

ht t ps ://www.yj c .i r /f a/news /۶475۶۸3/%D۸%A۲%D۸%AE% 
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 بازار و قیمت ها

 فودپرس ۱3۹۶ ماه اسفند ۲۶ شنبه

 شد گران درصد 2۶ مرغتخم/ اساسی کاالهای یکساله تغییرات جزئیات از مرکزی بانک گزارش

 درصد، 3.3 مرغ گوشت درصد، ۱۱.5 قرمز گوشت درصد، ۱4 تازه های میوه درصد، 0.3 برنج درصد، ۲5.7 مرغ تخم <غذایی مواد

 .است داشته افزایش درصد ۱.3 نباتی روغن و درصد ۱۲.۸ چای

 نسبت قیمتها امسال، اسفند ۱۸ به منتهی هفته در لبنیات فروشی خُرده قیمت متوسط که دارد آن از حکایت رسمی هایگزارش 

 سبزی درصد، ۱4 تازه های میوه درصد، 0.۸ حبوب درصد، 0.3 برنج درصد، ۲5.7 مرغ تخم درصد، ۶.۲ قبل سال مشابه هفته به

 داشته افزایش درصد ۱.3 نباتی روغن و درصد ۱۲.۸ چای درصد، 3.3 مرغ گوشت درصد، ۱۱.5 قرمز گوشت درصد، 7.۲ تازه های

 نتایج خالصه مرکزی بانک. یافت کاهش درصد ۱0.۶ بررسی، مورد دوره در نیز شکر و قند گروه فروشی خُرده قیمت همچنین. است

 طی که کرد اعالم ماه اسفند ۱۸ به منتهی هفته در را تهران در خوراکی مواد از برخی فروشی خُرده قیمت متوسط هفتگی گزارش

 .بود ثابت قرمز گوشت و برنج جمله از گروه ۶ قیمت آن

 منتهی هفته در نباتی روغن و چای شکر، و قند قرمز، گوشت حبوب، برنج، هایگروه فروشی خُرده قیمت مرکزی بانک اعالم اساس بر

 ۱0.5 مرغ تخم درصد، 0.۲ لبنیات هایگروه فروشی خُرده قیمت همچنین. بود ثابت آن از قبل هفته به نسبت اسفندماه هجدهم به

 افزایش درصد 0.۸ تازه هایمیوه گروه قیمت و کاهش مشابه مدت در درصد 0.5 مرغ گوشت و درصد ۱.۸ تازه هایسبزی درصد،

 .است داشته
 مرغتخم و لبنیات

 اقالم سایر قیمت و یافت کاهش درصـد 0.۸ معادل قبل هفتـه بـه نسبت پاستوریزه پنیر بهای لبنیات گروه در گزارش مورد هفته در

 .رفتمی فروش ریال هزار ۱۸0 تا هزار ۱۲۶ ایشـانه و داشت کاهش درصـد ۱0.5 معادل مرغ تخم بهای. بود تغییر بدون
 حبوب و برنج

 .بود ثابت اقالم تمام قیمت حبوب و برنج هایگروه در هفته این در
 تازه هایسبزی و هامیوه

 و میوه اقالم سایر. داشت کمـی عرضـه هندوانه و انگور و شدنمی عرضه انار شهرداری نظر زیر میادین در بررسی، مورد هفته در

 و میوه میادین سازمان مصوب نرخ به بودند، متفـاوت هافروشیمیوه سایر با مقایسه در کیفی نظر از آنها از تعدادی که تازه سبزی

 پرتقال بهای تازه هایمیوه گروه در که کردندمی عرضه را تازه سبزی و میـوه اقـالم شـهر سطح هایفروشیمیوه. شدمی عرضه بارتره

 اقالم سایر قیمت ولی افزایش درصد 0.7 کیوی و درصد 0.3 موز درصد، 0.۸ انار درصد، ۹.۲ نـارنگی درصـد، 4.5 معـادل یـک درجه

 کاهش درصـد 3.۹ تا درصد 0.۲ بین اقالم تمام بهای تازه هایسبزی گروه در. یافت کاهش درصد 3 تا درصد 0.۱بین گروه این

 .داشت
 مرغ گوشت و قرمز گوشت

 قیمت ولی افزایش درصد 0.۱ معادل وگوساله گاو تازه گوشت بهای. بود تغییر بدون گوسـفند گوشـت قیمـت گزارش مورد هفته در

 .یافت کاهش درصد 5 مرغ گوشت
 نباتیروغن و چای شکر، قند،

 .بود ثابت نباتیروغن انواع و خارجی چای شکر، قند، بهای هفته این در

ht t p://www.f oodpress .i r /Post .aspx?I d=۸c۲0f e۹b74e34ba0 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=8c20fe9b74e34ba0


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

ht tp://awnrc.com/i ndex.php                                                                                                                   1396اسفند  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

29 ht tp://awnrc.com/i ndex.php 
 

 برنامه و سیاست ها
 سفار - ۹۶/۱۱/۲۸ : تاریخ

  ندک صادر بیشتری آرد عراق به تا کندمی وارد گندم روسیه از ایران

کشورش در حال مذاکره با روسیه درباره قرارداد واردات گندم است که به ایران : غذایی ایران گفت های صنایعدبیرکل کانون انجمن

  .دهد تا صادرات آرد به عراق را افزایش دهداجازه می
ره کهای صنایع غذایی ایران گفت ایران در حال مذاالملل فارس به نقل از رویترز، دبیرکل کانون انجمنبه گزارش گروه اقتصاد بین

این .دهد تا صادرات گندم به عراق را افزایش دهدبا روسیه در مورد یک قرارداد واردات گندم است که به این کشور اجازه می

آرد ، های خصوصی تولید آرد است که آن را برای صادراتهزار تن گندم از روسیه توسط کارخانه ۱00قرارداد شامل واردات ماهانه 

 .خواهند کرد
  .ن گفت مذاکرات ادامه دارد و انتظار دارد که این قرارداد در دو ماه آینده نهایی شودکاوه زرگرا

هفته گذشته ما در مسکو بودیم تا در مورد این قرارداد مذاکره کنیم و پس از انجام این مذاکرات، آن را پس از »: زرگران توضیح داد

 «.چند ماه آغاز خواهیم کرد
ما مشکالت مالی کوچکی داریم تا حل شود اما پس از آن خواهیم توانست که »: بدهد، گفتوی بدون اینکه توضیح بیشتری 

 «.قرارداد را اجرا کنیم
 .های خصوصی ایران اجازه ندارند، گندم داخل را برای صادرات آرد کنندکارخانه

آنها در »: زرگران توضیح داد. داردروسیه یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان گندم در جهان است که ذخایر زیاد در انتظار فروش 

 «.حال مذاکره با بخش خصوصی ایران هستند
ایران امسال مقداری گندم دوروم تولید خود را که مازاد بود به عمان، ایتالیا و عراق صادر کرد اما زرگران گفت این روندی نبود که 

 .انتظار برود افزایش یابد
 «.یست بلکه خودکفایی استسیاست ما واقعا صادرات ن»: وی ادامه داد

ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱۲5000737 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا ۱3۹۶/۱۲/۲۶

  دارد کشاورزی بخش در توسعه برنامه تحقق و هماهنگی از حکایت آمارها

 های گذشته است تر دیده و در صدد تکمیل برنامهتر و جامعبرنامه ششم توسعه موضوع کشاورزی را بسیار جدی

گذرد، اما روند محو وبیگاه مواد غذایی زمان زیادی میهای طوالنی و کمبودهای گاهاز زمان صف :شیرین سعیدی-کشاورزی-ایانا

 .که کمتر از خودمان پرسیدیم چه شد که دیگر کاالیی کم نیامد و کسی نگران فردا نشد قدری آرام و کند بودها بهشدن این صف

های موجود انجام ریزیهایی که بر اساس برنامهبینیپیش .های اقتصادی استبینیریزی و پیشیکی از دالیل مهم این اتفاق برنامه

  .شده است

ساله های پنجم و ششم توسعه است. البته با توجه به تمدید یکزمان با اجرا و پیگیری برنامههای یازدهم و دوازدهم همفعالیت دولت

ای که در آن که در روزهای پایانی آن هستیم سال نخست برنامه ششم توسعه شد. برنامه ۹۶در عمل سال  برنامه پنجم توسعه

نیز با توجه به اهمیت بحران آب و امنیت  بخش کشاورزیها شد و ز سایر بخشدر بخش اقتصادی بیش ا دولتها و تکالیف سیاست

 های دیگر، پیدا کرد.ای نسبت به برنامهغذایی توجه ویژه

ویژه محصوالت استراتژیک بود. بیشتر بر مبنای خودکفایی در محصوالت به کشاورزی( در حوزه ۱3۹0تا  ۹4توسعه ) برنامه پنجم

 روتئینی و...محصوالتی مانند گندم، جو، ذرت، چغندرقند و نیشکر، اقالم پ

های کشاورزی، زمان در بخش آب و دیگر بخشوری همها باید از طرق مختلف ازجمله ارتقای راندمان آبیاری، ارتقای بهرهاین برنامه

خود خودیای که بهشد. برنامهو... محقق می کشاورزیکانیزاسیون م شاخصمحیطی )ارگانیک(، ارتقای توسعه کشت زیست

هایی مانند عدم وجود جداول یا اهداف وجود نداشت. در این بخش، چالش مشکالتپوشی از این مشکالتی داشت و امکان چشم

و پس از آغاز به کار  ۹۲همه از سال تواند نقش اساسی ایفا کند، وجود داشت؛ اما با اینیم بخش کشاورزیکمی )عددی( که در 

یژه در خودکفایی وهای مربوط به بهبود وضعیت کشاورزی بهیازدهم، آمارها حکایت از این داشتند که در بیشتر شاخص دولت

کاهش  واردات به آن  ترین کاالهایی که نیازهای مثبتی برداشته شده است. برای نمونه یکی از مهمتولیدات اقالم استراتژیک قدم

میزان تولید چغندرقند از  وزارت جهاد کشاورزیاست. بر اساس آخرین آمارهای « شکر»ر داریم یافته و در مرز خودکفایی آن قرا

 نیز کاال این تضمینی خرید قیمت رسید. ضمن اینکه در  ۹۶تن در سال  ۹50به هفت هزار و  ۹۲هزار تن در سال  4۶7سه هزار و 

 هم به روند نزولی ادامه داده است. شکر واردات مدت همین در همچنین. رسید ریال ۲۹۱۶ به ریال ۱350 از

 واحد: هزار تن 1395تا  1392از  شکرروند تولید و واردات  

 ۱3۹۶* ۱3۹5 ۱3۹4 ۱3۹3 ۱3۹۲ شرح

 ۱۹00 ۱۶34 ۱5۱0 ۱335 ۱۱۲3 تولید

 ۸00 ۶5۱ 5۲۱ ۸۲3 ۱57۹ واردات

 برآورد* 

ای که در مورد این نوع کاالها باید به آن توجه ترین نکتهالبته درباره کاالهای استراتژیک دیگر نیز همین روند وجود دارد، اما مهم 

های دیگر است. چراکه نیاز بود برای بهبود وضعیت گذاری بخش کشاورزی و گسترده شدن آن به سمت حوزهکرد تغییر سیاست
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مرکز سعی ت قانونبخشی مانند صنایع تبدیلی نیز فعال شود. به همین دلیل بخش کشاورزی با های مرتبط و میانکشاورزی بخش

 در بهبود وضعیت کرد.

دی در نزدیک شدن بخش کمک بسیار زیا جهاد کشاورزیتمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت  قانونتصویب 

 زارتخانهوهای بخش کشاورزی ایفا کرده و این ها و فعالیتریزی و اجرای برنامهها و برنامهگذاریکشاورزی و صنایع تبدیلی در سیاست

 همواره این موضوع را موردتوجه قرار داده است.

یارد بیش از هشت هزار میل تسهیالت بانکیحمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی در طرح توسعه کشاورزی و اعطای  به همین منظور،

داری منظور برخورها، مشخص شدن اهداف کمی صنایع تبدیلی در قانون برنامه ششم، حمایت از صنایع تبدیلی بهریال به این طرح

سازی فعالتمام صنایع تبدیلی و تکمیلی و های نیمهبرای تکمیل طرح ۹5ای که در سال گونهاز تسهیالت طرح رونق تولید به

 تأمین شده است. تسهیالت بانکیمیلیارد ریال  500واحدهای فعال و غیرفعال شش هزار و 

محصوالت دو پروژه افزایش میزان جذب مواد خام کشاورزی و کاهش ضایعات  اقتصاد مقاومتیهای همچنین با هدف اجرای برنامه

 ۱۲7های عملکردی این دو پروژه به ترتیب قرار داشت که با توجه به گزارش وزارتخانهدر دستور کار این  ۹5در سال  کشاورزی

 شده دارای عملکرد بوده است.درصد اهداف در نظر گرفته ۱50درصد و 

 برنامه ششم، تکمیل زنجیره تولید 

های گذشته است. توسعه کشت ل برنامهتر دیده و در صدد تکمیتر و جامعبرنامه ششم توسعه موضوع کشاورزی را بسیار جدی

 -های فنی از طریق اعطای کمک کشاورزیمحصوالت وخاک، تکمیل زنجیره تولید وری آبمحیطی، ارتقای بهرهمحصوالت زیست

ها ههای کشاورزی و... از جمله این برنامهای فراگیر کشاورزی و روستایی، تنظیم بازار، پرداخت تسهیالت به صندوقاعتباری به تشکل

 بوده است.

گذار اصلی در این بخش تکمیل زنجیره تولید محصوالت عنوان سیاستبه وزارت جهاد کشاورزیترین کار ترین و اصلیالبته مهم

ت و دورریز محصوالت تولیدشده اس سرمایهتر، کاهش اتالف وری باالکشاورزی بوده است، چراکه تکمیل زنجیره تولید به معنای بهره

صنایع  هکه نتیجه آن کاهش قیمت و توزیع بهتر محصوالت، کیفیت باالتر و صادرات بیشتر و... خواهد بود. به همین دلیل نیاز بوده ک

 ۸0۸تعداد شش هزار و  ۱3۹۱ تا پایان سال برنامه پنجم توسعهتبدیلی و تکمیلی نیز فعال شود. بر اساس آمار موجود از ابتدای 

تن مواد خام کشاورزی احداث و فعالیت داشتند، اما در دولت یازدهم با افزایش تعداد دو هزار  ۲70هزار و  3۲بنگاه با ظرفیت جذب 

درصد ظرفیت قبلی به ظرفیت جذب مواد خام محصوالت کشاورزی در  4۶تن به میزان  ۹0۸هزار و  ۱4بنگاه با ظرفیت  ۲۶5و 

 کشور اضافه شده است. مواد غذاییع تبدیلی و صنای

  
 1392مقایسه عملکرد توسعه صنایع تبدیلی کشور قبل و بعد از 

 ظرفیت صنایع تبدیلی کشور )هزار تن( های صنایع تبدیلیتعداد بنگاه شرح ردیف

 3۲۲70 ۶۸0۸ ۱3۹۱از ابتدا تا  ۱

 ۱4۹0۸ ۲۲۶5 ۱3۹5تا پایان سال  ۱3۹۲از سال  ۲
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سردخانه برای محصوالت کشاورزی با ظرفیت دو  ۹4تعداد یک هزار و  ۱3۹۱همچنین از ابتدای برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 

تن  33۹سردخانه با ظرفیت یک هزار و  50۲فعالیت داشتند، اما در دولت یازدهم با افزایش تعداد هزار تن احداث و  ۶3۹هزار و 

 های کشور افزوده شده است.های قبلی به ظرفیت سردخانهدرصد ظرفیت سردخانه 5۱معادل 

  
 1392های کشور قبل و بعد از جدول مقایسه عملکرد توسعه سردخانه

 های کشور )هزار تن(ت سردخانهظرفی تعداد سردخانه شرح ردیف

 ۲۶3۹ ۱0۹4 ۱3۹۱از ابتدا تا  ۱

 ۱33۹ 50۲ ۱3۹5تا پایان سال  ۱3۹۲از سال  ۲

  
های مختلف زیربنایی های مهمی انجام شده است. اجرای طرحوری آن نیز اقدامترین بخش ازجمله بخش آب و بهرهالبته در مهم

کشی، انتقال آب با لوله، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، های فرعی آبیاری و زهاحداث شبکههای نوین آبیاری، نظیر توسعه سامانه

 های آبیاری عمومی و... همت گماشته است.احیاء و مرمت قنوات، احداث کانال

های تار سامانههزار هک 4۲5های فرعی آبیاری و زهکشی، هزار هکتار شبکه 430تاکنون بیش از  ۱3۹۲های مورد طی سال در همین

کیلومتر قنات احیا و  ۱3۶۶هزار هکتار کانال آبیاری عمومی و  3۲هزار هکتار تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی،  ۲3۲نوین آبیاری، 

 مرمت شده است.

د و برای گیربردار صورت میسازی مصرف آب و با اهداف کمک و مساعدت به کشاورز و بهرهمنظور استفاده در بهینهها بهتمامی آن

 کند.نیز پرداخت می یارانهدرصد  ۸5ها اجرای آن

 خشب در توسعه پنجم برنامه دستاوردهای تکمیل و ششم برنامه اهداف تحقق برای شدهانجام راهکارهای از بخشی فقط این اقدامات

 ./است بوده کشاورزی

ht t p://www.i ana.i r /%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B4%DA%A-۹% 
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 برنامه و سیاست ها 

 آیانا ۱3۹۶/۱۲/۲۸

  کشاورزی بخش عملکرد ساله 10 روند بررسی

 وری مواجه است های نهم و دهم با افزایش بهرهدولت کنونی نسبت به دولت

های اخیر دهد که سطح زیر کشت محصوالت در سالبررسی یک دهه عملکرد بخش کشاورزی نشان می :مسلم تقوی-کشاورزی-ایانا

دهد، ضریب تولید کشاورزی به سطح زیر رو شده است. روندی که نشان میکاهش یافته و در مقابل آن تولید محصوالت با رشد روبه

  .وری مواجه شده استهای نهم و دهم با افزایش بهرهکشت در دولت کنونی نسبت به دولت

رسید، مجموع تولیدات زراعی میلیون هکتار می ۱3که سطح زیر کشت به  دولت نهمهای ابتدایی به گزارش خبرگزاری ایانا، در سال

، در تولید محصوالت زراعی های اخیر که سطح زیر کشت کشور به نسبت کاهش داشته استمیلیون تن بود، اما در سال 70کشور 

 دهد.شده را نشان میاستفاده خاکنسبت به  کشاورزیوری تولیدات توجهی هستیم که بهبود بهرهشاهد افزایش قابل

به حدود  ۸7-۸۶میلیون هکتار بوده است و در سال زراعی ۱3مجموع سطح زیر کشت در کشور حدود  ۸۶تا  ۸4های زراعی طی سال

یلیون م 50میلیون تن به حدود  70هزار هکتار رسید. در همین سال مجموع تولیدات نیز به شدت کاهش داشت و از بیش از  ۱0

ریزی و امور ریزی و امور اقتصادی معاونت برنامههای آماری منتشر شده از سوی معاونت برنامهتن کاهش یافت.بر اساس گزارش

با کاهش نسبی به سال زراعی پیشین خود داشت ولی مجموع  ۸۹-۸۸سطح زیر کشت در سال  وزارت جهاد کشاورزیاقتصادی 

نهم و دهم شاهد افزایش عملکردی  دولتهای زراعی توجهی مواجه بود. به جز در این دوره در دیگر سال تولیدات با افزایش قابل

 ایم.)تولید کیلوگرم در هکتار( در حوزه کشاورزی کشور نبوده

 کاهش باوجود که است سالی اولین ۹3-۹۲ زراعی سال ( شاهد هستیم4شماره ) جدول( و 3گونه که در مقایسه جدول شماره )آن

 ولیداتت زمانهم افزایش و کشت زیر سطح کاهش یعنی روند این. است پیداکرده افزایش کشاورزی تولیدات میزان کشت زیر سطح

 ادامه پیدا کرده است. ۹5های منتهی به سال سال طی

  
 (1مجموع تولیدات زراعی )جدول 
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  (2زیر کشت)جدول سطح 

ای و ... که زمانی وضوح دید غالت، شامل گندم، جو، شلتوک، ذرت دانهتوان بهمی محصوالت کشاورزیبا بررسی تقسیم تولید 

با کاهش تولید مواجه شدند  ۹4-۹3تا سال  ۸7-۸۶های مرور زمان در سالداد به بیشترین حجم از تولیدات را به خود اختصاص می

 سایر و گیفرنگوجه پیاز، زمینی،سیب قبیل از سبزیجاتی ی و....اای شامل یونجه، شبدر، ذرت علوفهو در مقابل، تولید نباتات علوفه

یشتری مراتب بتولید به سبزیجاتهای دیگر ای و در سالهایی نباتات علوفهاند. حتی در سالتوجهی بودهقابل رشد شاهد سبزیجات

 اند.از غالت داشته

های کشاورزی تناسبی میان همه بخش ۹5-۹4ساله تنها در سال زراعی  ۱0بینیم طی دوره ( می3طور که در نمودار شماره )همان

 میان همه محصوالت اصلی کشاورزی از کل تولیدات زراعی وجود دارد. وجود دارد و تقریباً توزیع مناسبی

های زیر بیشترین تولید محصول صنعتی شامل پنبه، توتون، چغندرقند، سویا، کنجد، گلرنگ، آفتابگردان باید اشاره کرد در جدول

شود. در گروه حبوبات هم انه و خیار میترین موارد محصوالت جالیزی نیز شامل خربزه، هندوشود. اصلیروغنی، کلزا و نیشکر می

 بیشترین تولیدات به نخود، لوبیا و عدس اختصاص دارد.

 (3تولیدات زراعی)جدول شماره 
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 تولیدات کشاورزی

ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد ریزی و امور اقتصادی معاونت برنامههای منتشر شده از سوی معاونت برنامهبر اساس گزارش

 ( آمده است.4در جدول شماره ) ۹5-۹4تا سال زراعی  ۸4-۸3سطح زیر کشت و مجموع تولیدات از سال زراعی کشاورزی، 

 (4)جدول شماره  95تا  83مجموع تولیدات زراعی از سال  
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 http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B4%DA%A-۹%D۸%B4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال 

 زراعی

مجموع تولیدات 

 زراعی
 حبوبات غالت

محصوالت 

 صنعتی
 سبزیجات

محصوالت 

 جالیزی

نباتات 

 ایعلوفه

سطح زیر 

 کشت

83-84 ۶۹۹40 ۲۱۹00 ۶3۹ ۱۱370 ۱40۶0 7330 ۱44۸0 ۱304۹ 

84-85 7۱۲۶0 ۲۲4۱0 ۶7۸ ۱۲5۸0 ۱37۹0 ۶۸۲0 ۱4۸۱0 ۱۲۹۶۱ 

85-86 73۶۱۸ ۲40۱۶ 7۱0 ۱۱۶75 ۱4۲0۲ 7۶04 ۱5۲۲۸ ۱34۱۸ 

86-87 53۲۶۶ ۱۲۱7۸ 370 ۶3۲۹ ۱34۸3 5۸50 ۱470۶ ۱045۱ 

87-88 ۶۱۹۶0 ۱7۹34 4۲۱ 554۸ ۱535۸ ۶4۲3 ۱5۹0۲ ۱۲34۶ 

88-89 ۶۹44۸ ۱۹5۸3 4۱۹ ۱0۱۲۹ ۱۶۲۸۸ ۶۹73 ۱5۹۱0 ۱۲004 

89-90 ۶5437 ۱50۱۱ 4۲0 ۱۱0۶0 ۱5۹0۲ ۸034 ۱4۸۲۲ ۱۱۸54 

90-91 ۶550۶ ۱574۲ 4۶۲ ۱0۱4۱ ۱550۱ ۸۲53 ۱4۹53 ۱۲37۶ 

91-92 ۶۸073 ۱۶4۱۸ 504 ۱07۱0 ۱5۶۱۹ ۸۸7۲ ۱55۲۹ ۱۲۱۶3 

92-93 7407۲ ۱755۱ ۶۱5 ۱۱۸۶۶ ۱۶۲0۱ ۹۲5۹ ۱۸437 ۱۱۸3۸ 

93-94 7703۸ ۱۸۲4۱ 5۱۸ ۱34۶0 ۱7335 7۶07 ۱۹۶5۹ ۱۱377 

94-95 ۸۲۹۹۱ ۲۲40۸ ۶70 ۱35۹5 ۱70۱3 ۸04۸ ۲0703 ۱۱7۶۶ 

 هزارهکتار هزار تن  
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا ۱3۹۶/۱۲/۲۸

  غباروگرد بحران کنترل در دیپلماسی نقش

 کند زیست نمیوزارت امورخارجه تالشی برای دیپلماسی محیط

 غربیجنوب و جنوبی هایاستان در ریزگردها و غبار و گرد بحران به قطعا ٬های ایران پیش بیایداکنون دیگر وقتی بحث بر سر بحران

ها را با مشکالت بسیاری مواجه کرده و این استان مردم ستسالی چند که ایپدیده. شودمی اشاره ایران مرکزی هایاستان حتی و

  .دهدهر سال از سال گذشته با قدرت بیشتری خود را نشان می

زی جمعیت و امنیت ملی این مناطق حساس مر این بحران نه تنها بر زندگی و سالمت بسیاری تاثیر مستقیم گذاشته که بر تثبیت

 هم تاثیرات منفی دارد.

 غیر ها،باتالق شدن خشک و کویرها آمدن وجود به اصلی دلیل و است عراق شده خشک هایباتالق و کویرها ٬ردهاریزگ این سرمنشاء 

 هایرودخانه یعنی عراق اصلی شریان دو آب دیگر معنایی به. است شده عنوان ترکیه در آتاتورک سد آبگیری عراق، نابسامان وضعیت از

 کشیالنهرین رطوبت خود را از دست داده است. از دیگر سو بهرهه کم شده و دشت بینترکی هایسدسازی دلیل به فرات و دجله

 دارادامه لیمشک به ار ریزگردها بحران کارنگرفتن دیپلماسی مناسب برای حل این معضل،رویه از منابع طبیعی و سوءمدیریت و بهبی

 ل کشور است.داخ در فراوانی هایتاالب رفتن دست از آن عوارض که کرده تبدیل

 که هاییفصل. است کرده باز دیپلماسی روابط برای ایتازه هایسرفصل ٬کندچنینی که چند کشور را درگیر خود میهای اینبحران

 دهمیاز دولت که بود همین برای. برود آن سوی به اشمحیطیزیست مشکالت حل برای است مجبور کشور هر دیپلماسی دستگاه

 ای برای رفع این بحران بردارد.های منطقهوغبار گامی جهت همکاریالمللی مقابله با گردنفرانس بینک برگزاری با توانست

دستگاه دیپلماسی واگذاشت. هرچند نظام حقوق ملی غبار را به وترین نقش برای مهار گردترین و کلیدیتوان مهمدرحال حاضر می

المللی تری نشان داده اما بحران ریزگردها به مثابه تهدیدی برای امنیت ملی و بینهای هوا توجه کمالمللی نسبت به آالیندهو بین

ها نشان دهد. از دیگر سو نالمللی مجبور است توجه بیشتری به این بحراناخواه قوانین نظام حقوقی بینشود و خواهمحسوب می

محیطی از اشکال نوینی است که با الهام غبار به میدان بیاید. دیپلماسی زیستودیپلماسی هر کشور هم مجبور است برای مهار گرد

به وجهی تمحیطی پا به میدان گذاشته است. میدانی که در صورت بیاز مفهوم دیپلماسی چندجانبه برای مقابله با مخاطرات زیست

 تواند تبدیل به بحرانی ملی شود که امنیت ملی کشور را نشانه رود.های حاصل از ریزگردها میبحران

 نقش تواندمی خارجه امور وزارت ٬هستند ترکیه و عراق کشورهای ٬های فرامرزی انتشار گرد و غبارترین کانونبا توجه به اینکه مهم

 عراقی و ترکی اماتمق با رایزنی و وگوگفت با و زیستی محیط متخصصین تجربیات و دانش به اتکا با آنان. کند ایفا بنیادینی و اساسی

 قربانی هسال هر که شود مناطقی تخلیه به منجر تواندمی د بحران را کنترل کنند. بحرانی که در صورت ادامه و حل نکردن آن،تواننمی

ل و الملتعهدات کنوانسیونی مشخصی وجود ندارد اما با توجه به عرف بین.هرچند درخصوص ریزگردها هستند ریزگردها و وغبارگرد

زیست مبنی بر اصل جلوگیری از ضرر و زیان به همسایگان، دیپلماسی از طریق مذاکره الملل محیطیکی از اصول مهم حقوق بین

 بهترین راهکار در مدیریت پیشگیری و وقوع پدیده ریزگردهاست.

است. سال به سال وضعیت  زیستی واقف نشدهرسد دستگاه دیپلماسی کشور هنوز به اهمیت دیپلماسی محیطبا این وجود به نظر می

 اما شودمی ترگسترده کشور در ریزگردها دامنه هم سال به سال و رودمی وخامت به رو غربی جنوب و غربی های جنوبی،استان

 .کندنمی کشورها بین مذاکرات طریق از بحران این حل برای مثمرثمری و چندان تالش دیپلماسی دستگاه همچنان

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

ht tp://awnrc.com/i ndex.php                                                                                                                   1396اسفند  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

38 ht tp://awnrc.com/i ndex.php 
 

 مناطق ٬معضل ریزگردها به قدری جدی و بنیادین شده که به گفته برخی کارشناسان در صورت عدم رسیدگی اساسی به این موضوع

 ایران یمل امنیت امستقیم که آن بعدی تبعات منتظر باید صورت این در و شودمی سکنه از خالی آینده سال چند در کشور جنوبی

 .بود دهد،می قرار هدف را

ht t p://www.i ana.i r /%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B4%D-۸%B3% 
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 برنامه و سیاست ها

 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶ اسفند ۲۶: تاریخ

 کشاورزی محصوالت بازار بر حاکم آرامش استمرار برای مناسب تدابیر اتخاذ لزوم

 اتخاذ همچنین و کشاورزی بخش مدیریت برای نوین ابزارهای و ها روش بکارگیری و نگری آینده ضرورت بر کشاورزی جهاد وزیر

 .کرد تاکید کشاورزی محصوالت بازار بر حاکم آرامش استمرار برای مناسب تدابیر

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،محمود حجتی در نشست  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

نیازمند نگرش های  مدیرت کشاورزیمشترک مدیران ستادی و روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها با بیان این که 

جدید با تحلیل و پردازش مسایل و موضوعات روز بخش کشاورزی است،اظهار داشت:با آینده نگری و تحلیل پدیده های پیرامون باید 

 .از بروز مسایل و مشکالت پیشگیری کنیم و یا آثار نامطلوب را به حداقل برسانیم

ا و مسایل و موضوعات کشاورزی و از ابتدا تا انتها به صورت حلقه های به هم وی تصریح کرد:مدیریت تولید را باید متناسب با تقاض

حجتی با تاکید بر این که حضور مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باید منجر به تسهیل امر .پیوسته و اثرگذار بر یکدیگر دنبال کنیم

زمان ها باید با برگزاری جلسات هماهنگی با کشاورزی و روان سازی محیط برای تولیدکنندگان باشد،خاطرنشان کرد:روسای سا

دستگاه های تابعه و دستگاه های مرتبط بیرونی،زمینه تسهیل کار کشاورزان را فراهم کنند تا تولیدکنندگان فقط دغدغه تولید داشته 

ی ط اقدامات و رفتارهاوی با بیان این که کشاورزی در حوزه تولید و مصرف فعالیتی وقفه ناپذیر است و به طور مستمر توس.باشند

پیرامونی متاثر می گردد،اظهار کرد:براین اساس باید با رویکردی فعاالنه و آینده نگرانه کارها و فعالیت ها به گونه ای انجام شود که 

 .اثرات پدیده های پیرامونی بر بخش کشاورزی به حداقل برسد

 .توسط تولیدکنندگان تامین شود صنعت دامپروری ژه دربه وی نهاده های تولید حجتی گفت:شرایطی باید فراهم شود که

وی خاطرنشان ساخت:برای پیشبرد سیاست های کشاورزی نیازمند کار اجتماعی و فرهنگی به منظور تقویت باور تولیدکنندگان به 

تولیدکنندگان و  حجتی با اشاره به این که مدیران کشاورزی مسئولیت دارند برای مسایل و مشکالت.زنجیره های تولید هستیم

کشاورزان و تامین مایحتاج مردم در حوزه مصرف،راه حل مناسب را در وقت مقرر پیدا و اعمال کنند،تصریح کرد:الزم است از اتخاذ 

تصمیمات موردی پرهیز و نسبت به تدبیر و تمهید و وضع رویه ها،دستورالعمل ها و موازین عمومی و اعالم آن به مردم اقدام شود تا 

 .ضیان نیاز به مراجعه به مجموعه وزارت جهاد کشاورزی نداشته باشندمتقا

وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد:با توجه به پیشرفت های دانش و تکنولوژی های کشاورزی باید نگرش ها،شیوه ها و ابزارهای جدید 

ت کشاورزی به ویژه کاالهای اساسی باید حجتی تاکید کرد:با عنایت به شرایط مناسب تولید محصوال.را در مدیریت ها اعمال کنیم

با اتخاذ تدابیر مناسب،طوری عمل کنیم تا وقفه ای در بازاررسانی محصوالت کشاورزی ایجاد نشود و آرامش کنونی تا پایان تعطیالت 

 .نوروز بر بازار حاکم باشد

همچنین خرید کلزا و گندم در مناطق گرمسیری  وی اظهار داشت:ایجاد آمادگی های الزم برای تامین نهاده ها در مناطق سردسیری و

 .ضروری است
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 برنامه و سیاست ها

 فودپرس ۱3۹۶ ماه اسفند ۲7 شنبه یک

 بازار تنظیم برای تدابیرالزم اتخاذ/اساسی تولیدکاالهای مناسب شرایط

 الزم،آرامش تدابیر اتخاذ با باید :گفت اساسی، کاالهای بویژه کشاورزی محصوالت تولید مناسب شرایط به اشاره با وزیرجهاد <کشاورزی

 .کرد حفظ نوروز پایان تا را اساسی محصوالت بازار

 استان کشاورزی جهاد های سازمان روسای و ستادی مدیران مشترک نشست در حجتی محمود کشاورزی، جهاد وزارت گزارش به

 وریط مناسب، تدابیر اتخاذ با باید اساسی کاالهای ویژه به کشاورزی محصوالت تولید مناسب شرایط به عنایت با: اظهارداشت ها

 وی.اشدب حاکم بازار بر نوروز تعطیالت پایان تا کنونی آرامش و نشود ایجاد کشاورزی محصوالت بازاررسانی در ای وقفه تا کنیم عمل

 مناطق در گندم و کلزا خرید همچنین و سردسیری مناطق در ها نهاده تامین برای الزم های آمادگی ایجاد: کرد تاکید همچنین

 .است ضروری گرمسیری

 ایلمس پردازش و تحلیل با جدید های نگرش نیازمند کشاورزی مدیریت که این بیان با خود سخنان از دیگری بخش در جهاد وزیر

 مشکالت و مسایل بروز از باید پیرامون های پدیده تحلیل و نگری آینده با:داشت اظهار است، کشاورزی بخش روز موضوعات و

 برسانیم حداقل به را نامطلوب آثار یا و کنیم پیشگیری

 هم به های حلقه صورت به انتها تا ابتدا از کشاورزی، موضوعات و مسائل تقاضا، با متناسب باید را تولید مدیریت:کرد تصریح وی

 .کنیم دنبال یکدیگر بر اثرگذار و پیوسته

 برای محیط سازی روان و کشاورزی امر تسهیل به منجر باید کشاورزی جهاد وزارت مجموعه حضور که این بر تاکید با حجتی

 مرتبط ایه دستگاه و تابعه های دستگاه با هماهنگی جلسات برگزاری با باید ها سازمان روسای:کرد خاطرنشان باشد، تولیدکنندگان

 .باشند داشته تولید دغدغه فقط تولیدکنندگان تا کنند فراهم را کشاورزان کار تسهیل زمینه بیرونی،

 یرامونیپ رفتارهای و اقدامات توسط مستمر طور به و است ناپذیر وقفه فعالیتی مصرف و تولید حوزه در کشاورزی که این بیان با وی

 ثراتا که شود انجام ای گونه به ها فعالیت و کارها نگرانه آینده و فعاالنه رویکردی با باید اساس براین:اظهارداشت شود، می متاثر

 .برسد حداقل به کشاورزی بخش بر پیرامونی های پدیده

 .شود تامین تولیدکنندگان توسط دامپروری صنعت در ویژه به تولید های نهاده که شود فراهم باید شرایطی:گفت حجتی

 به گانتولیدکنند باور تقویت منظور به فرهنگی و اجتماعی کار نیازمند کشاورزی های سیاست پیشبرد برای:ساخت خاطرنشان وی

 و تولیدکنندگان مشکالت و مسایل برای دارند مسئولیت کشاورزی مدیران که این به اشاره با حجتی.هستیم تولید های زنجیره

 اتخاذ از است الزم:کرد تصریح کنند، اعمال و پیدا مقرر وقت در را مناسب حل راه مصرف، حوزه در مردم مایحتاج تامین و کشاورزان

 شود اقدام مردم به آن اعالم و عمومی موازین و ها دستورالعمل ها، رویه وضع و تمهید و تدبیر به نسبت و پرهیز موردی تصمیمات

 .باشند نداشته کشاورزی جهاد وزارت مجموعه به مراجعه به نیاز متقاضیان تا

 دجدی ابزارهای و ها شیوه ها، نگرش باید کشاورزی های تکنولوژی و دانش های پیشرفت به توجه با:شد یادآور کشاورزی جهاد وزیر

 .کنیم اعمال ها مدیریت در را
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 برنامه و سیاست ها

 فودپرس ۱3۹۶ ماه اسفند ۲4 شنبه نج

 شد تصویب روستایی اشتغال و صنعت بخش گسترش چهارگانه های طرح

 .کرد تصویب را طرح چهار روستایی اشتغال و صنعت اشتغال، بخش گسترش برای اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت

 از آماری هایتحلیل آخرین: گفت این بررسی جلسه در اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت تارنمای

 صنایع مثل اند،گرفته شکل روستاها حاشیه در که خرد صنایع در صنعتی هایبخش دهدمی نشان امسال ماهه۹ شده ایجاد اشتغال

 .بدهند اختصاص خود به را پایدار اشتغال از زیادی بخش اندتوانسته بندی،بسته و تبدیلی

 در که زااشتغال و تولیدی هایبخش که شود اصالح نحوی به هانامه آیین شد قرار جلسه این نتایج براساس: افزود «ربیعی علی«

 .برسند عملیاتی برداریبهره مرحله به بسرعت اداری، هایمحدودیت بدون دارند، همپوشانی روستایی و صنعتی هایحوزه

 تسهیالت دریافت مشمول هایطرح ضمانت بررسی برای «کوچک صنایع گذاریسرمایه ضمانت صندوق» توانمندی از بیشتر استفاده

 این زا یکی عشایری و روستایی اشتغال توسعه از حمایت قانون با همسو فراگیر اشتغال برنامه در یافته اختصاص منابع محل از

 طرح در صنعتی هایشهرک و کوچک صنایع سازمان هایبرنامه و هاظرفیت از عملیاتی استفاده موضوع همچنین.بود مصوبات

 پرکشش هایرشته تا رسید تصویب به روستایی نواحی و نفر هزار ۱0 کمتر دارای شهرهای در کار نیروی آموزیمهارت و کارورزی

 .شود داده آموزش صنعت بخش در اشتغالزایی برای

 بررسی را روستایی بخش ملی گذاریسرمایه هایطرح ملی، سطح در ایرسته صورت به صنعتی هایشهرک و کوچک صنایع سازمان

 .شوند معرفی هابانک به تسهیالت پرداخت برای تایید صورت در تا کند معرفیمی ملی فنی کمیته به و

 هدف با جدید هایرسته پیشنهاد دریافت برای اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت سازی آماده راهبردی هایبرنامه ارائه و طراحی

 کوچک صنایع و صنعتی هایشهرک شرکت در پیشنهادها شدن عملیاتی و روستایی و ملی فراگیر اشتغال محل از تسهیالت دریافت

 سال در که است مقاومتی تصاداق های سیاست بندهای از کار بازار ساماندهی ایرنا، گزارش به.بود نشست این دیگر مصوبه ایران،

( ۱3۹۶) نیز امسال و گرفت نام »عمل و اقدام مقاومتی؛ اقتصاد» انقالب معظم رهبر سوی از ۱3۹5 سال آن، از پس.شد ابالغ ۱3۹۲

 .»اشتغال -تولید مقاومتی؛ اقتصاد»
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 برنج
 سفار - ۹۶/۱۱/۲۹ : اریخت

  ممنوع مطلقاً کشور در تراریخته برنج تولید

اما سؤالم این است چرا در اروپایی  :تراریخته در کشور را ممنوع خواند و گفتعضو ناظر در شورای ایمنی زیستی کشور تولید برنج 

  .کند مصرف محصوالت تراریخته برای مردمش ممنوع استکه برای ما محصوالت تراریخته را نسخه می
رشت با اشاره به ممنوعیت استفاده از محصوالت ترا ریخته  در خبرگزاری فارسوگو با محمدصادق حسنی شامگاه شنبه در گفت

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

 .کند مصرف محصوالت تراریخته برای مردمش ممنوع استرا نسخه می
ؤالم را کس پاسخ ستاکنون هیچ: صوالت تراریخته ازجمله برنج در کشور هیچ ضرورتی ندارد افزودوی با تاکید بر اینکه تولید مح

ها از تولید برنج تراریخته در کشور ناشی از چه چیزی نداده که ترویج تراریخته در کشور چه لزومی دارد و تالش برخی

هستند تا برنج تراریخته تولید کنند و توجیهشان نیز در تالش  برخی: نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی گفت.است

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

 .شودخارجی وارد کشور می
می توانیم در برنج خودکفا شویم و هیچ لزوده میعضو ناظر در شورای ایمنی زیستی کشور با تاکید بر اینکه ما با شرایط بسیار سا

ردن ای تولید کها دنبال تراریختهکنم چرا برخیمن تعجب می: برای تحقیقات تراریخته روی محصول برنج وجود ندارد تصریح کرد

لی برای کنند که دلیصراحت اعالم میکه اعضای کمیسیون کشاورزی همه خارج از مباحث سیاسی بهبرنج هستند درحالی

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

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

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

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

 .شودگاه اجازه تولید آزمایشگاهی یک کیلوگرم برنج تراریخته نیز داده نمیمازندران هیچ
php?nn=ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .۱3۹۶۱۱۲۹000۲۸۶ 
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 پنبه
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 تامین منابع مالی
 سفار - ۹۶/۱۱/۲7 : تاریخ

  نیست مدارس در شیر توزیع از خبری امسال/ شد منتفی لبنیات به یارانه اختصاص

کرده بود که یارانه به لبنیات اختصاص یابد، اما این موضوع ماه مصوب ستاد تنظیم بازار سوم بهمن: دبیر انجمن صنایع لبنی گفت

  .به دلیل فشار بار مالی برای دولت منتفی شد
ول ویژه سه محص، در مورد آخرین وضعیت تعیین قیمت لبنیات بهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی رضا باکری در گفت

دولت  اما با توجه به اینکه، ای را داده بود که به لبنیات یارانه اختصاص یابدماه ستاد تنظیم بازار مصوبهسوم بهمن: گفتپرمصرف 

 .این مصوبه را پس گرفتند، فشارهای زیادی بابت کمبود بودجه و اختصاص یارانه دارد
گیری و نهایی شود که به دلیل کثرت م بازار تصمیمهفته گذشته قرار بود با وضعیت قیمت لبنیات در ستاد تنظی :وی افزود

 .موضوعات به دستور جلسه نرسید
طبق  :دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه قیمت شیرخام بعد از دو سال باالخره به قیمت اصلی خود رسید خاطرنشان کرد

تومان و باالی یک  ۱440یر یک میلیون باشد آخرین تصمیمات قیمت هر کیلوگرم شیر خام درجه یک که میزان باکتری آن ز

 .تومان توسط کارخانجات خریداری خواهد شد ۱3۲0میلیون باکتری 
سازمان حمایت کار کارشناسی خود را انجام داده : وی در مورد آخرین قیمت محصوالت پرمصرف لبنی از جمله ماست و پنیر گفت

 .دشوید منتظر بود و دید که چه تصمیمی برای تغییر قیمت گرفته میو آن را به ستاد تنظیم بازار تقدیم کرده است و با
: میلیارد تومان بودجه به آموزش و پرورش برای پرداخت بدهی کارخانجات لبنی خبر داد و گفت ۱۸0باکری همچنین از اختصاص 

 .اخت شوداین پول چند روز گذشته به آموزش و پرورش پرداخت شد تا بدهی شیر مدارس از سال گذشته پرد
میلیارد تومان برای توزیع شیر در مدارس  ۲00: وی در پاسخ به این سؤال که وضعیت شیر مدارس امسال به کجا رسید هم گفت

 .امسال بودجه در نظر گرفته شده بود که تأمین نشده است و به همین دلیل خبری از توزیع شیر در مدارس نیست
ای به های مصرفی دامداران نسبت به پایین بودن قیمت شیرخام اعتراض کرده و نامهدهبه گزارش فارس، به دلیل افزایش قیمت نها

حال کارخانجات لبنی خواستار افزایش قیمت محصوالت پرمصرف اند، درعینستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی ارسال کرده

 .م بازار واگذار شده استازجمله ماست، پنیر و کره هستند، اما تعیین قیمت نهایی به ستاد تنظی
ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱۲70004۶0 
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 تامین منابع مالی

 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶ اسفند ۲7: تاریخ

 شد پرداخت 9۶ سال در کشاورزی خسارت جبران غرامت ریال میلیارد هزار14

 .است شده پرداخت غرامت ریال میلیارد هزار ۱4 به نزدیک تاکنون ۹۶ سال آغاز از: گفت کشاورزی بیمه صندوق مقام قائم

بیمه کشاورزی، محمدابراهیم حسن نژاد در نشست ، به نقل از روابط عمومی صندوق گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

سراسری مدیران ستادی و استانی مدیریت بحران کشور، خدمات بیمه کشاورزی در جهت تعدیل نوسان درآمدی کشاورزان از طریق 

 .های مالی بخش کشاورزی را تشریح کردنقش آفرینی در مدیریت ریسک

درصد  ۹0، اظهار کرد: در دهه گذشته بیش از تغییر اقلیمسارات در جهان و پدیده وی با اشاره به وضعیت و روند رو به افزایش خ

اند که نشان از حجم باالی خسارات بخش کشاورزی از بیمه گذاران بیمه کشاورزی از صندوق بیمه کشاورزی غرامت دریافت کرده

شود و جبران این خسارات و ارد ریال تخمین زده میهزار میلی ۲00ای که خسارات مستقیم سالیانه این بخش بیش از دارد؛ به گونه

 .کاهش اثرات آن نیازمند یک عزم ملی و همکاری همگانی است

هزار میلیارد ریال غرامت پرداخت شده است که از این میان؛ فقط درپی شیوع  ۱4تاکنون نزدیک به  ۹۶حسن نژاد افزود: از آغاز سال 

هزار میلیارد ریال بابت طیور تخمگذار تجارتی، غرامت به مرغداران زیان دیده پرداخت  ۲لغ بر بیماری آنفوالنزای فوق حاد پرندگان با

درصد محصوالت باغی که  70درصد زراعت آبی و  ۸0درصد غرامات مربوط به زراعت دیم و نیز  ۱00وی خاطرنشان کرد: .شده است

 .ستتحت پوشش بیمه بوده اند، در کنار سایر زیربخش ها پرداخت شده ا

با اشاره به اجرای برخط عملیات بیمه گری، نظارت، پایش و ارزیابی خسارات در کشور بر شفافیت  صندوق بیمه کشاورزیقائم مقام 

 .ای در کشور تأکید کردعملیات بیمه

ht t ps ://www.yj c .i r /f a/news /۶47703۶/۱4%D۹%۸7% 
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 تامین منابع مالی

 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶ اسفند ۲7: تاریخ

 شودمی صرف محروم مناطق در اشتغال توسعه برای دالر میلیون نیم و یک

به . ببرند بهره درصد ۸ تا ۶ هایوام از روستاییان سایر و اشتغال برای درصدی 4 هایوام از توانندمی مرزنشین روستاییان: گفت رضوی

ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیگزارش خبرنگار 

ری بر اساس پیگی: نامه همکاری توسعه صنعت و اشتغال پایدار در مناطق محروم با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اظهار کردتفاهمدر حاشیه امضای 

 .نامه با ایدرو شویمموفق به امضای تفاهم ۹۶ها و کارهای بسیاری که انجام داده ایم توانستیم در آخرین روزهای کاری سال 

ایر روستاییان و عشهای فیزیکی و استانی ریزی کشور از آن غافل بودیم، سرمایهوی افزود: یکی از موضوعاتی که در نظام برنامه 

های موجود در این حوزه ها را بیش از پیش تواند ظرفیتاست که سازمان ایدرو با توجه به اینکه یک سازمان اجرایی است می کشور

میلیون عنوان شغلی در دنیا عوض شده و  ۸تا  4، ۲030بینی های جهانی تا سال کرد: بر اساس پیشرضوی تصریح  .شکوفا کند

 .شودمیلیون عنوان شغلی جدید ایجاد می ۲نزیک به 

تواند در کشور عناوین های توانایی است که میمعاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود: ایدرو یکی از سازمان 

 .ی جدید را بوجود آوردشغل

های مناسب و درآمدزایی در مناطق محروم وی اذعان کرد: دولت تدبیر و امید با آسیب شناسی که انجام داد دریافت که فقدان شغل 

ای را به مجلس برد و با تصویب مجلس شورای اسالمی یکی از مشکالت بزرگ کشور است و در جهت رفع این مشکل دولت الیحه

 .اختصاص داده شده است مناطق محروم نیم میلیون دالر برای توسعه اشتغال در مبلغ یک و

های مردمی است و در این راستا طی توافق صورت گرفته با ایدرو، با شروع رضوی تأکید کرد: هدف ما استفاده حداکثری از ظرفیت 

 .کارهای بزرگی برای روستاییان و عشایر کشور صورت خواهد گرفت ۹7سال 

درصدی برای اشتغال و  4های توانند از وامون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: روستاییان مرزنشین میمعا 

در ادامه منصور معظمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان .ببرند بهره درصد ۸ تا ۶  هایسایر روستاییان از وام

شاهد انعقاد قرارداد بین ایدرو و معاونت توسعه  96اظهار کرد: خوشحالم که در روزهای پایانی سال  گسترش و نوسازی صنایع ایران

گذاری در مناطق محروم و نقاطی است سرمایه ایدرووی افزود: یکی از وظایف  .روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری هستیم

ها نیست و بر اساس قانون شرایطی فراهم شده که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که بخش خصوصی عالقمند به ورود به آن

 .گذاری به این امور ورود کندو سرمایه اشتغالبرای حمایت از 

ها را مرتفع کرده و با توجه به ایم و بخشی از دل نگرانینامه امروز سعی کرده وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در تفاهم 

 .، اشتغال و تولید هستیم، به هدف کمک به توسعه اشتغال در مناطق روستایی دست یابیماقتصاد مقاومتیاینکه در سال 

 .انجامدمناطق محروم می نامه کنونی به توسعه اشتغال و صنعت درمعظمی در پایان تأکید کرد: مجموع تفاهم 

ht t ps ://www.yj c .i r /f a/news /۶477337/%DB%۸C%DA%A۹%D-۹% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 سفار - ۹۶/۱۱/۲5 : تاریخ

 580 ساماندهی/ دنیا در نوآوری حوزه در ایران 120 رتبه داد خبر کشاورزی ترویج و تحقیقات سازمان رئیس

  کشور در بنیاندانش شرکت

کشور با اشاره به  ۲از یاسوج، اسکندر زند پیش از ظهر امروز در گردهمایی محققان معین منطقه  خبرگزاری فارسبه گزارش 

توجه به کیفیت محصوالت کشاورزی نخستین مبحث : اظهار کرد، قرار داردموضوع در وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه  ۱0اینکه 

 .وجه در بخش کشاورزی است و کیفیت محصوالت غذایی در آینده مورد توجه جدی قرار داردمورد ت
د و صادرات و برند سازی محصوالت کشاورزی در دستور کار قرار دار :وی با اشاره به تولید محصوالت بخش کشاورزی بیان کرد

 .باید تجهیزات خود را برای صادرات مجهز کنیم
ش عالوه بر توجه به بخ: رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر توجه به کشاورزی خانوادگی تصریح کرد

تشخیص  ی در سطح وبرتولید و افزایش بهره، امنیت غذایی، گیرندکشاورزی کشاورزان هم باید دیده شوند و در اولویت قرار می

 .دار مورد توجه قرار خواهد گرفتدقیق محصوالت مزیت
هزار هیأت  ۲: افزود، های استان در بخش کشاورزی فعال هستندهزار نفر عضو هیأت علمی در دانشگاه ۶وی با اشاره به اینکه 

بنیان در شرکت دانش 5۸0، همچنین علمی در مرکز تحقیقات هستند که بیشتر کار حوزه کشاورزی بر دوش مرکز تحقیقات است

 .بخش کشاورزی ساماندهی شدند
ایران به لحاظ محصول : زند با بیان اینکه در مرکز تحقیقات محصولی محوری به خروجی محوری سوق داده شده است، گفت

 .را در اختیار دارد ۱۲0دنیا را دارد اما در حوزه نوآوری در جهان رتبه  ۱۶محوری رتبه 
مینه تیم اقتصادی تشکیل دادیم مرکز تحقیقات کشاورزی به دنبال اقتصادی کردن پژوهش است و در این ز: خاطرنشان کردوی 

 .ریال در چهار سال آینده افزایش داده شود 30که ارزش اقتصادی حوزه کشاورزی از یک ریال به 
ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱۲5000740 
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 تخم مرغ
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 تولیدات باغی
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 تولیدات زراعی
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 تولیدات دام و طیور
  آیانا ۱3۹۶/۱۲/۲۶

  شدند معدوم مرغ قطعه میلیون 25 حدود اخیر، هایماه در

 حاد یک تهدید دائمی برای صنعت طیور است اپیدمی آنفوالنزای فوق

ونشان گرانی میلیون قطعه مرغ را معدوم کرد تا برای بازار مصرف، خط ۲5آنفوالنزای فوق حاد پرندگان  :مریم میرزایی-کشاورزی-ایانا

  .بکشد

 ۹.5روز بعد خبر آمد که در این مدت  ۸0طیور،  صنعتتهدیدی شد برای  پرندگانمهرماه بود که بار دیگر آنفوالنزای فوق حاد 

میلیون قطعه مرغ  ۹.5گذار با اشاره به اینکه حذف دهندگان مرغ تخماند. البته دبیرکل کانون پرورشمیلیون قطعه مرغ معدوم شده

ر و های دیگاستانمرغ از محدودیت انتقال تخم»آورد، توضیح داده بود که مرغ به وجود نمیگذار، مشکل خاصی را در تولید تخمتخم

زمان زیادی طول نکشید که « مرغ در بازار افزایش یابد.ها قیمت تخمونقل موجب شده که در برخی استانهای باالی حملهزینه

 هزار تومان رساند. ۲0هر شانه آن را به  ماه قیمتمرغ آمد و در نخستین روزهای دیبه بازار تخم ایش قیمتافز

 هزارتومانی  19مرغ تخم

هایی ینیبکردند. پیشمرغ تا پایان سال حکایت میمچنان از گران ماندن تخمها هبینیرا شکسته بود و پیش گرانیمرغ رکورد تخم

شود مرغ را شامل میشانه تخم ۶گویند: این روزها هر کارتن که کنندگان )بنکداران( میطور که توزیعکه به واقعیت پیوستند و آن

داران فروخته هزار تومان به مغازه ۱7کنندگان باقیمت مرغ از سوی توزیعهزار تومان قیمت دارد و به عبارتی هر شانه تخم ۱0۲

 رسانند.کنندگان نمیهزار تومان به دست مصرف ۱۹مرغ را کمتر از فروشان هم هر شانه تخمداران یا به قولی خردهشود و مغازهمی

اما مرکز آمار در آخرین گزارش خود از  ماه حکایت دارند،مرغ به رکورد دیها در بازار از نزدیکی قیمت هر شانه تخمهرچند که خبر

ماه، متوسط قیمت ، اعالم کرد که در بهمن۱3۹۶ماه متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقالم خوراکی منتخب در بهمن

 ۱.5ماه با افزایش ریال است که نسبت به ماه قبل یعنی دی ۶0۸هزار و  ۸۱ زمستانمرغ ماشینی در دومین ماه یک کیلوگرم تخم

ای دو رسد را شانههزار تومان به فروش می ۱۹مرغ را که این روزها در بازار بیش از درصدی مواجه شده است. اگر هر شانه تخم

 کنندگان رسیده است.تومان به دست مصرف 3۲0هزار و  ۱۶های رسمی مرغ بر اساس گزارشکیلویی در نظر بگیریم، تخم

 تهدیدی دائمی به نام آنفوالنزای حاد پرندگان

در  لتدومرغ سایه انداخته و صدای انتقاداتی را مبنی بر اینکه حاد پرندگان در شرایطی بر بازار مصرف مرغ و تخمآنفوالنزای فوق

 د.دانرا یک تهدید دائمی میرساند که رئیس سازمان دامپزشکی، آنفوالنزا این اقالم ناتوان بوده را به گوش می تنظیم بازار

حاد پور چند روز پیش، در مراسم افتتاحیه ششمین کنگره دامپزشکی طیور با اشاره به اینکه بیماری آنفلوانزای فوقعلیرضا رفیعی

ل سا ۱00سال از شناسایی این بیماری و  ۱40»شده است، توضیح داد: سال قبل در جمعیت طیور شناسایی ۱40پرندگان اولین بار 

رو ها همواره با این بیماری روبهسال است و طی این سال ۶0گذرد. عمر صنعت طیور در کشور ما هم از عمر صنعت طیور در دنیا می

 «ایم.بوده

پرندگان،  مهاجرتتر های آن و از همه مهمطیور و فرآورده تجارتاو با یادآوری اینکه با توجه به صنعت عظیم طیور در دنیا، بحث 

 «باید برای کنترل این اپیدمی تدابیری بیندیشیم.»عنوان یک تهدید دائمی نام ببریم، گفت: باید از این بیماری به

گذار کشور، باعث شده تخم برد، به گفته دبیرکل کانون سراسری مرغعنوان یک تهدید دائمی نام میپور از آن بهاپیدمی که رفیعی

وند تا با این بیماری مقابله شده و این اپیدمی بیش از این صنعت طیور میلیون قطعه مرغ معدوم ش ۲5های اخیر، حدود است در ماه
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حاد پرندگان معدوم شدند تا افزایش میلیون قطعه مرغ بر اثر آنفوالنزای فوق ۲5کشور را زیر سایه نبرد. این در شرایطی است که 

وجود کند شدن روند بیماری که فرزاد طالکش  مرغ شود. افزایش قیمتی که باقیمت بدون هیچ ترسی وارد بازار مصرف مرغ و تخم

ها به منظور تنظیم بازار تخم مرغ در دستور کار قرار دهد و وارداتی که دولتیگذار از آن خبر میدبیرکل کانون سراسری مرغ تخم

رو با کمبود روبه»ه است که دادند، از بازار خداحافظی نکرد و مهمان ماندگار بازار شد. طالکش در این باره به خبرنگاران توضیح داد

ها تاثیر گذاشته است. ما بیشترین تقاضای مصرف را در هستیم و هر چند این کمبود هنوز بحرانی نشده اما بر بازار مصرف و قیمت

در بازار ها به تهران برسد، مشکالتی را مرغ بخواهد از سایر استانتهران داریم و با این حال عرضه در این استان کم است، تا تخم

 «مصرف ایجاد خواهد کرد.
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 حبوبات
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 خاک
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 خرما
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 خدمات/خرید تضمینی
 آیانا ۱3۹۶/۱۲/۲۸

  زودرس تعهدات با روستاییان و کشاورزان بیمه صندوق ورشکستگی تسریع

  روستایی خانوار میلیونیک انتظار در ورشکستگی

 صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر در عنفوان جوانی پیر شد 

ای کشور، یعنی تأمین اجتماعی، های بیمهترین صندوقوجودآمده برای یکی از بزرگبحران به :لیال رزاقی-جامعه و فرهنگ-ایانا

شده در و پایین بودن حجم منابع تجمیع ای را تشدید کرده است. بازنشستگی زودرسهای بیمهنگرانی درباره وضعیت سایر صندوق

  .صندوق صندوق بیمه کشاورزان و روستاییان برای عمل به تعهدات، وضعیت این صندوق را هم متزلزل کرده است

صندوق بیمه "، طرحی را تصویب کرد که طی آن ۹7این در حالی است که اخیراً مجلس شورای اسالمی در قالب الیحه بودجه 

 ۶0اند و به سن سال حق بیمه پرداخت کرده ۱0ان، روستاییان و عشایر موظف است کلیه روستاییانی را که حداقل اجتماعی کشاورز

که به باور  ایمسئله "اند به آنان مستمری پرداخت کند.اندازه سنواتی که حق بیمه پرداخت کردهاند، بازنشسته کرده و بهسال رسیده

های اجتماعی این صندوق را در معرض ورشکستگی قرار خواهد ، بسیار بیشتر از سایر صندوقکارشناسان با توجه به کمبود منابع

گوید: صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر در عنفوان داد.عباس اورنگ، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی درباره این طرح می

ه سن بازنشستگی در آن باالست، در معرض خطر جدی است و جوانی پیر شد. سن بازنشستگان صندوق خیلی باال است. صندوقی ک

میلیون بیمه شده است. یعنی اگر این صندوق آسیب ببیند کند. جمعیت صندوق شامل بیش از یکبرای نظام چالش ایجاد می

 بینند.آسیب می خانوار روستاییمیلیون یک

هزار نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند. صندوقی  ۶00میلیون و طبق آخرین آمار بیش از یک

در همین مدت کوتاه ارائه بخشی از خدمات اجتماعی به جامعه تأسیس است، اما های تازهکه گرچه به لحاظ زمانی در زمره صندوق

روستایی غالباً به دو صورت تحت پوشش خدمات  جامعهعنوان بخشی از بدنه روستایی کشور را به عهده گرفته است. کشاورزان به

کنند تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند و گروهی دیگر ها که زیر نظر کارفرما کار میگیرند. بخشی از آنماعی قرار میاجت

خدمات بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند و هم از  ششپوتوانند تحت کنند، هم میکه خودکارفرما هستند و برای خودشان کار می

نمایندگان ، ۹7 بودجههای صندوق بیمه کشاورزان و روستاییان استفاده کنند. چندی پیش و در جریان تصویب الیحه حمایت

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر موظف است کلیه "بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن  مجلس

 حق که سنواتی اندازهبه و کرده بازنشسته اند،سال رسیده ۶0اند و به سن سال حق بیمه پرداخت کرده ۱0روستاییانی را که حداقل 

حاق اس به اینامه در او. داشت دنبال به را ربیعی علی واکنش که ایمصوبه ".کند پرداخت مستمری آنان به اندکرده پرداخت بیمه

شورای کل کشور در مجلس  ۱3۹7بودجه سال  الیحه( 7( به تبصره )۲با اشاره به بند الحاقی ) جمهور،معاون اول رئیس جهانگیری

ع آن ترتیب یا منابایناست که به دولتالزم برای  منابع مالیاعالم کرده است: این مصوبه دارای بار مالی و بدون تعیین  اسالمی

شدگان برداشت و به اساسی است یا باید از منابع سایر بیمه انونق 75باید از بودجه عمومی تأمین شود که این امر مغایر با اصل 

الناس و شرع است.وزیر و نیز خالف حق ساسیقانون ا 43 اصل( 5) بند و 40 اصل خالف و غیر به اضرار مصرف غیر برسد که باعث 

برای مخالفت با این بند الحاقی شده است. ربیعی  شورای نگهبانت با در این نامه خواهان مذاکره دول کار و رفاه اجتماعیتعاون، 

ن صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از اشاره کرده است که بر اساس این قانون در سال آینده تعداد بازنشستگا
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هزار نفر افزایش خواهد یافت که این امر باعث خواهد شد که میزان تعهد عملکردی صندوق از دو هزار  ۱35هزار نفر به بیش از  5۲

 .میلیارد ریال یعنی دو برابر افزایش یابد ۱4به رقم پنج هزار و  ۱3۹۶میلیارد ریال سال  300و 

ای است که ترین هزینهسال، محتمل ۱0سال به  ۱5پردازی از های صندوق با توجه به کاهش دوران بیمهافزایش تعهدات و پرداخت

 به این صندوق تحمیل خواهد شد.

ر دمدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر عباس اورنگ، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی و عضو سابق هیأت

ع های اجتماعی تابهای بیمهگوید: اساساً همه صندوقوگو با ایانا درباره احتمال ورشکستگی این صندوق در آینده نزدیک میگفت

هایی مثل صندوق اجتماعی برعکس صندوق هاییک اصل هستند و آن عدم توازن بین منابع و مصارف است. به این دلیل که در بیمه

کنند و دیر یا زود درگیر این چالش عدم توازن بین منابع و نوعی از خدمات اجتماعی استفاده میشدگان بهبیمه بازرگانی همه بیمه

 شوند.مصارف می

. طبیعتاً تر بکشانیممدتهای طوالنیکند: هنر مدیریتی این است که این عدم توازن را به دورهاین کارشناس تأمین اجتماعی تأکید می

متعددی در صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر  مشکالتهای دیگر مشکالتی داریم، در آینده با دوقطور که ما در صنهمان

های دوقتر از صنمدتق بیمه روستاییان، بسیار کوتاهکند؛ عمر تالقی مشکل در صندوبینی میرو خواهیم بود.اورنگ پیشنیز روبه

تر شود.عضو ها عمیقشود بحران در آنهای بیمه روستاییان باعث میای از عوامل در صندوقدهد: مجموعهدیگر باشد، و ادامه می

مه در مل به اختیاری بودن بیگوید: اولین عاپیشین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در توضیح این مسئله می

ها بیمه اجباری است. اجباری بودن باعث که در سایر صندوقگردد. درحالیو روستاییان و عشایر برمی کشاورزیصندوق بیمه 

تر شود و افراد در سنین مختلف بیمه شوند و به اختیار خودشان گذاشته نشود. ضمن ها متعادلک در صندوقشود که توزیع ریسمی

ند. ولی تر هستتر و سالمشوند و طبیعتاً جوانیمه میب اشتغالهای دیگر مثل تأمین اجتماعی بر اساس اصل اینکه افراد در صندوق

 یعتاًپایینی داشته باشند. طب درآمدآیند که سن باالتری دارند. ممکن است بیکار باشند یا در صندوق روستاییان، عموماً افرادی می

 ثلم وقایعی معرض در بیشتر رسند، یا سن باالتری دارند و یااین افراد یا زودتر به شرایط بازنشستگی و پرداخت تعهدات می

د و های دیگر دارند این صندوق ندارهای مثبت که صندوقتوانیم بگوییم برخی از مؤلفهقرار دارند؛ بنابراین می فوت و ازکارافتادگی

نی است که بیمراتب بیشتر با آن درگیر است. به همین دلیل قابل پیشهای دیگر ندارند، این صندوق بههای منفی که صندوقمؤلفه

ت های این صندوق در وضعیشدهرو شود.او در پاسخ به این سؤال که آیا فراوانی سنی بیمههتر با بحران روباین صندوق خیلی سریع

جوان را  شدگانگوید: زمانی که در صندوق کشاورزان و روستاییان، مسئولیتی داشتم، جذب بیمهمحتوم آینده تأثیر دارد یا خیر می

سال بودند، ولی با اینکه این سیاست توانست سن را  55شدگان باالی صورت سیاست صندوق اعالم کردیم. تا آن زمان بیشتر بیمهبه

 که گفتم این بیمه اختیاری است و افراد تمایلیها پایین بیاورد، اما بازهم میانگین سنی باالست. زیرا چنانشدهتا حدودی برای بیمه

رود و تاً ریسک ازکارافتادگی و فوت هم باالتر میکنند و طبیعندارند در سن پایین بیمه شوند، درنتیجه در سن باال مراجعه می

 رسند.ها زودتر به مرز پرداخت تعهدات میصندوق

وید: گکند و میاین کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی به فشارهای وارده بر صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر هم اشاره می

بگیرد؟  حقوقخواهد ساله کی می 70گویند فرد ست. نمایندگان مجلس میاین روزها صحبت از طرح بازنشستگی پیش از موعد ا

ن ای نداشته که اآلسالش بوده تازه آمده و بیمه شده و آورده 70پرسد که این فرد وقتی خواهد بازنشسته شود؟! کسی نمیکی می

سال گذشته به صندوق حق بیمه داده باشد، میانگین ارزش اسمی حق  ۱0ای نصیبش شود. حتی اگر فردی در مالحظهرقم قابل

ه درنهایت به دو تا س اقتصاد ایراناش چیزی حدود شش تا هفت میلیون تومان است. این رقم با این وضعیت بازار بیمه پرداختی

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/tags/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/tags/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%81%D9%88%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%81%D9%88%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

ht tp://awnrc.com/i ndex.php                                                                                                                   1396اسفند  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

60 ht tp://awnrc.com/i ndex.php 
 

چنانی نصیب کشاورز و روستایی تحت های ساالنه را هم در نظر بگیریم، بازهم سود آنرسد و حتی اگر نرخ رشدها و بازدهبرابر می

گوید، زودرس بودن پرداخت تعهدات از سوی صندوق شناس تأمین اجتماعی میکه این کارچنانشود.آنپوشش این صندوق نمی

شدگان بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر از دالیل اصلی متزلزل بودن وضعیت آن است. این روزها که بحث بازنشستگی زودرس بیمه

گرانی جدی کارشناسان این حوزه را فراهم این صندوق در مجلس مطرح است، موضوع تأمین منابع برای پرداخت تعهدات، زمینه ن

جمهور از کمبود منابع صندوق برای بازنشستگی رئیس معاون اولکرده است.با وجود اینکه علی ربیعی چندی پیش در نامه به 

به تأمین منابع صندوق روستاییان و عشایر اشاره کرد؛ اما نگفت این منابع از کجا و با چه  استیضاحزودرس گله کرده بود، در جلسه 

گوید: من خبری از جذب منابع ندارم، اما سال گذشته که این بحث مطرح شد، قرار میرقمی تأمین شده است.اورنگ در این مورد 

انه افتد. متأسفتأمین شود که این هم بیشتر روی کاغذ است و درواقع اتفاق خاصی درباره تأمین منابع نمی 44شد که از محل اصل 

معه بخورد جا زمینکه اگر این صندوق لطف هستند، درحالینسبت به صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر کم دولت و مجلس

جوانی پیر شد. سن بازنشستگان  اهند دید.او ادامه داد: صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر در عنفوانروستایی آسیب خو

صندوق خیلی باالست. صندوقی که سن بازنشستگی در آن باالست، در معرض خطر جدی است. ریسک آن باالست و باید تالش 

میلیون بیمه شده است. اگر این صندوق آسیب معیت صندوق بیش از یککنیم که این پیری زودرس برای نظام چالش ایجاد نکند. ج

 بینند.میلیون خانوار روستایی آسیب میببیند یک

هدات ها و تعگیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را قانونی کردن حمایترفت از بحران دامناورنگ تنها راه برون

ها، قرار گیرد که شرایطی را برای قانونی کردن این حمایت وزارتخانهگوید: امیدوارم این مسئله در دستور کار داند.او میصندوق می

هدات وزیران شروع به کار کرده و تعبه تصویب مجلس برساند. صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر متأسفانه بر اساس مصوبه هیأت

 ست./اتکا نیآن چون در قانون قید نشده، قابل
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 دانه های روغنی
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 روغن
 فودپرس ۱3۹۶ ماه اسفند ۲4 شنبه پنج

 رینگیت 2۴50-2550 تن هر بین جاری سال در پالم روغن نرخ کاهش بینی پیش

 تا ۲450 تن هر بین میالدی جاری سال در جهانی بازار در خام پالم روغن نرخ که معتقدند تحلیلگران - غذا اقتصاد <غذایی صنایع

 .داشت خواهد نوسان رینگیت ۲550

 و ارزی بازارهای سامان به نا وضعیت انبارها، در مذکور روغن موجودی باالی سطح ،«پرس فود» غذا اقتصاد خبری پایگاه گزارش به

 عوامل از نیز صادرات میزان کاهش. بود خواهد پالم روغن قیمت روی پیش موانع جهان در اقتصادی های سیاست بودن نامشخص

 ۲.47 به و شد کاسته پالم روغن موجودی میزان از درصد ۲.۹ فوریه ماه است گفتنی. بود خواهد پالم روغن بهای کننده تضعیف

 ماه در صعودی روند این و یابد می افزایش درصد ۱7 مارس ماه در پالم روغن تولید رود می انتظار دیگر سوی از. رسید تن میلیون

 .یافت خواهد ادامه نیز ژوئن و مه  های
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 روغن

 ایران اکونا – ۱3۹۶اسفند / /  ۲7یکشنبه . 

 بازار قیمت از ترپایین درصد 5 روغن توزیع

اساسی و ضروری تامین کاالهای  :معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت

 .برعهده شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور است

 روانی فضای در آرامش ایجاد منظور به: گفت عید شب بازار بر نظارت و کنترل برای حمایت سازمان برنامه  مورد در شهرام میرآخورلو

ت کاال و خدمات و در راستای جلوگیری از بروز التهاب قیمت ناشی از قیم غیرمنطقی افزایش و کمبود هرگونه از جلوگیری و جامعه

های بازار مانند کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مراتب طی دستورالعمل اجرایی طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار کاال و تغییر مؤلفه

 .های صنعت، معدن و تجارت ابالغ شده استخدمات به سازمان

تا  ۱3۹۶کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در بازه زمانی بهمن ماه دگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرفمعاون بازرسی و رسی

ریزی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم برای های ذیربط و برنامهبا اطالع رسانی، هماهنگی، هم افزایی با دستگاه ۱3۹7پایان فروردین 

ای مشترک، هد تأمین و توزیع کاال و خدمات با قیمت مناسب به مصرف کنندگان، انجام گشتنظارت و پایش مؤثر و به هنگام بر فرآین

 .شودها و شکایات مردمی و برخورد با تخلفات اقدام میتسریع در رسیدگی به گزارش

 های اساسی و ضروریوی همچنین در رابطه با تامین کاالهای اساسی از جمله برنج، روغن، گوشت، شکر و ... گفت: موضوع تامین کاال

باتوجه به اینکه تامین کننده اقالم اساسی و مایحتاج هموطنان بر عهده شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام 

کشور قرار دارد، لذا بر اساس دستورالعمل اجرایی توزیع اقالم اساسی و ضروری مشمول تنظیم بازار مصوب ستاد تنظیم بازار، مقرر 

و برنج تایلندی  pr11 ، برنج هندی۱۱۲۱توزیع کاالهای اساسی از قبیل انواع برنج وارداتی با برندهای پرمصرف برنج هندی  شد،

 .ریال به ازای هرکیلوگرم به مصرف کنندگان توزیع شود 3۹000و  ۲۶000، 5۶000های هومالی به ترتیب با قیمت

درصد پایین  5ه به احجام مختلف بر اساس تقاضای کمیسیون تنظیم بازار استان و میرآخورلو بیان داشت: همچنین انواع روغن با توج

ای، های زنجیرهفروشگاه)تر از قیمت حاشیه بازار پس از کسر تخفیفات توسط شرکت بازرگانی دولتی از طریق شبکه تعریف شده 

 .های مصرف محلی( در دسترس عموم قرار گیردتعاونی روستایی و تعاونی

هزار ریال  ۱۲۶هزار ریال به ازای هرکیلوگرم، تخم مرغ هر شانه به قیمت  ۶۲ود: تأمین و توزیع گوشت مرغ منجمد با قیمت وی افز

هزار ریال به ازای هرکیلوگرم با  3۲0هزار ریال و نیم شقه دست  340هزار ریال، نیم شقه ران  330و گوشت قرمز گوسفندی شقه 

 .شودشور انجام میمدیریت شرکت پشتیبانی امور دام ک

کنندگان و تولیدکنندگان افزود: لذا نظارت بر روند توزیع و کنترل معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف

شبکه پخش اقالم در مقاطع خرده فروشی همزمان از طریق بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و بازرسان اصناف کنترل 

فروشی، عرضه خارج از شبکه وفق قوانین و مقررات جاری با متخلفان برخورد خواهد مشاهده و احراز هرگونه تخلف گران و در صورت

وی گفت: هموطنان به عنوان بازوی تاثیرگذار در حوزه اجتماعی به لحاظ وسعت پوشش مشهود و امکان حضور در جغرافیای .شد

ها خود را در خصوص تمامی کاالها و خدمات ها و شکایتبخش نظارت بر بازار، گزارشتواند برای مشارکت در ای میگسترده منطقه

ها که در این ایام بصورت ویژه های صنعت، معدن و تجارت استانواحد رسیدگی به شکایات مردمی سازمان ۱۲4از طریق سامانه 

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان .دحالت آماده باش است، منعکس نمایند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیر

شود به جهت هم افزایی در برخورد موثر با کنندگان و تولیدکنندگان گفت: همچنین از هموطنان عزیز تقاضا میحمایت از مصرف
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اشته باشند. واحدهای متخلف، اهتمام ویژه در جهت خرید از واحدهای صحیح العملی که همواره همراه مصرف کنندگان بوده اند، د

در همین راستا در بخش صنایع لبنی واحدهای متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی جهت سیر مراحل قانونی معرفی شده اند و 

 .اند، مورد تقاضاستها اقدام نمودههمراهی مصرف کنندگان از واحدهای صحیح العمل که نسبت به برگشت قیمت

ht t p://i ranecona.com/۸۲7۲4/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۸%B۲% 
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 زعفران
 فارس - ۹۶/۱۱/۲5 : تاریخ

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

 آبخیزداری حوزه

میلیون دالر  ۱50درصدی زعفران در صادرات گیاهان دارویی کشور گفت: مبلغ  ۸0معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سهم  

  .اختصاص داده شد ۹7برای حوزه آبخیزداری کشور در سال 
 ۲0۱۶ج، اسکندر زند عصر امروز در نشست خبری با اشاره به رتبه علمی ایران گفت: در سال از یاسو خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ارتقاء پیدا کردیم 75به  ۲0۱7جهان بودیم که در سال  ۹۲جهان بود اما در حوزه نوآوری  ۱۶رتبه علمی ایران 
های اخیر در حوزه گذاری که در سالیهوی با اشاره به وضعیت کشاورزی کشور گفت: وضعیت کشاورزی خوب است و میزان سرما

 .گذاری شده استمیلیارد دالر در این حوزه سرمایه ۱0نظیر است و افزون بر آب و خاک شده در تاریخ بی
 هایحوزه در موارد، این بر عالوه و شده نوسازی کشاورزی بخش در آالتماشین درصد 35: کرد تصریح معاون وزیر جهاد کشاورزی

تواند به پیشرفت اقتصادی های شده، رشد قابل قبول در بخش کشاورزی میگذاریپرورش ماهی در قفس سرمایهژی و تکنولو

 .کمک کند
درصد محصوالت صادراتی در حوزه گیاهان دارویی زعفران است کشور در این  ۸0زند با اشاره به صادرات گیاهان دارویی گفت: 

 .زمینه از ظرفیت باالیی برخوردار است
 ۹7های زیادی برای گفتن داریم و برای سال ن وزیر با اشاره به طرح اصالح ملکه زنبور عسل گفت: در حوزه آبخیزداری حرفمعاو

 .میلیون دالر به حوزه آبخیزداری اختصاص یافت و حفظ آب، خاک و آبخیزداری در دستور کار جهاد کشاورزی است 150میزان 
م و کود محصوالت کشاورزی در ایران از متوسط در دنیا کمتر است، تصریح کرد: جهاد وی با بیان اینکه متوسط استفاده از سه

 .کشاورزی در زمینه تولید گندم پایداری این محصول را مدنظر دارد
ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=00۱7۸۸۱3۹۶۱۱۲5 
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶ اسفند ۲۸: تاریخ

 تومان هزار ۳00 و میلیون 5 زعفران کیلو هر نرخ حداکثر/97 نوروز آستانه در زعفران بازار آرامش

 .است برخوردار نسبی ثبات از بازار در اخیر های هفته با مقایسه در زعفران کنونی نرخ: گفت زعفران، ملی شورای عضو

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

هزار و حداکثر  ۸00میلیون و  3ثبات نرخ زعفران در روزهای پایانی سال خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ 

به گفته وی، نرخ کنونی زعفران در مقایسه با هفته های اخیر از ثبات نسبی در بازار برخوردار .هزار تومان است 300میلیون و  5

اما  ،خرید زعفرانران در ایام نوروز در بازار را پیش بینی کرد و افزود: علی رغم افزایش زوار و تقاضا برای حسینی قیمت زعف.است

 .نرخ این محصول به سبب ازدیاد عرضه نوسان خاصی نخواهد داشت

 از قبیل نقل و بیان کرد: با توجه به وجود برخی مشکالت صادرات زعفران،عضو شورای ملی زعفران با اشاره به آخرین وضعیت 

 .انتقال پول، آهنگ صادرات کند است به گونه ای که انتظار صادرکنندگان از میزان صادرات برآورده نشد

وی تصریح کرد: با وجود مشکالت پیش روی صادرات زعفران انتظار می رود که در سال آینده این مشکالت مرتفع شود تا بتوانیم با 

 .رفی برای گفتن داشته باشیمافزایش صادرات در بازارهای هدف ح

ht t ps ://www.yj c .i r /f a/news /۶47۶7۸۶/%D۸%A۲%D 
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 سالمت
 فارس - ۹۶/۱۱/۲5 : تاریخ

 مشترک سانان با بیماری/ است پیش نیم و ماه یک به مربوط تهران در آنفلوآنزا به مبتال وحشی پرنده ۳ مرگ

  نیست

الشه پرنده وحشی مبتال به  3های طیور سازمان دامپزشکی گفت: خبر کشف مدیرکل دفتر بهداشت و پیشگیری از بیماری

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

د نزای حادهد که این پرندگان مبتال به آنفلواشده نشان میفارس تهران کشف شده است و آزمایشات انجاممهاجر در دریاچه خلیج

هایی مبنی بر انتقال سویه جدید آنفلوانزای حاد پرندگان که از هفته گذشته در تاالب بوجاق در پی پخش این خبر نگرانی.اندبوده

های خبرنگار فارس از مسئوالن سازمان دامپزشکی چیز دیگری را تأیید به وجود آمد، اما پیگیریکیاشهر گیالن مشاهده شده بود، 

های طیور سازمان دامپزشکی به خبرنگار فارس گفت: پیدا اکبرشاهی مدیرکل دفتر بهداشت و پیشگیری از بیماریعلیرضا .کرد

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

به گزارش فارس، .ان مشترک نیست و خطری برای انتقال به انسال ندارداست که با انس H5N8 پرندگان نیست و همان ویروس

شدت نگران آن باشند که فعالً در بین پرندگان و انسان مشترک است و مردم باید به H5N6 ویروس آنفلوانزای پرندگان با عنوان

 .حیات وحش کیاشهر گیالن مشاهده شده است
ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱۲50004۲۶ 
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 سالمت

 سفار - ۹۶/۱۱/۲4 : تاریخ

 تحیا در فقط فعال انسان با مشترک بیماری/ نداشتیم هاداریمرغ در پرندگان حاد فوق آنفلوآنزای از موردی

 است شده مشاهده گیالن وحش

مدیرکل بهداشت و پیشگیری طیور سازمان دامپزشکی با بیان اینکه از خریداری پرندگان شکار شده در بازارهای شمال کشور و  

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

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

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

های طیور صنعتی ما نرسیده است اما این را هم نباید فراموش کرد که این ویروس به انسان قابل انتقال است چرا که طبق گزارش

داشته است  H5N6 نشأ ویروسیمورد آنفلوانزای انسانی گزارش شده که م ۱4در چین  ۲0۱4سازمان بهداشت جهانی در سال 

 .اندکه از این تعداد شش مورد فوت کرده
های تردد های ویژه از جمله نزدیک نشدن به محلوی تصریح کرد: اما هیچ جای نگرانی نیست چرا که مردم فقط باید مراقبت

 .مردار آنها به شدت خودداری کنند ها را جدی بگیرند و از تماس با باقیمانده مدفوع پرندگان یاپرندگان مهاجر مانند تاالب
کشور دنیا از جمله کشورهای اروپایی، آمریکا، آسیای میانه، کره شمالی و  ۶0اکبرشاهی همچنین به این نکته اشاره کرد که اکنون 

ر نوع جدید و ژاپن، چین و انگلستان درگی H5N8جنوبی، عربستان، عراق، افغانستان، اندونزی درگیر آنفلوآنزای پرندگان از نوع 

درگیر این نوع ویروس هستند، تا جایی که حتی طیور صنعتی افغانستان نیز با این نوع ویروس درگیری  H5N6 آنفلوآنزا یعنی

 .سازی پرندگان صنعتی خود استپیدا کرده و این کشور مشغول معدوم
ها به ی مجدد واحدهای صنعتی طیور و مرغداریسازوی در پاسخ به اینکه چه تدابیری برای جلوگیری از ورود این ویروس و معدوم

مورد که ممکن االمکان از ترددهای بیایم که حتیای را به شدت افزایش دادیم و تذکر دادهاید، گفت: نکات قرنطینهعمل آورده

ی ویورس آنفلوانزا ها شود خودداری کنند اما خوشبختانه هنوز موردی از کانون بیماراست عامل انتقال ویروس به داخل مرغداری

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

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

اکبرشاهی همچنین گفت که از خریداری .همچنین از تماس پرندگان زینتی خود با پرندگان آزاد پرواز جلوگیری به عمل آورند

پرندگان شکار شده در بازارهای شمال کشور و مصرف گوشت آنها و حتی خرید آنها برای نگهداری باید به شدت خودداری کرد اما 

 ۱7به گزارش فارس، از .رود و مردم نگرانی نداشته باشندت این را هم گفت که ویروس آنفلوانزای با پخته شدن از بین میدر نهای

ماه اولین ابتال به سویه جدید ویروس آنفلوانزای پرندگان در کیاشهر گیالن در بین پرندگان وحشی مشاهده شد که تدابیر بهمن

 .های دامپزشکی و حفاظت از محیط زیست در حال انجام استتوسط سازمان احتمالی برای جلوگیری از شیوع آن
ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱۲300۱۶5۱ 
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 سالمت

 سفار - ۹۶/۱۱/۲5 : تاریخ

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

 کشاورزان

میلیارد ریال تسهیالت به بخش کشاورزی  440هزار و  ۱۹، ۹۶مدیر شعب بانک کشاورزی در استان تهران گفت: در سال  

 .ایمها پرداختهمعدوم کردن مرغداریای برای بخش کشاورزی از جمله میلیارد ریال خسارت بیمه 70۶پرداخت شده و همچنین 
به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، فریدون بهبهانی بعدازظهر امروز در نشست خبری به ارائه گزارشی از عملکرد 

 هزار و ۱۹فقره تسهیالت به ارزش  ۲۸۸هزار و  ۲0مدیریت بانک کشاورزی در استان تهران اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال 

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

وی بیشترین حجم تسهیالت پرداختی را در راستای توسعه گلخانه و مکانیزاسیون اعالم کرد و گفت: دولت برای توسعه .داشته است

ایم، میلیارد ریال در استان تهران اعتبار پرداخت کرده 3۲7به میزان  ۹۶ن راستا در سال ها تأکید زیادی دارد و در همیاین بخش

مدیر .شده استمیلیارد ریال بوده است، یعنی رقمی بیش از برنامه در نظر گرفته ۲۶5، ۹۶که برنامه ابالغی ما برای سال درحالی

ایم، با نرخ پرداخت کرده ۹۶و  ۹5شعب بانک کشاورزی استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: بیشترین تسهیالتی که در سال 

هزار  3فقره معادل رقم  ۲۲0درصد در بخش صنایع تبدیلی است مضاف بر آنکه  ۱۶درصد در بخش کشاورزی و  ۱4سود تسهیالت 

 .سعه ملی پرداخت شده استمیلیارد ریال از محل صندوق تو ۲۱۹و 
میلیارد دالر صندوق توسعه ملی برای طرح اشتغالزایی  ۱.5قیمت بهبهانی همچنین در پاسخ به این سؤال که از تسهیالت ارزان

قیمت به عشایر میلیون ریال تسهیالت ارزان 500میلیارد و  ۱۱شود، گفت: روستایی، چه بخشی در استان تهران هزینه می

 .درصد امسال جذب و پرداخت شده است 4فقره معادل یک میلیارد تومان با نرخ سود  ۲۹ته که اختصاص یاف
محصول در  ۱۸گیرد، ای بانک کشاورزی قرار میمحصول کشاورزی تحت خدمات بیمه 4۲وی همچنین گفت: در استان تهران 

 .ندمورد طیور هست 7مورد آبزیان و  ۲مورد زراعی،  7مورد دام،  ۸حوزه باغات، 
پردازد و شده را میهای معدومها، این بیمه فقط هزینه مرغهای زیاد به مرغداریخبرنگار فارس پرسید؛ چرا با وجود خسارت

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

گیریم و تعرفه بیمه برای هر سن پولت متفاوت گذار( بیمه را در نظر میاساس سن پولت )مرغ تخمما هنگام بیمه کردن بر  :گفت

وی اضافه کرد: .روندهای بیمه تجاری به دنبال بیمه کشاورزی نمیکه بخش کشاورزی ریسک باالیی دارد، شرکتاست و ازآنجایی

ای برابر تعرفه بیمه 34ها ایم که در حوزه مرغداریردیم، خسارت دادهای که از کشاورزان دریافت کبرابر حق بیمه 5.۲همین امسال 

 .ایمایم غرامت پرداخت کردهکه گرفته
گذار به دلیل بیماری آنفلوانزا امکان پرداخت وام بانک های مرغ تخمخبرنگار فارس پرسید با توجه به اینکه بسیاری از مرغداری

ایم، آنهایی که اید پاسخ داد: به دو شکل بدهی آنها را استمهال کردهحوزه اندیشیده کشاورزی را ندارند و چه تدبیری در این

کنیم و آنهایی که چند قسط بلندمدت اند دوباره یک سال دیگر آن را تمدید میتسهیالت سرمایه در گردش یکساله از ما گرفته

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

های معوق در اختیار ما گذاشت که ما از میلیارد تومان بابت سود وام ۹4، ۹5دولت در سال  :میلیون تومان در استان تهران گفت

 .میلیارد ریال تسویه بگیریم ۲30هزار نفر کشاورز را بخشوده و از این محل  ۲ این محل توانستیم جریمه بدهی
هزار تومان از کشاورز حق بیمه دریافت  ۱5بهبهانی در توضیح بیشتر مشکالت بیمه گفت: اکنون به ازای هر هکتار گندم آبی، 

 .دهیممیلیون تومان به ازای هر هکتار خسارت می 3که هنگام پرداخت خسارت کنیم درصورتیمی
 70۶ایم اما در مقابل گذاران در بخش کشاورزی دریافت کردهمیلیارد ریال از بیمه ۱34وی این را هم گفت که امسال تا این لحظه 

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

میلیارد ریال به  3۹0واحد مرغداری در این استان را که درگیر بیماری شده بودند را تأیید کرد چراکه حدود  45صندوق بیمه 

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

 .مابقی را تا پایان سال بپردازیم
ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱۲500۱55۲ 
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 سالمت

 فودپرس ۱3۹۶ ماه اسفند ۲7 شنبه یک

 وزن کاهش برای گیاهی الغری چای نمونه 10

 اریبیم از پیشگیری و کنترل مرکز گزارش به توجه با. است شده تبدیل جهان سراسر در جدی مشکل یک به چاقی <غذایی مواد

 داشتن. دارند قرار عارضه این تاثیر تحت آمریکایی نوجوانان و کودکان درصد ۱7 و آمریکایی بزرگساالن سوم یک از بیش ،(CDC) ها

 .است شده پزشکان نگرانی موجب که است جدی موضوع چاقی یا وزن اضافه

 رینبهت از نمونه دو منظم، ورزش و سالم رژیم بنابراین. است کافی بدنی فعالیت عدم و ناسالم رژیم از ناشی معمول طور به چاقی

 یدمف وزن کاهش برای تواند می نیز گیاهی الغری چای از استفاده بدنی فعالیت و غذایی رژیم بر عالوه.است وزن کاهش برای ابزارها

 .دهید ارتقا را بدنتان سالمت و کرده کم را خود وزن توانید می روز در ها چای این از فنجان چند مصرف با. باشد

 حتی اه چای این. بسوزانید چربی تر سریع و راحتی به که شود می باعث و کرد خواهد تقویت را بدن متابولیسم گیاهی الغری چای

 .شوند چربی های سلول کاهش باعث توانند می و دهد می کاهش را بد کلسترول سطح

 نرود یادتان. کنند می نیز زدایی سم را بدن گیاهی های چای اکثر این، بر عالوه. کند می کمک اشتها کنترل به گیاهی الغری چای

 .کنید کم را خود وزن بهتر که شود می موجب بدن از زدایی سم که

 ،آرتریت از پیشگیری و انرژی افزایش هضم، بهبود به توانند می مطلب این در شده طرح گیاهی های چای وزن، مدیریت از غیر به

 .کنند کمک سرطان و دندان پوسیدگی

 ها آن از استفاده نحوه و گیاهی الغری چای چند معرفی

 سبز چای

 کاتچین گاالت اپیداالکاکتین حاوی چای این. است سبز چای گزینه بهترین شود، می گیاهی الغری چای از صحبت که وقتی

(EGCG) ها اکسیدان آنتی سطح همچنین سبز چای. کند می تر سریع وزن کاهش و ها کالری سوختن برای را متابولیسم که است 

 .کند می حمایت بدن زدایی سم سیستم از چای این منظم مصرف این، بر عالوه. دهد می افزایش بدن در را

 چربی جذب کردن محدود با سبز چای در EGCG که داد نشان شده انجام پنسیلوانیا ایالتی دانشگاه در ۲0۱4 سال در که ای مطالعه

 .شود می وزن شدن کم باعث چربی، از استفاده برای بدن توانایی افزایش و

I مجله در ۲00۹ سال در که مطالعه یک این، از پیش nt ernat i onal  J ournal  of  Obesi t y مثبت اثرات شد، منتشر 

 .کرد برجسته را وزن داشتن نگه متعادل و وزن کاهش بر سبز چای

 :کنید عمل زیر دستور طبق چای این تهیه برای. کنید استفاده روز در سبز چای فنجان 4 تا 3

 .بریزید فنجان در را کیفیت با سبز چای خوری چای قاشق ۲ تا ۱    

 .بریزید آن روی را گرم آب    

 .بگذارید دقیقه 3 تا ۲ را فنجان پوشش    

 .بنوشید را آن و کنید اضافه آن به خام عسل کمی    

 نعنا چای

 دهش خشک یا تازه نعنا های برگ از شده ساخته چای کند، می عمل اشتها برای طبیعی کننده مهار یک عنوان به نعنا که جا آن از

 .اند شده معرفی گیاهی الغری چای عنوان به نیز
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 مصرف از که شود می موجب اشتها کاهش این. شود می گرسنگی کاهش باعث غذایی وعده دو میان نعنا چای فنجان یک نوشیدن

 را ودخ کالری مصرف طبیعی طور به آن مصرف با بنابراین. است کالری کم نعنا این، بر عالوه. بپرهیزید کالری از غنی های خوراک

 .دهید می کاهش

 .ندک می کمک اشتها سرکوب به آن بخش آرام رایحه حتی. دهد می کاهش را استرس و کند می کمک نیز هضم بهبود به گیاه این

 .کنید اضافه جوش آب فنجان یک به را شده خشک یا تازه نعنا برگ غذاخوری قاشق ۱    

 .بگذارید دقیقه ۱0 مدت به را ظرف پوشش    

 .کنید اضافه آن به خام عسل کمی و کنید صاف را چای    

 .نکنید مصرف روز در بار 3 از بیش را چای این    

 .کنند استفاده نعنا چای نباید دهند می شیر نوزاد یا باردارند دارند، شدن باردار قصد که زنانی: نکته

 اوالنگ چای

 حاوی نیز گیاهی الغری چای این سبز، چای مانند. دهد می کاهش را شما وزن متابولیسم، میزان افزایش طریق از اوالنگ چای

 می کاهش نیز را بدن چربی غلظت و کلسترول حتی. بسوزاند را ها چربی سریعتر کند می کمک شما بدن به که است ها کاتچین

Chi مجله در ۲00۹ سال در که ای مطالعه.دهد nese J ournal  of  I nt egrat i ve Medi ci ne می نشان شده منتشر 

 متابولیسم بهبود طریق از بدن وزن کاهش و بدن چربی کاهش موجب چاق، و وزن اضافه دارای افراد روی بر اوالنگ چای که دهد

J در ۲00۱ سال در که دیگر مطالعه یک این، از پیش.شود می چربی ournal  of  Nut ri t i on که داد نشان بود شده منتشر 

 .شود می طبیعی وزن با مردان در چربی اکسیداسیون و انرژی مصرف افزایش باعث اوالنگ چای مصرف

 الغری ایچ این تهیه برای. است مناسب نیز قلبی های بیماری به مبتال بیماران و دیابتی بیماران برای وزن، کاهش بر عالوه چای این

 :کنید عمل زیر شیوه به گیاهی

 .بگذارید کنار را آن دقیقه ۲ سپس و آورده جوش به را آب فنجان یک    

 .کنید منتقل فنجان یک به را آب    

 .کنید اضافه آب به را اوالنگ چای برگ چایخوری قاشق ۲ تا ۱    

 .بگذارید دقیقه 5 تا ۱ را فنجان پوشش    

 .کنید میل را آن سپس    

 .کنید استفاده چای این از فنجان ۲ روز هر    

 سفید چای

 تیح چای این. شود می چربی های سلول گیری شکل مانع و است ها اکسیدان آنتی از غنی که است هایی چای از یکی سفید چای

 .بخشد می سرعت را متابولیسم روند نیز آن در کافئین. شود می ها چربی جذب در بدن توانایی کاهش باعث

Nut در ۲00۹ سال در که ای مطالعه ri t i on and Met abol i sm سفید چای عصاره که دهد می گزارش است، شده منتشر 

 به فرایند این. شود( چربی تجزیه) لیپولیز افزایش موجب و کند مسدود را( چربی های سلول تشکیل) آدپیوژنز موثر طور به تواند می

 .دهد می کاهش را چاقی با مرتبط های بیماری خطر و کند می مبارزه چاقی با خود نوبه

 رخوریپ غذایی های وعده بین تا کند می کمک شما به نتیجه در کند، می عمل اشتها طبیعی مهارکننده عنوان به همچنین چای این

 .نکنید
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 .بریزید فنجان یک در را سفید چای برگ غذاخوری قاشق ۱    

 .کنید پر داغ آب با را فنجان ¾    

 نیز دقیقه ۱0 به کشیدنش دم زمان است ممکن چای نوع به بسته البته. کنید صبر دقیقه 7 تا 5 حدود و بپوشانید را فنجان روی    

 .برسد

 .کنید میل و کرده اضافه آن به نعنا عرق یا لیمو آب کمی    

 .بنوشید روز در سفید چای فنجان 4 تا ۲ توانید می شما    

 .ندارید کننده شیرین افزودن به نیازی بنابراین. است شیرین طبیعی چای این

 هیبیسکوس چای

 از ییباال غلظت حاوی ماده این. است وزن کاهش برای عالی نوشیدنی شود، می تبدیل چای به که هنگامی هیبیسکوس زیبای گل

 .کند می کمک وزن کاهش به بدن ساز و سوخت افزایش طریق از که است ها اکسیدان آنتی

 ایه کربوهیدرات شود می باعث خود نوبه به فرایند این و دهد می کاهش را آمیالز تولید آن، در فازوالمین به ای کننده مهار آنزیم

 .کند می کمک شما وزن کاهش به حتی آن( آور ادرار) دیورتیک خاصیت عالوه، به. شوند جذب خون جریان در کمتری

Food & Funct مجله در ۲0۱4 سال در که مطالعه یک در محققان i on J ournal  افرادی که اند کرده ذکر است، شده منتشر 

 نسبت و بدنشان چربی درصد کمرشان، دور اند، کرده استفاده هفته ۱۲ مدت به هیبیسکوس عصاره از شده ساخته های قرص از که

 .داشت چشمگیری کاهش اند، کرده مصرف( دارونما) پالسبو که افرادی با مقایسه در کمرشان دور به ران دور

 :کنید عمل زیر صورت به گیاهی الغری چای این تهیه برای

 .کنید اضافه آب فنجان ۲ به را هیبیسکوس برگ غذاخوری قاشق ۲    

 .بجوشانید را ترکیب این دقیقه ۱0 تا 5 سپس و آورده جوش به را آب    

 .کنید اضافه آن به لیمو آب و عسل کمی و کنید صاف را چای سپس    

 .بنوشید هیبیسکوس چای فنجان 3 تا ۲ روز هر    

 .نکنید استفاده هیبیسکوس چای هستید، شیرده یا حامله اگر: نکته

  زنجبیل چای

 مصرف که شود می باعث امر این. شود می پرخوری از جلوگیری باعث ماده این. است مؤثر وزن کاهش ترویج در نیز زنجبیل چای

 .دهد می افزایش را بدن ساز و سوخت و بخشد می بهبود را هضم زنجبیل این، بر عالوه. شود کم روزانه کالری

J در ۲0۱4 سال در که ای مطالعه ournal  of  t he Sci ence and Food of  Agri cul t ure شود می یادآور شده منتشر 

 یریس احساس که هورمونی لپتین، سطح و کند می کمک بدن وزن کاهش به است، زنجبیل اصلی اجزای از یکی که جینجرول، که

 .بخشد می بهبود را کند، می القا را

Met در ۲0۱۲ سال در که مطالعه یک پیشتر، abol i sm از بعد زنجبیل چای فنجان یک نوشیدن که کرده اشاره بود شده منتشر 

 .شود می بعد ساعت شش تا گرسنگی احساس کاهش باعث غذا

 :کنید تهیه زیر صورت به را زنجبیل چای

 .کنید اضافه جوش آب فنجان یک به را آن و کنید تقسیم کوچک های تکه به را زنجبیل تازه ریشه اینچ ۱    

 .بگذارید دقیقه ۱0 مدت به را ظرف پوشش    
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 .بنوشید آرامی به را آن و کنید اضافه آن به را لیمو یک از نیمی آب    

 .است مفید وزن کاهش برای روز در زنجبیل چای فنجان 3 تا ۲ نوشیدن    

 رز چای

 انواع از پر چای این. باشد می موثر بسیار دارند، وزن کاهش در سعی که افرادی برای و است العاده فوق رایحه و عطر دارای رز چای

 .شود می بدن زدایی سم از حمایت همچنین و متابولیسم افزایش باعث که است ها اکسیدان آنتی مختلف

 چای این این، بر عالوه. است وزن افزایش اصلی دالیل از یکی قند هوس. کند می کمک نیز قند هوس کاهش به حتی چای این

 می کمک گرسنگی احساس از جلوگیری به غذایی های وعده بین در رز چای فنجان یک نوشیدن. است کالری کم گیاهی الغری

 :کنید عمل زیر شیوه به چای این تهیه برای. کند

 .کنید اضافه آب فنجان 3 حاوی قوری یک به را( بشویید گرم آب با کامال را آن) تازه رز گل گلبرگ فنجان ۲    

 .بجوشانید دقیقه ۱0 تا 5 متوسط و کم شعله روی را آب    

 .بنوشید ساده را آن یا کنید شیرین خام عسل مقداری با را چای تمایل، صورت در    

 .اند نشده سمپاشی که کنید استفاده هایی گل از: توجه

 روبیوس چای

aspal نام به قدرتمندی فالونوئید از غنی گیاهی الغری چای این at hi n اغلب استرس. کند می کمک استرس کاهش به که است 

 می محافظت آزاد های رادیکال برابر در بدن از حتی چای این. دارد ارتباط بدن در چربی حد از بیش ذخیره و گرسنگی احساس با

 .شود می وزن کاهش باعث و کند

 چای این. نیدک اضافه کننده شیرین آن به که نیستید مجبور بنابراین. است شیرین طبیعی صورت به و بوده کالری کم این، بر عالوه

 .دهد می کاهش را جدی های بیماری سایر و زودرس پیری قلبی، های بیماری خطر حتی

 :کنید استفاده زیر دستور از چای این تهیه برای. بنوشید روز در روویبوس چای فنجان 3 حداکثر کنید سعی

 .بریزید فنجان در را رویبوس چای برگ چایخوری قاشق ۱    

 .بریزید ها برگ روی را جوش آب    

 .بگذارید دقیقه 7 تا 5 مدت به را فنجان پوشش    

 .بنوشید است گرم هنوز که حالی در را چای    

 استروژنی فعالیت به توجه با این، بر عالوه .کنند مصرف را چای این نباید دهند می انجام درمانی شیمی که سرطانی بیماران :توجه

 .نباشد هورمون به حساس های بیماری به مبتال افراد مناسب است ممکن چای این اش،

 بابونه چای

 می وزن کاهش به منجر ترتیب این به و شود می کلسترول و چربی تجزیه باعث و کند می تحریک را معده ترشحات بابونه، چای

. ردب می بین از را اضافی آب و زائد مواد سموم، گیاه این. است عالی بدن زدایی سم برای آورش ادرار خاصیت دلیل به گیاه این.شود

 رکالریپ غذاهای مصرف شانس ترتیب این به. کند می القا را سیری احساس و کند می کمک شما اشتها کاهش به بابونه این، بر عالوه

 .کند می کم را
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J در ۲0۱0 سال در که مطالعه یک ournal  of  Nurse Pract i t i oners  فنجان یک مصرف که دهد می نشان شده منتشر 

 مک را وزن موضوع همین و شود می معده اسید تولید تحریک باعث وعده، هر از قبل بابونه، مانند تلخ، گیاهان از شده ساخته چای

 .کند می

 .کنید استفاده چای این از غذا از قبل نتایج، بهترین کسب برای

 .کنید اضافه گرم آب فنجان یک به را بابونه گل خوری چای قاشق ۱    

 .کنید صاف را آن سپس و بپوشانید دقیقه 5 مدت به را فنجان پوشش    

 .کنید میل و کرده اضافه آن به را خام عسل کمی    

 قاصدک چای

 .کند می کمک بدن آب وزن کاهش به که دارد دیورتیک خواص گیاه این. است مفید وزن کاهش برای نیز قاصدک چای

J در ۲00۹ سال در که ای مطالعه ournal  of  Al t ernat i ve and Compl ement ary Medi ci ne نشان شده منتشر 

 می کم را بدن آب وزن بیشتر گیاه این البته. دهد می افزایش مصرف، از پس ساعت 5 را ادرار خروجی قاصدک عصاره که دهد می

 .را چربی نه کند

 کمی بسیار کالری دارای قاصدک چای. دهد می بهبود را کلسترول و چربی تجزیه و کند می سرکوب را اشتها گیاه این این، بر عالوه

 .است

 .بریزید قوری یک در را( شده خرد) خشک قاصدک ریشه خوری چای قاشق ۲ تا ۱    

 .بجوشانید دقیقه ۱0 تا 5 را آن و کنید اضافه آن به را آب فنجان ۲    

 .بنوشید روز در بار 3 یا ۲ را چای این    

ht t p://www.f oodpress .i r /Post .aspx?I d=۲۲bb4b0۹3۲۹045f 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 سفار - ۹۶/۱۱/۲4 : تاریخ

 شوندمی ایجاد دریا در پروریآبزی هایشهرک/ ایران در میگو صنعت تومانی میلیارد هزار مالی گردش

د ریزی برای ایجارئیس سازمان شیالت با بیان اینکه گردش مالی صنعت میگو امسال در ایران هزار میلیارد تومان بود از برنامه 

های های تولید شیالت در دریاها خبر داد و گفت: توسعه پرورش میگو در سواحل و ماهی در قفس در دریا از عمده سیاستشهرک

  .سازمان شیالت است
های دریایی امروز با حضور مسئوالن لشکری و ، بیست و پنجمین همایش ارگانخبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی  به گزارش

کشوری آغاز به کار کرد. در این مراسم حسن اظهار داشت: دنیا با سه چالش عمده کاهش آب شیرین، کمبود غذا و تخریب محیط 

 .بازندیافته از محل نبود غذا جان میهای زیادی در کشورهای کمتر توسعهحسن صالحی افزود: روزانه انسان .واجه استزیست م
های جدیدی از سوی بشر ابداع شد، تولید گوشت قرمز با محدودیت مواجه بود بنابراین سازمان وی افزود: برای تولید غذا شیوه

  .یا را در دستور کار قرار دادخواروبار جهانی تولید غذا از محل در
هزار کیلومتر ساحل ظرفیت مناسبی برای تولید آبزیان دارد. سازمان شیالت  5معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: کشور ایران با 

  .برداری ذخایر دریایی داردنیز نظارت خاصی بر بهره
پروری بود در حالی که در درصد آن از طریق آبزی 45شد که یک میلیون تن آبزیان در کشور تولید  ۹۶صالحی افزود: در سال 

  .پروری در کشور معنا نداشتآبزی 57سال 
 خواهد کیلوگرم ۱۱ به امسال  کیلوگرم و ۱0.۶به  ۹5یک کیلوگرم بود که در سال  57 سال در آبزیان وی افزود: مصرف سرانه

 .رسید
های عمده سازمان توسعه پرورش میگو در سواحل و ماهی در قفس در دریا از سیاستمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 

 .شیالت است، گفت: امسال گردش مالی صنعت میگو در کشور هزار میلیارد تومان بود
 .هزار تن رسیده است 3۲هزار تن میگو در کشور پرورش یافت که امسال این رقم به  ۱0، ۹۲صالحی افزود: در سال 

 ۲4درصد رشد و واردات شیالت  37ماهه سال جاری صادرات شیالت در داخل نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۹داد: در  وی ادامه

گیری برای توسعه معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در مطالعات تکمیلی در دریای عمان و خزر و جهت .درصد کاهش داشت

شود؛ این ایم که از ساحل پشتیبانی میت در دریا قدم برداشتهپرورش ماهی در قفس به سمت ایجاد شهرک های تولید شیال

هزار نفر بابت  ۱0هزار هکتار تولید میگو داریم و  4های فراوان الزم دارد؛ در گواتر های تولیدی محصوالت شیالتی زیرساختشهرک

 .پشتیبانی الزم است که در ساحل اسکان داده شوند
 .ایمهای پشتیبان تولید در قفس در نظر گرفتهمردمی به عنوان نقطه  هاسکل  40صالحی ادامه داد: بیش از 

  .های صیادی واگذار شده استبندر به تشکل 40بندر اختصاص صیادی مدیریت  70وی افزود: از 
قام اول در دنیا و پروری ممعاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در تولید میگوی پرورشی ایران مقام دوازدهم در دنیا، در تولید آبزی

  .آال نیز مقام اول را داریمدر تولید ماهی قزل
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گذاری شده سال اخیر فقط رقم هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در پرورش ماهی در قفس سرمایه 3صالحی گفت: در 

 .درصد این رقم بود 5است که بودجه دولتی 
گترین ناوگان صیادی دنیا را دارد و هزار شناور ما امروز در اقیانوس هند صید وی گفت: امروز در اقیانوس پس از اندونزی ایران بزر

 .کنند و مقام اول صید تن ماهی در اقیانوس آرام را داریممی
های عمان متر را در آب 300ایم صید فراتر از معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با کمک سازمان بنادر و دریانوردی تالش کرده

گذاری توسط بخش خصوصی درصد سرمایه۱00صالحی بیان کرد:  .شناور صیادی در این عرصه فعال هستند 70شروع کنیم و 

 .گذاری کرده استبوده است و دولت یک درصد سرمایه
میلیون قطعه بچه ماهی در دریا  500های زیادی انجام شد و ساالنه های ساحلی برای حفظ ذخایر فعالیتوی ادامه داد: در استان

های دریایی باید قانونمند عمل کنند و نیاز به معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکیدکرد: شورای هماهنگی ارگان.شوداسازی میره

 .ایجاد شرکت و مؤسسه دیگر در این حوزه نیستیم
xt .php?nn=ht t p://www.f arsnews .com/newst e۱3۹۶۱۱۲4000۸۲۹ 

 

 شیالت 

 سفار - ۹۶/۱۱/۲۹ : اریخت

  شکندمی را صادرات رکورد ایران/ کشور در میگو تن هزار ۳2 تولید

هزار تن افزایش  3۲هزار تن بود که امسال این میزان به  ۱0رئیس سازمان شیالت گفت: میزان تولید میگوی پرورشی در کشور 

از اراک، حسن صالحی صبح امروز در همایش ماهیان زینتی شهرستان محالت اظهار کرد: در  خبرگزاری فارسبه گزارش  .یافت

هزار تن بود، این در شرایطی حاصل شده که در پنج سال  ۹0سال گذشته میزان تولید محصوالت شیالتی در کشور یک میلیون و 

 .های تولید ماهی افزایش داشته استتمر فعالیتگذشته به طور مس
درصد کاهش واردات داشتیم که این نشان دهنده تراز  ۲5درصد افزایش صادرات و  40ماه ابتدای امسال  ۱0وی تصریح کرد: در 

امسال به میلیون دالر صادرات ماهی صورت گرفت که  4۱۲رئیس سازمان شیالت ایران ادامه داد: سال گذشته .تجاری مثبت است

 .میلیون دالر افزایش یافته است 450
 ماهی صید در ترین ناوگان در اقیانوس هند متعلق صالحی گفت: جایگاه شیالت در اقتصاد کشور جایگاه مهمی است، امسال بزرگ

به ایران است در غرب  متعلق هند اقیانوس در ماهی صید در دوم مقام نیز ساحلی کشورهای در و است بوده ایران شیالت به

 .اقیانوس هند رتبه اول را نیز در اختیار داریم
نظیری را فراهم کرده، به طوری که سال وی افزود: تحولی که در منطقه چابهار و کنارک در بخش شیالت رخ داده شرایط بی

 .استمیلیارد دالر برای تکمیل پروژه برای این منطقه تسهیالت ارائه شده  ۸0گذشته نزدیک به 
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رئیس سازمان شیالت ایران با بیان اینکه در زمینه شیالت نگاه از اقیانوس باید به فراتر از مرزها کشیده شود، ادامه داد: با روی کار 

 افزایش تن هزار 3۲ به میزان این امسال که بوده هزار تن  ۱0آمدن دولت تدبیر و امید میزان تولید میگوی پرورشی در کشور 

 .داریم در دو سال آینده رکورد صادرات میگو را بشکنیم تالش که یافته
هزار تن برسد، این در  ۶0وار میگو تا دو سال آینده این میزان به های الهی با تولید زنجیرهصالحی گفت: باید همت کنیم از نعمت

ر قفس اظهار کرد: در حال حاضر وی با اشاره به پرورش ماهی د.شرایطی است که باید با استفاده از آب شور به این مهم برسیم

رئیس سازمان شیالت .تن ماهی است 130قفس پرورش ماهی در کشور وجود دارد که ظرفیت پرورش هر قفس  470بیش از 

ایران افزود: به دنبال اخذ مجوز صادرات هستیم تا ماهی زنده و تازه را به شناور به کشورهای دیگر صادر کنیم و در پرورش میگو 

 مقام شیرین آب در آالقزل تولید در ایران اینکه  صالحی با اشاره به.ای در بین کشورهای خاورمیانه و منطقه داریمویژه هم جایگاه

 تولید در که هاییاستان از یکی کنیم، کسب خوبی هایرتبه هم شور آب در بتوانیم امیدواریم: کرد اظهار دارد، اختیار در را اول

وی پیرامون پرورش ماهیان خاوریاری گفت: امروز بیش از .است، استان مرکزی و شهرستان شازند استم قد پیش آالقزل ماهیان

ترین مرکز پرورش ماهی خاویاری در دنیا در شهر مازندران است که مزرعه پرورش ماهی خاوریانی در کشور وجود دارد، بزرگ 90

 .دقرار است به زودی مرکز دیگری در شهرستان پلدختر افتتاح شو
ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱۲۹000۹۱۹ 
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 شیالت

 سفار - ۹۶/۱۱/30 : تاریخ

 نشود گیریتصمیم عجوالنه/ ماهی پرورش مزارع کردنتعطیل با نفر هزار 1۴ بیکاری

هزار شغل در بخش آبزی پروری وجود دارد و عدم تخصیص آب به مزارع پرورش ماهی  ۱4مدیرکل شیالت خوزستان گفت:  

  .خوزستان به جز مسئله توقف تولید، به معنای بیکار کردن همه شاغالن این بخش است
بر اینکه مجتمع پرورش ماهی آزادگان تعطیل وگو با خبرنگار فارس در اهواز، با تأکید میرزایی صبح امروز در گفتاهلل خوننبی

این بخش وجود دارد و عدم تخصیص آب به مزارع پرورش ماهی استان به جز مسئله هزار شغل در  ۱4نخواهد شد، اظهار کرد: 

 .توقف تولید، به معنای بیکار کردن همه شاغالن این بخش است
ماهی آزادگان در خصوص ممنوعیت تخصیص آب به مزارع پرورش ماهی،  و برق به مجتمع پرورش وی با اشاره به نامه سازمان آب

آبه مزارع پرورش ماهی در سراسر استان برای سال بعد داده با این سازمان در این موضوع در حال رایزنی هستیم تا حق :افزود

 .شود
 عنوان کرد: بخش خصوصی در این بخش مدیرکل شیالت خوزستان با تأکید بر اینکه در این زمینه نباید عجوالنه تصمیم گرفت،

 .است و باید اقساط تسهیالت خود را بپردازد گذاری زیرساختی کردهسرمایه
گیرد که مزارع پرورش ماهی هایی صورت میهای ریزگرد موقت است، عنوان کرد: این کار در ماهوی با بیان اینکه آبرسانی به کانون

 .های آذر تا اسفند نیاز ندارندهاست و به آب زیادی در ماهآبگیری ندارند. اکنون فصل فروش ماهی
گیرد، گفت: سهمیه آب فاز یک های ریزگرد از سهم فاز دو مجتمع صورت میمیرزایی با اشاره به اینکه برداشت آب برای کانونخون

ر نامه دود و همچنین طبق این توافقای که در استانداری منعقد شد، محفوظ خواهد بنامهطبق دستور وزیر جهاد کشاورزی و توافق

 .شودهای ریزگرد منتقل نمیای آب به کانونمجتمع، قطره ۲برداری از فاز صورت بهره
های ریزگرد، گفت: طبق این اندیشی برای آبرسانی به کانونوی با اشاره به دستور وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم چاره

 .یالت به عنوان یک منبع موقت نگاه شوددستور باید به ایستگاه پمپاژ آب ش
میرزایی افزود: مؤسسه جهاد نصر برای تجهیز ایستگاه پمپاژ و الیروبی کانال آبرسان از ایستگاه پمپاژ تا مجتمع پرورش ماهی خون

استان است، وی با بیان اینکه مشکل ریزگرد مشکل عام .میلیارد تومان هزینه کرده است 5یا  4آزادگان سنگ تمام گذاشته و 

 .های ریزگرد با مشکل کاهش دبی آب کارون مواجه هستیماظهار کرد: برای آبرسانی به کانون
ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱300007۱۸ 
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 شیالت

 آیانا ۱3۹۶/۱۲/۲7

  کرمان در ماهی گوشت تولید افزایش

  است داشته رشد درصد 70 جاری سال در آبزیان تولید

های پیشرفتپروری های اخیر در بخش تولید آبزیان و توسعه آبزیسالیکرمان با تنوع اقلیمی مناسب، با وجود خشک : کرمان-ایانا

  .چشمگیری داشته است

 40یش از واحد مزرعه پرورش و ب ۱7شهرستان کرمان گفت: کرمان در بخش پرورش ماهیان سردآبی با  جهاد کشاورزیمدیر 

 کمان رهاسازی کرده است.آالی رنگینهزار قطعه قزل 5۸0استخر ذخیره آب کشاورزی، 

ماهی خاویاری از گونه هزار قطعه بچه ۱۱درصد رشد داشته است، گفت:  70احمد مسعودی با بیان اینکه تولید آبزیان در سال جاری 

تن رهاسازی شده است. تولید این گونه از آبزیان  50رمربع به ظرفیت مت 500برون در سطحی به مساحت دو هزار و ماهی و ازونفیل

 درصد را دربر داشته است. ۱۲0 رشد

مترمربع  ۶00هزار و  ۲۹0طح ماهی، در سقطعه بچه ۹50هزار و  ۱۱3مسعودی در ادامه افزود: در بخش پرورش ماهیان گرمابی تعداد 

 سفید استحصال شد./ گوشتتن  ۱7۱رهاسازی و میزان  کشاورزیواحد استخر ذخیره آب  30در 

ht t p://www.i ana.i r /%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B4%D-۸%A7%D۸% 
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 شیالت 

 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶ اسفند ۲۸: تاریخ

 عید شب در آال قزل قیمت جزئی نوسان

 .داد خبر سال پایانی ایام در آال قزل قیمت بر حاکم جزئی نوسان از سردآبی ماهیان اتحادیه مدیرعامل

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی آرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفتگو با خبرنگار

در ایام پایانی سال خبر داد و گفت: طبق روال ،همه ساله با افزایش تقاضا برای خرید قزل آال،  قیمت قزل آالاز نوسان جزئی  ،جوان

قیمت این ماهی دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گرفته است، اما این افزایش قیمت در حدی نیست که برای تولیدکننده 

باید با  قزل آالتومان اعالم کرد و افزود: بنابراین  500هزار و  ۱0تا  ۱0وی نرخ خرید هر کیلو قزل آال از تولیدکننده .محسوس باشد

نبی زاده با انتقاد .تومان در بازار توزیع شود و فروش با نرخ های باالتر ناشی از سودجویی دالالن است 300هزار و  ۱۲تا  ۱۲قیمت 

ن کرد: افزایش قیمت قزل آال در شب عید ارتباطی به هزار تومان در خرده فروشی ها بیا ۱۶و  ۱5از فروش قزل آال با نرخ های 

تولیدکننده ندارد و تنها دالالن در ایامی که با پیک تقاضا در بازار روبرو هستیم؛ فرصت را غنیمت شمرده و اقدام به عرضه ماهی چند 

 .برابر نرخ خرید از تولیدکنندگان می کنند

در بازار وجود ندارد، تصریح کرد: در طول سال،  عرضه قزل آالمحدودیتی در مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی با بیان اینکه 

 .تولیدکنندگان اقدام به برنامه ریزی جهت تولید خود در بازار می کنند تا در پیک مصرف با محدودیت در عرضه روبرو نشویم

://www.yj c .i r /f a/news /ht t ps۶477۸3۱/%D۹%۸۶%D۹%۸۸%D۸% 
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 شیالت

 سفار - ۹۶/۱۱/30 : تاریخ

  کرد رشد درصد ۴0 آبزیان صادرات/ جاری سال در آبزی محصوالت تن هزار 100 و میلیون یک تولید

طریق آبزی پروری و صید در کشور تولید هزار تن محصوالت آبی از  ۱00رئیس سازمان شیالت گفت: در سال جاری یک میلیون و 

نامه همکاری مشترک سید حسن صالحی امروز در مراسم امضای تفاهم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی  .شودمی

توسعه شیالت در کشورمان خوب بوده بطوریکه های اخیر روند ای گفت: در دههسازمان شیالت ایران و یک شرکت فروشگاه زنجیره

 رد المللیبین  ایم و جمهوری اسالمی ایران توانسته در مجامع علمی ودر این زمینه جایگاه مناسبی در دنیا ومنطقه بدست آورده

  .شود مطرح آبزیان تولید خصوص
زار تن محصوالت آبزی در کشور تولید خواهد ه ۱00بیش از یک میلیون  ۹۶رئیس سازمان شیالت کشور با بیان اینکه در سال 

  .آیدهزار تن از طریق صید بدست می ۶00پروری و هزار تن از این تولید از طریق آبزی 500شد، گفت: که نزدیک به 
در  کشور جهان در اقیانوس هند را دارد و 35وی افزود: جمهوری اسالمی ایران اکنون در صید تن ماهیان جایگاه دوم را در بین 

  .هایی فراوانی در کشور وجود داردآال، میگو، ماهیان خاوریاری و پرورش ماهی در قفس ظرفیتبحث پرورش قزل
 این در اخیر سال 4 در و است برخوردار خوبی جایگاه از ایران شیالتی محصوالت  صالحی اظهار داشت: در زمینه مربوط به صادرات

درات نسبت به مدت مشابه سال صا درصدی 40 رشد ۱3۹۶ سال ماهه ۱0 عملکرد بطوریکه ایمداشته رشدی به رو روند زمینه

  .دهدرا نشان می ۱3۹5
 ۲5حاکی از کاهش  ۱3۹5و  ۱3۹۶وی افزود: همچنین مقایسه میزان واردات محصوالت شیالتی به کشور در ده ماهه سال 

  .درصدی است
امروز بخش تولید و توزیع با کمک یکدیگر  :ای بیان داشتهای زنجیرهشگاهرئیس سازمان شیالت ایران با اشاره به ظرفیت فرو

  .توانند امکاناتی را فراهم آورند تا غذای سالم به دست مردم برسدمی
ای زنجیره هایصالحی با بیان اینکه امروزه نیازمردم نسبت به گذشته به محصوالت آماده و فرآوری شده بیشتر است، گفت: فروشگاه

  .مناسبی برای عرضه چنین محصوالتی بخصوص در زمینه محصوالت شیالتی به مردم هستند مکان
تواند تجره ای ما مردم میدر فروشگاه زنجیره :ای بیان داشتدر این نشست فرشید گلزاده کرمانی مدیرعامل یک فروشگاه زنجیره

  .ها را تجربه کنندخرید متمایز با سایر مکان
گذاری مستقیم در تولید کاال نیست، اما با توجه به میزان تقاضای فراوان برای محصوالت آبزی سیاست ما سرمایهوی افزود: اگرچه 

هزار تن است و  5ایم که ظرفیت هر کدام گذاری انجام دادهدر دو سایت شمال و جنوب کشور برای پرورش ماهی در قفس سرمایه

  .شودای خودمان عرضه مینجیرهها در فروشگاه زمحصوالت تولیدی در این سایت
هزار تن محصوالت آبزی تولیدی خودمان را دارد، بلکه این  ۱0ای ما نه تنها توان عرضه گلزاده کرمانی بیان داشت: فروشگاه زنجیره

  .کنندگان را هم عرضه کنیمظرفیت فراهم است که محصوالت آبزی تولیدی سایر تولید
ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱3000۱۸4۲ 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶ اسفند ۲۹: تاریخ

 خام شیر کنونی نرخ از دامداران انتقاد

آنکه قیمت تمام شده هر کیلو شیر خام با احتساب هزینه های حمل و نقل هزار و رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: با توجه به 

 .تومان از دامداران خریداری می شود 440تومان است اما حداکثر هر کیلو شیر با نرخ هزار و  4۹7

 ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار

 457داری هزار و درب دام شیر خام با اشاره به اینکه وضعیت دامداران تعریفی ندارد، اظهار کرد: هم اکنون قیمت تمام شده هر کیلو

تومان به کارخانه های لبنی عرضه شود. این  4۹7تومان است که با احتساب هزینه های حمل و نقل باید با قیمتی معادل هزار و 

درحالی است که کارخانه های لبنی حاضر به اجرای خرید شیر خام به این نرخ نیستند بنابراین این امر به زیان دامدار تمام می 

 .تومان اعالم کرد 440تا هزار و  3۲0کثر نرخ خرید هر کیلو شیر خام از دامداران را هزار و وی حدا.شود

مقدسی با انتقاد از نامتوازنی قیمت تمام شده شیر خام با نرخ خرید محصول از دامداران گفت: با وجود گذشت بیش از سه سال از 

ان، این امر به سبب عدم مجوز ستاد تنظیم بازار اجرا نشد که با وجود توم 440اعالم مصوبه خرید هر کیلو شیر خام به نرخ هزار و 

 .افزایش هزینه های تولید انتظار می رود که حمایت های الزم از دامداران صورت گیرد

جهت  نرخ خرید شیر خام رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: با وجود تالش های مکرر وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش

یت از دامداران ، اما ستاد تنظیم بازار به سبب نداشتن درک درست از مشکالت تولیدکنندگان با اجرای این امر موافقت نکرده حما

از دامداران همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: بنا به دستور وزیر جهاد کشاورزی،  خرید توافقی شیرخاموی با اشاره به اینکه .است

ن با مشکل فروش شیر روبرو هستند؛ سازمان تعاون روستایی موظف به خرید توافقی محصول تولیدی در استان هایی که دامدارا

 .آنهاست

ht t ps ://www.yj c .i r /f a/news /۶477۹۲3/%D۸%A7%D۹%۸۶%D۸%AA%D۹% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/6477923/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

ht tp://awnrc.com/i ndex.php                                                                                                                   1396اسفند  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

88 ht tp://awnrc.com/i ndex.php 
 

 شیر و فرآروده ها 

 سفار - ۹۶/۱۱/۲7 : تاریخ

  نیست مدارس در شیر توزیع از خبری امسال/ شد منتفی لبنیات به یارانه اختصاص

ماه مصوب کرده بود که یارانه به لبنیات اختصاص یابد، اما این موضوع دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: ستاد تنظیم بازار سوم بهمن

  .برای دولت منتفی شدبه دلیل فشار بار مالی 
ول ویژه سه محص، در مورد آخرین وضعیت تعیین قیمت لبنیات بهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی رضا باکری در گفت

 تصاص یابد، اما با توجه به اینکه دولتای را داده بود که به لبنیات یارانه اخماه ستاد تنظیم بازار مصوبهپرمصرف گفت: سوم بهمن

 .فشارهای زیادی بابت کمبود بودجه و اختصاص یارانه دارد، این مصوبه را پس گرفتند
گیری و نهایی شود که به دلیل کثرت هفته گذشته قرار بود با وضعیت قیمت لبنیات در ستاد تنظیم بازار تصمیم وی افزود:

 .موضوعات به دستور جلسه نرسید
یر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه قیمت شیرخام بعد از دو سال باالخره به قیمت اصلی خود رسید خاطرنشان کرد: طبق دب

تومان و باالی یک  ۱440آخرین تصمیمات قیمت هر کیلوگرم شیر خام درجه یک که میزان باکتری آن زیر یک میلیون باشد 

 .ت خریداری خواهد شدتومان توسط کارخانجا ۱3۲0میلیون باکتری 
وی در مورد آخرین قیمت محصوالت پرمصرف لبنی از جمله ماست و پنیر گفت: سازمان حمایت کار کارشناسی خود را انجام داده 

 .دشوو آن را به ستاد تنظیم بازار تقدیم کرده است و باید منتظر بود و دید که چه تصمیمی برای تغییر قیمت گرفته می
میلیارد تومان بودجه به آموزش و پرورش برای پرداخت بدهی کارخانجات لبنی خبر داد و گفت:  ۱۸0اختصاص باکری همچنین از 

 .این پول چند روز گذشته به آموزش و پرورش پرداخت شد تا بدهی شیر مدارس از سال گذشته پرداخت شود
میلیارد تومان برای توزیع شیر در مدارس  ۲00وی در پاسخ به این سؤال که وضعیت شیر مدارس امسال به کجا رسید هم گفت: 

 .امسال بودجه در نظر گرفته شده بود که تأمین نشده است و به همین دلیل خبری از توزیع شیر در مدارس نیست
ای به های مصرفی دامداران نسبت به پایین بودن قیمت شیرخام اعتراض کرده و نامهبه گزارش فارس، به دلیل افزایش قیمت نهاده

حال کارخانجات لبنی خواستار افزایش قیمت محصوالت پرمصرف اند، درعینستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی ارسال کرده

 .ازجمله ماست، پنیر و کره هستند، اما تعیین قیمت نهایی به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است
ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱۲70004۶0 
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 صادرات و واردات
 سفار - ۹۶/۱۱/۲5 : تاریخ

  پرندگان آنفلوآنزای شیوع دلیل به ایران از آن هایفرآورده و مرغ انواع واردات ممنوعیت ادامه

های آنها از ایران مرغ و فرآوردهآنفلوآنزا در ایران واردات انواع مرغ، تخموزارت کشاورزی آذربایجان اعالم کرد: به دلیل شیوع 

الملل خبرگزاری فارس، بخش دامپزشکی وزارت کشاورزی آذربایجان اعالم کرد به گزارش گروه اقتصاد بین .همچنان ممنوع است

آید. انتشار آنفلوآنزای ین کشور به حساب میهای اانتشار آنفلوآنزای پرندگان در کشورهای همسایه تهدید جدی برای مرغداری

پرندگان در تعدادی از کشورهایی نظیر ایران، عراق، کره جنوبی، ایتالیا، روسیه، انگلیس، افغانستان، چین و دیگر کشورها مشاهده 

نان تهدید انتشار آن میلیون مرغ برای جلوگیری از انتشار آن در ایران کشته شد اما همچ ۲5بر اساس این گزارش تنها .شده است

 .دارد وجود  در ایران و به کشور ما
پیش از این یولچو هانولی، رئیس بخش ارتباطات خدمات دامپزشکی وزارت کشاورزی آذربایجان به خبرگزاری ترند اعالم کرد که 

 .کرده استمرغ از ایران را از بهار گذشته ممنوع این کشور واردات مرغ زنده، محصوالت مرغداری، جوجه و تخم
ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱۲50005۹7 
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 صادرات و واردات

 سفار - ۹۶/۱۱/۲۹ : تاریخ

  است محور واردات عمدتاً ایران کاالیی تجارت

کشاورزی گفت: تجارت خارجی ما به ویژه در بخش کاالیی عمدتاً واردات محور بوده و شاید خط اعتباری ال سی مدیرعامل بانک 

  .های صادراتی خیلی محدود باشد
ر همایش ملی صادرات، ، روح اهلل خدا رحمی مدیرعامل بانک کشاورزی امروز دخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی 

تولید در کشورهایی مثل ایران در درجه اول اهمیت است، اما تجارت هم بسیار حائز اهمیت است و بانکداری ایران یکی از  :گفت

زیربناهای خدمات رسانی به تولید است. تولید صادراتی در بخش کشاورزی مورد است و به دلیل پرشدن ظرفیت داخلی ، 

 .انددرات محصوالت کشاورزی حساب باز کردهصادرکنندگان روی صا
کند و در کنار آن دانش وی افزود: در بخش کشاورزی سه سیاست کالن وجود دارد که تولید پایدار را بخش کشاورزی ما دنبال می

ت، زیرا محدود وری مورد توجه است و صادرات در کنار این مسائل مدنظر اسبنیان بودن تولید و اصالح روش ها برای افزایش بهره

 .شود، از پتانسیل و امکانات خودمان کمتر استفاده کنیمبدون به بازار داخلی باعث می
مدیرعامل بانک کشاورزی بیان داشت: بانک کشاورزی به عنوان تامین مالی بخش کشاورزی این ویژگی ها و بخصوص صادراتی 

ل های اخیر پروژه هایی اجرا شده است که محصوالت آن در بودن تولیدات کشاورزی را مدنظر قرار می دهد بطوریکه در سا

توان به پروژه های محصوالت گلخانه ای و تولیدات شیالنی در آب های ساحلی اشاره کرد شود که میکشورهای منطقه عرضه می

 .که می توان به کشورهای مختلف آن را صادر کرد
است اگرچه بانک ها هم خدماتی برای حمایت از این امر اختصاص دهد، بیان وی با بیان اینکه تولید صادراتی، نقطه شروع صادرات 

داشت: بانک کشاورزی کمک به تولید صادراتی و حمایت از تولید با هدف صادراتی را به عنوان یک راهبرد اتخاذ کرده است و در 

 .گذاری به عنوان یک اولویت به آن تاکید می شودهای سرمایهپذیرش طرح
تجارت خارجی ما در بخش کاالیی به خصوص عمدتا واردات محور بوده و شاید ال سی های  :بیان داشتخدا رحمی 

در مقابل ال سی وارداتی قابل ذکر نباشد، بنابراین ما در بانک کشاورزی، خود را ملزم به گسترش  صادراتی خیلی محدود باشد،

 .کنیمایم و در برنامه هایمان آن را دنبال میتهامور صادراتی کرده ایم و قدم هایی را در این زمینه برداش
ایم، زیرا صادرات ما مبتنی بر گشایش اعتبار وی با اشاره به خط اعتبار خریدار گفت: هنوز واقعا توفیقی در استفاده از آن پیدا نکرده

 .صادراتی نیست، در حالی که شرط اول برای استفاده از آن وجود یک ال سی صادراتی و برات است
مدیرعامل بانک کشاورزی بیان داشت: خط اعتباری ویژه ای که بانک کشاورزی در بخش صادرات به کمک صندوق توسعه ملی از 

دو سال پیش برقرار کرده است، خط اعتباری ریالی است که به صادرکنندگان تسهیالت برای فرآوری محصول صادرات داده می 

و امسال با استفاده از این خط اقدامات خوبی در بازار پسته  ۹5در سال  :وی گفت.شود که این هم کمک موثری می تواند باشد

خدارحمی .انجام دادیم و بنابراین نابسامانی در بازارپسته دیده نشد و تولید کننده و صادرکننده رضایت نسبی از این امر حاصل کرد

تومان برقرار شد، کال استفاده شد و امسال بیشتر از آن خط میلیارد  ۲00بیان داشت: خط اعتباری ریالی که ایجاد شد که پارسال 

مدیرعامل .هزار ریال اعتبار وجود دارد که یک چهارم آن استفاده شده است و بقیه موجود است 4اعتباری داشتیم و االن در حد 
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مورد انتقاد صادرکنندگان قرار البته تالش هایی برای کاهش نرخ استفاده از این خط اعتباری که  :بانک کشاورزی اظهار داشت

 .دارد، در حال انجام است
وی افزود: با استفاده از خط اعتباری که از صندوق توسعه ملی بانک کشاورزی دریافت شده است، امکان دادن ارز به صادرکنندگان 

 .درصد از این تسهیالت استفاده کنند 3.5وجود دارد و صادرکنندگان می توانند با نرخ 
اظهار داشت: البته برای دادن این تسهیالت تضامین معتبری خواسته می شود و شرکت ها و صادرکنندگان که تمکن  خدا رحمی

 .مالی خوبی دارند از آن می توانند استفاده کنند، ولی پرداخت ریسک ارزی هم بر عهده خود صادرکننده است
 .گسترس منابع صندوق بانک کشاورزی انجام داده استوی بیان داشت: همچنین مذاکراتی با صندوق توسعه ملی برای 

وی با اشاره به اینکه کمک به گسترش روابط کارگزاری و روابط بانکی با دنیا از دیگر اقدامات بانک کشاورزی است، گفت: اگرچه 

ه شدیم و تعامل بانکی ما بانک کشاورزی در دوره تحریم ها مشمول تحریم نشد، اما در آن دوران و قبل از برجام با مشکالتی مواج

خدا رحمی بیان داشت: اما بعد از برجام .با دنیا به سمت صفر در حال حرکت بود و عملیات بانکی برای ما به حداقل رسیده بود

کشور دنیا رسیده است و اگرچه بانک های درجه اول  140مورد در  ۶0مورد به حدود  ۱0تعداد کارگزاران بانک کشاورزی از 

 .های خوبی را برای ما فراهم آورده استا ما کار نمی کنند، ولی این ارتباطات زمینه فعالیتاروپایی ب
ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱۲۹00۱0۲3 
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 صادرات و واردات

 سفار - ۹۶/۱۱/۲۹ : اریخت

  شکندمی را صادرات رکورد ایران/ کشور در میگو تن هزار ۳2 تولید

هزار تن افزایش  3۲هزار تن بود که امسال این میزان به  ۱0رئیس سازمان شیالت گفت: میزان تولید میگوی پرورشی در کشور 

از اراک، حسن صالحی صبح امروز در همایش ماهیان زینتی شهرستان محالت اظهار کرد: در  فارسخبرگزاری به گزارش  .یافت

هزار تن بود، این در شرایطی حاصل شده که در پنج سال  ۹0سال گذشته میزان تولید محصوالت شیالتی در کشور یک میلیون و 

 .های تولید ماهی افزایش داشته استگذشته به طور مستمر فعالیت
درصد کاهش واردات داشتیم که این نشان دهنده تراز  ۲5درصد افزایش صادرات و  40ماه ابتدای امسال  ۱0تصریح کرد: در وی 

میلیون دالر صادرات ماهی صورت گرفت که امسال به  4۱۲رئیس سازمان شیالت ایران ادامه داد: سال گذشته .تجاری مثبت است

 .میلیون دالر افزایش یافته است 450
 ماهی صید در ترین ناوگان در اقیانوس هند متعلق ی گفت: جایگاه شیالت در اقتصاد کشور جایگاه مهمی است، امسال بزرگصالح

به ایران است در غرب  متعلق هند اقیانوس در ماهی صید در دوم مقام نیز ساحلی کشورهای در و است بوده ایران شیالت به

 .اقیانوس هند رتبه اول را نیز در اختیار داریم
نظیری را فراهم کرده، به طوری که سال وی افزود: تحولی که در منطقه چابهار و کنارک در بخش شیالت رخ داده شرایط بی

 .استمیلیارد دالر برای تکمیل پروژه برای این منطقه تسهیالت ارائه شده  ۸0گذشته نزدیک به 
رئیس سازمان شیالت ایران با بیان اینکه در زمینه شیالت نگاه از اقیانوس باید به فراتر از مرزها کشیده شود، ادامه داد: با روی کار 

 افزایش تن هزار 3۲ به میزان این امسال که بوده هزار تن  ۱0آمدن دولت تدبیر و امید میزان تولید میگوی پرورشی در کشور 

 .داریم در دو سال آینده رکورد صادرات میگو را بشکنیم تالش که یافته
هزار تن برسد، این در  ۶0وار میگو تا دو سال آینده این میزان به های الهی با تولید زنجیرهصالحی گفت: باید همت کنیم از نعمت

ر قفس اظهار کرد: در حال حاضر وی با اشاره به پرورش ماهی د.شرایطی است که باید با استفاده از آب شور به این مهم برسیم

رئیس سازمان شیالت .تن ماهی است 130قفس پرورش ماهی در کشور وجود دارد که ظرفیت پرورش هر قفس  470بیش از 

ایران افزود: به دنبال اخذ مجوز صادرات هستیم تا ماهی زنده و تازه را به شناور به کشورهای دیگر صادر کنیم و در پرورش میگو 

 مقام شیرین آب در آالقزل تولید در ایران اینکه  صالحی با اشاره به.ای در بین کشورهای خاورمیانه و منطقه داریمویژه هم جایگاه

 تولید در که هاییاستان از یکی کنیم، کسب خوبی هایرتبه هم شور آب در بتوانیم امیدواریم: کرد اظهار دارد، اختیار در را اول

وی پیرامون پرورش ماهیان خاوریاری گفت: امروز بیش از .است، استان مرکزی و شهرستان شازند استم قد پیش آالقزل ماهیان

ترین مرکز پرورش ماهی خاویاری در دنیا در شهر مازندران است که مزرعه پرورش ماهی خاوریانی در کشور وجود دارد، بزرگ 90

 .دقرار است به زودی مرکز دیگری در شهرستان پلدختر افتتاح شو
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 صادرات و واردات  

 سفار - ۹۶/۱۱/۲۸ : تاریخ

  ندک صادر بیشتری آرد عراق به تا کندمی وارد گندم روسیه از ایران

های صنایع غذایی ایران گفت: کشورش در حال مذاکره با روسیه درباره قرارداد واردات گندم است که به ایران انجمندبیرکل کانون 

  .دهد تا صادرات آرد به عراق را افزایش دهداجازه می
اکره یران در حال مذهای صنایع غذایی ایران گفت االملل فارس به نقل از رویترز، دبیرکل کانون انجمنبه گزارش گروه اقتصاد بین

این .دهد تا صادرات گندم به عراق را افزایش دهدبا روسیه در مورد یک قرارداد واردات گندم است که به این کشور اجازه می

های خصوصی تولید آرد است که آن را برای صادرات، آرد هزار تن گندم از روسیه توسط کارخانه ۱00قرارداد شامل واردات ماهانه 

  .کاوه زرگران گفت مذاکرات ادامه دارد و انتظار دارد که این قرارداد در دو ماه آینده نهایی شود.کردخواهند 
هفته گذشته ما در مسکو بودیم تا در مورد این قرارداد مذاکره کنیم و پس از انجام این مذاکرات، آن را پس از »زرگران توضیح داد: 

 «.چند ماه آغاز خواهیم کرد
ما مشکالت مالی کوچکی داریم تا حل شود اما پس از آن خواهیم توانست که »توضیح بیشتری بدهد، گفت:  وی بدون اینکه

 «.قرارداد را اجرا کنیم
 .های خصوصی ایران اجازه ندارند، گندم داخل را برای صادرات آرد کنندکارخانه

آنها در »ر انتظار فروش دارد. زرگران توضیح داد: روسیه یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان گندم در جهان است که ذخایر زیاد د

 «.حال مذاکره با بخش خصوصی ایران هستند
ایران امسال مقداری گندم دوروم تولید خود را که مازاد بود به عمان، ایتالیا و عراق صادر کرد اما زرگران گفت این روندی نبود که 

 .انتظار برود افزایش یابد
 «.واقعا صادرات نیست بلکه خودکفایی استسیاست ما »وی ادامه داد: 
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 صنایع غذایی
 سفار - ۹۶/۱۱/۲۹ : تاریخ

  کشاورزی زمینه در فعال جاسوسان دستگیری/دارد خوکی منشأ کشور در موجود هایژالتین از بسیاری

های موجود در کشور منشأ خوکی دارد، گفت: طبق اظهارات فقیه در جهاد کشاورزی با بیان اینکه بسیاری از ژالتیننماینده ولی

  .ریزی کرده بودنددادستان کل کشور جاسوسانی دستگیر شدند که بر روی منابع طبیعی کشور برنامه
والمسلمین سیدرضا تقوی در دوره آموزشی  االسالماستان البرز در کرج، حجت خبرگزاری فارساجتماعی  به گزارش گروه

برگزار شد، گفت: الزم است با محوریت  (که در مرکز عالی آموزش امام خمینی )ره "ها و تهدیدها در فضای مجازیفرصت"

 .ائل اقدام کنیمجهادی در تمام مس
 ودخ اسالمی و انقالبی رسالت  وی افزود: جهاد کشاورزی سعی دارد از منابع طبیعی و فضاهای بکر کشور محافظت و مراقبت کند و

 .دهد انجام شایستگی به را
ب و پیام ارزشمند انقالرسان هستیم، گفت: آمادگی داریم تا از سنگر خود فقیه در جهاد کشاورزی بابیان اینکه ما پیامنماینده ولی

 .اسالم را در صحنه عمل به مردم ابالغ کنیم
رسانان الهی، بیان کرد: برای موفق شدن نیازمند عزم راسخ و ایمانی های پیش روی پیامها و دشمنیاندازیتقوی با اشاره به سنگ

 .قوی هستند و با دشمنان اسالم به مبارزه خواهند پرداخت
 مجازی بر زندگی مردم باالستتأثیرگذاری فضای  •

های سنتی تغییر پیداکرده تصریح کرد: شیوه و روش "ها و تهدیدهای فضای مجازیفرصت"وی با اشاره به موضوع جلسه مبنی بر

 .ریزی کرداست و با توجه به این تغییرات باید زندگی را برنامه
ایی است که بسیاری از مردم نیازهای خود را در این فضا فراهم فقیه در جهاد کشاورزی ادامه داد: فضای مجازی، فضنماینده ولی

های امروزی اتفاقات تقوی یادآور شد: در زندگی.کنند و این موضوع بیانگر میزان تأثیرگذاری فضای مجازی در زندگی افراد استمی

 .رو شویمدهد که باید با هوشیاری و آمادگی با این مسائل روبهنو و جدیدی رخ می
 زایش دانش فضای مجازی برای موفقیت در جنگ نرم فرهنگیاف •

اند وی توضیح داد: الزم است دانش فضای مجازی خود را افزایش دهیم تا بتوانیم در مقابل جنگ نرمی که مستکبران به راه انداخته

 .پیروز شویم
انستند کاری از پیش برند چراکه مردم با فقیه در جهاد کشاورزی تأکید کرد: در هشت سال دفاع مقدس دشمنان نتونماینده ولی

 .ها و اهداف نظام و اسالم تالش کردند و پیروز میدان شدندآگاهی و هوشیاری برای دفاع از آرمان
 دار کردن اعتقادات مردم ایرانتالش دشمن برای خدشه •
دار کنند، گفت: دشمن همه تمرکز خود خدشهاند انقالب را متوقف کنند و انقالب را تقوی بابیان اینکه همه دشمنان سعی داشته 

دار کردن اعتقادات مردم گذاشته است و سعی دارد تفکرات تشیع انگلیسی و تسنن آمریکایی را در کشور ما برقرار را بر روی خدشه

دادستان کل وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جاسوسانی که اخیراً دستگیر شدند، اظهار کرد: طبق اظهارات .کند
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ریزی کرده بودند و حتی آب شرب تهران و مناطق کویری کشور را مورد تحلیل و کشور این افراد بر روی منابع طبیعی کشور برنامه

 .رو هستیمضعف ما برسند چراکه با خشکسالی روبهبررسی قرار دادند تا بتوانند به نقطه
 اهمیت اقتصاد کشاورزی در کشور •

در جهاد کشاورزی در ادامه به اقتصاد کشاورزی اشاره کرد و یادآور شد: اقتصاد نفتی در اختیار سایر کشورها است فقیه نماینده ولی

های سال معیشت و زندگی افراد را تواند تا سالکه اقتصاد کشاورزی در درون کشور ریشه دارد و میو باید خریداری شود درحالی

بسیار باالیی در حوزه سیاسی دارند و در حال حاضر شاهد هستیم که موضوع اقتصاد  تقوی اشاره کرد: اقتصاد نقش.تأمین کند

 .اندکشاورزی جنبه سیاسی پیداکرده است که جاسوسان نیز در این زمینه ورود کرده
 .کنند وی افزود: در شرایط حساسی قرار داریم که موجب شده مقام معظم رهبری برای وزارتخانه جهاد کشاورزی نماینده انتخاب

 های مردمی حوزه کشاورزی سراسر کشور شناسایی شوندتشکل •
های مردمی حوزه کشاورزی در مناطق سراسر کشور شناسایی شود فقیه در جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: همه تشکلنماینده ولی

یک حرکت جدی را در پیش ها ارتباط مستقیم برقرار خواهیم کرد تا در سراسر کشور و پس از انتخاب مسئوالن این تشکل

توان تقوی ادامه داد: موظف هستیم تا با حرام فروشی مقابله کنیم و بر روند تغذیه مردم دقت داشته باشیم که برای مثال می.گیریم

شود و حرام است و باید با های موجود در کشور از خوک استفاده میوی تأکید کرد: بسیاری از ژالتین.به ذبح شرعی اشاره کرد

 .ها مشکل را برطرف کنیمدقت و نظارت بر آن
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 گل و گیاهان صنعتی
 فارس - ۹۶/۱۱/۲5 : تاریخ

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

 آبخیزداری حوزه

میلیون دالر  ۱50درصدی زعفران در صادرات گیاهان دارویی کشور گفت: مبلغ  ۸0معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سهم  

  .اختصاص داده شد ۹7برای حوزه آبخیزداری کشور در سال 
 ۲0۱۶ز در نشست خبری با اشاره به رتبه علمی ایران گفت: در سال از یاسوج، اسکندر زند عصر امرو خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ارتقاء پیدا کردیم 75به  ۲0۱7جهان بودیم که در سال  ۹۲جهان بود اما در حوزه نوآوری  ۱۶رتبه علمی ایران 
اخیر در حوزه  هایگذاری که در سالوی با اشاره به وضعیت کشاورزی کشور گفت: وضعیت کشاورزی خوب است و میزان سرمایه

 .گذاری شده استمیلیارد دالر در این حوزه سرمایه ۱0نظیر است و افزون بر آب و خاک شده در تاریخ بی
 هایحوزه در موارد، این بر عالوه و شده نوسازی کشاورزی بخش در آالتماشین درصد 35: کرد تصریح معاون وزیر جهاد کشاورزی

تواند به پیشرفت اقتصادی های شده، رشد قابل قبول در بخش کشاورزی میگذاریسرمایهژی و پرورش ماهی در قفس تکنولو

درصد محصوالت صادراتی در حوزه گیاهان دارویی زعفران است کشور  ۸0زند با اشاره به صادرات گیاهان دارویی گفت: .کمک کند

 .در این زمینه از ظرفیت باالیی برخوردار است
 ۹7های زیادی برای گفتن داریم و برای سال طرح اصالح ملکه زنبور عسل گفت: در حوزه آبخیزداری حرفمعاون وزیر با اشاره به 

 .میلیون دالر به حوزه آبخیزداری اختصاص یافت و حفظ آب، خاک و آبخیزداری در دستور کار جهاد کشاورزی است 150میزان 
ورزی در ایران از متوسط در دنیا کمتر است، تصریح کرد: جهاد وی با بیان اینکه متوسط استفاده از سهم و کود محصوالت کشا

 .کشاورزی در زمینه تولید گندم پایداری این محصول را مدنظر دارد
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 گندم
 سفار - ۹۶/۱۱/۲۸ : تاریخ

 کاال بورس در گندم تن هزار ۳۴ عرضه

تن گندم خوراکی و دوروم  ۸00هزار و  34بهمن ماه میزبان عرضه  ۲۸تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز شنبه  

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

 .شودهزار قطعه جوجه یک روزه نیز در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می ۱3۱شکرسفید، یک هزار تن روغن خام، 
 .دانه ای نیز در قالب طرح قیمت تضمینی در این تاالر عرضه می شود تن ذرت 735عالوه براین، 

 .تن برنج است 7۸۱هزار و  3۲تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه 
 .کندهزارتن آهن اسفنجی را تجربه می 5تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 

تن قیر، مواد پلیمری، مواد شیمیایی، سالپس  ۱5هزار و  5۲های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران شاهد عرضه آوردهتاالر فر

 .واکس، وکیوم باتوم، لوب کات و گوگرد است
 .کندتن کره الکتیکی را تجربه می ۱00بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 
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 گندم

 سفار - ۹۶/۱۱/30 : تاریخ

 صادراتی بازار دادن دست از نگرانی بار؛ این سوژه/ گندم واردات برای کنندگان وارد جویی بهانه

دولت با آن که بارها اعالم کرده که کمبودی برای تامین گندم در داخل نیست، اما بهانه جویی آنهایی که تمایل به واردات دارند،  

هزار تن گندم در  ۱00هفته اخیر  ۲گویند، دولت به اندازه کافی گندم به کارخانجات آرد نمی فروشد، اما طی تمامی نداشته و می

  .استبورس کاال عرضه شده 
ـ گروه اقتصادی ـ فاطمه بیات، طی دو سال اخیر با افزایش تولید گندم در کشور و تأکید مقام معظم رهبری بر  خبرگزاری فارس

واردات گندم را از تولید کاالهای استراتژیک در داخل و وارد نکردن آن در راستای اقتصاد مقاومتی، وزارت جهاد کشاورزی هم 

سال .کشورهای دیگر ممنوع کرده و تنها اجازه ورود موقت برای فرآوری و صادرات آرد یعنی کاالی با ارزش افزوده را داده است

میلیون تن  ۸.۸70میلیون تن گندم به صورت خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شد که امسال این رقم به حدود  ۱۱.5گذشته 

اینجاست که با وجود خودکفایی در گندم، برخی از بازرگانان به دلیل سود شیرین واردات، موضوعاتی همچون  رسید، اما جالب

بری گندم و مقرون به صرفه نبودن تولید آن در داخل، پایین بودن میزان گلوتن و پروتئین گندم تولید داخل و باال بودن قیمت آب

 .ز کردن درهای واردات قرار دادندرا اهرمی برای فشار به دولتمردان و برای با
 .مرور گندم مورد نیاز را از طریق بورس کاال روانه بازار کرده استاین موضوع در حالی است که شرکت بازرگانی دولتی به

 به صنایع غذایی به خبرگزاری رویترز گفته بود که برای واردات گندم، تبدیل آن چند روز گذشته کاوه زرگران دبیر کانون انجمن

 خصوصی هایکارخانه توسط روسیه از گندم تن هزار ۱00 ایم و قرار است ماهانهها وارد مذاکره شدهآرد و صادرات به عراق با روس

 .شود وارد صادرات و آرد به تبدیل برای
کند تولید آرد را عرضه نمیدر کنار این خبر برخی از صاحبان صنایع کارخانجات آرد ادعا کردند که دولت گندم مورد نیاز آنها برای 

 .تومان روی تابلوی بورس افزایش یابد ۹۸0تومان به  ۹00و همین امر باعث شده تا گندم از کیلویی 
وگو کردیم که در مورد وضعیت برای آگاهی از صحت و سقم این موضوع با حسین یزدجردی رئیس کانون صنایع آرد ایران گفت

ها امسال کمی فروشد، اما از آنجایی که بارشموردنیاز را برای تبدیل به آرد و صادرات به ما میهنوز دولت گندم  توزیع گندم گفت:

وی افزود: .بینی ما این است که ممکن است، در آینده فروش گندم برای صادرات و تأمین نیاز داخل متوقف شودکاهش یافته، پیش

خواهیم این بازار را از دست دهیم، با ایم و نمیآرد به عراق ایجاد کردهدر همین راستا از آنجایی ما یک بازار خوب برای صادرات 

 .ایم تا در صورت نیاز بتوانیم از آن محل گندم خود را تأمین کنیمروسیه که تولید گندم مازاد دارد، مذاکره کرده
در هر تن  30: گندم با گلوتن شده از روسیه به چه قیمتی است، گفتیزدجردی در پاسخ به این سؤال که نرخ گندم خریداری

 .شودگذاری شده که با افزایش قیمت دالر به قیمت گندم داخلی نزدیک میها قیمتدالر از طرف روس ۲۲0
در  ۲7و پروتئین  13این سخنان در حالی است که طی بررسی خبرنگار فارس از بازارهای جهانی، قیمت گندم روسیه با گلوتن 

 .ی شده استگذاردالر قیمت ۲05هر تن 
هزار تنی گندم دوروم در بورس کاال عرضه  5ماه دو محموله بهمن ۱7دهد که از تاریخ همچنین آمار سایت بورس کاال نشان می

حسن عباسی معروفان معاون .هزار تن در دو هفته اخیر عرضه شده است ۹۲شده و گندم خوراکی نیز به وفور و به عددی حدود 
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دولتی هم در مورد عرضه گندم در بورس کاال به خبرنگار فارس گفت: تا این لحظه توزیع گندم حتی برای بازرگانی شرکت بازرگانی 

 .هزار تن گندم برای صادرات در بورس عرضه شده است ۶تا  5ایم و حتی طی این هفته تبدیل به آرد و صادرات را متوقف نکرده
ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱30000340 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶ اسفند ۲7: تاریخ

 تومان 500 و هزار ۳0 استرالیا گوشت هرکیلو نرخ/یافت افزایش قرمز گوشت واردات

 و استرالیا از عید شب بازار تنظیم جهت گوسفندی گرم گوشت تن 70 تا ۶0 روزانه: گفت زنده دام کنندگان تأمین شورای رئیس

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  کشاورزی صنعت،تجارت و منصور پوریان رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار.شود می وارد اوراسیا

تن گوشت گرم گوسفندی جهت تنظیم بازار شب عید از استرالیا و اوراسیا  70تا  ۶0زانه رو: در بازار خبر داد و گفت واردات گوشت قرمز ، از افزایشجوان

 .تومان اعالم کرد ۸00هزار و  30و استرالیا  500هزار و  ۲۹گوشت اوراسیا را وی نرخ عمده هر کیلو .وارد می شود

هزار  3۲،گردن 500هزار و  37در بازار، افزود: هم اکنون هر کیلو ران منجمد با نرخ  گوشت منجمدپوریان با اشاره به فراوانی توزیع 

 .در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود 500هزار و  37و سردست  500و 

ر عمده د رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده با انتقاد از نرخ باالی گوشت در خرده فروشی ها، بیان کرد: با وجود آنکه نرخ گوشت

فروشی ها از ثبات نسبی در بازار برخودار است اما در خرده فروشی ها ناشی از سودجویی مغازه داران با نوساناتی در بازار روبه رو شد 

 .که با اعمال نظارت های بیشتر، قیمت ها کنترل خواهد شد

 .ازار نخواهیم داشتبه گفته وی، با توجه به واردات گسترده گوشت گرم گوسفندی، نوسان خاصی در ب

ht t ps ://www.yj c .i r /f a/news /۶47۶۸۲۱/%D۹%۸۸%D۸%A7%D۸%B۱ 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶ اسفند ۲۹: تاریخ

 شدن تومانی هزار 9 آستانه در مرغ/ بازار در مشتقات انواع و مرغ جدید نرخ

 .کرد اعالم را بازار در مشتقات انواع و مرغ جدید نرخ ماهی و پرنده اتحادیه رئیس

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار

تومان،  500هزار و  5زنده درب مرغداری  مرغ تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو 350از افزایش  ،جوان

تومان  ۸00هزار و  ۸و خرده فروشی  50هزار و  ۸های صنفی  تومان، توزیع درب واحد ۹00هزار و  7مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است ۸00هزار و  ۸و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۸00هزار و  7به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .است

هزار و  ۱4مان، سینه بدون کتف هزار تو ۱3یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

تومانی قیمت مرغ نسبت به روز  350رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزایش تقاضا را عامل اصلی گرانی .هزار تومان است ۱۶فیله مرغ 

یت عتابع عرضه و تقاضاست، بنابراین نمی توان پیش بینی خاصی از وض قیمت مرغ به گفته وی با توجه به آنکه.گذشته اعالم کرد

 .بازار در روزهای آتی داشت

ht t ps ://www.yj c .i r /f a/news /۶477۸۸4/%D۹%۸۶%D۸%B۱%D۸%-AE 
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 ماشین آالت/مکانیزاسیون
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 متفرقه
 آیانا ۱3۹۶/۱۲/۲۹

  طلبدمی بومی راهکارهای ایران در «زبالهبی چالش«

  !دارنگه تمیز را ایران

 سازی در این زمینه مؤثر باشد؟ تواند در موضوع فرهنگمی« زبالهچالش بی»آیا 

تازگی در ایران به ابتکار کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان زباله که بهآیا چالش بی :فاطمه باباخانی-علم و محیط زیست-ایانا

در  سازیتواند در موضوع فرهنگزیست را با خود همراه کند، میتاده و توانسته است هنرمندان و فعاالن محیطزیست به راه افمحیط

 این زمینه مؤثر باشد؟ 

ها است در زمینه تبدیل پسماندهای مختلف )بازیابی منابع( در دانشگاه بوراس سوئد سال Resource Recoveryگروه تحقیقاتی 

ی سازی مدیریت پسماند و بازیابریزی و پیادهکند. این گروه تحقیقاتی در بحث آموزش، تحقیق، برنامهتحقیق می انرژیبه مواد و 

های های اجتماعی مربوط به پسماندهای تحقیقاتی این گروه، جنبهکند. یکی از موضوعو کشورهای مختلف فعالیت می سوئدمنابع در 

 را کم کرد و تولید زبالهسازی و در نظر گرفتن مشارکت شهروندان، مقدار توان با فرهنگعنوان مثال چگونه میشهری است. به

 ها استمیزان بازیافت پسماند شهری را افزایش داد. کامران روستا مدرس و محقق در این گروه تحقیقاتی در دانشگاه بوراس سال

 هاییجربهت نیز اندونزی در و کندمی تحقیق توسعه حال در و پیشرفته کشورهای در  های اجتماعی مدیریت پسماند خشکدرباره جنبه

 .دارد امر این از

 زیست راه افتاده و توانسته استآموزش و پژوهش سازمان محیط معاونبه ابتکار کاوه مدنی  ایرانتازگی در زباله که بهآیا چالش بی

 و محققسازی در این زمینه مؤثر باشد؟ این مدرس تواند در موضوع فرهنگزیست را با خود همراه کند، میهنرمندان و فعاالن محیط

 تواندمی چالش این اند،گذاشته اشتراک به را خود تجربیات هاآن  های منتشرشده که مردم درگوید: با توجه به فیلمدانشگاه بوراس می

 تحسین است.شود و بسیار قابل زباله به مربوط محیطیزیست مسائل به توجه برای خوبی شروع

العه و درستی موردمطشود که اگر بهگیری یک حرکت میهایی( به این شکل باعث شکلهایی )کمپینبه گفته روستا معموالً چالش

های دمزباله مؤثر است، اما قخوبی بهدست میدهد. این چالش به این شکل در قدم اول برای ایجاد فرهنگ بیاستفاده قرار بگیرد نتایج 

شده افزاید: با تحقیق و مطالعه که روی این حرکت انجامباره میصورت مداوم برداشته شود. او دراینبعدی هم نیاز است که باید به

 را طراحی و اجرا کرد.های بعدی توان به شکل سیستماتیک قدممی

ان عنوهای متوالی و درست، تازه نگه داشت تا بتوان فرهنگ بهشود باید مرتب آن را با قدمدهد: وقتی چالشی شروع میاو ادامه می

ده و به رمثال، بازیافت زباله یا کاهش تولید زباله را نهادینه کرد. در این زمینه امیدوارم دانشگاهیان شروع به مطالعه این کمپین ک

 های آینده کمک کنند.زیست در تصمیمسازمان محیط

طبیعت را تمیز »میالدی کمپینی به نام  ۱۹۶۲گوید: در سوئد در سال های مشابه میاین محقق دانشگاه بوراس با اشاره به کمپین

ی در قالب این کمپین انجام شده که های مختلفهای متوالی تاکنون فعالیتشروع شد که هنوز هم ادامه دارد. در طول سال« دارنگه

 کنند.فعالیت می« دارسوئد را تمیز نگه»ای به نام در حال حاضر در مجموعه

های متفاوت این کمپین مخاطبان متفاوتی داشت که از کل گوید: در سالداند و میاو مخاطب این کمپین را قشرهای مختلف می

میالدی این کمپین مدارس را  ۱۹۹۶شد. مثالً از سال ها بود را شامل مییا شهرداری ها که مربوط به مدارسمردم تا بعضی فعالیت

 عایتر نشانه به کنندصورت سیستماتیک اجرا میمخاطب قرار داده و ضوابطی تدوین کرده است و به مدارسی که این ضوابط را به
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وند ش اآشن مسائل این با پایین سن از هابچه شودمی عثبا ایرویه چنین. دهدمی سبز پرچم زیست،محیط به مربوط مختلف مسائل

 و این فرهنگ از سنین پایین نهادینه شود.

 ۲00۹ سال از پروژه این. است شده اندازیراه «کندمی کم را زباله تولید اروپا» نام به ایپروژه هم اروپا در اخیراً: گویدمی  این محقق

ود های ختوانند فعالیته شده میزبال کردن کم باعث که هاییفعالیت تمام مجریان آن در  هفته یک مدت به هرساله و شده شروع

 هترینب برای هم ایجایزه و بگذارند مشارکت به هم با را خود تجربیات مختلف افراد و هاگروه شودمی باعث پروژه این. کنند معرفی  را

 .شودمی گرفته نظر در هافعالیت

طور که خود ایشان هم عنوان کردند، دقیقاً همین اثر را زباله در ایران که به همت دکتر مدنی راه افتاده، همانبیافزاید: چالش او می

خواهد داشت که مردم تجربیات خود را برای حل این مسئله به مشارکت بگذارند و در عین حال باعث باال رفتن آگاهی در این زمینه 

 شود.

ل طورکلی مخالف کپی کردن مسائزشی سوئد یا اروپا را در ایران پیاده کنیم؟ روستا با بیان اینکه بههای آموتوانیم تجربهآیا می

کند: تحقیقات نشان داده که عوامل محلی بسیار حائز آموزشی و آگاهی رساندن درباره بازیافت و کم کردن زباله است، عنوان می

ا دهد.او معتقد است ببرداری جواب نمیان بهره برد، ولی در این زمینه کپیتوان از تجربیات دیگراهمیت هستند؛ البته همیشه می

هایی که مردم در این چالش در میان ها و یادداشتزمینه این امر کلید خورده است. با مطالعه دقیق از تمام فیلمزباله پیشچالش بی

 ه در شهرهای مختلف به دست آورد./های بسیار مؤثر و مطمئن برای حل این مسئلحلتوان راهگذراند میمی
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 متفرقه

 آیانا ۱3۹۶/۱۲/۲۸

  گیرند؟می تلگرام شدن مسدود از تأثیری چه کشاورزی حوزه کارهایوکسب

  فیلترینگ با روستایی هایغرفه مومومهر

  …اهم به خطر میکرده آسان است / معاش برخی زنان سرپرست خانوار های جدید برای افراد تحصیلتطبیق با شبکه

سوی گله رهسپار بود که ناگهان سوار بر االغ و دوتار بر پشت غرق در تفکرات خویش به» :فاطمه باباخانی -جامعه و فرهنگ-ایانا

شناخت؟ آیا او یکی توانست باشد؟ آیا بهمن او را میسیاهی سایه گون انسانی از دور توجهش را به خود جلب کرد. او چه کسی می

 شوند،های مردم منطقه معرفی میها و افسانهداستان« سالوک»دستی گروه بانوان در کانال تلگرامی صنایع «چادرنشینان بود؟از 

ها و تعاونی زنان روستایی و سرپرست خانوار را منتشر کند و دستی گروهکند با تصاویر جذاب صنایعتالش می« دستادست»گروه 

هایی که گویند و آسیبمسئوالن از فیلتر شدن تلگرام می .کندمنتشر می« کشمون»قائن را در کانال پناه قصه کشاورزان محمد قائم

که برخی در مقابل، فیلترینگ تلگرام را مانعی در برابر جریان آزاد این شبکه اجتماعی در ایجاد تنش در جامعه ایران دارد، درحالی

ویژه در حوزه روستایی وکارهای اجتماعی بهموافق و مخالف در موضوع خبررسانی، کسب هایدانند؛ اما فارغ از این دیدگاهاطالعات می

 گیرند؟ چه تأثیری از مسدود شدن تلگرام می

وکار خالقانه به نام کشمون را راه انداخته است. کشمون جایی است که کشاورزان کوچک پناه در حوزه کشاورزی یک کسبمحمد قائم

بندی مناسب و با درج نام فروشی، زعفران خود را با بستهتوانند بدون مراجعه به کسبه محلی و فلهی میمالک خراسان جنوبخرده

کننده نهایی بفروشند. در فرآیند رسیدن به خریدار، گروه کشمون کنترل کیفی را انجام داده و با خودشان بر روی محصول به مصرف

را  داند چه محصولیترتیب خریدار میاینساند، بهرمی کنندهمصرف اطالع به را ن بازدید میدانی میزان سم و کود و آب مصرفی زمی

.محمد ندکمی کسب فروشیخرده راه از بیشتری مالی منافع گذشته به نسبت نیز کشاورز دیگر سوی از و خردمی کیفیتی چه با

های آب زیرزمینی درصد برداشت از سفره ۹0گوید: ایانا میکند و به پناه دلیل راه افتادن کشمون را کاهش منابع آبی عنوان میقائم

شود. هرچقدر کشاورزان بتوانند آب بیشتری را از زمین بیرون بکشند درآمد بیشتری دارند و هرچقدر در حوزه کشاورزی مصرف می

ه اقتصادی را معکوس کند کند این چرختر از آب وجود دارد. کشمون تالش میبرداری گستردهدرآمد افزایش یابد امکان بهره

 کمتری آب دکننمی تالش شوند که وکار، کشاورزانی پذیرفته میترتیب که آب کمتر به درآمد بیشتر منجر شود. در این کسباینبه

های ایده.باشد آب نفوذ اندازهبه برداشت میزان که شکلی به برسند زیرزمینی آب در برداریبهره در پایداری حد به تا کنند مصرف

برگزار شد،  ۹۶آپ در اواخر بهمن استارت ۸00آپی به نام کارزار که با حضور ترین رقابت استارتتازه کشمون موجب شده تا در بزرگ

حال این موفقیت و روزهای خوش ماندگار نیست اگر مشتریان کشمون نتوانند ارتباط خود را با در بخش بذر، برگزیده شود. بااین

 های اجتماعی حفظ کنند.طریق سایت و شبکه کشاورزها از

رت روزانه صوهای اجتماعی در توسعه بازار کشمون بسیار مهم هستند. زعفران چیزی نیست که افراد بهگوید: شبکهپناه میمحمد قائم

 هب را خود خرید  دارند،مندان به سایت ما سر بزنند اما ازآنجاکه همان روز نیازی به زعفران نمصرف کنند. ممکن است برخی عالقه

 صورت روزانهتوانند نقش رابط با مخاطب در شهرهای بزرگ را داشته و بههای اجتماعی در این بخش میکنند. شبکه موکول آینده

ها را در حال و هوای منطقه قرار دهند، از همین روست که ما در کانال کشمون قصه کشاورزان را برای مخاطبان تعریف آن

ها، توان از جعبه قصهکننده به کشت زعفران مشغول است و میکیلومتر دورتر از مصرف ۱000گاهی از زندگی کشاورزی که کنیم.آمی
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هاست که درنهایت یک حس عاطفی میان پذیر است؛ از خالل همین قصهاش را شنید تنها در کشمون امکانزندگی او و خانواده

 شود.به اعتماد منجر میکننده نسبت به تولیدکننده ایجاد و مصرف

ه ها مانند این است کطورقطع مطلوب ما نیست. حذف این شبکههای اجتماعی بهکند: محدود کردن شبکهپناه تأکید میمحمد قائم

ه بکگویند قرار است شاید ناگهان تعطیل شود. میشناسند و کلی برای آن هزینه و تبلیغ کردهای که دیگران شما را با آن میمغازه

ای دیگر مانند این است که جای حال عوض کردن شبکه اجتماعی از تلگرام و اینستاگرام به شبکهاجتماعی ملی راه بیفتد، بااین

 روند.ای. در این فرآیند بسیاری از مشتریان از دست میجدیدی بزنی و آگهی هم قبال نداده باشی که کجا رفته

ها و کنندهاجتماعی، صرف داشتن یک سایت یا کانال مهم نیست بلکه تعداد دنبال هایوکار در شبکهبه اعتقاد این اهل کسب

توانیم یک شبکه اجتماعی را جایگزین کرده و کار را از نو شروع بخشد. به این سادگی ما نمیها است که آن را رونق میبازدیدکننده

 د.انگرفتهمرورزمان و با صرف هزینه شکلکنیم زیرا مشتریان قبل به

ل گوید: به دالیکند نیز میفائزه درخشان از مدیران دستادست که در حوزه معیشت زنان روستایی و سرپرست خانوار فعالیت می

توانند چانه زده و کار خود را بفروشند. تلگرام ابزاری برای این مختلف برخی از زنان امکان دسترسی مستقیم به بازار را ندارند و نمی

هایی که افراد زیادی عضو هستند به شکل رایگان کاالی خود را تبلیغ و عرضه کنند. استفاده از آن در گروهزنان است که با 

مثال یکی از زنان سرپرست خانوار با پرورش گل در خانه و فروش آن در کانال تلگرام توانسته است معاش خانواده خود را عنوانبه

 تأمین کند.

ر بود، ها بسیار دشواها و سمنها، یافتن بازار برای تعاونیهای اجتماعی پیش از ظهور این شبکهبکهوکار در شبه گفته این اهل کسب

هایی را ها برقرار باشد. در دستادست ما آموزشها همچنین سبب شده است ارتباط مداوم و مستمر با گروهافزاید: این شبکهاو می

رام دارند کند کانال لگها کار میهایی که دستادست با آنفرستیم.تمام تعاونیزنان میها را به شکل عکس و فیلم برای کرده و آنتهیه

نفس این زنان کمک کرده و این امکان را برای فروشند. این امر ازنظر فائزه رخشانی به رشد اعتمادبهها میو کارهای خود را در آن

ند.فیلتر کردن تلگرام ارتباط فعاالنی نظیر کشمون و دستادست با شبکه شان را وایت کنکند تا قصه منطقه و فرهنگها فراهم میآن

ان های جدید آسکرده تطبیق با شبکهگوید: ممکن است برای افراد تحصیلکند. درخشانی میگران را قطع میمخاطبان و تسهیل

راحتی با این تغییرات تطبیق دهند. ا بهتوانند خود رشوند و نمیهای روستایی در این فرآیند دچار استیصال میباشد اما گروه

  های مختلف سنجیده شود.روست که پیش از هر اقدامی الزم است تبعات آن بر گروهازاین
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 مرکبات
 سفار - ۹۶/۱۱/۲۸ : تاریخ

 قیمت به شمال مرکبات تن هزار ۳0 توافقی خرید/ است محض کذب تومان 250 کیلویی شمال پرتقال خرید

  تومان 2100

تا هزار تومان  ۸00رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: پرتقال شمال در بدترین حالت روی درخت کیلویی 

 .تومان خریداری شده است ۲۱00هزار تن هم از سوی دولت برای تنظیم بازار شب عید به قیمت کیلویی  30خریداری شده و 
 ۲50، در پاسخ به اینکه شنیده شده پرتقال شمال را کیلویی خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی دالور حیدرپور در گفت

گویید، آشغال هم شود، با رد این موضوع گفت: با این رقم که شما میکنند که حتی هزینه برداشت آن هم نمیمیتومان خریداری 

ها برداشت شده و قیمت متوسط خرید روی خرند و اصالً چنین چیزی صحت ندارد، چرا که تا یک ماه پیش تمام پرتقالنمی

 .تومان خریداری شده است ۲000ا تا هزار تومان بوده و نارنگی هم ت ۸00درخت کیلویی 
هزار تن پرتقال مازندران توسط دولت برای تنظیم بازار  30رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران همچنین از خرید توافقی 

هزار تن آن تا دیروز حمل  ۲0تومان بسته شده که  ۲۱00هزار تن آن به قیمت هر کیلو  25شب عید خبر داد و گفت: قرارداد 

های قبل قیمت این محصول در ایام سازی بیش از نیاز پرتقال نسبت به سالوی اظهار امیدواری کرد: با توجه به ذخیره.شده است

تن برنج  ۶۱4حیدرپور همچنین در مورد وضعیت برنج شمال در بازار هم گفت: وزارت جهاد کشاورزی .عید در بازار خراب نشود

تومان به بازار عرضه شد، اما بازار کشش چندانی ندارد،  5450کرد که برنج شیرودی کیلویی پرمحصول را از کشاورزان خریداری 

تومان خریداری کنند که اگر این موضوع شروع شود،  ۹۱00حتی استاندار مازندران پیشنهاد داد تا برنج طارم را هم کیلویی 

 .تحریک تقاضا را در پی خواهد داشت
شته بر اثر سرمازدگی زودرس در آذر ماه بخش زیادی از مرکبات باغات شمال از بین رفت تا به گزارش خبرنگار فارس، سال گذ

حدی که برای تنظیم بازار شب عید دولت مجبور به واردات پرتقال شد، اما امسال باغداران مرکبات محصول خود را زودتر برداشت 

  .کردند
ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱۲۸000405 
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 مرکبات

 آیانا ۱3۹۶/۱۲/۲7

  هاگلستانی سفره سر بر بازار تنظیم کاالهای

  شد اعالم استان سراسر بازار تنظیم طرح در تومان ۶00 و هزار یک پرتقال کیلوگرم هر قیمت

تن گوشت قرمز و  40مرغ، تن تخم 45تن گوشت مرغ،  ۶۸5تن پرتقال،  ۶00تن سیب،  400برای ایام پایانی سال  : گلستان-ایانا

  .تن برنج به استان گلستان تخصیص یافت 5۸۹

گذار از مرغ به تخصیص تولیدات واحدهای مرغ تخمتخم بازارتنظیم گلستان درباره  استان جهاد کشاورزیسازمان رئیس 

 مرغ وارداتی به استان اشاره کرد.های عرضه مستقیم و همچنین تخصیص تخمقبل در فروشگاه ماههای

سازمان تعاون  پوششمرکز تحت  ۱۲4شده درباره توزیع یک هزار تن میوه ایام پایانی سال در های انجامریزیمختار مهاجر به برنامه

 هادج سازمان رئیس. کرد تأکید بازار تنظیم طرح مناسب اجرای در مرتبط هایدستگاه همکاری بر روستایی در سطح استان اشاره و

 ۱00تومان و هر کیلوگرم سیب اشنویه دو هزار و  300دو هزار و  دماوندگفت: قیمت هر کیلوگرم سیب  استان گلستان کشاورزی

 تومان در طرح تنظیم بازار سراسر استان اعالم شد./ ۶00تومان و همچنین قیمت هر کیلوگرم پرتقال یک هزار و 

ht t p://www.i ana.i r /%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B4%D-۸%A7%D۸%B3 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 سفار - ۹۶/۱۱/۲5 : تاریخ

 580 ساماندهی/ دنیا در نوآوری حوزه در ایران 120 رتبه داد خبر کشاورزی ترویج و تحقیقات سازمان رئیس

  کشور در بنیاندانش شرکت

کشور با اشاره به  ۲از یاسوج، اسکندر زند پیش از ظهر امروز در گردهمایی محققان معین منطقه  خبرگزاری فارسبه گزارش 

موضوع در وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه قرار دارد، اظهار کرد: توجه به کیفیت محصوالت کشاورزی نخستین مبحث  ۱0اینکه 

 .وجه در بخش کشاورزی است و کیفیت محصوالت غذایی در آینده مورد توجه جدی قرار داردمورد ت
صادرات و برند سازی محصوالت کشاورزی در دستور کار قرار دارد و  :وی با اشاره به تولید محصوالت بخش کشاورزی بیان کرد

 .باید تجهیزات خود را برای صادرات مجهز کنیم
وزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر توجه به کشاورزی خانوادگی تصریح کرد: عالوه بر توجه به بخش رئیس سازمان تحقیقات، آم

تشخیص  بری در سطح وگیرند، امنیت غذایی، تولید و افزایش بهرهکشاورزی کشاورزان هم باید دیده شوند و در اولویت قرار می

 .دار مورد توجه قرار خواهد گرفتدقیق محصوالت مزیت
هزار هیأت  ۲های استان در بخش کشاورزی فعال هستند، افزود: هزار نفر عضو هیأت علمی در دانشگاه ۶با اشاره به اینکه وی 

بنیان در شرکت دانش 5۸0علمی در مرکز تحقیقات هستند که بیشتر کار حوزه کشاورزی بر دوش مرکز تحقیقات است، همچنین 

 .بخش کشاورزی ساماندهی شدند
اینکه در مرکز تحقیقات محصولی محوری به خروجی محوری سوق داده شده است، گفت: ایران به لحاظ محصول  زند با بیان

 .را در اختیار دارد ۱۲0دنیا را دارد اما در حوزه نوآوری در جهان رتبه  ۱۶محوری رتبه 
مینه تیم اقتصادی تشکیل دادیم وی خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات کشاورزی به دنبال اقتصادی کردن پژوهش است و در این ز

 .ریال در چهار سال آینده افزایش داده شود 30که ارزش اقتصادی حوزه کشاورزی از یک ریال به 
ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱۲5000740 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۹۶/۱۱/۲5 : تاریخ

 مشترک سانان با بیماری/ است پیش نیم و ماه یک به مربوط تهران در آنفلوآنزا به مبتال وحشی پرنده ۳ مرگ

  نیست

الشه پرنده وحشی مبتال به  3های طیور سازمان دامپزشکی گفت: خبر کشف مدیرکل دفتر بهداشت و پیشگیری از بیماری

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

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

هایی مبنی بر انتقال سویه جدید آنفلوانزای حاد پرندگان که از هفته گذشته در تاالب بوجاق در پی پخش این خبر نگرانی.اندبوده

های خبرنگار فارس از مسئوالن سازمان دامپزشکی چیز دیگری را تأیید به وجود آمد، اما پیگیریالن مشاهده شده بود، کیاشهر گی

های طیور سازمان دامپزشکی به خبرنگار فارس گفت: پیدا علیرضا اکبرشاهی مدیرکل دفتر بهداشت و پیشگیری از بیماری.کرد

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

به گزارش فارس، .است که با انسان مشترک نیست و خطری برای انتقال به انسال ندارد H5N8 پرندگان نیست و همان ویروس

شدت نگران آن باشند که فعالً در م باید بهبین پرندگان و انسان مشترک است و مرد H5N6 ویروس آنفلوانزای پرندگان با عنوان

 .حیات وحش کیاشهر گیالن مشاهده شده است
ht t p://www.f arsnews .com/newst ext .php?nn=۱3۹۶۱۱۲50004۲۶ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا ۱3۹۶/۱۲/۲7

  :داد خبر فارس استان کشاورزی جهاد سازمان عمومی روابط رئیس

  گندم سن آفت با مبارزه و کنترل برای نوروزی هایکشیک

 های نوروزی دارند کل منابع طبیعی و آبخیزداری هم در سراسر نقاط استان کشیکاداره

های زیرمجموعه سازمان های افراد سودجو در زمینه عرضه محصوالت کشاورزی، کلیه دستگاهبرای جلوگیری از فعالیت : فارس-ایانا

  .روزی دارندهای شبانهکشیکجهاد کشاورزی استان فارس در ایام نوروز 

های فارس و دستگاه جهاد کشاورزیبرداران بخش کشاورزی، سازمان رسانی به بهرهو خدمات شب عیدمنظور مدیریت بازار به

 دهند.رسانی خود ادامه میبه خدمات ۹7 نوروزوابسته در 

های افراد سودجو در زمینه عرضه فارس گفت: برای جلوگیری از فعالیت استان کشاورزیسازمان جهاد رئیس روابط عمومی 

ها کل دامپزشکی جهت نظارت بر مراکز توزیع اقالم غذایی، کشتارگاههای زیرمجموعه ازجمله ادارهمحصوالت کشاورزی، کلیه دستگاه

 و گوشتر دام جهت توزیع مرغ منجمد و و سایر مراکز مرتبط، سازمان تعاون روستایی جهت توزیع میوه، شرکت پشتیبانی امو

ت حفاظت جه منابع طبیعی و آبخیزداریکل ها، ادارهبر نانوایی کنترل و نظارتمرغ، شرکت غله و بازرگانی جهت توزیع برنج، تخم

 های نوروزی دارند.و صیانت از منابع ملی در سراسر نقاط استان کشیک

ماه عرضه خواهد فروردین ۱5تومان تا  700تومان و پرتقال دو هزار و  300پور با بیان اینکه سیب به قیمت دو هزار و علیرضا واحدی

در سبدهای حدود شش کیلوگرمی  شهرداریبازارچه توزیع میوه  34واحد صنفی و  ۱00لید استان در شد، افزود: سیب و پرتقال تو

 شود.در شیراز توزیع می

الب روزی در قصورت شبانهسن گندم نیز مدیران و کارشناسان این سازمان به منظور کنترل آفت و مبارزه با آفتوی یادآور شد: به

 برداران هستند.رسانی به کشاورزان و بهرههای نوروزی آماده خدماتکشیک

 استان فارسرسانی سازمان جهاد کشاورزی جهاد کشاورزی استان فارس گفت: ستاد خبری و اطالع روابط عمومی سازمانمدیر 

بیعی ها و بالیای طهای این سازمان، مدیریت بحرانرسانی از عملکرد و برنامهگیری شایعات، پایش و اطالعمنظور جلوگیری از شکلبه

 فعال است./ ۱3۹7ماه فروردین ۱5اسفند فعال و تا  ۲5از  بخش کشاورزی
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http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-4/51510-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%B4%D8%A8+%D8%B9%DB%8C%D8%AF
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%B4%D8%A8+%D8%B9%DB%8C%D8%AF
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.iana.ir/fa/tags/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/tags/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/tags/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/tags/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84+%D9%88+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/tags/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84+%D9%88+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C+%D9%88+%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C+%D9%88+%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7+%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7+%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

ht tp://awnrc.com/i ndex.php                                                                                                                   1396اسفند  چهارماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

115 ht tp://awnrc.com/i ndex.php 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایران اکونا - ۱3۹۶اسفند / /  ۲3چهارشنبه . 

 کشاورزی جهاد وزیر استیضاح جلسه آغاز

در مجلس شورای اسالمی با حضور معاون اول رییس  -چهارشنبه  -جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی صبح امروز 

جهادکشاورزی را نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی تقاضای استیضاح محمود حجتی وزیر .جمهوری آغاز شد

در این جلسه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری و .بررسی می کنند

علی بخشی نماینده زنجان ، محمود صادقی نماینده تهران، حسین .عیسی کالنتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست شرکت دارند

یف بدری نماینده اردبیل، نادر قاضی پور نماینده ارومیه، مهرداد الهوتی نماینده لنگرود، محسن کوهکن مقصودی نماینده سبزوار، صد

 ۲۲3و  ۱۱۲طبق مواد .نماینده لنجان و محمد صادق حسنی نماینده رشت امروز در موافقت با استیضاح حجتی سخن می گویند

ستیضاح برای هر وزیر پنج ساعت است، برای هر استیضاح، ابتدا آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی مدت زمان رسیدگی به ا

موافقان استیضاح دو ساعت فرصت دارند که به تشریح دیدگاه های خود نسبت به استیضاح وزیران بپردازند، محدودیت برای تعداد 

قل سه ساعت فرصت دارند از همچنین طبق آیین نامه داخلی مجلس، وزیر جهاد کشاورزی و رییس جمهوری حدا.افراد وجود ندارد

استیضاح .عملکرد این وزارتخانه دفاع کنند، آنها می توانند یک ساعت از وقت خود را حداکثر در اختیار دو نماینده موافق قرار دهند

مجلس روز گذشته در دو نوبت صبح .محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس اعالم وصول شد

ر استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را بررسی کرد که هر دو استیضاح و عص

 .رای نیاورد و این دو وزیر در مسئولیت خود باقی ماندند

 نگاهی به کارنامه حجتی**

است، وی با پیروزی انقالب اسالمی وارد نهاد جهاد محمود حجتی از ابتدای دولت یازدهم سکاندار وزارت جهاد کشاورزی بوده 

با آغاز عملیات اجرایی عظیم سد کرخه به عنوان مدیر .سازندگی شد و پس از آن به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان خدمت کرد

پس از اکبر ترکان به  79تا  7۶اجرایی این پروژه تا زمان بهره برداری به خدمت پرداخت و در دوره اول دولت اصالحات از سال 

به عنوان وزیر جهادکشاورزی از مجلس رای اعتماد گرفت و تا پایان  ۸4تا  79عنوان وزیر راه و ترابری معرفی شد، دوره دوم از سال 

مهم  در ابتدای دولت تدبیر و امید حجتی برای دومین بار به عنوان وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شد، از.مانددولت در این سمت باقی

 .ترین اقدامات جهتی در دوران وزارتش خودکفایی در گندم و بهبود وضعیت معیشت کشاورزان بوده است

وی برای اجرای طرح افزایش تولید، دولت قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش داد تا عامل افزایش تولید گندم باشد. با اجرای این 

در سال به صفر  گندم تن میلیون ۶٫4میلیون تن رسید و واردات بیش از  ۱4به میلیون  ۸درصد رشد از  73طرح، تولید گندم با 

از دیگر اقدامات حجتی می توان تولید شکر و کاشت چغندر قند و نیشکر .رسید و خودکفایی در تولید این محصول اساسی حاصل شد

درصد  ۸0کر و مواد غذایی قوت گرفته و به مرز در کشور را نام برد. با اقدامات حجتی در دولت یازدهم پیش بینی خودکفایی در ش

هزار تن گندم مازاد از کشاورزان خریداری شده که این  ۲7تاکنون هشت میلیون و  ۹۶از آغاز برداشت گندم در سال .رسیده است

 .میزان امکان صادرات این محصول را به کشورهای متقاضی فراهم کرده است

ht t p://i ranecona.com/۸۲۶53/%D۸%A۲%D۸%BA% 
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 نهاده
 جوان خبرنگاران - ۱3۹۶ اسفند ۲۹: تاریخ

 سمی ماده تکنیکال هزارتن 12 واردات/ شود می مصرف مزارع در سم هزارتن 27 ساالنه

هزارتن در داخل مصرف و مابقی  ۲7دیده شده ساالنه ، میلیون لیتر سم تدارک  30تا  ۲5معاون فنی سازمان حفظ نباتات گفت: از 

 .به بازارهای هدف صادر می شود

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی یحیی ابطالی معاون فنی سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار

هزارتن  ۱۲در مزارع و باغات اظهار کرد:از لحاظ تدارک آفت کش ،به طور متوسط ساالنه  وضعیت آفت کش هابا اشاره به آخرین 

 .تکنیکال ماده سمی به صورت سم تکنیکال و آماده مصرف وارد کشور می شود

میلیون لیتر کیلو سم به دست می آید که بخشی از این میزان در سبد  30تا  ۲5ود هزارتن تکنیکال حد ۱۲به گفته وی از مجموع 

 .صادراتی قرار می گیرد و مابقی بسته به وضعیت آب و هوایی در کشور مصرف می شود

درصد مصرف  ۸0که  قلم سموم پرمصرف 30بیش از  ۹۲ابطالی با اشاره به آخرین وضعیت کیفیت سموم در کشور افزود: تا سال 

تصمیم به برندسازی  ۹3سم کشور را تشکیل می دهد با نام ژنریک وارد کشور می شد که به سبب نبود کارایی الزم از ابتدای سال 

 نام با  مصرفی سم قلم 30که کردیم اعالم فراخوان 4 در  معاون فنی سازمان حفظ نباتات ادامه داد: براین اساس.سموم گرفتیم

 .نابع تکنیکال سم ثبت شدم بار اولین برای انقالب از پس سال 40 گذشت از پس  که شوند ثبت تجاری

قلم سم پرمصرف ثبت شده است که تمامی این سم ها از استاندارهای  30برای  تکنیکال آفت کش 111 به گفته وی هم اکنون

د: تا کنون ارزیابی مدارک اولیه هزار درخواست مطرح بیان کر برند سازی سمومابطالی با اشاره به آخرین وضعیت .فائو برخوردارند

قلم سم ، توسط سازمان حفظ نباتات صورت گرفته است که با وجود ارزیابی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی  34شده برای برندسازی 

دن شرایط الزم درصد به سبب دارا نبو ۱5درصد کارایی مطلوب و  75درصد آن کارایی متوسط، ۱0قلم سم حدود  400از مجموع 

درصد سموم خبر داد و گفت: براساس ساماندهی و ارتقای کیفیت سموم در نظر داریم که از  ۱5وی از برند سازی .رد شده است

 .تولید، توزیع و واردات آن جلوگیری کنیم که این امر دستاورد بزرگی به شمار می رود

درصد بود که به سبب بهبود ارتباط با شرکت های معتبر اروپایی  5ا تنه ۹۲تا سال  سرانه مصرف سم وارداتی :ابطالی ادامه داد

 .درصد ارتقا یافته است ۲0این میزان به 

 ۲۶ سالیانه: کرد تصریح شود، می دیده تدارک سم  میلیون لیتر 30تا  ۲5معاون فنی سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه ساالنه 

 .شود می صادر هدف بازارهای به مابقی و گیرد می قرار استفاده مورد داخل در میزان این از هزارتن ۲7 تا
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 نوغان
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 گزارشات جهانی
 آیانا ۱3۹۶/۱۲/۲5

  رفت باال فوریه ماه در غذایی مواد بهای: فائو

بر جبران کاهش بهای روغن  ترین گزارش فائو رشد جهانی قیمت غالت اصلی و محصوالت لبنی عالوهبر اساس تازه :کشاورزی-ایانا

  .اسفند( فراهم کرد ۹بهمن تا  ۱۲های افزایش قیمت جهانی محصوالت غذایی را در ماه فوریه )نباتی زمینه

ائو در ف مواد غذاییبهای  شاخص)فائو( در ایران، میانگین  متحدمللبه گزارش ایانا از دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی 

واحد رسید. با این وجود، میانگین این شاخص  ۱70.۸درصدی نسبت به ماه قبل به  ۱.۱اسفند( با افزایش  ۹بهمن تا  ۱۲ماه فوریه )

 دهد.درصد کاهش نشان می ۲.7نسبت به مدت مشابه در سال قبل 

صورت ماهیانه رصد تجاری به وزنی کاالی غذایی را بر اساس المللی پنج گروه اصلشاخص بهای مواد غذایی فائو، بازارهای بین

 کند.می

درصدی برای دومین  ۲.5کند، با افزایش ویژه ذرت را رصد میهای اصلی بهتدرشو دانه برنجشاخص بهای غالت که قیمت گندم، 

 تأثیر منفی آرژانتینانداز تولید گندم زمستانی در آمریکا و ذرت در بود. شرایط نامساعد جوی بر چشم رشدماه متوالی شاهد 

 گذاشته است.

برداشت جهانی گندم با وجود کاهش تولید در سال جاری میالدی، تأکید کرد که سطح  بینیفائو همچنین با تجدیدنظر در پیش

 محصول به باالترین میزان خود خواهد رسید. ذخایر این

درصد افزایش یافت. تقاضای باالی  ۶.۲چرب کامل و کم شیر خشکالمللی کره، پنیر و در پی رشد قیمت بین لبنیاتشاخص بهای 

 یلند این تغییر قیمت را رقم زد.در نیوز شیرجهانی در کنار کاهش تولید 

 گوشت گاو افزایش قیمتطیور در چهارمین ماه متوالی با  گوشتشاخص بهای گوشت عمدتاً بدون تغییر ماند و کاهش قیمت 

درصد افت نشان  3.۱بینی افزایش تولید مازاد جهانی در سال جاری میالدی جبران شد.شاخص بهای روغن نباتی فائو در پی پیش

ترین عامل افت قیمت این و اندونزی مهم مالزیپالم در  ماه گذشته رسید. افزایش ذخایر روغن ۱۹ترین سطح در داد و به پایین

ترین میزان در دو سال اخیر رسید. تولیدکنندگان عمده این درصدی به پایین 3.4محصول بود.شاخص بهای شکر فائو نیز با کاهش 

و هند تولید خود را افزایش داده و فعاالن بازار نیز در پی برداشت باالی چغندرقند و همچنین کاشت این  تایلندمانند به محصول

 هستند. اتحادیه اروپادر  شکرمحصول، آماده رشد چشمگیر تولید 

اعالم کرد که عرضه جهانی غالت اصلی در شرایط مطلوبی « عرضه و تقاضای غالت گزارش»فائو همچنین در گزارش دیگری با عنوان 

میلیون تن افزایش  ۱4دهند که ذخایر این محصوالت در پایان فصل زراعی جاری به میزان ها نشان میبینیبرد و پیشسر میبه

 خواهد داشت.

میلیون  ۲7۲.7پشت سر گذاشتن رکوردهای قبلی به ترتیب بیش از  ها در بازار سال جاری میالدی بادرشتذخایر جهانی گندم و دانه

 میلیون تن خواهد بود. 3.۹.۸تن و 

ه ویژدرشت بهفائو پس از اتمام برداشت محصول غالت در سال گذشته میالدی و همچنین در پی افزایش برداشت محصوالت دانه

میلیون تن افزایش  ۶4۲را به دو هزار و  ۲0۱7انی غالت در سال بینی تولید جهذرت در استرالیا و آفریقای شرقی و غربی، پیش

میلیون  744میزان برداشت این محصول را  ۲0۱۸بینی خود درباره تولید گندم در سال داد.این سازمان همچنین با انتشار اولین پیش
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تاب کاهش برداشت در اتحادیه اروپا و تولید اعالم کرد. این رقم میانگین که نشانگر افت تولید در دومین سال متوالی است باز

 رود.شمار میبه روسیهفدراسیون 

بینی کاهش کشت، نمایانگر افت احتمالی برداشت ذرت در کنار پیش آفریقای جنوبیشرایط نامساعد جوی در آمریکای جنوبی و 

 در نیمکره جنوبی است./
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 گزارشات جهانی

 آیانا ۱3۹۶/۱۲/۲۸

  تاجیکستان و افغانستان میان بهاری مشترک جشن برگزاری

  است بغای تهران

  .های مشترک سودآور باز کندگذاریسوی سرمایهتوانست با استفاده از نوروز راهی بهایران می

در آستانه فرا رسیدن نوروز، دو کشور افغانستان و تاجیکستان با برگزاری یک برنامه  :مرتضی سیمیاری-سیاست و دیپلماسی-ایانا

های سین در تاجیکستان( به دنبال احیای سنتشین )هفتسین و هفتآماده کردن هفتها با اند. آنمشترک به استقبال سال نو رفته

  .مشترک میان خود هستند

پس از ثبت جهانی نوروز « کند.نوروز درهای بسته را برای دو کشور باز می»گوید: امید نظر اوف، دیپلمات تاجیک در بدخشان می

 ۱3۹0و  ۱3۸۹ هایدر سال نوروز جهانی جشن. شود برگزار آن فرهنگی حوزه کشورهای از یکی در هرسال نوروز مراسم ٬قرار شد

برگزار شد، اما  افغانستاندر  ۱3۹3و برای آخرین بار در سال  ترکمنستاندر  ۱3۹۲در تاجیکستان، در سال  ۱3۹۱در ایران، 

 تاجیکستانها جشن مشترک تنها میان ها ناخواسته از میان کشورهای برگزارکننده حذف شدند و در طی این سالازآن ایرانیپس

های نامهاند. دوشنبه و کابل برهمسایه طی پنج سال گذشته به یکدیگر نزدیک شده ها، دوو افغانستان برگزار شده است. طی این سال

اند. آخرین تالش مشترک دو کشور اجرای اجرا کرده و بازارهای اقتصادی خود را گسترده کرده وریسممبارزه با ترمشترکی در 

 اکستانپاست که باید خطوط انتقال برق، خط آهن و کابل نوری را میان، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان، « تاپی»پروژه رؤیایی 

را  کهای مشترک فرهنگی، منافع مشترسنت»گوید: جمهور تاجیکستان میرحمان رئیس امام علیو هند به یکدیگر متصل کند. 

های مشترک در مرز توجه آنکه حتی در طرحجالب« کنیم.های خود استفاده میمیان همسایگان افزایش داده و ما از همه فرصت

 توجهی در این میان ندارد.نیز باز شده، اما تهران هیچ نقش قابل ترکیهها و با همسایگانش پای چینی ایران

 !خیر صلح ٬بله« تاپی» 

ساالنه  است. کابل« تاپی»افتتاح پروژه زی در این آغاز نطق اشرف غنی« کنم و باکسی دعوا ندارم.من فقط به منافع کشورم فکر می»

آورد. در چنین شرایطی هند و پاکستان به دست می و گاز برقاز احداث و توسعه خط آهن و خطوط انتقال  دالرمیلیون  500بیش از 

هران های سنگین روی دست تانگیز صلح میان ایران، هند و پاکستان با هزینهدسترسی خواهند داشت و پروژه چالش گازسادگی به به

هم و ثبات است  دولتهای که متخصص بر هم زدن برنامه طالبانقدر پرمنفعت بوده که حتی پروژه آنخواهد ماند. جالب آنکه 

 داند!حمایت خواهد کرد، چراکه آن را در جهت توسعه و بازسازی کشور می« تاپی»اعالم کرده که از 

 هک نبود روزی بیاید، ایران به هاتحریم از طوالنی دوران یک از پس توتال بود قرار که زمانی گذشته سال موازات این اتفاق،به

انه ایران زیر فشار توپخ وزارت نفتچای مقایسه نکنند. در همان روزها که تر نزنند و آن را با ترکمنتی دولت علیه تندرو هایروزنامه

قدر در اتاق خالی زنگنه نشست تا به تهران سفر کرد و آن روسیهرژی منفعت قرار گرفته بود، الکساندر نواک وزیر انمخالفان بی

های کدام از رسانهامضا شد، اما هیچ مسکودرصدی  ۸0ست. این قرارداد هفته گذشته با سهم شمال را با تهران ب نفتقرارداد تهاتری 

رگی سیاسی بز بازیمترادف « منافع ملی»رادیکال نزدیک به مخالفان دولت از استثماری بودن آن نگفت تا مشخص شود در ایران 

 زند.دست به آن نمی است که حتی طالبان هم

 کابل دریمز در دوشنبه 
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ن و هم امسال هم در افغانستا« کابل دریمز»ای را برقرار کرده است، مدیر گروه راک افغانستان با تاجیکستان ارتباط فرهنگی گسترده

 دنبال به ایجاده کنار هایبمب کنار در»: گویدمی کابل چاپ «صبح هشت» روزنامه به او. است کرده در تاجیکستان برنامه اجرا

 «.هستند هاتروریست خوردهزخم کشور دو هر گردم،می کشور دو جوانان مشترک آرزوهای

ی که شود. فارسی درت که در نخستین تعریف از رابطه افغانستان و تاجیکستان مطرح میفرهنگ و زبان مشترک دو مفهوم آشنا اس

شود، در تاجیکستان هم با نام فارسی تاجیکی زبان رسمی و ملی این های رسمی این کشور محسوب میدر افغانستان یکی از زبان

های تاجیکستان که ومی در این کشور خود را با تاجیکهای بزرگ قعنوان یکی از گروههای افغانستان نیز بهکشور است. تاجیک

ها در شماری دارد و افغانمندان بیدانند. موسیقی تاجیکستان در افغانستان عالقهنژاد میدهند، هماکثریت این کشور را تشکیل می

ترین آوازخوان حمد ظاهر محبوبطرف محبوبیت اروند. از آنترین مخاطبان موسیقی تاجیکستان به شمار میداخل و خارج از مهم

 جوانان. است نکرده باز خوبیبه را خود جای کشور دو میان  غنی ایران موسیقی اما نیست؛ افغانستان از ترکم تاجیکستان در افغان،

وبی خها بهرسانند، آنتوجهی به این کشور میروند و سود اقتصادی قابلها به دوشنبه میای اجرای کنسرتبر حتی افغانستانی

های فرهنگی زیادی برایشان وجود ندارد چراکه طیف خاصی مخالف برگزاری کنسرت در ایران است و به دانند در ایران فرصتمی

 پذیرند.گذاری در ایران را نمیهمین دلیل ریسک سرمایه

 های روی میز ماندهتفاهم 

 امضا ار مختلف هایزمینه در همکاری متعدد توافقات زبان و با فرهنگ مشترک،عنوان سه کشور همافغانستان، تاجیکستان و ایران به

مانده است. در روزهای انفعال تهران در دستیابی به بازارهای باقی وزارت خارجه در میز روی کاغذ چند حد در چیزهمه اما اند،کرده

ها قراردادهای امنیتی و اقتصادی مشترک با سایر اند. آنپرمنفعت و کم دردسر همسایگان، دوشنبه و کابل راه خود را جدا کرده

 اش را دارد،داعش در مرزهای جنوبی رشدکنند. تاجیکستان این روزها دغدغه کنند و راه توسعه را با شتاب طی میکشورها امضا می

 المللی را به مرزهایش بازکرده و حتی با ریاض نیز وارد مذاکره شده است.های بینائتالفرو پای ازاین

شود. ذوالفقار اسماعیلیان شریک ریاض محسوب می مسلمانکشور  34سفر کرد و در ائتالف  عربستانامام علی رحمان به 

از روزی که رحمان به ریاض رفت، دیگر روابط تهران و دوشنبه مانند قبل »گوید: وله مینگار تاجیک به بخش انگلیسی دویچهروزنامه

 «چیز تغییر کرد.شبه همهنشد، انگار یک

عربستان سعودی خواهد بود. تاجیکستان انتظار دارد که  جهان اسالمکنند شریک اصلی تاجیکستان در بینی میکارشناسان پیش

 حیات به ورود با خواهدمی هم ریاض. کند گذاریسرمایه ٬ویژه در عرصه تأمین انرژیان در ساختار اقتصادی این کشور بهعربست

تهران را آشفته کند.در این میان تهران نتوانست از فرهنگ مشترک خود با این دو کشور همسایه  خواب میانه آسیای در ایران خلوت

 سویهب راهی نوروز مانند مشترکی هایجشن برگزاری از استفاده با توانستمی ایران. کند برقرار اقتصادی  استفاده کند و مبادالت

 ./کند باز سودآور هایپروژه و مشترک هایگذاریسرمایه
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 گزارشات جهانی

 آیانا ۱3۹۶/۱۲/۲۸

  بدانید آفریقا در غذایی امنیت مورد در باید که نکته چهار

  آفریقا در غرب غذایی وذنف

 پست اند الندری سیج /واشنگتنرسیده ۲0۱3میلیون در سال  57کودکان مبتال به سوءتغذیه به 

 سوءتغذیه ٬هشت سال از آغاز برنامه غذا و تغذیه سالم در آفریقا گذشته است. هدف این برنامه آگاهی از گرسنگی مزمن :جهان-ایانا

 طی گرچه .است منطقه این در غذایی امنیت به دستیابی برای المللیبین و ایمنطقه ملی، بازیگران میان همکاری به تشویق نیز و

اند، اما بحران امنیت غذایی همچنان خطر اصلی در این های زیادی داشتهمبارزه با گرسنگی پیشرفت در هاآفریقایی ٬سال هشت این

  .نکته را بدانیم 4در چه وضعیتی قرار دارد. باید « منیت غذاییا»شود. برای آنکه بدانیم در آفریقا قاره محسوب می

 در ذاغ کمبود آنکه خوب خبر. ندارد غذایی امنیت آفریقا همچنان اما گرفته صورت غذایی امنیت زمینه در هاییپیشرفت اگرچه -۱

 کودکانبهتر،  تغذیه با. است یافتهکاهش ۲0۱5 سال در ۲0.۸ به ۲000 سال در درصد ۲۸.۱ از آفریقا صحرای جنوب کشورهای

 داند. درصدالمللی میبین استانداردهمچنان این کشورها را زیر  سازمان بهداشت جهانیبرند؛ اما کمتری از گرسنگی رنج می

جمعیت در این  رشدرسیده است. البته اگر  ۲0۱۶درصد در سال  35به  ۱۹۹0درصد در سال  4۹کودکان مبتال به سوتغذیه از 

رسیده  ۲0۱3میلیون در سال  57به  ۱۹۹0میلیون نفر در سال  45از  سوءتغذیه به مبتال کودکان تعداد کشورها را در نظر بگیریم،

 است.

 دائم دسترسی آفریقا صحرای جمعیت پنجمیک تنها نویسد:( در آخرین گزارش خود میFAO) کشاورزیالمللی غذا و سازمان بین

 آفریقای جمهوری در سوءتغذیه ۲0۱5 سال در. ندارند را سالم غذای به سیدنر برای منظمی روند جمعیت، الباقی و دارند غذا به

 ت.اس بوده( درصد 4۲) نامیبیا و( درصد 4۸) زامبیا ،(درصد 4۸) مرکزی

 های آفریقاییهای ناکام دولتسیاست-۲

 فاصله هادولت توسط هادستورالعمل این اجرای شیوه و آفریقا حامی المللیبین هایسازمان هایپیشنهاد بین دهدتحقیقات نشان می

 ای مانند برنامه جامع توسعههای منطقهو سیاست توسعه پایدار المللیبین هایبرنامه آفریقایی کشورهای اغلب. دارد وجود زیادی

دادن به گرسنگی از طریق افزایش ها پایاناند. هدف از این برنامه( را در برنامه اجرایی خود قرار دادهCAADPکشاورزی آفریقا )

 است. اقتصاد مقاومتیوری کشاورزی و ایجاد بهره

CAADP های دولتی در تأمین امنیت غذایی را پرداخت کنند، اما غالب این درصد هزینه ۱0خواهد تا های آفریقایی میاز دولت

 هایسیاست اگر دهدکشور نشان می 40های صورت گرفته در زنند. بررسییها سرباز مها از پرداخت و اجرای این سیاستدولت

CAADP یابد.درصد افزایش می ۹0درستی اجرا شود احتمال سوءتغذیه و رسیدن به امنیت غذایی تا به 

 محیطی و امنیت غذاییتغییرات زیست-3

 ویس از اقتصادی نوسانات و سو یک از محیطیزیست اتتغییر دهدمطالعات موردی در پروژه )پایان گرسنگی( در آفریقا نشان می

یه نیز با . نیجراست بوده روروبه مکرر هایخشکسالی با گذشته سال چند طی اتیوپی. کندمی تهدید را تغذیه و غذایی امنیت دیگر،

کشند. سنگال نیز اگرچه به خودکفایی در تولید را به آتش می نفت هایلوله شورشیان و کرده نرم پنجهودست شوک قیمت نفت

 کند.یرسیده اما تقریباً نیمی از غالت خود را وارد م برنج
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این کشور بسیار تأثیر گذاشته است. از همین رو کشورهایی که به دنبال دستیابی  اقتصادنوسان جهانی تغییر قیمت مواد غذایی، بر 

وجود  های موفقی نیزریزی داشته باشند. البته نمونهمحیطی و اقتصادی برنامهزیستهای به امنیت غذایی هستند باید برای شوک

 های اقتصادی افزایش و گرسنگی تاها در برابر شوکبه شهروندان مقاومت آن یارانهداشته است. در کشور اتیوپی با پرداخت ساالنه 

 سوم کاهش پیداکرده است.یک

های اجتماعی رشد کشاورزی و مبارزه شدت از برنامههای حمایتی بههای خارجیدر غنا منابع خارجی و صندوقوابستگی به کمک-4

 را هانگرانی و بخش کشاورزی شدهگذاری دولتی در های خارجی باعث افزایش سرمایهکنند. در اوگاندا کمکبا گرسنگی حمایت می

 ذیردپ صورت خوبیبه خارجی مداخالت اگر حتی. نکرد فراموش را نکته یک باید البته. است داده کاهش غذایی امنیت پایداری درباره

 لسنگا. خورد خواهد شکست قطعاً خارجی هایکمک برنامه خصیص آن وجود نداشته باشد،ت برای درستی برنامه کشور داخل در اما

گذاری شده اما زیربنای سرمایه بخش کشاورزیعمومی این کشور در  بودجه برابر 4 کهدرحالی. است اتفاق این از جالب نمونه یک

 ها صورت نگرفته است.کافی برای توسعه زیرساخت
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 گزارشات جهانی

 آیانا ۱3۹۶/۱۲/۲7

  کندمی تهدید را گواتماال غذایی امنیت چگونه اقلیمی تغییرات

  گوادلوپ در گرسنگی نطوفا

 های جدیدی را برای نجات کشاورزی تدوین کرده است/ منبع: گاردین دولت گواتماال سیاست

موسسه آکسفام گزارشی را پیرامون امنیت غذایی منتشر کرده و در آن گرم شدن کره زمین را دلیل به خطر افتادن  :جهان-ایانا

کند تغییرات آب هوایی بینی میتحقیقات این موسسه پیش .سعه عنوان کرده استتوامنیت غذایی در بسیاری از کشورهای درحال

 دتشبه مناطق برخی در حیاتی و اساسی محصوالت تولید میزان در طی بیست سال آینده عواقب وخیمی به بار خواهد آورد؛ چراکه

درصد  ۱0درصد و نیز میزان تولید ذرت در مرکز و غرب آفریقا تا  ۲0احتماالً تا  برزیل در گندم تولید نمونه، عنوانبه. یابدمی کاهش

 کاهش خواهد یافت.

. است کرده وارد آسیب کوچک مزارع صاحبان به گیریچشم طرز به در کشور گواتماال تغییرات آب و هواییطی دو سال گذشته 

 رمگ نیز و سهمگین هایطوفان وقوع همچنین و خیززلزله هایگسل روی بر گرفتن قرار و جغرافیایی موقعیت دلیل به کشور این

 پذیر شده است.به شدت آسیب کشاورزی مکرر هایسالیخشک و شدن

 شتهگذ سال دو طی هاساکن هستند. آن اماقیانوس آردر منطقه گوادلوپ در کنار ساحل « ساچیته پیکز»در روستای  خانواده ۲۶0

تا ماه آوریل ادامه دارد و  زمستاناند. در این منطقه باران شدید در طول داده خود را از دست محصوالت کشاورزی از بسیاری

و کشاورزی این منطقه را فلج کرده است. از  اتفاق داده های شدیدی همدهد. اخیراً طوفانسالی شدید رخ میاز آن یک خشکپس

ها اند و ایجاد انحراف در آب رودخانههای جدید کشاورزی دست زدهیابی به زمینزدایی برای دستسوی دیگر کشاورزان به جنگل

 تا داده های مهمی برای نجات کشاورزی در این منطقه رویگذاریافزوده است.اما اخیرا سرمایه مشکالتبرای آبیاری مزارع بر 

ای از سالی نمونهاوم در برابر خشکمق هایدانه از استفاده و آبیاری شیوه در تغییر. یابد افزایش تولیدشده محصوالت حفظ شانس

گواتماال با حمایت مؤسسات مالی  دولتجدید است. در حال حاضر  شرایط آب و هوایین با اقدامات فنی برای انطباق کشاورزا

.مارتا دمینگو کند اجرا را هاآن فائو نظر زیر است قرار و کرده تدوین کشاورزی نجات برای را جدیدی هایسیاست ٬المللیبین

 زنانرا با همکاری « مدتیررا»های دولتی در پروژه بازسازی کشاورزی گواتماال است. او گروهی بانام کننده یکی از گروههماهنگ

ی محصوالت کشاورزی را نابود گاه شدید باران و شدت تغییر کردهوهوا بهبگوید آروستایی در گوادلوپ تأسیس کرده است. او می

درصد از ذرت تولیدی این منطقه از بین رفته و برخی روستاییان  30کند. دمینگو اعتقاد دارد در طی دو سال گذشته حدود می

ها انهرودخ و کرده محاصره را منطقه موز و نخل تاندرخ»: دهدمی ادامه دمینگو. بخرند باال باقیمت را ذرت  بازار، اند ازمجبور شده

ها کمک کند.ماریا گیاهی منطقه به آن پوششخواهند که در جهت اصالح روستاییان از دولت می« اندرا در معرض نابودی قرار داده

 در سال گذشته او و همسرش»گوید: وهوا بر کشاورزی میترنتینو یکی دیگر از مادران این روستا است. او درباره تأثیر تغییرات آب

دهد با او توضیح می« کافی برای خرید آن از بازار را نیز ندارند پولاند ذرت کافی را در مزرعه کوچک خود برداشت کنند و نتوانسته

 دالر ۱00ها را با خود برده است. روستاییان باید ماهانه آسا همه کاشتهاند اما باران سیلهای ذرت را در مزرعه کاشتهفرزندانش دانه

مها عصبانی است و مراسگویند طبیعت از آننها خواهد آمد. روستاییان میآ برای خرید ذرت اختصاص دهند؛ اگرنه گرسنگی به سراغ

های الزم را برای مقابله با بحران گرسنگی در اختیار دولت کنند.سازمان فائو دستورالعملبرگزار می طبیعت با آشتی برای مذهبی 

 اورزیکش به نسبت شدیدی هاینگرانی فائو البته. نشود اجرا خوبیبه جهانی سازمان هایطرح شده باعث دولتی فساد اما قرار داده
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شود. های کشاورزی غیر مدرن تولید میبر اثر فعالیت جهان در ایگلخانه گازهای درصد 3۲ تا ۱7 حدود. دارد جهان در سنتی

ردم این یی به شدت مگواتماال تا رسیدن به کشاورزی مکانیزه فاصله زیادی دارد و در این میان طوفان گرسنگی و نداشتن امنیت غذا

 کند.کشور در حوزه کارائیب را تهدید می

ht t p://www.i ana.i r /%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B4%D-۸%AC%D۹%۸7% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا ۱3۹۶/۱۲/۲5

  است راه در شورهاک جنگلی منابع ارزیابی هدف با جدید ابزاری

  جنگل پایش برای فائو فرمپلت رونمایی

 برد ارث بهره میابزار جدید از موتور جستجوی گوگل

فائو ابزار آنالین جدیدی با هدف تسهیل ارائه گزارش درباره وضعیت و تغییرات منابع جنگلی جهان ارائه کرده  :علیرضا صفاخو-ایانا

هبود ها را بهای مرتبط با جنگلیت دادهدهی را کارآمدتر ساخته و انسجام، اعتبار و شفافسازد تا فرآیند گزارشکه کشورها را قادر می

ره ادهی کارآمد درب)فائو( در ایران، پایش و گزارش ملل متحدبه گزارش ایانا از دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی  .بخشند

وده و برخوردار ب توسعه پایدارسوی اهداف ها و تغییرات کاربری اراضی از اهمیتی اساسی برای ارزیابی پیشرفت بهجنگل پوشش

ر که با فرم مذکوکند.پلتنقش حیاتی در اقدامات کشورها با هدف سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش پیامدهای این پدیده ایفا می

ابل اتکا در ق عنوان منبعیای در تولکا، مکزیک، رونمایی شده بهفنالند تولید و در مراسم ویژه دولتو  اتحادیه اروپاپشتیبانی مالی 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.انسی پکارینن، کارشناس ارشد جنگلداری « ۲0۲0 جهانارزیابی منابع جنگلی »فرآیند تولید گزارش 

هاست. ارزیابی وضعیت منابع جنگلی جهان مستلزم دسترسی به جریان مداوم و قابل اتکای داده»در فائو، درباره این ابزار آنالین گفت: 

دهی را کاهش گزارش مشکالتآوری کنند، ها جمعقی درباره جنگلروز و دقیهای بهسازد که دادهفرم جدید، کشورها را قادر میپلت

مانند هید بابزار جدید فائو شامل برخی امکانات جد«دهند و ارزیابی بهتری از پیشرفت به سمت اهداف توسعه پایدار داشته باشند.

فرم از یک رابط کاربری هایی چون بازبینی و تحلیل است. این پلتها و نیز کاربریشده داده، تصویرسازی از دادههای اصالحمدخل

تر های ملی را آسانهای موجود و نیز مستندسازی منابع دادههای مدخلتر برخوردار است که افزودن داده، استفاده از برگهساده

، تعداد متغیرهای ارزیابی را کاهش چشمگیری «۲000های جهان ارزیابی منابع جنگل».فائو برای نخستین بار پس از گزارش سازدمی

 ها را تدوین کنند.داده است تا کشورها بتوانند با سهولت بیشتری گزارش

ها محدود یا در آن ات جنگلویژه برای کشورهایی که اطالعدهی بهمنظور تسهیل فرآیند گزارشاین سازمان همچنین به

های جغرافیایی ابزار سنجش از دور جهانی، استفاده دسترس است، فرصتی فراهم ساخته تا بتوانند از اطالعات خارجی و دادهغیرقابل

 کنند.

کارشناس  ۱7۱برد و برای نخستین بار تمامی ( بهره میGoogle Earth Engineارث )فرم جدید فائو از موتور جستجوی گوگلپلت

ها هستند قادر خواهند بود در کنار همکاران خود دسترسی رایگان به مخازن جهانی رسمی کشورهای عضو که مسئول تدوین گزارش

 د.داشته باشن گوگلها، ابزار تحلیل و همچنین قدرت پردازش داده

های ای و دیگر دادهتوانند از طریق این ابزار به تصاویر ماهوارهحتی افرادی که تجربه قبلی در حوزه سنجش از راه دور ندارند، می

 های زمانی متفاوت بپردازند.ها و تغییرات کاربری اراضی در بازهجغرافیایی دسترسی داشته و به پایش پوشش ملی جنگل

بوده و به همین مناسبت فائو گزارشی درباره « ارزیابی منابع جنگلی جهان» انتشار سالگرد هفتادمین با مصادف میالدی جاری سال 

 سال گذشته و دستاوردهای آن منتشر کرده است. 70در « ارزیابی منابع جنگلی جهان»تاریخ 

رین تی کشورها منتشر شده و جامعبار و طی یک فرآیند فراگیر با همکارهر پنج سال یک« ارزیابی منابع جنگلی جهان»گزارش 

 کند./ها ارائه میتحلیل را درباره منابع جنگلی جهان و تغییرات آن

ht t p://www.i ana.i r /%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B4%D-۸%B3%D۸%A7%D۸%B۲ 
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 گزارشات جهانی

 خبرنگاران جوان - ۱3۹۶ اسفند ۲7: تاریخ

 است ایران نفتی درآمد برابر1.5 آلمان دارویی گیاهان درآمد

 میلیارد4۶ آلمان کشور که درحالیست این و بود دالر میلیارد3۶ کشورمان نفتی درآمدهای مجموع گذشته سال: گفت آذر، یوسفی

 .است داشته درآمد دارویی گیاهان حوزه از یورو

پیمان یوسفی آذر مجری طرح گیاهان دارویی ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

دارویی، داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی و گیاهی  وزارت جهاد کشاورزی، در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری توسعه گیاهان

وی، گفت: .در کشور رونمایی خواهد شد کتاب عکس زعفراناز تمبر ملی زعفران و  ۹7در حوزه سالمت، اظهار کرد: اردبیشهت

یوسفی آذر، در .داد ان این میزان را تا سه گرم افزایشتو می سهولت به البته است، گرم یک تا دهم7  سرانه کنونی مصرف زعفران

ادامه افزود: علی رغم شعارهای متعدد، فرهنگ مصرف گیاهان دارویی در کشور جا نیفتاده است که در مرکز رشد مشترک وزارت 

مجری طرح گیاهان .جهاد و دانشکده داروسازی با استفاده از تکنولوژی و فرآوری محصوالت درصدد فرهنگ سازی این موضوع هستیم

ید بر اینکه صنعت گیاهان دارویی، اقتصادی ترین صنعت جهان به شمار می رود، بیان کرد: سال گذشته مجموع دارویی با تأک

میلیارد یورو از حوزه 4۶میلیارد یورو بود در حالیکه کشور آلمان سال گذشته 3۲میلیارد دالر معادل 3۶درآمدهای نفتی کشورمان 

 گیاهان کم نیاز اینکه  وی با بیان.است بوده ایران نفتی درآمد برابر۱.5  بیش ازگیاهان دارویی درآمد داشته است که این میزان 

 ساله زاره چند فرهنگ و تاریخ بومی، فرهنگ دانش، اقلیمی، تنوع به توجه با: کرد تصریح رود، می شمار به مزیت یک آب به داروبی

یوسفی آذر با اشاره به اینکه در حوزه گیاهان دارویی باید چند .واند اشتغال زایی باالیی دربرداشته باشدت می دارویی گیاهان تولید

حلقه موردتوجه قرار گیرد،اظهار کرد:تولید استاندارد، فرآوری با تکنولوژی روز و بازار از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار 

عنوان یک سمبل ملی مرکز رشد مشترک را به  مجری طرح گیاهان دارویی ادامه داد: وزارت جهاد با دانشکده داروسازی به.گیرد

وی تصریح کرد: در .امضا رساندیم که یکی از مهم ترین بندهای ایجاد مرکز رشد گیاهان دارویی،تجاری سازی گیاهان دارویی است

ارویی هستیم ان دطرح توسعه کسب و کار گیاهان دارویی تنها به دنبال توسعه بازار نیستیم، بلکه به دنبال توسعه کسب و کار گیاه

وی از ایجاد زنجیره .که بدین منظور با فرآوری تکنولوژی روز در صدد ارائه محصوالت نوین به بازارهای داخلی و خارجی هستیم

میلیارد تومان به منظور افزایش سرانه مصرف با تأسیس فروشگاه زنجیره ای ۶0ارزش زعفران خبر داد و گفت: در این طرح بیش از 

 .ی زعفران سرمایه گذاری خواهد شدو جهانی ساز
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	عرضه ۳۴ هزار تن گندم در بورس کالا

	اقلیم و منابع طبیعی
	رهاسازی دان و غذای پرندگان در اطراف تالابها/ تشدید بازرسیهای دامپزشکی در مرغداریها
	فارس از وضعیت آبوهوا گزارش میدهد
	اثرات اطلاعرسانی نادرست و نبود زیرساخت مناسب برای مسافران بوم ایران

	انتصابات
	انگور/کشمش
	بازار و قیمت ها
	خرید پرتقال شمال کیلویی 250 تومان کذب محض است/ خرید توافقی 30 هزار تن مرکبات شمال به قیمت 2100 تومان
	آخرین تحولات بازار مرغ و ماهی/ مرغ ارزان شد
	بازی با قیمتها در بازار میوه به بهانه دستچینشده
	نظارت دقیق و مستمر بر بازار شب عید
	آخرین تغییرات قیمت اقلام شب عيد 97 +جدول
	*آجیل ارزان شد
	* افزایش هزارتومانی گوشت قرمز در بازار
	*آخرین تحولات بازار مرغ و ماهی
	*محدودیتی در توزیع اقلام اساسی وجود ندارد
	*ثبات قیمت گل در ایام پایانی سال
	*فراوانی عرضه میوه در ایام پایانی سال
	* تعادل در بازار میوه شب عید هدف اصلی ورود سازمان تعاون روستایی
	*توزیع 60 هزارتن برنج خارجی در طرح تنظیم بازار

	گزارش بانک مرکزی از جزئیات تغییرات یکساله کالاهای اساسی/ تخممرغ ۲۶ درصد گران شد

	برنامه و سیاست ها
	ایران از روسیه گندم وارد میکند تا به عراق آرد بیشتری صادر کند
	آمارها حکایت از هماهنگی و تحقق برنامه توسعه در بخش کشاورزی دارد
	بررسی روند 10 ساله عملکرد بخش کشاورزی
	نقش دیپلماسی در کنترل بحران گردوغبار
	لزوم اتخاذ تدابیر مناسب برای استمرار آرامش حاکم بر بازار محصولات کشاورزی
	شرایط مناسب تولیدکالاهای اساسی/اتخاذ تدابیرلازم برای تنظیم بازار
	طرح های چهارگانه گسترش بخش صنعت و اشتغال روستایی تصویب شد

	برنج
	تولید برنج تراریخته در کشور مطلقاً ممنوع

	پسته
	پنبه
	تامین منابع مالی
	اختصاص یارانه به لبنیات منتفی شد/ امسال خبری از توزیع شیر در مدارس نیست
	14هزار میلیارد ریال غرامت جبران خسارت کشاورزی در سال ۹۶ پرداخت شد
	یک و نیم میلیون دلار برای توسعه اشتغال در مناطق محروم صرف میشود

	تحقیقات و نوآوری ها
	رئیس سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی خبر داد رتبه 120 ایران در حوزه نوآوری در دنیا/ ساماندهی 580 شرکت دانشبنیان در کشور

	تخم مرغ
	تولیدات باغی
	تولیدات زراعی
	تولیدات دام و طیور
	در ماههای اخیر، حدود 25 میلیون قطعه مرغ معدوم شدند

	چای
	حبوبات
	خاک
	خرما
	خرید تضمینی/خدمات
	تسریع ورشکستگی صندوق بیمه کشاورزان و روستاییان با تعهدات زودرس

	ورشکستگی در انتظار یکمیلیون خانوار روستایی
	خشکسالی
	دانه های روغنی
	روغن
	پیش بینی کاهش نرخ روغن پالم در سال جاری بین هر تن 2550-2450 رینگیت
	توزیع روغن ۵ درصد پایینتر از قیمت بازار

	زعفران
	سهم 80 درصدی زعفران در صادرات گیاهان دارویی/ اختصاص مبلغ 150 میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه آبخیزداری
	آرامش بازار زعفران در آستانه نوروز 97/حداکثر نرخ هر کیلو زعفران 5 میلیون و 300 هزار تومان

	زیتون
	سلامت
	مرگ ۳ پرنده وحشی مبتلا به آنفلوآنزا در تهران مربوط به یک ماه و نیم پیش است/ بیماری با انسان مشترک نیست
	آنفلوآنزای پرندگان 390 میلیارد ریال در استان تهران خسارت وارد کرد/ رشد 50 درصدی پرداخت تسهیلات به کشاورزان
	۱۰ نمونه چای لاغری گیاهی برای کاهش وزن

	سیب زمینی
	شیلات
	گردش مالی هزار میلیارد تومانی صنعت میگو در ایران/ شهرکهای آبزیپروری در دریا ایجاد میشوند
	تولید 32 هزار تن میگو در کشور/ ایران رکورد صادرات را میشکند
	بیکاری 14 هزار نفر با تعطیلکردن مزارع پرورش ماهی/ عجولانه تصمیمگیری نشود

	افزایش تولید گوشت ماهی در کرمان
	تولید آبزیان در سال جاری ۷۰ درصد رشد داشته است
	نوسان جزئی قیمت قزل آلا در شب عید
	تولید یک میلیون و 100 هزار تن محصولات آبزی در سال جاری/ صادرات آبزیان 40 درصد رشد کرد

	شکر
	شیر و فرآورده ها
	انتقاد دامداران از نرخ کنونی شیر خام
	اختصاص یارانه به لبنیات منتفی شد/ امسال خبری از توزیع شیر در مدارس نیست

	صادرات و واردات
	ادامه ممنوعیت واردات انواع مرغ و فرآوردههای آن از ایران به دلیل شیوع آنفلوآنزای پرندگان
	تجارت کالایی ایران عمدتاً واردات محور است
	تولید 32 هزار تن میگو در کشور/ ایران رکورد صادرات را میشکند
	ایران از روسیه گندم وارد میکند تا به عراق آرد بیشتری صادر کند

	صنایع غذایی
	بسیاری از ژلاتینهای موجود در کشور منشأ خوکی دارد/دستگیری جاسوسان فعال در زمینه کشاورزی

	عسل
	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	سهم 80 درصدی زعفران در صادرات گیاهان دارویی/ اختصاص مبلغ 150 میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه آبخیزداری

	گندم
	عرضه ۳۴ هزار تن گندم در بورس کالا
	بهانه جویی وارد کنندگان برای واردات گندم/ سوژه این بار؛ نگرانی از دست دادن بازار صادراتی

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	واردات گوشت قرمز افزایش یافت/نرخ هرکیلو گوشت استرالیا 30 هزار و 500 تومان

	گوشت مرغ
	نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ مرغ در آستانه 9 هزار تومانی شدن

	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	متفرقه
	«چالش بیزباله» در ایران راهکارهای بومی میطلبد

	ایران را تمیز نگهدار!
	کسبوکارهای حوزه کشاورزی چه تأثیری از مسدود شدن تلگرام میگیرند؟

	مهروموم غرفههای روستایی با فیلترینگ
	مرکبات
	خرید پرتقال شمال کیلویی 250 تومان کذب محض است/ خرید توافقی 30 هزار تن مرکبات شمال به قیمت 2100 تومان

	کالاهای تنظیم بازار بر سر سفره گلستانیها
	قیمت هر کیلوگرم پرتقال یک هزار و ۶۰۰ تومان در طرح تنظیم بازار سراسر استان اعلام شد

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	رئیس سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی خبر داد رتبه 120 ایران در حوزه نوآوری در دنیا/ ساماندهی 580 شرکت دانشبنیان در کشور
	مرگ ۳ پرنده وحشی مبتلا به آنفلوآنزا در تهران مربوط به یک ماه و نیم پیش است/ بیماری با انسان مشترک نیست
	رئیس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خبر داد:

	کشیکهای نوروزی برای کنترل و مبارزه با آفت سن گندم
	آغاز جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی

	نهاده
	سالانه 27 هزارتن سم در مزارع مصرف می شود/ واردات 12 هزارتن تکنیکال ماده سمی

	نوغان
	گزارشات جهانی
	فائو: بهای مواد غذایی در ماه فوریه بالا رفت
	برگزاری جشن مشترک بهاری میان افغانستان و تاجیکستان

	تهران غایب است
	چهار نکته که باید در مورد امنیت غذایی در آفریقا بدانید

	نفوذ غذایی غرب در آفریقا
	تغییرات اقلیمی چگونه امنیت غذایی گواتمالا را تهدید میکند

	طوفان گرسنگی در گوادلوپ
	ابزاری جدید با هدف ارزیابی منابع جنگلی کشورها در راه است

	رونمایی پلتفرم فائو برای پایش جنگل
	درآمد گیاهان دارویی آلمان 1.5برابر درآمد نفتی ایران است


