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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

 :شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار تهیه 

 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
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۲ : تاریخ

 فروشدآبه کشاورزان را به نفع خود میآبه کشاورزان از دولت سازندگی آغاز شد/ دولت حقدر توزیع حق شکنیقانون

آبه کشاورزان عمال از دولت سازندگی در ارتباط با توزیع حق شکنیقانون :دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت 

وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به وضعیت کشاورزی اصفهان اسفندیار امینی امروز در گفت .آغاز شد و همچنان ادامه دارد

های قبلی انجام نشد و ینیبپیش مطابق پاییز فصل هایبارش عدم بارش باران اظهار کرد: در سال جاری در شرایط کمبود آب و

 .های اخیر درست از آب در نیامدهوای هواشناسی برای بارش باران در ماهبینیپیش

 ماهرود در پایان دیگیری برای بازگشایی زایندهتصمیم *

هایی در اصفهان داشته باشیم، افزود: امیدوارم عدم بارندگی در در پیش است و ممکن است بارشوی با بیان اینکه همچنان زمستان 

رود در هفته پایانی دی ماه مجدداً تشکیل شود فصل پاییز، در زمستان امسال جبران شود؛ قرار است جلسه شورای هماهنگی زاینده

اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با اشاره به خسارت کشاورزان  دبیر.رود اتخاذ شودو تصمیمات الزم برای بازگشایی زاینده

گونه خسارتی هم به آنان پرداخت نشده است؛ آبه کشاورزان هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته، بلکه هیچگفت: نه تنها در تأمین حق

یک از وی با بیان اینکه هیچ.اندهان عمل نکردههای کشاورزان اصفآبههای خود در رابطه با تأمین حقمسؤوالن تا امروز به وعده

آبه کشاورزان عمالً از در ارتباط با توزیع حق شکنیمصوبات شورای عالی آب استان اصفهان اجرا نشده است، خاطرنشان کرد: قانون

 .دولت سازندگی آغاز شد و همچنان ادامه دارد

 فروشدآبه کشاورزان را به نفع خود میدولت حق *

فهان را آبه کشاورزان استان اصحساب شد، تصریح کرد: دولت حقکاران استان اصفهان به صورت کامل تسویهی با بیان اینکه مطالبات گندمامین

یان وی ب.کنند، روبرو کنیدآبه آنان استفاده میکنیم که کشاورزان اصفهانی را با کسانی که از حقدهد، ما به دولت اعالم میها میبه دیگر استان

خواهد به وسیله آب درآمدزایی کند باید پول آب را نیز پرداخت کند ولی دولت قانون توزیع عادالنه آب، هر کسی می 44داشت: براساس ماده 

لکه ب دهدآبه کشاورزان استان اصفهان را نمیکند؛ دولت نه تنها حقآبه کشاورزان استان اصفهان را به فروش رسانده و پول آن را برداشت میحق

نماینده استان  20دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه هیچ یک از .حتی حاضر به پرداخت خسارت به آنان نیست

 قاند اقدامی عملی برای احقاق حق کشاورزان این استان انجام دهند، یادآور شد: استاندار ساباصفهان در مجلس شورای اسالمی تاکنون نتوانسته

 .شود قضاوتی کردهای زیادی برای احقاق حقوق کشاورزان داشت اما خروجی آن را ندیدیم و در مورد استاندار فعلی هم هنوز نمیاصفهان تالش

 ها فقط روی کاغذآبهتعیین میزان حق *

های آبهاستاندار سابق میزان حق به تصویب رسید و در زمان 93و  92های وی اضافه کرد: مصوبات شورای عالی آب استان اصفهان در سال

 است، ریخته هم به اصفهان استان در آب توزیع طبیعی نظام امینی با بیان اینکه.کشاورزان استان اصفهان روی کاغذ مشخص شد اما اجرا نشد

 ستانا کشاورزان هایآبهحق کلی حالت در گیرد؛می صورت هاییکُشیحق قطعاً شود، ایجاد اختالل آب توزیع طبیعی نظام در وقتی: داشت اذعان

ت شده نیسهای مشخصآبهرود نیز توزیع آب میان کشاورزان براساس حقمواقع بازگشایی آب رودخانه زاینده در و شودنمی داده آنان به اصفهان

ادالنه آب کشاورزی غیر از ورود وی در پایان تأکید کرد: هیچ راهی برای توزیع ع.و شاید به برخی از مناطق نزدیک به باتالق گاوخونی نرسد

 ای و صنف کشاورزیمنطقههایی میان شرکت آبنامهبردار در نظام توزیع آب استان اصفهان وجود ندارد؛ همچنین برای حل این معضل، تفاهمبهره

تعهدات خود عمل نکرده است که ای به هیچ یک از منطقهاند ولی آبنامه عمل کردهمنعقد شده که تاکنون کشاورزان به بندهای این تفاهم

 .نامه عمل کندامیدوارم این شرکت نیز به بندهای تفاهم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961002000339 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961002000339


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

3 

 آب
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۴ : تاریخ

 آب/ وزارت نیرو فقط به دنبال انتقال آب و سدسازی استهای کمدر استانبر آباستقرار صنایع 

 گردد. وزارت نیرو هم به دنبالآبی به مدیریت و اجرا نشدن الگوی کشت باز میعضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مشکل کم 

  .دیگر را شروع کند این است که کجا آب بیشتری وجود دارد که در آنجا کار سدسازی یا انتقال آب به استان

، در مورد وضعیت مدیریت آب در بخش کشاورزی با توجه به خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی زاده در گفتعباس پاپی

شت در کشور است و تا زمانی و افزایش خشکسالی در کشور، اظهار داشت: یکی از مشکالت ما عدم اجرای الگوی ک کاهش بارندگی

 .که حلقه اصلی مدیریت در این بخش به درستی شکل نگیرد، اجرای طرح آمایش سرزمینی و الگوی کشت دچار مشکل خواهد شد

ای که کمبود آب وجود دارد، نباید اجازه کشت محصوالت با مصرف آبی باال داده شود، تصریح وی با انتقاد از اینکه در هر منطقه

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی این را هم گفت: .آب متراکم شوداز طرف دیگر نباید جمعیت در مناطق کم :کرد

دهند و وزارت نیرو فقط به دنبال آن است که ببیند کجا مقداری آب بخشی انجام می گیریمدیران حوزه آب نیز سر خود تصمیم

ی انتقال آب به حوزه دیگر و سدسازی را آغاز کند، چرا که اگر این کار را نکند، عمالً وجود کشی براوجود دارد که بالفاصله کار لوله

 .وزارت نیرو منتفی است

 فوالد باید در نزدیک دریا و نه جای کم آب باشد *

آب مانند ر جای کمفارس بیرون برده و دبر همچون فوالد را از خلیجزاده این موضوع را هم مطرح کرد که چرا باید صنایع آبپاپی

یده های دیگر به اصفهان رسهای زیرزمین را استفاده کند و حاال نوبت انتقال آب از استاناصفهان مستقر کنند که تا آخرین قطره آب

به گفته عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت نیرو هیچ باید و نبایدی در آمایش سرزمینی ندارد،  .است که تبعات آن را شاهدیم

وی این را هم گفت: با توجه به بودجه محدود  .ریزی درست منابع آب را مدیریت کندتواند با یکسری برنامهحالی که کشور ما میدر 

 32شود، به عنوان مثال در حالی که بودجه ساالنه عمرانی کشور عمده این بودجه در وزارت نیرو صرف می 96عمرانی کشور در سال 

هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر  15آباد این وزارتخانه برای احداث یک خط انتقال آب تحت عنوان بهشت هزار میلیارد تومان بوده،

های کشور باید بروند دنبال درصد بودجه عمرانی یک سال کشور فقط صرف یک کار شود و باقی استان 50گرفته است. یعنی حدود 

به گزارش خبرنگار فارس، طبق آخرین آمار اعالم .مانداد پل و امثالهم باقی نمیای برای اصالح راه، ایجکار خودشان و دیگر بودجه

ها، اناند و در بقیه استشده، امسال با کاهش شدید بارندگی در کشور تنها دو استان مازندران و گیالن باالتر از متوسط بارش داشته

درصد از آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی  90شود ه میها در فصل پائیز منفی است و این در حالی است که گفتمیزان بارش

 .شود که با این وضعیت باید فکری برای مدیریت کشت در تمام کشور کردمصرف می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961004000309 
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 آب
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۳ : تاریخ

 هزار هکتار زمین کشاورزی امسال زیر پوشش آبیاری نوین قرار می گیرد  ۲۵۰

هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش آبیاری مدرن قرار می  250معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال 

زمان جهاد کشاورزی استان روابط عمومی سا وزارت جهاد کشاورزیرسانی  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع .گیرد

اردبیل خبرداد، علیمراد اکبری در بازدید از عملیات اجرایی اراضی پایاب سد خداآفرین استان اردبیل اظهار داشت: براساس برنامه 

هزار هکتار از اراضی زراعی کشور تحت  250اقتصاد مقاومتی در بخش آب و خاک و در راستای بهینه سازی مصرف آب کشاورزی، 

درصد  50میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده و  2۸0هزار و  32وی افزود: برای اجرای این طرح .ش آبیاری مدرن قرار می گیردپوش

 .آن تخصیص یافته است

هزار هکتار تحت پوشش اجرای این طرح قرار گرفته  110معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: هم اکنون 

هزار هکتار سطح اجرای طرح آبیاری تحت فشار، سهم  250وی با اشاره به این که از .کتار نیز در دست اجرا استهزار ه 140و 

هزار هکتار از اراضی استان  3۷استان اردبیل به لحاظ موفقیت استان نامحدود می باشد،گفت: با اجرای طرح پایاب سد خداآفرین نیز 

درصد پیشرفت فیزیکی، تاکنون چهار هزار 4۷اکبری یادآور شد: برای این طرح بزرگ با .گیرداردبیل تحت آبیاری تحت فشار قرار می

 .به بهره برداری خواهد رسید 9۷میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و این طرح تا پایان نیمه اول سال  500و 

هکتار از این اراضی برای آماده سازی کشت شخم زده  ۸00و خاک وزارت جهاد کشاورزی اذعان کرد: در حال حاضر معاون امور آب 

 .هکتار از آن به کشت گندم اختصاص یافته است 400شده و

p?nn=http://www.farsnews.com/newstext.ph139610030006۷۷ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۴تاریخ: 

 بحران آب و پیامدهای آن در کشور به روایت آمار + جداول و نمودارها

های مجلس شورای اسالمی در گزارشی به بررسی بحران آب و پیامدهای آن در کشور پرداخته است. در این پژوهش، مرکز پژوهش

نگری ها و بخشیتعدد دستگاهی و عدم هماهنگی بین دستگاه"، "اسناد باالدستی بخش آب با نیازهای روز این بخشعدم تطابق "

رین تعنوان برخی از مهمبه "ها و تغییر اقلیمخشکسالی"و  "نبود برنامه مدون بلندمدت و ارتباط سایر اسناد باالدستی"، "هاآن

برای ایران  «بحران آب»سال است که  15گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، حدود به .است مقصران بحران آب شناسایی شده

اد ایران ست که در کمین اقتصهایی اترین بحرانبه یک پارادیم تبدیل شده است؛ به باور تحلیلگران اقتصادی بحران آب یکی از مهم

اخیر، تقریبا بارندگی در تمام کشور نسبت به متوسط بلندمدت  بررسی آمار و ارقام رسمی کشور حاکی از آن است که در دهه.است

بوده  «تغییرات اقلیم»و « هاوقوع خشکسالی»دهد که این کاهش محسوس به دلیل ها نشان میکاهش معناداری داشته است. ارزیابی

ان تبع کاهش میزه است. در این میان بهای از سوی بشر اتفاق افتادهم خوردن توازن گازهای گلخانهکه در مقیاس جهانی به دلیل بر

توجهی میزان قابلآب در کشور بهدهد که میزان روانآب نیز کاهش خواهد یافت. بررسی آمار و ارقام نشان مینبارندگی، میزان روا

یرگذار های تاثلت مولفهدهد عالوه بر دخاتوان تمام کاهش آن را به تغییرات اقلیم بسط داد. موضوعی که نشان میکاهش یافته و نمی

 .های مختلف داخلی و ضعف در ساختارها نیز در میان بوده استگیری بحران آب در ایران، پای چالشجهانی در شکل

عدم تطابق اسناد »بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی بحران آب و پیامدهای آن در کشور پرداخته است. در این پژوهش 

نبود برنامه »، «نگری آن هاها و بخشیتعدد دستگاهی و عدم هماهنگی بین دستگاه»، «یازهای روز این بخشباالدستی بخش آب با ن

ترین مقصران بحران آب عنوان برخی از مهمبه« ها و تغییر اقلیمخشکسالی»و « مدون بلندمدت و ارتباط سایر اسناد باالدستی

مشکالت ناشی از وقوع بحران آب و  .و دارند بحران آب در ایران دست داشتهاند که در به صدا درآمدن زنگ هشدار شناسایی شده

  .های مختلف به خود جلب کرده استهای مختلف آن، نظر مدیران و مسووالن کشور را در سطوح و دستگاهجنبه

ه متوسط بلندمدت درصد نسبت ب 11سال اخیر در کشور میزان بارندگی حدود 10دهد در بررسی وضعیت آب در کشور نشان می

درصد کاهش یافته است. نکته قابل توجه این است که  44تبع آن نیز حجم جریان سطحی در دوره مشابه حدود کاهش یافته و به

گیرد؛ ولی کاهش در حجم جریان سطحی عالوه بر این دلیل وقوع خشکسالی و تغییر اقلیم صورت میکاهش در مقدار بارندگی به

سال اخیر مجموع حجم مخازن سدها  15گیرد. این موضوع باعث شده است که در های باالدست نیز صورت میتدلیل برداشامر، به

  .در کشور حداکثر تا نصف از آب پر باشد

نابودی و تخریب »، «کاهش آب تجدیدپذیر»، «تغییر اقلیم»های مهم بخش آب شامل دهد برخی از چالشها نشان میارزیابی

است. تحلیلگران اقتصادی بر « ایمنازعات آبی محلی و منطقه»و « های مختلفوری پایین آب در بخشبهره»، «های آبیبومزیست

های بیشتری مواجه خواهد ها و بحرانها و روندهای پیشین در بخش آب، آینده این بخش را با چالشاین باورند که ادامه سیاست

 .تهای این بخش الزم اسها و استراتژی؛ در نتیجه تغییر رویکرد اساسی در سیاستساخت و ابعاد مختلفی از بحران آشکار خواهد شد

 صورت وضعیت آب

ها های مختلفی، حاکی از وجود چالش در اجزای مختلف این بخش است. در این سالبررسی آمار و ارقام مرتبط با بخش آب از جنبه

 355دشت در کشور  609طور کامل پر نبوده و حتی تا نصف هم از آب پر نشده است. از سوی دیگر از تعداد گاه مخازن سدها بههیچ

  .ه آب زیرزمینی، ممنوعه استدلیل افت سطوح سفردشت، به
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اکنون شروع شده و هم 135۷دهد سبقت گرفتن تخلیه از منابع آب زیرزمینی از تغذیه آن ها تقریبا از سال همچنین آمارها نشان می

چهارم کل ذخیره استاتیک آن ها است. وضعیت کل چاهمیلیارد مترمکعب است که این رقم حدود یک 120مقدار تجمعی آن حدود 

های درصد آن ها غیرمجاز هستند. همچنین وابستگی مصارف کشور به آب 45دهد که حدود های موجود در کشور هم نشان می

  .شوددرصد تخمین زده می 55و  45ترتیب سطحی و زیرزمینی نیز به

ر برداشت آب در کشور های کشاورزی، شرب و صنعت دبراساس آخرین آماربرداری بیالن منابع و مصارف آب در کشور، سهم بخش

 .درصد است 2/ ۸و  ۸/ 3، ۸۸/ 9ترتیب به

دلیل تغییر اقلیم متوسط دمای ساالنه شهرهای ارومیه، تبریز، اصفهان، تهران، مشهد، اهواز، زاهدان، شیراز، قزوین، از سوی دیگر به 

گراد درجه سانتی 0/ 6سال اخیر نسبت به متوسط بلندمدت حدود  15کرمانشاه، کرمان، گرگان، رشت، اراک، بندرعباس ویزد را در 

درصد کاهش  32های اخیر نسبت به متوسط بلندمدت حدود افزایش داشته است. همچنین میزان آب تجدیدپذیر کشور در سال

 .داشته است که رقم بسیار چشمگیری است

ای تمام مناطق کشور افزایش خواهد یافت که این افزایش تحت سال آینده، دم 15دهد طی این در حالی است که آمارها نشان می

های متوسط و بدبینانه همچنین گراد خواهد بود. براساس سناریودرجه سانتی 1و  0/ ۷ترتیب برابر های متوسط و بدبینانه بهسناریو

درصد خواهد بود. از  32/ 5و  3/ 5ابر ترتیب برآب در کل کشور کاهش خواهد یافت که مقادیر آن بهسال آتی، میزان روان 15طی 

توان مشاهده کرد که از های آبی کشور میبومهای اخیر مصادیق متعدد آشکاری را مبنی بر از بین رفتن زیستسوی دیگر در سال

« رودیندهزا»و « های هامون در شرق کشورتاالب»، «های غرب و جنوب غرب کشورتاالب»، «دریاچه ارومیه»ترین آن ها جمله مهم

ترتیب برابر به( 1394تا  1391و )( 1390تا  13۸1، )(13۸0تا  13۷0های )توان نام برد. راندمان آبیاری در کشور هم در دورهرا می

شود. در حال حاضر درصد می 34/ 5برابر با  1394تا  13۷0درصد بوده است که متوسط آن در کل دوره  43/ ۸و  36/ 1، 29/ ۷با 

/ 5کیلوگرم بر مترمکعب و متوسط جهانی این شاخص  1/ 0۷ازای هر مترمکعب آب در کشور برابر با لید ماده خشک بههم میزان تو

درصد است که از این مقدار  25کیلوگرم بر مترمکعب است. در حال حاضر، متوسط درصد آب به حساب نیامده در کشور برابر با  2

درصد نیز مربوط به مصارف مجاز بدون  1/ ۷درصد مربوط به تلفات ظاهری و  9/ 9، درصد مربوط به تلفات واقعی )فیزیکی( 13/ 4

 های مختلف مطلوب نیست. بهتوان استنباط کرد که وضعیت بخش آب از جنبهدرآمد است. باتوجه به آمار و ارقام ارائه شده می

ی ای امنیتای نیز افزود که در بسیاری از موارد به مسالهههای اشاره شده باید منازعات و مناقشات آب را در ابعاد محلی و منطقچالش

 .شوددر ابعاد ملی برای کشور تبدیل می

 نسخه مقابله با بحران آب

توان ارائه داد. یکی از دالیل معضالت برای مقابله با چالش بحران آب در کشور، راهکارهای متفاوت و در سطوح و ابعاد متفاوت را می

وانین رود که قمشکل و عدم تطابق اسناد باالدستی با وضعیت موجود این بخش است. در این راستا انتظار می فعلی بخش آب، وجود

 .های توسعه پیشین، راهکارهای موثری را برای مقابله با چالش بحران آب مطرح کندهای برنامهبرنامه توسعه عالوه بر جبران خأل

 .شودبلکه در کلیه اسناد باالدستی بخش آب چنین رویکردی دیده نمی تنها در قوانین برنامه توسعه،متاسفانه نه

 :طور کلی مواردی را در مواجهه با بحران آب باید مورد توجه قرار دادبه 

 .رفع وضعیت فعلی بحران آب زمانبر خواهد بود :اول 

مشکالت بخش آب فقط درون این بخش انجام ها به آن، حل دلیل فرابخشی بودن آب و ارتباط و وابستگی سایر بخشبه :دوم 

 .شودنمی
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ی های صحیح هم کارآیها و استراتژینگری دستگاهی، حتی سیاستها، عدم هماهنگی بین آن ها و بخشیعلت تعدد دستگاهبه :سوم

  .نخواهد داشت

ای حصول اهداف یک برنامه مدون بلندمدت ها در راستهای توسعه، این برنامهدر حال حاضر عالوه بر عدم ارتباط بین برنامه :چهارم

  کنندنیز عمل نمی

دلیل ارتباط وضعیت بخش آب با میزان بارندگی و دما و تغییرات این متغیرها، همواره عملکرد و وضعیت این بخش با به :و پنجم

ها و ن در سطح سیاستهای مربوطه همراه خواهد بود. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش برخی راهکارهای کالعدم قطعیت

منظور »، «هم پیوسته آب در سطح ملی و حوضه آبریزاعمال مدیریت به» .ها برای مقابله با بحران آب را پیشنهاد کرده استاستراتژی

های کالبدی و آمایش محیطی آب در طرحهای آبی و ارزش کامل اقتصادی، ذاتی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و زیستکردن ظرفیت

برداری و حفاظت از منابع و تاسیسات آبی با تاکید بر ایجاد ریزی، اجرا، بهرهنفعان در فرآیند برنامهارتقای مشارکت ذی»، «ینسرزم

، «برداری، حفاظت و نگهداری از منابع آب و تاسیسات کشورهای بهرهاستقرار نظام برنامه»، «های مردمیو توسعه نهادها و تشکل

، «بازچرخانی و استفاده مجدد از آب»، «برداری تلفیقی از منابع آب سطحی، زیرزمینی و نامتعارفهای بهرههتوسعه و تدوین برنام»

ه توسع»، «های آب زیرزمینی و افزایش شاخص کیفی آبتعادل بخشی در منابع و مصارف آب با هدف کاهش بیالن منفی سفره»

 «و استمرار نظام پایش و ارزیابی عملکرد براساس برنامه استراتژیک بخش آبارتقا »و « مدت و بلندمدت -امنیت آبی کشور در کوتاه 

 .ها اشاره شده استاز جمله راهکارهایی هستند که برای رویارویی با بحران آب به آن

 .دانلود و دریافت کنید اینجا را می توانید از "بحران آب و پیامدهای آن در کشور"متن کامل گزارش * 

http://www.iana.ir/fa/news/50۸02/%D۸%A۸%D۸% 
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۳تاریخ: 

 زیر پوشش آبیاری نوین قرار می گیرد هزار هکتار زمین کشاورزی امسال ۲۵۰

هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش آبیاری مدرن قرار می  250معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال 

رسانی وزارت جهاد کشاورزی ، علیمراد اکبری در  اه اطالعبه نقل از پایگ گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .گیرد

برنامه اقتصاد مقاومتی در بخش آب و براساس  :بازدید از عملیات اجرایی اراضی پایاب سد خداآفرین استان اردبیل اظهار داشت

قرار  آبیاری مدرنهزار هکتار از اراضی زراعی کشور تحت پوشش  250، بهینه سازی مصرف آب کشاورزیو در راستای  خاک

 .درصد آن تخصیص یافته است 50میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده و  2۸0هزار و  32وی افزود: برای اجرای این طرح .می گیرد

هزار هکتار تحت پوشش اجرای این طرح قرار گرفته  110معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: هم اکنون 

 .ار نیز در دست اجرا استهزار هکت 140و 

، سهم استان اردبیل به لحاظ موفقیت استان نامحدود آبیاری تحت فشار هزار هکتار سطح اجرای طرح 250وی با اشاره به این که از 

 .گیردهزار هکتار از اراضی استان اردبیل تحت آبیاری تحت فشار قرار می 3۷می باشد،گفت: با اجرای طرح پایاب سد خداآفرین نیز 

میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و این  500درصد پیشرفت فیزیکی، تاکنون چهار هزار و 4۷اکبری یادآور شد: برای این طرح بزرگ با 

و خاک وزارت جهاد کشاورزی اذعان کرد: در حال حاضر معاون امور آب .به بهره برداری خواهد رسید 9۷طرح تا پایان نیمه اول سال 

 .اختصاص یافته است کشت گندمهکتار از آن به  400هکتار از این اراضی برای آماده سازی کشت شخم زده شده و ۸00

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷3462/%DB%B2%DB%B5%D 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۸تاریخ: 

 خبری از آزاد سازی قیمت آرد و نان در بودجه سال آینده نیست/بخش کشاورزی اولویت آخر دولت است

تضمینی درصدی بودجه بخش کشاورزی در بحث الیحه بودجه خرید  13عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با وجود کاهش 

صنعت،تجارت و  زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگارعباس پاپی.رو هستیمگندم با مشکالتی روبه

، اظهار کرد: براساس قانون خرید 9۷در الیحه بودجه  یارانه نان ، با اشاره به تشریح جزییاتان جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگار کشاورزی

صل های الزم قبل از آغاز فتضمینی، وزارت جهاد کشاورزی تا پایان تیر باید نرخ پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد اعالم کند تا پس از بررسی

وی با انتقاد از این مسئله که بخش کشاورزی جزء اولویت کاری .سال قبل و افزایش تورم اعالم شود کشت نرخ سال زراعی جدید برحسب نرخ

های کاری دولت نیست، از این رو برای خرید ثابت کرده که این بخش جزء اولویت مطالبات کشاورزان پرداخت در تأخیر دولت نیست، افزود: 

 .تضمینی گندم مجددا در سال آینده دچار مشکل خواهیم بود

 .است بوده تورم از کمتر کشاورزی محصوالت تضمینی قیمت نرخ ساله همه  زاده؛به گفته پاپی 

توجهی دولت نسبت به قانون خرید تضمینی گندم زمینه را برای خروج داد: بیعضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی ادامه 

بیان کرد: تأخیر  نرخ خرید تضمینی گندم،وی با انتقاد از تأخیر چهار ماهه دولت در اعالم .کندکشاورزان از گردونه تولید فراهم می

ه طوریکه آنها مجبورند در تاریکی قانون غیرقابل پیش در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم سردرگمی کشاورزان را به همراه دارد ب

زاده اذعان کرد: طبق روال معمول، دولت در مواقعی که تصمیمی نسبت به پاپی.بینی و براساس حدس و گمان اقدام به کشت کنند

ای سال رسد که بربه نظر میکند و هم اکنون افزایش قیمت خرید تضمینی محصوالت متناسب با تورم ندارد، آن را با تأخیر اعالم می

وی با اشاره به اینکه دولت برای .نیز قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نخواهد داشت 9۷-96زراعی 

 بودجه درصدی 13 کاهش وجود با  ای نداشته است، گفت:در الیحه بودجه سال بعد هیچ اشاره قیمت آرد و نان بحث آزاد سازی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای .هستیم روروبه مشکالتی با  گندم تضمینی خرید بودجه الیحه  بحث در شاورزی،ک بخش

، پرداخت مطالبات تولیدکنندگان، خرید تضمینی گندم برای تومان میلیارد 9500بر بالغ رقمی دولت اسالمی تصریح کرد: امسال 

 .اما معلوم نیست که چقدر از این رقم محقق شده استبینی کرده؛ برق و بیمه سالمت در بودجه پیش

 تأخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم، سردرگمی کشاورزان را به همراه دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷۷652/%D۸%AE%D۸%A۸%D 
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 ناقتصاد کال
 ایران اکونا - ۱۳۹۶دی / /  ۰۲شنبه , 

 رتبه یک ایران در پرداخت یارانه غیرهدفمند

برای منطقه خاورنزدیک و شمال آفریقا  «امنیت غذا و تغذیه»)فائو( در جدیدترین گزارش « سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد» 

 .آن را با کشورهای منطقه مقایسه کرده استضمن بررسی این موضوع، آمارهایی از تخصیص یارانه در ایران منتشر و 

های آمارها حکایت از این دارد که سهم یارانه پرداختی ایران از تولید ناخالص داخلی، کشورمان را در رتبه نخست پرداخت یارانه

 .اندسوم قرار گرفته های دوم وغیرهدفمند غذا و سوخت جای داده است و پس از ایران، عربستان سعودی و لیبی به ترتیب در جایگاه

خود را برای منطقه خاورنزدیک و شمال آفریقا « تغذیه و غذا امنیت» گزارش جدیدترین( فائو) «متحد ملل کشاورزی سازمان غذا و»

 الصناخ یدتول از ایران پرداختی منتشر و آمارهایی از ایران را نیز در آن اعالم کرد. یکی از این آمارها حکایت از این دارد که سهمیارانه

های غیرهدفمند غذا و سوخت جای داده است و پس از ایران،عربستان پرداخت یارانه نخست رتبه در را کشورمان داخلی،

)خاورنزدیک و « نِنا»به گزارش این نهاد، امنیت غذایی در منطقه .اندگرفته قرار سوم و دوم هایجایگاه در ترتیب به لیبی و سعودی

ی که کشورهای میان در رفاه و سالمت های منطقه و شکافوخامت است. این تهدید ناشی از درگیری و تنششمال آفریقا( رو به 

برابر و ناامنی غذایی  6 جنگهستند درگیر که کشورهایی در سوءتغذیه حاضر میزاناست. درحال کشورها سایر با هستند جنگ درگیر

توان تصور کرد وضعیت سوءتغذیه در کشورهای درگیر اختالف، می این بهتر درک برای. منطقهاست کشورهای دو برابر بیشتر از سایر

جنگ به مثابه کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهایی که از صلح نسبی برخوردارند مانند کشورهای توسعه یافته است. طی بازه 

 و شدید – سوءتغذیه یا –اند از گرسنگی درصد از جمعیت کشورهایی که درگیر جنگ بوده 2۷/ 2، قریب به 2016تا  2015زمانی 

کند. را فلج می 2030کن کردن گرسنگی طبق سند ها تالش برای ریشه، این درگیری«فائو»کشیدند. به گزارش طوالنی مدت رنج می

با « فائو»در سالی که گذشت .اندرا پذیرفته« برای توسعه پایدار 2030 سند»ملل سازمان کشور عضو 193نزدیک به دو سال است 

 وسعهت المللی معتبر دیگر فرآیند دستیابی به هدف دوم سندو سه نهاد بین« جهانیبانک»، «سازمان جهانی بهداشت»مشارکت 

 هادرگیری این طول مللدر سازمان است. نهادهای داشته نظر زیر را –های سوءتغذیه پایان گرسنگی و تمام شکل – 2030 پایدار

ها اما همواره کامل نیستند صورت دادند. این داده تغذیه آوری و ارزیابی اطالعات مربوط به امنیت غذا وجمع برای بسیاری هایتالش

اند، بین های اخیر درگیر جنگ بودهکشور منطقه که در سال 5های زمان صلح سخت است. به گزارش این نهاد، و ارزیابی آنها با داده

اند. همچنین مردم این کشورها در واکنش به های مربوط به جنگ کردهدرصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه 6۷تا  21

کشورهای الجزایر،  کهدرحالی. زدند رقم دوم جهانی جنگ از پس را جهان ترین بحران مهاجرتیها بزرگدرگیری

 اردن سعودی، عربستان سوءتغذیه داشته و کشورهای ایران، کاهش در چشمگیری هایپیشرفت موریتانی و مراکش عمان،

اند. از آنجا کشور درگیر جنگ منطقه در رسیدن به اهداف عقب مانده 5 اند،بوده موفق خود دکانکو ماندگیعقب کاهش در ومراکش

 تغذیه و امنیتگی و سوءشود، پیشبرد فرآیند دستیابی به اهداف کاهش گرسنها در این کشورها صرف جنگ میکه عمده هزینه

 .های بشردوستانه برای رسیدگی به پیامدهای جنگ نیز ناکافی استحلاست. باید توجه داشت راه محال 2030غذایی سند 

کشور درگیر جنگ منطقه که جمعیت آنها با بحران غذایی و درآمدی مواجه است، عبارتند از: سوریه،  5، «فائو»براساس گزارش جدید 

درصدی در تولید ناخالص داخلی و تهدید جدی امنیت  6۷ کاهش موجب داخلی هایجنگ سوریه عراق، یمن، لیبی و سودان. در

های غذایی نیاز درصد نیز به کمک50 و بشردوستانه هایککم به سوریه درصد از مردم ۸0تا  ۷0حاضر غذایی شده است. درحال

ها اکنون نیاز به درصد از عراقی 30درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور کاسته است.  5۸ نیز عراق در خشونت دارند. درگیری و

 ویرانه به عربستان نظامی هجوم دنبالبه که یمن های غذایی ضروری نیازمندند.درصد به کمک 9های بشردوستانه دارند و کمک

http://awnrc.com/index.php
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درصد به  50های بشردوستانه و درصد مردم نیاز به کمک ۸0تا  ۷0این کشور  در. دارد سوریه با مشابهی وضعیت است، شده تبدیل

درصد از جمعیت آن نیاز  6در منطقه است که  جنگ درگیر کشورهای از دیگر یکی بیلی «فائو»های غذایی دارند. به گزارش کمک

 .های غذایی دارنده کمکب

 آمارهای ایران

 کشورهای های پرداختی، برخی آمارها به تفکیک کشورها ارائه شده است. یکی از این آمارها، میزان یارانه«فائو»در گزارش جدید 

درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده است،  21/ 4 ایران پرداختی یارانه 2013تا  200۸های بین سال اساس، این بر. است منطقه

 هب لیبی و سعودی عربستان غیرهدفمند غذا و سوخت جای داد. پس از ایران، هاییارانه پرداخت نخست رتبه در را ایران مقداری که

های دوم و سوم قرار گاههای غیرهدفمند در جایدرصد از تولید ناخالص داخلی خود به پرداخت یارانه 9/ 2و  9/ 5با اختصاص  ترتیب

، میزان دسترسی جمعیت کشورها به منابع آب قابل شرب و تجهیزاتآب «فائو»گرفتند. از دیگر آمارهای ارائه شده در گزارش جدید 

درصد از جمعیت ایران به منابع آب نوشیدنی مناسب دسترسی  96/ 2حدود  2015 سال در اساس، این بر. است مناسب و فاضالب

 میزان همچنین سال این در. داد قرار –کشور منطقه  20 از کمتر میان در –داشتند، نرخی که ایران را در جایگاه دهم این معیار 

گذاران باید در یاستدهد که سدرصد بود. گزارش فائو نشان می 90فاضالب مناسب در حدود  تجهیزات به جمعیت دسترسی

ند های نیازمهای نقدی نیز وجود دارد و نظام شناسایی دهکهای رفاهی نیز بازنگری کنند. این موضوع درمورد پرداخت یارانهسیاست

هایی که درمورد محدود رو است. در واقع در این بخش نیز با وجود همه مالحظات و نگرانیبه دریافت یارانه با چالش روبه

بگیران وجود دارد، باید دولتمردان در روش پرداخت یارانه نقدی تغییر ایجاد کنند و طبقه نیازمند را در صدر یارانه هدف جامعه کردن

 .پرداخت یارانه قرار دهند

http://iranecona.com/۸0315/%D۸%B1%D۸%AA%D۸% 
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 اقتصاد محصوالت
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۲تاریخ: 

 توسعه زراعت چوب، امری موثر در حفظ جنگل های شمال

یک مقام مسوول گفت: با توجه به توسعه صنایع چوب و کاغذ، تقویت فرآیند زراعت چوب در جهت حفظ جنگل های ارزشمند 

صنعت،تجارت و  ناصر مقدسی قائم مقام سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری در گفتگو با خبرنگار.شمال، امری ضروری است

اظهار کرد: از  اجرای طرح راهبردی تنفس جنگله به آخرین وضعیت ، با اشارگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

ابتدای برنامه ششم توسعه طرح راهبردی تنفس جنگل و توقف بهره برداری، به منظور حفاظت پایدار از جنگل های ارزشمند شمال 

هزار هکتار خاتمه یافت که  600هزارهکتار در  950وی افزود: در هشت ماه نخست سال، طرح های جنگل داری از مجموع .اجرا شد

 .به تدریج طرح های حفاظتی نظیر نهال کاری، مرمت جاده و جلوگیری از حریق و آفات و بیماری ها آغاز خواهد شد

مقدسی ادامه داد: در سه سال نخست، تنها طرح های حفاظتی و اقدامات فنی اجتناب ناپذیر انجام خواهد شد و از سال چهارم برنامه 

قائم مقام سازمان جنگل .و مدیریت پایدار جنگل مبتنی بر مشارکت مردم و ممنوعیت کامل برداشت چوب اجرا می شود طرح نوین

 12تا  10در تامین منابع چوبی و سلولوزی  سهم جنگل های شمالها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به اینکه در شرایط کنونی 

وی با اشاره به آخرین .راعت چوب تامین می شودز و واردات طریق از نیاز مورد چوب عمده بخش اساس براین درصد است، بیان کرد: 

اختصاص دارد که این  زراعت چوبهزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی به  220وضعیت زراعت چوب در کشور افزود: اکنون 

ام مسوول، با توجه به توسعه صنایع چوب و کاغذ، به گفته این مق.هزار هکتار خواهد رسید 300رقم تا پایان برنامه ششم توسعه به 

 1.5میلیون متر مکعب ام دی اف و  1.5مقدسی با بیان اینکه در شرایط کنونی .تقویت فرآیند زراعت چوب امری ضروری است

تند از وب هسمیلیون تن خمیر کاغذ وارد می شود، تصریح کرد: با توجه به آنکه کشورهای شمالی نظیر روسیه دارای منابع عظیم چ

 .این رو با تسهیل شرایط واردات و رعایت نکات قرنطینه ای می توان بخش اعظم چوب مورد نیاز صنایع را از این کشور وارد کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/636۷۷15/%D۸%AA%D9%۸۸%D۸% 
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 انتصابات
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۳ : تاریخ

 با حکم وزیر جهاد کشاورزی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی منصوب شد

با حکم محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، علی اوسط هاشمی به عنوان مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب  

  .شد

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، طی حکمی از سوی محمود  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 .حجتی وزیر جهاد کشاورزی، علی اوسط هاشمی به عنوان مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب شد

 .سازمان تعاون روستایی ایران را عهده دار بودپیش از این حسین صفایی مدیریت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961003000۸5۷ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961003000857


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

15 

 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۳تاریخ: 

 در تعاون روستایی "سوختهشهر "روحیه گفتمانی 

اوسط هاشمی امروز در مراسمی، حسین صفایی با حکم وزیر جهاد کشاورزی سکان هدایت سازمان مرکزی تعاون روستایی را به علی

 اها پیچید تهای تغییر مدیریت سازمان مرکزی تعاون روستایی در رسانهبه گزارش خبرنگار ایانا، از چند روز قبل زمزمه.واگذار کرد

های حسین عنوان مدیرعامل جدید این سازمان معرفی و از تالشاوسط هاشمی بهاینکه امروز با حکم وزیر جهاد کشاورزی، علی

نظر های مختلف داشته و بهاوسط هاشمی، از آن دسته مدیرانی است که تجربیات گوناگونی در عرصهصفایی قدردانی به عمل آمد.علی

طلبی است که پیش از این مرکزی تعاون روستایی را با موفقیت هدایت کند. او سیاستمدار اصالحرسد بتواند سکان سازمان می

استاندار سیستان و بلوچستان بود.در کارنامه وی، فرمانداری تهران، گیالنغرب، رئیس جهاد سازندگی شهرستان سنقر و معاونت 

هانی شهر سوخته در استان سیستان و بلوچستان در دوره این خورد.ثبت جسیاسی و امنیتی استانداری کردستان نیز به چشم می

آنچه از عمق خاک شهر سوخته به "اوسط هاشمی در مراسم رونمایی از این واقعه مهم گفته بود: ساله اتفاق افتاد. علی 59مدیر 

ار به دست آمده از شهر سوخته اثری از گذاری به کالم دارد. در آثپذیری، دانش، گفتمان و ارزش، درایتای از داناییدست آمد نشانه

رو مردم این دیار است. در جهانی که متأسفانه با خشونت روبه "نرم"شمشیر، خنجر و دیگر ابزار جنگی نیست و این نشانه روحیه 

دیار  اینهستیم، بازگشت به خوی نرم انسانی که پشتوانه آن عقل و خرد است، در گرو توجه به اهمیت گفتمانی است که مردمان 

 /"سال قبل پرچمدار آن بودند. 200هزار و پنج

http://www.iana.ir/fa/news/50۷۷5/%D۸%B1%D 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۴ : تاریخ

 ها را دورقمی کرد شائبه گرانی بنزین نرخ تورم گروه خوراکی

ها ساز دورقمی شدن نرخ تورم برخی خوراکینماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی، شائبه گرانی بنزین را زمینه

استان سمنان به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم شاهرود و  ری فارسخبرگزابه گزارش خبرنگار گروه اقتصادی  .دانست

های انرژی، های افزایش نرخ حاملمیامی در مجلس شورای اسالمی، سید حسن حسینی شاهرودی گفت: تأثیرات روانی زمزمه

درصدی آذرماه  ۸ی درباره نرخ تورم و.اکنون شروع شودمخصوصاً قیمت بنزین، باعث شده تا رشد قیمت برخی اقالم خوراکی از هم

های اقتصادی و با لحاظ سال پایه بوده، اما در آمار مربوط به تورم، باید به افزود: بدیهی است که محاسبه نرخ تورم بر اساس مؤلفه

ها وراکیرئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی یادآور شد: نرخ تورم در گروه خعضو هیأت.مبناهای دیگری توجه شود

شد، مخصوصاً با توجه به وضعیت معیشت رقمی میها باید نرخ تورم تکشده و این در حالی است که بر اساس برنامهدورقمی اعالم

توانند تأمین برخی از نیازهای خود، مانند پوشاک و کاالهای وی ادامه داد: خانوارها می.خانوارها، نباید رشد نرخ تورم دورقمی باشد

حسینی شاهرودی تأکید کرد: باید .ناپذیر استها اجتنابیرضروری را به تعویق بیندازند، اما تأمین اقالم خوراکی خانوادهلوکس و غ

 .شودتوجه داشت در حالی نرخ اقالم خوراکی روند افزایشی داشته که حجم تقاضا در روزهای پایان سال با افزایش بیشتری روبرو می

های انرژی مخصوصاً قیمت بنزین، باعث شده حتی رشد قیمت برخی های افزایش نرخ حاملی زمزمهوی اظهار کرد: تأثیرات روان

شده برای تنظیم بازار کاالهای اساسی وجود دارد، های مشخصاکنون شروع شود و این در حالی است که مکانیزماقالم خوراکی از هم

ئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی همچنین گفت: ارائه رعضو هیأت.بنابراین باید دولت به این موضوعات توجه کند

یارانه برای تأمین کاالهای خوراکی موردقبول نیست، اما باید با ایجاد بازار رقابتی و حذف سوداگران و اعمال نظارت مؤثر سیستمی 

وی افزود: .کرد تا از گرانی کاذب جلوگیری شودهای باالسری را کنترل تر بین تولیدکننده و فروشنده، هزینهو برقراری ارتباط نزدیک

اید تأملی است و بشود که نکته قابلها استفاده صحیحی نمیهای سیستمی برای کنترل بازارها وجود دارد، اما از این سامانهسامانه

ها، شاخص گروه عمده خوراکی درصد گزارش کرده و ۸را  96گفتنی است مرکز آمار ایران، نرخ تورم آذرماه سال .موردتوجه قرار بگیرد

 9/11درصد و مناطق روستایی  3/13درصد، مناطق شهری  13ها و دخانیات، نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور آشامیدنی

نسبت به دوره مشابه سال قبل  1396دهد که درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آذرماه درصد افزایش را نشان می

 .شده استگزارش 4/12ای کل کشور بر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961004000165 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۴ : تاریخ

 ماه ادامه خواهد داشت مرغ تا فروردینتنظیم بازار تخم

ای خبر داد و فروشان زنجان از واردات تخم مرغ ترکیهمرغ و ماهیها رئیس اتحادیه مرغ، تخمای بر سر سفره زنجانیترکیه مرغتخم

 در امروز رمضانلو سید ناصر .د شدتومان عرضه خواه 500هزار و  ۷ها زیر قیمت بازار و در حدود کیلویی  مرغگفت: این تخم

 وسانن مرغتخم قیمت گذشته روزهای طی: داشت اظهار و کرد اشاره مرغتخم قیمت نوسانات به زنجان در فارس خبرنگار با وگوگفت

 500هزار و  ۸تا  200هزار و  ۸مرغ از وی با اشاره به اینکه امروز نیز قیمت تخم.تومان نیز رسید 700 و هزار ۸ تا و داشته زیادی

مرغ و رئیس اتحادیه مرغ، تخم.ای وارد شودمرغ ترکیهمرغ قرار است، تخمتومان است، تصریح کرد: به منظور تعدیل قیمت تخم

هزار  ۷ها به قیمت مرغمرغ به زنجان انجام خواهد شد، افزود: این تخمفروشان زنجان با بیان اینکه از روزهای آینده واردات تخمماهی

 چند در وارداتی هایمرغتخم هفته این اینکه بیان با رمضانلو.شودتومان یعنی زیر قیمت بازار وارد می 500هزار و  ۷تومان تا  200و 

 هجلس از پس و نشده مشخص عرضه مرکز هایفروشگاه هنوز البته: کرد اضافه شد، خواهد توزیع عرضه برای زنجان بزرگ فروشگاه

مرغ مرغ به اندازه کافی و مورد نیاز مردم وجود دارد، افزود: طرح توزیع تخموی با بیان اینکه تخم.شد خواهد تعیین اندرکاراندست با

مرغ و رئیس اتحادیه مرغ، تخم.ماه ادامه خواهد داشت و مردم نگرانی از بابت کمبود آن نداشته باشندبرای تنظیم بازار تا فروردین

تومان  ۸50هزار و  6قیمت مرغ گرم نیز اشاره کرد و گفت: امروز قیمت مرغ گرم در زنجان فروشان زنجان همچنین به ثبات ماهی

 .است و تغییری نکرده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961004001053 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۳تاریخ: 

درصد رشد کرد/ افزایش هزینه آموزش در روستاها نسبت به مناطق  7.۵درصد و دخانیات  1۲.۵ها قیمت خوراکی

 شهری

طبق گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، قیمت محصوالت خوراکی و آشامیدنی طی سال گذشته )منتهی به آذرماه( نسبت به 

درصد رشد داشته است.به گزارش خبرنگار ایانا، جداول منتشره توسط مرکز  ۷.5درصد و قیمت انواع دخانیات،  12.5سال قبل از آن، 

درصدی طی سال گذشته نسبت  24ها و حبوبات( با افزایشی گذارند که نرخ سبزیجات )سبزیآمار ایران، این نکته را به نمایش می

 ها به خود اختصاص داده است.ها و آشامیدنیبه آذرماه( بیشترین رشد قیمتی را در فهرست خوراکیبه سال قبل از آن )منتهی 

درصد در ردیف سوم بازه زمانی قرار  15.2درصد در ردیف دوم و میوه و خشکبار با  1۷.۷گوشت قرمز و گوشت ماکیان با رشد 

درصد ارتقا یافته است.  ۸.1آبان مربوط به گروه سبزیجات است که  گیرند.در ماه گذشته نیز بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماهمی

ماه منتهی به آذر نسبت به دوره مشابه سال قبل در حالی است که گروه  12ها در ها و آشامیدنیدرصد گروه خوراکی 12.5رشد 

 10.6به میزان  96ماه الت نسبت به آباننرخ نان و غ 96رو بوده است.در آذرماه درصد رشد در همین مدت روبه ۷.5دخانیات تنها با 

ماه منتهی به ماه جاری نسبت  12درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل هفت درصد افزایش یافته است، در حالی که این عدد برای 

 درصد، 6.4های انرژی شود.همچنین پوشاک و کفش شش درصد، مسکن و حاملدرصد برآورد می ۸.6به دوره مشابه سال قبل 

اند، اما نکته قابل توجه در جداول مرکز درصد در طول یک سال آماری رشد قیمت داشته 5.1درصد و حمل و نقل  11.1آموزش 

ماه منتهی به آذر نسبت به دوره مشابه سال قبل  12های آموزشی در مناطق روستایی طی درصدی هزینه 15.6آمار ایران، افزایش 

دهد؛ بنابراین هزینه آموزش درصد رشد را نشان می 10.۷وزش در شهرها طی همین بازه زمانی است.این در حالی است که هزینه آم

 ها برای آموزش روستاییان است./در روستاها حدود پنج درصد از مناطق شهری بیشتر شده که این نشان از افزایش هزینه

http://www.iana.ir/fa/news/50۷66/%D9%۸2%DB%۸C%D9%۸5% 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۲تاریخ: 

 درصد رشد داشت 13خوراکی درصدی قیمت کاالها و خدمات مصرفی در ماه گذشته/ قیمت محصوالت  ۰.7افزایش 

، 110،4برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب عدد  1396( در آذر ماه سال 1395=100شاخص کل )بر مبنای

درصد  1.0درصد و برای مناطق روستایی  0.۷دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری را نشان می 111.0و 110.3

 .است افزایش یافته

به گزارش ایانا از مرکز آمار ایران، افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای کل کشور و مناطق 

درصد است که نسبت به همین اطالع در ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری  9.0، درصد و برای مناطق روستایی ۸.9شهری 

واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل )نرخ تورم کاالها و خدمات  0.2ق روستایی تغییری نداشته و برای مناط

درصد، مناطق شهری  ۸،0نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور  1396ماه منتهی به آذر ماه سال  12مصرفی خانوار( در 

 0.2، برای کل کشور و مناطق روستایی 1396در آبان ماه  درصد است که نسبت به همین اطالع 9.2درصد و مناطق روستایی  ۷.۸

 واحد درصد افزایش یافته است. 0.3واحد درصد و مناطق شهری 

در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به « ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی»همچنین شاخص گروه عمده 

درصد و برای  2.4د که نسبت به ماه قبل، این اطالع برای کل کشور و مناطق شهری رسی 114.1و  114.9، 114،۷ترتیب به عدد 

نسبت به ماه مشابه سال « ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی»درصد افزایش یافته است. شاخص گروه عمده  2.3مناطق روستایی 

دهد. درصد تغییرات درصد افزایش نشان می 11.9درصد و مناطق روستایی  13.3درصد، مناطق شهری  13.0قبل برای کل کشور 

و برای  12.5، مناطق شهری 12.4نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور  1396ماه منتهی به آذر ماه  12این گروه در 

ی در ماه مورد بررسی برای کل کشور، مناطق شهری و روستای« هاخوراکی»درصد است. شاخص گروه اصلی  12.3مناطق روستایی 

درصد  2.5رسید که نسبت به ماه قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی  114.5و  115.1، 115.0به ترتیب به عدد 

نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق « هاخوراکی»دهد. شاخص گروه اصلی افزایش نشان می

ماهه این گروه برای کل کشور، مناطق شهری و  12دهد. نرخ تورم صد افزایش نشان میدر 12.2و  13.6، 13.3روستایی به ترتیب 

 1396در آذر ماه « کاالهای غیر خوراکی و خدمات»درصد است.شاخص گروه عمده  12.5و  12.۷، 12.6مناطق روستایی به ترتیب 

رسید که نسبت به ماه قبل، این اطالع برای  109.0و برای مناطق روستایی به عدد  10۸،۸برای کل کشور و مناطق شهری به عدد 

درصد افزایش یافته است. همچنین میزان افزایش شاخص گروه  0.2درصد و برای مناطق روستایی  0.1کل کشور و مناطق شهری 

ق درصد و برای مناط ۷.4نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری « کاالهای غیرخوراکی و خدمات»عمده 

نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه برای کل کشور  1396درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذر ماه  ۷.1روستایی 

 درصد است./ ۷.2درصد و مناطق روستایی  6.3درصد، مناطق شهری  6.4

http://www.iana.ir/fa/news/50۷42/%D۸%A۷%D9%۸1%D۸%B2%D۸%A۷% 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۴تاریخ: 

 روزه در بورس کاالدرصد تولید جوجه یک ۲۰تعادل بازار شب عید با عرضه 

ای روزه شب عید، با صدور اطالعیهیکمنظور رعایت تعادل در بازار فروش جوجه روزه بهانجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک

 .درصد از تولید ماهانه خود در بورس کاالی ایران را خواستار شد 20خطاب به اعضای این انجمن عرضه حداقل 

روزه با اعالم این خبر به خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( گفت: با عنایت به تجربه تلخ دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک

های منتج به ایام نوروز ریزیروزه و ایام پیش رو که مصادف با جوجهسال گذشته در ورود نهادهای نظارتی به بازار قیمت جوجه یک

 روزه در ایام مزبور تأکید دارد.ماه به بعد خواهد شد، این انجمن بار دیگر بر لزوم رعایت تعادل در بازار فروش جوجه یکیعنی از دی

افزود: بر همین اساس، این انجمن انتظار دارد با عنایت به همکاری وزارت جهاد کشاورزی در ایام اخیر و ایجاد فضای  غالمعلی فارغی

 های تولید گوشت مرغ نسبت به نوسانات قیمت محتمل با حساسیت بیشتری برخورد کنند.مناسب برای فعالیت کلیه حلقه

آمده و با عملجانبه بین معاونت تولیدات دامی، بورس کاالی ایران و این انجمن بهوی تأکید کرد: در همین راستا، طبق توافقات سه

توجه به شفافیت در مکانیزم کشف قیمت در بورس و کاهش نوسانات فاحش قیمت در عرضه از این طریق، مقرر شد تولیدکنندگان 

تصاص دهند.فارغی ادامه داد: این تصمیم با این هدف گرفته درصد از تولید ماهانه خود را به عرضه در این بازار اخ 20این کاال حداقل 

رضه روزه به عشد تا ضمن افزایش شفافیت قیمتی و ایجاد تعادل هرچه بیشتر در معامالت، سهم بیشتری از بازار سنتی جوجه یک

شنایی بیشتری پیدا خواهند در بورس اختصاص یابد که در نتیجه آن هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا با بازار بورس و مزایای آن آ

درصد از  20ماه است، بیان کرد: الزام تولیدکنندگان به عرضه حداقل کرد.وی با اعالم اینکه زمان اجرای این اطالعیه از ابتدای دی

 روزه تولیدی در بورس کاال افزایش یابد.هاست تا این میزان به تدریج تا عرضه کل جوجه یکتولید ماهانه آن

 روزه تولیدی در کشورهای الزم برای عرضه کل جوجه یکروزه با بیان اینکه تمام زیرساختتولیدکنندگان جوجه یک دبیر انجمن

فراهم است، یادآور شد: مشکل اصلی در نبود فرهنگ معامله در بورس است؛ زیرا هنوز مرغ داران با فرآیند بورس کاال آشنایی کافی 

 اند.ها که عاملی در ایجاد نقدشوندگی در بازار هستند، عادت کردهواسطه ندارند و به روند بازار سنتی و حضور

های تأمین سرمایه جهت تأمین نقدینگی مورد های کاالیی و حمایت شرکتاندازی صندوقفارغی عنوان کرد: از این رو، باید از راه

 نندگان و مرغداران نیز از این طریق مرتفع شود.روزه در بورس کاال کمک گرفت تا مشکل تأمین مالی تولیدکنیاز عرضه جوجه یک

شود، روزه در بورس کاال باعث ایجاد تمرکز در این بازار میدرصد از کل تولید ماهانه جوجه یک 20وی با اشاره به اینکه عرضه حداقل 

سلف و همچنین قراردادهای آتی تواند در قالب معامالت نقدی، کننده و خریدار میها طبق توافق عرضهخاطرنشان ساخت: این عرضه

روزه قابل عرضه در بورس کاال طبق این روزه در بستر بورس کاال صورت گیرد.فارغی در بیان حداقل حجم جوجه یکجوجه یک

درصد از کل تولید خود در  20اطالعیه اظهار کرد: در صورت تمکین کلیه تولیدکنندگان عضو این انجمن مبنی بر عرضه حداقل 

 تواند از بستر این بازار شفاف مورد معامله قرار گیرد./روزه میمیلیون قطعه جوجه یک 20، ماهانه بورس کاال

http://www.iana.ir/fa/news/50۷۸۸/%D۸%AA%D۸%B9%D۸%A۷% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۲تاریخ: 

 مرغ/ مرغ ارزان شدآخرین تحوالت بازار مرغ و تخم

 .مرغ در بازار را اعالم کردرئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و تخم

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

تومان، مرغ  ۸00هزار و  4تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  50، از کاهش جوان

تومان  550هزار و  ۷و خرده فروشی  ۸50هزار و  6ومان، توزیع درب واحدهای صنفی ت ۷00هزار و  6آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 550هزار و  ۷و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  550هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی.است

هزار  16و فیله مرغ  14هزار تومان، سینه بدون کتف  13کتف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات، افزود: نرخ هر کیلو سینه با یوسف

در ابتدای هفته اعالم  قیمت مرغرئیس اتحادیه پرنده و ماهی، کاهش تقاضا در برابر عرضه را دلیل اصلی روند نزولی .تومان است

 .کرد

 ینیب بازارپیش در  یی ماه و کاهش تقاضاوی قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به گذراندن روزهای ابتدا

 .تومان کاهش یابد 300هزار و  ۷تا  200هزار و  ۷وز آینده به ر چند در مرغ قیمت که شودمی

 .تومان اعالم کرد ۸00هزار و  ۷ها را هزار تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 5خانی نرخ منطقی هر کیلو مرغ زنده را یوسف

در چند روز آینده احتمال امتناع عرضه توسط مرغداران  کاهش قیمت مرغرئیس اتحادیه پرنده و ماهی در پاسخ به این سوال که با 

جهت ثبات قیمت فعلی مرغ در بازار وجود دارد، بیان کرد: با توجه به شرایط کنونی عرضه و فراوانی تولید، امتناع عرضه مرغداران 

 .ها مقطعی خواهد بودگاهدر اعالم بار به کشتار

 افزایش نامتعارف قیمت تخم مرغ در بازار منطقی نیست *

مرغ در بازار، افزود: در شرایط کنونی نرخ هر کیلو تخم مرغقیمت تخم وی در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از افزایش نامتعارف

رود که در روزهای آتی حداقل قیمت های وارداتی انتظار میهزارتومان است که با توزیع تخم مرغ 16ای هزار تومان معادل شانه ۸

 .تومان کاهش یابد 500مرغ هزار تا هزار و هر کیلو تخم

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷1342/%D۸%A2%D۸% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۴تاریخ: 

 مرغ پرواز کردآخرین تحوالت بازار مرغ و تخم مرغ/ قیمت تخم

 .اعالم کرد مرغ در بازار رارئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و تخم

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

تومان، مرغ آماده به  800هزار و  4ر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری در بازار خب ثبات نرخ مرغ، از جوان

 .تومان است 550هزار و  ۷و خرده فروشی  ۸50هزار و  6های صنفی تومان، توزیع درب واحد ۷00هزار و  6طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 550هزار و  ۷بدون کمر برابر با قیمت مرغ و ران مرغ  550هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمربه گفته وی 

 16فیله مرغ و  14هزار تومان، سینه بدون کتف  13خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف یوسف

بینی ه شرایط عرضه و تقاضا پیشبینی کرد و گفت: با توجه بدر بازار را پیشقیمت مرغ رئیس اتحادیه پرنده و ماهی .هزارتومان است

در بازار، بیان کرد: در شرایط کنونی  مرغقیمت تخموی با انتقاد از افزایش سرسام آور  .شود که نوسان چندانی در بازار رخ ندهدمی

رود با توزیع تخم تومان است که انتظار می ۷00ای و دانه 500هزار و  1۷ای تومان، معادل شانه ۸00هزار و  ۸نرخ هر کیلو تخم مرغ 

 .ها در بازار کاهش یابدهای وارداتی قیمتمرغ

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷4664/%D۸%A2%D۸%AE%D۸%B1%DB% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۶تاریخ: 

 میلیارد تومان خسارت به مرغداران 3۰رسد/پرداخت قیمت تخم مرغ به تعادل می

 .شودمعاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با عرضه تخم مرغ ارزان، قیمت به زودی متعادل می

 غذایی صنایع و بازرگانی معاون اکبرمهرفرد علی به نقل از وزارت جهاد کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

در بازار اظهار کرد: آن چیزی که ما اعالم کردیم که در بازار به صورت عرضه  قیمت تخم مرغ آخرین درباره کشاورزی جهاد وزارت

تومان به صورت  600هزار و  11ده، هر شانه تخم مرغ مستقیم به فروش برسد و کارگروه تنظیم بازار برای شرایط حاضر تصویب کر

 تنظیم جهت در هاقیمت این مهرفرد با بیان اینکه  .تومان برای بسته بندی شده تعیین شده است 600هزار و  12غیر بسته بندی و 

مت در نظر گرفته شده برای شرایط قی این اما است، پایین هم این از مرغ تخم قیمت بازار عادی و نرمال شرایط در: افزود  است، بازار

در بازار را بیماری حاد تنفسی آنفلوآنزا دانست و گفت:  تخم مرغ گرانی وی تنها علت.فعلی بوده، که تا اطالع ثانوی اعالم شده است

های تخم گذار کشور( کنترل شد. ما در حال حاضر موج اول بیماری آنفلوآنزا اوایل سال بود که با مدیریت اتحادیه میهن )مرغداری

 صادرات همچنین ایم، شده مواجه لیدتو کاهش با آنفلوآنزا بیماری دلیل به و های مرغ تخم گذار را از دست داده ایمدرصد گله 25

 یداپ شیوع مهاجر پرندگان طریق از عمدتا و است غیرمترقبه حادثه آنفلوآنزا بیماری. ایم کرده قطع تولید کاهش دلیل به نیز را

کشور دنیا درگیر این بیماری هستند و سایر کشورها نیز با مشکل افزایش  32به گفته وی؛ آخرین آمار نشان می دهد که .کندمی

بیان کرد: دولت از سه ماه قبل اجازه واردات را صادر   واردات تخم مرغمعاون وزیر جهاد کشاورزی درباره .قیمت مواجه هستند

ه باید صادرات داشته باشیم، اما در چنین شرایطی کرد و تعرفه واردات کاهش یافت. اما در شرایط عادی نیازی به واردات نداریم، بلک

درصد کاهش یافت و تا آخر  5درصد به  55برای رفاه حال مردم پیشنهاد واردات دادیم که دولت نیز تصویب کرد و تعرفه واردات از 

الزم  مان دامپزشکی و تدابیرفروردین ما نیز تایید اعتبار شده است، بنابراین پیش بینی می شود با تغییر آب و هوا و اقدامات ساز

به گفته وی؛ مرغداران با نظارت معاونت امور دام در مناطق پاک در حال جوجه ریزی .بتوانیم این بیماری را کنترل و مهار کنیم

هزار و  12آغاز شده و شانه ای  عرضه تخم مرغ وارداتی از میادین میوه و تره بار :وی یادآور شد.هستند، تا تولید افزایش یابد

تومان در حال توزیع است. بخشی هم مربوط به تخم مرغ هایی است که شرکت مربوط برای تنظیم بازار وارد بازار می کند، تا  600

این مقام مسئول .ای استهای زنجیرهدر کاهش قیمت موثر باشد، بنابراین اولویت ما برای توزیع میادین میوه و تره بار و فروشگاه

ریزی مناسب برای تعادل بازار گفت: یکی از کارها بازسازی است که برای این کار، جوجه ریزی ها آغاز شده تا در درخصوص برنامه 

کشد مرغ به تخم ریزی برسد. عرضه مستقیم از تولیدات ماه طول می 4سال آینده تعادل برقرار شود و تولید افزایش یابد. حدود 

ه واردات و مبارزه با بیماری، جبران خسارات و افزایش سن گله از دیگر اقدامات برای داخل، آزادسازی بازار واردات، کاهش تعرف

میلیارد تومان  30میلیارد تومان در نظر گرفته است که تاکنون  100تنظیم و متعادل شدن بازار است که برای جبران خسارت دولت 

 صنعت وزیر شریعتمداری  تنظیم بازار و در جلسه با حضورمهرفرد در خاتمه گفت: موضوع تخم مرغ در کارگروه .پرداخت شده است

 استم شیر، های فرآورده از نوع سه در. کند اعمال را قیمت تغییر ندارد حق کسی تصویب از قبل دادند دستور که شد مطرح معدن و

و  بگیرند. چندماهی است که دامدارانید کارخانه های لبنی برای افزایش قیمت اجازه با بنابراین هستند، بازار تنظیم مشمول پنیر و

ه بر باشد و اختالف قیمت داشتاند، اما فرآیند کارشناسی ممکن است زمانهای لبنی خواستار افزایش قیمت بودهکارخانه های فرآورده

 .باشد

/news/http://www.yjc.ir/fa63۷۷536/%D9%۸2%DB%۸C%D9%۸5%D۸%AA 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۸تاریخ: 

 قیمت برخی اقالم اساسی افزایش یافت/ یخ کاهش قدرت خرید مردم باز نشد

و برنج خارجی بررسی قیمت اقالم اساسی در بازار نشان می دهد که در روزهای اخیر نرخ برخی محصوالت نظیر لبنیات،تخم مرغ 

قیمت اقالم  ، بررسیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار.بی سرو صدا افزایش یافته است

 .که در روزهای اخیر نرخ برخی محصوالت نظیر لبنیات، تخم مرغ و برنج خارجی بی سرو صدا افزایش یافته است در بازار نشان می دهد اساسی

 فتگیآش از خبر انگار که کنندمی مطرح دالیلی بازار در محصوالت این از یک هر این درحالی است که مسئوالن مربوطه برای گرانی 

به  قیمت هر کیلو برنج خارجیگزارش های میدانی حاکی از آن است که .ندارند خود روزانه مایحتاج برای خانوارها نگرانی و بازار

، ماست یک کیلویی ۸00، شیر نایلونی هزار و ۷00هزار و  2هزار، شیر بطری  20تا  19هزار ، هر شانه تخم مرغ  ۸تا  500هزار و  ۷

گوید: قیمت برنج های زنجیره ای مییکی از فروشندگان فروشگاه.تومان رسیده است 300هزار و  5گرمی  400هزار تومان و پنیر  6

به سبب کمبود عرضه در بازار افزایش یافت که مجدد با افزایش نرخ بنزین در سال آینده ، قیمت ها دستخوش  تخم مرغخارجی و 

ر محصوالت و کمک به قشرهای آسیب حال به نظر می رسد که متولیان امر به منظور تنظیم بازا.تغییر و تحوالتی قرار خواهند گرفت

رضا باکری دبیر  .پذیر باید تمهیداتی به کار گیرند؛ چرا که درآمدهای کنونی خانوار جوابگوی افزایش سرسام آور قیمت ها نیست

اظهار کرد:  بازار محصوالت لبنی با اشاره به آخرین وضعیت صنعت،تجارت و کشاورزی  انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار

سازمان حمایت در پی گالیه های کارخانه های لبنی، مدت ها مشغول حسابرسی دفاتر مالی و قانونی شرکت ها بود که پس از اعالم 

 .این امر به معنای گرانی نیستنتابج حاصل از بررسی به ستاد تنظیم بازار، قیمت لبنیات به نرخ واقعی خود در بازار رسید که 

 .موجود در بازار مطابق با بررسی صورت گرفته دفاتر شرکت های لبنی است قیمت های لبنیات به گفته وی؛ 

باکری با اشاره به اینکه سه قلم اصلی ) شیر، ماست، پنیر( مشمول قیمت گذاری است، افزود: در ماه های اخیر، قیمت این سه  

تنها مشمول نظارت توسط سازمان حمایت  محصوالت لبنیحمایت مورد بررسی قرار گرفت، چرا که سایر محصول توسط سازمان 

 .است

 مرغ تخم بازار  هرج و مرج در

از افزایش قیمت تخم مرغ  شاورزیصنعت،تجارت و ک ناصر نبی پور رییس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار

 شانه معادل  هزار تومان، ۷درب مرغداری  نرخ هر کیلو تخم مرغناشی از آنفوالنزا حاد پرندگان در بازار خبر داد و گفت: اکنون 

کمبود تخم وی با انتقاد از نرخ باالی تخم مرغ در خرده فروشی ها افزود: مغازه داران به سبب .است تومان 500 ای دانه و 14 ای

کنند، چرا که استان های اصلی تولیدکننده در پی شیوع آنفوالنزا مرغ در بازار اقدام به عرضه تخم مرغ با نرخ های متفاوت در بازار می

نبی پور با اشاره به اینکه شرایط کنونی بازار برای مرغداران رضایت  .و معدوم سازی باالی طیور با محدودیت عرضه مواجه هستند

نیست، تصریح کرد: مرغداران تمایلی به افزایش قیمت غیر منطقی تخم مرغ ندارند و تنها کمبود تولید، چنین وضعیتی در بخش 

 .بازار را به وجود آورده است که انتظار می رود بعد از یک دوره پاک سازی و جوجه ریزی به شرایط مساعدی برسیم

 دالیل گرانی برنج در بازار کیست؟

اظهار کرد: بنابرآمار گمرک در هفت   صنعت،تجارت و کشاورزی دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگارمسیح کشاورز  

 .هزارتن برنج وارد کشور شده که به مرور این میزان به مصرف رسیده است 60ماه نخست سال یک میلیون و 

هزارتن برنج در داخل مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: با توجه به روزهای ابتدایی دی ماه و  150تا  120ان اینکه ماهانه وی با بی 

 .دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گرفت قیمت برنجکاهش عرضه، 
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ار، واردکنندگان به سبب نبود شرایط در باز کاهش عرضه برنج خارجیکشاورز ادامه داد: با ممنوعیت ثبت سفارش واردات و  

 .رقابتی اقدام به عرضه محصول با حداکثر سود قانونی خود می کنند

 آحاد درصد 60  هزار تومان است، بیان کرد: با توجه به آنکه ۸این مقام مسئول با اشاره به اینکه حداقل نرخ هر کیلو برنج ایرانی 

، قشرهای متوسط قیمت برنج خارجیکنند؛ از این رو کاهش عرضه و نوسان اری میخرید هزارتومان 5 از کمتر نرخ با برنج جامعه

وی با اشاره به اینکه قشرهای آسیب پذیر جایگزین ارزان قیمتی برای برنج ندارند، .کندو ضعیف جامعه را با چالش هایی روبرو می

ی آنها به اندازه مصرف روزانه خود اقدام به خریداری محصول افزود: از آن جا که قوت اصلی قشرهای ضعیف جامعه برنج است و از طرف

دبیر انجمن واردکنندگان .کنند، تصمیم اخیر وزارت جهاد این افراد را با مشکالتی جهت تامین معیشت خود مواجه ساخته استمی

تعادل بازار برنج در ماه های  برنج در خاتمه یادآور شد: سیاست نادرست مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی از علل اصلی بر هم زدن

 .پایانی سال به شمار می رود و همواره متولیان وزارت جهاد باید پاسخگوی تنظیم بازار شب عید و تامین معیشت خانوار ها باشند
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۸ : تاریخ

 رقمی برای شناسایی محصوالت ارگانیک 1۸نصب کد 

  .رقمی سالمت و معرفی محصوالت ارگانیک در آینده خبرداد 1۸رئیس انجمن ارگانیک ایران از لزوم نصب برچسب  

، در مورد آخرین وضعیت تولید و توزیع محصوالت کشاورزی خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی سیدرضا نورانی در گفت

شده برای آشنایی مردم با محصوالت ارگانیک هنگام خرید، خاطرنشان کرد: قبل از آنکه ارگانیک در کشور و کارهای انجام

، تا پس دهدکند، مدارک خود را به کمیسیون بازرسی انجمن ارگانیک ایران ارائه می ای محصول ارگانیک را به بازار عرضهتولیدکننده

شده، ها اعم از مزرعه کشتعنوان شناسه و لوگوی انجمن به تولیدکننده ارائه شود که در این کار تمام شاخصهرقمی به 1۸از تأیید، کد 

وارد کردن کد شناسه در سایت انجمن تمام اطالعات محصول  نوع محصول و نحوه زنجیره توزیع آن مشخص است، تا حدی که با

ای ادعا کرد که محصول او ارگانیک است، باید یکی از نمادهای استاندارد وی تأکید کرد: اگر فروشنده.ارگانیک قابل دسترس است

ن در کشور، خاطرنشان کرد: رئیس انجمن ارگانیک ایران با هشدار نسبت به شیوع سرطا.ارگانیک را روی محصول خود داشته باشد

دهد که مصرف بیش از ای مانند آلزایمر، اوتیسم و... به دلیل استفاده از مواد غذایی نامناسب رخ میهای ناشناختههمچنین بیماری

که جای آنتأثیر نباشد و در نتیجه توسعه کشت و مصرف محصوالت ارگانیک تا حد زیادی بهتواند بیحد سموم و کود شیمیایی می

در تولید  وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت:.ها و زندگی سالم مؤثر باشدتواند در کاهش بار بیماریبرای درمان هزینه کنیم، می

شود و تنها از سموم و کودهای زیستی )بایو( یا به مفهوم دیگر گونه کود و سم شیمیایی استفاده نمیمحصوالت ارگانیک از هیچ

و حتی خاور دور مصرف  CIS به گفته نورانی امروزه در کشورهای اروپایی، آمریکا، کشورهای.شودت استفاده میزیسسازگار با محیط

میلیارد دالر گردش مالی آن است، حال آنکه سهم ما  ۸0و تولید محصوالت ارگانیک روبه افزایش است تا جایی که ساالنه بیش از 

ها، کودهای کشر از مزایای کشاورزی ارگانیک را ممنوعیت استفاده از علفوی یکی دیگ.در این حوزه کمتر از یک درصد است

کاری شده در هر شکل، از قبیل بذر، غذای دام و... دانست و افزود: همچنین استفاده از فاضالب های ژنتیکی دستفرآورده شیمیایی،

 .کندخود به خود به تولید غذای سالم کمک میها هم در تولید محصوالت ارگانیک ممنوع است که همه اینها شهری و هورمون

رئیس انجمن ارگانیک ایران همچنین به فواید مصرف مواد غذایی ارگانیک هم اشاره کرد و افزود: این محصوالت ارزش غذایی باالتری 

گونه ن و فسفر در این، کلیسیم، منیزیم، آهC درصد حاوی آنتی اکسیدان بیشتری بوده و میزان ویتامین 50که تا طوریدارند، به

 .بیشتری را انجام دهد گونه محصوالت حمایتمواد غذایی بیشتر است و امیدواریم دولت هم در توسعه کشت این

غرفه با همکاری سازمان  25فروشگاه و  6۷اکنون نورانی همچنین از تشکیل تعاونی عرضه محصوالت ارگانیک خبر داد و گفت: هم

 .ای داریمکنند که بر آنها نظارت ویژهشهرداری تهران محصوالت ارگانیک را عرضه می بارمیادین و میوه و تره
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۸ : تاریخ

 مذاکرات معاون وزیر جهاد با بالروس برای واردات گوشت گوساله

وزارت امور خارجه بالروس اعالم کرد: در جریان مالقات یوری الزارچیک، سفیر بالروس در ایران با حسن رکنی، معاون وزیر جهاد  

  .کشاورزی ایران مذاکراتی در مورد امکان واردات گوشت از بالروس صورت گرفت

اعالم کرد: در جریان مالقات یوری بلتا ، پایگاه خبری وزارت امور خارجه بالروس، خبرگزاری فارسالملل روه اقتصاد بینبه گزارش گ

سفیر بالروس در ایران با حسن رکنی، معاون وزیر جهاد کشاورزی ایران در مورد امکان واردات گوشت از بالروس مذاکراتی الزارچیک، 

انداز همکاری متخصصان دو طرف در مورد موضوعات جاری همکاری بالروس و ایران در زمینه کشاورزی به ویژه چشم.صورت گرفت

سفیر بالروس ضمن ابالغ تبریک .رات گوشت گوساله بالروس به ایران بحث و گفتگو کردنددامپزشکی و رادیولوژی دو کشور برای صاد

اش برای انتصاب دوباره وی به این سمت، ابراز امیدواری لئونید زایاتس، وزیر کشاورزی و مواد غذایی بالروس به حجتی همتای ایرانی

 های برتر گوشت و محصوالت لبنیسفر کرده تا از نزدیک شرکت کرد: متخصصان دامپزشکی و رادیولوژی ایران به زودی به بالروس

ایران  -حسن رکنی از فعالیت های انجام شده توسط کارگروه بالروس.را بررسی کنند و کیفیت محصوالت این کشور را تایید نمایند

به گزارش .کشور سفر خواهند کرد برای همکاری در زمینه کشاورزی ابراز رضایت و تایید کرد که به زودی متخصصان ایرانی به این

فارس، پیش از این همین پایگاه خبری به نقل از ایگور بریلو، معاون وزارت کشاورزی و مواد غذایی بالروس اعالم کرده بود، ایران 

 .نسبت به واردات گوشت گوساله از بالروس ابراز تمایل کرده است
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۴ : تاریخ

 های عشایری در واگذاری اراضی پایاب سد خدا آفرین اولویت تشکل

سازمان امور اراضی کشور اعالم کرد: عشایر منطقه اولویت اصلی برای واگذاری اراضی پایاب سد خداآفرین هستند و با تدوین رئیس 

برگزاری خبه گزارش  .های تعاونی وجود نداردنظام بهره برداری، هیچ مشکلی در واگذاری این اراضی به عشایر به صورت تشکل

هماهنگی نظام بهره برداری از اراضی پایاب علیرضا اورنگی در جلسه  ،وزارت جهاد کشاورزیرسانی  به نقل از پایگاه اطالع فارس

سدخدا آفرین که با حضور جمعی از معاونان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل برگزار شد، 

انصاف عملیات اظهار داشت: باید مسئوالن و دست اندرکاران دست در دست هم دهند تا در کمترین زمان ممکن و با رعایت عدالت و 

رئیس سازمان امور اراضی کشور تاکید کرد: بهترین روش واگذاری اراضی به .واگذاری و بهره برداری اراضی را به عشایر انجام شود

عشایر به صورت تعاونی است. اگر عشایر در یک مجموعه کوچک با هم اتحاد و یکپارچگی داشته باشند و تشکیل یک تشکل را بدهند، 

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود افزود : آنچه که .گیردد واگذاری اراضی نیز به عشایر با سرعت بیشتری صورت میمسلما ً رون

در اجرای عملیات واگذاری اراضی پایاب سد خدا آفرین باید مد نظر قرار بگیرد این است که بهره برداران که همان عشایر زحمتکش 

برداری از آنها را هایی که بهرهت ندهند و در اولین زمان ممکن عملیات کشت بر روی زمینهستند، سال زراعی پیش رو را از دس

اورنگی تاکید کرد: تاخیر در تعیین تکلیف اراضی پایاب سد و معطلی در واگذاری به نظام بهره برداری .اند، آغاز نمایندتحویل گرفته

رئیس سازمان امور اراضی کشور در .قه و بهره برداران وارد خواهد کردتعیین شده صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشاورزی منط

ادامه سخنان خود افزود: هدف از واگذاری اراضی به عشایر دستیابی به توسعه پایدار و مطمئن است و امیدواریم که با سعی اهتمام 

اورنگی گفت: .این نقطه زر خیر مغان باشیم مسئوالن محلی و کشاورزان منطقه روز به روز شاهد رشد و شکوفایی بخش کشاورزی در

عشایر منطقه نیز باید این نکته را مد نظر قرار دهند که کارشناسان جهاد کشاورزی و مراکز خدمات قدم به قدم در عملیات کاشت، 

 .تنها نخواهند گذاشت برداری از اراضیهای بهرهداشت و برداشت محصوالت زارعی آنان را یاری خواهند کرد و هرگز آنها را در نظام
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۴ : تاریخ

 کنندرقمی عرضه می 1۶هزار کشاورز تا پایان سال محصوالت خود را با کد  ۴۰۰

رقمی ردیابی محصوالت کشاورزی دریافت کردند  16هزار بهره بردار کد  340رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرد: تا کنون  

، زارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی و خبرگزاری فارسبه گزارش  .هزار نفر می رسد 400و تا آخر امسال این عدد به 

حمد علی باغستانی اظهار داشت: ما طرح ارتقای سالمت هشت محصول کشاورزی را به سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار م

رقمی ردیابی محصوالت خواهند شد  16ایم و در صورت تامین اعتبار، ظرف سه سال آینده تا دو میلیون کشاورز دارای کد ارایه داده

رقمی عمدتا به محصوالت تازه خوری مانند سبزی  16وی گفت: کد .رقمی به بازار عرضه خواهند کرد 16و محصوالت خود را با کد 

وی با بیان این که در طرح سالمت هشت محصول، برای کنترل بیولوژِک آفات، یارانه در نظر گرفته .و صیفی و باغی تخصیص می یابد

درصد دیگر از محل  60ژیک برای مبارزه با آفات توسط کشاورزان و درصد هزینه عوامل بیوولو 40شده است، گفت: در حال حاضر 

هزار هکتار  190باغستانی افزود: میزان مبارزه بیولوژیک در اراضی کشاورزی در سال گذشته .اعتبارات یارانه سموم پرداخت می کنیم

وی درباره کنترل آفت سوسک .یش دهیمبود و ما قصد داریم سطح مبارزه بیولوژِیک را بر اساس میزان تخصیص اعتبارات، افزا

این آفت در استان  :سرخرطومی حنایی خرما که از اردیبهشت امسال مناطقی از نخلستان های کشور را آلوده کرده بود، تصریح کرد

در های فارس هرمزگان و جنوب کرمان گزارش شده بود که با اقدامات به موقع کارشناسان این سازمان هم اکنون کنترل شده و 

رییس سازمان حفظ نباتات کشور، واردات قاچاق .مناطق آلوده و مشکوک ضمن تله گذاری ،پی گیری ها به طور جدی ادامه دارد

پاجوش های نخل از برخی کشورهای عربی را عامل بروز این آفت در برخی نخلستان های کشورعنوان کرد و اظهار داشت: امسال در 

اصله  4۷1نخل آلوده بودند که  552نخل توسط کارشناسان این سازمان ردیابی و از این تعداد اصله  500هزار و  45استان فارس 

وی افزود: امسال برای نخستین بار در الرستان استان فارس، سوسک سرخرطومی حنایی خرما .مورد امحا شده اند۸1نخل تیمار و 

باغستانی ادامه داد: امسال در منطقه ای در استان .خانه صورت گرفتدر درختان نخل خانه ها دیده شد و ردیابی ها نیز ابتدا خانه به 

نخل آلوده  64هزار نخل را ردیابی کردند و از این تعداد 59هرمزگان نیز این آفت در نخلستان ها گزارش شد و کارشناسان سازمان 

هزار نخل ردیابی شد ،تصریح  30ز نزدیک به وی با بیان این که در جنوب کرمان نی.اصله آن امحا و مابقی تیمار شد 16شناسایی و 

باغستانی خطرات و خسارات ناشی از این آفت را .مورد امحا و مابقی تیمار شدند 21مورد آلوده بود که  15۷کرد: از این تعداد نخل 

فت: میزان وی گ.جدی خواند و از باغداران خواست به محض مشاهده حشره مشکوک به مدیریت های جهاد کشاورزی اطالع دهند

وی همچنین از باغداران خواست .تکثیر سوسک سرخرطومی حنایی خرما فوق العاده است و روزانه می تواند تا دو هزار متر پرواز کند

رییس .در کالس های آموزش جهاد کشاورزی شرکت و به اطالعیه های مربوط به سوسک سرخرطومی حنایی خرما توجه کنند

د: این آفت در باغات نخلیاتی که مدیریت ضعیفی داشته اند دیده شده و از این رو مردم باید بهداشت سازمان حفظ نباتات کشور افزو

 .شودهزار تومان می 100تا  50وی اظهار داشت: هزینه تیمار هر درخت با توجه به پیشرفت آفت .باغات نخلیات را رعایت کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961004000953 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۳تاریخ: 

 نامه همکاری ایران و اوکراین در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهیمجوز دولت برای امضای موافقت

 .جهاد کشاورزی برای اجرای موافقتنامه همکاری با اوکراین ابالغ شدمصوبه دولت درباره مأموریت دولت به وزارت 

نامه (آیین2به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و در اجرای ماده )96آذر  19به گزارش ایانا از هیات دولت، هیات وزیران در جلسه

رزی مجاز است با هماهنگی معاونت تصویب کرد:وزارت جهاد کشاو-13۷1مصوب -المللیهای بینچگونگی تنظیم و انعقاد توافق

المللی( و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا )پاراف( و امضای موقت های بینجمهور )امور توافقحقوقی رییس

وب ارچنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری اوکراین در چموافقت

جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابالغ این معاونت حقوقی رییس 13۸5خردادماه  30مورخ  31۸51متن نمونه موضوع نامه شماره 

 نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.تصویب

 ت امورخارجه ابالغ کرده است./جمهور این مصوبه را به وزارت جهادکشاورزی و وزار اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس

http://www.iana.ir/fa/news/50۷64/%D9%۸5%D۸%AC% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۵تاریخ: 

 گانه ارزیابی محیط زیست و سالمت غذا در وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شد ۹های شاخص

ها، های جهاد کشاورزی استانگانه ارزیابی محیط زیست و سالمت غذا در وزارت جهاد کشاورزی تعیین و به سازمان 9های شاخص

محیط زیست و سالمت غذا در وزارت جهاد به گزارش ایانا، مدیر کل دفتر .ربط ابالغ شدهای ذیهای اجرایی و مؤسسهمعاونت

کشاورزی امروز سه شنبه در کارگاه آموزشی آشنایی با مولفه های تعهد و مسوولیت اجتماعی سالمت با اعالم این خبر گفت: هدف 

 از ارایه این شاخص ها، ارزیابی و تحلیل وضعیت محیط زیست و سالمت غذا در کل مجموعه های وزارت جهادکشاورزی است.

دکتر سعید سعادت افزود: تاکنون اثرات فعالیت های کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دام، شیالت و توسعه آبیاری تحت فشار بر محیط 

زیست و سالمت غذا تحلیل نشده و یکی از اهداف ما در تدوین این شاخص ها، ارزیابی این گونه فعالیت ها و اثرات شان بر محیط 

د.وی ادامه داد: با ارزیابی و تحلیل آثار فعالیت های مختلف کشاورزی بر محیط زیست و سالمت غذا از زیست و سالمت غذا می باش

طریق شاخص ها می توانیم مشخص کنیم که جهت گیری این فعالیت ها تا چه حد همسو با توسعه پایدار است.سعادت با بیان این 

استفاده قرار می گیرد، اذعان داشت: این شاخص ها نیاز به  که شاخص های تعیین شده در سال نخست به صورت آزمون مورد

بازنگری خواهد داشت و ممکن است به مرور برخی از آنها تغییر و یا بهبود یابد.وی گفت: شاخص های ارزیابی محیط زیست و سالمت 

شامل  14۸ار است و در کل معی 1۷محور اصلی تدوین شده که دارای  9غذا در این دفتر با مشارکت بخش های مختلف در قالب 

شاخص برای ارزیابی وضعیت محیط زیست و سالمت غذا و فعالیت های مجموعه های وزارت جهادکشاورزی می شود.مدیر کل دفتر 

محیط زیست و سالمت غذا در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: فعالیت های امور تنوع زیستی و زیست بوم های حساس، نظام 

ینده ها، پسماندها و پساب ها در بخش کشاوزی، برنامه های راهبردی محیط زیست و توسعه پایدار، اجرای الگوی پایش و مدیریت آال

زیست محیطی و مدیریت سبز در زیر بخش های مختلف از محورهای اصلی این شاخص ها هستند.وی شناسایی اثرات منطقه ای 

ری و انطباق در بخش کشاورزی، نظارت بر رعایت استانداردهای مرتبط با ناشی از تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و مدیریت سازگا

توسعه محصوالت کشاورزی گواهی شده و ارگانیک، میزان اعمال استانداردهای ملی و بین المللی، نظارت بر مصرف نهاده ها در بخش 

را از دیگر محورهای اصلی شاخص ها عنوان  های زراعت، باغبانی، دام و شیالت و نیازهای پژوهشی، مطالعاتی، آموزشی و ترویجی

کرد.در این کارگاه آموزشی، عضو هیات علمی و معاون مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز با بیان این که در 

ت جدید نشان می درصد تأمین سالمت مردم در اختیار نظام سالمت است، گفت: مطالعا 25پیشرفته ترین نظام های سالمت در دنیا 

درصد دیگر تأمین سالمت مردم در دست سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها مانند وزارت نیرو، وزارت راه، خودروسازها، وزارتخانه  ۷5دهد 

های نفت و کشاورزی است.دکتر مسعود مطلبی افزود: تمام دستگاه ها بر سالمت محیط زیست و سالمت غذا تاثیر می گذارند و از 

ما برای نخستین بار جشنواره تعهد و مسوولیت اجتماعی و مجمع ملی سالمت را در سال گذشته برگزار کردیم و با دستور  این رو

 رییس جمهوری امسال این جشنواره در سطح استانی نیز با مشارکت وزارت بهداشت و وزارت کشور برگزار خواهد شد.

اجتماعی و مجمع ملی سالمت را فرهنگ سازی و تشویق نهادهای اقتصادی، اجتماعی وی هدف از برگزاری جشنواره تعهد و مسوولیت 

و فرهنگی برای حضور موثرتر در حوزه ارتقای سالمت جامعه عنوان کرد.مطلبی افزود: توسعه مسئولیت های اقتصادی سازمان ها و 

توسعه ابعاد اخالقی مسوولیت های اجتماعی و توسعه  نهادها برای سالمت، توسعه مسوولیت های قانونی و التزام اجتماعی به سالمت،

عمومی و ملی مسوولیت اجتماعی نهادها و سازمان ها برای سالمت از دیگر اهداف مجمع ملی سالمت و جشنواره تعهد و مسوولیت 

 اجتماعی است.

/www.iana.ir/fa/news/http:/50۸34/%D۸%B4%D۸%A۷%D۸%AE%D۸%B5% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۲تاریخ: 

 استراتژی ایران در صادرات مواد غذایی چیست؟

تن هم نرسید  1000شش ماهه اول امسال در شرایطی سپری شد که میزان صادرات کشور در حوزه مواد غذایی و آشامیدنی حتی به 

که البته نسبت به قبل هفت درصد افزایش یافته اما جالب است که در این مدت اگرچه حجم محصوالت غذایی صادراتی افزایش 

 950آمارهای رسمی گویای این است که تا پایان شش ماهه اول امسال رقمی کمتر از .یافته اما قیمت آنها با کاهش همراه بوده است

البته این رقم در شش ماهه اول سال  .ها به کشورهای مختلف صادرشده استوزه محصوالت غذایی و آشامیدنیهزار تن کاال در ح

اما اگر ازنظر ارزش صادرات .درصد را به همراه داشته است 21.4هزار تن بوده و اکنون ازنظر وزنی رشدی معادل  ۷۸1قبل حدود 

میلیون دالر کاال به مقاصد مختلف صادرشده است که این رقم نسبت  1441بر این بخش را مورد بررسی قرار دهیم در این مدت بالغ

دیگر در این مدت اگرچه حجم محصوالت عبارتدهد؛ بهدرصد افزایش را نشان می ۷.4دالری سال گذشته تنها  1341به صادرات 

ازاین در حوزه صادرات انواع مواد آشامیدنی پیش.غذایی صادراتی افزایش یافته اما قیمت آنها حتی با کاهش نیز همراه بوده است

های کشور عراق برای واردات آبمیوه های درصدی تعرفه 100شده بود و از مواردی مانندافزایش موضوعات مختلفی مطرح

لی بازار اصبه گفته رئیس هیات مدیره انجمن صنایع کنسانتره و آبمیوه،عراق و افغانستان دو .شده بودهای متعددی مطرحایرانیگالیه

 .درصد میزان صادرات آبمیوه به عراق تا پایان سال کم شود 40شود حدود بینی میایران برای صادرات آبمیوه هستندکه پیش

گیرند طبق اظهارات شمس مولوی، با توجه به شرایطی که سایر کشورها در رعایت استانداردها و افزایش برخی مواد در نظر می

آبمیوه از ایران چندان زیاد نیست و در این زمینه با دو مسئله مواجه هستیم. یکی از مواردی که در ارتباط متأسفانه میزان صادرات 

با آن دچار ضعف هستیم رعایت استانداردها از سوی کشورهای مقصد است. عالوه بر این موضوع دیگری که وجود دارد مربوط به 

 .کنیمتا مجوز واردات به سایر کشورها را اخذ کنیم که ما در این خصوص ورود نمی هاستلزوم اضافه کردن مواد الکلی به این نوشیدنی

تن آبمیوه و کنسانتره صادر کرده است که البته این  500هزار و  60بر مروری بر آمارها گویای آن است که در سال گذشته ایران بالغ

طور عمده به کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، محصوالت بهیافته است. این هزار تن کاهش 1۸حدود  1394رقم نسبت به سال 

توجه آنکه میزان محصوالت صادرشده در این بخش در قیاس با مدت مشابه در این میان نکته قابل.ترکیه و روسیه صادرشده است

هزار دالری صنعت  500میلیون و  ۷2درصد کاهش مواجه شده و ازنظر ارزش نیز در شرایطی صادرات  23با  1394آن در سال 

میلیون دالر  30بیش از  1394میلیون دالر صادرات سال  103ایم که این رقم در قیاس با آبمیوه در سال گذشته را شاهد بوده

طور دائم با کاهش حجم مواجه بوده و های گذشته بهتوان گفت که صادرات انواع آبمیوه در سالدیگر میعبارتیافته است. بهکاهش

 .ل شرایط دشوارتری را مشاهده کرده استهرسا

http://www.iana.ir/fa/news/50۷5۷/%D۸%A۷%D۸%B3%D۸%AA%D 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۴تاریخ: 

 شوندبازار عرضه می رقمی به 1۶محصوالت کشاورزی با کد 

رقمی ردیابی محصوالت کشاورزی دریافت کردند  16هزار بهره بردار کد  340رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرد: تا کنون 

 رسانی اطالع پایگاه به نقل از ،خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  به گزارش.هزار نفر می رسد 400و تا آخر امسال این عدد به 

طرح ارتقای سالمت هشت محصول  ما: کرد اظهار نباتات حفظ سازمان رییس باغستانی علی محمد کشاورزی، جهاد وزارت

 لیونمی دو تا آینده سال سه ظرف اعتبار، تامین صورت در و ایم داده ارایه اعتبار تأمین برای بودجه و برنامه سازمان به را کشاورزی

 رقمی به بازار عرضه خواهند کرد. 16رقمی ردیابی محصوالت خواهند شد و محصوالت خود را با کد  16اورز دارای کد کش

 یابد.تخصیص می سبزی و صیفی و باغیرقمی عمدتا به محصوالت تازه خوری مانند  16به گفته وی کد 

باغستانی با بیان این که در طرح سالمت هشت محصول، برای کنترل بیولوژیک آفات، یارانه در نظر گرفته شده است، گفت: در حال 

درصد دیگر از محل اعتبارات یارانه سموم پرداخت  60درصد هزینه عوامل بیولوژیک برای مبارزه با آفات توسط کشاورزان و  40حاضر 

هزار هکتار بود و ما قصد داریم  190ادامه داد: میزان مبارزه بیولوژیک در اراضی کشاورزی در سال گذشته می کنیم.این مقام مسوول 

آفت سوسک سرخرطومی حنایی  سطح مبارزه بیولوژِیک را بر اساس میزان تخصیص اعتبارات، افزایش دهیم.وی درباره کنترل

را آلوده کرده بود، تصریح کرد: این آفت در استان های فارس هرمزگان که از اردیبهشت امسال مناطقی از نخلستان های کشور  خرما

و جنوب کرمان گزارش شده بود که با اقدامات به موقع کارشناسان این سازمان هم اکنون کنترل شده و در مناطق آلوده و مشکوک 

 ضمن تله گذاری ،پی گیری ها به طور جدی ادامه دارد.

های نخل از برخی کشورهای عربی را عامل بروز این آفت در برخی واردات قاچاق پاجوشرئیس سازمان حفظ نباتات کشور، 

اصله نخل توسط کارشناسان این سازمان ردیابی و از  500هزار و  45های کشور مطرح کرد و گفت: امسال در استان فارس نخلستان

مورد امحا شده اند.وی افزود: امسال برای نخستین بار در الرستان ۸1اصله نخل تیمار و  4۷1نخل آلوده بودند که  552این تعداد 

استان فارس، سوسک سرخرطومی حنایی خرما در درختان نخل خانه ها دیده شد و ردیابی ها نیز ابتدا خانه به خانه صورت 

ارش شد و کارشناسان سازمان گرفت.باغستانی ادامه داد: امسال در منطقه ای در استان هرمزگان نیز این آفت در نخلستان ها گز

 اصله آن امحا و مابقی تیمار شد. 16نخل آلوده شناسایی و  64هزار نخل را ردیابی کردند و از این تعداد 59

مورد آلوده بود که  15۷هزار نخل ردیابی شد ،تصریح کرد: از این تعداد نخل  30وی با بیان این که در جنوب کرمان نیز نزدیک به 

و مابقی تیمار شدند.باغستانی خطرات و خسارات ناشی از این آفت را جدی خواند و از باغداران خواست به محض مورد امحا  21

مشاهده حشره مشکوک به مدیریت های جهاد کشاورزی اطالع دهند.به گفته وی میزان تکثیر سوسک سرخرطومی حنایی خرما 

کند.باغستانی همچنین از باغداران خواست در کالس های آموزش جهاد  فوق العاده است و روزانه می تواند تا دو هزار متر پرواز

کشاورزی شرکت و به اطالعیه های مربوط به سوسک سرخرطومی حنایی خرما توجه کنند.رییس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: 

 اشت باغات نخلیات را رعایت کنند.این آفت در باغات نخلیاتی که مدیریت ضعیفی داشته اند دیده شده و از این رو مردم باید بهد

 هزار تومان می شود. 100تا  50رخت با توجه به پیشرفت آفت د هر تیمار هزینه :کرد تصریح  وی

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷46۸۷/%D9%۸5%D۸%AD%D۸%B5%D9%۸۸% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۸تاریخ: 

 ها/تولید محصوالت آب بر، توجیه اقتصادی نداردچیکشت فراسرزمینی فرصتی برای واردات

تواند تهدیدی برای امنیت غذایی های پشت پرده برای افزایش واردات میها و دستکشت فراسرزمینی در صورت رسوخ واردات چی

، با وجود اینکه ایران کشوری چهار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .مار رودکشور به ش

های اخیرمشکالتی همچون خشکسالی و کم آبی بر حوزه کشاورزی ایران سایه متأسفانه در سالفصل و دارای شرایط اقلیمی مساعد است؛ اما 

 .انداخته و موجب شده تا مسووالن در پی راهکارهایی مناسب جهت تولید محصوالت و تأمین نیاز کشور برآیند

ذایی توسط هیأت وزیران به تصویب با هدف تأمین پایدار امنیت غ کشت فراسرزمینیراهکار  92شهریور  21بر این اساس در 

البته ناگفته نماند که کشت فراسرزمینی برای برخی کشورها که از نظر منابع آب و خاک در مضیغه هستند با هدف ایجاد .رسید

با قیمت مناسب و اجاره آب و زمین ارزان در آن سوی مرزها اقدامی پسندیده است؛ اما در  تولید محصوالت کشاورزیاشتغال، 

 .تواند تهدیدی برای امنیت غذایی کشور به شمار رودهای پشت پرده برای افزایش واردات میها و دسترت رسوخ واردات چیصو

رسد با وجود شرایط اقلیمی و مدیریت ناهگون حوزه آب و مشکالت جدی در تولید محصوالت آب بر، مسووالن امر حال به نظر می

 .بر تأمین نیاز کشور از واردات بی رویه و مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی جلوگیری کنندبا بکارگیری راهکارهای مناسب افزون 

با اشاره به آخرین وضعیت کشت فرامنطقه  صنعت،تجارت و کشاورزیعنایت اهلل بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار 

 .برای محصوالت آب بر یک اصل قابل قبول به شمار می رود کشت فراسرزمینیای، اظهار کرد: با توجه به بحران منابع آبی، 

بیابانی در پاسخ به این سوال که .به قیمت نابودی بحران منابع آبی، توجیه اقتصادی ندارد تولید محصوالت آب بربه گفته وی 

برای واردات بی رویه محصوالت کشاورزی به کشور باشد، گفت: مسووالن امر با نظارت کافی  کشت فراسرزمینی می تواند بهانه ای

تنها اجاره زمین در خارج از  و کنند جلوگیری محصوالت رویه بی واردات منظور به ایفرامنطقه کشت پرده پشت  هایباید از دست

این مقام مسوول ادامه داد: سیاست کشت .به کار گرفته شود بیبحران منابع آهای زیرزمینی و رفع کشور با هدف کنترل مصرف آب

 واردات محصوالتای برای شود و در غیر این صورت تنها بهانهفراسرزمینی به منظور تأمین نیازهای کشور امری مثبت تلقی می

ه هر ب گندم به کشور می شود.وی در پاسخ به سوال دیگر که مسووالن معتقدند که محصوالت اساسی نظیر مختلف کشاورزی

تومان بوده در  350تا هزار و  250قیمتی باید در داخل تولید شوند، بیان کرد: در شرایط کنونی قیمت هر کیلو گندم داخلی هزار و 

رو تولید گندم نباید به قیمت نابودی منابع آبی تمام شود چرا که در صورت حالیکه نرخ گندم خارجی نصف این رقم است از این 

 .تحقق این امر و نابودی محیط زیست و خاک امکان تولید هیچ یک از محصوالت کشاورزی در داخل وجود ندارد

ا نمی شود، اذعان کرد: بتهدیدی برای امنیت غذایی کشور محسوب  کشت فرامنطقه ایقائم مقام خانه کشاورز با اشاره به اینکه 

توجه به پایین بودن نرخ گندم جهانی نسبت به داخلی و مزیت های متعدد کشور در تولید محصوالت باغی می توان با صادرات 

وی تصریح کرد: با توجه به بحران کنونی منابع آبی، تولید برنج تنها در .محصوالت باغی و واردات گندم به تولید پایدار دست یافت

ها به سبب نبود مزیت نسبی باید به سمت و سوی تولید محصوالت دیگر ستان شمالی صرفه اقتصادی دارد از این رو سایر استاندو ا

 .در کشورهای بدون محدودیت استفاده از منابع آبی، مابقی نیاز کشور تأمین شود ایتوسعه کشت فرامنطقهروند و در مقابل با 

 واردات امری ضروری است در کشت فرامنطقه ای، نظارت بر *

گفت: با توجه به محدویت منابع  ،صنعت،تجارت و کشاورزیهای بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مسعود اسدی رئیس تشکل

 باید اهچی واردات رسوخ و اده های احتمالی در اصل، کار ناپسندی نیست؛ اما برای جلوگیری از سوء استف کشت فرامنطقه ایآبی، 

وی با اشاره به اینکه تولید محصوالت آب بر با منابع کنونی آب کشور سازگاری ندارد، افزود: کشت .گیرد صورت واردات بر نظارت
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ید پایدار را به همراه فرامنطقه ای در کشورهای دارای آب و زمین ارزان بدون محدودیت می تواند مزایای متعددی نظیر اشتغال و تول

اسدی در پاسخ به این سوال که آیا کشت فرامنطقه ای می تواند بهانه ای برای توسعه واردات محصوالت مختلف .داشته باشد

 که راچ ندارد، وجود کشور به کشاورزی محصوالت ورود بر مبنی الزامی ای فرامنطقه کشت در: کرد بیان باشد، کشور به کشاورزی 

 .کرد صادرات به اقدام کشور نیاز تامین و تولید از پس توان می کشاورزی اصول بودن دارا لحاظ به

شور که با امنیت ملی ک گندمرئیس تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد: بنابر فرمایش مقام معظم رهبری، تولید محصوالتی نظیر 

والت کم اهمیت را می توان از خارج از کشور تأمین کرد تا بحران سرو کار دارد باید با تکیه بر منابع داخلی تولید شود و تنها محص

وی تصریح کرد: امروزه بخش عمده ای از متخصان کشاورزی نظر بر آن دارند که ایران به سبب مسائل امنیتی .منابع آبی مرتفع شود

 .گاه نباید متکی به گندم خارج باشدهیچ

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷۷009/%DA%A9%D۸%B4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/news/6377009/%DA%A9%D8%B4%25


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

37 

 برنج
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۳ : تاریخ

 اصالت برنج محلی نباید زیر سؤال برود 

د شده تا در انبارها شاهجوالن واردات برنج در بحبوحه رکود بازار/ ممنوعیت ثبت سفارش هم راه به جایی نبرد رکود بازار برنج باعث 

های فراوانی را متحمل شدند و اکنون عدم خرید و فروش آن تجمع محصوالتی باشیم که کشاورزان چندین ماه برای تولید آن رنج

  .کمر کشاورزان را شکسته است

ها در عدم خرید و فروش برنج در بازار سبب شد تا تعادل بازار به هم واسطهاز شهرستان ساری، فعالیت  خبرگزاری فارسبه گزارش 

رکود بازار برنج باعث شده تا در انبارها شاهد تجمع محصوالتی .هایی را برای کشاورزان به همراه داشته استبریزد که این امر نگرانی

حمل شدند و اکنون عدم خرید و فروش آن کمر کشاورزان را های فراوانی را متباشیم که کشاورزان چندین ماه برای تولید آن رنج

شود، امسال هم از ابتدای آذرماه شروع شد هایی که هرساله پس از پایان ممنوعیت واردات برنج آغاز میثبت سفارش.شکسته است

ا ممنوع کرد تا محصول کشاورزان که با توجه به واردات زیاد این محصول و رکود بازار برنج، وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش برنج ر

بدوم  هابا قیمت مناسب خریداری شود اما اکنون رکود بازار برنج سبب شد تا این محصول بر روی دست کشاورزان و در شالیکوبی

د و رکودی وجود آمبا توجه به روند قیمتی که در بازار برنج به :رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این باره گفت.مشتری باشد

که در عرضه و تقاضا برای برنج محلی و پرمحصول و بویژه کاهش قیمت در برنج پرمحصول بوجود آمد تقاضا برای برنج محلی کم 

دالور حیدرپور ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران از اول آذرماه ثبت سفارش برنج را آزاد کرد .وجود آوردهایی را بهشد و نگرانی

هزار  86وی با بیان اینکه پنج ماه ابتدای امسال یک میلیون و .است وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش برنج ممنوع شدکه با درخو

تن برنج وارد کشور شد و نیازی به واردات این محصول نیست، گفت: با توجه به شرایط بازار و مشکالتی که بوجود آمد همه نگران 

معتقدم خرابی بازار  :رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران اضافه کرد.ی برای آن پیدا کنیماین موضوع هستیم و باید راه حل اساس

های خوبی هم داشته و دارد با اختالط برنج اعتماد وجود آوردند و برنج داخلی که مشتریاندرکاران بازار برنج بهبرنج را دست

شود در بازار تهران این مسؤول خاطرنشان کرد: گفته می.داخلی داردکننده از بین رفت و تمایل کمتری به استفاده از برنج مصرف

رسد هزار تومان به فروش می 9تا  ۸هزار تومان به فروش می رسد در حالی که در مازندران بین  16تا  14برنج داخلی هر کیلوگرم 

 .های برخی تجار استطلب و بداخالقیو این اختالف قیمت حاصل دخالت افراد فرصت

رپور با اشاره به اینکه اصالت برنج محلی نباید زیر سؤال برود، ادامه داد: اختالط برنج باعث شد تقاضای برنج داخل کم شود و حید

های گذشته نیست، افزود: علت رکود بازار برنج واردات وی با بیان اینکه واردات امسال بیشتر از سال.میزان خرید و فروش پایین بیاید

 .لیون تن نیاز کشور است و به همین میزان وارد شده استنیست چراکه یک می

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: مشخص نیست این میزان واردات همگی وارد بازار شده باشد یا خیر اما از گمرک 

کند نج افزایش پیدا میاین مسؤول بیان کرد: باید یک سقف قیمتی برای برنج مشخص شود چراکه هرچه قیمت بر.خارج شده است

 .کننده به صرفه باشدشود پایین است و باید قیمتی تعیین شود تا برای کشاورز و مصرفاما باز گفته می

دار کردن برنج از سال آینده خبر داد و گفت: کمیته غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران حیدرپور از تصویب طرح شناسنامه

 .بندی و با درج مشخصات عرضه شودای جلوگیری شود و به صورت بستهعرضه برنج به صورت فلهمصوب کرد سال آینده از 

آید اگر اقدام اساسی برای بازرگانی آن داران شمال کشور نیز ادامه داد: محصولی که با رنج به دست میرئیس اتحادیه شالیکوبی

شود باید براساس آن میزان برنجی که نیاز کشور است و وارد میتقی جعفریان گفت: .صورت نگیرد در تولید هم موفق نخواهیم شد

داران شمال کشور خواستار خرید رئیس اتحادیه شالیکوبی.دفعه وارد بازار شودنیاز داخل و در طول سال وارد بازار شود نه اینکه یک

http://awnrc.com/index.php
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تمام وقت خود را در مزارع گذراندند و با به گزارش فارس، کشاورزانی که چندین ماه .تضمینی برنج همانند گندم از سوی دولت شد

 .وطنان آنان از برنج سالم استفاده کننده اما دولتمردان با واردات برنج کمر آنان را خم کردندرنج و زحمت اقدام به تولید کردند تا هم

.com/newstext.php?nn=http://www.farsnews13961003000361 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۲تاریخ: 

 ای نشاکارهای برنج، غیر کارشناسی استحذف ارز مبادله

ع توسط وزارت صنعت به طور قطای نشاکارهای برنج از آذر رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: حذف ناگهانی ارز مبادله

 .به حوزه برنج لطمه جدی وارد خواهد کرد

ی باشگاه خبرنگاران گروه اقتصاد صنعت،تجارت و کشاورزی  کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون در گفتگو با خبرنگار

در چند سال اخیر خبر داد و گفت: از ابتدای دولت یازدهم در پی سرمایه گذاری عظیم در  مکانیزاسیون کشاورزی ، از بهبودجوان

رکورد عظیمی در صنعت ماشین آالت  92وی با بیان اینکه در سال .این حوزه، خطوط اعتباری جدید مکانیزاسیون راه اندازی شد

درصدی بر صنعت داخل و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی  95میلیارد تومان اعتبار با تکیه  250هزار و  5زود: براین اساس زده شد، اف

میلیارد تومان تسهیالت جذب شده است، بیان کرد: در چند سال اخیر سرمایه  530عباسی با تأکید بر اینکه تاکنون .جذب شد

 .درصد آن توسط مردم و مابقی از سوی دولت صورت گرفته است 20خش اتفاق افتاد که میلیارد تومان در این ب ۷00گذاری بالغ بر 

ترین دوره در حوزه مکانیزاسیون در دولت یازدهم اتفاق افتاد در حالیکه در گذشته وضعیت به گفته این مقام مسئول درخشان

 .اسفناکی در این بخش داشتیم

 هزینه تولید را در بر داردای نشاکارهای برنج، افزایش حذف ارز مبادله*

از آذر ماه توسط وزارت صنعت به طور  ای نشاکارهای برنجحذف ناگهانی ارز مبادله :رئیس توسعه مرکز مکانیزاسیون ادامه داد

میت ای تأمین ماشین آالت نشا کار، گفت: با وجود اهوی با انتقاد از حذف ارز مبادله.قطع به حوزه برنج لطمه جدی وارد خواهد کرد

 این ایمبادله ارز ناگهانی حذف به اقدام معدن و صنعت وزارت اخیرا اما دارند؛ کشور در نشاکارها آالت ماشین  فراوانی که تأمین

 .است کرده ادوات

 شود، اذعان کرد: به کارگیری نشاکارهای برنج دردرصد ماشین آالت مورد نیاز از طریق واردات تأمین می 5عباسی با بیان اینکه 

ای جز تأمین آن از طریق های تولید نقش بسزایی دارد و از آنجا که این ادوات تولید داخل ندارد، چارهکاهش مصرف آب و هزینه

 25تا  20ای، افزایش حداقل رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، تصریح کرد: حذف یکباره ارز مبادله.واردات نیست

ای واردات ماشین آالت سردرگمی کشاورزان را به همراه همراه دارد که حذف یک شبه ارز مبادله درصدی قیمت ماشین آالت را به

و برداشت غالت سنگین، افزایش قیمت تمام شده  واردات تراکتور برنجای به وی در ادامه افزود: اختصاص نیافتن ارز مبادله.دارد

 .ای در اختیار جامعه شالیکار قرار گیردرود با بررسی کارشناسی، ارز مبادلهو اجحاف در حق کشاورزان را به همراه دارد که انتظار می

کنند، بیان کرد: بهره برداران بردار، برنج مورد نیاز کشور را تأمین میهزار بهره 200این مقام مسئول با اشاره به اینکه یک میلیون و 

ست انجام دهند و تا زانو در گِل فرو روند که این امر عواقبی نظیر در صورت نبود ادوات نشاکاری مجبورند که این عملیات را با د

 .کندرو میبهرو هاییچالش با دارو تأمین برای را کشور که دارد پی در زودرس پیری و  های پوستی، رماتیسمیبیماری

اند، ای واردات ماشین آالت نشاکار کردهمبادلهعباسی با بیان اینکه وزارت صنعت و بانک مرکزی به یکباره اقدام به تصمیم حذف ارز 

 هابخش سایر به نسبت  ای به واردات ماشین آالت اختصاص دارد؛ اما اثر گذاری آنافزود: با وجود آنکه سهم ناچیزی از ارز مبادله

 .برابر است و از این رو انتظار می رود در تصمیم اخیر وزارت صنعت و معدن تجدید نظر صورت گیرد 10

با تکیه بر تولید داخل است، بیان کرد: خوداتکایی و افزایش تولید در محصوالتی  صنعت مکانیزاسیوندرصد  95وی با تأکید بر اینکه 

درصد ماشین آالت نشاکار،  5زمینی ناشی از توسعه مکانیزاسیون است که در صورت عدم واردات نظیر گندم، چغندر قند، برنج و سیب

رئیس توسعه مرکز مکانیزاسیون با اشاره به آخرین وضعت مکانیزاسیون برنج در چند سال .شودداخل وارد میآسیب جدی به تولید 
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 هزار 350 از بیش رقمی به کنونی  هزار هکتار سطح برنج مکانیزه بود که در شرایط 60اخیر، گفت: در ابتدای دولت یازدهم کمتر از 

ت مکانیزه بزرگترین خدمت وزیر جهاد به شالیکاران بوده است، افزود: در شرایط کنونی وی با اشاره اینکه افزایش برداش.رسید هکتار

 .رسیدرصد مید 15 از کمتر به درصد برداشت برنج مکانیزه است در حالیکه این رقم در گذشته  90حدود 

ا دردسرساز خواهد شد، تصریح کرد: بعباسی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه عدم توسعه مکانیزاسیون برنج در آینده 

ریزی های هنگفت درمان را در بردارد از سازمان مدیریت و برنامهتوجه به آنکه عدم توسعه مکانیزاسیون برنج در آینده، افزایش هزینه

 .ان استهای درمینهتر به این مسئله نگاه کنند، چرا که پیشگیری بهتر از هزو مسئوالن وزارت صنعت تقاضا داریم که واقع بینانه

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷1011/%D۸%AD%D۸%B0%D9%۸1%- 
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 برنج
 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  4دو شنبه 

 شود؟بازار کی وارد عمل میبرنج خارجی دوباره گران شد/ مسئول تنظیم 

درصدی قیمت آن خبر می دهند؛  10موج تازه گرانی برنج خارجی کلید خورده و دست اندرکاران بازار از افزایش دوباره  <کشاورزی

حدود یک ماه پیش بود که وزارت جهاد .اما به نظر می رسد وزارت جهاد اقدامی برای تنظیم بازار این محصول انجام نداده است

اورزی با این استدالل که میزان واردات برنج خارجی به کشور طی سال جاری بسیار چشمگیر بوده، خواستار ممنوعیت ثبت کش

ماهه امسال یک  ۷طبق اعالم وزارت کشاورزی در .سفارش واردات این محصول شد و براین اساس ثبت سفارش واردات متوقف شد

ماهه  ۷هزارتن بوده بنابراین واردات در  609ده که این عدد در مدت مشابه سال قبل هزارتن برنج خارجی وارد کشور ش 60میلیون و 

 .استدرصد رشد داشته 40سال جاری حدود 

 درصد گران کردند  1۰برنج هندی را برای عمده فروشی ها باز هم 

 محمد  درصد افزایش یافته بود و درحال حاضر 10 به نزدیک قبل  پی توقف ثبت سفارش واردات، قیمت برنج هندی حدود دو هفته  در

درصد  10مواد غذایی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش دوباره قیمت برنج هندی به میزان  بنکداران اتحادیه رئیس آقاطاهر

 10 حدود مجددا  خیرروز ا 10بیان اینکه قیمت عمده فروشی برنج هندی طی  با  آقاطاهر  .در سطح عمده فروشی ها خبر می دهد

درصد گران شده است، به خبرنگار مهر گفت: واردکنندگان فرایند ترخیص برنج موجود در گمرکات را به کُندی انجام می دهند و در 

درصدی را لحاظ کرده اند، بنابراین قیمت  10محموله های جدیدی که به عمده فروشان تحویل داده اند، دوباره یک افزایش قیمت 

درصد گران شده است که این  20روز اخیر  20درصدی که قبال تجربه کرده بود در مجموع طی حدود  10برنج هندی با افزایش 

 ن،افزایش قیمت به تدریج به سطح خرده فروشی ها تسری پیدا می کند و خرده فروشی ها در خریدهای جدید خود از عمده فروشا

وی در مورد قیمت سایر انواع برنج خارجی اظهار کرد: از نرخ برنج های خارجی دیگر .با قیمت های جدید مواجه خواهند شد

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی .قیمتی نداشته است نوسان هم ایرانی برنج  پاکستانی، اروگوئه و تایلندی( فعال اطالعی ندارم و)

ی برنج هندی طی هفته های اخیر می افزاید: علت این امر تنشی است که در پی ممنوعیت ثبت سفارش تهران درباره دلیل گران

واردات برنج به بازار وارد شده و برای رفع این تنش باید سریع تر برنج های موجود در گمرک را ترخیص کنند که متاسفانه این کار 

تومان  5500تومان بود که بعد قیمت آن به  5000هرکیلو برنج هندی حدودا  آقا طاهر با بیان اینکه قیمت.با کُندی انجام می شود

 هرکیسه نرخ و است رسیده  تومان در عمده فروشی 6200تا  6000  به محصول این از هرکیلوگرم قیمت االن  رسید، ادامه می دهد:

وی با اشاره به اینکه این قیمت ها، جدید و .هزار تومان است 62هزار تا 60  فروشی بین عمده بازار در  کیلویی از این محصول10

مربوط به دو الی سه روز گذشته است، می گوید: برنج هایی که اخیرا از گمرک ترخیص شده اند با این نرخ های جدید عرضه در حال 

ل با قیمت مشخصی وارد کشور شده آقا طاهر اضافه می کند: البته برنج های موجود در گمرک مدتها قب.عرضه به بنکداران هستند

درصدی قیمت طی یکماه  20افزایش .است شده مساله این باعث سودجویی   اند و دلیلی ندارد که قیمت شان بخواهد باالتر برود،

ه اخیر نشان می دهد وزارت جهاد کشاورزی ظاهرا برنامه ای برای تنظیم بازار این محصول ندارد و مشخص نیست چرا این وزارتخان

   .میزان عرضه برنج به بازار را مدیریت نمی کند تا برخی واردکنندگان نتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند

  !نظام توزیع برنج مشکل دارد/جواب مطالعاتمان را گرفتیم شاید ثبت سفارش را آزاد کردیم

اورزی وزیر جهاد گفت: کشور ما در طول سال به در همین زمینه چندی قبل علی اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کش

هزارتن وارداتی  ۸00هزارتن آن تولید داخل و نزدیک به  200میلیون و  2حدود سه میلیون تن برنج نیاز دارد، که از این میزان حدود 

ه برنج تولید داخل و وارداتی مهرفرد با بیان اینک.ماهه نخست سال جاری تقریبا به همین میزان برنج وارد کشور شده است 5است؛ در 

http://awnrc.com/index.php
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به میزان کافی در کشور وجود دارد، ادامه داد: در نظام توزیع با مشکالتی مواجه هستیم که با چنین مسائلی در بازار مواجه شده ایم 

که برنج اینو در حال بررسی این موضوع هستیم ضمن اینکه ما نگفته ایم واردات برنج خارجی یا هندی ممنوع است بلکه با توجه به 

معاون وزیر جهاد .به اندازه کافی تولید و وارد شده، ثبت سفارش واردات را موقتا متوقف کرده ایم و درحال بررسی شرایط هستیم

کشاورزی افزود: ممکن است زمانی که جواب مطالعاتمان را گرفتیم دوباره ثبت سفارش را برقرار کنیم؛ احتمال هم دارد این کار را 

مهرفرد گفت: احتمال دارد مشکلی که در نظام توزیع بوده را برطرف کنیم، البته نظام توزیع در مسئولیت اصناف و .انجام ندهیم

 .اصناف هم تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، باید با همکاری وزارت صنعت این مساله را حل کنیم

 !نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟

می شود که همین حاال، زمان ورود دستگاه های مسئول از جمله وزارت جهادکشاورزی به بازار و سر سخنان مهرفرد در حالی مطرح 

مستقیم  مسئول عنوان به کشاورزی جهاد وزارت آید می نظر به که طور این  های قیمتی موجود است؛و سامان دادن به آشفتگی

بخواهد وارد عمل شود، افزایش قیمت برنج، جیب مردم را تحت تنظیم بازار محصوالت کشاورزی، فعال در حال مطالعه است و تا 

الشعاع خود قرار می دهد ؛ ضمن اینکه نگرانی وجود دارد که تعلل در تنظیم بازار، باعث ایجاد آشفتگی های بیشتر در بازار برنج شود 

ظار می رود دولتمردان هر چه سریعتر تدابیر ویژه و رشد قیمت برنج خارجی، بازار برنج داخلی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین انت

 !ای را در این زمینه اتخاذ کنند چون گره ای را که با دست می توان باز کرد با دندان باز نمی کنند

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۷۸f9d605999f439c۸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=78f9d605999f439c8


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

43 

 پسته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

44 

 پنبه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

45 

 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۵ : تاریخ

 شود/ حجتی توانایی مدیریت ندارد، استعفا دهد پول گندم کشاورزان بر مبنای تورم کشور پرداخت می

نمایندگان مجلس به دلیل تجارب حجتی رأی به تصدی پست وزارت جهاد  :نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی گفت

  .کشاورزی دادند، اما اگر وزیر جهاد کشاورزی توانایی مدیریت اعتبارات را ندارد، استعفا دهد

کرد: در ای دشمن علیه ایران اسالمی، اظهار هتحریم به اشاره با سبزوار در فارس خبرنگار با وگوحسین مقصودی امروز در گفت

ها تأثیر خود را بر کشور شود، بنابراین تحریمگونه ارزی به کشور ما وارد نمیرسد و هیچبازارهای جهانی نفت ایران به فروش نمی

فایده است و تحقق شعار شده که مذاکره با استکبار جهانی بی وی ادامه داد: پس از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون ثابت.گذاشته است

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی با اشاره .شودمقاومتی تنها راه نجات کشور از مشکالت اقتصادی محسوب می اقتصاد

مندی از تولیدات در مناطق روستایی، تصریح کرد: در هر روستا یک ظرفیت و پتانسیل به لزوم تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و بهره

وی افزود: در سال گذشته با .های مناطق روستایی کشور فعال شودقیمت پتانسیلئه تسهیالت ارزانای وجود دارد و باید با اراویژه

مقصودی با .هزار نفر اختصاص یافت 50های کمتر از ها و شهرداریشهرهای کشور به دهیاریدرصد درآمد کالن ۸تصویب مجلس 

 انتقاد  د،زنهایی که به مردم آسیب مید: نماینده مردم باید از فعالیتهای دولت، متذکر شاشاره به انتقادات وی علیه برخی از فعالیت

 اییتوان کشاورزی جهاد وزیر اگر اما دادند، کشاورزی جهاد وزارت پست تصدی به رأی حجتی تجارب دلیل به مجلس نمایندگان. کند

وی بیان کرد: با تصویب و تأکید مجلس شورای اسالمی پول گندم کشاورزان بر مبنای تورم .دهد استعفا ندارد، اعتبارات و مدیریت

هزار میلیارد تومان تسهیالت  20نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی در پایان با اشاره به اختصاص .شودکشور پرداخت می

 .شوددرصد در راستای توانمندسازی روستاییان داده می ۸و  6، 4به روستاییان، یادآور شد: این میزان تسهیالت با نرخ کارمزد 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139610050001۸9 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۵تاریخ: 

 هامیلیارد تومان خسارت ناشی از معدوم کردن مرغ 1۰۰پرداخت 

میلیارد تومان  100سخنگوی دولت درباره کاهش تولید و معدوم کردن مرغ و تخم مرغ در کشور گفت: دولت مصوب کرده است که 

 .درصد آن پرداخت شده است 30خسارت ناشی از معدوم کردن مرغ و تخم مرغ پرداخت شود که تاکنون 

نا، محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی سخنگوی دولت با خبرنگاران درباره افزایش قیمت تخم مرغ در بازار و تدابیر به گزارش ایا

هزارتن نیز در گمرک  22هزارتن واردات تخم مرغ صادر شده و  19دلت برای کنترل کردن این موضوع اظهار کرد: مجوز واردات

تن تخم  110ی برای تنظیم بازار در این زمینه تاکید فراوانی دارد، ادامه داد: درحال ترخیص است.وی با بیان اینکه رییس جمهور

مرغ وارداتی نیز ترخیص و در حال عرضه در میادین میوه و تره بار است.سخنگوی دولت گفت: قیمت تخم مرغ در چهار ماه نخست 

تومان در هر کیلو در تیرماه کاهش یافت. از مرداد  ۷50هزار و  4تومان در فروردین ماه سال جاری به  6۷2هزار و  5سال جاری از 

ماه با توجه به کاهش تولید داخلی قیمت ها روند افزایشی یافت و قدرت صادرات را از دست دادیم.نوبخت افزود مصرف ساالنه تخم 

مشکل آنفلوآنزای فوق هزار تن است که با  300هزار تن است. تولید اسمی آن در کشور بیش از یک میلیون و  900مرغ در کشور 

 حاد پرندگان در کشور و برخی از کشورها مجبور به معدوم کردن قطعات زیادی از مرغ و تخم مرغ برای سالمت مردم شدیم.

هزار مرغ تخم گذار معدوم شد و در فاصله اول مهرماه تا دوم دی ماه سال  500میلیون و  23وی اضافه کرد : سال گذشته بیش از 

درصد ظرفیت واحدهای تولید  20تا  14هزار قطعه مرغ تخم گذار برای حفظ سالمت جامعه معدوم شد که  300ن و میلیو 12جاری 

را تشکیل می دهد.سخنگوی دولت با بیان اینکه دستگاه های نظارتی با دقت و سرعت وارد عمل شدند، گفت: دولت در سال گذشته 

درصد آن  30میلیارد تومان تصویب شد که تا کنون 100اخت کرد و امسال هم میلیارد تومان برای جبران بخشی از خسارات پرد 30

 19پرداخت شده است.نوبخت افزود: برای برطرف کردن این نقیصه و تعادل قیمت در بازار دولت از طریق وزارت جهاد کشاورزی 

 تن تخم مرغ ترخیص شده است.110هزار تن در حال اجرا است و تاکنون  22هزار تن مجوز واردات را صادر کرد و مجوز 

وی تصریح کرد: رییس جمهوری دستور داده اند تا به میزان نیاز و با سرعت واردات این اقالم انجام شود تا از نوسانات بازار جلوگیری 

 به عمل آید.

 پاسخ ماندهپیشنهاد دولت تاکنون بی

خصوص الیحه تفکیک صنعت، معدن و تجارت چقدر واقع  سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: این اقدام نشان داد که تصمیم دولت در

بینانه بوده است چرا که نیازمند وزارتخانه ای هستیم که واردات را تنظیم کند . پیشنهاد دولت بر این اساس بود که وزارت بازرگانی 

 ه به فوریت به مجلس شورایاز صنعت و معدن جدا شود که تاکنون بی پاسخ مانده است.نوبخت گفت: با توجه به اینکه این الیح

اسالمی داده شده است، هر چه زمان می گذرد تفکیک آن بیشتر احساس می شود و دولت از مجلس انتظار دارد کار عملی که دولت 

به آن رسیده توجه کند تا در آینده دچار نوسان در قیمت هیچ اجناسی نشویم.وی تصریح کرد دولت بازار را کنترل خواهد کرد و بر 

تاکید دارد. این مجوز به دولت در خصوص اصالح حامل های انرژی داده شده که نسبت به  9۷است مهار تورم در الیحه سال سی

هزار میلیارد تومان در آمد حاصل از اصالح  4۸قانون بودجه دولت مقرر کرد تا  14اصالح قیمت اقدام کند. امسال در بند الف تبصره 

اص دهد.سخنگوی دولت تاکید کرد: مگر دولت اجازه می دهد که مردم زیر بار گرانی زندگی کنند، قیمت ها را به این تبصره اختص

 همانند سال های قبل دولت خود را موظف به مهار تورم می داند. 9۷اطمینان داشته باشید در سال 

 ت ارز در برابر ریال باال برود به شدتنوبخت گفت: نگاه دولت بر آرامش و ثبات اقتصادی است و رییس جمهوری و دولت از اینکه قیم

 مخالف است و اعداد و ارقامی که برخی اظهار می کنند گمانه زنی است.
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 هم همدیگر را خواهیم دید ۹7در سال 

هم همدیگر را خواهیم دید. برخی اظهار نظرها، حرف هایی است که باعث تشدید انتظارات تورمی در جامعه  9۷وی افزود: درسال 

می شود .دولت در ارتباط با مباحث افزایش قیمت ها حساس است و کنترل می کند ولی باید تصمیم بگیرد و در سال آینده صدها 

ر شود دولت یارانه افراد نیازمند را قطع خواهد کرد اطمینان می دهم که اشتغال ایجاد کند.سخنگوی دولت ادامه داد: اینکه تصو

چنین اتفاقی نخواهد افتاد و درآمد حاصل از اصالح قیمت ها به خود جامعه باز خواهد گشت و فضاسازی هایی ایجاد کردند که دولت 

 کاهش تورم را کنار گذاشته است، چرا نمی گویید بودجه فقرزدا و اشتغالزا است؟

نوبخت در بخش دیگری خطاب به سپرده گذارانی که در موسسات و برخی تعاونی های اعتباری سرمایه گذاری کرده اند، گفت: با 

توجه به اینکه بارها نیز طی این مدت گفته شده ولی باز هم مشاهده می شود که مردم در برخی موسسات و تعاونی ها که اعالم ارائه 

ذاری می کنند.وی افزود: در گذشته تعدادی از این موسسات و تعاونی های مجوز گرفته بودند که بانک سود زیاد می کنند، سپرده گ

مرکزی در حال ساماندهی آن ها است.سخنگوی دولت گفت: رییس جمهوری مصمم است و به بانک مرکزی دستورات الزم را در 

 زمینه به انجام خواهد رسید./زمینه تعیین تکلیف موسسات داده است و باقی مانده کارها در این 

http://www.iana.ir/fa/news/50۸22/%D9%BE%D۸%B1%D۸ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۶تاریخ: 

 سازی بز مورسیاشبیه

پژوهشکده رویان اصفهان گفت: امروز با دستیابی به فناوری تولید بز مورسیا پس از بز آلپاین مهدی حاجیان، مدیر مزرعه تحقیقات 

  .و سانن، موفقیتی بزرگ در راستای اقتصاد مقاومتی و تبدیل علم به ثروت حاصل شد

یا اقدام به تولید بز مورس های هنگفت به داخل کشور از ابتدا تالش کردیم در قالب یک پژوهشبه دنبال واردات بز مورسیا با هزینه

که مقاوم به آب و هوای گرم و خشک است، پس از رسیدن به فناوری که بز مورسیا به خاطر تولید شیر زیاد و اینکنیم. او با بیان این

م به ثروت سیدن علتولید بز سانن و آلپاین در برنامه تحقیقات پژوهشکده رویان قرار گرفت، ادامه داد: تولید این نوع بزها در راستای ر

ولید صد رأس بز تطوری که با رسیدن به فناوری بز سانن و آلپاین ساالنه از هریک از این نژاد بزها، یکو اقتصاد مقاومتی است، به

 .شودمی

http://www.iana.ir/fa/news/50۸39/%D۸%B4%D۸%A۸%DB%۸C% 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۱تاریخ: 

 میلیون قطعه مرغ تخم گذار طی سه ماه 1۵افزایش مجدد قیمت تخم مرغ امری طبیعی است/ معدوم شدن 

ید مرغ تخم گذار و کاهش تولیک مقام مسوول گفت: با توجه به شیوع بیماری آنفوالنزا حاد پرندگان، معدوم شدن تعداد قابل توجهی 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی ناصر نبی پور رییس هیات مدیره اتحادیه در گفتگو با خبرنگار.روزانه قیمت تخم مرغ، امری طبیعی است

هزار و  6از افزایش قیمت تخم مرغ در بازار خبر داد و اظهار کرد: اکنون هر کیلو نرخ تخم مرغ درب مرغداری  ،خبرنگاران جوان اقتصادی باشگاه

میلیون قطعه مرغ تخم گذار معدوم  15وی با اشاره به اینکه از ابتدای مهر تا کنون .تومان است 450و هر عدد  15ای تومان، معادل شانه 500

 .تن تخم مرغ ،که رقم کمی نیست 600مساوی با کاهش روزانه  مرغ تخم گذار،: در شرایط کنونی معدوم سازی این تعداد شدند، افزود

را پرداخت  ارانمرغد نبی پور با انتقاد از این مساله که تا کنون کمکی به تولید کنندگان نکرده است، بیان کرد: صندوق بیمه، غرامت

این مقام مسوول، با اشاره به اینکه .نکرده و سازمان دامپزشکی به سبب کمبود بودجه، توان پرداخت کمک به تولیدکنندگان را ندارد

ای نیدیشد به آینده این صنعت نیست، تصریح کرد: اگر دولت برای خروج از بحران فعلی مرغداران ،چاره صنعت مرغداریامیدی به 

های تهران، البرز، به گفته وی، استان.یدوار بود چرا که مرغداران یکی پس از دیگری از چرخونه تولید خارج خواهند شدتوان امنمی

رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار درباره دالیل .قزوین، آذربایجان شرقی و قم درگیر بیماری آنفوالنزا حاد پرندگان هستند

های روستایی و طبق قانون عدم حذف دگان یادآورشد: ورود پرندگان مهاجر و آلوده شدن مرغداریشیوع بیماری آنفوالنزا حاد پرن

وی ادامه داد:سازمان دامپزشکی به .های درگیر بیماری تا شعاع سه کیلومتری، کنترل و مقابله با بیماری را سخت کرده استواحد

های نظارتی باید حمایت الزم از سازمان ها و نهادجام دهد و سایر دستگاهان آنفوالنزاتواند اقدامی در خصوص مقابله با تنهایی نمی

نبی پور، در پاسخ به این سوال که رسما سازمان دامپزشکی شیوع بیماری آنفوالنزا حاد پرندگان را اعالم .دامپزشکی را داشته باشند

د با هماهنگی ستاد بحران آنفوالنزا انجام دهند و از طرفی نکرده است، اضافه کرد: مسووالن این سازمان هر گونه اطالع رسانی را بای

 .به سبب ارتباط جهانی مجبورند برخی مسایل را رعایت کنند

 خبری از صادرات تخم مرغ نیست

وی با اشاره به آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: امسال صادرات تخم مرغ به سبب بحث قیمت و نبود شرایط رقابت با 

 .هزار تن اعالم کرد ۷هزار تن و امسال را  41نبی پور، میزان صادرات سال گذشته را .ا با سال گذشته قابل قیاس نیستسایر رقب

های هدف اجازه ورود تخم مرغ ایرانی به کشورشان را ، بازارشیوع آنفوالنزا حاد پرندگاناین مقام مسوول، اذعان کرد: با توجه به 

به گفته وی، مرغداران تنها در صورت پرداخت غرامت از طرف مرغداران .صادرات تخم مرغ نیست نمی دهند، از این رو امیدی به

رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار، دربخش پایانی سخنان خود قیمت تخم مرغ در بازار .توانند به فعالیت خود ادامه دهندمی

زانه مقداری مرغ تخم گذار از گردونه تولید، افزایش روز افزون قیمت را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شیوع بیماری و حذف رو

 .امری طبیعی است

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷02۷5/%D۸%A۷%D9%۸1%D۸%B2%D 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۴تاریخ: 

 درصد شد ۵تعرفه واردات تخم مرغ تا پایان سال 

مرغ به کشور از سوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد که براساس آن نرخ تعرفه مصوبه هیئت وزیران در مورد حقوق ورودی تخم

 .درصد اعالم شد 5ورودی تا پایان سال 

هـ 54556/ت2164، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره قتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه ابه گزارش 

هیات وزیران را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی،  2/10/1396مورخ 

 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کردوزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و 

به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری  29/9/1396هیئت وزیران در جلسه 

 :اسالمی ایران تصویب کرد

 :شودح میبه شرح زیر اصال 16/5/1396هـ مورخ 54556/ت5۸6۷1( تصویب نامه شماره 2( و )1بندهای )

 .شوددرصد تعیین می 5به میزان  29/12/1396( تا تاریخ 040۷2010به شماره تعرفه ) تخم مرغ خوراکیحقوق ورودی  -1

و مهلت ترخیص  29/12/1396با تعرفه پنج درصد حداکثر تا تاریخ  واردات تخم مرغ خوراکی مهلت ثبت سفارش برای -2

 .است 31/1/139۷تعرفه پنج درصد حداکثر تا تاریخ های وارداتی تخم مرغ خوراکی با محموله

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷39۷5/%D۸%AA%D۸%B9%D۸%B1 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۵تاریخ: 

 راه است/ پرداخت فوری خسارت به تولیدکنندگان متضرر از آنفوالنزا کاهش قیمت تخم مرغ در

به . مهرفرد گفت: اگر طبق برنامه واردات تخم مرغ صورت گیرد، قیمت تخم مرغ کاهش می یابد و بازار به سمت قیمت تعادلی پیش خواهد رفت

ایگاه گفتگویی با پ بازار تخم مرغ، علی اکبر مهرفرد معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی  گزارش

 :اطالع رسانی دولت انجام داده که به شرح ذیل است

 با واردات تخم مرغ ، آیا قیمت ها کاهش پیدا می کند؟

یمت کاهش پیدا خواهد کرد. همان طور که می دانید تخم مرغ کاالیی نیست که واردات با برنامه ریزی و آغاز واردات پیش بینی کرده ایم که ق

 تو صادرات آن در دنیا متداوم باشد چرا که کاالیی آسیب پذیر محسوب می شود؛ بنابراین اگر طبق برنامه ای که پیش بینی کردیم واردات صور

 .تعادلی پیش خواهد رفت بگیرد، قیمت ها قطعاً کاهش می یابد و بازار به سمت قیمت

 اکنون بیشینه قیمت هر شانه تخم مرغ چقدر است و مردم حداکثر چه مبلغی را باید پرداخت کنند؟ 

اکنون در خصوص قیمت هرشانه تخم مرغ در مغازه ها اطالع دقیقی در دست نیست. در بحث خرده فروشی ممکن است مغازه داری، تخم مرغ 

فروشگاهی دیگر، جانب انصاف را رعایت کند. این امر به نرخ نامه اصناف بر میگردد که در جریان قیمت گذاری ها را با قیمت باالیی بفروشد و 

هستند. منتهی آن چیزی که بنا بر تصویب کارگروه تنظیم بازار در میادین عرضه می شود اجازه فروش و عرضه تخم مرغ بسته بندی شده ، 

 .و پانصد تومان( را نمی دهد تومان )دوازده هزار 12500بیشتر از 

آنفوالنزا برای قیمت تخم مرغ در بسیاری از کشورها مشکالتی ایجاد کرده است و فقط ایران درگیر آن نیست؛ در کوتاه مدت چه 

 روشی می تواند برای مقابله با این مشکل ، موثر باشد؟

د. پیش از افزایش قیمت ها، عالوه بر مصرف خودمان صادرات تخم خود هستن صنعت طیوراکنون بسیاری از کشورها درگیر این بیماری برای 

 همرغ را در دستور کار داشتیم؛ منتهی آنفوالنزا حادثه ای است غیر قابل پیش بینی مثل آفت های خاص ، زدن سموم و سرما یا موارد دیگری ک

ن مهاجر است که متاسفانه ابتدا به سراغ پرندگان و مرغ های برای محصوالت کشاورزی رخ می دهد با این حال، شیوع آنفوالنزا ازطریق پرندگا

البته جدای از آنفوالنزا چندین اتفاق به .روستایی رفته و سپس حتی با وجود تالش ها و نظارت های مربوطه بخش صنعتی آلوده شده است

یم به همین قیمتی که گفته شد در میادین و تعهدکرده اند عرضه مستق اتحادیه مرغ های تخم گذارموازات هم پیش می رود؛ یکی اینکه 

که نشبکه توزیع صورت بگیرد. دوم اینکه اجازه واردات داده شده که حداکثر فعال تاپایان فروردین ماه این امر کنترل می شود و مطلب دیگر ای

اک، جوجه ریزی جدیدی صورت میگیرد. برنامه ها در خصوص موضوع مبارزه با بیماری های طیور گسترش پیدا می کند.و همچنین در مناطق پ

ست یبا این چهار ، پنج اقدامی که اتحادیه بصورت مستقل انجام می دهد، قطعا قیمت ها کاهش می یابد. البته دقت شده است که واردات نیز از ل

 .کشورهای پاک، انجام شود

 د ؟وزارت جهاد کشاورزی چه برنامه ای برای حمایت از تولیدکنندگان تخم مرغ دار

برنامه وزارت جهادکشاورزی ، پرداخت خسارات مرغ های معدوم شده به خاطر انفوالنزا به صاحبان مرغداری ها در سراسر کشور است که در 

کوتاه ترین و سریع ترین زمان ممکن، انجام خواهد شد. دولت خوشبختانه کمک های سازنده ای را به این بخش داشته است و همچنان این 

طرق مختلف ادامه دارد. همچنین برای تجهیز کردن و افزایش عمر ماندگاری طیور در نظر گرفته ایم که تخم مرغ مثل سابق به کمک ها از 

هزارتن 100نیز،  94هزارتن صادر کردیم و سال 50همان طور که سال گذشته .میزانی عرضه شود که شرایط به حالت طبیعی برگردد

داشتیم. این برنامه را ادامه خواهیم داد تا در کنار حمایت توامان از مصرف کننده و تولیدکننده، با کنترل و فعالیت دستگاه  تخم مرغ  صادرات

ارج خ های نظارتی جلوی سواستفاده دالالن گرفته شود. برنامه ریزی ها بر این منوال است تا دراین شرایط و مشکالت پیش آمده، دالالن از بازار

 .نه مصرف کننده متضرر شود و نه تولید کنندهشوند تا 

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷6320/%DA%A9%D۸%A۷%D 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۸تاریخ: 

 دالیل افزایش قیمت تخم مرغ چیست؟

های پایین و ضعیف درصدی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته،عرصه را برای دهک 100قیمت تخم مرغ با رشد قیمتی 

 قیمت تخم مرغ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .جامعه بیش از پیش تنگ کرده است

درصدی نرخ محصول مذکور در مقایسه با مدت زمان مشابه در  100هزار تومان در هر شانه افزایش پیدا کرد و این میزان به معنای رشد  20به 

درآمد که در قالب دهک های پایین و ضعیف جامعه تعریف می شوند،  بدون تردید، تامین این مبلغ برای اقشار و خانوارهای کم.سال قبل است

 این قیمت افزایش  نهایت در گیرد،می قرار خانوارها مصرف پر غذایی اقالم زمره در محصول این  سخت و دشوار خواهد بود. بخصوص زمانیکه

 .زد خواهد رقم محصوالتی چنین هدف جامعه برای را تری بغرنج شرایط محصوالت

 .در این میان، عوامل و دالیل متعددی برای این افزایش قیمت مطرح می شود که در رأس آن آنفوالنزای مرغی مطرح می شود

میزان  کاهشچندی پیش، ناصر نبی پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: با 

ها ، شاهد افزایش قیمت کاالی مذکور در بازار در برخی گله های مرغداری نفوالنزای مرغیتولید تخم مرغ به دلیل شیوع آ

رغم باز بودن ثبت سفارشات( از دیگر دالیل قابل توجه در افزایش نرخ تخم وی معتقد است؛ عدم وجود کافی واردات )علی.هستیم

این محصول می گوید: عدم صرفه اقتصادی واردات تخم مرغ  کمبود وارداتنبی پور در تشریح علت .مرغ در بازار محسوب می شود

گذار استان تهران در خصوص رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم.یکی از دالیل بی میلی فعاالن اقتصادی به واردات تخم مرغ است

ات تحمیل شده به مراکز عمده خسار :میزان خسارت تحمیل شده به مرغداران به دلیل شیوع بیماری آنفوالنزای مرغی تصریح کرد

هزار میلیارد ریال برآورد می 20اصلی تولید یعنی البرز، قزوین، تهران و آذربایجان شرقی معطوف می شود که میزان خسارت حدود 

با اشاره به ضرورت حمایت هر چه بیشتر  ،کشاورزی صنعت،تجارت و محمد رضا نور الهی،کارشناس بازار در گفتگو با خبرنگار.شود

اظهار کرد: انتظار می رود حمایت و پشتیبانی های دولتی از واحدهای پرورش مرغ و تخم مرغ   های خسارت دیدهدولت از مرغداری

به احتمال شیوع آنفوالنزای  وی افزود: پیش از این نیز نسبت.که درگیر آنفوالنزا هستند با تقویت و افزایش هر چه بیشتری همراه شود

مرغی و تحمیل خسارات سنگین بر مرغداری ها هشدار داده شده، اما در ظاهر تدابیر الزم در این خصوص به میزان کافی اندیشیده 

 مهکارشناس بازار تصریح کرد: در شرایطی که واحدهای مرغداریِ درگیرِ با بیماریِ آنفوالنزای مرغی، مجبور هستند برای ادا.نشد

 تولید کاهش شاهد کنند،  فعالیت خود و جلوگیری از سرایت بیماری مذبور به دیگر مرغ ها اقدام به معدوم سازی مرغ های خود

 .بود خواهند خود بقای به قادر فزآینده پشتیبانی و حمایت با تنها فعال واحدهای بستر، این در و بود خواهیم نیز مرغ تخم

های گذشته شاهد در نظر گرفتن برخی از اقدامات در راستای حمایت از مرغداران بوده ایم اما حجم  نور الهی گفت: اگرچه طی هفته

حمایت ها به هیچ عنوان با میزان خسارات وارده کافی و برابر به نظر نمی رسد و همچنان کم نیستند، مرغدارانی که در پیچ و خم و 

 .دن روزنه های امید هر چه بیشتری هستندبروکراسی تسهیالت بانکی و بیمه ای در صدد گشوده ش

 میلیون قطعه مرغ 14تا  12نابودی 

های منتشر شده در رسانه ها و اظهار نظر برخی تولیدکنندگان، شیوع آنفوالنزای مرغی باعث شده بخش قابل توجهی طبق گزارش

بین رفته اند و این حجم از نابودی در گله های مرغ، میلیون قطعه مرغ از  14تا  12از گله ها معدوم شوند و به همین دلیل قریب به 

منصور فاتحی، یکی از فعاالن عرصه .گرددخساراتی جدی در پی خواهد داشت که یک بُعد آن نیز به باال رفتن قیمت تخم مرغ باز می

با اشاره به ضرورت حمایت همه جانبه از  ،صنعت،تجارت و کشاورزیتولید تخم مرغ در غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار 
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تولیدکنندگان در راستای حصول و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: در عرصه هایی که فعاالن بخش تولید نیاز 

 .فزآینده تر از بخش های دیگر باشد کنند، می طلبد حمایت ها به مراتب مضاعف وضروری و اساسی عموم مردم را مهیا می

وی افزود: ممکن است برخی بگویند که نباید چنین تبعیض هایی اِعمال شود و تولیدکننده در هر عرصه ای قابل حمایت است و 

 التنمی توان تفاوت خاصی میان آنها قائل شد اما توجیه بنده برای طرح این موضوع ناظر بر این است که در حوزه اقالم و محصو

 .اساسی، بروز نارسایی، مردم را متضرر می کند و در نتیجه عموم مردم هزینه این خسارت ها را از جیب خود پرداخت خواهند کرد

می توان تدابیر حمایتی الزم را اتخاذ کرد تا در شرایط  ها نهاده قیمت افزایشفاتحی گفت: با توجه به شیوع آنفوالنزای مرغی و 

 .ت فعلی شاهد چنین جهش شتابانی در قیمت محصوالتی همچون تخم مرغ نباشیماضطراری همچون موقعی

این فعال در عرصه تولید تخم مرغ در غرب استان تهران تصریح کرد: در صورت حمایت همه جانبه و اتخاذ و تعریف تمهیدات الزم 

ولیدکنندگان و مرغداران از چرخه فعالیت و برای چنین مواقعی، نه تنها می توان قیمت تخم مرغ را کنترل کرد، بلکه از حذف ت

را مهمتر از افزایش نرخ تخم مرغ می دانم  حذف تولیدکننده وی افزود: اینکه بنده جلوگیری از.متضرر شدن آنها نیز پیشگیری کرد

ان و کنندگ ناشی از احساسات و تعصب به هم صنفی های خودم نیست، بلکه ریشه در این واقعیت دارد که با متضرر شدن تولید

 .حذف آنها، افزایش قیمت تخم مرغ مقطعی نخواهد بود و در آینده نیز نمی توان کنترل الزم را در بازار لحاظ کرد

فاتحی بیان کرد: ممکن است برخی نگاهی به واردات این محصول از آنسوی مرزها داشته باشند اما این رویکرد در دراز مدت به 

 نیاز دهعم بخش حداقل اینکه یا و  ام برداریم که در این عرصه خودکفا باشیم و این مهم را حفظمصلحت نیست و باید در مسیری گ

تا با تکیه بر آن  واردات در شرایط فعلی یک ضرورت است :وی در خاتمه یادآور شد.کنیم تامین داخلی ظرفیت از را خویش

بتوان کنترل مطلوبی را در بازار لحاظ کرد اما در دراز مدت و بصورت پایدار نمی توان امید چندانی به واردات داشت، زیرا به هر 

ترتیب کشورهای دیگر نیز بنابر شرایط خاص به خود همچون شیوع آنفوالنزای مرغی و...دچار محدودیت هایی می شوند و این موضوع 

ماه ها پیش، باشگاه خبرنگاران جوان در .داشته باشد بر در را  راز مدت می تواند همین وضعیت یعنی افزایش قیمت تخم مرغدر د

قالب گزارشی، نسبت به احتمال شیوع آنفوالنزای مرغی و تبعات آن هشدارهای الزم را مطرح کرد و به نظر می رسد در صورت اتخاذ 

ربط و مسئول دولتی، امروز شاهد چنین وضعیتی در بازار تخم مرغ نبودیم، زیرا وی دستگاه های ذیبرنامه ریزی مدون و اصولی از س

 ئولیتمس و جزم عزمی درایت، هوشمندی، مستلزم تنها  بدون تردید کنترل بازار تخم مرغ امری پیچیده و غیرممکن نبود و تحقق آن

 .بس و بود الزم پذیری

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷9۷53/%D۸%AF%D9% 
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 تخم مرغ
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۴ : تاریخ

 مرغ واکنش به یک افزایش قیمت از نام تخم

دامی سبب شد تا قیمت های بروز بیماری در واحدهای مرغداری و افزایش قیمت نهاده «نخرید»در قافله افزایش قیمت تا کمپین 

دهند  هستند تا نشان« مرغنه به تخم»اندازی کمپینی تخم مرغ در بازار افزایش یابد، در این بین برخی در فضای مجازی به دنبال راه

از همدان، از  خبرگزاری فارسبه گزارش  .توانند نسبت به افزایش نامعقول آن واکنش نشان دهندبا مصرف نکردن تخم مرغ می

های گذشته قیمت تخم مرغ در بازار کشور رو به افزایش رفت به طوری که پس از گذشته یک هفته هر شانه تخم مرغ در تهران هفته

شد تومان عرضه میهزار  16هزار تا  15امروز تخم مرغ در بازار همدان .هزار تومان رسید 16هزار تومان و در شهر همدان به  20به 

براساس بررسی .رسیدهزار تومان به دست مردم می 11ها تخم مرغ با قیمت هشت تا در صورتی که قبل از آغاز این افزایش قیمت

کنند در حال حاضر تخم مرغ با افزایش جدی قیمت مواجه است و های توزیع تخم مرغ اعالم میمیدانی خبرنگار فارس، نمایندگی

های تخمگذار و افزایش قیمت فروشندگان تخم مرغ معتقدند بروز بیماری بین مرغ.زایشی در گذشته نبوده استسابقه چنین اف

از سوی دیگر برخی از فعاالن بازار تخم مرغ استان .های دامی سبب شده است تا قیمت تخم مرغ در بازار کشور افزایش یابدنهاده

های انرژی باید شود ولی به طور قطع با افزایش قیمت حامله با کاهش مواجه میهای آیندهمدان معتقدند قیمت تخم مرغ در هفته

های افزایش بینی نیز وجود دارد که با زمزمهالبته این پیش.منتظر افزایش مجدد قیمت این محصول پرمصرف در سطح کشور باشیم

ه این موضوع واکنش نشان داده و تخم مرغ نیز های انرژی شاهد باشیم تا واحدهای تولیدی همچون مرغ تخم گذار بقیمت حامل

هستند تا نشان دهند با « نه به تخم مرغ»اندازی کمپینی در این بین برخی در فضای مجازی به دنبال راه.افزایش قیمت داشته باشد

نرخ تورم را به  دولت یازدهم که کاهش.توانند نسبت به افزایش نامعقول این کاال واکنش نشان دهندمصرف نکردن تخم مرغ می

دانست این بار به دنبال این است تا نرخ تورم را کنترل شده افزایش دهد تا شاید امکان عنوان یکی از دستاوردهای مهم خود می

 .دهد این تدبیر ممکن است با شکست مواجه شودایجاد رونق و خروج از رکود را فراهم کند ولی روند فعلی نشان می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961004000193 
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 تخم مرغ
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۳ : تاریخ

 هزار تن تخم مرغ برای تنظیم بازار/ شیوع آنفلوانزا باعث کمبود مرغ و تخم مرغ شد ۲۰واردات 

هزار تن تخم مرغ به کشور صادر شده است، گفت: شیوع آنفلوانزا باعث کمبود  20دبیر ستاد تنظیم بازار با اعالم اینکه مجوز ورود  

  .مرغ و تخم مرغ شد

یزی دولت برای حل مشکل کمبود مرغ و ر، محسن بهرامی ارض اقدس با اشاره به برنامهشاتابه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تخم مرغ در کشور، گفت: شیوع آنفلوانزای مرغی باعث شد تا با وجود ممنوعیت صادرات و همه اقداماتی که دراین زمینه انجام گرفت، 

گفت:  هزار تن تخم مرغ به کشور صادر شده است، 20وی با اعالم اینکه مجوز ورود .شاهد کاهش عرضه مرغ و تخم مرغ باشیم

بخشی از این میزان ثبت سفارش شده و بخشی دیگر وارد شده است و با واردات این میزان، کمبود تخم مرغ در کشور جبران می 

بهرامی ارض اقدس ادامه داد: پرداخت خسارت به مرغداران و جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری از اقداماتی بوده که دراین .شود

بیر ستاد تنظیم بازار در پایان گفت: با ورود تخم مرغ های وارداتی و توزیع آن به قیمت مصوب، کسری د.خصوص انجام گرفته است

 .تخم مرغ جبران و قیمت ها کاهش پیدا می کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۸151396100300 
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 تخم مرغ
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۶ : اریخت

 میلیارد تومان خسارت به مرغداران 3۰شود/ پرداخت قیمت تخم مرغ به زودی متعادل می

های به گفته معاون بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن، بیماری و تلفات مرغ 

به گزارش  .شودتخم گذار، عامل اصلی کاهش عرضه و گرانی تخم مرغ است که با عرضه تخم مرغ ارزان، قیمت به زودی متعادل می

، علی اکبرمهرفرد معاون بازرگانی و صنایع غذایی وزارت جهاد وزارت جهاد کشاورزی به نقل از پایگاه اطالع رسانی خبرگزاری فارس

کشاورزی خبر درباره آخرین قیمت تخم مرغ در بازار گفت: آن چیزی که ما اعالم کردیم که در بازار به صورت عرضه مستقیم به 

تومان به صورت غیر بسته  600هزار و  11فروش برسد و کارگروه تنظیم بازار برای شرایط حاضر تصویب کرده، هر شانه تخم مرغ 

ها در حال حاضر برای تنظیم بازار است و هدف تومان برای بسته بندی شده تعیین شده است. این قیمت 600هزار و  12بندی و 

ار مهرفرد در ادامه گفت: در شرایط نرمال و عادی باز.ها برگردانیماین است که در یک دوره زمانی قیمت بازار را نیز به این قیمت

او .قیمت تخم مرغ از این هم پایین است، اما این قیمت در نظر گرفته شده برای شرایط فعلی است که تا اطالع ثانوی اعالم شده است

افزود: علت اصلی و تنها علت گرانی تخم مرغ در بازار بیماری حاد تنفسی آنفلوآنزا است. موج اول بیماری آنفلوآنزا اوایل سال بود که 

های مرغ تخم گذار را از درصد گله ۲۵حاضر های تخم گذار کشور( کنترل شد. ما در حال اتحادیه میهن )مرغداریبا مدیریت 

و به دلیل بیماری آنفلوآنزا با کاهش تولید مواجه شده ایم، صادرات را نیز به دلیل کاهش تولید قطع کرده ایم.  دست داده ایم

 32عمدتا از طریق پرندگان مهاجر شیوع پیدا می کند. آخرین آمار نشان می دهد که بیماری آنفلوآنزا حادثه غیرمترقبه است و 

 .کشور دنیا درگیر این بیماری هستند و کشورهای درگیر این بیماری در بین پرندگان نیز با مشکل افزایش قیمت مواجه هستند

در کرد و تعرفه واردات کاهش یافت. اما در شرایط عادی وی درباره واردات تخم مرغ افزود: دولت از سه ماه قبل اجازه واردات را صا

نیازی به واردات نداریم، بلکه باید صادرات داشته باشیم، اما در چنین شرایطی برای رفاه حال مردم پیشنهاد واردات دادیم که دولت 

تایید اعتبار شده است، بنابراین پیش درصد کاهش یافت و تا اخر فروردین ما نیز  5درصد به  55نیز تصویب کرد و تعرفه واردات از 

به گفته وی، .بینی می شود با تغییر آب و هوا و اقدامات سازمان دامپزشکی و تدابیر الزم بتوانیم این بیماری را کنترل و مهارکنیم

م مرغ وارداتی از مرغداران با نظارت معاونت امور دام در مناطق پاک در حال جوجه ریزی هستند، تا تولید افزایش یابد. عرضه تخ

تومان در حال توزیع است. بخشی هم مربوط به تخم مرغ هایی  600هزار و  12میادین میوه و تره بار آغاز شده است که شانه ای 

است که شرکت مربوطه برای تنظیم بازار وارد بازار می کند، تا در کاهش قیمت موثر باشد. اولویت ما برای توزیع میادین میوه و تره 

او در ادامه درباره برنامه ریزی ها برای تعادل بازار نیز گفت: یکی از کارها بازسازی است که برای .ای استهای زنجیرهو فروشگاهبار 

ماه طول می کشد مرغ به تخم  4این کار جوجه ریزی ها آغاز شده تا در سال آینده تعادل برقرار شود و تولید افزایش یابد. حدود 

تقیم از تولیدات داخل، آزادسازی بازار واردات، کاهش تعرفه واردات و مبارزه با بیماری، جبران خسارات و ریزی برسد. عرضه مس

میلیارد تومان در نظر  100افزایش سن گله از دیگر اقدامات برای تنظیم و متعادل شدن بازار است که برای جبران خسارت دولت 

مهرفرد همچنین گفت: موضوع تخم مرغ در کارگروه تنظیم بازار و در .شده استمیلیارد تومان پرداخت  30گرفته است که تاکنون 

جلسه با حضور آقای شریعتمداری مطرح شد که دستور دادند قبل از تصویب کسی حق ندارد تغییر قیمت را اعمال کند. در سه نوع 

خانه های لبنی برای افزایش قیمت اجازه بگیرند. از فراورده های شیر، ماست و پنیر مشمول تنظیم بازار هستند، بنابراین باید کار

بر اند، اما فرایند کارشناسی ممکن است زمانهای لبنی خواستار افزایش قیمت بودهچندماهی است که دامداران و کارخانه های فراورده

 .باشد و اختالف قیمت داشته باشد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1396100600063۸ 
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 تخم مرغ
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۵ : تاریخ

 دهدمرغ گزارش میفارس از نابسامانی این روزهای بازار تخم

/ تخم مرغ در دام دامپینگ ترکیه در حالی که قیمت تخم مرغ این قصه تکراری کمبود تخم مرغ و افزایش لجام گسیخته قیمت 

روزها بر اثر کاهش تولید و افزایش مصرف، باال رفته بود، راهکار دولت یکی کاهش تعرفه واردات و اجازه واردات تا پایان سال و نیز 

  .هزار تومان برای شکستن قیمت در بازار است 600هزار و  12 ایعرضه تخم مرغ به شانه

، یک بار شکر بار دیگر برنج، سیب زمینی، گوجه فرنگی و انواع میوه، اینها هم فاطمه بیاتـ گروه اقتصادی ـ  خبرگزاری فارس

ایم. طی ها بودهباره به دالیل مختلف و افزایش لجام گسیخته قیمتکاهش به یکهایی است که طی یکی دو سال اخیر شاهد داستان

 تومان هزار 1۷ ایشانه تا بازار در روزها این تومان هزار 11 ایشانه از و گرفت افزایشی روند آرامآرام مرغیک ماه گذشته قیمت تخم

ها های مورد نیاز در مرغداریایی همچون ذرت، سویا و مکملهبرخی علت افزایش قیمت را گران شدن نهاده.رسدفروش می به هم

 .گذارندگذار میهای تخمحساب شیوع آنفلوانزا و از بین رفتن بخشی از مرغ اعالم کرده و برخی دیگر این افزایش را به

گانی اکبر مهرفرد معاون بازر تر اینکه طی یکی دو هفته اخیر تمام مسئوالن از رئیس سازمان دامپزشکی گرفته تا این که علیجالب

های مکرر خبرنگار فارس هیچ گذار، سکوت اختیار کرده و علی رغم تماسوزارت جهاد کشاورزی و حتی رئیس اتحادیه مرغ تخم

روز گذشته ستاد تنظیم بازار اعالم کرد که برای کاهش قیمت  2تا اینکه .مرغ ارائه نکردندتوضیحی در مورد علت افزایش قیمت تخم

 .درصد کاهش یافت 5مرغ به مرغ را دارد و در کنار آن تعرفه واردات تخمهزار تن تخم 20مرغ و تأمین نیاز بازار، قصد واردات تخم

ها گفت: دولت در آخرین مصوبه خود زمان اکبر مهرفرد معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی دیروز به یکی از رسانههمچنین علی

وی بر این نکته هم .ا تا پایان امسال و زمان واردات آن را تا پایان فروردین ماه سال آینده تمدید کرده استمرغ رثبت سفارش تخم

الزم را انجام دهند، تا محصول  گذار هماهنگیمرغ باید با اتحادیه مرغداران مرغ تخمتاکید کرده که البته واردکنندگان برای توزیع تخم

 .تن در بازار در حال عرضه است 150مرغ وارد شده و حدود ار عرضه شود و دیروز شش کانتینر تخمآنها در شبکه توزیع تنظیم باز

توانند معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه واردکنندگان با هماهنگی سازمان دامپزشکی می

ای در ابتدا مورد مخالفت سازمان دامپزشکی قرار گرفت، اما پس از مرغ ترکیهمرغ اقدام کنند، عنوان کرد: تخمنسبت به واردات تخم

مرغ مرغ از این کشور را صادر کرد و تنها وارد کردن تخممتعدد به پاک بودن این کشور از آنفلوانزا پی برد و اجازه واردات تخم بررسی

گذار میهن نیز باالخره لب به سخن گشود و به حادیه مرغ تخمرضا ترکاشوند رئیس ات.از کشورهای آلوده به بیماری، ممنوع است

مرغ گفت: روز گذشته این اتحادیه تمام اعضای خود را از خبرنگار فارس در مورد راهکارهای این اتحادیه برای تعدیل قیمت تخم

م ای صادر کردیم که طی آن اعالهمرغ را بررسی کنیم و در همین راستا بیانیسراسر کشور دعوت کرده تا آخرین وضعیت تولید تخم

آمادگی داریم تا محصوالتمان را با هماهنگی ستاد تنظیم بازار ،رغم مشکالت مرغداران و تلفات ایجادشده ناشی از بیماریشد، علی

رغم لیبار گفته است که عوی در پاسخ به سؤال فارس که مدیرعامل سازمان میادین و میوه و تره.به صورت مستقیم عرضه کنیم

تومان عرضه شود، این اتفاق چندان  600هزار و  12ای مرغ با قیمت شانهتوافق میان این اتحادیه و سازمان میادین که قرار بود، تخم

میدان  5مرکز در سراسر تهران دارد که ما فقط تفاهم کرده بودیم در  244به حقیقت نپیوسته، گفت: سازمان میادین میوه و تره بار 

ایم، حتی در برخی از نقاط که مرغ را عرضه کنیم و از روزی هم که گفتیم تا کنون این کار را انجام دادهمان میادین تخماصلی ساز

مرغ را با قیمت تنظیم بازار برعهده غرفه جدای از سازمان میادین عرضه تخم 60جزو تعهد ما نبوده، این اتفاق افتاده و عالوه بر آن 

 .اندداشته

 مرغ تنظیم بازاری در همه مراکز سازمان میادین و تره بارتوزیع تخم 
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گذار در محل سازمان مرغ به صورت مجزا توسط اتحادیه مرغ تخمهای حمل تخمترکاشوند تصریح کرد: از امروز کانکس یا ماشین

 .ومان تأمین کنندت 600هزار و  12مرغ مورد نیاز مردم را به قیمت بار حضور یافته، تا بتوانند تخممیادین و تره

ان مرغ در استهایی دارند. حمید کاشانی یکی از تولیدکنندگان تخممرغ نیز حرفاما همه ماجرا این نیست و تولیدکنندگان تخم

های گیرد که آنفلوانزای حاد پرندگان سبب از بین رفتن پرندهمرغ از سال گذشته نشأت میگوید، علت گران شدن تخماصفهان می

 .دوباره امسال نیز بخش زیادی از آن به سمت نابودی رفت ها جان نگرفته،گذار شد و هنوز این مرغداریمرغ تخم مرغداری

عمل نکرده، اگرچه قبول  طور که باید برای برخورد با این بیماریوی با انتقاد از عملکرد سازمان دامپزشکی گفت: این سازمان آن

عنوان درصدی قیمت ذرت و سویا به 40تا  30وی افزایش .له در اختیار سازمان دامپزشکی نیستداریم بودجه مورد نیاز برای این مسئ

تر اینجاست که با افزایش اندک شده دانست و افزود: جالبها را یکی دیگر از عوامل مؤثر بر قیمت تمامدو نهاده مصرفی در مرغداری

اند که معلوم نیست، دلیل آن چه گذار به دو برابر افزایش قیمت داشتهتخم هایهای مصرفی برای مرغها و ویتامینقیمت دالر، مکمل

ای به جای آنکه از تولیدکننده :های تنظیم بازاری دولت، گفتمرغ با انتقاد از سیاستیکی دیگر از تولیدکنندگان تخم.بوده است

د مرغ وارروند تخمه، حمایت کنند، میهایش از بین رفته و به دلیل بیماری به خاک سیاه نشستکه اکنون تمام مرغ

 .حل استترین راهکنند که سادهمی

 تر استدامپینگ ترکیه در بازار تخم مرغ/ قیمت تخم مرغ ترک از ایرانی ارزان

به  ه وقیمت اجازه دهند تا مرغدار جان گرفتتوانند با حمایت از تولیدکنندگان و ارائه تسهیالت ارزانکه میوی اضافه کرد: درحالی

ماه آینده تولید خود را وارد بازار کند، نه اینکه با جایگزین کردن آن با  4ترین حالت بتواند از بینانهمدار تولید وارد شود و در خوش

مرغ این را هم گفت که کشورهایی همچون ترکیه اکنون از این تولیدکننده تخم.محصوالت وارداتی تیشه به ریشه تولید داخل بزنند

دالر قیمت را  2کیلویی  24اند تا جایی که در هر کارتن مرغ زدهکشور ما سوءاستفاده کرده و دست به دامپینگ قیمت تخم وضعیت

 6شده تولیدکننده داخلی که قیمت تمامهزار تومان است درحالی 6مرغ ترک در ایران شده هر کیلو تخمپایین آورده و قیمت تمام

عنوان یکی از غذاهای مصرفی قشر ضعیف خانوار محسوب شده که مرغ بهان در حالی است که تخماین سخن.تومان است ۷00هزار و 

 .تواند به فقر غذایی و حذف آن از دهک پایین جامعه منجر شودافزایش قیمت آن می

wstext.php?nn=http://www.farsnews.com/ne139610040013۷3 
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 تخم مرغ
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۵ : تاریخ

 آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و آقایی تخم مرغ/ فضای روانی جامعه روی قیمت اجناسی مانند برنج و لبنیات اثرگذار است

های رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: متولیان امر معتقدند آنفلوانزای فوق حاد پرندگان وارد کشور شده و همین موضوع روی مرغ 

رسول جهانگیری امروز در  .اندگذار شدهگذار کشور اثر گذاشته است، چرا که مجبور به معدوم کردن چند میلیون مرغ تخمتخم

 وقف آنفلوانزای معتقدند امر متولیان: کرد اظهار بازار، در مرغ تخم قیمت افزایش به اشاره با اصفهان در فارس خبرنگار با وگوگفت

کشور اثر گذاشته است، چرا که مجبور به معدوم کردن  گذارتخم هایمرغ روی موضوع همین و است شده کشور وارد پرندگان حاد

مرغ اثر گذاشته است، افزود: برای گذار روی بازار تخمهای تخممرگ و میر مرغ کهوی با بیان این.اندگذار شدهچند میلیون مرغ تخم

تثبیت و تنظیم بازار، مقرر شده واردات انجام شود و باید بگویم جامعه ایرانی به دلیل مشکالت اقتصادی که بیش از حد رکود و یا 

رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه نباید از تأثیر .کندیبیش از حد نوسان بازار دارد، جو روانی نیز به گرانی تخم مرغ کمک م

انند برداری عملی برسند و مجو روانی بر گرانی غافل شد، عنوان کرد: برای تنظیم بازار یک فرصت دو ماهه نیاز است تا به مرحله بهره

شود تا تنظیم بازار که یک واردات اولیه باعث میوی با بیان این.کاالهای دیگر نیست که زمان زیادی الزم باشد تا بازار تنظیم شود

ریزی و جبران کمبودها نیاز به یک فرصت دو ماهه دارد و چون روند آن سریع تخم مرغ به حالت قبلی باز گردد، مطرح کرد: جوجه

ی جنوب و شمال کشور در هاجهانگیری با اشاره به سرمازدگی میوه.تواند کار مشکلی باشداست بنابراین تنظیم بازار تخم مرغ نمی

سال گذشته، مطرح کرد: در ابتدا یک افزایش قیمتی شاهد بودیم اما به محض صدور دستور واردات میوه، قیمت آن در همان حد 

ر آن زاتواند به بازار برسد، تنظیم باتر میمرغ نیز با توجه به این که سریعماند و پس از مدتی نیز کاهش یافت، در رابطه با مرغ و تخم

در ابتدای زمستان هستیم اما آب و هوای بهاری  :وی با اشاره به تغییرات جوی ایجاد شده، تأکید کرد.تواند انجام گیردبا واردات می

کند و همین نوسان هوا باعث شود و چند درجه دمای هوا افت میساعت وضعیت دگرگون می 24کنیم، همچنین در یک را تجربه می

رئیس اتاق اصناف اصفهان ادامه داد: .بردشود که کل محصول یک استان را از بین میار در یک مقطع زمانی میبروز یک نوسان باز

شود که روی به هم ها بیشتر حس میناپذیری در مرغداریناپذیر است و این اجتنابآلودگی هوا و نوسانات آب و هوایی که اجتناب

وی با اشاره به وضعیت بازار برنج، بیان کرد: به منظور حمایت از برنج ایرانی، واردات .اثرگذار استها ریختن تعادل بازار و تغییر قیمت

برنج خارجی ممنوع شد و اعالم شدن این موضوع باعث ایجاد یک جو روانی منفی شد، در حالی که کمبودی در این خصوص نداریم؛ 

زی کمیاب است اگر مورد استفاده هم نباشد اما باز هم نسبت به خرید در کشور ما وضعیت به نحوی شده است که اگر اعالم شد چی

دهند جهانگیری ادامه داد: قشر کم درآمد و کمتر برخوردار، برنج ایرانی را در سبد مصرف خانوار خود قرار نمی.کنیمآن کاال اقدام می

شود کنند؛ زمانی که ممنوعیت واردات برنج اعالم رسمی هزار تومان در هر کیلو را دارد، مصرف می 4تا  2و برنج وارداتی که قیمت 

تواند خودش را کنترل کند اما این اعالم رسمی، گذارد، در حالی که اعالم رسمی آن ضرورتی ندارد و بازار میچنین تأثیری بر بازار می

ت، خاطرنشان کرد: افرادی که کارشان که جامعه ایرانی بیش از حد خبری و سیاسی شده اسوی با بیان این.ریزدوضع را به هم می

رئیس .شود به بازار شوک وارد شودها باعث میاند و همینزده شدهزنند و سیاستهای سیاسی میسیاست نیست دست به تحلیل

حت و صاتاق اصناف اصفهان با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت تولیدات لبنی صنعتی در فضای مجازی، بیان کرد: از 

سقم این موضوع خبری ندارم اما در بازار تنشی در خصوص کاهش عرضه نسبت به تقاضا یا کمبود محصول نداریم، در شب یلدا نیز 

ها انجام شد اما ها وصول شد که نظارت بر آنهای موردی از افزایش قیمتبا فراوانی همه محصوالت روبرو بودیم هر چند گزارش

 .کمبود کاال نداشتیم
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 تخم مرغ
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۴ : تاریخ

 هزار تن تخم مرغ ۲۰تومانی از امروز/ کاهش قیمت با واردات  ۶۰۰هزار و 11ای آغاز عرضه تخم مرغ شانه

هزارتن تخم مرغ برای کاهش قیمت آن خبرداد، همچنین مهرفرد معاون وزیر جهاد کشاورزی  20دبیر ستاد تنظیم بازار از واردات  

به نقل از  اری فارسخبرگزبه گزارش  .تومان از امروز دوشنبه خبرداد 600هزار و  11ای از عرضه تخم مرغ تنظیم بازار به نرخ شانه

و جلوگیری از افزایش قیمت آن یکی از نمونه هاست که  نان، ماجرای ورود رئیس جمهور به مساله گرانی  پایگاه اطالع رسانی دولت

صنعت، معدن و تجارت نیز بوده است و اگرچه این مساله مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت .در یک ماه گذشته شاهد بودیم

همچنان جای نظارت بیشتر احساس می شود، اما نکته قابل توجه آمارهای منابع رسمی از جمله بانک مرکزی از قیمت کاالهای 

اکی دهد، قیمت بسیاری از خورتازه ترین گزارش بانک مرکزی از قیمت کاالهای اساسی نشان می.اساسی در یک سال گذشته است

براساس اعالم بانک مرکزی، در هفته منتهی به یکم دی .ها در یک سال گذشته پایین تر از نرخ تورم و در واقع تک رقمی بوده است

درصد، روغن نباتی  ۷.5درصد، گوشت مرغ  3.2درصد، حبوب  2.2درصد، برنج  4.3ماه متوسط قیمت متوسط خرده فروشی لبنیات 

درصد کاهش داشته است. این در شرایطی است که در برخی کاالها نیز از جمله تخم مرغ،  12.۷ افزایش و قیمت قند و شکر 2.2

 .ایممیوه و سبزی، گوشت قرمز و چای شاهد افزایش تورم بوده

 لیکی از کاالهایی که در روزهای اخیر با گرانی همراه بوده قیمت تخم مرغ در بازار است. رییس ستاد تنظیم بازار عمده ترین دلی

گرانی آن را آنفلوانزای مرغی و از بین رفتن مرغ های تخم گذار عنوان کرده و به پایگاه اطالع رسانی دولت گفت: با وجودهمه اقدامات 

هزار تن تخم مرغ به  20از جمله توقف صادرات مرغ و تخم مرغ تلف شدن مرغ ها باعث کمبود تخم مرغ در کشور شده و با واردات 

محسن بهرامی ارض اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به برنامه ریزی دولت برای حل .مت ها خواهیم بودزودی شاهد کاهش قی

مشکل کمبود مرغ و تخم مرغ در کشور به پایگاه اطالع رسانی دولت گفت: شیوع آنفلوانزای مرغی باعث شد تا با وجود ممنوعیت 

وی با اشاره به توقف صادرات  .ت، شاهد کاهش عرضه مرغ و تخم مرغ باشیمصادرات و همه اقداماتی که دراین زمینه صورت گرف

های آسیب ندیده گفت: با این وجود شیوع آنفلوانزای تخم مرغ و مرغ و همچنین برنامه ریزی دولت برای افزایش دوره نگهداری مرغ

میلیون مرغ تخم گذار از چرخه تولید و در  11.5کشور جهان و تشدید این وضعیت به دلیل سرما باعث از بین رفتن  52مرغی در 

به گفته وی با ورود تخم مرغ های وارداتی و توزیع آن به قیمت مصوب، کسری تخم مرغ جبران  .نهایت کمبود تخم مرغ شده است

امروز خبر داد و مرغ وارداتی از اکبر مهرفرد، معاون وزیر جهادکشاورزی نیز از آغاز توزیع تخمعلی.و قیمت ها کاهش پیدا می کند

مرغ شیرینگ پک )بسته بندی شده( باید و هر شانه تخم تومان ۶۰۰هزار و  11مرغ باید به قیمت مصوب هر شانه تخم :گفت

وی با بیان اینکه وزارت کشاورزی از ماه گذشته اجازه واردات این محصول را برای .تومان در بازار مصرف فروخته شود 600هزار و  12

صادر کرده بود گفت: اینکه عنوان می شود ورود دیرهنگام به این مساله داشتیم، صحیح نیست؛ چرا که بیماری آنفلوآنزای تنظیم بازار 

کند، اما این بار این اتفاق نیفتاد و چنین فوق حاد پرندگان که در سال گذشته رخ داد، معموال در فصل تابستان فروکش پیدا می

مرغ و واردات در صورت نیاز بر بینی و محاسبه است و تنظیم بازار تخماحتمالی آن غیرقابل پیش هایها و پیامدها و آسیببیماری

قانون اساسی به اتحادیه و تشکل بخش خصوصی واگذار شده است و وزارت جهاد کشاورزی بر روند آن نظارت کامل  44اساس اصل 

ارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال گذشته ایران با بیماری معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وز.دارد و خواهد داشت

های مولد آلوده و در نتیجه کاهش تولید ناشی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مواجه شد، گفت: این اتفاق و حادثه غیرمترقبه حذف گله

 .کنند و مشکالتی مشابه ایران دارندنرم می کشور جهان با همین بیماری دست و پنجه 30از آن را در پی داشت و در این میان نیز 

این اظهارات در شرایطی است که هم اکنون نیز برای تعادل بازار مرغ در شب عید توافقاتی صورت گرفته است. بر این اساس با 

http://awnrc.com/index.php
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داقل یزی شده تا حروزه برنامه رجانبه بین معاونت تولیدات دامی، بورس کاالی ایران و انجمن تولیدکنندگان جوجه یکتوافقات سه

از سوی دیگر گرانی برنج، میوه و گوشت قرمز نیز از دیگر مواردی .روزه در بورس کاال عرضه شوددرصد از تولید ماهانه جوجه یک 20

بوده که در یک سال گذشته شاهد بودیم و بر این اساس با ورود ستاد تنظیم بازار و عرضه این محصوالت التهاب بازار برطرف شده 

 .در این راستا هماهنگی الزم بین وزارت صنعت و کشاورزی نیز برای عرضه کافی محصوالت غذایی صورت گرفته است است.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961004001903 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۵تاریخ: 

تومان است/ به تولیدکنندگان متضرر از آنفلوآنزا، سریعاً خسارت پرداخت  1۲۵۰۰مرغ حداکثر قیمت هر شانه تخم

 مرغ را از بازار کوتاه کردیمشود/ دست دالالن تخممی

بر آن داشته تا با تدابیر الزم مثل واردات این محصول از خارج  مرغ در بازار، دولت رادر چند روز اخیر، مساله افزایش قیمت تخم

 .ها را به سمت نقطه تعادلی شیفت دهدکشور، قیمت

مرغ در بازار، دولت را بر آن داشته تا با تدابیر الزم مثل واردات این محصول به گزارش ایانا،در چند روز اخیر، مساله افزایش قیمت تخم

 های وزارت جهاد کشاورزیا به سمت نقطه تعادلی شیفت دهد. پایگاه اطالع رسانی دولت برای بررسی برنامهها راز خارج کشور، قیمت

معاون توسعه بازرگانی و "مرغ و حمایت توامان از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، با علی اکبر مهرفرد، جهت تنظیم بازار تخم

 گذرد.ام داده که در ادامه از نظر میوزارت جهاد کشاورزی گفتگویی انج "صنایع کشاورزی

 کند؟ها کاهش پیدا میمرغ، آیا قیمتبا واردات تخم

ریزی شده است و شروع هم شده اگر به همان شکل که ما پیش بینی کردیم، کار واردات انجام شود، قیمت ازآنجایی که واردات برنامه

یی نیست که واردات و صادرات آن در دنیا متداوم باشد چرا که کاالیی مرغ کاالدانید تخمکاهش پیدا خواهد کرد. همان طور که می

یابد و ها قطعاً کاهش میای که پیش بینی کردیم واردات صورت بگیرد، قیمتشود؛ بنابراین اگر طبق برنامهآسیب پذیر محسوب می

 بازار به سمت قیمت تعادلی پیش خواهد رفت.

 مرغ چقدر است و مردم حداکثر چه مبلغی را باید پرداخت کنند؟مدر حال حاضر بیشینه قیمت هر شانه تخ

ها اطالع دقیقی در دست نیست. در بحث خرده فروشی ممکن است مغازه مرغ در مغازهدر حال حاضر در خصوص قیمت هرشانه تخم

امر به نرخ نامه اصناف بر میگردد که مرغ را با قیمت باالیی بفروشد و فروشگاهی دیگر، جانب انصاف را رعایت کند. این داری، تخم

 شود اجازه فروش وها هستند. منتهی آن چیزی که بنا بر تصویب کارگروه تنظیم بازار در میادین عرضه میدر جریان قیمت گذاری

 دهد.تومان )دوازده هزار و پانصد تومان( را نمی12500بندی شده، بیشتر ازمرغ بستهعرضه تخم

مرغ در بسیاری از کشورها مشکالتی ایجاد کرده است و فقط ایران درگیر آن نیست؛ در تخم آنفلوآنزا برای قیمت

 تواند برای مقابله با این مشکل، مؤثر باشد؟مدت چه روشی میکوتاه

ف ربله، در حال حاضر بسیاری از کشورها درگیر این بیماری برای صنعت طیور خود هستند. پیش از افزایش قیمت ها، عالوه بر مص

های خاص، زدن ای است غیر قابل پیش بینی مثل آفتمرغ را در دستور کار داشتیم؛ منتهی آنفلوآنزا حادثهخودمان صادرات تخم

دهد با این حال، شیوع آنفلوآنزا ازطریق پرندگان مهاجر است که سموم و سرما یا موارد دیگری که برای محصوالت کشاورزی رخ می

های مربوطه بخش صنعتی آلوده ها و نظارتهای روستایی رفته و سپس حتی با وجود تالشپرندگان و مرغمتاسفانه ابتدا به سراغ 

 های تخم گذار تعهدکرده اند عرضهرود؛ یکی اینکه اتحادیه مرغشده است.البته جدای از آنفلوآنزا چندین اتفاق به موازات هم پیش می

و شبکه توزیع صورت بگیرد. دوم اینکه اجازه واردات داده شده که حداکثر فعال مستقیم به همین قیمتی که گفته شد در میادین 

پیدا  های طیور گسترشها در خصوص موضوع مبارزه با بیماریشود و مطلب دیگر اینکه برنامهتاپایان فروردین ماه این امر کنترل می

ن چهار، پنج اقدامی که اتحادیه بصورت مستقل انجام کند.و همچنین در مناطق پاک، جوجه ریزی جدیدی صورت میگیرد. با ایمی

 یابد. البته دقت شده است که واردات نیز از لیست کشورهای پاک، انجام شود.ها کاهش میدهد، قطعا قیمتمی

 مرغ دارد؟ای برای حمایت از تولیدکنندگان تخموزارت جهاد کشاورزی چه برنامه

http://awnrc.com/index.php
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ها در سراسر کشور است که های معدوم شده بخاطر آنفلوآنزا به صاحبان مرغداریرات مرغبرنامه وزارت جهادکشاورزی، پرداخت خسا

ای را به این بخش داشته است و های سازندهدر کوتاه ترین و سریع ترین زمان ممکن، انجام خواهد شد. دولت خوشبختانه کمک

ن و افزایش عمر ماندگاری طیور در نظر گرفته ایم که ها از طرق مختلف ادامه دارد. همچنین برای تجهیز کردهمچنان این کمک

 مرغ مثل سابق به میزانی عرضه شود که شرایط به حالت طبیعی برگردد.تخم

مرغ داشتیم. این برنامه را ادامه خواهیم داد هزارتن صادرات تخم100نیز،94هزارتن صادر کردیم و سال50همان طور که سال گذشته

ود. های نظارتی جلوی سواستفاده دالالن گرفته شکننده و تولیدکننده، با کنترل و فعالیت دستگاهاز مصرفتا در کنار حمایت توامان 

 کننده متضرر شود وها بر این منوال است تا دراین شرایط و مشکالت پیش آمده، دالالن از بازار خارج شوند تا نه مصرفریزیبرنامه

 نه تولیدکننده./

http://www.iana.ir/fa/news/50۸2۷/%D9%۸2%DB%۸C%D9%۸5%D۸ 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۶تاریخ: 

 مرغ با اتکا به تولید داخلی/ واردات راهکار موقت استاولویت تنظیم بازار تخم

مرغ با اتکا به تولید داخلی شده در خبرگزاری ایلنا اعالم کرد که تنظیم بازار تخمکشاورزی در واکنش به ادعای مطرحوزارت جهاد 

 .مرغ راهکار موقت استاولویت این وزارت و با توجه به شیوع بیماری آنفلوانزا، واردات تخم

ده در خبرگزاری ایلنا مبنی بر تمایل دولت به واردات به جای به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، در واکنش به ادعای مطرح ش

مرغ در داخل،مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در توضیحاتی ضمن رد این ادعا تامین حل مشکل تولید تخم

رت جهاد کشاورزی در دولت های امنیت غذایی و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی با اتکا به تولید داخلی را سیاست راهبردی وزا

مرغ و کاهش آسیب یازدهم و دوازدهم اعالم کرد. متن این توضیحات به شرح زیر است:در راستای رونق و پایداری تولید داخلی تخم

ازی و سهای شیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان اقدامات متعددی انجام شده است که برنامه ریزی معاونت امور تولیدات دامی برای باز

بازگشت واحدهای آسیب دیده به مدار تولید و آغاز جوجه ریزی مرغ تخم گذار در مناطق عاری از بیماری آنفلوانزای فوق حاد 

پرندگان از جمله این اقدامات است.این گزارش،اتخاذ راهکار افزایش سن گله در واحدهای پرورش مرغ تخم گذار را از دیگر برنامه 

مرغ از تولید داخلی عنوان کرده و می افزاید:به منظور حمایت از صنعت مرغداری، زی برای تامین تخمهای وزرات جهاد کشاور

میلیارد تومان به مرغداران 30میلیارد تومان برای جبران خسارت مرغداران در هیات وزیران به تصویب رسیده و تاکنون100پرداخت

گزارش با اشاره به تصمیمات ستاد ملی مقابله با آنفلوانزای پرندگان و اقدامات آسیب دیده از بیماری آنفلوانزا پرداخت شده است.این 

مستمر سازمان دامپزشکی و تولید کنندگان برای مقابله و پیشگیری از شیوع این بیماری، تصریح می کند:در حال حاضر آنفلوانزای 

است و شیوع این بیماری موجب معدوم سازی گله های کشور جهان )از جمله کشورهای اروپایی(شیوع یافته 32فوق حاد پرندگان در

مرغ در این کشورها شده است.این گزارش در ادامه با اشاره به این که اجازه واردات با هدف تامین مرغ تخم گذار و افزایش قیمت تخم

ست، تاکید می کند:به منظور ها و حمایت از مردم و مصرف کنندگان اتخاذ شده ارویه قیمتکسری تولید و جلوگیری از افزایش بی

 مرغ وارداتی صرفا با هماهنگی با اتحادیه مرغداران و از طریق شبکه های تنظیم بازار توزیع می شود./پیشگیری از سودجویی، تخم

http://www.iana.ir/fa/news/50۸60/%D۸%A۷%D9%۸۸%D9% 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۵تاریخ: 

 مرغ در هر سالدرصدی قیمت تخم 1۴.۸رشد متوسط 

درصد رشد  14.۸طور متوسط ساالنه کند، اما بهویژه در فصول سرد سال، نوسانات زیادی را تجربه میمرغ بههرچند قیمت تخم

مرغ، مسئوالن را به فکر حل معضل انداخت. یکی از راهکارهایی روزها سر و صدای گرانی تخمبه گزارش خبرنگار ایانا، این .قیمتی دارد

ماه، که در این میان ارائه شد، باز شدن راه واردات بود. در حال حاضر طبق آخرین گزارش بانک مرکزی تا هفته منتهی به اول دی

 دهد.درصد افزایش را نشان می 9هفته قبل از آن  تومان بوده که نسبت به ۸90هزار و  15مرغ قیمت هر شانه تخم

کند که در سه ماهه آذر، دی و بهمن، این نکته را گوشزد می 95مرغ در پاییز و زمستان سال نگاهی اجمالی به نوسانات قیمتی تخم

روزه، با توجه به شیوع ها تقریباً یکسان بوده است. این در حالی است که طبق برآوردهای انجمن تولیدکنندگان جوجه یکقیمت

ها کرد. علت عدم افزایش نرخگذار، قیمت این محصول باید افزایش پیدا میهای تخمبیماری آنفلوآنزای فوق حاد و حذف متعدد گله

مرغ در سال مرغ بوده است.به هر ترتیب، تخمگذار و صادر نشدن تخمها تولید بیش از حد مزارع تخمبا وجود حذف یک چهارم گله

درصدی را تجربه کرد. این در حالی است  1۸.5تومان در هر کیلوگرم عرضه شد و نوسانی  559گذشته با میانگین قیمتی سه هزار و 

تومانی  ۸5با افت  ۸4کند. در سال روند صعودی را حفظ می ۸3تومان بوده و تا سال  446حدود  13۸0مرغ در سال که نرخ تخم

 90ادامه یافت تا اینکه در سال  ۸9شود. این افت و خیزها تا سال ل پس از آن سیر صعودی تکرار میرو شده و دوباره تا سه ساروبه

تومان رسید. بنابراین قیمت این محصول طی  320درصد رشد، به دو هزار و  95تومان با  1۸۷هزار و مرغ از یکبه یکباره قیمت تخم

 ۸90هزار و  15مرغ به ه است.اکنون نیز همانطور که گفته شد بهای تخمدرصد رشد داشت 14.۸سال به طور میانگین ساالنه  16

 تومان تا همین چند روز گذشته رسید که خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده، این هیجان تا حدی فروکش کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/2050۸/%D۸%B1%D۸% 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۵تاریخ: 

 ایهای زنجیرهمرغ در میادین و فروشگاهتن تخم 13۰آغاز توزیع 

 .مرغ در بازار خبر دادتن تخم 130معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی از آغاز توزیع 

( در بازار خبر داد و به مهر گفت: همین 96ماه مرغ وارداتی از امروز )دوشنبه چهارم دیتن تخم 130اکبر مهرفرد از آغاز توزیع علی

مرغ در حال توزیع در بازار است.وی با بیان اینکه محموله فعلی از کشور ترکیه وارد شده است، افزود: پاکی این االن این میزان تخم

ه و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.معاون وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به محموله توسط سازمان دامپزشکی کشور تأیید شد

کند، ضمن اینکه هزار تومان رسیده است، اضافه کرد: البته آمار، این اعداد را تأیید نمی 20مرغ در بازار به اینکه قیمت هر شانه تخم

بندی تومان و بدون بسته 600هزار و  12شده، صورت شیرینگ پکبه شود،بار توزیع میهای وارداتی که در میادین میوه و ترهمرغتخم

مرغ های نظارتی باید قیمت تخمبار، سازمانتومان عرضه خواهد شد.مهرفرد تأکید کرد: خارج از میادین میوه و تره 600هزار و  11

 های نظارتی نباشد.ازی به ورود سیستمخواهیم مسائل قیمتی را رعایت کنند تا نیکنندگان میرا کنترل کنند و ما از عرضه

بیشتر  حاد پرندگان درمرغ در کشور، با بیان اینکه بیماری آنفلوآنزای فوقوی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دلیل گرانی تخم

نند. کجه نرم میکشورهای دنیا شیوع پیدا کرده است، افزود: کشورهایی مثل آلمان، فرانسه و چین نیز با این بیماری دست و پن

های این بیماری مدام در حال تغییر است و پرندگان مهاجر، علت شیوع آن هستند.معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سویه

میلیون مرغ تخمگذار  15این بیماری در کشور ما نیز شیوع یافته و باعث معدوم شدن مرغ تخمگذار شده است، در واکنش به اینکه 

میلیون صحت ندارد، اما چند میلیون مرغ از بین  15اری آنفلوآنزای پرندگان در کشور از بین رفته است، تصریح کرد: عدد بر اثر بیم

رفته و تولید کاهش یافت.مهرفرد با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای مقابله با شرایط به وجود آمده، گفت: در مناطق پاک، 

طور بالقوه ظرفیت صادرات ت تا برای آینده تولید انجام شود و مشکلی برای تأمین پیش نیاید. ما بهریزی در حال انجام اسجوجه

مرغ را از کشور قطع کردیم.وی اظهار کرد: تعرفه مرغ از کشور را داریم. همچنین سه ماه است که صادرات تخمهزار تن تخم 200

 ایم.ه و اجازه واردات این کاال را صادر کردهدرصد کاهش یافت 5درصد به  55مرغ نیز از صادرات تخم

ای که برای تنظیم بازار تعریف مرغ وارد کند، اما باید در شبکهمعاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: هر کسی مجاز است که تخم

باشد. ضمن اینکه تمهیدات  شده، آن را توزیع کند؛ بنابراین الزم است که با اتحادیه سراسری مرغداران میهن در این زمینه هماهنگ

 بار توزیع شود./ها در میادین میوه و ترهمرغالزم اندیشیده شده تا این تخم

http://www.iana.ir/fa/news/50۸16/%D۸%A2%D۸%BA%D۸% 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۴تاریخ: 

توانند بازار را مدیریت گردد/ وزارت جهاد کشاورزی و تعزیرات با همکاری هم میمرغ به سطح قبلی بازمیقیمت تخم

 کنند

مرغ در یک هفته اخیر گفت: رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به رشد قیمت تخم

در افزایش  "آنفوالنزای مرغی"و  "های خوراکی برای طیورتغییر قیمت نهاده"، "ارسیدن زمستانتغییر فصل و فر"عواملی چون 

 .مرغ مؤثر بوده استقیمت تخم

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، علی اکبری در پاسخ به پرسش پایگاه اطالع رسانی دولت درباره راهکار پیشنهادی 

در واقع آسان ترین کاری که در حال » مساله قیمت تخم مرغ در مقطع فعلی اظهار کرد:  کمیسیون کشاورزی مجلس برای حل

حاضر می توان انجام داد این است که در سطح استان ها از فعاالن پرورش مرغ و تخم مرغ بایستی حمایت کرد و برای آن ها مشوق 

ان و دالل هایی هم که باعث تنش در قیمت ها می شوند و وی در ادامه افزود: باید به واسطه گر«.های مطلوبی را در نظر گرفت

فضای بازار را برهم می زنند، برخورد کرد تا قیمت تخم مرغ متعادل شود؛ به نظر می رسد هم وزارت جهاد کشاورزی و هم تعزیرات 

اینکه آنفوالنزای مرغی باعث رییس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین با اشاره به .با همکاری هم می توانند بازار را مدیریت کنند

معدوم شدن بخش بزرگی از مرغ های موجود در مرغداری ها شده و ورود به فصل زمستان هم در افزایش قیمت تخم مرغ، تاثیر 

طبیعی است که با برهم خوردن ظرفیت تولید در بخش مرغ های گوشتی و تخم گذار به دالیل فصلی، »مستقیم گذاشته، گفت: 

ماری های واگیر، قیمت ها در کوتاه مدت افزایش پیدا کند، اما این شرایط گذراست و به زودی قیمت ها به سطح قبلی نهاده ای و بی

البته نباید از فعالیت افراد سودجو و واردکنندگان » نماینده مجلس دهم در ادامه به پایگاه اطالع رسانی دولت گفت: «.باز خواهد گشت

ل شد، چرا که همین افراد با دخالت در قیمت گذاری، تعادل بازار را برهم می زنند؛ بنابراین می انحصاری خوراک دام و طیور غاف

 «.توان با حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده، با افزایش تصنعی قیمت ها مقابله کرد

http://www.iana.ir/fa/news/50۸0۷/%D9%۸2%DB%۸C%D9 
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 تولیدات باغی
 ایران اکونا – ۱۳۹۶دی / /  ۰۹شنبه , 

 برابر متوسط کشور 1۰تولید سیب 

 10تن در هکتار خبر داد که  16۸با برداشت  95معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر از تولید شگفت انگیز باغدار نمونه کشوری در سال 

اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز .برابر متوسط تولید کشوری است

های بخش کشاورزی اظهار کرد: این مراسم روز دوشنبه هفته جاری با حضور در نشست خبری به مناسبت معرفی سی و دومین نمونه

وی افزود: هدف از برگزاری این همایش ارج نهادن به تالش .شودایشهای صدا و سیما برگزار میمقامات کشوری در محل مرکز هم

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج .کشاورزان و ایجاد فرصت و زمینه مناسب برای طرح مشکالت آنها با مسئوالن است

ری در بخش کشاورزی از جمله دستاوردهایی است که در گذاکشاورزی ادامه داد: معطوف نمودن نظر مسئوالن و ترغیب به سرمایه

باغبانی، ترویج آموزش، خاک  شیالت، مانند هایی بخش زیر در های بخش کشاورزی زند تصریح کرد:نمونه.شوداین مراسم محقق می

 یکتاب در آن زئیاتج که هستند هاییویژگی و اختصاصی شرایط و آبخیزداری انتخاب شده اند که عالوه بر شرایط عمومی داری 

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: رعایت .شده و در اختیار فعالین بخش کشاورزی قرار می گیرد چاپ

محیطی و توجه به توسعه پایدار کمی و کیفی محصول، های زیستوری، مصرف بهینه از انرژی و آب، رعایت کامل جنبهاصل بهره

انتقال دانش به کشاورزان دیگر و توجه به کاهش ضایعات، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و رعایت استانداردها در تولید از مشارکت و 

 .های بخش کشاوزی برای انتخاب نمونه ها در نظر داشته اندهای تعیین نمونههایی بوده که بر این اساس کمیتهشاخص

درصد آنها  ۷۸های بخش کشاورزی دریافت شده است که دوره از انتخابات نمونه پرونده از داوطلب شرکت در این 1336زند گفت: 

 ۸6آنها  سال سن و بزرگترین 30دارای  95درصد مربوط به زنان است. کوچکترین نمونه انتخاب شده سال  13مربوط به مردان و 

 102های بخش کشاورزی در سال گذشته نمونهوی با اشاره به افزایش شاخه های کشاورزان نمونه یادآور شد: در .سال سن دارد

 .مورد، رسیده است 153ها به رشته انتخاب شدند که این رقم در سال جاری با افزایش رشته

 به برابر متوسط کشوری است 3متوسط تولید گندم کار نمونه 

نفر،  20ل جاری گفت: در حوزه زراعت های برگزیده شده در سارئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به رشته

نفر، امور  15آبخیزداری  نفر، 10ها نفر و تشکل 13نفر، ترویج  2۸نفر، آب و خاک و صنایع  ۷نفر، شیالت  19در حوزه دام و عشایر 

ی دارای مدرک های انتخاب شده بخش کشاورزدرصد از نمونه ۷5زند یادآور شد: .اندنفر انتخاب شده 3۷نفر و باغبانی  3اراضی 

وی با اشاره .تحصیلی دیپلم و باالتر بوده است که این امر نشاندهنده تاثیر دانش و اطالعات فنی کشاورزان در بهبود عملکرد آنهاست

آید گفت: میانگین عملکرد کشاورز که در هفته جاری از آنها تقدیر به عمل می 1395به عملکردهای شاخص کشاورزان نمونه در سال 

تن است و این کشاورز  3.5تن در هکتار بوده است که متوسط عملکرد تولید گندم آبی در کشورمان  13ر آبی کشور حدود گندمکا

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش .برابر متوسط عملکرد کشوری داشته است 3از ارقام داخلی برای تولید خود استفاده کرده و تولیدی 

ر نمونه کشور نیز از ارقام داخلی بهمن و سرارود استفاده کرده است گفت: عملکرد جوکار نمونه و ترویج کشاورزی با بیان اینکه جوکا

وی ادامه داد: یکی دیگر .تن در هکتار را داشته است 5تن در هکتار بوده است و جوکار ما در بخش دیم نیز عملکرد  ۸.۸کشور نیز 

 16از یک باغ سیب است که متوسط عملکرد کشوری ما در این بخش  تن در هکتار 16۸های شاخص بخش باغبانی برداشت از نمونه

تن  95زند افزود: تولید انار کشاورز نمونه نیز .برابر متوسط تولید داخلی برداشت شده است 10تن در هکتار است که نامبرده  1۷تا 

نمونه های بخش کشاورزی تمام شاخص های وی با بیان اینکه تمام .برابر عملکرد متوسط داخلی در کشور است ۷در هکتار بوده که 

http://awnrc.com/index.php
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مورد نظر ما رو رعایت کرده اند و در برخی موارد تولیدات دیگران از آنها بیشتر بوده اما به دلیل اینکه استاندارد های ما را رعایت 

معاون وزیر .شده است تن در هکتار با رقم شیرودی انتخاب 11نیز حدود  95برنجکار نمونه سال  :نکرده و انتخاب نشده اند تصریح

جهادکشاورزی در پاسخ به این سوال خبرنگار مبنی بر اینکه چرا درسال های گذشته همواره از لزوم انتقال دانش و تجربیات کشاورزان 

 های بخشنمونه صحبت شده اما به درستی به بدنه بخش کشاورزی انتقال نیافته است و تفاوت معناداری میان عملکرد نمونه

های ها و تجربیات کشاورزان نمونه به بدنه بخش کشاورزی،کانونانتقال دست آورد برای با دیگر کشاورزان وجود دارد گفت:  کشاورزی

ها به بخش کشاورزی دارند اما تعداد آنها یادگیری توسط کشاورزان نمونه ایجاد شده است که نقش موثری در انتقال تجربیات نمونه

کانون اصلی یادگیری، توسط  260وی افزود: در این راستا تا به امروز .یل به همکاری در این ارتباط ندارندها تماکم است و همه نمونه

زند .سایت الگویی ایجاد شده است که امیداریم این تعداد در سال جاری افزایش داشته باشد ۷00نمونه های بخش کشاورزی و هزار و 

نمونه برای انتقال تجربیات خود به بدنه کشاورزی کشور  کشاورزان ترغیب برای تدول های مشوق باره در در پاسخ به سوال دیگر

گفت: نمونه های که به این کار مبادرت وزرند برای انتخاب در دور بعدی امتیاز دارند اما مشوق های مالی در این باره در نظر گرفته 

ایز انتخاب نمونه های بخش کشاورزی نیز گفت: جوایز رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درباره جو.نشده است

 .شود که از جزئیات آن اطالعی نداریمکشاورزان در قالب ارائه تسهیالتی توسط بانک کشاورزی پرداخت می

http://iranecona.com/۸0523/%D۸%AA%D9%۸۸%D9%۸4% 
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 تولیدات زراعی
 ایران اکونا - ۱۳۹۶دی / /  ۰۲شنبه , 

 جایگزینی برای تولید محصول پرآبخواه شلغم نیست

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان یزد در مورد تداوم کشت محصول پرآبخواه شلغم در استان، گفت: هنوز جایگزینی برای تولید 

هزار تن محصول شلغم از مزارع استان،  5۷، با اشاره به برداشت « محمدعلی حاتمی زاده».نداریماین محصول پرآبخواه در استان 

هکتار از اراضی کشاورزی در استان یزد به کاشت شلغم اختصاص دارد که در سال زراعی جاری از این  500هزار و اظهار کرد: یک

وی در مورد ادامه کاشت .های گذشته تفاوت چندانی نداشته استلهزار تن محصول برداشت شده که با میزان برداشت سا 5۷اراضی 

شلغم، محصولی پرآبخواه است اما در شهریورماه کشت و در پایان آذرماه برداشت  :این محصول پرآبخواه در استان نیز تصریح کرد

ن بودن تبخیر، تعرق و عدم تداخل با های آزاد بیشتر و مصرف آب پاییزه، پاییمی شود که به علت کوتاه بودن دوره رشد، وجود آب

مدیر امور زراعت جهادکشاورزی استان با بیان . های استان داردکشت سایر محصوالت و عملکرد باال، نقش مهمی در تولید علوفه دام

افزود: البته هنوز شود، رسد و مابقی جهت خوراک دام استفاده میها میدرصد از این محصول به مصرف انسان 10این که تنها حدود 

های تولیدکننده محصول شلغم در استان نیز وی در مورد شهرستان.جایگزینی برای تولید این محصول پرآبخواه معرفی نشده است

حاتمی زاده در مورد تسهیالت . کنندهای استان به جز شهرستان بافق، محصول شلغم را کشت میکشاورزان تمام شهرستان :فت

مورد کشت شلغم خاطرنشان کرد: سازمان جهادکشاورزی استان با اختصاص اعتبارات بالعوض در زمینه اجرای جهاد کشاورزی در 

وری از منابع آبی استان داشته است و های آبیاری مکانیزه به ویژه آبیاری تیپ در مزارع، نقش خود را در بهبود مدیریت و بهرهطرح

وی در پایان نیز اظهار کرد: . کندیی و سموم دفع آفات کشاورزان را نیز تامین مینهاده های مرغوب کشاورزی به ویژه کود شیمیا

توانند با مراجعه به مراکز جهادکشاورزی نسبت به تامین نهاده ها و تسهیالت مورد نیاز خود اقدام و اجرای اصول کشاورزان می

 .والی استان افزایش دهندمت هایخشکسالی با مقابله جهت را خود محصول عملکرد زراعی،به صحیح 

http://iranecona.com/۸0345/%D۸%AC%D۸%A۷%DB% 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۶ : تاریخ

 از آنفلوآنزا نخواهد بودسال آینده خبری  3ها علت اصلی شیوع آنفلوآنزای پرندگان / تا تراکم مرغداری

ها عاملی برای انتقال ویروس آنفلوآنزای پرندگان معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی گفت: تراکم و فشردگی مرغداری 

  .ایم تا سه سال آینده دیگر خبری از شیوع آنفلوآنزای پرندگان نخواهد بودبا استراتژی که در نظر گرفته است،

آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزا پرندگان در  ، در مورد تشریحخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی ی در گفتصفرعلی ماکنعل

گذار تردد وسایل حمل و نقل برای حمل کود، های تخمترین دالیل شیوع آنفلوآنزا در مرغداریکشور خاطرنشان کرد: یکی از عمده

 .جا و انتقال یابدشود، ویروس به راحتی جابهمرغ است که باعث میجایی خود تخماکسن، سم و حتی جابهو

استان کشور  9ها در کنار یکدیگر را یکی دیگر از عوامل شیوع بیشتر آنفلوآنزای پرندگان دانست و افزود: در وی تراکم مرغداری

 یکدیگر به هامرغداری اندک فاصله دلیل به ویروس جاییجابه شاهد هااستان ها وجود دارد و در همینبیشترین تمرکز مرغداری

 محیطی و استانداردهای غیرمجاز که مسائل زیستگیری سازمان دامپزشکی وجود مرغداریپیش و بهداشتی معاون به گفته.هستیم

شان ها هواکش خروجیشود، چرا که برخی مرغداریگیرند، نیز یکی دیگر از مشکالتی است که باید حل رعایت فاصله را در نظر نمی

 .با هواکش خروجی مرغداری بعدی به هم چسبیده است که خود در انتقال ویروس تأثیر به سزایی دارد

زیادی  هایریزیگذار اشاره کرد و گفت: برنامهریزی سازمان دامپزشکی برای تغییر استراتژی تولید در بخش مرغ تخموی به برنامه

مان به سمتی حرکت خواهد کرد که تا سه سال آینده هیچ گونه بیماری آنفلوآنزای پرندگان را در ایم و استراتژی کنترل بیماریکرده

خبرنگار فارس پرسید که طبق اعالم مسئوالن در .ها نخواهیم داشت و برای تنظیم بازار نیز مشکلی به وجود نخواهد آمدمرغداری

ها وارد آورد و مرغ و مرغداریاند که خسارت سنگینی بر پیکره تولید تخمگذار معدوم شدههای تخمدرصد مرغداری 25سال گذشته 

چرا امسال این سناریو دوباره تکرار شده است که وی ترجیح داد از توضیح مستقیم در این زمینه خودداری کند و گفت: طبق اعالم 

گذار ما معدوم شدند، اما نباید فراموش کرد که کنترل بیماری یکسری مهای تخدرصد از مرغ 25شخص آقای وزیر در سال گذشته 

حساب اند، حتما بیگذار معدوم شدههای تخمدرصد از مرغ 25گویند که ارکان خاص خود را دارد و امسال هم اگر تولیدکنندگان می

به گزارش خبرنگار فارس، طی یک ماه گذشته .دهیمو کتاب نیست و ما تمامی اطالعات الزم برای ذینفعان را در اختیارشان قرار می

هزار تومان افزایش یافته  1۷هزار تومان به  11ای ها قیمت این محصول از شانهبه دلیل شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان در مرغداری

مرغ به ز بازارهای وارداتی تخممرغ را صادر کرد و اکنون ترکیه یکی اهزار تن تخم 20تا جایی که ستاد تنظیم بازار دستور واردات 

گیر شده و دیگر های درگیر زمینکشورمان است، اما این هراس وجود دارد که با شیوع گسترده آنفلوآنزای حاد پرندگان مرغداری

وت سازمان دامپزشکی طی این مدت سک.توان تولید را نداشته باشند و بخشی از اشتغال و تولید کشور به همین دلیل از بین برود

اختیار کرده و از ارائه هرگونه مطلب در این زمینه خودداری نموده است، اما امروز باالخره معاون بهداشتی این سازمان با خبرنگار 

 .فارس مصاحبه کرد و تا حدی اطالعاتی را ارائه کرد

rsnews.com/newstext.php?nn=http://www.fa13961006000۸۷0 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۶تاریخ: 

 میلیارد تومان خسارت به مرغداران 3۰شود/ پرداخت زودی متعادل میمرغ در بازار بهقیمت تخم

مرغداران میهن، بیماری و تلفات عامل اصلی به گفته معاون بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و مدیرعامل اتحادیه 

 .شودمرغ متعادل میزودی قیمت تخممرغ و کاهش عرضه در بازار است که بهگرانی تخم

ویی که وگاکبر مهرفرد معاون بازرگانی و صنایع غذایی وزارت جهاد کشاورزی در گفترسانی دولت، علیبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع

مرغ در بازار گفت: آن چیزی که ما اعالم کردیم که در بازار شبکه خبر داشته است، درباره آخرین قیمت تخم 1۸:30با بخش خبری 

 600هزار و  11مرغ صورت عرضه مستقیم به فروش برسد و کارگروه تنظیم بازار برای شرایط حاضر تصویب کرده برای شانه تخمبه

ها در حال حاضر برای تنظیم شده تعیین شده است. این قیمتبندیتومان برای بسته 600هزار و  12بندی و صورت غیربستهتومان به

 ها برگردانیم.بازار است و هدف این است که در یک دوره زمانی قیمت بازار را نیز به این قیمت

نظر گرفته شده برای شرایط مرغ از این هم پایین است، اما این قیمت در وی بیان کرد: در شرایط نرمال و عادی بازار قیمت تخم

مرغ در بازار بیماری حاد تنفسی فعلی است که تا اطالع ثانوی اعالم شده است.مهرفرد افزود: علت اصلی و تنها علت گرانی تخم

ل اهای کشور( کنترل شد. ما در حآنفلوآنزا است. موج اول بیماری آنفلوآنزا اوایل سال بود که با مدیریت اتحادیه میهن )مرغداری

ایم، صادرات را نیز رو شدهدلیل بیماری آنفلوآنزا با کاهش تولید روبهایم و بهگذار را از دست دادههای مرغ تخمدرصد گله 25حاضر 

کند. ایم. بیماری آنفلوآنزا حادثه غیرمترقبه است و عمدتاً از طریق پرندگان مهاجر شیوع پیدا میبه دلیل کاهش تولید قطع کرده

کشور جهان درگیر این بیماری هستند و کشورهای درگیر این بیماری در بین پرندگان نیز با مشکل  32دهد که ر نشان میآخرین آما

رو هستند.وی درباره واردات تخم مرغ عنوان کرد: دولت از سه ماه قبل اجازه واردات را صادر کرد و تعرفه واردات افزایش قیمت روبه

نیازی به واردات نداریم؛ بلکه باید صادرات داشته باشیم، اما در چنین شرایطی برای رفاه حال مردم  کاهش یافت، اما در شرایط عادی

ماه نیز درصد به پنج درصد کاهش یافت و تا آخر فروردین 55پیشنهاد واردات دادیم که دولت نیز تصویب کرد و تعرفه واردات از 

با تغییر آب و هوا و اقدامات سازمان دامپزشکی و تدابیر الزم بتوانیم این بیماری شود بینی میتأیید اعتبار شده است؛ بنابراین پیش

مرغ وارداتی از ریزی است تا تولید افزایش یابد. عرضه تخمرا کنترل و مهار کنیم. معاونت امور دام در مناطق پاک در حال جوجه

هایی است مرغومان در حال توزیع است. بخشی هم مربوط به تخمت 600هزار و  12ای بار آغاز شده است که شانهمیادین میوه و تره

بار و کند تا در کاهش قیمت مؤثر باشد. اولویت ما برای توزیع میادین میوه و ترهکه شرکت مربوطه برای تنظیم بازار وارد بازار می

ها برای تعادل بازار نیز یادآور ریزیاره برنامهای است.معاون بازرگانی و صنایع غذایی وزارت جهاد کشاورزی دربهای زنجیرهفروشگاه

ها آغاز شده تا در سال آینده تعادل برقرار شود و تولید افزایش یابد. ریزیشد: یکی از کارها بازسازی است که برای این کار جوجه

ار واردات، کاهش تعرفه واردات ریزی برسد. عرضه مستقیم از تولیدات داخل، آزادسازی بازکشد مرغ به تخمحدود چهار ماه طول می

و مبارزه با بیماری، جبران خسارات و افزایش سن گله از دیگر اقدامات برای تنظیم و متعادل شدن بازار است که برای جبران خسارت 

امروز در  میلیارد تومان پرداخت شده است.مهرفرد در پایان تأکید کرد: 30میلیارد تومان در نظر گرفته است که تاکنون  100دولت 

ای با حضور آقای شریعتمداری این موضوع مطرح شد که دستور دادند قبل از تصویب کسی حق کارگروه تنظیم بازار و در جلسه

های های شیر، ماست و پنیر مشمول تنظیم بازار هستند؛ بنابراین باید کارخانهندارد تغییر قیمت را اعمال کند. در سه نوع از فرآورده

اند، های لبنی خواستار افزایش قیمت بودههای فرآوردهزایش قیمت اجازه بگیرند. چند ماهی است که دامداران و کارخانهلبنی برای اف

 بر باشد و اختالف قیمت داشته باشد./اما فرایند کارشناسی ممکن است زمان

http://www.iana.ir/fa/news/50۸49/%D9%۸2%DB%۸C%D 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۲تاریخ: 

 های دامی در فضای مجازیاطالعیه سازمان دامپزشکی کشور درباره عرضه فرآورده

ده امپزشکی کشور ابالغ نشهای مراکز عرضه و تولید گوشت ارگانیک از طرف سازمان دتاکنون دستورالعملی درباره شرایط و ویژگی

هزار تومانی در فضای  900به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، در پی انتشار خبر عرضه گوشت کیلویی .است

( به عنوان گوشت ارگانیک و تغذیه شده با شیر و در فضای کامالً ایزوله، دفتر نظارت بر بهداشت عمومی Vealمجازی )گوشت ویل 

چه به صورت مستقیم و یا  Vealو مواد غذایی سازمان اعالم کرد که تاکنون هیچگونه مجوزی جهت تولید، فرآوری و عرضه گوشت 

 در فضای مجازی توسط این سازمان صادر نشده است.

اس قانون، صدور مجوز در این خصوص از وظائف سازمان دامپزشکی کشور است که تاکنون دستورالعملی در خصوص شرایط و براس

 بهداشتی ابالغ نشده است. های مراکز عرضه و تولید این نوع فرآوردهویژگی

 ارد.ظر این سازمان جایگاه قانونی ندای توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از نبنابراین انتشار و تبلیغات اینترنتی در فضای رسانه

های خام دامی در کشور مستلزم داشتن پروانه بهداشتی مراکز عرضه از دامپزشکی است. همچنین داشتن بدیهی است تولید فرآورده

 ی خواهد بود./مپروانه تولید با لگوی سازمان دامپزشکی، تاریخ تولید و انقضاء در محل تولید که کالً تحت نظارت دامپزشکی است الزا

http://www.iana.ir/fa/news/50۷41/%D۸%A۷%D۸% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۷تاریخ: 

 داستان مرغ یا تخم مرغ!؟

هزار تومان عبور کرده است. برخی این  1۸ای مرغ طی یک ماه اخیر روند افزایشی داشته و از مرز شانهدنیای اقتصاد : قیمت تخم

های مورد نیاز در گذار و در عین حال افزایش قیمت نهادههای تخمگرانی را ناشی از شیوع آنفلوآنزای مرغی و معدوم شدن مرغ

گردد های دولت بازمیمرغ، به دخالتدهد که دست مرئی گرانی تخمها نشان میدر حالی است که بررسی دانند. اینها میمرغداری

، کند و به جای تنظیم بازار از منظر تولیدو بیشترین اثر را در نوسانات بازار داشته است. دولت تنها در زمان گرانی، واکنشی عمل می

یک محصول یا کاال  های تنظیم بازار که هر چند ماه یک بار،های نظام توزیع و سیاستیینارسا.شودصرفا به ابزار واردات متوسل می

کند، این بار گریبانگیر تخم مرغ شده است. کاالیی که در دهد و عرضه را با مشکالتی جدید مواجه میرا تحت تاثیر قرار می

مرغ از یک ماه پیش رو به افزایش عه نیز مشتری دارد. قیمت تخمگیرد و در عین حال در تمام اقشار جامزمرهکاالهای اساسی قرار می

 روند که دهدمی نشان هابررسی رسید. هزار تومان نیز به فروش  20تا  1۸گذاشت تا جایی که حتی یک شانه تخم مرغ با قیمت 

 500هزار و  5قیمت یک شانه این کاال  1391 سال ابتدای اساس، این بر. است نرفته پیش باتورم متناسب مرغ تخم قیمت تغییر

شد. این در هزار تومان فروخته می 12تا  11تومان بوده است اما در سال جاری و پیش از جهش ناگهانی قیمت، یک شانه تخم مرغ 

اما تجربه نشان شد. هزار تومان به بازار عرضه می 14الی  13حالی است که با احتساب تورم، باید این کاال پیش از جهش اخیر، بین 

سپارد. کننده از تولید را نیز به فراموشی میکند و اقدامات حمایتداده که دولت، همواره در زمان ارزانی، سیستم تنظیم بازار را رها می

صورت گیرد. به عبارتی دولت همواره در تنظیم بازار بهترین مکانیزم را که همان واردات است در پیش میاما در زمان گرانیآسان

واکنشی عمل کرده و کنش نداشته است. این در حالی است که دولت برای پایداری و تنظیم بازار به جای دخالت باید به نظارت 

هایی همچون دیوارسازی که به جای سیاستایبپردازد. خألها را مرتفع کند و الگوهای سنتی تنظیم بازار را تغییر دهد؛ به گونه

شود گرانی این کاال به دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزا و از گفته می.ابزار واردات بازار را از منظر تولید تنظیم کندای و استفاده از تعرفه

گذار است و از آنجا که واردات این کاال نیز پیش از این ممنوع بود، کاهش عرضه نسبت به های تخمبین رفتن تعداد زیادی از مرغ

خم ها و تنظیم بازار تک بازه زمانی کوتاه افزایش یابد. در این میان، دولت به منظور کنترل قیمتها در یتقاضا، موجب شد تا قیمت

درصد تا پایان اسفندماه صادر کرد تا تعادل را در بازار این کاال ایجاد کند. اما  5ای را برای واردات این کاال با تعرفه مرغ، بخشنامه

 20ها شیوع پیدا کرد و موجب شد تا حدود ریبا از یک سال پیش آنفلوآنزا در مرغداریداستان مرغ و تخم مرغ تازگی ندارد و تق

 23گویند، به این مساله اشاره دارد که پارسال حدود گذار، معدوم شوند. آنچه مقامات مسوول در این باره میهای تخمدرصد از مرغ

هزار قطعه مرغ معدوم شده است. البته  300میلیون و  12ماه نیز هزار قطعه و امسال از ابتدای مهرماه تا دوم دی  500میلیون و 

کشور در دنیا مشکالتی شبیه ایران دارند.  30کشور جهان را تحت تاثیر قرار داده و نزدیک به  52شیوع آنفلوآنزای فوق حاد، پرندگان 

گذار شده است. سوالی که این روزها زیاد خمدر ایران نیز این بیماری به همراه سرمای هوا موجب از بین رفتن این تعداد مرغ ت

شود این است که چرا دولت با وجود این بیماری، پیش از بحران، اقدامی انجام نداده و سیاست کنونی دولت، چه برای پرسیده می

 .است گذار واکنشی بوده که نسبت به بحران نشان دادهواردات و چه برای حمایت از تولیدکنندگان تخم مرغ و مرغ تخم

 رفت در تابستان این بیماری نیز فروکشمقامات مسوول اعتقاد دارند که اگرچه این بیماری از سال گذشته شیوع داشته، اما انتظار می

طرح هایی که از سوی دولتمردان مناپذیر کرده است. اما با تمام توجیهبینیکند؛ اما گویا این بار شرایطی ایجاد شده که بحران را پیش

وجود آمدن این شرایط، ریشه این دست از مشکالت از دو منظر قابل بررسی است. ود، فارغ از مباحثی همچون قیمت و دالیل بهشمی

شود ترین مشکالتی است که موجب میایها وجود دارد، یکی از ریشهگذاریهای کالن کشور از جمله تعرفهنواقصی که در سیاست
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کرد.  توان این موضوع را بررسیاذ شود که به سود تولیدکنندگان نباشد. اما از زاویه دیگر نیز میهایی اتخدر شرایط بحرانی تصمیم

 .ندکدهد نظام توزیع در ایران نظامی سنتی است، به همین دلیل در وضعیت بحرانی، بازار را دچار مشکل میای که نشان میزاویه

 ترین راه تنظیم بازارساده

لی های کالن به شکا دو مشکل مواجه هستیم. نخست اینکه نظام توزیع ما نظامی سنتی است و دوم سیاستدر حال حاضر در ایران ب

عنوان مثال در مساله تخم مرغ اگر ظرفیت اسمی به های اسمی خود بهره مند شود. بهدهد تولید از تمام ظرفیتاست که اجاره نمی

یافت و در شرایط بحرانی، سهم صادرات به بازار داخل اختصاص افزایش می شد، در شرایط عادی، صادراتظرفیت بالفعل تبدیل می

رویم. شد. هنگامی که چنین سیاستی بر بازار حاکم نباشد، ناگزیر به سمت واردات پیش مییافت و کمبودی در بازار ایجاد نمیمی

شود. در این شرایط طه فعال کردن واردات انجام میواسدر بحث تخم مرغ، واردات در اوج بحران آزاد شده است. یعنی کنترل قیمت به

واسطه شود برای مقابله با واردات، عالوه بر زیان حاصل شده بههنگامی که تولیدکننده داخلی به چرخه تولید برمی گردد، مجبور می

 .بپردازد مرغ ها، مجددا متضرر شود، چراکه باید به دلیل رقابت با واردات، زیانها و تخممعدوم کردن مرغ

مام ای کمتر از قیمت تشود ترکیه در بازار تخم مرغ، دامپینگ کرده و قیمت عرضه این تخم مرغ ترکیهدر شرایط کنونی گفته می

ا واردات، ای هستند در نتیجه بشده تخم مرغ ایرانی است و در این شرایط تولیدکنندگان ایرانی قطعا مجبور به رقابت با کاالی ترکیه

رود و هم بازارهای خارجی. چراکه رغبتی شود. در این شرایط هم بازار داخلی از دست میکننده واقعی سلب میانگیزه نیز از تولید

ترین راه برای تنظیم بازار، واردات است که در ایران همواره از این برای تولید وجود نخواهد داشت. کارشناسان بر این باورند که ساده

 بر الوهع کنیم،می تعریف تعرفه مبنای بر را تجاری هایسیاست وقتی گویندمی آنها ده است. مکانیزم در شرایط بحران استفاده ش

شود رقابت تضعیف شود و آن فساد و رانت است که موجب میز متوجه اقتصاد مینی عوارضی شود،نمی محقق مطلوب اهداف اینکه

 واملع از دیگر یکی شود که رقابت در فضای کسب و کارتضعیف شود. شود و روحیه رانتی شکل بگیرد. همه این موارد موجب می

نیافته  مرغ متناسب با تورم افزایشقیمت تخم شد، گفته این از پیش که طورهمان که است کاال قیمت تولیدکنندگان برای انگیزشی

ها شیوع شود تا انگیزه تولیدکننده برای تولید بیشتر کاهش یابد و چه بسا اگر حتی چنین بیماری در مرغداریو این امر موجب می

رد که ه هر حال نباید فراموش ککرد. بواسطه تثبیت قیمت این کاال، باز هم کمبود تقاضا، بازار را با مشکل مواجه میکرد، بهپیدا نمی

 از شود. ها میها سرکوب شده است و در این خصوص، غفلت دولت موجب بروز چالشهایی دارد که مدتها ریشه در غفلتغافلگیری

ی باال ایران در بالفعل ظرفیت. است داخلی تقاضای از بیشتر تولید میزان که دهدمی نشان ایران در مرغ تخم بازار وضعیت سویی

کیلوگرم در سال  11/ 2هزار تن است. همچنین مصرف سرانه در ایران  300هزار تن و ظرفیت اسمی نیز حدود یک میلیون و  ۸00

کند که اگر با فرمول به ازای هر نفر هر روز یک تخم مرغ، محاسبه شود، ما از تخم مرغ در سال مصرف می 190است. هر ایرانی 

درصد نیز صادرات تخم  10تر هستیم. از سوی دیگر عالوه بر میزان مصرف داخلی و تولید، ساالنه یینسرانه کشورهای توسعه یافته پا

به این معنی که مثال تخم مرغ .صورت سینوسی استصورت خطی و تقاضای آن بهدر هر بازار، تولید کاال به .شده استمرغ انجام می

ش توان به دلیل کاهصورت خطی است. نمیقاضا مواجه است اما تولید آن بهدر فصل گرما، کاهش تقاضا و در فصل سرد با افزایش ت

هفته است و قابل توقف نیست. اما ارزیابی  ۷2تقاضا در تابستان تولید را نیز کاهش داد چراکه فرآیند تولید تخم مرغ زمانبر و حدود 

نگامی که در مواجهه با این بازار )بازار سینوسی( قرار بینی است. هاز تولید، تقاضا و عرضه تنها در نظام توزیع مدرن قابل پیش

گیریم، نخست باید شبکه توزیعی فراهم کنیم که مهارکننده این نوسانات باشد. برای دستیابی به این هدف باید الگوهای سنتی می

ته صورت گیرد، به سمت توزیع بسصورت کیلویی در نظام توزیع نیز به هم بخورد و به جای آنکه توزیع کاالهایی مانند تخم مرغ به

بندی شده و دارای برند خاص و شناسنامه تولید پیش برویم. این در حالی است که در نظام سنتی، قیمت یکسان ولی کیفیت متفاوت 

ه سمت بآید، ناخودآگاه به جز ارتقای کیفیت محصوالت، تولیدکننده وجود میخواهد شد. آنچه با ایجاد برندینگ در سیستم توزیع به
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صورت برندینگ باشد، تولیدکننده بسته به تقاضا، تولیدات خود را با بازار رود. هنگامی که نظام توزیع، بهسازی نیز پیش میذخیره

د به تواننکند و اگر تقاضا در جایی کمتر است، مازاد آن را انبار کرده یا حتی در این شرایط تولیدکنندگان میداخلی هماهنگ می

کند، این است که در ایران، مکانیزم انگیزشی برای عنوان خأل سیاستی خودنمایی میز فکر کنند. آنچه در این میان بهصادرات نی

 شود. ایرانعنوان مثال در حال حاضر ظرفیت تولید تخم مرغ در ایران باالست ولی همچنان کمبود آن حس میتولید وجود ندارد. به

م مرغ در دنیاست اما بستری برای تولیدکنندگان آن فراهم نیست که بتواند به سمت تولید بیشتر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تخ

کند که همان اندک صادرات نیز های نادرست نیز گاهی تولیدکنندگان را چنان مأیوس میو افزایش صادرات پیش برود. سیاست

هزار  20رایط عادی خارج شده، دولت در مرحله اول اجازه واردات ش از مرغ تخم بازار که شرایطی در حال هر به گیرد. صورت نمی

شود و واردات نیز نهایتا باید تا پایان فروردین تن از این کاال را داده است که بر این اساس، ثبت سفارش تا پایان اسفند انجام می

 .ها از ترکیه وارد کشور شدصد، نخستین محمولهدر 5مرغ با تعرفه رسانی از باز شدن ثبت سفارش واردات تخمباشد. به محض اطالع

ماه دیگر  4شود تا بتوانند تا ها ارائه میهمچنین از سوی مسووالن اعالم شد که تسهیالت ارزان قیمت برای جان گرفتن مرغداری

گرفته است. همچنین قرار هایی از سوی دولت صورت ریزیهای آسیب ندیده نیز برنامهتولید خود را به بازار وارد کنند. برای مرغ

شود تا یک تا دو هفته دیگر مشکل افزایش قیمت تخم بینی میدیده نیز خسارت پرداخت شود. پیشهای آسیباست به مرغداری

وار عمل خواهد کرد و ریشه مشکالت مرغ برطرف شده و بازار به حالت عادی برگردد. اما نباید فراموش کرد که این راهکارها مسکن

 .گر گریبان محصول دیگری را خواهد گرفتبار دی

http://www.iana.ir/fa/news/50۸۷1/%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%B3%D۸%AA% 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۵تاریخ: 

 چایکاران پرداخت شدمیلیارد تومان از مطالبات  1۶1

درصد بهای برگ سبز تحویلی به حساب  ۸0میلیارد تومان معادل بیش از  161.5معاون بهبود تولیدات سازمان چای گفت: تا کنون 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار با گفتگو در چای سازمان  خیراله امیری معاون بهبود تولیدات.چایکاران واریز شد

هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ  10۸اظهار کرد: امسال  مطالبات چایکاران، با اشاره به آخرین وضعیت باشگاه خبرنگاران جوان

درصد بهای برگ سبز تحویلی  80میلیارد تومان معادل بیش از  161.5میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که تا کنون  203بر 

مطالبات در اسرع وقت پرداخت  به گفته وی؛ با پیگیری سازمان چای و مساعدت دولت و کارخانه های چای، مابقی.پرداخت شده است

میلیارد  5.2به کشاورزان گفت: تاکنون  چایکاران  صندوق حمایت امیری با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت.خواهد شد

ی هزار کشاورز و صاحبان کارخانه چا 4درصد به منظور تغذیه و نگهداری باغات و نوسازی کارخانه ها به  4تومان تسهیالت با بهره 

این مقام مسئول ادامه داد: با ایجاد تفاهم  .میلیارد تومان برسد 30پرداخت شد و پیش بینی می شود که این رقم تا پایان سال به 

نامه با بانک ها درصدد ارائه تسهیالت ارزان قیمت در کنار صندوق تسهیالت به چایکاران هستیم که بدین منظور پیش بینی می 

وی با اشاره به آخرین وضعیت .درصد در اختیار چایکاران قرار گیرد 10میلیارد تومان با بهره کمتر از  15تا  10شود که رقمی بالغ بر 

میلیارد تومان تسهیالت از طریق  35در سال های قبل به چایکاران بیان کرد: در دولت یازدهم رقمی بالغ بر  تسهیالت به زراعی

معاون بهبود تولیدات چای در توصیه ای به چایکاران تاکید کرد: دی ماه بهترین  .صندوق و سازمان چای به چایکاران پرداخت شد

تقاضا داریم که نسبت به  چایکارانزمان برای انجام عملیات به زراعی است، چرا که گیاه مقاومت بهتری خواهد داشت، از این رو از 

 .آغاز هر چه سریع تر عملیات به زراعی باغات خود اقدام کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷4161/%DB%B1%DB%B6% 
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 چای
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۴ : اریخت

 درصد برداشت برگ سبز چای  ۲۰قیمت به چایکاران/ افت میلیارد تومان تسهیالت ارزان 3۰اختصاص 

ها طی سال جاری برداشت برگ سبز چای نسبت به سال گذشته سازمان چای کشور، گفت: به دلیل کاهش شدید بارندگیرئیس 

وگو با خبرنگار محمدولی روزبهان در گفت .هزار تن برگ سبز چای خریداری کردیم 10۸درصد کاهش داشته اما در نهایت امسال  20

کاران معادل درصد مطالبات چای ۸0کاران، اظهار داشت: ، در مورد آخرین وضعیت پرداخت مطالبات چایخبرگزاری فارسکشاورزی 

های جوی طی سال جاری اشاره کرد و گفت: به همین وی به کاهش بارش.میلیارد تومان پرداخت شده است 200میلیارد و  161

بوده است  93ایم، اما این را هم باید گفت که میزان نزوالت جوی معادل سال درصد کاهش برداشت برگ سبز چای داشته 22دلیل 

احیای باغات رها شده چای امسال  زراعی وهزار تن برگ سبز چای برداشت شد، ولی به دلیل انجام کارهای به 65که در آن سال 

زراعی از طرف صندوق حمایت از توسعه های بهرئیس سازمان چای همچنین به افزایش پرداخت وام.هزار تن بوده است 10۸این رقم 

ون گیر نبود، ولی امسال تاکنآغاز شده که رقم آن چشم 94درصد از سال  4چای کشور اشاره کرد و گفت: پرداخت وام با کارمزد 

وی .شودهای جاری و رسیدگی به باغات چای میایم که صرف تأمین هزینهکار پرداخت کردهچای 4650میلیارد تومان به  6حدود 

دهیم و بنا داریم تا سقف قیمت میمیلیون تومان تسهیالت ارزان 2در توضیح بیشتر این موضوع گفت: به ازای هر هکتار باغ چای 

درصد از  49روزبهان در مورد صندوق حمایت از صنعت چای کشور این گونه توضیح داد که .ارائه کنیم میلیارد تومان تسهیالت 30

 کارانچای قدرالسهم بر عالوه دولت که است خصوصی بخش و کارانچای به مربوط آن درصد 51سهم این صندوق مربوط به دولت و 

 چای کارخانجات توسط آن تومان میلیارد 5 فقط که دارد سرمایه تومان میلیارد 60 صندوق این اکنون و است کرده پرداخت هم را

کاران برای انجام کارهایی همچون آبیاری تحت فشار ای به چایرئیس سازمان چای همچنین از پرداخت وام سرمایه.أمین شده استت

راستای توسعه کشت چای و رسیدن تا مرز های ارزان قیمت بتوانیم در امیدواریم با اعطای وام :و احیای باغات خبر داد و گفت

 .خودکفایی پیش برویم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961004000۸22 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۴تاریخ: 

 چایکار از تسهیالت ۴۶۵۰برداری چایکاران/ بهرهدرصد بدهی  ۸۰پرداخت 

شود مابقی بینی میدرصد بدهی چایکاران بوده، پرداخت شده است و پیش ۸0میلیون تومان که بیش از  200میلیارد و  161تاکنون 

 .آن نیز به مرور به حساب چایکاران واریز شود

درصد از بهای برگ سبز چای خبر داد و گفت:  ۸0ا از پرداخت بیش از وگو با خبرنگار ایانرئیس سازمان چای کشور امروز در گفت

 شود.میلیون تومان از بدهی چایکاران پرداخت شده است و به مرور مابقی آن به حسابشان واریز می 200میلیارد و  161تاکنون 

رور اند و مابقی نیز به مته را تسویه کردهگرفصورت کامل بهای برگ سبز تحویلکارخانه چایکاری به 33محمدولی روزبهان بیان کرد: 

 650شده از سوی صندوق حمایت از صنعت چای کشور افزود: به چهارهزار و های پرداختکنند.وی درباره وامآن را تسویه می

ای با سود کم پرداخت همیلیون تومان برای انجام عملیات بهزراعی و امور جاری، وام 900بردار چایکار تاکنون مبلغ پنج میلیارد و بهره

میلیارد تومان برای عملیات فوق به چایکاران تسهیالت پرداخت کند؛  30شده است.روزبهان عنوان کرد: قرار است این صندوق مبلغ 

ه نحوه دربار هاعالوه بر این اعتبار قرار است اعتبار دیگری با بهره زیر پنج درصد به چایکاران اختصاص یابد که در حال رایزنی با بانک

 اختصاص آن هستیم.

 دیگر چای سنواتی نداریم

به بعد دیگر چای سنواتی نداریم که  13۸2های سنواتی در کشور ادامه داد: از سال رئیس سازمان چای کشور درباره وضعیت چای

واتی های سنکرد: چایهای تولیدشده در همان سال به فروش رفته است.وی تأکید بخواهیم به فکر تبدیل آن باشیم، زیرا تمام چای

های نادرست بود که پس از آن اصالحات ای و سیاستهای لحظهبه قبل بر اثر انحالل سازمان چای، طرح 13۸۸های مربوط به سال

های بیشتری را احیا کرده و های تولیدشده در همان سال به فروش رفت.روزبهان یادآور شد: در برنامه داریم که باغالزم انجام و چای

ترتیب در حال حاضر بیش از های متروکه احیا شد و بدینهای فعال اضافه کنیم، زیرا طی دو سال اخیر چهارهزار هکتار از باغبه باغ

هزار و  1۷های چای های گذشته سطح فعال باغهای شمالی وجود دارد؛ در حالی که سالهزار هکتار باغ فعال در سطح استان 210

 هکتار بود. 500

 های چایهکتار از باغ ۸۰۰۰هرس در انواع 

هایی که اقتصادی نیست، وارد شود باغها اظهار کرد: عملیات بهزراعی باعث میرئیس سازمان چای کشور درباره انواع هرس در باغ

ده است که های چای، انواع هرس طی چند سال اخیر به انجام رسیهزار هکتار باغچرخه تولید شود و در این راستا تاکنون در هشت

خشکی  هایهایی که بر اثر تنشترتیب کیفیت و کمیت محصول تولیدی را افزایش داده است.وی خاطرنشان ساخت: مقدار باغبدین

های گذشته از کاهش چشمگیری برخوردار بود که دلیل آن رسیدگی چایکاران در سال جاری از بین رفته بودند، در مقایسه با سال

.روزبهان در پایان اضافه کرد: برای توسعه صنعت چای کشور و برای روزی که بتوانیم تمامی چای مصرفی کشور به باغداران بوده است

ترتیب ها و باغداران اختصاص خواهد یافت تا بدینمیلیارد تومان تسهیالت به کارخانه 40را از تولید داخل تأمین کنیم، بیش از 

شود و مردم میزان تولید را باال ببرند؛ زیرا در تولید چای ایرانی از هیچ سمی استفاده نمیبتوانند با اقتصادی کردن و افزایش تولید، 

 توانند با خیال راحت از این نوشیدنی در طول روز استفاده کنند./می

http://www.iana.ir/fa/news/50۷۸9/%D9%BE%D۸%B1%D۸%AF 
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 خاک
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۸تاریخ: 

 تن خاک در هر هکتار از عرصه های کشور 1۵فرسایش ساالنه 

 .کندهای طبیعی کشور فرسایش پیدا میتن خاک در هر هکتار از عرصه 15تا  12یک مقام مسئول گفت: ساالنه 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفتگو با خبرنگارناصر مقدسی قائم  

اظهار کرد: خاک از لحاظ بستر سازی و پایداری تولید امری  فرسایش خاک، با اشاره به ضرورت توجه به مسئله خبرنگاران جوان

 .مهم به شمار می رود، چرا که از دست دادن پوشش گیاهی به معنای نابودی اکوسیستم و طبیعت است

 روی با اشاره به اینکه فرسایش خاک به طور عمده در دشت ها و دامنه ها اتفاق می افتد، افزود: خالی شدن عرصه های آسیب پذی 

 .موجب شده که این مناطق در معرض فرسایش بادی و خاکی قرار گیرند پوشش جنگلی و مرتعی دشت ها از

به گفته مقدسی؛ با توجه به قرار گرفتن کشور در بخش کوهستانی و نیمه کوهستانی، اکثر اراضی در معرض فرسایش خاک قرار  

امه داد: براساس آخرین آمار ایستگاه رسوب سنجی مراکز تحقیقاتی، ساالنه قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اد .دارند

کند که این امر منجر به از دست کشور فرسایش پیدا می عرصه های طبیعیتن خاک در هر هکتار از  15تا  12به طور متوسط 

و صیانت از خاک اعالم کرد و  را راهکار اساسی حفظ تقویت پوشش گیاهی وی .دادن منابع گران بهای آب و خاک خواهد شد

گفت: اراضی دیم زارهای کم بازده زارعین با گونه های با دوام چند ساله باید جایگزین شوند، چراکه به لحاظ خشکسالی های اخیر 

این مقام مسئول؛ جنگل کاری و تقویت پوشش گیاهی در عرصه های طبیعی .این اراضی در معرض فرسایش بادی و آبی قرار دارند

 .دانست خدادادی ارزشمند منابع از صیانت و حفظ در مهم اقدامات ا یکی دیگر از ر

محسوب می شود، یادآور شد: اجرای قوانین و  فرسایش دهنده خاک مقدسی با اشاره به اینکه شخم در جهت شیب یکی از عوامل

مقررات بازدارنده در فعالیت های غیر اصولی اراضی شیب دار، آموزش کشاورزان، اعطای تسهیالت به تولیدکنندگان جهت جایگزینی 

 .گیاهان بادوام در اراضی کم بازده و جلوگیری از تغییر کاربری عرصه های طبیعی؛ امری ضروری به شمار می رود

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷۷20۸/%D9%۸1%D۸%B1%D۸%B3% 
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۳ : اریخت

 تن پنبه سال جاری در استان خراسان جنوبی 13۰خرید تضمینی 

تن محصول وش پنبه به  130مرکز شبکه تعاون روستایی خراسان جنوبی  2بر اساس اعالم سازمان تعاون روستایی، تاکنون توسط  

، سازمان تعاون روستایی ایرانبه نقل از روابط عمومی  خبرگزاری فارسبه گزارش  .روش تضمینی از کشاورزان خریداری شده است

غالمرضا قربانی مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: پیرو ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی و ارسال دستورالعمل از سوی سازمان 

مرکزی تعاون روستایی ایران مبنی بر خرید تضمینی محصول پنبه و در راستای حمایت از تولید کنندگان، کشاورزان سخت کوش، 

 نوبی، ،خرید تضمینی محصول پنبه، درحال انجام است،شبکه تعاون روستایی خراسان ج

 توسط بشرویه و  مرکز خرید خود،در شهرستانهای سرایان توسط شرکت تعاونی روستایی مطهری2وی افزود: این شبکه از طریق 

 .است وتولیدکنندگان کشاورزان سالجاری تولیدی پنبه محصول خرید آماده( ع)رضا امام روستایی تعاونی شرکت

نفر کارشناس خبره در زمینه محصول پنبه،از اتحادیه پنبه کاران کشور در مراکز خرید 2در تکمیل این گزارش گفت: با استقرار وی

تن محصول وش پنبه تضمینی، 130جهت مشخص نمودن و تعیین نوع وش، در جهت حمایت از کشاورزان عزیز، تاکنون به میزان 

 . نندگان خریداری شده استتوسط مراکز خریداز کشاورزان و تولید ک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139610030006۸۸ 
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 خرید تضمینی
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۳ : تاریخ

 درصد کاهش یافت13در خرید تضمینی گندم واقعاً دچار مشکل هستیم/بودجه کشاورزی 

درصد منفی شده است، گفت: در بحث خرید تضمینی  13عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که بودجه بخش کشاورزی  

در مورد اعداد  خبرگزاری فارسگار کشاورزی وگو با خبرنزاده در گفتعباس پاپی .گندم در الیحه بودجه واقعاً دچار مشکل هستیم

رسد، این اعداد کاهش داشته تا حدی که برای یارانه نان لحاظ کرده، گفت: به نظر می 9۷و ارقامی که دولت امسال در الیحه بودجه 

وی اظهار داشت: دولت برای بحث آزادسازی قیمت .گندم شودممکن است منجر به آزادسازی قیمت نان و یا کاهش خرید تضمینی 

در بحث خرید تضمینی گندم، واقعاً دچار مشکل ای در الیحه بودجه و تصمیمات اخیر نداشته است، اما آرد و نان هیچ اشاره

ودش اهرم ناپایداری شود، خچرا که بحث فروش اوراق خزانه اسالمی که معموالً برای تأمین مالی خرید گندم لحاظ می هستیم؛

میلیارد تومان برای خرید تضمینی و قیمت تضمینی  9500وی اضافه کرد: امسال .است که دولت برای سال آینده در نظر گرفته است

بینی شد که از طریق فروش اوراق خزانه گندم، بیمه سالمت و بحث پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق کشور در بودجه پیش

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی تصریح .ود، ولی اینکه چقدر از این رقم محقق شده، مشخص نیستاسالمی تأمین ش

عنوان یارانه آرد و نان برای پرداخت مطالبات پول کشاورزان در نظر ها بهمیلیارد تومان منابع از محل هدفمندی یارانه 3300 :کرد

های جز دهکبگیر را قطع کند، تا حدی که بهی سیاستی است که تقریباً یارانه افراد یارانهسازگرفته شده و دولت امسال در حال پیاده

ه طور تواند این طرح را برسد، دولت نمیپایین که زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، یارانه دریافت نکنند، اما به نظر می

 .کامل اجرا کند

، گیردهمیشه ثابت کرده که در بحث پرداخت مطالبات کشاورزان اولویت آخر را در نظر میدولت زاده با انتقاد از اینکه پاپی

اعتبار درآمد عمومی ملی بخش  96به گفته وی در سال .شدت دچار ابهام هستیمافزود: ما برای خرید تضمینی گندم در سال آینده به

درصد کاهش داشته  4۷.1میلیارد تومان یعنی  338هزار و  2، 9۷میلیارد تومان بوده که این عدد در سال  420هزار و  4کشاورزی 

 5میلیارد تومان بوده که اکنون به  900هزار و  ۸، 96های سال عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: همچنین جمع یارانه.است

 96ش کشاورزی در سال درصد کاهش داشته است. همچنین جمع کل اعتبارات بخ 33.5میلیارد تومان رسیده، یعنی  900هزار و 

هزار  16شود میلیارد تومان بوده است که همین عدد می ۷00هزار و  1۸شود، ای میای و هزینههای سرمایهکه شامل تملک دارایی

 .درصد منفی شده است 13بودجه بخش کشاورزی  میلیارد تومان، به عبارتی 260و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961003000419 
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 خرید تضمینی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۷تاریخ: 

 انتظار برای اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی

و وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای جمهوری معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: معاون اول رئیس

 .طور مکرر بر اعالم هرچه زودتر نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ازسوی سازمان برنامه و بودجه تاکید داشتنداقتصاد به

 یربرای تعیین تکلیف و افزایش انگیزه کشاورزان نرخ خرید تضمینی گندم و سا :عبدالمهدی بخشنده افزود« ایرنا»به گزارش  

های روغنی باید در نیمه شهریورماه هر سال اعالم شود اما تاکنون این نرخ توسط شورای اقتصاد تعیین نشده محصوالت همچون دانه

گفت: پیشنهاد ما به سازمان برنامه و بودجه این است  139۷است.وی درباره نگرانی کشاورزان از شیوه اجرای خرید تضمینی در سال 

 .ال آینده همانند امسال اجرا شود و در شیوه خرید تغییری ندهیمکه ساز و کار برای س

 10های امسال و شرایط بد آب و هوایی برای کشت گندم دیم، در سال آینده حدود با توجه به کاهش بارندگی :وی تصریح کرد

اشت. ن محصول نیازی نخواهیم دشود که با توجه به استمرار خودکفایی به واردات ایمیلیون تن خرید تضمینی گندم پیش بینی می

سبه های تولیدکنندگان محاهای بانک مرکزی( و هزینهبه گفته وی، نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ تورم )براساس شاخص

از آغاز فصل خرید تضمینی « ایرنا»درصدی نسبت به قیمت امسال است.به گزارش  9شود که پیشنهاد دولت افزایش هشت تا می

هزار میلیارد ریال از گندمکاران سراسر کشور خریداری شده است و  114میلیون تن گندم به ارزش بیش از  9اکنون نزدیک گندم ت

 1396با توجه به ذخایر پارسال همچنان خودکفایی در تولید این محصول استمرار دارد. براساس مصوبه شورای اقتصاد در سال زراعی 

تومان( و  1300هزار ریال ) 13درصد به مبلغ  2نان( با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید هر کیلوگرم گندم معمولی ) 1395 -

قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی  1394 - 1395شد.در سال زراعی تومان( خریداری می 1330ریال )300هزار و  13گندم دوروم 

هزارتن گندم تولید شد که دولت  590میلیون و  14 پارسال آمارها طبق ریال بود.  6۸هزار و 13ریال و گندم دوروم  ۷05هزار و  12

 .هزار میلیارد ریال خرید 145هزار تن را به ارزش بیش از  525میلیون و  11

http://www.iana.ir/fa/news/50۸۷0/%D۸%A۷%D9%۸6%D۸%AA%D۸ 
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 خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۲تاریخ: 

 غرامت کشاورزان مناطق زلزله زده پرداخت شد

میلیارد تومان در مناطق آسیب دیده ناشی از زلزله  1.4قائم مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی گفت: غرامت کشاورزان به مبلغ 

محمد ابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار .آبان امسال به بیمه گذاران پرداخت شد

پرداخت غرامت سال زراعی گذشته به  ، با اشاره به آخرین وضعیتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی

 تومان میلیارد 460 بر بالغ کنون تا 95-96  کشاورزان اظهار کرد: مجموع کل غرامت مورد بررسی و تایید شده مربوط به سال زراعی

به حساب کشاورزان واریز  حق بیمه معوقه سهم دولتی نیز در صورت تامین مابق و پرداخت آن از میلیارد 100 که است بوده

 1350مربوط به سال زراعی جدید به رقم  وی افزود: باتوجه به حجم گسترده و متنوع خسارات در کشور، حداکثر غرامت.خواهد شد

تصریح کرد: مجموع  خسارت به زلزله زدگان کرمانشاهحسن نژاد با اشاره به آخرین رقم پرداختی .میلیارد تومان خواهد رسید

 .میلیارد تومان بوده که نیمی از آن پرداخت شده است 6.6برابر با  95-96استان کرمانشاه در سال زراعی  غرامت

غرامت این مقام مسوول ادامه داد: به محض وقوع زمین لرزه بررسی خسارات با حضور گسترده اکیپ های تخصصی بیمه آغاز و 

 .شد پرداخت گذاران بیمه به امسال آبان زلزله از ناشی یدهد آسیب مناطق در تومان میلیارد  1.4به مبلغ  کشاورزان

در سال زراعی جدید بیان کرد: باوجود  کشاورزی محصوالت بیمه وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به استقبال کشاورزان از 

هزار  320بیش از  9۷-96تاخیر در پرداخت، حق بیمه سهم دولت روبه افزایش است، به گونه ای که در فصل نخست سال زراعی 

ال سای ، صادر گردیده است که در مقایسه بامدت مشابه فقره بیمه نامه ضمن مراجعه به شعب بانک کشاورزی و دفاتر خدمات بیمه

قائم مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی درپاسخ به این سوال که مرغداران نسبت به .گذشته از رشد چشمگیری برخوردار است

میلیارد  120تاخیر در پرداخت غرامت ناشی از آنفوالنزا حاد پرندگان مربوط به سال گذشته گالیه مند هستند، گفت: تاکنون بیش از 

پرداخت شده و مابقی به محض تامین منابع مالی تحت عنوان حق بیمه سهم دولت که در قانون بودجه  غرامت مرغداران تومان از

 .به عهده دولت محترم گذارده شده است، پرداخت خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷0۸10/%D۸%BA%D۸%B1%D۸%A۷ 
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 دانه های روغنی
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 روغن
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۳تاریخ: 

 های پخت و پزترین روغنشود/ روغن کلزا؛ پرفروشدرصد روغن نخل برای مصرف مواد غذایی استفاده می 90

 .میلیون تن رسیده است 1۸2، به حدود 2016/201۷روغن گیاهی )نباتی( برای دوره دهد، میزان تولید جهانی آمار نشان می

، روغن نباتی، روغنی است که که از گیاهان استخراج می شود و دارای بافتی مایع و چرب است. انواع "statist "به گزارش ایانا از 

روغن نخل، روغن سویا، روغن کلزا و روغن آفتابگردان. روغن نخل )پالم( از قسمت گوشتی رایج ترین این گونه روغن ها عبارتند از 

آید، که عمدتا در آب و هوای گرمسیری آفریقا، آمریکای جنوبی و جنوب شرقی آسیا یافت می شود. برآورد میوه پالم به دست می

ی شود، در حالی که استفاده در محصوالت آرایشی و یا درصد از روغن نخل برای مصرف مواد غذایی استفاده م 90شده که حدود 

درصد باقیمانده را شامل می شود.از نظر مصرف، روغن های گیاهی می تواند به عنوان جایگزین غذایی سالم  10مصارف صنعتی، 

روش ن، یکی از پرفاستفاده شود؛ چراکه دارای اسیدهای چرب اشباع نشده بیشتری نسبت به چربی های حیوانی هستند. در این میا

ترین روغن های پخت و پز روغن کانوال است که به عنوان روغن کلزا نیز شناخته می شود. که با استخراج از دانه کلزا و با کمی گرم 

و سپس خرد کردن به دست می آید. به طور خاص روغن کلزا دارای مزایایی است که حاوی مقادیر بیشتری از اسید های چرب امگا 

 24.29)لینولئیک( و اسیدهای چرب اشباع کمتری است. درحالی که مصرف جهانی روغن کلزا از  6د لینولینیک( و امگا )اسی 3-

سیده است.همچنین روغن گیاهی دیگر ، روغن آفتاب ر 2015/2016میلیون تن در سال  2۷.۷۷به  2012/13میلیون تن در سال 

 میلیون تن در سراسر جهان رسیده است 16.52به  2016/17گردان است که مصرف آن در دوره 

http://www.iana.ir/fa/news/50۷61/90%D-۸%AF%D۸%B1% 
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 زیتون
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۷تاریخ: 

 کنسروی ضرورتی ندارد/ سرانه مصرف روغن زیتون در ایران نصف متوسط جهانیواردات زیتون 

های کنسروی وارداتی ای شاهد عرضه زیتونهای زنجیرهعضو شورای ملی زیتون گفت: با وجود ممنوعیت واردات،در برخی فروشگاه

صنعت،تجارت و  گفتگو با خبرنگارنادر جاللت عضو شورای ملی زیتون در . هستیم، در حالیکه واردات آن ضرورتی ندارد

 در ایران، اظهار کرد: در شرایط کنونی روغن زیتون، با انتقاد از سرانه پایین مصرف گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

رود با ترویج فرهنگ مصرف، سرانه روغن زیتون افزایش سرانه مصرف روغن زیتون در ایران نصف متوسط جهانی است که انتظار می

رد و گفت: گرم اعالم ک 250در ایران را  سرانه مصرف روغن زیتونوی .یابد، چرا که این امر تأثیر بسزایی در سالمت افراد دارد

جاللت با اشاره به اینکه ساالنه  .گرم است 500کیلو و متوسط جهانی  12، ایتالیا 14، اسپانیا 20سرانه مصرف روغن زیتون در یونان 

ای نیست که جوابگوی در ایران به اندازه تولید روغن زیتونشود، افزود: میزان هزارتن روغن زیتون در داخل تولید می 13تا  12

عضو شورای ملی زیتون  .تواند عاملی مهم در جهت کنترل قیمت در بازار باشدر باشد از این رو اخذ تعرفه مناسب واردات مینیاز کشو

های ها و فروشگاهرغم ممنوعیت واردات، اخیرا در برخی سوپر مارکتدر بازار خبر داد و گفت: علی قاچاق زیتون کنسرویاز 

سروی اسپانیایی و یونایی هستیم که مسووالن امر باید جوابگوی این موضوع باشند، چرا که های کنای شاهد عرضه زیتونزنجیره

به گفته وی نبود کنترل مناسب بازار زمینه را برای کمبود محصول و افزایش .تولید زیتون کنسروی کشور جوابگوی نیاز داخل است

آور زیتون بود که در نهایت این امر افزایش قیمت در چند ماه اخیر این مقام مسوول ادامه داد: سال گذشته، سال نا.زندقیمت رقم می

 .ها به تعادل رسیدرا به همراه داشت و مجددا با برداشت و عرضه مناسب محصول قیمت

ون تجاللت با اشاره به نوسانات نرخ روغن زیتون در بازار تصریح کرد: در چند ماه اخیر، نوسان نرخ دالر منجر به رشد قیمت روغن زی

 .ها تعدیل خواهد یافتدر بازار شد که در صورت حمایت دولت در بحث تعرفه تا حدی قیمت

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷۷322/%D9%۸۸%D۸%A۷%D۸%B1%D۸%AF% 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۹شنبه 

 شود؟پاچه از داروی نظافت استفاده میدر پخت کله

ایسنا نوشت: رئیس اتحادیه طباخان فروشندگان کله پاچه و سیرابی تأکید کرد: برای پخت کله پاچه در واحدهای این صنف به هیچ 

ن کله پاچه در واحدهای صنفی حسین رواسی به ارائه توضیحاتی درباره نحوه تمیز کرد.شودعنوان از مواد شیمیایی استفاده نمی

وی در این باره گفت: به هیچ عنوان اینگونه نیست .شود را به طور کلی تکذیب کردپرداخت و شایعاتی که در این زمینه مطرح می

 .دگیرکه برای تمیز کردن کله پاچه از مواد شیمیایی استفاده شود؛ چرا که تمیز کردن کله پاچه تنها به واسطه آب گرم صورت می

رئیس اتحادیه طباخان گفت: برای تمیز کردن کله پاچه الزم است دمای آب در درجه ای خاص تنظیم شود که در این درجه به 

رواسی ادامه داد: البته اکنون در کشتارگاه ها نیز .راحتی تمام موهای موجود روی کله پاچه کنده شده و به راحتی تمیز می شود

وی افزود: بر همین اساس .هیچ عنوان امکان ندارد کله پاچه پاک نشده از کشتارگاه بیرون آید نظارتی جدی صورت می گیرد و به

تمیز کردن کله پاچه صنعتی شده و همکاران ما تنها با قرار دادن آن در دمای خاصی از آب می توانند به راحتی آن را نظافت کنند، 

  .گیردمورد استفاده قرار نمیبر همین اساس هیچگونه موادی برای تمیز کردن کله پاچه 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=024۷۸3۸954da4452a 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۹شنبه 

 !نوشابه نخوریدای وزارت بهداشت در هوای آلوده / های تغذیهتوصیه

پذیر هستند و رعایت های سنی آسیبمدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: در شرایط آلودگی هوا، همه گروه

به گزارش خبرآنالین، زهرا عبداللهی .کندای در این شرایط به سالمت مردم و کاهش عوارض آلودگی هوا کمک میهای تغذیهتوصیه

رخی از گروه ها مانند کودکان، افراد مسن، مادران باردار و بیماران قلبی و ریوی در شرایط آلودگی هوا، بیشتر در با بیان اینکه ب

معرض خطر قرار دارند، افزود: در شرایط آلودگی هوا مردم و به ویژه گروه های حساس باید شیر و لبنات کم چرب را مصرف کنند و 

کند؛ زیرا کلسیم موجود در شیر مانع از جذب کاهش عوارض ناشی از آلودگی هوا کمک می مصرف روزانه دو لیوان شیر کم چرب به

های دارای ترکیبات آنتی اکسیدان به عنوان مواد غذایی مفید در زمان آلودگی وی از میوه.شودهایی مانند فلزات سنگین میآالینده

ان از سلول های بدن در مقابل آسیب دیدن در شرایط آلودگی هوا هوا یاد کرد و گفت: مصرف میوه های دارای ترکیبات آنتی اکسید

 میوه های دارای ویتامین :عبداللهی از سیب به عنوان یکی از میوه های سرشار از آنتی اکسیدان یاد کرد و گفت.محافظت می کند

A ،E و C های سبز و نارنجی،، خرمالو، انواع فلفلخاصیت آنتی اکسیدان دارند. مرکبات و میوه های با رنگ نارنجی، زرد و قرمز، موز 

های سویا، آفتابگردان، کلزا و زیتون نقش آنتی اکسیدانی دارند و در شرایط آلودگی هوا از بدن مراقبت هویج، چای سبز و سیاه، روغن

ی هوا بسیار مهم دانست مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت مصرف دو وعده ماهی در هفته را در شرایط آلودگ.کنندمی

وی بر مصرف زیاد آب و مایعات .به کاهش عوارض آلودگی هوا کمک می کند 3و امگا  Eو اظهار داشت: ماهی به دلیل وجود ویتامین 

در زمان آلودگی هوا تاکید کرد و گفت: مصرف آب و مایعات در شرایط آلودگی باعث شستشوی دستگاه گوارش و رفع عطش و 

ی از این شرایط هوایی می شود و از سوی دیگر، با مصرف آب، بخشی از آلودگی هوا که وارد بدن شده، از راه ادرار خشکی دهان ناش

عبداللهی تاکید کرد: در شرایط آلودگی هوا، مصرف نوشابه های گازدار به دلیل ایجاد اختالل در جذب عناصر مفید در .شوددفع می

دا، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به بنابر اعالم وب.ا دو برابر افزایش دهدبدن، می تواند آثار سوء آلودگی هوا ر

واحد  3گرم معادل  400گرم میوه و سبزیجات مصرف کنند که این  400مردم توصیه کرد که در شرایط آلودگی هوا، هر روز حداقل 

وی اضافه کرد: هر واحد میوه به اندازه یک عدد میوه با اندازه متوسط و هر واحد سبزی به اندازه یک .واحد سبزی است 2میوه و 

  .نیز بسیار مفید است "سیر"خیارسبز، هویج یا گوجه فرنگی است اما مصرف روزانه یک عدد 

s.ir/Post.aspx?Id=http://foodpres2091d1d2e1d24e۷f 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۹شنبه 

 خوراکی های مناسب برای استفاده در زمان زلزله 

 .های مناسب در زمان بروز زلزله پرداخترئیس انجمن صنایع غذایی ایران به بیان توضیحاتی در مورد خوراکی <مواد غذایی

انجمن صنایع غذایی ایران در خصوص توصیه هایی غذایی در زمان بالیای طبیعی مانند زلزله اظهار کرد:  محمد حسین عزیزی رئیس

هنگام بروز زلزله باید از مواد غذایی فاسد نشدنی مانند خشکبار ، کنسرو و آب معدنی استفاده کرد تا در زمان مصرف آنها هیچ 

وی ادامه داد: به دلیل آنکه کشور ما در منطقه زلزله خیزی قرار .اد نشودایج (food poisoning)مشکلی از نظر مسمومیت غذایی

دارد بهتر است خانواده ها و به خصوص افرادی که در کالن شهرها ساکن هستند کوله پشتی حاوی خشکبار، آب معدنی و غذاهای 

عزیزی با .مواد تا پایدار شدن شرایط مصرف کنند کنسروی به طور آماده به همراه داشته باشند تا در زمان بروز زلزله بتوانند از این

 این این داشتن همراه: کرد عنوان شود، استفاده  مناسب غذایی ماده یک عنوان به تواند می زلزله بروز زمان در شکالت  بیان اینکه

گام بروز زلزله هن در: کرد اکیدت  این کارشناس.کندشدنی مانند کنسرو مواد مورد نیاز بدن تا حدی تامین می فاسد غیر  غذایی ماده

دلیل  همین به نیست دسترس در مدتی تا شرب و بهداشتی آب  مشکالت بهداشتی شود بنابراین دچار  ممکن است آب آشامیدنی

 .به همراه داشتن آب معدنی برای خانوارها ضرورت دارد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=d4a۷96۷1fa054۸a5b 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  6چهار شنبه 

 با این ماده غذایی از کودک خود نابغه بسازید

 هوش کودکان تاثیر های مغزی و افزایشبر اساس یافته محققان مصرف روزانه یک ماده غذایی در تقویت عملکرد سلول <غذا و تغذیه

ماه سبب افزایش سطح ماده  6های خود دریافتند مصرف روزانه یک عدد تخم مرغ به مدت کارشناسان درجدیدترین پژوهش.دارد

 .شوند که نقش موثری در حفظ سالمت مغز و تقویت قوای ذهنی دارنددربدن خردساالن می DHA کولین، کربنات کلسیم، کراتین و

یز نشان داده است مصرف تخم مرغ سبب افزایش رشد جسمانی و جلوگیری از خستگی شدید در نوزادان های پیشین نپژوهش

تواند یک منبغ ، سلنیوم و سایر مواد مغذی است که میA ،B12 های چرب، پروتئین، کولین، ویتامینتخم مرغ دارای اسید.شودمی

های مغزی، رشد و مصرف تخم مرغ سبب تغذیه بهتر سلول.االن باشدای بسیار مناسب برای کودکان درحال رشد و نیز بزرگستغذیه

های قلبی با مصرف روزانه یک عدد تخم مرغ کاهش چشمگیری پیدا شود همچنین خطر ابتال به بیماریافزایش هوش کودکان می

وزادانی که تخم مرغ مصرف مصرف کرده اند درمقایسه با ن (egg)ماهگی روزی یک عدد تخم مرغ 9الی  6نوزادانی که در .کندمی

مصرف تخم مرغ سبب افزایش وزن نوزادان وجلوگیری از مشکل .درخون خود بوده اند B12 نکرده اند دارای سطح باالتری از ویتامین

ماهه  9الی  6نوزاد  163برروی  2015شود، این پژوهش به وسیله دانشمندان دانشگاه واشنگتن در سال کم وزنی و رشد کم می

بهترین زمان برای مصرف تخم مرغ در وعده صبحانه .ها مورد بررسی قرارگرفته استهای مغزی آنشده و رشد جسمی و سلولانجام 

ها، برای کمک به رشد کودک گنجانده شود البته باید کنند این ماده به شکل پخته یا در غذاتوصیه می (experts)است، کارشناسان

آن دسته از کودکان که دچار آلرژی .های غذایی در افراد شودتواند سبب برخی مسمومیتیتوجه داشت که مصرف تخم مرغ عسلی م

 .ها درنظر گرفته شودبه تخم مرغ هستند باید تحت نظارت پزشک متخصص قراربگیرند تا رژیم غذایی جایگزین برای آن
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  4دو شنبه 

 این نوشیدنی ها باید به رژیم غذایی همه مردان اضافه شود 

 .سال زودتر از زنان به بیماری های قلبی مبتال می شوند 10مطالعات محققان بر این موضوع تاکید دارد که مردان  <غذا و تغذیه

با این حال، توصیه همیشگی مبنی بر رعایت سبک زندگی سالم، رعایت رژیم غذایی متعادل، پرهیز از مصرف دخانیات، دوری از 

 .انواع بیماری ها داشته باشداضطراب، عدم مصرف غذاهای چرب، انجام ورزش روزانه و ... می تواند سهم موثری در به تعویق انداختن 

آب میوه ها و سبزیجات در این میان، نه تنها منبع غنی از ویتامین ها و امالح معدنی برای حفظ سالمت کلی بدن است بلکه آنتی 

 .اکسیدان های موجود در آنها منجر به دفع بسیاری از انواع سرطان ها در مردان می شود

های انجمن سرطان آمریکا، سرطان پروستات شایع ترین سرطان در میان مردان است و از هر با توجه به گزارش  :آب گوجه فرنگی

مرد یک نفر به آن مبتال می شوند. در این میان، نوشیدن روزانه آب گوجه فرنگی در پیشگیری از این سرطان و توقف رشد  ۷

و محصوالت مرتبط با آن را چه به صورت خام و چه محققان دریافته اند مردانی که گوجه فرنگی  .تومورهای سرطانی موثر است

پخته، زیاد مصرف می کنند، کمتر در معرض خطر ابتال به سرطان پروستات هستند. لیکوپن موجود در گوجه فرنگی خاصیت ضد 

 .آن را تقویت می کند (Anticancer)سرطانی

نی و مویرگ ها می شود و جریان خون را در سراسر نیترات منجر به گشاد شدن رگ های خو .سرشار از نیترات است :آب چغندر

درصد افزایش می دهد. این موضوع منجر  40بدن افزایش می دهد. مطالعات نشان داده نوشیدن آب چغندر در روز، جریان خون را تا 

ردان را سی در مبه بهبود عملکرد ورزشی، رسیدن اکسیژن به عضالت و تنفس بهتر می شود. نوشیدن آب چغندر بهبود عملکرد جن

 .نیز به همراه دارد

آب نارنگی منبع غنی از ویتامین آ برای حفظ سالمت بینایی و سیستم ایمنی بدن است. این میوه همچنین منبع غنی  :آب نارنگی

 .از ویتامین ث، آنتی اکسیدان و پتاسیم محسوب می شود. نارنگی همچنین کلسیم، فسفر و فوالت فراوانی دارد

نوشیدن آب پرتقال باعث افزایش طبیعی رشد مو می شود و برای هورمون های مردانه بسیار مفید است. خاصیت دیگر  :آب پرتقال

و حفظ سالمت ناخن ها است. ویتامین ث موجود در آب پرتقال به همراه آنتی اکسیدان های  (Thyroid)آن بهبود فعالیت تیروئید

 .ماری های مزمن را کاهش می دهدآن، خطر ابتال به بیماری های قلبی و سایر بی

درصد میزان نیاز  ۷3سبب بهبود فرایند هضم شده و راهی موثر برای کاهش نفخ و گاز است. یک فنجان آب آناناس  :آب آناناس

 روزانه به منگنز را تامین میکند و منبعی مفید برای حفظ سالمت استخوان ها است. ویتامین ث و آنتی اکسیدان های موجود در آب

 .آناناس منجر به تقویت سیستم ایمنی بدن و تامین انرژی روزانه می شود

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=a1f0e21d39da446abea00646ffde6 
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 سالمت

 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۳یک شنبه 

 میوه با چاقی خداحافظی کنید  ۵با مصرف روزانه این 

مطالعات نشان داده اند که ماده خاصی به نام آنتوسیانین موجود در برخی میوه ها که خاصیت آنتی اکسیدانی دارد،  <غذا و تغذیه

وزانه، منجر به پیشگیری در اینجا خاص ترین میوه هایی که مصرف آنها به طور ر.ممکن است به پیشگیری از اضافه وزن کمک کند

 از چاقی می شود، بیشتر معرفی شده اند

میلی گرم  10سرشار از آنتوسیانین ها و پلیمرهای فالونوئید است. به طوری که یک چهارم فنجان از این میوه،  :زغال اخته

آنتوسیانین به بدن می رساند. هنوز مشخص نیست چرا چرا فالونوئیدها باعث کاهش وزن می شود اما به گفته محققان ثابت شده 

 .مصرف روزانه این میوه، شما را دچار احساس سیری کرده و از پرخوری جلوگیری می کند

ارد و فیبر باالی موجود در آن منجر به احساس سیری طوالنی مدت می این میوه نیز دوز سالمی از پلیمرهای فالونوئید را د :گالبی

 .شود. درست مانند سیب، گالبی را نیز باید با پوست بخورید تا از بیشترین منافع سالمت آن سود ببرید

برای بهره بردن سیب سرشار از فالونوئیدها و غنی از فیبر است. مصرف روزانه سیب برای کاهش وزن اهمیت زیادی دارد.  :سیب ها

از مزایای سالمتی سیب، آن را با پوست بخورید چون بیشترین میزان آنتی اکسیدان و فیبر این میوه در پوستش گنجانده شده است. 

مصرف سیب منجر به بهبود کنترل قند خون می شود و در نتیجه شما کمتر هوس مصرف غذاهایی را می کنید که خاصیت چندانی 

 .ندارند

همتای زغال اخته است و به حفظ وزن سالم کمک می کند. توت فرنگی نیز سرشار از آنتوسیانین بوده و مصرف یک  :توت فرنگی

فنجان از آن در روز به همراه ماست کم چرب یا بلغور جو، پیشنهاد می شود. وقتی صحبت از مصرف زیاد میوه می شود، نگرانی از 

وجود دارد اما میوه هایی مانند سیب سبز، گالبی، انواع توت مانند تمشک، توت فرنگی و اضافه وزن ناشی از فروکتوز موجود در آنها 

 .بلوبری به بهترین میوه ها برای کاهش وزن هستند ضمن این که قند کمتری نسبت به سایر میوه ها دارند

توانند نقش مهمی هم در کاهش وزن  تعجب نکنید چون فلفل ها هم جزو میوه ها هستند و البته جزو سالم ترین آنها که می :فلفل

داشته باشند. ترکیبی به نام کپسایسین موجود در فلفل منجر به تبدیل چربی های سفید به چربی های قهوه ای انرژی سوز در بدن 

 .می شود
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 سیب زمینی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۳تاریخ: 

از  ترزمینی همچنان پایینزمینی به گلرنگ و نخود در استان همدان/ سرانه مصرف سیبتغییر الگوی کشت سیب

 جهان

زمینی در استان همدان سیبتواند جایگزین محصول شده، گلرنگ و نخود و در برخی مناطق زعفران میبر اساس مطالعات انجام

ترین وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: تغییر الگوی کشت یکی از مهمعضو شورای مرکزی خانه کشاورز امروز در گفت.شود

 یآبی موجود باید خواه ناخواه الگوی کشت محصوالت محورمشکالتی است که در کشور وجود دارد و استان همدان نیز با مشکل کم

شده، گلرنگ، نخود و در برخی نقاط استان همدان زمینی را تغییر دهد.ابوالقاسم سوزنچی افزود: بر اساس مطالعات انجامچون سیب

هزار هکتار دیمزار در استان همدان وجود دارد و عالوه بر آن  500زمینی شود.وی بیان کرد: ساالنه تواند جایگزین محصول سیبمی

تا  240از اراضی کشاورزی آیش است.عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: در اراضی فوق گاهی بارندگی هزار هکتار نیز  400

تواند برای این مناطق مناسب باشد.سوزنچی عنوان کرد: محصول نخود متر گزارش شده است؛ بنابراین تولید نخود میمیلی 400

هزار کیلوگرم در هکتار برداشت انجام داد؛ بنابراین از لحاظ تا یک 500طور متوسط توان بهدارای دوره انبارداری مناسبی بوده که می

 تواند در این استان عملیاتی شود.ها همچون انگور و بادام نیز میاقتصادی دارای صرفه است.وی یادآور شد: توسعه برخی نهالستان

 برابر باغی است ۴مصرف آب محصوالت زراعی 

وانیم تکشاورز تأکید کرد: از آنجا که میزان مصرف آب محصوالت زراعی چهار برابر محصوالت باغی است، میعضو شورای مرکزی خانه 

هایی چون انگور، بادام و گردو کنیم.سوزنچی خاطرنشان ساخت: از آنجا که در دهکده جهانی قرار برخی اراضی زراعی را تبدیل به باغ

توانیم آن بخشی از محصوالت زراعی مورد نیاز را از طریق واردات تأمین کنیم.وی اضافه میداریم، با تدوین برخی اراضی زراعی به باغ 

زمینی مازاد داریم، اما هزار تن سیب ۷00تا  600زمینی حدود پنج میلیون تن است و ساالنه حدود کرد: در حال حاضر تولید سیب

سازی نشده است.به گفته سوزنچی، میزان مصرف گونه فرهنگچهمچنان میزان مصرف سرانه بسیار پایین است و در این زمینه هی

رسد.وی اظهار کرد: با کیلوگرم نیز می 16سرانه در ایران سه تا پنج کیلوگرم است، در حالی که در برخی کشورها این مصرف به 

تن برسانیم، اما همچنان بازار  40به  14کشت ارقام مناسب و انجام عملیات بهزراعی توانستیم در برخی مزارع میزان عملکرد را از 

 زمینی فکری نشده است.ای از ابهام است و برای افزایش مصرف یا صادرات سیباین محصول در هاله

کیلوگرم خواهد بود  ۷0میلیون تن برسد، مصرف سرانه حدود  10زمینی به عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: اگر تولید سیب

کیلوگرم بوده یا کشورهای  115کیلوگرم یا شوروی که  1۷3یسه با مصرف سرانه کشورهای اروپایی که حدود که این رقم باز هم در مقا

هزار تن برنج تولید که  400رسد، بسیار ناچیز است.سوزنچی بیان کرد: در کشور حدود دو میلیون و کیلوگرم می 1۸0اروپایی که به 

 زمینی، مقدار واردات را از این نیز کمتر کرد.توان با جایگزینی سیبشود، اما میکسری آن از طریق واردات تأمین می

توان شود، در حالی که میکاری انجام میها چون فارس و اصفهان برنجوی ادامه داد: مسئله آب جدی است، اما هنوز در برخی استان

دیگر از این محصول که تولید مناسبی در کشور دارد، های زمینی به مواد غذایی همچون نان و تولید فرآوردهبا اضافه کردن آرد سیب

 برداری کرد.بهره

 کندبیمه کشاورزی همچون شخص ثالث عمل می

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز مسئله بیمه را برای تغییر الگوی کشت ضروری خواند و عنوان کرد: متأسفانه بیمه کشاورزی در 

ند، در حالی که با توجه به ماهیت تولید محصوالت کشاورزی، بیمه آن نیز باید کشرایط حاضر همچون بیمه شخص ثالث عمل می

http://awnrc.com/index.php
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ی گیرد و در مقابل بیمه تکمیلمتفاوت باشد.سوزنچی در ادامه افزود: در شرایط حاضر بیمه ناچیزی به محصوالت کشاورزی تعلق می

 ناسبی به خطرات موجود در بخش کشاورزی بدهد.تواند پوشش مدیگری در کنار آن قرار داده شده است که این مسئله نیز نمی

وی در پایان تأکید کرد: اختصاص بیمه مناسب به محصوالت کشاورزی یکی از الزامات تغییر الگوی کشت است که امیدواریم مسئوالن 

 سازان به این مسئله توجه جدی داشته باشند./و برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/50۷69/%D۸%AA%D۸% 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۵تاریخ: 

 پروری چهارمین کشور نخست جهان استهزار تن آبزی در کشور/ ایران در توسعه آبزی 37۰تولید 

هزار تن انواع آبزی در کشور  459ای که تاکنون گونهای برخوردار بوده است؛ بهسابقههای اخیر از رشد بیپروری طی سالآبزیتوسعه 

پروری سازمان شیالت ایران امروز در معاون آبزی.هزار تن برسد 4۷0شود این رقم تا پایان سال به بینی میتولید شده که پیش

ای سابقهپروری در کشور از رشد بیهای رسیده، آبزیپروری در کشور گفت: بر اساس گزارشدرباره رشد آبزی وگو با خبرنگار ایاناگفت

ای که در مقایسه با سایر کشورها، ایران در این زمینه از رشد باالتری برخوردار بوده است.حسین عبدالحی گونهبرخوردار بوده است؛ به

ان برنامه، ترتیب قرار است تا پایفس توانسته در افزایش تولید نقش چشمگیری ایفا کند که بدینافزود: استفاده از تولید ماهی در ق

هزار تن آبزی در کشور تولید شد، در  450هزار تن ماهی در قفس تولید شود.وی بیان کرد: در سال جاری حدود  20ساالنه حدود 

هزار تن آبزی در کشور تولید  459شود تا پایان سال جاری ی میبینهزار تن بوده و پیش 3۷0حالی که این رقم در سال گذشته 

هزار تن آبزی در کشور تولید شود.وی  4۷0شود که حدود بینی میانداز برنامه ششم توسعه، پیششود.عبدالحی ادامه داد: طی چشم

 ن مشکل خاصی وجود ندارد.شده در حوزه تولید آبزی جلوتر هستیم؛ بنابرایبینیهای پیشعنوان کرد: از تمام برنامه

 آال، کپورماهیان و میگوی پرورشیهای باالی صادراتی با پرورش قزلپتانسیل

تواند آال، میگوی پرورشی و... از آبزیانی است که میپروری سازمان شیالت ایران یادآور شد: تولید انواع کپورماهیان، قزلمعاون آبزی

مین عنوان چهارد.عبدالحی تأکید کرد: در حال حاضر ایران بعد از شیلی، ترکیه و نروژ بهپروری نیز مؤثر باشدر صادرات بخش آبزی

های بسیار باال در این حوزه دارد.وی پروری شناخته شده است که این امر نشان از پتانسیلکشور نخست جهان در زمینه آبزی

ز صندوق توسعه ملی و مبالغی که برای بخش کشاورزی و سایر پروران که اها و تسهیالت مورد نیاز آبزیخاطرنشان ساخت: اگر وام

موقع اختصاص یابد، شاهد جهش بسیار بزرگی در حوزه تولید آبزیان خواهیم بود.عبدالحی اضافه کرد: در حال حاضر تولیدات به

ان و ترویجی انجام شود.وی در پایهای آموزشی مشکل تولید آبزی نداریم، اما باید برای افزایش سرانه مصرف آبزیان در کشور فعالیت

 درصدی در تولید آبزیان باشیم./ 10شود امسال شاهد رشد بینی میاظهار کرد: پیش

http://www.iana.ir/fa/news/50۷92/%D۸%AA%D9%۸۸%D9%۸4%DB% 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۳تاریخ: 

پروری به شرط بردار آبزیبهره ۵۲۰۰پروری/ اشتغال درصدی اعتبارات صندوق توسعه ملی توسط بخش آبزی 1۰جذب 

 میلیارد تومانی 7۰۰اختصاص تسهیالت 

درصد  10در سال جاری تنها  کنند،پروران طلب میها برای اختصاص تسهیالت از کشاورزان و آبزیدلیل وثایق سنگینی که بانکبه

وگو ریزی و بودجه سازمان شیالت ایران امروز در گفتمدیرکل دفتر برنامه.پروران موفق شدند اعتبارات مورد نیاز را جذب کننداز آبزی

توسعه  قبا خبرنگار ایانا درباره وضعیت اعتبارات صندوق توسعه ملی که قرار است برای بخش کشاورزی اختصاص یابد، گفت: صندو

 های شیالتی نیز قرارمیلیارد تومان از اعتبارات سال جاری را به صنایع بخش کشاورزی ابالغ کرده است که طرح 500هزار و ملی یک

های میلیارد تومان برای دریافت تسهیالت به بانک ۷00زاده افزود: در سال جاری حدود است از این اعتبار بهره بگیرند.رجبعلی قربان

ها مجبور هستند مطابق قوانین بانک ها موفق به جذب اعتبارات شدند.وی بیان کرد: بانکدرصد آن 10رفی شد که تنها عامل مع

ساز شکلپروران مبردارانی که تمایل به دریافت تسهیالت دارند، وثیقه دریافت کند که این امر برای آسیبمرکزی عمل کرده و از بهره

پروران همچون سایر مشاغل کشاورزی از وثایق باالیی برخوردار نیستند که برای دریافت تسهیالت : آبزیزاده ادامه دادشده است.قربان

میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد  10تنی به  500عنوان مثال، فعالیت برای تولید آبزیان در یک قفس ها قرار دهند؛ بهدر اختیار بانک

وجود آوریم، الزم است خواهیم تحولی اساسی در بخش کشاورزی بهعنوان کرد: اگر میکه باید وثایقی در همین حد تهیه شود.وی 

 مسئله وثیقه را در بخش کشاورزی حل کنیم.

 میلیارد تومانی برای توسعه بخش شیالت ۶۰۰۰میلیارد تومان از اعتبارات  7۰۰بینی پیش

 هزار میلیارد تومانی طرح مربوطبرای استفاده از تسهیالت شش ریزی و بودجه سازمان شیالت ایران یادآور شد:مدیرکل دفتر برنامه

 ۷00تا  600های شیالتی حدود بهره شش درصدی است، سهم فعالیتبه ارتقاء بخش روستایی به عشایری که دارای تسهیالت کم

زاده تأکید کرد: برای استفاده از نفر اشتغال ایجاد کند.قربان 200هزار و تواند برای پنجبینی شده است که میمیلیارد تومان پیش

تسهیالت این طرح متقاضیان زیادی وجود دارد، اما مشکل وثیقه همچنان باقی است.وی در پایان خاطرنشان ساخت: وزارت جهاد 

ریم نفر است که امیدوا 200هزار و هزار شغل در بخش کشاورزی ایجاد کند که سهم شیالت از این تعداد پنج 69کشاورزی قرار است 

 هزار میلیارد تومان این طرح به این بخش اختصاص یابد./میلیارد تومانی از کل شش ۷00تا  600ظرف دو هفته آینده تسهیالت 

http://www.iana.ir/fa/news/50۷۷0/%D۸%AC%D۸%B0%D۸% 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۵تاریخ: 

 ارائه پیشنهاد افزایش قیمت شیرخام به ستاد تنظیم بازار

قائم مقام معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی: پیشنهاد افزایش قیمت شیرخام را برای بررسی و تصویب به ستاد تنظیم بازار ارائه 

صدا و سیما محمدرضا مالصالحی با اشاره به اینکه قیمت نهایی خرید شیرخام را ستاد تنظیم بازار اعالم به گزارش ایانا از کردیم

دهم درصد و بارمیکروبی کمتر از  2و  3قیمت خرید هرکیلو شیرخام را با چربی  93خواهد کرد، افزود: ستاد تنظیم بازار در سال 

وقت اجرا نشد؛ در قیمت پیشنهادی جدید حداقل انتظار این است که باید از یچتومان اعالم کرد اما این مصوبه ه 1440هزار  100

تومان است و درحال حاضر شرایط بهتری در خرید  12۸0وی گفت: میانگین قیمت خرید شیر خام در کشور .این عدد عبور کنیم

نعت دامداری هم مثل تمام بخش های تولیدی قائم مقام معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی افزود: ص.شیر از دامداران وجود دارد

با افزایش دستمزد افزایش قیمت انرژی افزایش قیمت ارز و تورم مواجه است هرچند که درسال گذشته شرایط خوبی برای تامین 

 .علوفه داشتیم اما قیمت شیرخام متناسب با شرایط ، افزایشی نداشته است

لبنی گفت: معتقدیم کارخانجات لبنی و دامداران تکمیل کننده یکدیگرند و اگر مصرف  مالصالحی درباره افزایش قیمت فراورده های

وی تاکید کرد: افزایش قیمت را نمی توانیم رد کنیم اما باید در حد معقول .کنندکننده قدرت خرید نداشته باشد هر دو طرف ضرر می

ای وجود کرد: اما در سناریوی افزایش قیمت حلقه مفقودهوی تصریح .باشد و از محل افزایش قیمت سهم دامدار هم پرداخت شود

قائم مقام معاون امور دام وزارت .شوددرصد سود نصیب این حلقه مفقوده می 30های توزیع است و بیش از دارد که در بخش شبکه

شود که باید برای بخش میهای عرضه به کارخانجات تعلق ندارد و در این چرخه معیوب سود نصیب این جهاد کشاورزی افزود: محل

شود  مندمالصالحی تاکید کرد: اگر قرار است در قیمت لبنیات تغییری ایجاد شود باید متناسب با آن دامدار هم بهره.آن فکر کنیم

وی گفت: این اتفاق به نفع هیچ .صورت شاهد خروج شیرخام از چرخه صنعت و ورود ان به چرخه عرضه سنتی خواهیم بوددرغیر این

قائم مقام معاون اموردام وزارت جهاد کشاورزی درباره روند اجرای طرح .س نیست و مخاطراتی برای صنعت و مصرف کننده داردک

آغاز شده است افزود: قرار بود این طرح تا زمانی اجرا شود که بازار شیر خام به تعادل برسد و  93خرید حمایتی شیر خام که از سال 

وی گفت: در حال حاضر .بود شرایط خریدشیر خام و تعادل در عرضه و تقاضا از بازار خارج شدیمدرحال حاضر با توجه به به

کنند در حالی که تا پیش کارخانجات شیر خام را از دامداران خریداری میکنند و پول دارمدار را در مدت کمتر از یک ماه پرداخت می

قائم مقام معاون امور دام وزرات جهاد کشاورزی درباره میزان تولید .ت می شداز این پول دامدار چندین ماه و با تاخیر طوالنی پرداخ

میلیون تن رسیده است و هیچگونه  10هزارتن افزایش به بیش از  500شیر خام نیز گفت: میزان تولید شیرخام امسال با بیش از 

هزارتن شیر خام و فراورده های  6۸9ماه گذشته مالصالحی درباره میزان صادرات افزود: در هشت .کاهشی در تولید و عرضه نداریم

 لبنی صادر شده است و تا پایان سال به یک میلیون تن خواهد رسید./

http://www.iana.ir/fa/news/50۸21/%D۸%A۷%D۸%B1% 
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 شیر و فرآورده ها

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶دی  ۰۲تاریخ: 

 آغاز افزایش قیمت محصوالت لبنی/مسووالن سکوت کردند

 .در پی سکوت سازمان حمایت در قبال بررسی درخواست تولیدکنندگان، طی چند روز اخیر قیمت محصوالت لبنی افزایش پیدا کرد

، در پی سکوت سازمان حمایت در قبال بررسی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان جارت و کشاورزیصنعت،ت  به گزارش خبرنگار

 .درخواست تولیدکنندگان، طی چند روز اخیر قیمت محصوالت لبنی بی سر و صدا افزایش پیدا کرد

، ماست 2۷00به  2500، شیر بطری از 1۸00به  1600از  اینرخ شیر کیسهاست که  آخرین بررسی از سطح بازار حاکی از آن

 .هزار تومان افزایش یافت 5به  500هزار و  4هزار و پنیر از   6به  500هزار و  5سنتی از 

قیمت  های افزایشدر پی این آشفته بازار زمزمه محصوالت لبنیگوید: سایر برندهای ای میهای زنجیرهیکی از فروشندگان فروشگاه

 .یابد افزایش بازار در هاقیمت  رود،دهند که با این وجود در روزهای آتی انتظار میمحصوالت لبنی را سر می

 هایاز جمله شیر، ماست، پنیر و کره؛ دستگاه قیمت محصوالت لبنیحال جای سوال است که چرا با وجود افزایش چندین باره 

 آیند؟های لبنی کوتاه نمیمسوول از موضع خود نسبت به افزایش نرخ خرید شیر خام توسط شرکت

در  افزایش نرخ برخی محصوالت لبنی از  صنعت،تجارت و کشاورزی رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار 

 .تومان در بازار افزایش یافت 200بازار خبر داد و گفت: در چند روز اخیر نرخ شیر کیسه ای و بطری برخی برندها حدود 

 .دی یارانه ها را دلیل اصلی افزایش قیمت در هفته های اخیر اعالم کردهدفمن از بعد برخی برندها  قیمت شیروی اصالح نشدن 

شیر، ماست، پنیر( در بازار وجود دارد یا خیر، افزود: با ) افزایش قیمت سه محصول لبنیاحتمال باکری در پاسخ به این سوال که 

توجه به انتقاد کارخانه های لبنی در ماه های اخیر، سازمان حمایت اقدام به بررسی دفاتر قانونی شرکت های لبنی کرد و از آن جا 

موجود در دفاتر تفاوتی ندارد و تنها تغییرات جزئی در برخی اقالم رخ که بخش عمده قیمت های جاری بازار با قیمت تمام شده 

در بازار وجود دارد، بیان کرد: با وجود افزایش  افزایش نرخ شیرخامدبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه احتمال .خواهد داد

نرخ ذرت و کنجاله سویا، دامداران خواستار افزایش نرخ شیر خام شدند که بدین منظور اسناد و مدارک الزم جهت بررسی قیمت به 

 .ستاد تنظیم بازار ارائه کردند

 .تومان شدند 510و  هزار مصوب نرخ به خام شیر کیلو هر خرید به گفته این مقام مسوول دامداران خواستار افزایش 

تومان خرید هر کیلو  440نسبت به عدم اجرای مصوبه سه سال اخیر نرخ مصوب هزار و  دامدارانباکری در پاسخ به سوال دیگر که 

و شیرخام، تومانی خرید هرکیل 440شیرخام گالیه مند هستند، تصریح کرد: در سه سال اخیر همزمان با اعالم نرخ مصوب هزار و 

افزایش قیمت محصوالت لبنی تایید نشد که به همین خاطر کارخانه های لبنی از خرید شیرخام به نرخ مصوب امتناع کردند، در غیر 

 .این صورت به حاشیه زیان می رفتند

 صنعت دامداری در معرض نابودی

با انتقاد از نرخ کنونی خرید شیر خام   صنعت،تجارت و کشاورزیاحمد مقدسی رییس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار 

در پی افزایش هزینه های تولید باید اقدام به خرید هر   کارخانه های لبنی توسط کارخانه های لبنی اظهار کرد: در شرایط کنونی،

 .تومان است 350ند، در حالیکه در شرایط کنونی حداکثر نرخ خرید هزار و تومان کن 510کیلو شیرخام به نرخ مصوب هزار و 

وی افزود: با توجه به درخواست دامداران و وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش نرخ شیرخام، اسناد و مدارک مربوط به قیمت 

 .تمام شده تولید توسط کارشناسان ستاد تنظیم بازار در حال بررسی است
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 .تمام می شود صنعت دامداریدسی؛ افزایش نیافتن قیمت شیرخام به قیمت نابودی به گفته مق

 زارتو درحالیکه ندارد، وجود خام شیر قیمت افزایش بر مبنی حمایت سازمان در تصمیمی هیچ  رییس انجمن صنفی گاوداران گفت:

افزایش هزینه های تولید و مشکالت دامداران انتظار می وی ادامه داد: با توجه به .کند می پافشاری نرخ افزایش بر کشاورزی جهاد

این مقام .رود که سازمان حمایت از خواب غفلت بیدار شود، در غیر این صورت خبری از تولید شیر و محصوالت لبنی در داخل نیست

گان برای واردات نهاده ها، ارز مرجع ترمز بریده است، افزود: با وجود آنکه واردکنند قیمت نهاده هامسوول با انتقاد از این مسئله که 

مقدسی با اشاره به اینکه سازمان .گیرند اما با نرخ آزاد علوفه را با تولیدکنندگان حساب می کنند و نظارتی بر این امر نیستمی

ی با نرخ ها حمایت و مسووالن نظارتی با صنعت دامپروری کشور بیگانه هستند، اذعان کرد: با وجود تخصیص ارز مبادله ای تجار

افزایش قیمت  دلخواه اقدام به عرضه علوفه و نهاده در بازار می کنند، در حالیکه با باال رفتن قیمت تمام شده ، دامداران مجوز

رییس انجمن صنفی گاوداران با انتقاد از افزایش قیمت شیر برخی .را ندارند که این امر اجحاف در حق دامداران است شیرخام

را شیر خام تشکیل می دهد،  قیمت تمام شده لبنیاتدرصد  ۷0ر چند روز اخیر یادآور شد: با توجه به آنکه برندهای لبنی د

سازمان حمایت به عنوان دستگاه نظارتی باید پاسخگوی این مسئله باشد، چرا که در صورت افزایش نیافتن قیمت خرید شیرخام، 

 .ود در بازار کردندبرخی شرکت های لبنی اقدام به افزایش نرخ محصوالت خ

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷1295/%D۸%A2%D۸% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۱تاریخ: 

 شود؟معادله رکود و تسهیل خرید محصوالت لبنی چگونه حل می 

صنعت لبنیات از یکسو با رکود دست و پنجه نرم کرده و از سوی دیگر حفظ و استمرار شرایط موجود نیز برای آن خسارت بار به نظر 

، لبنیات از نمونه محصوالتی به شمار می رود که گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.می رسد

 .نقش و سهم آن در سبد غذایی خانوارهای ایرانی بسیار مهم و برجسته است

ده ده شدر سفره غذایی مردم هشدار دا محصوالت لبنی و بخصوص شیردر طول سالیان اخیر به کرات نسبت به کاهش اسفاده از 

اما تشدید برخی مشکالت اقتصادی و کاهش قدرت خرید برخی خانوارهای ایرانی،امکان افزایش ضریب تولیدات مرتبط با این حوزه 

البته طرح این موضوع به معنای بیگانه بودن مردم با محصوالت لبنی نیست، اما مصرف چنین محصوالتی .را ناممکن ساخته است

ن و ضعیف جامعه کافی نیست و به اعتقاد برخی از کارشناسان، ادامه وضعیت موجود در دراز مدت بخصوص شیر در دهک های پایی

فارغ از پیامدهای پایین بودن سرانه مصرف لبنیات .می تواند هزینه های سنگینی را در بخش بهداشت و سالمت در پی داشته باشد

اقتصادی نیز کارخانجات و مراکز تولید محصوالت لبنی در شرایط در اقشار کم درآمد جامعه که موضوع بسیار مهمی است، از حیث 

کنند، رکودی که بسیاری از فعاالن این حوزه، رکود را اصلی ترین عامل گرفتاری های این حوزه عنوان می.برندمطلوبی به سر نمی

یات نیز از این عارضه مصون نمانده ابعاد متعددی از فعالیت های صنعتی، تولیدی ، خدماتی و صنفی را درگیر کرده و صنعت لبن

 .است

 چالشی تحت عنوان نرخ و قیمت گذاری محصوالت لبنی

چندی پیش برخی از کارخانجات لبنی، آرام و بی سر و صدا، به افزایش قیمت برخی از محصوالت خود، اقدام کرده که البته این 

 .مرتفع گردیدموضوع با واکنش و ورود دستگاه های ذی ربط نظارتی، حل و فصل و 

در این میان، فعاالن این عرصه معتقدند؛ باید به همان میزان که نسبت به نرخ تولیدات لبنی و حمایت از جامعه مصرف کننده 

 .حساسیت نشان داده می شود برای رفع مشکالت صنعت مذکور نیز، تدابیر و تمهیدات الزم، تامین و پیش بینی شود

مار می رود که از حیث اشتغالزایی و جذب جوانان جویای کار، به سهم خود تا حدودی موفق عمل صنعت لبنیات از عرصه هایی به ش

کرده و در صورت بروز نارسایی و انسداد در مسیر فعالیت عادی و طبیعی این بخش، پیامدهای ناخوشایندی در انتظار افراد و گروه 

در حال حاضر، عمده ترین دغدغه فعاالن این بخش، به موضوع .ت هستندهایی خواهد بود که در مراکز تولید لبنیات مشغول به فعالی

 .قیمت گذاری و تعیین نرخ جدید برای محصوالت لبنی معطوف می شود

چندی پیش، رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی در ارتباط با قیمت گذاری تولیدات لبنی، اظهار کرد: سازمان حمایت، چندین ماه 

حصوالت لبنیِ پُر مصرف را دریافت کرده ولی همچنان برای نرخ گذاری جدید این محصوالت تصمیمی اجرایی پیش، آنالیز قیمت م

درصدی محصوالت لبنی است که البته این میزان افزایش باعث  30تا  20وی می افزاید: پیشنهاد ما افزایش .و اتخاذ نشده است

ش قابل توجهی از نارسایی ها و گرفتاری مرتبط با این صنعت، ریشه کاهش هر چه بیشتر ضریب تقاضا خواهد شد، موضوعی که بخ

 .رددا تقاضا بودن پایین  در همین معضل

 وضعیت بغرنج و ناگوارِ محوری ترین محصول لبنی

بدون تردید، شیر یکی از اصلی ترین و محوری ترین محصوالت در صنعت لبنیات به شمار می رود و در صورت شرایط مطلوب و 

 .بخش در ارتباط با این محصول، شرایط برای دیگر مشتقات لبنی ، مساعد خواهد شدرضایت 

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


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

107 

با اشاره  ،صنعت،تجارت و کشاورزی سعید دشتی، یکی از فعاالن حوزه تولید محصوالت لبنی در شهرستان مالرد در گفتگو با خبرنگار

دامداران برای تولید و فروش شیر به قیمت مناسب، اظهار کرد: متاسفانه برخی از واسطه ها و دالالن، شرایط  به مشکالت متعدد

ناگوار و بغرنجی را برای فعاالن این بخش رقم زده اند و با عنایت به شرایط خاص نگهداری از این محصول و ماندگاری بسیار پایین 

ی دامداری ها و تولیدکنندگان شیر سوء استفاده کرده و شیر را به قیمت پایینی خریداری شیر، واسطه ها از اقتضائات حاکم بر برخ

وی افزود: هماهنگی دالالن با یکدیگر نیز از عجایب است و گویی واسطه ها با برخورداری از شبکه ارتباطی منسجم، متحد .کنندمی

انه تولیدکنندگان نیز قادر به مقاومت در برابر آنها نیستند، زیرا شده اند که شیر را به نرخی معین و مشخص خریداری کنند و متاسف

در صورت عدم فروش محصوالتشان به دلیل استعدادی که این محصول در سر رسید انقضای مصرف دارد،ذبا ضرر و زیان بسیاری 

ران و فعاالن این عرصه، بخش ربط از دامدادشتی گفت:ذدر صورت افزایش و تقویت حمایت های دستگاه های ذی.مواجه خواهند شد

قابل توجهی از معضالت اشاره شده مرتفع می شود و در چنین شرایطی انگیزه فعاالن حوزه مذکور برای فعالیت هر چه بیشتر مضاعف 

 .و دو چندان خواهد شد

 ضرورت هدایت هدفمند و موثر یارانه های صنایع لبنی

یارانه هایی که به این حوزه اختصاص داده می شود آنچنان که باید هدفمند نیست  برخی از کارشناسان و فعاالن این عرصه معتقدند؛

میدوار تر ا صنعت لبنیاتو در صورت اتخاذ تدابیر اصولی در این بخش می توان نسبت به حل و فصل برخی از مشکالت پیش روی 

از دیگر معضالتی است که توان و بنیه صنعت مذکور در کنار موضوع یارانه ها، ضریب تقاضای پایین برای خرید محصوالت لبنی .بود

 .را تضعیف کرده و در صورت رفع این نارسایی و بهبود ضریب تقاضا، شرایط و وضعیت متفاوتی برای لبنیات کشور رقم خواهد خورد

ش مذکور، بیش از پیامید آن می رود؛ دستگاه های ذی ربط، بستری را فراهم کنند که سرانه مصرف و ضریب تقاضا برای محصوالت 

افزایش یابد که در صورت حصول این امر، عالوه بر ارتقای سالمت عمومی جامعه، در بهبود و مساعد تر شدن چشم انداز اقتصادی 

 .صنعت لبنیات کشور نیز، توفیقات هر چه بیشتری حاصل خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/6369292/%D9%۸5%D۸%B9%D۸%A۷% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۵تاریخ: 

 !لبنیات گران نشد، به قیمت واقعی رسید

 رسید که این امر به معنای گرانیدبیر انجمن صنایع لبنی گفت: در روزهای اخیر، قیمت محصوالت لبنی به نرخ واقعی خود در بازار 

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

های جدید محصوالت خود را به نرخ واقعی خود در بازار رسید، اظهار کرد: در روزهای اخیر، اکثر برندهای لبنی قیمت قیمت محصوالت لبنی

کارخانجات وی با اشاره به اینکه دولت برای  .منطبق بر اسناد و مدارک بهای تمام شده تولید تغییر دادند که این امر به معنای گرانی نیست

های لبنی کوچک زیان های صورت گرفته توسط سازمان حمایت، اکثر شرکتکند، افزود: در بررسیدرصد سود قانونی لحاظ می 17حدود  لبنی

های فعلی درصد توانستند خود را سرپا نگه دارند که از این رو قیمت 1.۸تا  1.5های بزرگ و متوسط تنها با حاشیه سود ده بودند و کارخانه

سرانه تواند کاهش مجدد باکری در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت محصوالت لبنی می.زار بیانگر نرخ واقعی محصوالت استموجود در با

را به همراه داشته باشد، گفت: انجمن با استفاده از نظرات اساتید دانشگاه به صورت مستقل در حال بررسی علل کاهش سرانه  مصرف لبنیات

دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد: .زودی گزارشی جامع در این باره ارائه خواهد شدای جبران این موضوع است که بهمصرف و راهکارهایی بر

های الزم، گزارش جامع علل کاهش سرانه مصرف لبنیات را به معاون اول رئیس جمهور، شورای عالی سالمت و وزارت انجمن پس از بررسی

 .ایت برنامه عملی برای رشد سرانه مصرف لبنیات به کار گرفته شودبهداشت ارجاع خواهد داد تا در نه

 درآمد کنونی خانوار، جوابگوی تأمین اقالم مورد نیاز نیست *

را از علل اصلی کاهش سرانه مصرف لبنیات در سال های اخیر  محصوالت لبنیوی شکاف بین درآمد خانوار و بهای تمام شده  

خانوار و بهای تمام شده تمامی اقالم مورد نیاز خانوار اعم از مواد غذایی و سایر کاالهای مصرفی  شکاف بین درآمد :دانست و افزود

به حدی است که درآمد کنونی افراد جوابگوی آن نیست و انتظار می رود جهت تطبیق درآمد و هزینه خانوار ایرانی و کمک به اقشار 

تواند راهگشای مناسبی جهت در پاسخ به این سوال که پرداخت یارانه میباکری  .آسیب پذیر تمهیدات بکری به کار گرفته شود

تواند امری موثر در جهت از بین بردن شکاف بین درآمد خانوار افزایش قدرت خرید خانوار باشد، تصریح کرد: اگرچه پرداخت یارانه می

 به ار نیاز مورد کاالهای باید دنیا کشورهای سایر موفق هایهتجرب از گیریبهره با  و بهای تمام شده اقالم مورد نیاز به شمار رود؛ اما

 .دهیم قرار کنندگان مصرف اختیار در اعتباری صورت

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷402۸/%D9%۸4%D۸%A۸%D9%۸6%DB%۸C% 
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 شیر و فرآورده ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶دی / /  ۰۲شنبه , 

 شیر و ماست گران شد

انواع محصوالت لبنی برخی شرکت ها، حتی با وجود تعیین قیمت از سوی سازمان حمایت افزایش قیمت داشته و این افزایش قیمت 

قیمت محصوالت لبنی حتی محصوالت لبنی پرمصرفی که قیمت آنها تحت نظارت رسمی   .در حال تسری به سایر برندها است

اما هنوز این سازمان خبری مبنی بر قانونی یا  است یافتهافزایش شود،می تعیین کنندگان و تولیدکنندگان سازمان حمایت مصرف

رسانی قیمت پاکت شیر نایلونی در پایگاه اطالعآخرین قیمت مصوب هر .غیرقانونی بودن افزایش قیمت محصوالت لبنی نداده است

تومان،  1۸00تومان و در برندی  1700 به برند دریک اکنون که است تومان 1520 درصد  1.5گرمی  900شده کاال و خدمات درج

 شده درج تومان 440 هزار و  2خدمات،  و کاال قیمت رسانیاطالع پایگاه در نیز  پرچرب بطری شیر آخرین قیمت .یافته استافزایش

های دیگر به قیمت یافته است و این محصول در برندیهزار تومان افزایش 3ای به مرحله 2افزایش  با برندها برخی در اکنون که بوده

در پایگاه  (درصد چربی 1.5چرب )که آخرین قیمت هر پاکت شیر استریل تتراپک کمدرحالی.رسدتومان به فروش می ۷00هزار و  2

 به ای قیمت در برخی از برندهای لبنی با افزایش دو مرحله این که است شدهدرج تومان 2۸00 رسانی قیمت کاال و خدمات عاطال

از  طوری که یکییافته است بههای گذشته افزایشبنابراین گزارش قیمت انواع ماست نیز در هفته.تومان رسیده است 200 و هزار 3

صورت هفتگی قیمت ماست را چک کنیم تا به قیمت کمتری به فروش نرسد، زیرا هر از چند گاهی گوید: باید بهفروشندگان می

چرب در کمتر از یک هفته افزاید: قیمت یک ماست نیم کیلویی کموی می.یابدهای مختلف افزایش میقیمت این محصول دربرند

 .رسیدهزار تومان  3تومان به  500هزار و  2تومان افزایش یافت و از 500

http://iranecona.com/۸0359/%D۸%B4%DB%۸C%D۸%B1 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا - ۱۳۹۶دی / /  ۰۲شنبه , 

 خوش بازار عراق به صادرات ایرانروی

ها نشان داده و پس از مشکالتی که صادرکنندگان ایرانی در این بازار با به ایرانیخبرها حاکی از آن است که بازار عراق روی خوش 

 .کردند، تعرفه صادرات برخی کاالها به عراق کم شده استآن دست و پنجه نرم می

وفصل مشکالت اصلی گمرکی میان و عراق توافقات جدیدی صورت گرفته است که این باره نوشته است: به تازگی برای حل در ایسنا

های مبدا، بدون نیاز به انجام های تایید صالحیت دستگاهپس اقالم غذایی و لبنی ایران نیز با ارائه گواهیبر این اساس از این 

در جریان مالقات رایزن بازرگانی ایران در عراق و تیم اقتصادی سفارت ایران در بغداد با .ندشوهای مرزی وارد عراق میآزمایش

های تجاری دو کشور مطرح شد. در این مذاکرات چند محور مهم های عراق، موضوعات الزم برای ارتقای همکاریکل گمرکرئیس

های عراق برای برگزاری تعیین نماینده از سوی رئیس گمرک تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مورد تفاهم واقع شد.به

بار و همچنین پذیرش اقالم غذایی و لبنی ایران بدون نیاز برای انجام صورت هر دو هفته یکهای کارشناسی مشترک بهنشست

کشور مقصد از جمله  های مبدا ایران در چارچوب ضوابطهای تایید صالحیت دستگاههای مرزی مشروط به ارائه گواهیآزمایش

کاران قانونی معرفی شده از سوی سازمان نامه گمرکی و تصمیم برای استفاده از ترخیصدر توافق .توافقات اساسی در این نشست بود

وط های مربسازی سیستمهای مقامات دو کشور است. همچنین شفافکاران غیرقانونی نیز از جمله توافقگمرک عراق و حذف ترخیص

انه مرزی و ایجاد شبکه فعاالن اقتصادی مجاز بین گمرکات دو کشور با استفاده از سازوکار الکترونیک که در آینده نزدیک از به پای

باره آن تفاهم حاصل شده است. توافق برای انجام دیدار روسای کل زرباطیه اجرایی خواهد شد، از مواردی است که در -مهران

های عراق ماهه، اعالم آمادگی اولیه گمرکه اعالم قوانین و مقررات گمرکی در بازه زمانی حداقل یکهای ایران و عراق، الزام بگمرک

یافته برای محصوالت صادراتی به عراق نامه گمرکی با ایران نیز مطرح و تصویب شد. چهار نوع تعرفه کاهشبرای اجرایی شدن توافق

بخشد. بر این اساس ها را بهبود میسازی هزینهو اعمال نظارت الزم در شفاف شود که امکان رهگیریاعمال می 201۸از اوایل سال 

تا  10تعرفه طال و نقره و محصوالت معدنی از پنج درصد به نیم درصد، تعرفه انواع مواد غذایی و نباتی و مصنوعات پالستیکی از بین 

درصد به  30، پوست و صنایع پوستی و خودرو از پنج تا درصد، تعرفه انواع مصالح ساختمانی، سنگ، سیمان، چرم 10درصد به  40

درصد کاهش  30درصد به  40خانگی، اسلحه، تنباکو و سیگار ازدرصد کاهش و تعرفه انواع لوازم برقی، تلویزیون، کهربا، لوازم 15

 .خواهد یافت

a.com/http://iranecon۸0313/%D۸%B1%D9%۸۸%DB% 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۲ : تاریخ

 درصد  13میلیارد دالر رسید/ سهم کشاورزی از صادرات غیر نفتی  ۵.۶صادرات کشاورزی به 

هزار تن به  5۸12 حدود 1395ریزی و اقتصاد کشاورزی، میزان صادرات کشاورزی در سال بر اساس اعالم موسسه پژوهشهای برنامه

  .درصد ارزش صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است 13میلیون دالر بوده که  56۸6ارزش 

 ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهش های برنامهخبرگزاری فارسبه گزارش 

در جهان کنونی کشاورزی بر .در پژوهشی اعالم کرد: بازار و فروش در فرآیند تولید محصول کشاورزی از اهمیت ویژه برخوردار است

شود که چقدر تقاضا )داخلی و خارجی( ای که قبل از برآورد نوع و میزان تولید محصول، برآورد میگونهشود بهاساس بازار تنظیم می

ریزی شده و فرایند تولید آغاز کننده چیست و سپس تولید براساس آن برنامه، سلیقه و ترجیحات مصرفوجود دارد و نیازها

کننده است. این فرآیند در مفهومی به نام زنجیره عرضه ترین کار، رساندن آن محصول به دست مصرفپس از تولید، مهم.شودمی

هایی که بازیگران مختلف، قبل از تولید تا مصرف یک محصول انجام تیابد به طوری که تمام اقدامات و فعالیمحصول تبلور می

وری و سودآوری را در چرخه، برای کند که کارایی، بهرهای اعمال میگونهدهند، در خود تعریف کرده و هر بازیگر نقش خود را بهمی

ای( را تأمین سازد. این زنجیره شامل جریان کامل هکننده )نهایی یا واسطهمه بازیگران به همراه داشته باشد و درنهایت نیاز مصرف

. کننده استها و منابع مالی بین مراحل مختلف تولید و فروشی یک محصول و تأمین نیاز مصرفاطالعات، محصوالت، مواد و نهاده

 .مدیریت بازار است در جهان کنونی ایجاد و ارتقای زنجیره عرضه محصول توسط بخش خصوصی و مردمی، تنها راهکار ساماندهی و

دهنده تولید داخلی با بازار فروش خارجی نقش مهم و اساسی در توسعه در این میان بازیگران بخشی تجارت خارجی به عنوان ارتباط

یکی از اهداف تولید، صادرات آن است. در ایران توسعه صادرات غیر تفتی و کاهش وابستگی اقتصاد به  .پایدار بخش کشاورزی دارند

ناپذیر است و در این میان این واقعیت که بسیاری از کشورها عمدتاً از طریق استراتژی توسعه صادرات و تفوق ضرورتی اجتناب نفت

اند، بسیار واضح و مبرهن است. در دنیای کنونی توسعه در بازارهای جهانی موفق به حفظ و تقویت رشد مداوم اقتصادی خود شده

ارزی از طریق صادرات کاال و خدمات محدود نشده بلکه نقش راهبری در رشد اقتصادی جهان بر عهده  صادرات تنها به افزایش درآمد

ریزی شده در چارچوب زنجیره عرضه نه تنها منجر به ایجاد درآمد ارزی و دارد. امروز تجارت )واردات و صادرات( هدفمند و برنامه

در این میان تجارت بخش کشاورزی هم  .ری برای رشد و توسعه پایدار باشدتواند مسیارزش افزوده بیشتر برای کشور شده بلکه می

رو شناخت ازاین .تواند مسیر توسعه کشاورزی پایدار را هموار سازددر زیرمجموعه صادرات غیرنفتی با استراتژی مشخص و هدفمند می

تواند تصویری از وضعیت موجود اورزی میموقعیت تجارت محصوالت کشاورزی و تغییر الگوی سبد وارداتی و صادراتی بخش کش

و مقایسه آن  95رو گزارش پیش رو به وضعیت تجارت محصوالت کشاورزی در سال برای استراتژی تجارت بخش فراهم سازد. ازاین

 خش کشاورزیدهد. الزم به ذکر است تحلیل حاضر از روند تجارت خارجی بگیری از آن ارائه میپرداخته و در نهایت نتیجه 94با سال 

ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی های برنامهحاصل جلسات متعدد کمیته مدیریت بازار محصوالت کشاورزی مؤسسه پژوهش

 .است

 تراز تجاری بخش کشاورزی -

در حدود میلیون دالر بوده که از نظر وزنی  56۸6هزار تن به ارزش  5۸12میزان صادرات بخش کشاورزی در حدود  1395در سال 

درصد ارزش صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. صادرات  13درصد وزن صادرات غیرنفتی و از نظر ارزشی در حدود  4/5

درصد افزایش  3/6درصد و از نظر ارزشی در حدود  21/۸در حد  94از نظر وزنی نسبت به سال  1395بخش کشاورزی در سال 

میلیون دالر بوده که  ۸۷۸0هزار تن به ارزشی  1۷592در حدود  1395بخش کشاورزی در سال داشته است. مجموع ارزش واردات 

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


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

112 

درصد واردات غیرنفتی کشور را به خود اختصاحی داده است. واردات بخش  206درصد و از نظر ارزشی  55از نظر وزنی در حدود 

درصد کاهش داشته است. در سال  1/2ارزشی در حدود درصد و از نظر  5/۸از نظر وزنی  94نسبت به سال  1395کشاورزی در سال 

میلیون دالر کسری  3394که  94میلیون دالر کسری داشته که نسبت به سال  3095تراز تجاری بخش کشاورزی در حدود  1395

ورزی کشادرصد کسری تراز تجاری بخش کشاورزی کاهش داشته است؛ به عبارت دیگر بهبودی در تراز تجاری بخش  9بوده در حدود 

 .اتفاق افتاده است 1395در سال 

 هاتجارت محصوالت کشاورزی به تفکیک زیر بخش

 خوراک دام

دهنده آن است که ایران کشور صادرکننده خوراک دام بوده است به طوری که میزان واردات نشان 1395تجارت خوراک دام در سال 

 92/4هزار تن بوده که تراز تجاری آن مثبت و از نظر وزنی برابر با  1۷3/1هزار تن و صادرات آن به میزان  ۸0/۷خوراک دام به میزان 

 64/1واردات خوراک دام از نظر وزنی  1394نسبت به سال  1395میلیون دالر بوده است. سال  5هزار تن و از نظر ارزشی برابر با 

 33/1از نظر وزنی  94نسبت به  1395ر سال برای صادرات خوراک دام د .درصد افزایش داشته است 3۷/4درصد و از نظر ارزشی 

دهد. افزایش واردات خوراک دام به معنای اتکا بیشتر به خارج است. سهم خوراک درصد افزایش نشان می 12درصد و از نظر ارزشی 

د صادراتی درصد است. در سب 0/۸درصد و از نظر ارزشی در حدود  0/4دام در سبد وارداتی بخش کشاورزی از نظر وزنی در حدود 

سنت برای  90در حدود  95درصد است. قیمت وارداتی خوراک دام در سال  1/3درصد و ارزشی  2/9بخش کشاورزی از نظر وزنی 

سنت برای هر کیلو بوده که نسبت به سال  40درصد کاهش داشته و قیمت صادراتی  16/3هر کیلو بوده که نسبت به سال گذشته 

داشته که کاهش قیمت وارداتی بیشتر از کاهش قیمت صادراتی آن بوده است. نسبت قیمت  درصد تغییرات منفی 15/۸گذشته 

حاکی از آن است که قیمت به نفع واردات بوده به طوری که قیمت صادراتی  1395صادراتی به قیمت وارداتی خوراک دام در سال 

دهد و قیمت به درصد افزایش نشان می 0/5حدود  درصد قیمت وارداتی بوده که نسبت به سال گذشته این نسبت در 50در حدود 

از نظر وزنی در واردات بخش کشاورزی دارای رتبه و از نظر ارزشی دارای  1395نفع صادرات افزایش داشته است. خوراک دام در سال 

 .رتبه هشتم و از نظر صادرات از نظر وزنی در رتبه پنجم و از نظر ارزشی در رتبه یازدهم است

دهنده آن است که ایران کشور واردکننده انواع روغن بوده است به طوری که میزان واردات نشان 1395اع روغن در سال تجارت انو

 956هزار تن بوده که تراز تجاری آن منفی و از نظر وزنی برابر با  4۷/9انواع روغن به میزان یک میلیون تن و صادرات آن به میزان 

واردات انواع روغن از نظر وزنی  1394نسبت به سال  1395میلیون دالر بوده است. سال  933/6با هزار تن و از نظر ارزشی برابر 

از نظر وزنی  94نسبت به  1395دهد. برای صادرات انواع روغن در سال درصد کاهش را نشان می 11/5درصد و از نظر ارزشی  10/6

. کاهش واردات انواع روغن به معنای اتکا بیشتر به داخل است. سهم دهددرصد افزایش را نشان می ۸/1درصد و از نظر ارزشی  31/6

درصد است. در سبد  9/9درصد و از نظر ارزشی در حدود  5/۷انواع روغن در سبد وارداتی بخش کشاورزی از نظر وزنی در حدود 

سنت  90در حدود  95وغن در سال درصد است. قیمت وارداتی انواع ر 1/2درصد و ارزشی  0/۸صادراتی بخش کشاورزی از نظر وزنی 

سنت برای هر کیلو بوده که  50درصد کاهش داشته و قیمت صادراتی یک دالر و  1/1برای هر کیلو بوده که نسبت به سال گذشته 

 1395درصد تغییرات منفی داشته است. نسبت قیمت صادراتی به قیمت وارداتی انواع روغن در سال  1۷/9نسبت به سال گذشته 

درصد بیشتر از واردات بوده که نسبت به سال گذشته این  69که در حدود طوریز آن است که قیمت به نفع صادرات بوده بهحاکی ا

شده، دهد و قیمت به نفع واردات افزایش داشته است. در میان محصوالت مهم بررسیدرصد کاهش نشان می 1۷نسبت در حدود 

اردات دارای رتبه ششم و از نظر ارزشی دارای رتبه سوم و از منظر صادرات از نظر وزنی از نظر وزنی در و 1395انواع روغن در سال 

 .در رتبه نهم و از نظر ارزشی در رتبه دهم است

http://awnrc.com/index.php
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 گیرینتیجه

 :دهد کهنشان می 94در مقایسه با سال  95بررسی تحوالت الگوی تجارت بخش کشاورزی در سال 

میلیون دالر کسری  3095تراز تجاری بخش کشاورزی در حدود  1395تراز تجاری بخش کشاورزی بهبود یافته است. در سال  .1

درصد کسری تراز تجاری بخش کشاورزی کاهش داشته  9میلیون دالر کسری بوده در حدود  3394که  94داشته که نسبت به سال 

درصد وزن صادرات غیرنفتی و از نظر ارزشی در حدود  5/4ر وزنی در حدود صادرات بخش کشاورزی از نظ 1395در سال  .2.است

از نظر وزنی نسبت به سال  1395درصد ارزش صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. صادرات بخش کشاورزی در سال  13

 .درصد افزایش داشته است 3/6درصد و از نظر ارزشی در حدود  21/۸در حد  94

درصد واردات  20/6درصد و از نظر ارزشی  55از نظر وزنی در حدود  1395زش واردات بخش کشاورزی در سال مجموع ار .3

درصد و از  5/۸از نظر وزنی  94نسبت به سال  1395غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. واردات بخش کشاورزی در سال 

 .درصد کاهش داشته است 1/2نظر ارزشی در حدود 

دهد که سهم صادرات بخش کشاورزی نسبت به سهم واردات آن در سبد صادرات و واردات غیرنفتی کمتر عات نشان میاطال .4

 .است؛ یعنی بخش کشاورزی جایگاه وارداتی دارد

عی و ترین زیربخش صادراتی از نظر ارزشی به ترتیب مواد خام و تازه باغی، مواد خام و تازه زرادهد که مهماطالعات نشان می .5

 .باشدمحصوالت لبنی و از نظر وزنی به ترتیب مواد خام و تازه زراعی، مواد خام و تازه باغی و محصوالت فرآوری زراعی می

ترین زیربخش وارداتی از نظر ارزشی به ترتیب مواد خام و تازه زراعی، مواد خام و تازه باغی و دهد که مهماطالعات نشان می .6

 .باشدزراعی و مواد خام و تازه باغی می غی و از نظر وزنی به ترتیب مواد خام و تازه زراعی، محصوالت فرآوریشده بامحصوالت فرآوری

ران فرنگی و زعفشده بخش کشاورزی از نظر صادراتی به ترتیب از منظر ارزشی پسته، گوجهدر میان محصوالت منتخب بررسی .7

درصد ارزشی صادرات بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است. از نظر  33/4د های اول تا سوم را دارا بوده که در حدورتبه

درصد ارزش واردات  31/۷های روغنی و برنج بوده که در حدود شده به ترتیب ذرت، دانهترین محصوالت بررسیارزش وارداتی مهم

دهد که از نظر ده بخش کشاورزی نشان میمحصوالت منتخب ش 26بررسی تجارت  .8.اندبخش کشاورزی را به خود اختصاص داده

درصد ارزش صادرات بخش کشاورزی را به خود اختصاص  56/2درصد وزن صادرات و  49/4صادرات این تعداد محصولی در حدود 

میان در  .9.باشنددرصد ارزش واردات بخش کشاورزی را دارا می ۷۸/۷درصد وزن واردات و  92/6اند. از منظر واردات در حدود داده

دالر برای هر  9/2دالر برای هر کیلو(، پسته ) 1390شده باالترین قیمت صادراتی به ترتیب مربوط به زعفران )محصوالت بررسی

شده باالترین قیمت وارداتی به ترتیب مربوط به در میان محصوالت بررسی .10.دالر برای هر کیلو( بوده است 4/2کیلو( و کره )

اطالعات  .11.دالر برای هر کیلو( بوده است 4/1دالر برای هر کیلو( و گوشت قرمز ) 4/6هر کیلو(، چای )دالر برای  ۷/۸شیرخشک )

فرنگی، پیاز و موسیر، پسته، خرما، انگور، سیب، زعفران، سیر زمینی، گوجهدهد که تراز تجاری محصوالت سیبنشان می 95سال 

شده منفی است؛ به عبارت دیگر در محصوالتی که تراز تجاری مثبت سیمرغ مثبت و بقیه محصوالت بررخشک، گوشت مرغ و تخم

 .است ایران کشور صادرکننده خالص و در محصوالتی که تراز تجاری منفی است واردکننده خالص است

 .دریافت کنید  +گزارش کشاورزی +  متن کامل را از اینجا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139609300009۷1 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۳تاریخ: 

درصدی صادرات محصوالت دام و طیور در هشت ماهه امسال/ رایزنی برای کاهش تعرفه صادرات لبنیات به  7رشد 

 عراق

میلیون دالر انواع محصوالت دام و طیور در هشت ماهه نخست امسال  ۸6۷معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 

 .درصد رشد نشان می دهد ۷از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، حسن رکنی با اعالم این خبر افزود: در این مدت، رشد صادرات این حوزه به ویژه در زمینه 

 هزار تن از این محصوالت صادرات داشته ایم.690شیر و انواع لبنیات محسوس بوده به طوری که نزدیک به

 ا ادامه روند کنونی، صادرات در حوزه لبنیات کشور به یک میلیون تن با پایان سال جاری برسد.وی پیش بینی کرد که ب

هزار تن گوشت مرغ و هشت هزار تن تخم مرغ نیز 30معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در هشت ماهه امسال

ی با ژنتیک ممتاز به کشورهای همسایه خبر داد و تصریح کرد: صادر کرده ایم.رکنی در عین حال از صادرات دو هزار راس گاو شیر

درصد صادرات بخش کشاورزی 25برابر افزایش داشته است.وی با بیان این که5صادرات گاو شیری نسبت به مدت مشابه سال قبل

انیم ارز آوری بیشتری برای کشور مربوط به حوزه دام و طیور است، اذعان داشت: امیدواریم رشد صادرات تا پایان سال ادامه یابد و بتو

به همت تولید کنندگان داشته باشیم.معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد ورود به بازارهای جدید نیز گفت: ورود به بازارهای جدید 

سته ال، بصادراتی و حفظ آن بسیار سخت است، زیرا تجار ما رقبای زیادی دارند و از سوی دیگر، صادرات به شاخص های بهداشتی با

بندی ، قوانین پایدار صادراتی و حمل و نقل مناسب نیازدارد ضمن آن که تجار ایرانی باید خوش وعده هم باشند.وی ادامه داد: زیر 

ساخت های تولید در بخش شیر، گوشت مرغ و تخم مرغ در کشور فراهم است و امکان تولید بیشتر برای صادرات وجود دارد.رکنی 

ه تصریح کرد: روسیه بازار بسیار بزرگی به ویژه در حوزه لبنیات است و اگر چه شاخص های سختگیرانه ای برای درباره بازار روسی

 واردات مواد لبنی دارد، اما ما توانسته ایم به بازار روسیه ورود پیدا کنیم.

ور اولیه ما این بود که درصدی عراق برای واردات محصوالت لبنی اظهار کرد: تص40وی در پاسخ به پرسشی درباره تعرفه

درصدی عراق برای واردات لبنیات فقط مربوط به ایران است، اما با بررسی های انجام شده توسط وزارت امور خارجه و دفتر 40تعرفه

درصدی برای همه کشورهای صادر کننده 40امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی معلوم شد این تعرفه

درصدی برای 40یین شده است.معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با این حال موضوع کاهش تعرفهلبنیات تع

صادرات لبنیات به عراق قابل مذاکره است و امیدواریم بتوانیم حضور بیشتری در بازار این کشور داشته باشیم، زیرا عراق واردات مرغ 

 انجام می دهد./و تخم مرغ و لبنیات را به طور وسیع 

http://www.iana.ir/fa/news/50۷63/%D۸%B1%D۸%B 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۸تاریخ: 

ارزی وابسته به بخش های صادراتی بورس کاال/ افزایش درآمدهای تحول در صادرات غیرنفتی با اعتماد به ظرفیت

 کشاورزی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خرید و فروش پرحجم محصوالت مهم ایرانی همچون پسته و زعفران در تاالر صادراتی نایب

 .بورس کاال، به مرور باعث ایجاد تحول در صادرات غیرنفتی کشور، توسعه بخش کشاورزی و رشد اقتصادی خواهد شد

وگو با خبرنگار ایانا درباره عرضه محصوالت کشاورزی ازجمله زعفران در بورس کاال افزود: انی امروز در گفتالرگسیدناصر موسوی

بورس کاال با در نظر گرفتن استانداردهای الزم و ارزیابی کیفیت زعفران می تواند در تثبیت جایگاه جهانی این محصول تأثیر بسزایی 

ند باعث رونق کشت زعفران در کشور، پایان صادرات بدون برنامه، آغاز صادرات هدفمند و تواداشته باشد.وی بیان کرد: بورس می

ای شود.نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی عرضه محصوالت کشاورزی ازجمله زعفران های منطقهتأثیرگذاری بر قیمت

توان به برندسازی این محصول رضه زعفران در بورس کاال میرا در افزایش کیفیت محصوالت کشاورزی مؤثر دانست و ادامه داد: باع

بندی مناسب و کوتاه شدن دست دالالن از این بازار پرسود این محصول در بازارهای جهانی دست یافت، اما این امر مستلزم بسته

های تر در زعفرانم ارزیابی دقیقالرگانی با تأکید بر لزواستکه این امر فقط با حضور زعفران در بورس امکان خواهد داشت.موسوی

تر در بازارهای جهانی، تولیدی از لحاظ کیفیت برای حضور در بازارهای جهانی، عنوان کرد: برای حفظ جایگاه زعفران و حضور پرنگ

عفران رات زتواند در افزایش و اعتباربخشی به صادبورس کاال با در نظر گرفتن استانداردهای الزم و ارزیابی کیفیت محصوالت می

کشور مؤثر واقع شود.وی در پایان خاطرنشان ساخت: باید به این نکته توجه داشت با عرضه محصوالت کشاورزی ازجمله زعفران در 

 توان درآمدهای ارزی وابسته به بخش کشاورزی را توسعه داد./بورس که ارزآوری باالیی دارد، می

http://www.iana.ir/fa/news/50۸۷3/%D۸%AA%D۸%AD%D9% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۸تاریخ: 

 امکان صادرات گوشت گوساله از بالروس به ایران

متخصصان دامپزشکی و رادیولوژی ایران در آینده نزدیک برای بررسی دقیق شرکت های برتر گوشت سفیر بالروس در تهران گفت: 

 .کنندو لبنیات بالروس و تایید کیفیت محصوالت این کشور به بالروس سفر می

ه ایران از بالروس ب صادرات گوشت گوسالهبه نقل از پایگاه خبری بلتا؛ امکان  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .در دیدار یوری الزارچیک، سفیر بالروس در تهران با حسن رکنی، معاون وزیر جهاد کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفته است

زمینه کشاورزی و به ویژه چشم انداز همکاری های طرفین در این دیدار به بررسی مسائل جاری همکاری های ایران و بالروس در 

در این دیدار، سفیر .متخصصان دامپزشکی و رادیولوژی دو کشور به منظور صادرات گوشت گوساله از بالروس به ایران پرداختند

 رسی دقیق شرکتبالروس در تهران ابراز امیدواری کرد و گفت: متخصصان دامپزشکی و رادیولوژی ایران در آینده نزدیک برای بر

حسن رکنی، معاون وزیر جهاد .کنندبالروس و تایید کیفیت محصوالت این کشور به بالروس سفر می گوشت و لبنیاتهای برتر 

 .کشاورزی ایران نیز در این دیدار از اقدامات انجام شده توسط کار گروه همکاری های ایران و بالروس در زمینه کشاورزی خبر داد

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷96۸2/%D۸%A۷%D9%۸5%DA 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا - ۱۳۹۶دی / /  ۰۸جمعه , 

 محصول کشاورزی 3جزییات تخفیف تعرفه واردات موز در قبال صادرات 

ای تاکید کرد، تخفیف حقوق ورودی واردات موز تنها از طریق صادرات سیب درختی، پرتقال و کشمش تولید بخشنامهگمرک در 

ای به گمرکات اجرایی در خصوص دفتر صادرات گمرک ایران با توجه به نامه وزارت کشاورزی در بخشنامه .داخل اعمال خواهد شد

راتی مانند سیب درختی، کشمش، پرتقال با منشا تولید خارج از کشور که فقط به ت صادمحصوال تسهیالت واردات موز تاکید کرد، 

بر اساس مصوبه هیئت دولت، در .منظور بسته بندی وارد کشور شده باشند مشمول تسهیالت تخفیف تعرفه وارداتی موز نخواهند بود

درصد  5به ازای صادرات هر کیلو سیب درختی تعرفه واردات یک و نیم کیلو موز  که شد تعیین درصد 15 موز ورودی حقوق حالی 

در ادامه این بخشنامه آمده است، صادرات محصوالت کشاورزی اشاره شده که جهت بسته بندی و به منظور استفاده از .خواهد بود

 .وارداتی مورد اشاره نخواهند بودشوند، نیز مشمول تخفیفهای گواهی تولید و صادرات وارد مناطق آزاد تجاری می

 شارها مورد  محصوالت ارزیابی شده تاکید بخشنامه نیز ضمن اشاره به لزوم اخذ گواهی استاندارد اجباری کشمش صادراتی،  3در بند 

 .خواهد شد انجام قرمز مسیر از

necona.com/http://ira۸0469/%D۸%AC%D۸%B2%DB%۸C%D 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۳تاریخ: 

 هزار تومانی نرخ الشه داخلی ۵صادرات دام زنده همچنان ممنوع است/ کاهش 

کیلو، مشتری  25تا  20های پرواری با وزن یک مقام مسوول گفت: صادرات دام زنده همچنان ممنوع است و با شرایط کنونی بره

گروه اقتصادی باشگاه  کشاورزیصنعت،تجارت و   منصور پوریان رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار.ندارند

 20همچنان ممنوع است، اظهار کرد: در شرایط کنونی بره های پرواری با وزن  صادرات دام زنده، با اشاره به اینکه خبرنگاران جوان

عددی روبرو هستند، چراکه بازار داخل از الشه سبک بیشتر کیلو مشتری ندارند و به همین خاطر پرواربندها با مشکالت مت 25تا 

به صورت انبوه انجام می شود، افزود: با توجه به آغاز فصل زایش بره ها،  واردات گوشتوی با اشاره به اینکه .استقبال می کند

ن و کاهش مشکالت مشکالت تولیدکنندگان دو چندان شده است که به نظر می رسد مسووالن امر برای صادرات الشه سنگی

قیمت  پوریان از شرایط مطلوب بازار گوشت در عمده فروشی ها خبر داد و گفت: در دو ماه اخیر،.بیندیشند  پرواربندها باید تمهیداتی

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده با .به سبب افزایش واردات و توزیع مناسب سیر نزولی پیدا کرده است الشه بره داخلی

تومان  500هزار و  34تا  34به  39اشاره به تعادل حاکم بر بازار گوشت بیان کرد: اکنون قیمت هر کیلو الشه بره داخلی از کیلویی 

و یط کنونی هر کیلدر قصابی ها تصریح کرد: در شرا نرخ باالی گوشت داخلیوی با انتقاد از .در عمده فروشی ها کاهش یافته است

هزارتومان به باال به مصرف کنندگان عرضه می شود که با وجود کاهش قیمت در عمده  4۷ران داخلی در خرده فروشی ها با قیمت 

به گفته پوریان؛ با توزیع گسترده واردات، نرخ هر کیلو گوشت وارداتی با .فروشی ها این امر اجحاف در حق مصرف کنندگان است

 .هزار تومان فاصله دارد 4داخلی تنها 

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷234۸/%D۸%B5%D۸%A۷%D۸%AF%D 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۴تاریخ: 

 نظارت دارندهای علوم پزشکی بر کیفیت آرد و نان دانشگاه

های علوم پزشکی و ادارات کل شود و دانشگاهتولید می 103وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: آرد در کشور براساس استاندارد 

وزارت جهاد کشاورزی  ،برنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه خ  به گزارش.های آرد نظارت دارنداستاندارد به صورت مستمر بر ویژگی

 103در فضای مجازی، اعالم کرد: آرد در کشور براساس استاندارد  هاکیفیت آرد نانواییدر واکنش به انتشار ویدئویی در خصوص 

براین اساس، .تولید می شود و دانشگاه های علوم پزشکی و ادارات کل استاندارد به صورت مستمر بر ویژگی های آرد نظارت دارند

ناظر بر ویژگی های آرد در کشور اجباری است و دانشگاه های علوم پزشکی و ادارات کل استاندارد با ( 103رعایت استاندارد )شماره 

انجام آزمون های مختلف به طور مستمر بر ویژگی های آرد نظارت دارند و در صورت عدم رعایت استاندارد یاد شده با متخلفین 

خریداری می شود، تاکید  (104)این گزارش با اشاره به این که گندم تولیدی کشاورزان براساس استاندارد .ی می کنندبرخورد قانون

های خوراکی در تولید آرد منوط به اخذ مجوز واحد تولیدی از دانشگاه علوم پزشکی بوده که باید می کند: هرگونه استفاده از افزودنی

صورت واحدهای تولیدی مجاز به این اقدام نیستند و دانشگاه علوم پزشکی با هرگونه یرد و در غیر اینبا اصالح پروانه ساخت انجام پذ

کند: در مورد این گزارش در ادامه با رد ادعای مطرح شده در ویدئوی انتشار یافته، تصریح می.مغایرت با استاندارد برخورد می کند

 .عمومی پیگیری حقوقی خواهد شدکنندگان اذهان انتساب ادعاهای ناروا و تشویش

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷4۸40/%D۸%AF%D۸%A۷%D9 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۴تاریخ: 

های علوم پزشکی بر کیفیت آرد و نان تولیدی ها/ دانشگاهنانواییتأکید وزارت جهاد کشاورزی بر استاندارد بودن آرد 

 نظارت دارند

های علوم پزشکی و ادارات کل استاندارد با های آرد در کشور اجباری است و دانشگاهناظر بر ویژگی( 103رعایت استاندارد )شماره 

و در صورت عدم رعایت استاندارد یادشده با متخلفان برخورد های آرد نظارت دارند طور مستمر بر ویژگیهای مختلف بهانجام آزمون

رسانی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به انتشار ویدئویی درباره به گزارش خبرنگار ایانا، مرکز روابط عمومی و اطالع.کنندقانونی می

شود و تولید می 103ر بر اساس استاندارد ها در فضای مجازی، با انتشار توضیحاتی اعالم کرد که آرد در کشوکیفیت آرد نانوایی

های آرد نظارت دارند. متن این توضیحات به شرح زیر صورت مستمر بر ویژگیهای علوم پزشکی و ادارات کل استاندارد بهدانشگاه

دارات کل استاندارد های علوم پزشکی و اهای آرد در کشور اجباری است و دانشگاه( ناظر بر ویژگی103است:رعایت استاندارد )شماره 

های آرد نظارت دارند و در صورت عدم رعایت استاندارد یادشده با متخلفان برخورد طور مستمر بر ویژگیهای مختلف بهبا انجام آزمون

 کنند.قانونی می

د: هرگونه استفاده از کنشود، تأکید می( خریداری می104این گزارش با اشاره به اینکه گندم تولیدی کشاورزان براساس استاندارد )

های خوراکی در تولید آرد منوط به اخذ مجوز واحد تولیدی از دانشگاه علوم پزشکی بوده که باید با اصالح پروانه ساخت افزودنی

د رانجام پذیرد و در غیر این صورت واحدهای تولیدی مجاز به این اقدام نیستند و دانشگاه علوم پزشکی با هرگونه مغایرت با استاندا

کند: در مورد انتساب ادعاهای کند.این گزارش در ادامه با رد ادعای مطرح شده در ویدئوی انتشار یافته است، تصریح میبرخورد می

 کنندگان اذهان عمومی پیگیری حقوقی خواهد شد./ناروا و تشویش

http://www.iana.ir/fa/news/50۸06/%D۸%AA%D۸%A3%DA%A9%DB%۸C% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

 هاشرایط و ضوابط ثبت مواد افزودنی و ادجونت

 .ها برگزار شدادجونتکننده تولید و عرضه Lamberti و کمپانی BASF نشست مشترک سازمان حفظ نباتات با نمایندگان شرکت

ها امروز در محل سازمان حفظ منظور بررسی شرایط و ضوابط ثبت مواد افزودنی و ادجونتبه گزارش خبرنگار ایانا، این نشست به

های سازمان را درباره ثبت و موارد مصرف ها و برنامهنباتات کشور برگزار شد.ابطالی معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان سیاست

های فوق ضوابط و شرایط بیان کرد.مقرر شد کمپانی Lambertiو  BASFها( را برای نمایندگان دو شرکت مواد افزودنی )ادجونت

های خود برای تدارک انواع مختلف ادجونت ثبت این مواد در کشورهای مختلف دنیا ازجمله آمریکا، اروپا، فرانسه، هند و چین و برنامه

 ه کنند.را ظرف حداکثر یک ماه آینده به سازمان ارائ

 ها شامل:موارد عمده مصرف ادجونت

 ها.کشهای آفتهای فرموالسیونبهبوددهنده -1

کش، جلوگیری از فرار سم از روی برگ، های مصرفی از طریق نفوذ بهتر، جلوگیری از تصعید سریع آفتکشافزایش کارایی آفت -2

 پاشی.اصالح آب مصرفی برای محلول

 المت جامعه و محیط زیست.ها و سکشکاهش مصرف آفت -3

 کش در هنگام مصرف./افزایش سازگاری بیشتر در اختالط بین چند آفت -4

http://www.iana.ir/fa/news/39450/%D۸%B4%D۸%B1% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۳ : تاریخ

 گیرد ردیف ملی می ۹7طرح ملی گیاهان دارویی در بودجه سال 

مدیرکل دفتر توسعه کاشت گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح ملی گیاهان دارویی در ستادهای اقتصاد مقاومتی و 

  .گیردردیف ملی می 9۷با حمایت دولت و مجلس در بودجه سال  ستاد اشتغال کشور تصویب شد و

شت ک موضوع با سیرجان شهرستان مقاومتی اقتصاد ستاد جلسه در امروز ظهر یوسفی پیمان از سیرجان، خبرگزاری فارسبه گزارش 

سال قبل مردم دنیا به این فکر افتادند که استفاده از گیاهان دارویی و تغذیه سالم را  30و توسعه گیاهان دارویی اظهار داشت: از 

جایگزین داروها و درمان شیمیایی کنند تا سالمت از دست رفته خود را باز یابند اما کشور ایران با اینکه بهترین نمونه گیاهان دارویی 

اوانی متنوع را در دنیا داراست نتوانسته وارد بازارهای جهانی شود در حالی که کشورهای خارجی خواهان گیاهان دارویی ما با فر

گذاری خواهد در روستاها روی کاشت و برداشت گیاهان دارویی سرمایهمشاور وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: اگر کسی می.هستند

وی افزود: استان .هاستترین حوزهن باشد، شک نکند که حوزه گیاهان دارویی یکی از مطمئنگذاری خود مطمئکند و از سرمایه

تواند به مرکز تولید گیاهان دارویی کشور تبدیل شود کرمان ظرفیت بسیار خوبی در این حوزه دارد، این استان با این عظمت می

مدیرکل دفتر توسعه کاشت  .بتوانند فرآوری خوب داشته باشندشرط آنکه کشاورزان استان به خوبی به این کاشت توجه کنند و به

همین منظور طرح ملی گیاهان دارویی را تدوین کردیم که هم در ستاد اقتصاد گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: به

ردیف ملی  9۷بودجه سال  مقاومتی و هم در ستاد اشتغال کشور تصویب شد و با حمایت دولت و مجلس طرح گیاهان دارویی در

وی این طرح را دارای سه رکن اساسی عنوان کرد و   .گذاری کنیمگرفت تا بتوانیم روی این طرح و حمایت از کشاورزان سرمایه

 نخستین رکن این طرح تولید استاندارد است، کشاورز ما باید با اصول تولید استاندارد آشنا شود تا بتواند به بازارهای جهانی :گفت

 خود استان در  را دارویی گیاهان خواهیممی  هم کشاورزان از و کاشت از بعد مرحله یعنی است، فرآوری دوم رکن  راه پیدا کند و

 جهاد مسؤوالن و دارویی گیاهان علمی انجمن راستا این در و کنند صادرات برای خارجی و داخلی بازارهای روانه سپس و فرآوری

یوسفی افزود: رکن سوم نیز بازار فروش این محصوالت است، کشاورزان قبل از کاشت  .هستند ورود پیدا کنند موظف استان کشاورزی

رو نشوند به همین دلیل ما طرح گیاهان دارویی را گیاهان دارویی باید خریداران خود و بازار هدف را مشخص کنند تا با شکست روبه

 .ترین طرح فعلی دنیا باشدم و شاید بتوان گفت اقتصادیایارزش و کسب و کار نامیده یک طرح زنجره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961003001۷32 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۲تاریخ: 

 هزارتن گندم به عمان صادر شد 3۰

 .هزار تن گندم ایرانی به عمان صادر شد 30رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در عمان گفت: طی سال جاری 

به نقل از سازمان توسعه تجارت، عباس عبدالخانی گفت: در سال جاری برای اولین  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در عمان افزود: براساس آمار و اطالعات .از ایران به عمان صادر شده است گندمهزار تن  30بار 

 .هزار تن کاال از ایران به عمان صادر شده است 300 ماه سال جاری، حدود یک میلیون وگمرک، از فروردین تا پایان آبان

 محصوالت صادراتیترین شود، گفت: عمدهتن کاال از ایران به بنادر عمان صادر می 5200وی اظهار داشت: به طور متوسط روزانه 

 .بار استهای پتروشیمی، مواد غذایی و ترهشامل آهن، فوالد، قیر، کاتد مس، فرآورده

 .میلیون دالر بوده است 3۷4ش محصوالت صادر شده طی این مدت وی افزود: ارز

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷1934/%DB%B3%DB% 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۳تاریخ: 

 میلیون هکتار از اراضی کشور ۶بینی کشت گندم در پیش

میلیون  6تا  ۸00میلیون و  5شود که امسال سطح زیر کشت گندم به رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران گفت: پیش بینی می

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار.هکتار برسد

هزار هکتار  110میلیون و  2اظهار کرد: براساس آخرین آمار  9۷-96در سال زراعی  سطح زیر کشت گندم، با اشاره به آخرین وضعیت جوان

درصد برنامه کشت سال زراعی جدید محقق شده  95هزار هکتار گندم دیم کشت شده که با این وجود بیش از  ۸00میلیون و  3گندم آبی و 

 .میلیون هکتار برسد 6هزار هکتار تا  ۸00میلیون و  5به گفته وی؛ پیش بینی می شود که امسال سطح زیر کشت گندم به .است

رف در مناطق گرمسیری ظ کشت گندمپایان رسیده است، افزود: پرونده  ایمانی با اشاره به اینکه کشت در مناطق سرد و معتدل به

رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در مقایسه سطح زیر کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال .یک هفته آینده بسته خواهد شد

کشت گندم کاسته و به کشت کلزا قبل بیان کرد: براساس برنامه وزارت جهاد کشاورزی، همه ساله مقدار محدودی از سطح زیر 

 .، پایداری تولید گندم را نیز به همراه داردتولید دانه های روغنی افزوده می شود، چرا که این امر عالوه بر خوداتکایی نسبی در

، مه سالهدر حد مطلوبی قرار ندارد، گفت: با وجود آنکه ه گندمکاران بذر اصالح شدهاین مقام مسوول با اشاره به اینکه میزان 

میزان بذرهای اصالح شده مورد نیاز گندمکاران افزایش می یابد، از این رو انتظار می رود به جایی برسیم که دیگر کشاورزان مجبور 

افزود: تولیدکنندگان عالوه بر رعایت مسائل فنی،  گندمکارانوی در توصیه ای به .به استفاده از بذرهای خود مصرفی نباشند

ی بذرهای خود مصرفی باید میزان کود مصرفی خود را متناسب با نتایج آزمایشات خاک و کارشناسان وزارت جهاد ضدعفونی و بوجار

 .استفاده کنند

رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه محدودیتی در تامین کود مورد نیاز کشاورزان وجود ندارد، بیان کرد: همچنین 

 .در حوزه تولید گندم خطوط اعتبار مناسبی برای تامین ادوات با سودهای پایین در نظر گرفته شده استدر توسعه مکانیزاسیون 

 خبری از افزایش نرخ خرید تضمینی در بودجه پیشنهادی سال آینده نیست

ا توجه به آنکه فصل روزه در اعالم نرخ جدید خرید تضمینی گندم اذعان کرد: ب 93وی در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از تاخیر 

کشت گندم روبه پایان است، دیگر تاخیر در اعالم آن به حال کشاورزان تفاوتی ندارد، اما از دولتمردان انتظار می رود که طبق قانون 

 نرخایمانی با اشاره به اینکه افق روشنی از اعالم .خرید تضمینی ، تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی را در نرخ آن لحاظ کنند

پیش رو نیست، بیان کرد: در بودجه پیش بینی شده، نرخ خرید تضمینی گندم با سال زراعی گذشته تفاوتی  خرید تضمینی گندم

رییس .ندارد که انتظار می رود این امر در مجلس توسط کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بر اجرای قانون خرید تضمینی اصالح شود

در خاتکه یادآور شد: بنابر قانون خرید تضمینی، نرخ جدید محصوالت کشاورزی قبل از آغاز فصل بنیاد توانمند سازی گندمکاران 

 .کشت تا پایان شهریور هر سال باید اعالم شود که متاسفانه طی دو سال اخیر این امر محقق نشده است

tp://www.yjc.ir/fa/news/ht63۷2452/%D9%BE%DB%۸C%D۸%B4%E2%۸ 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۴تاریخ: 

 در خرید تضمینی گندم دچار مشکل هستیم

درصد منفی شده است، گفت: در بحث خرید تضمینی  13عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بودجه بخش کشاورزی 

وگو با خبرگزاری فارس در مورد اعداد و ارقامی که دولت زاده در گفتگندم در الیحه بودجه واقعا دچار مشکل هستیم.عباس پاپی

دی که ممکن است منجر رسد، این اعداد کاهش داشته تا حبرای یارانه نان لحاظ کرده، گفت: به نظر می 9۷امسال در الیحه بودجه 

ای دولت برای بحث آزادسازی قیمت آرد و نان هیچ اشاره :وی اظهار کرد.به آزادسازی قیمت نان یا کاهش خرید تضمینی گندم شود

در الیحه بودجه و تصمیمات اخیر نداشته است، اما در بحث خرید تضمینی گندم، واقعا دچار مشکل هستیم؛ چرا که بحث فروش 

شود، خود اهرم ناپایداری است که دولت برای سال آینده در اسالمی که معموال برای تامین مالی خرید گندم لحاظ می اوراق خزانه

میلیارد تومان برای خرید تضمینی و قیمت تضمینی گندم، بیمه سالمت و بحث  9500نظر گرفته است.وی اضافه کرد: امسال 

بینی شد که از طریق فروش اوراق خزانه اسالمی تامین شود، ولی اینکه ه پیشپرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق کشور دربودج

میلیارد تومان منابع  3300چقدر از این رقم محقق شده، مشخص نیست.نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 

کشاورزان در نظر گرفته شده و دولت امسال در حال عنوانیارانه آرد و نان برای پرداخت مطالبات پول ها بهاز محل هدفمندی یارانه

ه امداد های پایین که زیر پوشش کمیتجز دهکبگیر را قطع کند، تا حدی که بهسازی سیاستی است که تقریبا یارانه افراد یارانهپیاده

 .ور کامل اجرا کندطتواند این طرح را بهرسد، دولت نمیو بهزیستی هستند، یارانه دریافت نکنند، اما به نظر می

زود: ما گیرد، افزاده با انتقاد از اینکه دولت همیشه ثابت کرده که در بحث پرداخت مطالبات کشاورزان اولویت آخر را در نظر میپاپی

اعتبار درآمد عمومی ملی بخش  96شدت دچار ابهام هستیم. به گفته وی در سال برای خرید تضمینی گندم در سال آینده به

درصد کاهش  4۷/ 1میلیارد تومان یعنی  33۸هزار و  2معادل 9۷میلیارد تومان بوده که این عدد در سال  420هزار و  4کشاورزی 

میلیارد تومان بوده که  900هزار و  ۸معادل  96های سال داشته است.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: همچنین جمع یارانه

درصد کاهش داشته است. همچنین جمع کل اعتبارات بخشکشاورزی در  33/ 5میلیارد تومان رسیده، یعنی  900هزار و  5نون به اک

شود میلیارد تومان بوده است که همین عدد می ۷00هزار و  1۸شود، ای میای و هزینههای سرمایهکه شامل تملک دارایی 96سال 

 .درصد منفی شده است 13میلیارد تومان، به عبارتی بودجه بخش کشاورزی  260هزار و  16

http://www.iana.ir/fa/news/50۸00/%D۸%AF%D۸%B1%D-۸%AE 
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 گوجه فرنگی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۵تاریخ: 

 دار گرانی گوجه فرنگی سکان

نایب رئیس اتحادیه باغداران گفت: جابه جایی مناطق تولید و کاهش عرضه در فصل زمستان تا حدودی افزایش قیمت گوجه فرنگی 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار.را در بازار به همراه دارد

در بازار اظهار کرد: طبق روال همه ساله، در فصل زمستان جابه  گرانی گوجه فرنگیبا اشاره به دالیل  ،باشگاه خبرنگاران جوان

وی افزود: دراین فصل، گوجه فرنگی .ر بازار را به همراه داردجایی مناطق تولید و کاهش عرضه تا حدودی افزایش قیمت محصول د

روز اخیر در برخی مناطق جنوب شرق سیستان و  20موجود در بازار مربوط به نوار گرمسیری است که به همین خاطر سرمای 

به گفته شادلو؛ در روزهای آتی عمده تولید نوار گرمسیری کشور بدست .بلوچستان تا حدودی تولید باغات را تحت تاثیر خود قرار داد

نایب رئیس اتحادیه باغداران ادامه داد: در برخی مواقع .در بازار متعادل خواهد شد قیمت گوجه فرنگیمی آید که با فراوانی عرضه ، 

ه متاسفانه افراد آن را مالک عمل خود قرار می دهند، فراوانی تولید محصوالت زمینه را برای ارزانی قیمت در بازار فراهم می آورد ک

وی تصریح کرد: با توجه به دغدغه .در حالیکه قیمت تمام شده با حداقل سود حق مسلم کشاورزان و نرخ واقعی محصول در بازار است

 .ر عرضه شوندهای فراوان کشاورزان جهت تولید محصوالت کشاورزی، انتظار می رود محصوالت با قیمت واقعی در بازا

 2تا  2هزار و گوجه فرنگی نو  4تا  500هزار و  3در میدان  نرخ هر کیلو گوجه فرنگی گلخانهبر این اساس در شرایط کنونی 

همچنین با عرضه گوجه فرنگی نو .درصد سود باید در خرده فروشی عرضه شود 35تومان است که با احتساب حداکثر  500هزار و 

 .رف هفته آینده ، قیمت ها در بازار به تعادل خواهد رسیداز مناطق جنوبی کشور ظ

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷622۷/%DA%AF%D9%۸۸%D۸%AC%D9 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۵تاریخ: 

 هزار تومان رسید ۴۰گوسفندی به کمتر از نرخ هر کیلو شقه 

 .شودهزارتومان به مشتری عرضه می 39رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  ،تجارت و کشاورزیصنعت  اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگارعلی

در بازار خبر داد و گفت: اکنون قیمت هر کیلو شقه گوسفندی بدون  تومانی نرخ هر کیلو شقه گوسفندی ۵۰۰کاهش ، از جوان

و رکود  واردات گوشت قرمز وی افزایش .شودر تومان به مشتری عرضه میهزا 39دار و هزار تومان به مغازه 36تا  35دنبه با نرخ 

بینی کرد و در بازار را پیش قیمت گوشتملکی  .حاکم بر بازار را علت اصلی کاهش قیمت گوشت گوسفندی در بازار اعالم کرد

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی  .نیست گفت: با توجه به کسادی بازار امکان کاهش مجدد قیمت گوشت و زیان قصابان دور از انتظار

ادامه داد: در شرایط کنونی با وجود افزایش قیمت علوفه، تولید برای دامداران توجیه اقتصادی ندارد، چرا که همانند سایر مشاغل 

در میادین خبر داد و افزود: اکنون عرضه دام بیش  عرضه مناسب دام زندهوی از  .رکود بر صنعت دامپروری نیز سایه انداخته است

ملکی  .تومان برسد 500هزار و  15تا  15از تقاضا در بازار است که در نهایت این امر موجب شده که قیمت هر کیلو دام زنده به مرز 

صورت شاهد تأثیر منفی در بازار نهای وارداتی در بازار همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: در غیر ایبا اشاره به اینکه توزیع گوشت

 .هزارتومان اعالم کرد 3۷در بازار را  نرخ هر کیلو گوشت وارداتی وی.خواهیم بود

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷5365/%D9%۸6%D۸%B1%D۸%-AE 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۸تاریخ: 

 امکان صادرات گوشت گوساله از بالروس به ایران

سفیر بالروس در تهران گفت: متخصصان دامپزشکی و رادیولوژی ایران در آینده نزدیک برای بررسی دقیق شرکت های برتر گوشت 

 .کنندسفر می و لبنیات بالروس و تایید کیفیت محصوالت این کشور به بالروس

ه ایران از بالروس ب صادرات گوشت گوسالهبه نقل از پایگاه خبری بلتا؛ امکان  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .رزی ایران مورد بررسی قرار گرفته استدر دیدار یوری الزارچیک، سفیر بالروس در تهران با حسن رکنی، معاون وزیر جهاد کشاو

طرفین در این دیدار به بررسی مسائل جاری همکاری های ایران و بالروس در زمینه کشاورزی و به ویژه چشم انداز همکاری های 

سفیر  در این دیدار،.متخصصان دامپزشکی و رادیولوژی دو کشور به منظور صادرات گوشت گوساله از بالروس به ایران پرداختند

بالروس در تهران ابراز امیدواری کرد و گفت: متخصصان دامپزشکی و رادیولوژی ایران در آینده نزدیک برای بررسی دقیق شرکت 

حسن رکنی، معاون وزیر جهاد .کنندبالروس و تایید کیفیت محصوالت این کشور به بالروس سفر می گوشت و لبنیاتهای برتر 

 .ار از اقدامات انجام شده توسط کار گروه همکاری های ایران و بالروس در زمینه کشاورزی خبر دادکشاورزی ایران نیز در این دید

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷96۸2/%D۸%A۷%D9%۸5%DA 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۶تاریخ: 

 هزار تومان ۹افزایش قیمت مرغ به معنای گرانی نیست/ نرخ منطقی هر کیلو مرغ 

 .رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: افزایش قیمت مرغ در روزهای آینده به معنای گرانی نیست، بلکه نرخ واقعی است

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

، مرغ آماده 800هزار و  4در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ثبات نرخ مرغ، از خبرنگاران جوان

 .تومان است 500هزار و  ۷و خرده فروشی  ۷50 و هزار 6  ، توزیع درب واحد های صنفی 400هزار و  6به طبخ در کشتارگاه 

به  ۷10درصدی از  45افزود: در سه ماه اخیر، قیمت هر کیلو ذرت با افزایش  قیمت نهاده هاوی با انتقاد از افزایش سرسام آور 

تومان تحویل بنادر افزایش یافت که این امر به شدت قیمت تمام شده مرغدار را باال  1۸00به  1300سویا از  تومان و کنجاله 1050

 .درصد خوراک طیور را ذرت تشکیل می دهد 60برد، چرا که 

 .امری ضروری است قیمت مرغ به گفته یوسفی؛ با توجه به افزایش نرخ نهاده ها، تجدید نظر در 

 500هزار و  ۸و مرغ آماده به طبخ را  500هزار و  5 نرخ منطقی هر کیلو مرغ زندههندگان مرغ گوشتی رئیس انجمن پرورش د 

در بازار را پیش بینی کرد و گفت: افزایش نرخ مرغ در روزهای آتی امری ضروری است  قیمت مرغوی  .هزار تومان اعالم کرد 9تا 

 .ا که مرغداران با زیان قابل توجهی روبرو هستند، در غیر این صورت صنعت مرغداری تعطیل خواهد شد، چر

 .در روزهای آینده به معنای گرانی نیست، بلکه نرخ واقعی است افزایش قیمت مرغ :یوسفی در خاتمه گفت

http://www.yjc.ir/fa/news/63۷۷۷53/%D۸%A۷%D9%۸1%D۸%B2%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6377753/%D8%A7%D9%81%D8%B2%25D


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

132 

 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۳تاریخ: 

 حاد پرندگانهمه چیز درباره آنفلوآنزای فوق

میلیون قطعه مرغ شد که این موضوع خسارت قابل توجهی را  12بیماری آنفلوآنزای پرندگان در سال گذشته منجر به نابودی حدود 

اگون، های گونبه صنعت مرغداری کشور وارد کرد.به گزارش خبرنگار ایانا، شناخت بیماری آنفلوآنزای پرندگان و بررسی آن از جنبه

اندرکاران و فعاالن صنعت مرغداری تواند از شیوع و گسترش آن جلوگیری کند. بنابراین بهتر است دستیکی از عواملی است که می

کشور، از این امر آگاهی الزم را داشته باشند.طبق اطالعات منتشر شده از طرف انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه، نخستین 

در کشور مشاهده شد و خسارات و ضایعاتی  13۷۷در تابستان سال  LPAI (H9N2)زایی کم درگیری بیماری آنفلوآنزا با بیماری

حاد کرد که روزی درگیری واحدهای پرورش طیور بومی و صنعتی به ویروس فوقبه صنعت مرغداری وارد کرد و کمتر کسی تصور می

یص بیماری به وسعت آن، صنعت را دچار چالش جدی کند.در آن زمان تشخیص بیماری مدتی طول کشید اگرچه تکنولوژی تشخ

علت نبود فناوری جدید بسیار محدود بود و در نهایت تشخیص بیماری را دشوار و امروز نبود و همینطور ارتباط با دنیای خارج به

 پیچیده کرده بود. به همین علت مشخص نشد ویروس عامل بیماری از چه طریق باعث آلودگی واحدهای مرغداری شده است.

هایی از کشور مصون از درگیری با بیماری بوده و الجرم از واکسن استفاده نشده است که ها، بخشست که تا مدتالزم به یادآوری ا

 تواند محل چالش باشد که اصوالً درست بوده است یا خیر؟این هم به جای خود می

 ده است.البته بحث امنیت زیستی، موضوع مهمی است که با جدیت بیشتری در واحدهای مرغداری رعایت ش

 در واحدهای پرورش طیور Biosecurityتضعیف امنیت زیستی  

اندازی مرکز پرورش طیور همراه بود بدون اینکه متولیان امر سابقه تأسیس و راهخورشیدی با افزایش بی ۸0و تا حدودی  ۷0دهه 

های نوپدید داشته باشند. نگرش جدید در امر صدور ویژه بیماریها بهگیری بیمارینظر همهدورنمایی از این گسترش از نقطه

وجود آمد و بازتعریف از مسئله قرنطینه و رعایت اصول امنیت ها بهواحدهای صنعتی طیور در بین نهادهبرداری از های بهرهپروانه

ویژه مناطق شمالی کشور کردند بهمصرف نمی LPAI (H9N2)زیستی باعث شد که همان مناطقی که واکسن بر علیه بیماری 

حاد پرندگان دچار چالش گیری بیماری آنفلوآنزای فوقبا پنج همهسال گذشته کشور  10مجبور به استفاده از این واکسن شوند. طی 

سال، باید  10گیری طی جدی شد که ضرر و زیان اقتصادی و تبعات اجتماعی آن بر کسی پوشیده نیست. با توجه به این تعداد همه

ا که از بودن وقوع این بیماری ر بینیشود.غیرقابل پیشبپذیریم که بیماری یک تهدید دائمی برای صنعت طیور کشور محسوب می

توان یک پدیده طبیعی هم دانست. سرعت باالی انتظار بیماری و غیرقابل درمان بودن پرندگان مبتال ترین نکات آن است، میبرجسته

 شود.و معدوم کردن پرندگان واحدهای مرغداری درگیر با بیماری باعث ضرر و زیان اقتصادی هنگفتی می

 عامل بیماری 

ویروس آنفلوآنزا است. ویروس عامل بیماری از طریق پرندگان مهاجر آبزی بدون اینکه باعث شیوع بیماری در  Aمل بیماری تیپ عا

های زایی ویروس، تلفات در بین گونهتواند آلودگی را به نقاط دیگر منتقل کند. اگرچه با افزایش شدت بیماریها شود میبین آن

مام پرندگان نسبت به ویروس عامل بیماری حساس هستند، اما مرغ و خروس، کبوتر، بوقلمون، شترمرغ، افتد.تمهاجر نیز اتفاق می

تر هستند. در میان ماکیان بوقلمون کبک، اردک، بلدرچین و قرقاول و همینطور پرندگان زینتی مانند طوطی و مینا از بقیه حساس

  تر به ویروس عامل بیماری است.از همه حساس

 راه ابتال

http://awnrc.com/index.php
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تواند باعث آلودگی و ایجاد بیماری در پرنده حساس تماس پرنده با عامل بیماری تنها راه ابتال است. هرگونه تماسی از هر طریق می

ها، از طریق آب آشامیدنی، از راه دان آماده یا مواد شود. تماس با مدفوع پرندگان مهاجر، ورود عامل بیماری از طریق بازدیدکننده

 ان و...دهنده دتشکیل

 عالئم بیماری

 عالئم بیماری بالینی یا ظاهری

حالی، افسردگی، کاهش مصرف دان و کاهش تولید روزانه که در نهایت به قطع عالئم اگرچه به گونه و نوع پرنده ارتباط دارد، اما بی

 تواند مربوط به تب شدید ناشی از بیماری باشد.شود. تمام این عوارض میتولید منجر می

از آنجا که بیماری تنفسی است، عالئمی مانند ریزش ترشحات از چشم و  -م سر و صورت همراه با سیانوزه شدن تاج و ریش.تور -

 های تنفسی از عالئم بیماری است.بینی و همانطور رال

 علت خونریزی زیر پوست.کبودی و سیاه شدن در نواحی بدون پوشش پر به -

 آلود از دهان.در بدترین حالت خروج ترشحات خون -

 های کالبدگشایینشانه 

 های بارز بیماری است.های داخلی از نشانهپرخونی در بیشتر اندام

 تشخیص بیماری 

تاریخچه گله، عالئم بالینی به همراه جراحات کالبدگشایی و در نهایت تشخیص قطعی هم از راه جداسازی عامل بیماری و هم از 

 پذیر است.های مولکولی امکانطریق آزمایش

 های جلوگیری از ورود ویروس عامل بیماریراه 

 Biosecurityامنیت زیستی 

های ارتباطی بیرون و داخل مرغداری باید از آنجا که راه ابتال از طریق تماس پرنده حساس به عامل بیماری است؛ بنابراین تمام راه

جوندگان مثل موش.با توجه به اینکه ویروس عامل بیماری در کود ویژه کنترل حیواناتی مثل سگ، گربه و تحت کنترل باشد. به

های تخمگذار تجارتی باید مورد بازبینی ویژه در گلهحاصل از پرورش مدت زمان بیشتری قابلیت ماندگاری دارد؛ نحوه انتقال کود به

کود  شکل کهگیرد. بدینسنتی صورت میصورت های پرورش مرغان تخمگذار داخل قفس کماکان بهقرار گیرد. انتقال کود از سالن

رسد که باید در این مقوله نظر میشود.بههای کشاورزی در محیط باز ذخیره و نگهداری میاز آشیانه خارج و تا زمان انتقال به زمین

ود که شاد میهایی مانند سامانه خرید کود نشان داده است که قابلیت کنترل ندارد. پیشنهتجدیدنظر اساسی صورت گیرد. طرح

سازمان دامپزشکی کشور با بخش کشاورزی در مقوله فرآوری کود مرغی به نتایجی برسند که فروش کود به این شکل فعلی متوقف 

 گذاری در این بخش را متولیان امر باید برآورد کرده و نسبت به تأمین منابع آن اقدام کنند.شود. البته سرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/50۷6۸/%D9%۸۷%D9%۸5%D9% 
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 متفرقه
 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  4دو شنبه 

 ترین نان دنیا کجاست؟ گران

با بیان اینکه حذف خمیر  پورغالمرضا کاظم .ترین نان دنیا را داردمشاور سازمان ملی استاندارد مدعی شد ایران گران <مواد غذایی

کیفیتی این محصول است، گفت: مخلوط کردن چند نوع آرد ترش و روند تخمیر آرد و جایگزین شدن جوش شیرین در نان سبب بی

د یها و تبدیل آن به نان از دیگر دالیل عمده تولگندم برای تولید نان و انجام غیراستاندارد مراحل تولید آرد و انتقال آن به نانوایی

وی با اشاره به اینکه طبق اعالم وزارت بهداشت، سبوس مخلوط در آرد ماده مغذی و مفید است، گفت: برداشت .کیفیت استنان بی

دلیل وجود کپک و فلزات سنگین حتی برای خوراک دام نیز مناسب نیست نحوی آرد سبوس که بهاشتباه نانوایان باعث شده است به

 ای تدوین شده است ادامهور سازمان ملی استاندارد با ابراز اینکه برای تغییر این وضعیت، استاندارد ویژهمشا.روی نان پاشیده شودبه

 .های آن برای تولید نان باکیفیت مشخص شده استاست وضعیت گندم و فرآورده 104داد: در این استاندارد که استاندارد 

ج شده است، جدولی غیراستاندارد و غیرعلمی دانست و افزود: چالش ما در پور جدول پاکی را که معیار خرید گندم در آن درکاظم

جای جدول پاکی است که در صورت تحقق، اولین قدم برای افزایش کیفیت به 104سازمان ملی استاندارد جایگزین کردن استاندارد 

افزایش کیفیت آن خواهد شد گفت: درصد وی با اشاره به اینکه مکلف نشدن نانوایان به تخمیر نان مانع .شودخمیر محسوب می

درصد نمک را در  50/1هزار نانوایی در سراسر کشور،  ۸0پور افزود: از بیش از کاظم.درصد است 16/۸های سنتی بهداشتی نانوایی

بهداشت درصد  15/5درصد بهداشت فردی و  1۷/2درصد فاقد مواد افزودنی غیرمجاز هستند، فقط  43کنند، می حد مجاز استفاده

تومان اعالم کرد  1400مشاور سازمان ملی استاندارد قیمت خرید تضمینی گندم را از سوی دولت .کنندابزار و تجهیزات را رعایت می

سازی گندم و هزینه تبدیل آن به وی با اشاره به هزینه حمل و ذخیره.تومان برای هر کیلوگرم است ۷00و گفت: این رقم در دنیا 

 .شودتومان به نانوا فروخته می ۸00ها در هر کیلوگرم ادامه داد: هر کیلو آرد بدون اعمال این هزینه آرد از سوی دولت

شود در حالی که آرد هزار تومان فروخته می 6تا  3400پور نان ایرانی را گرانترین نان دنیا دانست و گفت: نان در تهران بین کاظم

شده نان های انجامریزیعلت اعالم کرد و ادامه داد: طبق برنامهگران شدن نان را بیوی .تومان خریداری شده است ۸00آن کیلویی 

میلیون تن اعالم کرد و افزود:  10مشاور سازمان ملی استاندارد و میزان مصرف گندم را در کشور .صورت کیلویی عرضه شودباید به

های تولید آرد سبوس را جدا وی با بیان اینکه کارخانه.شودمیتومان و بر اساس درصد سبوس آن تعیین  ۸30قیمت آرد از کارخانه 

صورت کامل فروخته شود در فروشند ادامه داد: بر اساس استاندارد برای نان سنگک، آرد باید بهکرده و با قیمت باال به دامداران می

های نان گفت: چانه نان سنگک باید ای چانهپور در خصوص وزن مصوب برکاظم.حالی که این استاندارد را نتوانستیم نهادینه کنیم

 .گرم باشد 160گرم و نان لواش باید  500گرم، نان بربری  250و  200گرم، نان تافتون  650

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=441cdeb4d65c40d5۸0f 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۴ : تاریخ

 مرغ در بازار درصدی گوشت قرمز، مرغ و تخم ۵۰استیضاح وزیر جهاد کشاورزی کلید خورد/ گران شدن 

رزی استیضاح وزیر جهاد کشاوهای موجود در بخش کشاورزی کشور، رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: به دلیل سوءمدیریت

های موجود در وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار کرد: به دلیل سوءمدیریتصدیف بدری امروز در گفت .در مجلس کلید خورد

تن از نمایندگان  60وی افزود: بیش از .بخش کشاورزی کشور، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسالمی کلید خورد

اند و تا پایان هفته جاری متن استیضاح به هیأت رئیسه مجلس تقدیم تا امروز استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را امضا کردهمجلس 

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل با اشاره به کاهش مقطعی تعرفه واردات بعضی محصوالت کشاورزی از سوی وزارت .شودمی

گذاری صحیح برای بازار عرضه و تقاضای محصوالت کشاورزی خی افراد گفت: عدم سیاستجهاد کشاورزی برای ایجاد رانت برای بر

سبب شده است محصوالتی مثل سیب، سیب زمینی، هندوانه، گوجه فرنگی و ... در دست کشاورزان بماند و شاهد دورریز بسیاری از 

در بازار  ... مرغ ودن اخیر گوشت قرمز، مرغ، تخمبدری گران ش.محصوالت باشیم که این موضوع به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست

گرایی های وزارتخانه با وجود قول جوانها و سازماندرصد در روزهای اخیر، استفاده از مدیران بازنشسته در بسیاری از شرکت 50تا 

ها و اصالح الگوی کشت آبیاری وزیر در زمان اخذ رأی اعتماد و سوءمدیریت و عدم استفاده از فرصت ایجادشده برای مکانیزه کردن

از اردبیل  خبرگزاری فارسبه گزارش .کرد عنوان کشاورزی جهاد وزیر  های کشور را از دیگر محورهای استیضاحدر بسیاری از استان

لسه رأی اعتماد وزیر جهاد کشاورزی در مجلس صدیف بدری، نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسالمی در ج

 .شورای اسالمی نیز به عنوان نماینده مخالف وزیر پیشنهادی این وزارتخانه سخنرانی کرده بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961004001۸91 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۲تاریخ: 

 بکاریم یا وارد کنیم؟

 فاطمه پاسبان

 ریزی و اقتصاد کشاورزی عضو هیات علمی موسسه پژوهشی و برنامه

در تاریخ زراعت ایران گندم یکی از محصوالت عمده بوده که منبع تغذیه و درآمدی و تامین زندگی بخشی از روستاییان کشورمان 

بهره بردار گندمکار وجود دارد که به کشت  133046۷مرکز آمار ایران تعداد  1393بوده است. بر اساس سرشماری کشاورزی سال 

گندم مشغول بوده که عالوه بر اینکه گندم مورد نیاز داخل کشور را فراهم کرده، از طریق آن معیشت و زندگی خانواده خود را تامین 

شان)تمام یا اری زندگیکمیلیون نفر از جمعیت کشور با شغل گندم 5/ 3نفر در نظر بگیریم، حدود  4کنند. اگر بعد خانوار را می

حال اگر مشاغل غیر مستقیم مرتبط با گندم مانند حمل و نقل و آسیاب را به این رقم اضافه کنیم، تعداد .شودبخشی( تامین می

کنند بیش از این رقم خواهد بود. افرادی که از طریق زنجیره ارزش گندم به کار و فعالیت مشغول بوده و تامین معاش زندگی می

درصد از سطح  14هزار بهره بردار که  6۷9کاران )حدود درصد گندم 51جالب توجه دیگر در بحث کشت گندم این است که نکته 

بردار طور میانگین هر بهرههکتار است که به 5زیر کشت گندم را به خود اختصاص داده اند( وسعت زمین زیر کشت آنان کمتر از 

برای  93-94گین عملکرد در هکتار ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی هکتارزمین است که اگر میان 1/ 3دارای 

با قیمت تضمینی در سال زراعی  (تن در هکتار است 1.04تن در هر هکتار در نظر بگیریم )در حالی که برای دیم  3/ 5کشت آبی را 

دم کند. گنبا آن هزینه تولید و زندگی خود را تامین می کار کوچک مقیاس شده کهمیلیون تومان درآمد نصیب گندم 6در حدود 

کاران هستند در وضعیت درآمدی پایینی قرار دارند. در این میان آنچه مسلم است عجین درصد گندم51پا که در حدود کاران خرده

د این محصول در طول زمان کار با تصمیمات مرتبط با گندم)تولید، قیمت، فرآوری و تجارت و مصرف( است. تولیشدن رفاه گندم

دچار نوساناتی بوده است اما آنچه در حال حاضر بیش از همه در اخبار کشور ما و اظهار نظر مسووالن مختلف و کارشناسان و محققان 

 .کند، نبود یک اجماع علمی و کارشناسی درخصوص گندم استجلب نظر می

نیازمند گفتمان، کار علمی دقیق )نه حدس و گمان( و در نهایت اجماع برای  ارائه راهکار و ترسیم چشم انداز مربوط به موضوع گندم

بهترین راهکارها و در نهایت اجرا کردن آنها است که متاسفانه این اجماع در کشور ما در موضوعات مختلف و از جمله گندم شکل 

. درست است که در توسعه پایدارآب و خاک مهم نگرفته است. از طرف دیگر نکته مهم دیگر نادیده گرفتن نگرش توسعه پایدار است

است و امنیت غذایی جامعه از اهمیت باالیی برخوردار است اما به همان اندازه رفاه و تامین اجتماعی کشاورز نیز باید مهم تلقی شود. 

بعدی ن نشده است، این نگاه تکدر اخبار و اظهار نظر کارشناسی، نیم نگاهی به خود تولیدکننده و خانواده و تامین زندگی و رفاه آ

در جهان منسوخ شده است. در ادبیات توسعه پایدار توسعه همه جانبه است که هم منابع،محیط زیست و هم انسان با هم دیده 

 نیم.بیبعدی آفت توسعه پایدارکشور بوده و همه ما آثار این نوع طرز تفکر و بینش را هم احساس کرده و هم میشوند. نگاه تکمی

عدی به بلذا در ابتدا تغییر در نگرش و بینش دولتمردان و محققان و کارشناسان مرتبط الزم و ضروری است تا از نگاه و راهکار تک

درخصوص تصمیم به کاشت گندم یا واردات آن به جای کشت توجه به  .سمت نگاه و رویکرد توسعه پایدار کشاورزی سوق داده شود

 .تا قبل از انتخاب بهترین راهکار پاسخ مناسب داده شود چند نکته و سوال ضروری است

خرید تضمینی گندم و محصوالت اساسی، اجرای قانون است نه انتخاب دولت. دولت موظف شده همه ساله خرید محصوالت  (1

 ت( را تضمین کرده وزمینی، پیاز و حبوباهای روغنی، چای،سیبوش، دانهاساسی کشاورزی )گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه

ربط اقدام کند. البته این ماده قانونی نافی آن حداقل قیمت خرید تضمینی را اعالم و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی
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نیست که دولت بهترین شیوه، فرآیند و ابزار را انتخاب کند. حال اگر قرار باشد حاکمیت گزینه واردات به جای کشت گندم را انتخاب 

 .ند، ملغی شدن این ماده قانونی باید اعالم شود تا گندمکاران در جریان تغییر سیاست قرار گیرندک

شود: چرا قیمت تمام شده شده تولید داخلی گندم بیشتر از قیمت جهانی است. در این گزاره سه سوال مطرح میقیمت تمام (2

ورز و گردد نه به کشاه مدیریت اقتصاد کالن و بخش کشاورزی برمیشده باالست بداخلی زیاد است؟ اینکه در کشور ما قیمت تمام

های رود یا به دلیل نرخ ارز قیمت نهادهها افزایش یافته و هزینه تولید باال میتولید گندم. اینکه به دلیل تورم مداوم قیمت نهاده

مشکل دارد. بر اساس آمار پاییز مرکز آمار ایران سال یابد که به کشاورز ربطی ندارد بلکه مدیریت اقتصاد کشور وارداتی افزایش می

درصد به ترتیب برای کشت  4/ 9درصد و  5/ 6درصد، هزینه شخم تراکتور حدود  35کار حدود کار و تنکهزینه کارگر وجین 95

 .زایش قیمت داشته استهای تولید است کهافاین تنها یک قلم از کل هزینه .افزایش داشته است 94آبی و دیم نسبت به پاییز سال 

های اقتصادی حاکمیت است نه کشاورز. سوال دوم اینکه با چه نرخ ارزی قیمت جهانی گندم بنابراین تورم تولیدی نتیجه سیاست

محاسبه شده است؟ با نرخ ارز سرکوب شده؟ اگر نرخ ارز آزاد شده و سرکوب نشود آیا باز هم گزینه واردات بر گزینه تولید داخلی 

ها های دولتگیری است؟ قیمت جهانی واقعی نیست، چرا که حمایتاست؟ سوال سوم کدام قیمت جهانی مالک و معیار تصمیمارجح 

میلیون دالر و میزان  51۷/ 4میزان کل حمایت از گندم  2014عنوان نمونه در ترکیه در سال از تولید و عرضه در آن مستتر است. به

 .شده واقعی تولید نیستهای تمامهای جهانی قیمتدرصد بوده است. بنابراین قیمت 19/ ۸حمایت از درآمد تولیدکننده 

بر است. همه اینکه گندم کشت نشود، چون بحران آب داریم و خشکسالی، پس این قاعده قابل تسری برای همه کاالهای آب (3 

یلو توان گفت برای تولید یک کولید محصول است میشوند نیاز به آب دارند. اگر آب مصرفی مالک تعیین تکاالهایی که تولید می

شود که به مراتب آب مصرفی آن بیشتر از تولیدات بخش کشاورزی است پس نباید تولید شود. لیتر آب مصرف می 1۷196شکالت 

 این یعنی پاک کردن صورت مساله. پس نقش مدیریت بهینه مصرف آب کجاست؟

مستقیم کاران و مشاغل غیرعلمی دادیم و در نهایت نخواستیم گندم تولید کنیم تکلیف گندمنکته آخر اگر به همه سواالت پاسخ  (4

شود؟ مشاغل جایگزین برای آنان چیست؟ قرار است آنان به جمعیت بیکار اضافه شوند. یعنی دولت بر ضد توسعه پایدار چه می

 حرکت کند؟

های جدید در عرصه تولید، مدیریت بهینه و عملکرد در واحد سطح، فناوریوری به نظر نگارنده راهکارهای اصلی همانند افزایش بهره

چرا؟ چون هم نیاز به  .شودعرضه و تقاضای آب که نقش اساسی در حل بسیاری از مشکالت مرتبط با گندم دارد نادیده گرفته می

ترین راهکار که بهذهن هر این رو همیشه ساده های اساسی دارد و هم نیاز به تفکر و تعقل و اندیشه و ترسیم راه. ازگذاریسرمایه

لس تا سال های مجشود نکاریم، تولید نکنیم، وارد کنیم. این نکته یادمان باشد طبق گزارش مرکز پژوهشرسد پیشنهاد میبشری می

ایران و افزایش  ها علیهاغلب قیمت گندم وارداتی ایران کمتر از قیمت جهانی این محصول بوده است و با تشدید تحریم 136۸

دالر بیشتر از قیمت  ۸0هر تن گندم وارداتی  1393طوری که در سال های واردات به مرور قیمت وارداتی گندم افزایش یافت بههزینه

 .دهدجهانی بود. حتی اگر ارز برای واردات داشته باشیم، هر تنش سیاسی هزینه واردات را افزایش می

http://www.iana.ir/fa/news/50۷40/%D۸%A۸%DA%A9%D۸%A 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۴تاریخ: 

 کنند در برابر گلوله نابخردیسینه سپر می

شک ذهنتان به سمت در دامان خود پرورش داده که سراسر افتخار هستند و بزرگی، بیایران من همیشه مردان بزرگ و شیرزنانی را 

 .کنندرود، اما جدای از آن امروز هستند مردان مردی که پاکبازی میهشت سال دفاع مقدس می

 منش:رضا سعادت -خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا(

 هر ذره که جان دارد از عشق نشان دارد

 خواهمارد جز عشق نمیاز هر که روان د

 اند.تقدیم به همه عزیزانی که زندگی خود را وقف زنده نگاه داشتن زندگی کرده

شک ذهنتان به سمت ایران من همیشه مردان بزرگ و شیرزنانی را در دامان خود پرورش داده که سراسر افتخار هستند و بزرگی، بی

کنند، این بار نه صرفاً برای مرزهای ایران هستند مردان مردی که پاکبازی میرود، اما جدای از آن امروز هشت سال دفاع مقدس می

ها، برای سکوت زیبای کویر، برای پاکی آسمان و ها، برای سبزینگی جنگلکه برای بطن ایران، برای سالمت ایران، برای زاللی آب

 ها در یکها و بیش از اینکی بیش از توان بشر، همه اینای فراتر از تصور، انرژی ورای تجسم و تحرنوازی زمین. عشق و عالقهچشم

 اند. بگذارید ساده بگویم... ایران خانه اوست و طبیعتش معشوقه و عزیز او...بان جمع شدهمحیط

دید/ ب هر که تو را دید ز خود دل برید/ رفته ز خود تا که رخت را"کند: آنچنان به پویایی طبیعتش عالقه دارد که زیر لب زمزمه می

 "ای نفس انس تو احیای من/ چون تویی امروز مسیحای من

 کنند در برابر گلوله نابخردی شکارچیان تا گلوله سینه طبیعت را نشکافداند، سینه سپر می ز خود دل بریده

اش ادهویر، خانوشود تا خشک نگردد لب حیوانی در کاش را زرد نگرداند، لبش خشک میسوزد تا آتش، رخ سبزه معشوقهدستانش می

بیند تا خانواده حیات وحش از هم نگسلد. افتخارش نجات مخلوق خداوندی است نه عکس با سر بریده آن، سختی را کمتر می

ها را. لبخند ها بود تا درک کرد دل آسمانی و پر از درد آنریای آنآمار نشود...باید در جمع بیکشد تا همین آمار قلیل هم بیمی

شان از این کار فقط عشق است شان به حفظ طبیعت دارد. سهمحتی در زمان جراحت و خستگی نشان از عزم راسخ شانهمیشگی

 ها را که درآمداید، اما احتماالً کمتر مجال دیدن زندگی بسیار ساده آنان بودهروزی های شبانهزنیو الغیر، شاید با ایشان در گشت

اند این شعر را: العین کردهگویم هیچ چیز جز عشق یارای آن را نیست. نصباید، برای همین میدهد را داشتهناچیز کفافش را نمی

 خواهم.شود این سختی/ با این همه بدبختی جز عشق نمیوقتی که تو خوشبختی کم می"

ت انگیزتر اسکه از گریه غمپرسید چرا؟ با خنده تلخی شان خودشان باشند، میتر از محیط زیست تحت حمایتاما...اما شاید مظلوم

ایم، بان در تلکس خبری باشد و خبر جز شهادت و جانبازی این عزیزان باشد؟شرطی شدهگویم: تا به حال شده نام محیطبرای شما می

بان و بانی... وای دوباره شهادت ... دوباره درگیری؛ عجین شده است نام محیطصبح امروز، ظهر امروز، شب گذشته... محیط

به "دل به سختی بنهادم پس از آن دل به تو دادم/ هر که از دوست تحمل نکند عهد نپاید"هادت.سعدی از زبان آنان سخن گفته: ش

چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند/ پای بلبل نتوان "اند: گونهتوان آنان را از کارشان جدا ساخت چرا که اینهیچ وجه نمی

را فراتر از  ادعاای بود بر متنی سترگ، چرا که قلم به تحریر در آوردن بزرگی این بزرگان بیهمه حاشیهها بست که بر گل نسرایداین

توان گفت: ما نیز آرزو داریم تا در کنار لبخند زیبای ایشان کمک و مرهمی باشیم بر روح خسته و بیند، تنها میقدرت خویش می

 آزرده طبیعت

http://www.iana.ir/fa/news/50۷24/%D۸%B3%DB%۸C%D9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۳تاریخ: 

 مرغشیوع آنفوالنزا حاد پرندگان عامل کاهش مرغ و تخم

آنفوالنزای مرغی باعث شد تا با وجود ممنوعیت صادرات و همه اقداماتی که در این زمینه انجام گرفت،  شیوع: گفت اقدسبهرامی ارض

 ستاد دبیر اقدسمحسن بهرامی ارض ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.مرغ باشیمشاهد کاهش عرضه مرغ و تخم

 شیوع آنفوالنزای مرغی :مرغ در کشور، اظهار کردریزی دولت برای حل مشکل کمبود مرغ و تخمتنظیم بازار با اشاره به برنامه

 .مرغ باشیمباعث شد تا با وجود ممنوعیت صادرات و همه اقداماتی که در این زمینه انجام گرفت، شاهد کاهش عرضه مرغ و تخم

مرغ به کشور صادر شده است، گفت: بخشی از این میزان ثبت سفارش و بخشی دیگر هزار تن تخم 20 وی با اعالم اینکه مجوز ورود

اقدس ادامه داد: پرداخت خسارت به بهرامی ارض.شودمرغ در کشور جبران میوارد شده است که با واردات این میزان، کمبود تخم

دبیر ستاد تنظیم بازار در .ی بوده که در این خصوص انجام گرفته استمرغداران و جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری از اقدامات

ها کاهش پیدا شود و قیمتمرغ جبران میقیمت مصوب، کسری تخمو توزیع آن به های وارداتیمرغورود تخمپایان گفت: با 

 .کندمی

p://www.yjc.ir/fa/news/htt63۷3242/%D۸%B4%DB%۸C%D9%۸۸% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶دی / /  ۰۶چهارشنبه , 

 شودشان از جای گرم بلند میدولتمردان نفس

 .مرغ دانستمافیایی و در راستای توجیه وارداتی تخممرغ را نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسالمی افزایش قیمت تخم

شود، شان از جای گرم بلند میدولتمردان نفس :ولی داداشی در تذکری در جلسه علنی صبح امروز )چهارشنبه( مجلس، اظهار کرد 

. اندشی روی آوردهفروهای کاذب مثل دستپولی به شغلوضع اقتصادی مردم مناسب نیست و جوانان مردم از فرط بیکاری و بی

 .دارندشان را با سیلی سرخ نگه میکنند و صورتها زیر خط فقر زندگی میاند. خانوادهها از بیکاری افسرده شدهخیلی از جوان

کند زنند برایشان فرقی نمیها میوی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین اشتباه محض است، گفت: کسانی که دم از افزایش قیمت

مرغ غذای خور نیستید، این مردم ضعیف و بدبخت هستند که تخممرغرود. شما تخمشان میقالم مصرفی آقایان دم خانهچون ا

مرغ را مافیایی توصیف کرد و گفت: این کار بدون برنامه مافیایی نبوده است. این نماینده مجلس افزایش قیمت تخم.شان استروزمره

مرغ داشته باشد و این موضوع چند ماه بعد ا به وجود آمده تا بتواند توجیهی برای واردات تخمبار رمافیای واردات این وضع اسف

کش گیالنی است؟ اگر آقای تر از توهین به کشاورز زحمتمرغ سختشود. آیا برای وزیر جهاد کشاورزی کنترل بازار تخممشخص می

 .این موضوع را بگیرد وزیر با مافیای واردات محصوالت کشاورزی همدست نیست، جلوی

http://iranecona.com/۸0449/%D۸%AF%D9%۸۸%D9%۸4%D۸% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶دی / /  ۰۶چهارشنبه , 

 دهد؟مرغ جواب میتخمهای نه به آیا کمپین

مرغ مربوط درصد مصرف تخم 40مرغ بر کاهش خرید مردم،گفت:حدود رئیس اتحادیه خواربار فروشان با تاکید بر تاثیر گرانی تخم

شود که مرغ پرداخت و اظهار کرد:حدود دو ماه میاخیر تخم صفر فرهمندجم ، به ارائه توضیحاتی درباره گرانی.به کارخانجات است

 .ماه اخیر به اوج خود رسیده استتوجهی مواجه شده و در یکمرغ با تغییرات قابلقیمت تخم

هزار هزار تومان رسیده که البته این قیمت هفتمرغ از حدود چهارهزار تومان به هفتوی ادامه داد: در این مدت قیمت هر کیلو تخم

هزار تا هشت 500هزار و بازار و به دست مردم برسد قیمتی بالغ بر هفتشود و تا این محصول به ها میتومانی مربوط به مرغداری

گرفته در روزهای گذشته اشاره کرد و گفت: در این رئیس اتحادیه خواربار فروشان همچنین به واردات صورت.کندتومان پیدا می

 20مرغ از کشورهای دیگر کرده و حدود ت تخمآمده از روز گذشته اقدام به واردامنظور مقابله با شرایط پیشمیان بخش دولتی به

های وارداتی با قیمتی معادل هرکیلو شش تا شش مرغفرهمند افزود:اکنون تخم.منظور تنظیم بازار وارد کرده استتن محصول را به

های مرغانی تخمتوم500هزار و  1۷رسند که نسبت به قیمت تومان به فروش می 500هزار و 12ای تومان، یعنی شانه500هزار و 

های مختلف کرده و در وی تاکید کرد:در این مدت برخی شهروندان اقدام به تشکیل کمپین.توجه دارندداخلی تفاوت قیمتی قابل

درصد مصرف آن به 40که حدود مرغ را تحریم خواهند کرد، غافل از اینکنند که برای مدتی خرید تخمگونه اعالم میقالب آن، این

رئیس اتحادیه خواربارفروشان درباره تاثیرگذاری این نوع .درصدش سهم مصرفی بخش خانگی است 60شود و ا مربوط میهکارخانه

ها حدود واسطه نیاز کارخانهمرغ را تحریم هم کنند، همچنان بهاقدامات اظهار کرد: در چنین شرایطی حتی اگر مردم خرید تخم

شود در روزهای آتی این محصول بینی میگرفته پیشپایان گفت: باتوجه به واردات صورتوی در .ماندنیمی از این مصرف پابرجا می

 .تر از روزهای گذشته پیدا کرده و قیمتش تا حدی تعدیل شودقیمتی مناسب

http://iranecona.com/۸0450/%D۸%A2%DB%۸C%D۸ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۹شنبه 

 نظر وزیر بهداشت درباره محصوالت تراریخته

وزیر بهداشت در خصوص محصوالت تراریخته، گفت: تراریخته نوعی تکنولوژی و علم است و موافقان و مخالفانی دارد اما بحث ترایخته 

محصوالت تراریخته  :به گزارش ایسنا، دکتر سید حسن هاشمی افزود.تخصصی مطرح شودهای علمی، کارشاسی و باید در محیط

زند ورود پیدا نکرده و از آن دوری کنیم و مضرات و فوایدی دارد و باید مراقب باشیم در جایی که به ذخیره ژنتیکی کشور آسیب می

های وزارت بهداشت آور شد: محصوالت تراریخته توسط آزمایشگاهوزیر بهداشت یاد.در مواردی که بشر راهی ندارد، از آن استفاده کنیم

شود اما اصل محصوالت تراریخته چیزی نیست که یک وزیر مانند وزیر جهاد کشاورزی یا بهداشت و سازمان ملی استاندارد بررسی می

است و باید اجازه دهیم این موضوعات ریزی در مورد آن اظهار نظر کنند بلکه تراریخته یک بحث علمی یا سازمان مدیریت و برنامه

  .های علمی، کارشناسی و تخصصی بررسی شوددر محیط

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=6۸192b529۸۷1496d91۸۸ 
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 نهاده
 ایران اکونا - ۱۳۹۶دی / /  ۰۲شنبه , 

 های دامی همچنان آشفته استبازار نهاده

تومان رسیده  ۷000گذار استان تهران با بیان اینکه قیمت تخم مرغ درب مرغداری به کیلوییرئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

 ۷00 حدود به بازار در مرغتخم قیمت افزایش به واکنش در  پورناصر نبی.های دامی همچنان آشفته استاست، گفت: بازار نهاده

وی با اشاره به شیوع .تومان رسیده است ۷000تومان، اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم از محصول درب مرغدارای به طور میانگین به 

میلیون مرغ به طور قطعی معدوم شده بود؛ اما  13بیماری حاد تنفسی در میان طیور، درباره میزان مرغ های معدوم شده، افزود: 

اند و تصور می شود تاکنون، تعداد مرغ های معدوم شده براساس گزارشاتی که به ما می رسد بیشتر شهرها درگیر این بیماری شده

 .میلیون قطعه رسیده باشد 15تا  14به حدود 

 .است به گفته نبی پور، اصفهان نیز مشکوک به آلودگی به این بیماری

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه قیمت نهاده های دامی نیز همچنان باال است، گفت: متاسفانه 

نبی پور با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت ذرت در .در کشور ما وقتی قیمت کاالیی باال می رود، دیگر شاهد افت آن نخواهیم بود

تومان کرایه حمل نیز به این کاالها می خورد و بنابراین قیمت  100تومان است، افزود:  1۸50و کنجاله سویا  تومان 1100بندر 

وی گفت: قیمت ذرت نسبت به دو ماه قبل حدود .تومان است 1950تومان و کنجاله سویا  1200هرکیلوگرم ذرت درب مرغداری 

 .تومان بوده است ۸00دا درصد گران شده و دو ماه گذشته نرخ این محصول حدو ۸0

http://iranecona.com/۸0325/%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸% 
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 نهاده
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۳ : اریخت

 بذر به گفتهشود/ تشکیل شرکت تعاونی تخصصی شده گندم امسال تولید میهزار تن بذر اصالح ۴۵۰

هزار تن بذری که هرسال توسط  100سرپرست دفتر توسعه خدمات کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی، از یک میلیون و 

، به نقل از رسخبرگزاری فابه گزارش  .های داخلی استهزار تن آن اصالح شده و تولید شرکت 450شود، کشاورزان استفاده می

 های، سرپرست دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونیزی تعاون روستایی ایرانسازمان مرکالملل روابط عمومی و اموربین

سازمان مرکزی تعاون روستایی، امروز در جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی کشاورزی تخصصی مرکزی بذر کشور، گفت: در حال 

غالمحسین .هزار تن آن جزء بذور اصالح شده است 450رسد که هزار تن می 100حاضر مصرف بذر گندم در کشور به یک میلیون و 

 1۸0اکنون حدود هم :های مهم در ایجاد امنیت غذایی، توجه جدی به بذر است، بیان کردطباطبایی با اشاره به اینکه یکی از پروژه

زیرمجموعه سازمان تعاون  شرکت در قالب اتحادیه یا تعاونی ۷0کنند که از این تعداد، شرکت تولیدکننده بذر در کشور فعالیت می

توانند در زمینه تولید و صورت مستقل و دور از هم فعالیت می کنند، نمیها بهبه گفته وی، از آنجا که این شرکت.روستایی هستند

شرکت  کها آغاز شد و آنها نیز ضرورت ایجاد یتوزیع با هم هماهنگ باشند؛ بنابراین از دو سال پیش، مطالعه ارزیابی فنی این شرکت

مدیره و بازرسان شرکت تعاونی تخصصی بذر انتخاب مستقل را تأیید کردند. در نهایت پس از برگزاری جلسات مختلف، امروز هیأت

الملل از طریق شرکت تخصصی بذر، نظارت بر کیفیت هموار شدن مسیر تجارت بین.شده و در آینده نزدیک به ثبت خواهد رسید

باطبایی ترین اهدافی است که طهای مختلف و هماهنگی در تولید و توزیع بذر ازجمله مهمدر قالب فعالیت تولید بذر، پشتیبانی اجرایی

درصد عملکرد در واحد سطح را افزایش  15وی با بیان اینکه استفاده از بذور اصالح شده گندم حداقل تا .درباره این شرکت عنوان کرد

شرکتی که زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی هستند عضو شرکت شوند و در  ۷0ت، دهد، اظهار کرد: قرار است در مرحله نخسمی

شرکت خصوصی را در صورت تمایل، تحت پوشش قرار دهیم. بنابراین هیچ منعی برای عضویت در این شرکت  100مرحله دوم، 

عاون روستایی در پایان با تأکید بر های سازمان مرکزی تسرپرست دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونی.وجود نخواهد داشت

 ۷0شده گندم توسط درصد بذر اصالح 30درصد رشد ساالنه برخوردار است، تأکید کرد: اکنون  10شده از اینکه تولید بذر اصالح

 .درصد برسد 50شود که قرار است تا پایان برنامه ششم، این رقم به شرکت تولیدکننده داخلی تأمین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961003000436 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۴تاریخ: 

 ۲۰17درصدی روسیه در سال  ۲تا  1.۸رشد اقتصادی 

 .درصد باشد 2تا  1.۸رود نرخ رشد اقتصادی روسیه در سال جاری میالدی بین وزیر دارایی روسیه گفت: انتظار می

گفت: انتظار داریم  "24راشا "وزیر دارایی روسیه در مصاحبه با کانال تلویزیونی  -به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، آنتون سیلوانوف 

بانک مرکزی روسیه در اواسط دسامبر نرخ رشد اقتصادی این کشور در .درصد باشد 2تا  1.۸بین  201۷نرخ رشد اقتصادی در سال 

، رشد 201۸رئیس بانک مرکزی روسیه گفت: در سال  -درصد پیش بینی کرده بود. الویرا نابیولینا 2.2تا  1.۷را بین  201۷سال 

 .درصد خواهد بود 2تا  1.5اقتصادی روسیه همان گونه که بانک مرکزی پیش بینی کرده است، حدود 

http://www.iana.ir/fa/news/50۷9۸/%D۸%B1%D۸%B4%D۸ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۳تاریخ: 

انداز رقابتی با فروشندگان کلیدی/ / چشم۲۰۲1-۲۰17برای دوره  نگاهی به بازار جهانی محصوالت شیمیایی کشاورزی

 یابدها توسعه میکشانواع جدید علف

 ، بازار جهانی محصوالت شیمایی کشاورزی2021-201۷شود که در دوره بینی می، پیشTechnavio طبق گزارش تحقیقات بازار

(agrochemicals)  با رشد مرکب ساالنه(CAGR) صد همراه باشدبیش از سه در. 

است.  2021ر تا پایان سال استفاده روزافزون از علف کش ها یکی از محرک های اصلی بازا "  technavio"به گزارش ایانا از 

همچنین انتظار می رود که با تقاضای روزافزون برای علف کش های مؤثر و سازگار با محیط زیست منجر به توسعه انواع جدید علف 

کش ها شود. این درحالی است که علف کش های جدید برای محصوالت مختلف از قبیل غالت، دانه ها، میوه ها، سبزیجات، دانه 

 غنی حبوبات استفاده و در طی یک دوره کوتاه پس از مصرف تجزیه می شوند.های رو

افزایش آگاهی در مورد مزایای سالمت میوه ها و سبزیجات سبب افزایش استفاده از برنامه های کاربردی )اپلیکیشن ها( کشاورزی  

( عرضه 1) Dow Chemical  علف کش هایی هستند که به تازگی توسط Envyو  Levstarدر این زمینه می شود. در حالی که 

)نوعی علف هرز در چمن زار ها و باغات  charlock (2 ،)Chickweedبا هدف حفاظت از علف های هرز مانند  Levstarشده اند. 

به علف کش هایی نظیر  رشد می کند( و علف های هرز دائمی ساخته شده است. در عین حال، برای محافظت از گیاهان مراتع

Envy  نیازاست تا گیاهان را از کمبود مواد مغذی محافظت کند. افزون بر این، محبوبیت فزاینده علف کش های زیستی برای کنترل

علف های هرز مقاوم در برابر علف کش های شیمیایی باعث افزایش رشد بازار محصوالت شیمیایی کشاورزی می شود.همچنین پیاده 

(، به عنوان یک روش جدید حفاظت از محصوالت، یکی از رویکردهای اصلی است که در IPM) ( )3ریت یکپارچه آفات سازی مدی

، یک روش پیشگیری است که شامل مقاومت سیستمیک و طراحی  IPMسال های آتی در بازار محصوالت زراعتی ارایه خواهد شد. 

به دلیل داشتن یکپارچگی روش های کنترل  IPMاست. همچنین روش عملی مناسب برای ایجاد یک محیط غیرفعال برای آفات 

چندگانه شامل بازرسی، نظارت و گزارش دهی است. از سویی، این روش شامل استفاده از سموم دفع آفات است که برای یک دوره 

 حیات آفات موثر خواهد بود.

 چشم انداز رقابتی و فروشندگان کلیدی

کشاورزی با حضور شماری از بازیکنان بزرگ جهانی و منطقه ای شناخته می شود. این فروشندگان به طور بازار محصوالت شمیایی 

فزاینده در زمینه هایی مانند تکنولوژی، ویژگی ها، قیمت، کیفیت و هزینه رقابت می کنند. از سویی، این بازار بسیار رقابتی است و 

 ی امکانات تولیدی فراوان و حضور گسترده جغرافیایی هستند.تحت تأثیر فروشندگان بزرگی قرار دارد که دارا

اشاره کرد. هجنین  Yaraو  Syngenta؛  DuPont( ؛Bayer؛ بایر) Agriumاز فروشندگان کلیدی در این بازار می توان به 

 هستند. BASF ،DOW Agrosciences ،Israel Chemicalsبرخی فروشندگان برجسته در بازار شامل 

 بازار براساس نوع محصول شیمیایی کشاورزیارزیابی 

از جمله این محصوالت می توان به آفت کش ها و کودها اشاره کرد. از آنجایی که کشورهایی مانند چین، عربستان سعودی و آفریقا 

ود اختصاص به خ 2016به کودهای فسفاته مصنوعی بسیار وابسته هستند، بخش کودهای تولید شده حداکثر سهم بازار را در سال 

( نقش زیادی دارند. درحالی که phosphoric acid) داد. همچنین مراکش، چین و عربستان سعودی در تولید اسید فسفریک

کشورهایی نظیر کانادا، روسیه، ترکمنستان و بالروس در حوزه پتانسیل پتاسیم برای برآوردن تقاضای روزافزون کودهای مصنوعی و 

است، چراکه منطقه ) APACاقیانوسیه ) -ید اشاره کرد که کشاورزی یکی از بزرگترین صنایع در آسیاکودهای زیستی نقش دارند.با

http://awnrc.com/index.php
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https://new.technavio.com/report/global-agrochemicals-market
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دارای زمین های گسترده کشاورزی و باروری مناسب خاک است. به طوری که تقاضای رو به رشد برای دانه های خوراکی و افزایش 

ن بر این، افزایش روش های مدرن کشاورزی در منطقه نیز سبب رشد جمعیت باعث افزایش رشد بازار در این منطقه خواهد شد. افزو

 بازار می شود، و افزایش مصرف آفت کش ها را درپی دارد.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

تاسیس شد و مقر  1۸9۷ ، یک شرکت شیمیایی چند ملیتی آمریکایی است که در سال Dow Chemicalشرکت شیمیایی  -1

 آن در میدلند، میشیگان آمریکا قرار دارد.

خردل وحشى به دلیل داشتن ریشه هاى گسترده، رقیب بسیار جدى براى گیاهان زراعى محسوب شده و مى توان آن را در زمین  -2

 وفور مشاهده نمود. هاى قابل کشت و به خصوص در غالت بهاره به

http://www.iana.ir/fa/news/50۷62/%D9%۸6%DA%AF% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۲تاریخ: 

درصد خاک سیاه جهان در اختیار  ۲۶نزدیک با همکاری جهاد سبز/  های کشاورزی در اوکراین در آیندهاجاره زمین

 اوکراین است

 .های کشاورزی در اوکراین خبر دادسفیر اوکراین از نهایی شدن اقدامات شرکت جهاد سبز برای اجاره زمین

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از باشگاه کشاورزی فراسرزمینی، سفیر ایران در اوکراین در ارتباط با کشاورزی فراسرزمینی 

های های دولت در رابطه با کشاورزی فرا سرزمینی و از طرفی با توجه به وجود زمیندر این کشور، گفت: با عنایت به سیاست

های سال پیش این موضوع به طور جدی در دستور کار قرار گرفته و تالش 3سب برای کشت در اوکراین از خیز و شرایط مناحاصل

های اعزامی کشورمان )که با عنوان ها، مؤسسات و هیأتهمکاری، همراهی و حمایت همه جانبه از شرکت نمایندگی معطوف به

 .تموضوع کشاورزی فراسرزمینی به اوکراین سفر کردند( بوده اس

محمد بهشتی منفرد، با اشاره به وضعیت مطلوب اقلیم اوکراین افزود: این کشور بارندگی زیادی نسبت به ایران دارد و از نیروی کار 

همچنین مکانیزه بودن سیستم کشاورزی و کمترین نیاز به نیروی انسانی، ارگانیک بودن محصوالت  .نسبتا ارزانی برخوردار است

 .روددرصد خاک سیاه جهان از دیگر مزایای این کشور به شمار می 26داشتن تولیدی، هوای سالم و 

ها از جمله مدیران مؤسسات جهاد استقالل و جهاد سبز را جهت بررسی، به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی بارهـا افراد و هیأت

کرده است. در این میـان، سـفـارت همـه  تصمیم گیری و به سرانجام رساندن مـوضـوع کشاورزی فراسرزمینی به اوکراین اعزام

ربط اوکرایـنی، حضور تنظیم مـالقات با مسئوالن ذیهای اعــزامی )های خود را بــرای مـوفقیت سـفـر و مـذاکرات هیأتتـالش

گرفته، تسهیالت الزم  های صورت. در همه موارد، در کنار سایر تالشهای مورد نظر( به کار گرفته است، بازدید از سایتدر مذاکرات

بهشتی منفرد عنوان کرد: به منظور فراهم کردن بستر قانونی .های اعزامی فراهم شده استکنسولی نیز از سوی نمایندگی برای هیأت

الزم برای همکاری در حوزه کشاورزی و از جمله کشاورزی فراسرزمینی در پنجمین اجالس کمیسیون مشترک در تهران در اسفندماه 

سفیر ایران در .یادداشت تفاهم اجالس کمیسیون مشترک درج شد (1)های کشاورزی بین دو کشور در بند موضوع همکاری ،1394

 به فراسرزمینی کشاورزی بررسی برای …های بازرگانی البرز، اصفهان وهای متعددی از سوی اتاقاوکراین تاکید کرد: تاکنون هیأت

های کشاورزی در اوکراین به گفت: در این میان شرکت جهاد سبز اقداماتی را برای اجاره زمینوی در پایان .اندکرده سفر اوکراین

 .عمل آورده که موضوع در حال نهایی شدن است

http://www.iana.ir/fa/news/50۷55/%D۸%A۷%D۸%AC%D۸ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۶تاریخ: 

 ۲۰17های کریسمس درصدی قیمت خوراکی 1۶افزایش 

زمینی، بروکسل، هویج و علت افزایش قیمت سیبها در زمان کریسمس بهها حاکی از این است که افزایش قیمت خوراکیگزارش

تر از سال درصد گران 16غذایی کریسمس، حدود ترین وعده ، ارزانGood Housekeeping زردک است. با توجه به گزارش

 .گذشته است

خوراکی برای شام کریسمس احتماال گران  Good Housekeeping ،11، با توجه به مطالعه ساالنه "دیلی میل"به گزارش ایانا از 

پوند برای هر نفر هزینه دارد.  23.54تا   2.94 تر نیستند. با این حال، آن ها معتقدند که خوراک بوقلمون برای کریسمس از حدود

 .پوند، افزایش یافته است 19.82 – 2.4۸که نسبت به سال گذشته ، 

مطالعه ساالنه نشان می دهد  .فروشگاه بزرگ مواد غذایی بریتانیا را اندازه گیری کرد 10همچنین این سازمان هزینه محصوالت در 

 .زه، به ویژه سیب زمینی، بروکسل، هویج و زردک منجر شده استکه افزایش تقاضابه افزایش هزینه سبزیجات تا

در عین حال هیچ دلیلی روشنی وجود ندارد که چرا سبزیجات باید در سال جاری گران تر باشد. چراکه محصوالت بریتانیایی خوب 

ازه گیری ارقام براساس کل وزن بوده اند و قیمت های عمده فروشی کمتر از سال پیش بوده است.الزم به یادآوری است که این اند

گرم سیب زمینی، کلم بروکسل، هویج و زردک و پودینگ و کیک حداقل  ۸۸0کیلوگرم و حداقل  3.5بوقلمون که وزن آن حداقل 

 ( انجام شده است.piesتکه کوچک پای ) ۸گرم و حداقل  900

 سمس گرانی قابل توجهی نداشته اند خوراکی اصلی شام کری Good Housekeeping ،11با توجه به مطالعه ساالنه 

نوعی کره برای ) brandy butterو  ( cranberry sauce) ، سس کرنبری( stuffing mix) این لیست همچنین شامل چاشنی

 Lidl( و 1) Aldiدر عین حال، ارزان ترین بوقلمون برای کسانی که از فروشگاه های .پودینگ کریسمس استفاده می شود( است

پوند بود. همچنین ارزان ترین کیک ها  Asda (3 ، )۸پوند است. درحالی که یک سال پیش قیمت  ۸.99کنند، حدود ( خرید 2)

(iced cakes  )3.99  پوند درLidl  وAldi  پوند از ایسلند بود. 3بود. سال گذشته ارزان ترین گزینه 

پوندی از  3.49ائه می دهد، که در مقایسه با گزینه های پوند ار 3(، ارزان ترین پودینگ بزرگ کریسمس را فقط 4همچنین تسکو )

Lidl  وAldi  ،پوند از آلدی است. 1.5۸یک سال پیش ، ارزان تر است. همچنین برای تکه های پای و برای دو بسته شش تایی 

رزان ترین قیمت را با ترکیبات را از یک فروشگاه خریداری کنند،لیدل، ا 11از سوی دیگر، برای افرادی که ترجیح می دهند همه 

پوند در  49.90(، از 5) Marks & Spencerپوند در آلدی ارایه می دهد.قیمت خرده فروشی  25.6۸پوند در مقایسه با  25.53

پوند بود. کارولین  41.4۷( گران ترین با 6) Waitroseپوند کاهش پیدا کرد در درحالی که سوپرمارکت  3۸.43سال گذشته به 

به نظر می رسد معامالت در کریسمس امسال با شمار کمی رو به رو باشد، "، گفت:  Good Housekeepingبلور، مدیر فروش 

یت و از نظر فبنابراین انتخاب سوپرمارکت بسیار مهم است. بوقلمون معموال بیشترین هزینه را در بردارد، بنابراین اگر بتوان با کی

 "هزینه باارزش ترین را پیدا کرد، به صرفه خواهد بود. آلدی و لیدل ارزان ترین فروشگاه ها امسال هستند.

 نسبت به سال گذشته نشان می دهد: ۲۰17جدول زیر میزان تغییرات قیمت خوراکی ها را در کریسمس سال 

 ترجمه: فرحناز سپهری

شود. برادران آلبرشت، دو موسس این شرکت خانوادگی ای آلمان محسوب میهای زنجیرهآلدی ، یکی از بزرگ ترین فروشگاه -1

 های تجاری خود به موفقیت چشمگیری در عرصه اقتصاد دست یابند.ها و ایدهاند با طرحتوانسته
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وورتمبرگ، آلمان -، بادنای است، که دفتر مرکزی آن، در شهر نکازاولمهای زنجیرهلیدل، )، یک شرکت دارنده شبکه فروشگاه -2

 شعبه دارد. ۸٫000کشور دنیا، بالغ بر  20قرار دارد و در بیش از 

اکنون مالک شبکه آید و همشمار میمارت بههای شرکت والفروشی بریتانیایی است، که از زیرمجموعهآسدا ، شرکت خرده -3

 ست.ای، سوپرمارکت و هایپرمارکت افروشگاه زنجیره 605ای از گسترده

فروشی جهان، بر پایه میزان درآمد عنوان دومین شرکت خردهمارت، بهفروشی بریتانیایی است، که پس از والشرکت خرده تسکو، -4

 شود.سالیانه شناخته می

های پوشاک، شعبه فروشگاه 1٫010فروشی بریتانیایی و چندملیتی است، که با در اختیار داشتن مارکس اند اسپنسر، شرکت خرده -5

 کشور جهان فعالیت میک ند. 40موادغذایی و کاالهای لوکس در بریتانیا و 

سوپرمارکت زنجیره ای بریتانیایی است که در بخش خرده فروشی مواد غذایی از بزرگ ترین سوپرمارکت های بریتانیا به شمار  -6

 می رود.

http://www.iana.ir/fa/news/50۸41/%D۸%A۷%D9%۸1%D۸%B2%D۸ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۵تاریخ: 

 کشور برتر تولیدکننده چای در جهان/ چین در صدر و ایران در جایگاه نهم 10

این درحالی است که چای به عنوان  .معرفی شده است Worldatlas جهان از سوی سایتکشور برتر تولید کننده چای در  10

از سوی دیگر به نظر می رسد برای کسانی که به دنبال نوشیدنی گرم هستند، قهوه  .دومین نوشیدنی محبوب جهان شناخته می شود

 .شیدنی های جهان به شمار می رودجایگاه ویژه ای داشته باشد؛ اما حقیقت این است که چای جزو محبوب ترین نو

کشور برتر تولید  10، 2013تا  1993، براساس آمار سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد ، از سال "Worldatlas"به گزارش ایانا از 

 کننده چای در جهان ارزیابی و معرفی شده اند، که در اینجا به ترتیب از جایگاه دهم به نخست به آن ها اشاره می شود: 

 تن( ۶۹،۹۲۴آرژانتین ) - 1۰

در حالی که چای در حال حاضر بخش قابل توجهی از فرهنگ آرژانتینی محسوب می شود، اما بذر چای از انواع روسی و چینی در 

و همچنین ممنوعیت واردات توسط دولت باعث شد  1950به آرژانتین وارد شد. از سوی دیگر، قیمت کم چای در دهه  1920دهه 

آرامی در صنعت آرژانتین رشد کند؛ به طوری که در نهایت با توجه به شرایط آب و هوایی و زمین شناسی این کشور،  که چای به

 یکی از تولیدکنندگان بزرگ جهان در این حوزه شد.

 رایطهمچنین با توجه به آب و هوای نیمه گرمسیری آرژانتین، چای سیاه اکثر چای تولیدی را تشکیل می دهد و در عین حال ش

 ( را فراهم می کند.  Assamicaایده آل برای رشد ارقام هیبریدی هندی و آسامی )

 تن( 83,990ایران )  - ۹

با این  -شایع ترین انواع چای مصرفی و تولیدی در ایران است. تا پایان قرن پانزدهم، نوشیدنی گرم ایرانی ها، قهوه بود ، چای سیاه

مناطق تولید کننده قهوه، امکان دسترسی را دشوار می ساخت. از سویی، ایجاد پیوند تجاری این حال، موقعیت دور این کشور از 

 ، دستیابی آسان به چای را به عنوان نوشیدنی فراهم کرد."جاده ابریشم"کشور با چینی ها از طریق 

بذرهایی که از هند واردشد، ایرانی ها میالدی با  1۸۸2از این رو چای به عنوان نوشیدنی محبوب ایرانی ها تبدیل شد و در سال 

 معروف بود، آن را گسترش داد. "کاشف السلطنه  "شروع به کشت چای کردند و محمد میرزا، نخستین شهردار تهران، که به 

ار نزد رکاشف السلطنه که سفیر ایران در هند تحت حکومت بریتانیا بود، می دانست که بریتانیا اسرار تولید چای خود را به صورت اس

خود نگه می دارد؛ چرا که یکی از اصلی ترین کسب و کارهای آن ها در هند محسوب می شد. از این رو، کاشف السلطنه به عنوان 

کارگر فرانسوی در هند و به منظور یادگیری تمام اسرار تجاری کار در زمینه کشت گیاه، کارش را آغاز کرد و سپس برخی نمونه ها 

هزار هکتار از مزارع چای وجود دارد، که اکثر  32او آن ها را در منطقه گیالن کشت و صنعت چای آغاز شد. امروز را به ایران آورد. 

 آن ها روی تپه ها قرار دارند.

 تن( ۸۸،۹۰۰ژاپن ) - ۸

تن  900ر و هزا ۸5از چهار جزیره اصلی ژاپن، سه منطقه دارای آب و هوا و شرایط مطلوب برای تولید چای هستند. ژاپن ساالنه 

درصد از هزار تن تولیدی  2چای تولید می کند و با توجه به تعداد زیاد مصرف کننده و با وجود تولید باال، صادرات ژاپن کمتر از 

 است.

درصد چای سبز است که بسیار رایج و این گزینه پیش فرض کشور به  99.9همچنین ژاپن از گونه هایی که تولید می کند، حدود  

 ود.شمار می ر

 تن( 11۶،7۸۰ویتنام ) - 7
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توسعه دادند. به طوری که  Pho Thoاولین گیاه را درمنطقه ها  آغاز شد، زمانی که فرانسوی 1۸۸0تولید چای در ویتنام در سال 

سال ویتنام توانست محصوالت خود را به اروپا و آفریقا صادر کند. اما در زمان جنگ  50این صنعت به سرعت گسترش یافت و طی 

، تولید این محصول در مسیر 19۸0ویتنام ، صنعت چای ویتنام به طور قابل مالحظه ای با رکود مواجه شد. درحالی که در دهه 

 تن چای تولید کنند. 900هزار و  216، ساالنه 2013شکوفایی افتاد و ویتنامی ها توانستند تا سال 

شین آالت مدرن و همچنین تولید کنندگان مستقل در مقیاس صنعت چای ویتنام از طریق شرکت های بزرگ با تکنولوژی و ما

درصد چای تولید شده در ویتنام چای  60کوچک ، تغذیه می شود. این درحالی است که گونه های تولید شده متنوع هستند: تقریبا 

( است. ویتنام همچنین 1)درصد انواع خاصی مانند چای لوتوس )از انواع چای سبز( و جاسمین  5درصد چای سبز و  35سیاه است، 

 ، است که از درختان بومی و در مناطق محدود کشور به دست می آید. Shan Tuyetدارای چند گونه خاص مانند شان توئت 

 تن( 1۵7،3۸۸اندونزی ) - ۶

هزار و  150به ، میزان تولید چای 2013تولید چای را آغاز کرد . در سال  1۷00اندونزی با معرفی چای توسط هلندی ها، در دهه 

 درصد از آن صادر شد. 65تن رسید ، در حالی که ، 100

تولید اندونزی به طور عمده بر روی چای سیاه متمرکز است، گرچه مقدار کمی از سبز نیز تولید می شود. درح الی که شماری از 

ت که اندونزیایی ها آن ها را به صورت گونه های کشت شده در کشور، به خوبی در سطح جهانی شناخته شده نیستند، این درحالی اس

 مخلوط با گونه های دیگر چای استفاده می کنند.

 تن( 17۴،۹3۲ترکیه ) - ۵

هزار تن برگ چای تولید کرد.این درحالی است که به طور شگفت آوری، تقریبا تمام محصوالتی که در  225، ترکیه 2013در سال 

در نزدیکی شهر ریزه، تولید می شوند. آب و هوای مرطوب، موقعیت مکانی و ترکیه رشد می کنند، در یک منطقه کوچک واقع 

 نزدیکی به دریای سیاه ، شرایط ایده آلی را برای رشد این محصول فراهم کرده است.
 

ز اترکیه به طور عمده چای سیاه، که به عنوان چای ترک، یا چای ریزه شناخته می شود، را تولید می کند. فرهنگ چای در ترکیه 

جایگاه ویژه ای برخوردار است و روش بسیار خاصی برای دم کردن آن وجود دارد. به طور سنتی، چای ترکیه در یک سماور دم می 

 کشد و در زمان سِرو، با آب رقیق می شود.

مده، ه به طور عدرحالی که ترکیه گونه های مختلفی از چای را تولید نمی کند اما توانسته این صنعت را به خوبی حفظ کند، چراک

 درصد، از ورود چای خارجی جلوگیری می کند. 145بازار داخلی این کشور، با قرار داددن تعرفه وارداتی بسیار باال 

 تن( ۲۹۵،۸3۰سریالنکا ) - ۴

ی که ( سریالنکا، کشت کرد. به طوری که زمینKandy، جیمز تیلور، کشاورز بریتانیایی ، گیاه چای را در شهر کندی)1۸6۷در سال 

هکتار(، مساحت داشت، این درحالی بود که کاشت و صنعت چای به آرامی رشد  ۷جریب)حدود  19این گیاه را دران کاشت فقط 

هکتار افزایش یافته و تولید  1۸۸1۷5یافت. به طوری که کاشت این گیاه از طرح آغازین)کاشت در یک قطعه کوچک( تا به امروز به 

ترین صنایع کشور محسوب می شود و بیش از یک میلیون کارگر سریالنکایی در آن مشغول به کار چای در حال حاضر یکی از بزرگ

 هستند.

( تولید می شود که در آن بوته ها در خطوطی از زمین کاشته می شوند. سریالنکا که قبال 2چای سریالنکا، با روش کاشت کنتوری)

 کند: سیاه، سبز و چای سفید سیالن.به نام سیالن شناخته می شد، سه نوع چای تولید می 

 تن( 3۰3،3۰۸کنیا ) - 3
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مترمربع( رشد می کند. این درحالی  4046درصد چای تولید شده در مزارع کوچک و کمتر از یک جریب )حدود  90در کنیا حدود 

 تن رسید. 369،400، به 2013است که با همراهی پروژه ملی کشاورزی میزان تولید در سال 

، کنیا با تمرکز بر نوآوری، تحقیق و توسعه در صنعت، به دنبال حفظ رقابت است.همچنین کنیا در نظر دارد تا در توسعه از سوی دیگر

 انواع گونه های جدید پیشرو شود.

 تن( ۹۰۰،۰۹۴هند ) - ۲

 هزار تن چای تولید می کند. 900هند دومین تولید کننده چای در جهان است که هر ساله به طور متوسط، 

 British Eastعت تجاری چای پس از معرفی چای توسط انگلیسی ها ، در ا ین کشور آغاز شد. به طوری که شرکت انگلیسی صن

India Company ( آغاز به تبدیل کردن قطعه زمین های درون مستعمره آسیای شرقی ،East-Asian  به ویژه برای تولید )

  چای کرد.

درصد از چای  ۷0ی تولید می کند، چراکه بیش از یک میلیارد جمعیت دارد و بنابراین بیش از باید اشاره کرد، هند مقدار زیادی چا

 . تولید شده در این کشور در داخل کشور مصرف می شود

یکی از انواع چای، ترکیبات چای تند است که در شمال هند تولید می شود و با شیر مصرف می شود. با این حال، هند گونه های 

 و دارجلینگ را نیز تولید می کند. محبوب آسام

 تن( 1،۰۰۰،13۰چین ) - 1

هزار تن چای تولید کرد.  ۷00، یک میلیون و  2013چین بدون تردید بزرگ ترین تولید کننده چای در جهان است و تنها در سال 

 درصد کل تولید ساالنه در جهان است. 35تا  30به طوری که این رقم حدود 

روایت است که چای توسط  –وی این کشور، با داشتن تاریخ طوالنی این نوشیدنی ، جای تعجب نیست دارابودن مهارت های ق

قبل از میالد معرفی شد. در عین حال این نوشیدنی به عنوان دارو هم مصرف  2۷3۷در  Shennongامپراتور و گیاه شناس شنونگ 

 pu-erhار )-(، سفید، پو oolongبه چای سبز، یولونگ ) می شود . گونه های مختلفی چای در چین کشت می شود که می توان

 (، زرد و چای جاسمین اشاره کرد.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

 این چای را مردم جنوب شرق آسیا برای مدت طوالنی مصرف کرده اند. چای جاسمین مخلوطی از چای سبز و گل یاس است. -1

2- contour planting methodوط تراز یا کشت تراز یا کشت کنتوری نامیده می شود. در این کشت شخم و : کشت روی خط

کند و رطوبت بیشتری را برای محصول شود. این عمل عالوه بر حفاظت خاک، آب را نیز حفظ میکشت در روی خطوط تراز انجام می

 فراهم می کند.

http://www.iana.ir/fa/news/50۸1۸/10%DA%A-9%D۸%B4% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۴تاریخ: 

تریلیون دالری صنعت  ۸معرفی شدند/ ارزش  ۲۰17شرکت برتر در بازار مواد غذایی و آشامیدنی جهان در سال  10

 جهانی مواد غذایی و آشامیدنی

تریلیون دالر  ۸، صنعت جهانی مواد غذایی و آشامیدنی در حال حاضر بیش از Plunkett Research براساس گزارش تحقیقاتی

درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد. با وجود اقتصاد ضعیف و کاهش ناگهانی قیمت  10ارزش دارد، که بیش از 

اخیر، صنعت جهانی مواد غذایی و آشامیدنی همچنان با سرعت در  مواد غذایی و نوشیدنی در برخی از بازارهای عمده در سال های

 .حال رشد است. درحالی که بزرگ ترین شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی جهان این بازار را هدایت می کنند

ین شرکت (، نستله غول مواد غذایی سوئیسی، به عنوان بزرگ تر2فوربس ) 201۷، طبق گزارش " BizVibe"به گزارش ایانا از 

 PepsiCoهمچنان جایگاه خود را حفظ کرده است، و پس از آن تولید کنندگان نوشیدنی آمریکایی  201۷مواد غذایی جهان در سال 

به عنوان بزرگ ترین شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی جهان در این فهرست جای دارند. این درحالی است که  Coca-Colaو 

 لی، صنایع جهانی مواد غذایی و آشامیدنی را تحت سلطه خود دارد.نستله نزدیک به سه سال متوا

نستله، تولید کننده شکالت و شیرینی مشهور و از بزرگ ترین شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی در جهان، بیش  201۷در سال 

 تجاری خود ثبت کرده است.میلیارد دالر سود طی سال مالی گذشته در کارنامه  ۸.6میلیارد دالر امریکا درآمد و  90از 

 .به شرح زیر معرفی شدند ۲۰17شرکت مواد غذایی و نوشیدنی برتر جهان در سال  10

میلیارد دالر که به عنوان از بزرگ ترین شرکت های مواد  229.5برند سوئیسی، دارای ارزش بازار به مبلغ  (:Nestleنستله ) – 1

عالمت تجاری از جهانی  2000هزار کارمند و بیش از  32۸ال حاضر بیش از غذایی و آشامیدنی جهان شناخته شده است. در ح

 کشور در سراسر جهان داراست. 191گرفته تا محلی، در 

 1965میلیارد دالر است که در سال  159.4دارای دفتر مرکزی در ایاالت متحده و ارزش بازار:  (:PepsiCoپپسی کوال ) -۲

هزار  264یکی از بزرگ ترین شرکت های نوشیدنی در ایاالت متحده به شمار می رود. که دارای بیش از  PepsiCoتاسیس شد، 

عالمت تجاری است به طور که هر کدام  22دارای مجموعه ای از مواد غذایی و نوشیدنی است که شامل  PepsiCoکارمند است، 

 بوده اند. 2016سال دارای فروش خرده فروشی ساالنه بیش از یک میلیارد دالر در 

میلیارد دالر است ، کوکاکوال، یکی از  1۸2.9دفتر مرکزی در ایاالت متحده و دارای ارزش بازار:  :(Coca-Cola) کوکاکوال -3

میلیارد دالر است. این درحالی است  21در حدود  Coca-Colaبرندهای ارزشمند و شناخته شده در جهان است، دارایی شرکت 

ترین سیستم توزیع نوشیدنی در جهان، کوکاکوال همچنان پیشگام جهانی در بخش نوشابه های گازدار و نوشیدنی  که از طریق بزرگ

میلیارد وعده نوشیدنی های کوکاکوال توسط مصرف کنندگان در بیش از  1.9ها به شمار می رود. الزم به یادآوری است که بیش از 

 110.4(: دفتر مرکزی در ایاالت متحده و ارزش بازار Kraft Heinz Companyکرافت هاینز )- ۴.کشور مصرف می شود 200

میلیارد دالر است. شرکت کرافت هاینز، یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان مواد غذایی و نوشیدنی های فرآوری شده در جهان است. 

ی که در دمای محیط و خارج یخچال هم محصوالت پیشرو شرکت عبارتند از: سس ها و پنیر و لبنیات، غذاهای محیطی )مواد غذای

 می توان نگهداری کرد(، غذاهای یخ زده و سرد و غذای نوزاد.

میلیارد دالر است و یکی  213.1دفتر مرکزی در بلژیک، ارزش بازار:  :(Anheuser-Busch InBev) بوش اینبو-ان هئوزر -5

فعالیت های آن شامل تولید، بازاریابی و توزیع نوشیدنی های  .از شرکت های پیشرو در زمینه نوشیدنی های جهان محسوب می شود

  .الکلی و غیر الکلی است

http://awnrc.com/index.php
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میلیارد دالر است.  6۷.4: دفتر مرکزی در ایاالت متحده، ارزش بازار: ( Mondelez International موندلیز اینترنشنال ) -۶

نوشیدنی در جهان است. محصوالت شرکت شامل نوشیدنی  موندلیز، پیشرو دربخش تولید و بازاریابی برای محصوالت میان وعده و

 LUو بیسکویت  Nabisco ،Oreoها، بیسکویت، وعده های غذایی، شکالت، و آدامس و آب نبات است. مارک های آن شامل 

biscuits ؛Cadbury ،Cadbury Dairy Milk  شکالت ،Milka  و آدامسTrident .و ... است 

میلیارد دالر است. یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان جهان در  42مرکزی در فرانسه، ارزش بازار: دفتر  (: Danoneدانون ) -7

 Earlyصنعت پردازش مواد غذایی است. این شرکت در چهار بخش عمده فعالیت می کند: محصوالت لبنی تازه، آب، تغذیه نوزادان )

life Nutrition( و تغذیه پزشکی )Medical Nutritionوالت آن از لبنیات، نوشیدنی ها، فرموالسیون غذای نوزاد، گرفته ( . محص

میلیارد دالر است.  ۷1.2دفتر مرکزی در انگلستان، ارزش بازار: (: Diageo دیاگو) -۸تا غذا با اهداف پزشکی را شامل می شود.

Diageo  مارک مشهور در جهان فعالیت می کند. 200در زمینه مشروبات الکلی با بیش از 

میلیارد دالر است  25.6:دفتر مرکزی در ایاالت متحده، ارزش بازار:  (Archer Daniels Midlandآرچر دانیلز میدلند ) ۹

یکی از پیشگامان در زمینه فراوری غذا و مواد افزودنی غذایی در جهان برای دانه های روغنی، ذرت، گندم، کاکائو و دیگر مواد غذایی 

کشور جهان فعالیت  160کارمند دارد و در بیش از  300هزار و  32دانیلز میدلند، اکنون بیش از  و محصوالت کشاورزی است. آرچر

بزرگ ترین شرکت نوشیدنی آبجوی الکلی  Heinekenمیلیارد دالر  23دفتر مرکزی در هلند، ارزش بازار:  :Heineke -1۰دارد.

 در جهان است.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- Plunkett Research تاسیس شد و مقر آن در هوستون آمریکا قرار دارد و در زمینه تجزیه و تحلیل و تحقیقات  19۸5، در سال

 بخش صنعت، روند صنعت و آمار صنعت فعالیت می کند. 

http://www.iana.ir/fa/news/50۷90/10%D-۸%B4%D۸%B1%DA% 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۳یک شنبه 

 هشدار فائو نسبت به وخامت امنیت غذا در خاورمیانه

نهاد غذایی سازمان ملل متحد اعالم کرد امنیت غذایی در خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل منازعه در کشورهای متعدد این منطقه، 

به گزارش ایسنا، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحدد )فائو( در گزارش ساالنه خود در زمینه امنیت .به وخامت است به سرعت رو

اند شامل سوریه، یمن، عراق، لیبی و سودان، به طور متوسط ها دیدهغذا اعالم کرد در کشورهایی که شدیدترین لطمه را از بحران

ها و دولت که یکی از ها جنگ میان حوثییک چهارم از مردم یمن به دلیل سال.تغذیه هستند بیش از یک چهارم از مردم دچار سوء

گزارش فائو به تغییرات در امنیت غذایی و تغذیه .های اخیر را رقم زده است، در آستانه قحطی هستندبدترین فجایع انسانی در سال

ئو، سوء تغذیه در کشورهایی که منازعه مستقیمی در آنها روی بر اساس گزارش فا.پرداخته است 2000در سراسر منطقه از سال 

نداده است مانند بیشتر کشورهای عربی منطقه خلیج فارس و اکثر کشورهای شمال آفریقا مانند مصر به تدریج در دهه گذشته بهبود 

 .تر شده استیافته اما در کشورهای درگیر منازعه وخیم

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=3236b590۷fbe4fc5acdba1043 
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