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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 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 - ۹۶/۱۱/۱۳ : تاریخ

 پنج راهکار وزارت جهاد کشاورزی برای به نصف رساندن مصرف آب

مالچ پاشی، توسعه حفاظتی، بذر با طول رشد های مختلفی از جمله استفاده از کشت نشاء،معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: نسخه 

  .کم و تغییر فصل کشت را در دستور کار داریم تا میزان مصرف آب را به نصف برسانیم

خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه با توجه  وگو باعباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت در گفت

رو دارد، خاطرنشان کرد: نسخه ما این جهاد کشاورزی چه تصمیم عملیاتی برای مقابله با بحران آب پیش ها وزارتبه کاهش بارش

ار دهیم و همچنین آبیاری میکرو مدت کشت نشاء را برای همه محصوالت به غیر از گندم و جو در دستور کار قراست که در کوتاه

پاشی در کنار توسعه حفاظتی را به طور جد در دستور کار قرار دهیم که با اعمال برای محصوالت ردیفی و همچنین استفاده از مالچ

ب و خبرنگار فارس پرسید استفاده از بذر مناس.توانیم مصرف آب در بخش کشاورزی را کاهش دهمدرصد می ۷۰تا  ۳۰ها این روش

اگر زمان  :اید که معاون حجتی اینگونه پاسخ دادآبی نیز یکی از کارهای مهم است در این زمینه چه کاری انجام دادهمقاوم به کم

طول رشد بذر کم باشد میزان مصرف آن نیز کمتر خواهد بود که ما این را در دستور کار داریم؛ مضاف برآنکه تغییر فصل کشت نیز 

فه ایم و کشت علورا تا یک سوم کاهش دهد که اکنون کشت چغندر را از فصل بهار به کشت پاییزه انتقال داده تواند مصرف آب می

به گزارش خبرنگار فارس ، طی چند سال .یابددرصد مصرف آب آن کاهش می ۷۰تا ۶۰کنیم که را از تابستانه به پاییزه منتقل می

ها، وزارت علوم همواره اعالم کرده است که خشک قرار دارد و کاهش بارشک و نیمگذشته ناظر اقلیم ایران که بیشتر در ناحیه خش

داند. درصد می ۶۰شود اما وزارت جهاد کشاورزی این رقم را تنها درصد آب مصرفی در کشور توسط بخش کشاورزی استفاده می ۹۰

آبیاری مانند زهکشی و آبیاری میکرو باعث شده تا در  های نوینبا تأکید مقام معظم رهبری در چهار پنج سال اخیر استفاده از روش

 هایبسیاری از مزارع مصرف آب به شدت کاهش یابد اما کارشناسان همچنان معتقدند که کشت در فضای بازی و استفاده از روش

 .برقابی باید حذف و کشت در گلخانه را برای بازدهی بیشتر و مصرف آب کمتر توسعه دهیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶111۳۰۰۰۷4۳ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961113000743


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

3 
http://awnrc.com/index.php 

 آب

 فارس - ۹۶/۱۱/۱۲ : تاریخ

 آبی در کشورلزوم مصرف بهینه آب به دلیل کم

  .ای کردموجود مصرف بهینه آبی در کشور باید از آبوزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به کم

از رفسنجان، محمود حجتی ظهر امروز در حاشیه افتتاح هتل هیالن این شهرستان در پاسخ به سؤالی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 بوده پررنگ تحمیلی جنگ زمان در و انقالب از بعد و قبل شهرستان این مردم نقش و حضور در مورد مردم رفسنجان اظهار داشت:

رفسنجانی از این شهرستان برخاستند، بیان داشت: مردم اهلل هاشمیهای بزرگی مانند آیتوی با اشاره به اینکه شخصیت.است

 .ها از جمله بخش اقتصادی و کشاورزی سرآمد بودند و پیشتاز هستندرفسنجان در تمام عرصه

آب وجود دارد، مردم سرسختانه با تمام مشکالت اقلیمی که به صورت تاریخی در این کویر گرم و کم حجتی تصریح کرد: با وجود

 .طبیعت ساختند و توانستند شهر خود را به خوبی بسازند

آوری پسته، های نوین آبیاری، عملوری آب، کشاورزی، سیستمای از این همت و تالش است، بهرهوی ابراز داشت: این هتل نمونه

 .توان، گفتکوشی مردم رفسنجان میبازاریابی در سطح جهانی و ... از جمله مسائلی است که در مورد سخت

وان تآبی باید از آب موجود مصرف بهینه کرد با آبی که هست بهتر از این میخاطرنشان کرد: با توجه به کم .وزیر جهاد کشاورزی

 .ها اقدام کردتوسعه گلخانهتولید کرد، اشتغال را افزایش داد و در راستای 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶1112۰۰114۹ 
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 آب

 فارس - ۹۶/۱۱/۱۱ : تاریخ

 سانت کاهش دارد/ تابستان چالش آب داریم  ۷۸ذخیره برف تهران هنوز نسبت به پارسال 

متر رسید و هنوز با بارش سال سانتی 22ای تهران با اشاره به اینکه متوسط ذخیره برف از صفر به مدیرعامل شرکت آب منطقه

 ا جدیگذشته که یک متر بود، فاصله دارد، گفت: تهران تابستان آینده چالش تأمین آب خواهد داشت، پس مردم صرفه جویی ر

تواند های اخیر می، در پاسخ به این سؤال که آیا بارشخبرگزاری فارس اقتصادی خبرنگار با وگومحمدرضا بختیاری در گفت .بگیرند

به شکل برف بود و هنوز  های اخیر مناسب بود و چونماندگی ذخیره سدهای تهران و ورودی آنها را بهبود بخشد، گفت: بارشعقب

 .توان گفت که چه میزان بر ذخیره سدهای پنج گانه تهران اضافه خواهد کرداست، نمیآب نشده

متر رسید، اما هنوز با ذخیره برف سال گذشته که در سانتی 22های اخیر از صفر به وی افزود: ذخیره برف در استان تهران با بارش

  .ردارتفاعات یک متر بود، فاصله دا

درصد  ۶۰ها نسبت به سال گذشته بختیاری با تأکید بر اینکه از ابتدای سال آبی جدید )مهر ماه امسال تا شهریور سال آینده( بارش

 ۷4متر بود، حدوداً میلی 12۹متر بوده که نسبت به سال گذشته که میلی 55ها تا دیروز منفی است، خاطرنشان کرد: میزان بارش

 مترمکعب میلیون 5۶8 تهران گانهای تهران، ذخایر کنونی سدهای پنجبه گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه.ردمتر کاهش دامیلی

بختیاری با اشاره به اینکه هنوز اوضاع بارندگی مناسب نیست اظهار داشت:  .است منفی درصد 22 گذشته سال به نسبت که است

ها منتشر ان وضعیت نرمال بوده است و هنوز در خصوص فصل بهار گزارشبینی سازمان هواشناسی برای بارندگی در فصل زمستپیش

کی های گذشته سال خشها باز هم بهتر شود و باید پذیرفت که امسال نسبت به سالنشده است. بنابراین امیدواریم وضعیت بارش

 .است

 ب و فاضالب داشتیم، امیدواریم تابستان بدونها در جلساتی که با مسئوالن شرکت آوی تصریح کرد: به هر حال با این وضعیت بارش

جویی را در دستور کار خود قرار دهند، چرا که به هر حال تابستان سال آینده مشکلی را سپری کنیم، اما به هر حال مردم باید صرفه

 ، چه مواردی برای عبوربختیاری در پاسخ به این سؤال که در جلساتی که با مسئوالن آب و فاضالب داشتید.دچار چالش خواهیم بود

ها از تابستان سال آینده مطرح شده است، خاطرنشان کرد: در جلسات مداوم خود همواره بر چگونگی تحویل آب خام و مخازن سد

 .کنیمریزی میبرنامه

 شودهای سطحی تامین میدرصد آب تهران از آب 70*

درصد آب مورد نیاز را از  ۷۰شرکت آب و فاضالب استان تهران ای تهران اضافه کرد: در حال حاضر مدیرعامل شرکت آب منطقه

های سطحی میلیون مترمکعب آب را از آب 2میلیون مترمکعب آب موردنیاز  ۳کند، به طوری که از های سطحی استفاده میآب

 .کندتأمین و توزیع می

 شیمهای سال گذشته می فرودولت قیمت آب خام را افزایش داد اما با همان قیمت*

های آب و فاضالب افزایش یافته است، گفت: بختیاری در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت فروش آب خام در سال جاری به شرکت

های سال گذشته آب خام ای تهران همچنان با قیمتجاری افزایش داد، اما شرکت آب منطقه دولت قیمت فروش آب خام را در سال

 .رساندرا به فروش می
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 آب

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۴تاریخ: 

 ای نسخه شفا بخش بحران منابع آبیتوسعه کشت گلخانه

بحران منابع آبی، در رونق صادرات و بازار پسندی محصوالت کشاورزی تأثیر ای افزون بر کاهش توسعه کشت محصوالت گلخانه

سطح آب، خشک شدن کاهش  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.بسزایی دارد

های زیرزمینی در بسیاری از نقاط، تقلیل سطح ذخیره آب پشت اغلب سدها، کاهش منابع تجدید ها، پایین رفتن بستر آبدریاچه

 .زایی از جمله موضوعاتی است که همگان را درباره آینده زمین بدون آب نگران کرده استپذیر و گسترش بیابان

های های نوین آبیاری را مرهمی بر عطش زمینای و استفاده از روشکشت محصوالت گلخانه براین اساس کارشناسان توسعه 

ای هدانند چرا که میزان منابع تجدید پذیر و بیالن منفی آب بحران جدی و غیر قابل جبران در برخی مناطق و دشتکشاورزی می

درصد اعالم کرد و گفت: ایران  ۹۰در بخش کشاورزی را عیسی کالنتری وزیر اسبق کشاورزی مصرف آب .رودممنوعه به شمار می

 .درصد مصرف منابع تجدید پذیر را به خود اختصاص داده که این امر نگران کننده است 5۰در بین کشورهای جهان 

 است که در چند سال اخیر به عنوان یکی از بحران منابع آبیحال به نظر می رسد که توسعه کشت گلخانه تنها نسخه شفا بخش  

رود با توسعه آن در مناطق مستعد افزون بر های اصلی وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است و انتظار میسیاست

 .های اخیر نیز به پایان برسدهای زیرزمینی، بحران خشکسالیفشار کمتر به منابع آب

ای افزون بر کاهش بحران منابع آبی، در رونق صادرات و بازار پسندی محصوالت سعه کشت محصوالت گلخانهالبته ناگفته نماند که تو

 .رود جهت ارز آوری بیشتر و افزایش درآمد کشاورزان با شتاب بیشتری باید در این راستا قدم برداریمتأثیر بسزایی دارد و انتظار می

ای توسعه کشت محصوالت گلخانه  صنعت،تجارت و کشاورزی در گفتگو با خبرنگارمسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز 

 .یمای ندارای جز توسعه کشت محصوالت گلخانهرا امری اجتناب ناپذیر دانست و افزود: با توجه به بحران منابع آبی در کشور چاره

 .های مدرن تأثیر بسزایی در پایداری تولید و محصوالت تولیدی سالم داردگلخانهبه گفته وی توسعه 

های عجیب و غریب در کشور ناشی از تولید محصوالت غذایی ناسالم است در اسدی ادامه داد: در سال های اخیر شیوع بیماری

محصوالت غذایی سالم به بازارهای هدف  صادراتحالیکه تولید محصوالت سالم افزون بر جلوگیری از بروز انواع سرطان در توسعه 

ست، ای اعضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه کشاورزی روز دنیا منطبق بر توسعه محصوالت گلخانه.تأثیر بسزایی دارد

 .های مدرن استاظهار کرد: امروز در کشورهای پیشرفته دنیا، کشاورزی در سطوح مسقف منطبق بر تکنولوژی و توسعه گلخانه

هزار هکتار  8ها در کشور کمتر از ها در کشور، افزود: هم اکنون سطح زیر کشت گلخانهوی با انتقاد از وضعیت اسفناک توسعه گلخانه

 .های موجود با استاندارهای جهانی فاصله معناداری دارداست، ضمن آنکه گلخانه

شود، اما تولید محصوالت تن محصول در هکتار برداشت می ۶۰۰ایی حدود های اروپبه گفته اسدی با توجه به آنکه در گلخانه

های مدرن درصد سطح برداشت گلخانه 15تا  1۰تن در هکتار نمی رسد که این رقم معادل  80تا  ۷۰کشاورزی در کشور گاها به 

های جدید در کشور، بیان کرد: با عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به ضرورت نظارت جدی بر ایجاد گلخانه .جهان است

 رسد که مسئوالن وزارتشود، به نظر میها به سبب دریافت وام و تسهیالت دولتی در کشور احداث میوجود آنکه بسیاری از گلخانه

 .های جدید در کشور داشته باشند تا گلخانه با تکنولوژی باال وارد کشور شودجهاد باید نظارت جدی در ایجاد گلخانه

رود که های جدید در مناطق گرمسیری نباید جزء اولویت بهره برداران قرار گیرد و همواره انتظار میه گفته وی ایجاد گلخانهب

 .مسئوالن وزارتخانه نظارت جدی براین امور داشته باشند

 ها امری مهم در صادرات محصوالتتوسعه گلخانه**
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با تأکید بر اینکه تنها  ،صنعت،تجارت و کشاورزیرزی در گفتگو با خبرنگار های کشاوعلی اشرف منصوری مدیرعامل شرکت شهرک 

ها ههای اخیر، توسعه گلخانهاست، افزود: با توجه به بحران منابع آبی و خشکسالیراه نجات کشور از بحران منابع آبی توسعه گلخانه

به سبب ارز آوری حاصل از صادرات یکی از  ایهای گلخانهوی افزود: توسعه شهرک.ای امری ضروری استگلخانههای و شهرک

رود که بدین منظور شرکت خدمات کشاورزی اقدام به راه اندازی تولید محصوالت های اقتصاد مقاومتی به شمار میسیاست

صوالت آب بر نظیر سبزی و صیفی از فضای باز به بسته را یکی از از منصوری انتقال کشت مح.است کرده هاشهرک در  ایگلخانه

 ها در کاهش مصرف آب تأثیر بسزایی دارد،های تولید و توسعه صادرات دانست و گفت: با توجه به آنکه توسعه گلخانهترین پروژهمهم

 .نه اهمیت فراوانی داردهزار هکتار سطح زیر کشت سبزی و صیفی از فضای باز به گلخا 4۰۰بنابراین انتقال 

در  با شتاب مناسبی ایمحصوالت گلخانههای کشاورزی، تصریح کرد: براساس برنامه های شرکت، تولید مدیرعامل شرکت شهرک

حال پیش روی است، چرا که این امر در افزایش بازار پسندی محصوالت، اقتصادی کردن تولید، کاهش ضایعات و توسعه صادرات 

 .اردتأثیر بسزایی د

http://www.yjc.ir/fa/news/۶42۰5۳2/%D8%AA%D۹%88%D8%B۳% 
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 آب

 ایران اکونا - ۱۳۹۶بهمن / /  ۱۴شنبه , 

 سیستاناجازه مجلس به دولت برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی 

 .ای مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی سیستان را صادر کردندنمایندگان مجلس در مصوبه

تبصره « ز»بند  ۹۷نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز )شنبه( و در جریان بررسی جزئیات الیحه بودجه کل کشور سال  

شود به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به ساندند که بر اساس آن به دولت اجازه داده میاین الیحه را به تصویب ر 4

میلیون دالر را از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیالت با نرخ سود متعارف  ۳5۰هزار هکتار اراضی سیستان به مبلغ  4۶

 .نامه آن صندوق برداشت کندنظام

 .نماینده حاضر به تصویب رسید 2۳۷رای ممتنع از مجموع  8رای مخالف و  ۳2رای موافق،  152این مصوبه با 

http://iranecona.com/81528/%D8%A۷%D8%AC%D8%A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/81528/%D8%A7%D8%AC%D8%25A


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

8 
http://awnrc.com/index.php 

 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۴تاریخ: 

 اندازهای تجاری در بخش کشاورزی/آینده روشن پیش روی تراز بازرگانیبررسى دست

درصد از  18.۶2درصد از نظر ارزشی کاهش و واردات  ۳.۳۶ماهه امسال  ۹یابیم که صادرات در پایان با نگاهی به آخرین آمار در می

در ابتدای دولت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار.نظر ارزشی رشد داشته است

یش روی وزیر در مقابل کاهش صادرات و منفی شدن تراز تجاری یکی از معضالت پ محصوالت کشاورزییازدهم افزایش واردات 

رود که در ابتدا وزیر جهاد با کنترل و تنظیم تجارت در بازه زمانی مشخص تصمیم به بهبود جهاد و مسئوالن وزارتخانه به شمار می

 8با وجود آنکه وزیر جهاد در چهارسال فعالیت در این وزارتخانه توانست تراز این بخش را از منفی .تراز تجاری این بخش گرفت

ماه امسال افزایش واردات در برابر کاهش صادرات روند نزولی  ۹میلیارد دالر در سال گذشته برساند، اما در  ۳ر به منفی میلیارد دال

های خود مطرح کرده بود که در چهار بهبود تراز تجاری در این بخش را به همراه داشت و این درحالی است که وزیر جهاد در صحبت

بانگاهی به آمارهای واردات و صادرات محصوالت کشاورزی در .رساندرگانی را به صفر و حتی مثبت میساله دوم فعالیت خود تراز باز

درصد از نظر ارزشی کاهش صادرات نسبت به مدت  ۳.۳۶درصد از نظر وزنی و  2.4۳ماهه امسال بیش از  ۹یابیم که در پایان می

 .درصد از نظر ارزشی رشد داشته است 18.۶2وزنی و  درصد از نظر ۹.۷۹مشابه سال قبل داشتیم در حالیکه واردات 

های باقیمانده تا پایان سال با به کارگیری برخی تمهیدات در زمینه تنظیم و کنترل واردات، بخشی از رسد در ماهحال به نظر می

در گفتگو با رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی .های قبل جبران شوداوضاع روند معکوس تراز در ماه

با اشاره به اینکه تجارت، جاده دو طرفه است، اظهار کرد: براین اساس نگاه به تولید محصوالت   ،صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

راهگشای توسعه صادرات نیست، تصریح کرد:  سیاست بازار در ازای بازاروی با تأکید بر اینکه .کشاورزی باید صادرات محور باشد

تواند تأثیر چندانی در توسعه صادرات شود، این امر نمیبا توجه به آنکه جوایز صادراتی با نگاه به واردات به صادرکنندگان اعطا می

نند زیر یک سقف بنشی نورانی ادامه داد: برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی، مسئوالن دولتی و بخش خصوصی باید.داشته باشد

 .و با اتخاذ تصمیمات و خرد جمعی و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع موانع مدیریتی به نقاط مثبتی برسند

ماهه صادرات محصوالت کشاورزی، بیان کرد: با توجه به رکود اقتصادی و تراز منفی بخش  ۹این مقام مسئول با انتقاد از تراز منفی 

 شمار به های مسئول و ارائه برخی راهکارها اعم از تک نرخی شدن ارز عاملی مهم در رونق صادراتدستگاهاندیشی کشاورزی، هم

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با اشاره به ضرورت تک نرخی شدن ارز، اذعان کرد: در چند سال اخیر با وجود شعار .رودمی

ر رود هنهایت دو نرخی بودن ارز مشکالت متعددی ایجاد کرده است و انتظار می تثبیت نرخ ارز، اما خبری از اجرای آن نیست که در

وی با اشاره به اینکه ارز نفتی در چرخه اقتصاد داخل مقابل صادرات قرار گرفته است، افزود: ارزهای .تر این امر عملیاتی شودچه سریع

لم ها، فن آوری و عرزصادراتی تنها برای واردات مواد اولیه کارخانهنفتی باید برای کارهای عمرانی و زیرساختی کشور استفاده شود و ا

 .و دانش جهانی اختصاص یابد

 .به گفته نورانی برای عبور از گذر فعلی تراز منفی بخش کشاورزی، همخوانی بین تورم و نرخ ارز امری ضروری است

 نبود سیاست مدون صادراتی، تراز بخش کشاورزی را منفی کرد**

گفت: نبود سیاست  ،صنعت،تجارت و کشاورزی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگارپاپیعباس 

وی با اشاره به اینکه رایزن بازرگانی .ماه امسال را به همراه داشت ۹مدون و دائم در حوزه صادرات، تراز منفی بخش کشاورزی در 
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های دیپلماتیک و مذاکرات هستند و به همین دلیل ها کارایی چندانی ندارند، افزود: رایزنان بازرگانی اکثرا به دنبال بحثسفارتخانه

 .نتوانستند سیاست گذاری تجاری مدون و برنامه صادراتی کامل در اختیار صادرکنندگان قرار دهند

زاده ناهماهنگی وزارت صنعت و معدن و وزارت امور خارجه و اصناف در کنار نداشتن اطالعات دقیق از تقاضای بازارهای اپیبه گفته پ

های فراوانی وی با اشاره به اینکه مزیت.هدف همگی دست به دست یکدیگر داده تا صادرات محصوالت کارایی چندانی نداشته باشد

کرد: با توجه به پتانسیل باالی کشور در تولید محصوالت کشاورزی از مسئوالن دولتی انتظار در بخش کشاورزی وجود دارد، بیان 

 .های صادراتی مناسبی در اختیار بازرگانان قرار دهدرود که به منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات مشوقمی

 های تولید عاملی مهم در کاهش صادراتباال بودن هزینه**

بیان کرد: برخی   ،صنعت،تجارت و کشاورزی ده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگارزامحمد شفیع ملک

 .روددر بخش به شمار می تراز بازرگانیمسائل سیاسی از جمله تحریم و قطع ارتباط با کشورها دلیل اصلی منفی بودن 

 .های صادراتی سیب به پاکستان به سبب برخی مسائل سیاسی پشت مرزها ماندگفته وی، در چند روز اخیر تعدادی از کامیون به

زاده ادامه داد: باال بودن هزینه تولید محصوالت و عدم رقابت با سایر رقبا، خام فروشی محصوالت ناشی از نبود امکانات و صنایع ملک

 .امسال را رقم زد ماه ۹ در کشاورزی بخش منفی تراز محصوالت  ی الزم در بسته بندیتبدیلی، نبود استاندارها

رود تا رئیس نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: با توجه به تغییرات اساسی و انتصاب برخی مدیران کارآمد در این بخش انتظار می

 .های اخیر جبران شودات ماههای مدون کسری صادرکارگیری برخی تمهیدات و برنامهپایان سال با به

http://www.yjc.ir/fa/news/۶42۰۶12/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B۳% 
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 اقتصاد محصوالت
 ایران اکونا - ۱۳۹۶بهمن / /  ۱۱چهارشنبه , 

 ای به برنجتخصیص ارز مبادلهها به بانک« نه»

های دولتی دخیل در تنظیم بازار، تجار گیران و عدم هماهنگی میان سازمانرئیس انجمن واردکنندگان برنج گفت:تعدد تصمیم

 .واردکننده برنج را سردرگم و تأمین برنج کشور را با مشکل روبرو کرده است

ظیم ل در تندخی دولتی هایسازمان و نهادها میان هماهنگی عدم همچنین و سیاستگذاران و گیرانتصمیم تعدد: گفت مسیح کشاورز

ای ها و نهادهاست؛ به نحوی که تصمیم سازمانبازار، تجار واردکننده برنج را سردرگم و تأمین برنج کشور را با مشکل روبرو کرده

 .است موجب سردرگمی واردکنندگان شده مختلف دولتی بر واردات و یا عدم واردات برنج اثرگذار بوده و این چندگانگی

داد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی بازار محصوالت کشاورزی، با استناد به اینکه  دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه

بود، تمدید کرد؛  یین شدهاست، زمان ممنوعیت واردات برنج را که از ابتدای مرداد تا اول آذرماه تعبیش از نیاز کشور برنج وارد شده

اما پس از مشخص شدن وضعیت واقعی بازار و محرز شدن کمبور برنج وارداتی، ستاد تنظیم بازار به موضوع ورود کرد که بر اساس 

 .ای از سرگرفته شودماه واردات برنج با ارز مبادلهتصمیم آن، مقررشد از ابتدای بهمن

 های عامل برای دریافت ارزندگان اقدام به ثبت سفارش برنج کردند و پس از مراجعه به بانکوی افزود: با ابالغ این تصمیم، واردکن

ها ابالغ نشده بود و تا این لحظه هم، ای با مشکل جدیدی روبرو شدند، مبنی بر اینکه تصمیم ستاد تنظیم بازار به بانکمبادله

های انجمن، مشخص نبودن محل بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری نتیجه بوده وهای مسئول را بیهای انجمن از دستگاهپیگیری

 .استای را علت همکاری نکردن با تجار اعالم کردهتأمین ارز مصوب ستاد تنظیم بازار و همچنین عدم امکان تأمین ارز مبادله

ع ور دارد و در صورتی که تأمین مناباست که نماینده بانک مرکزی در ستاد تنظیم بازار حضکشاورز گفت: در حالی این اتفاق افتاده

داد؛ البته در شرایطی که معاون اول به عنوان رئیس گیری، این موضوع را تذکر میتصمیم ارزی این مصوبه ممکن نبوده باید در جلسه

 ر ایام شب عیدها بدون افزایش قیمت دستاد تنظیم بازار، نظرات رئیس جمهوری در خصوص تأمین اقالم اساسی مورد نیاز خانواده

 .کنندهای دولتی از دستورات ستاد تنظیم بازار تمکین نمیکند، برخی دستگاهرا پیگیری می

ای برای واردات برنج را در اختیار ندارد، چرا ستاد تنظیم بازار باید چنین کشاورز خاطرنشان کرد: اگر دولت امکان تأمین ارز مبادله

انک است، چرا بگیری کردهگیری با استناد به ذخایر ارزی موجود در بانک مرکزی تصمیممیمای صادرکند و اگر این نهاد تصمصوبه

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با یادآوری اینکه از اوایل سال جاری شاهد فرافکنی .کندمرکزی از اجرای این تصمیم تبعیت نمی

کرد: طرح این موضوعات موجب شد تا در ایم، تصریحولید داخل بودهرویه برنج و آسیب دیدن تبرخی افراد در خصوص واردات بی

 .نهایت وزارت جهاد کشاورزی، مجوز ازسرگیری واردات برنج پس از پایان دوره ممنوعیت را صادر نکند

دارد  مغایرت های تولید داخل در شرایطی که شاهد افزایش قیمت این محصول بودیم، با منطق بازاروی گفت: ادعای انبار شدن برنج

 .ای را تجربه کردسابقههای وارداتی اشباع شده، قیمت این محصول نیز افزایش بیشد بازار از برنجو در حالیکه مطرح می

کنندگان اصلی آن اقشار ضعیف و کم درآمد هستند، غیرواقعی بودن کشاورز با بیان اینکه افزایش قیمت برنج وارداتی که مصرف

داد: باتوجه به موجودی برنج وارداتی در کشور، اگر شرایط برای واردات برنج محیا نشود، روند  ثابت کرد، توضیحرویه را واردات بی

 .ها ادامه خواهد یافت و تبعات منفی آن متوجه اقشار کم درآمد خواهد شدصعودی قیمت

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
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وز های مرغوب و با کیفیت مجغذا و دارو تنها برنج های استاندارد ودبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: براساس ضوابط سازمان

ورود به کشور را دارند و باتوجه به افزایش قیمت برنج در بازارهای جهانی، واردات با ارز متقاضی نیز نتایج مشابهی خواهد داشت و 

 .جمهوری مبنی بر مدیریت بازار و کنترل قیمت اقالم اساسی را تأمین نخواهد کردنظر رئیس

های مسؤل جهت تسهیل و تسریع رز در پایان متولیان بازار و بانک مرکزی را خطاب قرارداد و تأکیدکرد: ادامه تعلل دستگاهکشاو

 .ماندن سفره شب عید اقشار کم درآمد از برنج منتهی خواهد شدشرایط واردات برنج، به خالی

://iranecona.com/http81484/%D۹%8۶%D۹%8۷ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۱۱/۰۸ : تاریخ

 دهد فارس از شرایط جوی کشور گزارش می

زدگی معابر عمومی و احتمال ریزش بهمن با توجه به کاهش شدید دما در رسد/ یخاستان کشور به صفر و زیر صفر می 28دمای 

های بین شهری و احتمال ریزش بهمن به سبب زدگی در معابر عمومی و جادهنیمه شمالی کشور امشب و صبح روز دوشنبه یخ

  .شودبینی میپیشهای کوهستانی انباشت برف در مناطق برفگیر جاده

های هواشناسی با ادامه فعالیت سامانه بارشی به های پیشیابی و داده، بر اساس نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

همچنین وزش باد شدید در نیمه  ها در سمت غرب کشور کاسته خواهد شد،سمت شرق به تدریج از بعدازظهر امروز از شدت بارش

شود و در برخی مناطق جنوب شرقی کشور پدیده گرد و خاک به سبب باد شدید دور از بینی میشرقی و نیمه شمالی کشور پیش

روز دوشنبه بارش پراکنده در برخی مناطق نیمه شرقی کشور ادامه دارد و انتظار داریم که به تدریج تا اواخر وقت .انتظار نیست

 .شودشنبه پدیده قابل توجهی در سطح کشور مشاهده نمیها در این مناطق کاسته شود و روز سهشنبه از ناپایداریدو

کاهش محسوس دما و ماندگاری هوای سرد تا روز چهارشنبه در کشور ادامه دارد به همین دلیل در برخی مناطق به خصوص مناطق 

غرب بارش برف همراه با وزش باد شدید موجب کوالک و های البرز و شمالدامنهشرق، ای و کوهستانی شمال کشور، شمالجاده

ای ههزدگی در معابر عمومی و جادبا توجه به کاهش شدید دما در نیمه شمالی کشور امشب و صبح دوشنبه یخ.کاهش دید خواهد شد

 .شودبینی مِیی کوهستانی پیشهاگیر جادهشهری و احتمال ریزش بهمن به سبب انباشت برف در مناطق برفبین

های بین شهری با توجه به کاهش شدید دما در نیمه شمالی کشور طی امشب و صبح روز دوشنبه یخ زدگی در معابر عمومی و جاده

شود شود، به شهروندان توصیه میبینی میهای کوهستانی پیشو احتمال ریزش بهمن به سبب انباشت برف در مناطق برفگیر جاده

 .سفر غیر ضروری خودداری کرده و در صورت لزوم از تجهیزات زمستانی و بخصوص زنجیر چرخ استفاده کنند از

ف ویژه مصربه دلیل کاهش شدید دما در غالب نقاط کشور و ماندگاری آن تا صبح چهارشنبه مدیریت در بهینه سوخت و انرژی به

 .شودمیگاز جهت اجتناب از افت فشار در شبکه گازرسانی توصیه 

های آنها می شود؛ توصیه با توجه به افت دما به زیر صفر و عدم ذوب برف، بار برفی سنگین روی درختان موجب شکستن شاخه

 .ها انباشته از برف، نسبت به سبک کردن بار روی آنها اقدام کنندبا تکان دادن درخت ها و هموطنانشود در اسرع وقت شهرداریمی

 .روز دوشنبه دریای عمان و امروز دریای خزر مواج و طوفانی استیج فارس و تنگه هرمز،تا سه روز آینده خل

شود، بیشینه و کمینه دما فردا در تهران بینی میابری همراه با مه صبحگاهی و وزش باد پیشآسمان تهران فردا کمی ابری تا نیمه

 .درجه خواهد بود -۷یک و 

 .و زیر صفر درجه خواهد بود استان صفر 28روز آینده کمینه دمای 

درجه زیر صفر  1۶درجه باالی صرف گرمترین مراکز استان و شهرکرد با کمینه دمای  24فردا بندرعباس و بوشهر با بیشینه دمای 

 .درجه زیر صفر سردترین مراکز استان خواهند بود 14و پس از آن همدان و اردبیل با کمینه دمای 

متر ثبت شد میزان بارش در سال گذشته در این میلی 4۰ماه امسال بهمن ۶ابتدای سال زراعی تا روز میانگین بارندگی کل کشور از 

 هفته در بارش میزان بیشترین است؛ گذشته  درصد بارش سال ۶2.۹متر بود بنابر این بارش سال جاری میلی ۶۳.5بازه زمانی 

 .متر بوده استمیل56.8 میزان به کردستان استان بانه منطقه به متعلق زراعی سال هجدهم

 .مشاهده کنند کشاورزی را از اینجا توانند خبرنامه هفتگی هواشناسیکاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶11۰8۰۰1۷۷2 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۹۶/۱۱/۱۱ : تاریخ

 دهدوهوای کشور گزارش میفارس از وضعیت آب

استان/ احتمال ریزش بهمن در محورهای کوهستانی در سه روز آینده هوای سرد در شمال شرق کشور  2۶سرمای زیر صفر در  

شود؛ همچنین احتمال ریزش بهمن در مناطق بینی میماندگار خواهد بود و در مناطق دیگر نیمه شمالی کاهش تدریجی سرما پیش

  .های کوهستانی وجود داردگیر جادهبرف

ها امروز در اغلب مناطق های هواشناسی و خروجی مدل، براساس تحلیل آخرین نقشهخبرگزاری فارستصادی به گزارش خبرنگار اق

 .کشور آسمان صاف است همچنین در شرق و جنوب شرق شاهد وزش باد شدید هستیم

در مازندران و گلستان و روز جمعه در خراسان شمالی و شمال خراسان شنبه با عبور موج کم دامنه از نوار شمالی کشور، روز پنج

 .شودبینی میرضوی بارش پراکنده پیش

نی بیدر سه روز آینده هوای سرد در شمال شرق کشور ماندگار خواهد بود و در مناطق دیگر نیمه شمالی کاهش تدریجی سرما پیش

شهری و احتمال ریزش  های بینزدگی معابر عمومی و جادهشمالی کشور یخبه سبب دمای زیر صفر در اغلب مناطق نیمه .شودمی

امروز مناطق مرکزی و شرقی خلیج فارس و به سبب وزش باید شدید مواج .های کوهستانی وجود داردگیر جادهبهمن در مناطق برف

آسمان تهران صاف است؛ بیشینه و کمینه  شود و روز جمعهبینی میآسمان تهران فردا کمی ابری، در بعدازظهر وزش باد پیش.است

ترین مرکز استان و همدان با درجه باالی صفر گرم 24فردا بندرعباس با بیشینه دمای .درجه خواهد بود۳ -و  ۶دما فردا در تهران 

 .درجه زیر صفر سردترین مرکز استان خواهد بود 15کمینه دمای 

 .خواهد بوداستان صفر و زیر صفر درجه  2۶فردا کمینه دمای 

 بازه این در گذشته سال در بارش شد، ثبت میلیمتر 40بهمن ماه امسال  ۶میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

 هجدهم هفته در بارش میزان بیشترین است؛ گذشته سال بارش درصد ۶2.۹ جاری سال بارش بنابراین بود، میلیمتر ۶۳.5 زمانی

  .است میلیمتر 56.8علق به بانه در استان کردستان به میزان مت

 . مشاهده کنند را از اینجا توانند خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزیکاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶1111۰۰1258 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۹تاریخ: 

 مقابله با قاچاقچیان چوب در هفتکل

 .هفتکل از حمل غیر مجاز چوب در شهرستان هفتکل جلوگیری شددر جهت مقابله با قاچاقچیان چوب در 

تن چوب غیر مجاز  2۳از توقیف یک دستگاه تریلیر با حمل   به گزارش خبرنگار ایانا در اهواز، رئیس منابع طبیعی شهرستان هفتکل

 در این شهرستان خبر داد. 

 یف و متخلفان به مقامات انتظامی تحویل داده شدند.امیر صفار در ادامه گفت : این خودرو توسط گشت منابع طبیعی توق

وی در پایان با بیان اینکه این چوب ها به مقصد شهرکرد حمل می شدند تصریح کرد: چوب های حمل شده مربوط از نوع اکالیپتوس 

            بودند.

http://www.iana.ir/fa/news/5124۶/%D۹%85%D۹%82%D8%A۷%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 ایران اکونا - ۱۳۹۶بهمن / /  ۱۴شنبه , 

 ها جان می گیرد؟دریاچه ارومیه با حمایت مالی ژاپنی

برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز دریاچه سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد )فائو( از اجرایی شدن 

 .ارومیه، با حمایت مالی دولت ژاپن و با همکاری ستاد احیای دریاچه ارومیه خبر داد

بی آگزارش دفتر نمایندگی فائو در ایران، سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد از بررسی پروژه احیای دریاچه ارومیه، کمبه

 .اکولوژیکی خبر داد -های اجتماعیالمللی در حوزه نظامو کشاورزی پایدار ایران توسط گروهی از کارشناسان بین

ویژه در حوضه آبریز های پیچیده ناشی از کمبود آب بهبنا بر اعالم این سازمان هدف از این اقدام، فراهم آوردن زمینه بررسی چالش

-های اجتماعیهای نظامم فائو، موضوع این کارگاه کارشناسی، بحث درباره چگونگی کاربرد چارچوبدریاچه ارومیه است. براساس اعال

ن آبی بود. در این کارگاه همچنیویژه در مناطق دچار کماکولوژیکی در مسائل پیچیده مرتبط با کشاورزی پایدار و کاربری اراضی به

محور مورد های عملیاتاکولوژیکی در پروژه -های اجتماعیهای نظامارچوبسازی چشناختی در حوزه پیادههای اخیر روشپیشرفت

المللی برنامه احیای دریاچه ارومیه در این نشست، یک نمای کلی از برنامه های بینحسین شاهباز، مدیر همکاری.بحث قرار گرفت

کننده این کارگاه و مدیر فنی ارشد پروژه هماهنگ روی آن ارائه کرد. همچنین عزیز البحری،های پیشاحیای دریاچه ارومیه و چالش

ولوژیکی اک -نیز به تشریح چارچوب اجتماعی« برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه»فائو با عنوان 

رداخت. البحری با تشریح وظیفه اقتصادی پ -سازی اجزای بیوفیزیکی و اجتماعیبرنامه احیای دریاچه ارومیه با تمرکز بر یکپارچه

کارگیری چارچوبی یکپارچه تاکید کرد و خواستار ادغام موضوعات مختلف مرتبط با ویژه فائو در این پروژه، بر ضرورت تدوین و به

اریابی زهای بهینه استفاده از آب و دیگر اقدامات بهینه در تولید و بادسترسی و مصرف آب، کاربری زمین و انتخاب محصوالت، روش

 .غذا با یکدیگر شد

گذاری در فرآیند احیای دریاچه ارومیه قائل است، اصالحاتی که ای برای اصالحات مدیریتی، نهادی و سیاستپروژه فائو اهمیت ویژه

آبی  رفهای درآمدزای جایگزین باشند تا فشار بر محصوالت پرمصهای پایدار و فعالیتسازد پذیرای روشنفعان محلی را قادر میذی

کنندگان در این نشست توافق کردند که در آینده پیشنهادهای بیشتری درباره شرکت .کاهش یابد و به احیای دریاچه کمک شود

اکولوژیکی تحت پروژه احیای دریاچه ارومیه ارائه شود. تدوین یک گزارش ویژه پایانی نیز  -های اجتماعیاجرای بهینه چارچوب نظام

 .توافق در کارگاه بوداز دیگر موارد مورد 

http://iranecona.com/815۰۹/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A 
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 انتصابات
 فودپرس ۱۳۹6بهمن ماه  ۱4شنبه 

 جمشیدی رییس شد، کالنی دبیر ماند 

  .شد مشخص کشور غذایی صنایع و کشاورزی تخصصی نشریات صنفی انجمن مدیره هیأت ارکان -اقتصد غذا  <کشاورزی 

العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی نشریات تخصصی به گزارش خبرنگار ما پس از برگزاری مجمع عمومی فوق

خابات هیأت مدیره و بازرسان همراه ماه که با حضور حداکثری اعضا و برگزاری انتدی ۳۰کشاورزی و صنایع غذایی کشور در تاریخ 

 به ساله سه دورهیک برای را مدیره هیأت جدید ارکان گیریرأی از پس و  بود، اعضای جدید هیأت مدیره در نخستین جلسه خود

 :کردند انتخاب زیر شرح

  رییس هیأت مدیره: مهندس محمدرضا جمشیدی -1

 نایب رییس هیأت مدیره: مهندس حسن شهنواز -2

  دبیر: مهندس بابک کالنی -3

 دار: دکتر فرشاد قوشچیخزانه -4

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=4۳۳۳51d۷۹a۶141d۹b8cc۳ 
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 انگور/کشمش
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 قیمت هابازار و 
 فارس - ۹۶/۱۱/۰۹ : تاریخ

 مرغ هم دونرخی شد/ آشفتگی بازار مرغ این بار به بهانه برف

تومان متغیر است که با وجود عرضه بیش از نیاز، برخی  1۰۰هزار و  8تومان تا  ۷4۰هزار و  ۶قیمت مرغ امروز در بازار پایتخت بین  

  .اندها را باال بردهفروشندگان بارش برف را بهانه کرده و قیمت

یمت د گران شدن قبار افزایش قیمت دالر بار دیگر آنفلوانزای پرندگان، دفعه بعـ گروه اقتصادی ـ فاطمه بیات، یک خبرگزاری فارس

 .ای برای افزایش قیمت مرغ شده استترین نوع خود، بارش برف بهانهبار هم در جالبها و ایننهاده

طی چند سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی سعی کرده است، تا قیمت مرغ را تا حدی با ثبات نگه دارد که امسال صدای تولیدکنندگان 

دهندگان مرغ گوشتی در مصاحبه با خبرنگار فارس بارها گفته است که س انجمن پرورشمحمد یوسفی رئی.مرغ را درآورده است

 .هزار تومان برای مرغداران ضرر است 8فروش مرغ زیر قیمت 

تومان  ۹۰۰هزار و  4او امروز نیز در مورد آخرین وضعیت قیمت مرغ در پایتخت گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری 

توانند هر کیلو های سازمان میادین سطح شهر میرسد و مردم در غرفهتومان به فروش می ۷۰۰هزار و  ۶ن بهمن است و در میدا

های باالتر از های سطح شهر نرخفروشییوسفی در پاسخ به این سؤال که پس چرا برخی مرغ.تومان تهیه کنند ۷4۰هزار و  ۶مرغ را 

ساعته، قیمت مرغ افزایش داشت، اما امروز به حالت عادی بازگشته است، مضاف  1۰-12کنند، گفت: با بارش برف این رقم عرضه می

ریزی کنند، تمام تولید خود را خواهند مزارع پرورش خود را برای شب عید جوجهبر آنکه بسیاری از تولیدکنندگان برای آنکه می

دهندگان مرغ گوشتی رئیس انجمن پرورش.دهدش قیمت نمیکنند و در نتیجه عرضه بیش از تقاضاست و اجازه افزایروانه بازار می

به دلیل تقاضای زیاد این  هزار تومان هشدار داد و گفت: ۳تا  8۰۰هزار و  2روزه به مرز همچنین در مورد افزایش قیمت جوجه یک

 .هزار تومان فروخته شود 2که در نهایت باید  کاال افزایش قیمت زیادی دارد، در حالی

عنوان مثال هر کیلوگرم دهای میدانی خبرنگار فارس از سطح شهر، در نهایت تعجب هر منطقه نرخ خاص خود را دارد، بهطی بازدی

هزار تومان  8هزار تومان، میدان فردوسی  ۷تومان، خیابان خورشید میدان شهدا  ۳۰۰هزار و  ۷مرغ تازه در منطقه میدان خراسان 

 .رسدان به فروش میتوم 1۰۰هزار و  8آباد و منطقه یوسف

وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سؤال که باالخره نرخ مرغ امروز خانی رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی در گفتیوسف

تومان و در  4۰۰هزار و  ۷اید، گفت: هر کیلوگرم مرغ تازه در میدان بهمن باید باید چقدر باشد و شما چه نرخی را اعالم کرده

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که چرا این رقم باالتر از نرخ اعالمی .تومان به فروش برسد 100هزار و  8های سطح شهر مغازه

یکی .دهندگان مرغ گوشتی است، اظهار داشت: با توجه به بارش برف و محدودیت در حمل مرغ، این قیمت طبیعی استانجمن پرورش

از  رسد،ت تغییر نرخ مرغ طی یکی، دو روز اخیر گفت: بیشتر مرغی که در تهران به فروش میاز فروشندگان مرغ نیز در مورد عل

علت بارش سنگین برف و مسدود شدن جاده، نرخ این محصول افزایش داشته شود که بههای شمالی کشور به تهران حمل میجاده

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶11۰۹۰۰11۷4 
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 بازار و قیمت ها

 فارس - ۹۶/۱۱/۱۴ : تاریخ

 درصد زیر قیمت بازار  ۱۰تا  ۵هزار تن برنج برای شب عید/ ارائه روغن  ۶۰عرضه 

درصد زیر  1۰تا  5هزار تن برنج عرضه و روغن هم  ۶۰بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد برای تنظیم بازار شب عید  مدیرعامل شرکت

  .شودقیمت بازار ارائه می

ازار شده برای تنظیم بانجام های، یزدان سیف صبح امروز در نشست خبری به فعالیتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های مختلفی برای تنظیم بازار و توزیع کاالهای اساسی از جمله کاالهای اساسی با نزدیک شدن شب عید اشاره کرد و گفت: برنامه

 .هزار تن برنج از جمله آنهاست ۶۰برنج و روغن داریم که توزیع 

توانند هزار تن برنج خواهد بود و مردم می ۳۰شود که مرحله اول آن جام میوی به این نکته اشاره کرد که توزیع برنج در دو مرحله ان

 .ای تهیه کنندهای زنجیرهماه برنج موردنیاز خود را با نرخ تنظیم بازار از فروشگاهبهمن 2۰از 

 PR تومان، برنج ۶۰۰هزار و  5، 1121سیف همچنین در مورد قیمت هر کیلو برنج تنظیم بازاری گفت: هر کیلوگرم برنج هندی 

 .شودکیلوگرمی عرضه می 1۰های تومان است که در بسته ۹۰۰هزار و  ۳تومان و هر کیلوگرم برنج تایلندی  ۶۰۰هزار و  2کیلویی 

درصد زیر قیمت بازار تهیه شده و  1۰تا  5شده روغن های انجامریزیمعاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین اعالم کرد که طی برنامه

 .د شدعرضه خواه

 تومان ۲۷۲۲عرضه شکر  *

 با شده بندی بسته گرمی 1۰۰  تومان و همچنین کره 2۷22سیف در مورد قیمت شکر و کره نیز گفت: شکر با قیمت هر کیلوگرم 

 .شودتومان برای این ایام توزیع می 2۷2۰ عدد هر قیمت

میلیون تن چغندر قند از کشاورزان  8اشاره کرد و گفت: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به افزایش میزان تولید شکر هم 

هزارتن شکر در کشور تولید شده و امسال حدود دو میلیون تن شکر در مجموع تولید  ۶5۰خریداری شده و تا کنون یک میلیون و 

 .ریزی انجام شده با کاهش شدید واردات این محصول به کشور مواجه هستیمخواهد شد و با برنامه

 میلیارد تومان پول به چغندر کاران ۱۳۰۰خت پردا *

میلیارد تومان از پول چغندرقند خریداری شده به چغندرکاران پرداخت  1300معاون وزیر جهاد کشاورزی این را هم گفت که امسال 

 .شده و امیدواریم مابقی نیز از سوی کارخانجات چغندرقند پرداخت شود

هزارتن شکر تولیدی کارخانجات را خریداری کرده و این  1۰۰تی در سال جاری قریب به به گفته معاون حجتی شرکت بازرگانی دول

 .ها در بازار ادامه داردروند تا به تعادل رسیدن قیمت

میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی محصوالت  8۰۰هزار و  15مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه امسال 

ریزی شده که بخش عمده هزار تن دانه روغنی برنامه 1۷5نظر گرفته شده است، گفت: برای سال آینده، خرید تضمینی استراتژیک در

 .آن مربوط به دانه روغنی کلزا است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سال آینده برای خرید تضمینی گندم قصد داریم، از توان بخش خصوصی بیشتر 

مرکز خرید تضمینی گندم در سامانه ثبت  1۰21ها تا به امروز یم، اظهار داشت: براساس دستورالعمل ابالغی به استاناستفاده کن

شده و از تعاونی ها و افرادی که خواهان مباشرت و مشارکت در خرید تضمینی سال زراعی آینده هستند، تا پایان بهمن فرصت ثبت 

 .صورت گرفته با آمادگی بیشتری وارد فصل خرید خواهیم شد از ارزیابینام در سامانه شرکت را دارند، تا پس 
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معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره خرید توافقی برنج نیز گفت: در دو ماه گذشته با فرض باقی ماندن برنج بر روی دست کشاورزان و 

های گیالن و های الزم خرید در استانمشکالت در فروش محصولشان روبرو شدیم که به همین خاطر بازرگانی دولتی زیرساخت

 .مازندران را فراهم کرد

های وی با اشاره به اینکه مراکز خرید در این دو استان دایر است، افزود: با توجه به آنکه کشاورزان محصول خود را به کارخانه

 حصولپرم ارقام تن هزار از کمتر کنون شالیکوبی به فروش رسانند، محصولی روی دست آنها باقی نمانده است و به همین منظور تا

 .است شده خریداری کشاورزان از استراتژیک ذخایر تامین برای

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶1114۰۰۰5۰2 
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 بازار و قیمت ها

 فارس - ۹۶/۱۱/۱۲ : تاریخ

 درصد تخفیف ویژه در میادین و بازارهای میوه و تره بار  30

درصدی محصوالت در میادین و بازارهای میوه و تره بار به مناسبت  30مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار از تخفیف 

به نقل از روابط عمومی سازمان میادین، عبدالحسین رحیمی  خبرگزاری فارسبه گزارش  .فرا رسیدن ایام مبارک دهه فجر خبر داد

ضمن تهنیت و تسلیت به مناسبت تقارن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و ایام فاطمیه گفت: به مناسبت این ایام محصوالت 

اسنامه دار و دارای قیمت مصرف کننده مندرج بر روی کاالهای عرضه شده در همه میادین و بازارهای فرآوری شده، بسته بندی، شن

 .درصد تخفیف ویژه خواهند داشت ۳۰تا  1۰میوه و تره بار سازمان مدیریت میادین بین 

شده در فاکتورها شامل تخفیفات  وی در مورد تخفیف برای سایر کاالها اظهار داشت: این دسته از کاالها با توجه به قیمت های درج

رحیمی با تاکید بر شهروندمداری به عنوان مهم ترین هدف سازمان افزود: در راستای حمایت از مصرف کنندگان و .شوندای میویژه

 .های اخیر نیز در بخشی از کاالها تخفیفاتی داشتیم که پیشتر اعالم شده استتکریم شهروندان در هفته

میدان میوه و تره بار در پایتخت برای عرضه محصوالت کشاورزی و ژروتئینی همه روزه از  24۰، بیش از خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .صبح تا هفت بعدازظهر دایر است 8

snews.com/newstext.php?nn=http://www.far1۳۹۶1111۰۰15۰1 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۸تاریخ: 

 هزار تن سیب و پرتقال برای شب عید استان تهران۷ذخیره سازی 

 .عید استان تهران خبر دادهزارتن سیب درختی و پرتقال برای تنظیم بازار شب  ۷سازی حدود ذوالفقاری از ذخیره

 جهادکشاورزی سازمان رئیس کریم ذوالفقاری ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 ،تنظیم بازار شب عید استان تهرانکه به مناسبت دهه فجر برگزار شده بود، اظهار کرد: برای  خبری نشستی در تهران استان

 .هزارتن سیب درختی و پرتقال خریداری و ذخیره سازی شده است ۷حدود 

 .وی افزود: این محصوالت از باکیفیت ترین سیب ها و پرتقال های موجود تهیه شده است

 .تن آن را برای این منظور جدا کردیم 25۰۰سیب باکیفیت دماوند را خریداری و  هزارتن 4وی اضافه کرد: ما 

شود و با شیبی مالیم اسفندماه به بعد آغاز می 2۰به گفته این مقام مسئول توزیع میوه های تنظیم بازار شب عید در استان تهران از 

لی برای تامین مرغ و گوشت شب عید وجود ندارد، افزود: هم اکنون وی با اشاره به اینکه مشک.تا ایام بعد از تعطیالت هم ادامه دارد

 .مرغ و گوشت قرمز مازاد بر نیاز داخل در درسترس است به طوریکه در صورت نوسان قیمت ذخایر را وارد بازار خواهیم کرد

 .به گفته ذوالفقاری درباه تأمین برنج شب عید نیز مشکلی وجود ندارد

ر سخنان خود با اشاره به اینکه استان تهران یکی از استان های مطرح در بخش کشاورزی است، دیگ بخش در این مقام مسئول 

درصد کل محصوالت کشاورزی را در کشور تولید می  5.2درصد اراضی کشاورزی کشوربه میزان  1.2گفت: استان تهران با داشتن 

 .درصدی از ارزش افزوده بخش کشاورزی را داراست ۶کند و سهم 

هزار به اراضی کشاورزی و  245هزار هکتار اراضی استان حدود یک میلیون و  ۳۷۰با اشاره به اینکه از مجموع یک میلیون و  وی

درصد کل مساحت استان تهران را اراضی کشاورزی، زراعی و باغی  1۳هزار هکتار معادل  18۷منابع طبیعی اختصاص دارد، افزود: 

به اینکه استان تهران در تولید برخی محصوالت رتبه های اول تا سوم کشوری را داراست، بیان  ذوالفقاری با اشاره.تشکیل می دهد

محصول شامل محصوالت گلخانه ای،گل شاخه بریده،قارچ خوراکی، تخم مرغ، فرآورده های لبنی و گیالس  ۶کرد: استان تهران در 

یب درختی رتبه دوم و تولیدات باغی و جوجه یکروزه رتبه سوم رتبه اول و در تولید شیرخام، ماهیان زینتی، ذرت علوفه ای و س

 .کشوری را به خود اختصاص داده است

 میلیون متر مکعب آب با اجرای پروژه های بهره وری آب ۳۲صرفه جویی  **

مجهز شدند،گفت: هکتار اراضی به سیستم های نوین آب  ۶۰۰هزار و  5رئیس جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه امسال 

میلیون متر مکعب صرفه جویی آب در بخش کشاورزی  ۳2هکتار شبکه در کشور ایجاد شد که این میزان حدود  5۰همچنین هزار و 

 .استان را به همراه داشت

ان بارندگی درصد از این میز 42میلی متر است که تا روز گذشته باید  25تا  2۳۰وی ادامه داد: میانگین بلند مدت بارندگی استان 

 نظر اعالم بنابر و شد محقق بارندگی از درصد   8محقق می شد در حالیکه طبق اعالم سازمان هواشناسی تا روز گذشته تنها

ذوالفقاری با انتقاد از .کند را قبل های ماه جبران تواند نمی اسفند و بهمن در بارندگی مساعد شرایط هواشناسی سازمان کارشناسان

محصوالت کشاورزی بیان کرد: با توجه به آنکه فرآوری محصوالت ارزش افزوده بیشتری در بر دارد از این رو به غیر از خام فروشی 

وی با اشاره به اینکه فرآوری محصوالت کشاورزی از سردخانه .محصوالت تازه خوری باید از خام فروشی محصوالت جلوگیری کنیم

هزارتن از این  ۳8۰میلیون و  2میلیون تن محصوالت کشاورزی حدود  5.۷ن از تولید اهمیت بیشتری دارد، اظهار کرد: هم اکنو

میلیون تن انواع  5.۷به گفته این مقام مسئول تولید ساالنه .میزان فراوری می شود که این رقم تنها مربوط به استان تهران نیست
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درصدی  ۶تان تهران در بردارد که این میزان سهم هزار میلیارد ریال ارزش اقتصادی برای اس 112حدود  محصوالت کشاورزی

 .ارزش افزوده بخش کشاورزی را شامل می شود

 هکتار کشت گلخانه ای ۲۸۲توسعه **

هکتار کشت های گلخانه ای و قارچ استان توسعه یافته است، افزود:  282رئیس جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه امسال 

 .گلخانه های سنتی در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بازسازی شدند هزار هکتار 8۳همچنین 

تن محصول تولید می کند در حالیکه در فضای  ۳5وی در ادامه یادآور شد: تولید گوجه فرنگی در هر هکتار اراضی فضای باز حدود 

ه نسبت به آزاد حدود یک دهم مصرف آب را تن در هکتار می رسد، ضمن آنکه مصرف آب در فضای بست 25۰گلخانه این میزان به 

 .کاهش می دهد

 پشت پرده آبیاری مزارع با آب های نامتعارف**

ذوالفقاری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه از تولید محصوالت کشاورزی با آب فاضالب جلوگیری شده است، بیان کرد: 

و و محیط زیست مسئول جلوگیری از آلوده کردن آب و عرضه محصول ناسالم سه دستگاه متولی از قبیل وزارت بهداشت، وزارت نیر

به بازار هستند چرا که وزارت جهاد کشاورزی به طور مستقیم نمی تواند شکایت کند و تنها با گزارش به این سه دستگاه مسئول از 

ی، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و این امور جلوگیری می کند که خوشبختانه همکاری خوبی که میان وزارت جهاد کشاورز

 .وزارت بهداشت صورت گرفته است

 .به گفته وی با اعمال نظارت های بیشتر باید از ورود محصول ناسالم حتی ناچیز به بازار جلوگیری کرد

با  آبیاری می شدند کهذوالفقاری ادامه داد: در گذشته برخی اراضی برنج و سبزی و صیفی در استان تهران با آب های آلوده فاضالب 

 .معدوم سازی این اراضی هم اکنونبا چنین مشکلی دیگر روبرو نیستیم

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه اخیرا بحث زراعت چوب مطرح شده است، گفت: با توجه به معدوم سازی اراضی 

و کاغذ مازندران در بحث زراعت چوب صورت گرفت و تا زمانی  آبیاری شده با آب های آلوده تفاهم نامه ای با شرکت صنایع چوب

 .که درختان به برداشت اقتصادی برسند، زارعان می توانند نسبت به کشت گیاهان زینتی از آب های آلوده استفاده کنند

وژه های اقتصاد وی از تحقق صد درصدی شاخص های اقتصاد مقاومتی در کشاورزی استان تهران خبر داد و گفت: اهداف کمی پر

 هب است شده محقق نیز برنامه از پیش موارد برخی در و  مقاومتی کشاورزی استان تهران در پایان سه ماه سوم سال به طور کامل

 درصدی 1۰۰ تحقق بیانگر امر این که رسید تن هزار 148 به جو تولید و تن هزار 2۳۹ به ۹۶-۹5 زراعی سال در گندم تولید طوریکه

در استان، هم اکنون جذب تسهیالت خط اعتباری  1.۶5ذوالفقاری ادامه داد: با افزایش ضریب مکانیزاسیون به .است برنامه

دستگاه از ناوگان ماشینی بخش کشاورزی استان صورت گرفته  1455میلیون ریال و تجهیز و نوسازی  28۶مکانیزاسیون به بیش از 

هکتار شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در حوزه آب و خاک  1۰5۰و   اریهکتار سیستم های نوین آبی 5۶۰8به گفته وی .است

حلقه چاه در کشور  2۶۰هزار و  12رئیس جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه .محقق شده است ۹۶-۹5در سال زراعی 

تعداد نصب کنتورهای هوشمند  حلقه مربوط به بخش کشاورزی است که متاسفانه امسال 128هزار و  4موجود است، بیان کرد: 

 .کمتر از حد انتظار است که امیدواریم تمامی حلقه چاه های مجاز به کنتورهای هوشمند نصب شوند

 رسدپروژه در دهه فجر به بهره برداری می 115 **

 .خبر داد میلیون تومان در بخش کشاورزی استان تهران ۷۰۰میلیارد و  2۰۰پروژه با ارزش  115ذوالفقاری از افتتاح 

 .درصد یارانه دولتی است 1۹درصد تسهیالت بانکی و  22درصد آورده سرمایه گذاران، 5۹به گفته وی از این میزان سرمایه گذاری 
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پروژه  42میلیارد تومان، تولیدات گیاهی  42پروژه با ارزش  ۹رئیس جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: در بخش تولیدات دامی 

پروژه به ارزش  8میلیون تومان، صنایع کشاورزی  ۳۶۷پروژه به ارزش یک میلیارد و  8لیارد تومان، شیالت و آبزیان می 5۰به ارزش 

 .میلیون تومان به بهره برداری می رسد 8۰۰میلیارد و  42پروژه به ارزش  48میلیارد تومان، آب و خاک  ۶1

 ه فجرپروژه ده ۱۱۵هزار نفر با افتتاح  4اشتغالزایی بیش از  **

با افتتاح این پروژه ها تولیدات محصوالت کشاورزی استان  :افزود ها پروژه این افتتاح از حاصل وی درباه آخرین وضعیت اشتغالزایی 

نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در استان فرصت شغلی ایجاد خواهد  2۹8هزار و  4تن افزایش خواهد یافت و برای  1۹4۷۳

پروژه بخش اعظم قابل افتتاح استان تهران را در بخش  48مسئول با افتتاح پروژه های آب و خاک با تعداد  به گفته این مقام.شد

 .متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی می شود 521هزار و  2۶کشاورزی به خود اختصاص داده است، ضمن آنکه به میزان 

 نوسان قیمت تخم مرغ مهار شد **

ان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به دالیل نوسان اخیر قیمت تخم مرغ در بازار تصریح کرد: رئیس جهاد کشاورزی استان تهر

کشور از جمله ایران تلفات  ۶۰با وجود آنکه در یک مقطعی صادرکننده بودیم که به سبب شیوع آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان در 

 .ه گله های مولد، تولید کاهش یافتسنیگنی به این بخش وارد شد که در پی معدوم سازی قابل توج

 .به گفته وی با واردات و توزیع تخم مرغ در بازار، نوسان قیمت مهار شد

تومان عرضه می  ۶۰۰هزار و  12بازارچه با نرخ هر شانه  52میدان اصلی و  18ذوالفقاری ادامه داد: هم اکنون هر شانه تخم مرغ 

 .یان و گران فروشان برخورد شودشود و از تعزیرات انتظار می رود که با خاط

http://www.yjc.ir/fa/news/۶41۶5۰2/%D8%B۰%D8%AE%DB%8 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۱تاریخ: 

 !با طعم گرانی؟ 9۷آستانه نوروز/ میوه شب عید وضعیت بازار میوه تره بار در 

در روزهای پایانی سال،بازار میوه و تره بار با جنب و جوش بیشتری همراه است و در برخی مواقع بهبود نسبی تقاضا،نوسانات قیمت 

، در فاصله کمتر از یک هفته گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار.را به همراه دارد

 روبرو نسبی افزایش با اقالم برخی قیمت میان  کند ، در اینتا پایان سال، رفت و آمد در بازار میوه جنب و جوش بیشتری پیدا می

 .شود می

به عنوان یکی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی آغاز می شود که امسال با توجه  ذخیره سازی میوه شب عید همه ساله از نیمه آذر

 .دهندبه فراوانی و کیفیت مناسب میوه مسئوالن خبر از آرامش بازار می

اند و در نظر دارند که بیشترین سود را از بازار کردهدالالن و گرانفروشان به بازار بدون متولی عادت   بازار میوه شب عید؛اگرچه در 

 .هرج و مرج بدست آوردند، اما با وعده وعیدهای مسئوالن مردم انتظار دارند که آب از آب تکان نخورد

 چندی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر برنامه ریزی دستگاه های دولتی برای تامین کاالی مورد نیاز

به کار گرفته  مردم در شب عید تامین اقالم و کاالی اساسیمردم در روزهای پایانی سال، گفت: دولت تمام تالش خود برای 

 اساسی کاالهای ذخایر تامین و یکدیگر هماهنگی با تا خواست دولتی های دستگاه از  وی.است و مردم از این بابت نگران نباشند

براین اساس علی اوسط هاشمی مدیرعامل سازمان مرکزی .کند ایجاد بازار در آرام و ثبات با ییفضا قیمت، بر نظارت و نیاز مورد

 2۰هزارتن پرتقال و سیب برای مصارف شب عید خبر داد و گفت: این اقالم از  ۶۰تعاون روستایی در نشست خبری اخیر از توزیع 

 .روستایی توزیع می شودهزار فروشگاه تعاون  3، میادین میوه و تره باراسفند در 

هزارتن پرتقال ذخیره سازی شده و مابقی به تدریج تا پایان ماه خریداری و به  2۷تن سیب و  222هزار و  1۹به گفته وی؛ تا کنون 

 استان در کیفیت با سازی ذخیره پرتقال و درختی سیب هزارتن  ۷به گفته کریم ذوالفقاری، حدود .مراکز استان ها عرضه خواهد شد

با   صنعت،تجارت و کشاورزی  دالور حیدر پور رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران در گفتگو با خبرنگار.شد خواهد توزیع تهران

وجود ندارد، اظهار کرد: ذخیره سازی پرتقال از استان های شمالی و  ذخیره سازی پرتقال شب عیداشاره به اینکه مشکلی در 

جنوبی برحسب میزان تولید در حال توزیع است، به طوریکه استان مازندران به سبب میزان باالی تولید پرتقال سهم بیشتری از 

 .ذخیره سازی میوه شب عید را به خود اختصاص داده است

نسبت به جنوب باالتر است، افزود: با توجه به آنکه در ذخیره سازی مرکبات  پرتقال شمال ره سازیذخیوی با اشاره به اینکه میزان 

شب عید مواردی از قبیل سردخانه، بسته بندی و نگهداری محصول مورد توجه قرارمی گیرد که به همین خاطر استان های شمالی 

 .خود اختصاص دادند به سبب دارابودن امکانات میزان بیشتری از ذخیره سازی را به

هزارتن از  2۰هزار تن پرتقال انعقاد قرارداد شده است، افزود: هم اکنون  25حیدر پور با اشاره به اینکه با باغداران استان برای خرید 

 .این میزان در حال سورت و بارگیری به مراکز استان ها است که تا پایان ماه عرضه به استان ها پایان خواهد یافت

تا  1۹۰اشاره به اینکه پرتقال های ذخیره سازی شب عید از کیفیت مطلوبی برخوردار است، افزود: پرتقال شب عید در سایزوی با 

رئیس جهاد کشاورزی مازندران در پاسخ به این سوال که پرتقال های ذخیره .از باغداران خریداری شد 100هزار و  2گرم با نرخ  2۰۰

می شود، بیان کرد: ستاد تنظیم بازار با احتساب هزینه های انبارداری، حمل و نقل و شرایط  شده در شب عید با چه نرخی عرضه

به گفته حیدر پور؛ نگرانی از حیث تامین پرتقال شب عید وجود ندارد، چرا که به سبب وضعیت .بازار نرخ مصوب را اعالم خواهد کرد

هزار تن کیوی در سردخانه ها  ۹۰تا  8۰مقام مسئول با اشاره به اینکه این .مساعد تولید، میزان ذخایر مازاد بر مصرف داخلی است
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موجود است، تصریح کرد: اگرچه برنامه ای برای ذخیره سازی کیوی شب عید وجود ندارد، اما میزان ذخایر کنونی سردخانه جوابگوی 

 .نیاز داخل است

 هزارتن می رسد ۷۵میلیون و  ۵تولید مرکبات به  

صنعت،تجارت   پور مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگارابوالقاسم حسن 

حقق شد و میلیون تن از این میزان م 4.5هزارتن اعالم کرد و گفت: تا کنون  ۷5میلیون و  5امسال را  تولید مرکبات  و کشاورزی

 ۹۰۰میلیون و  2وی با اشاره به اینکه امسال .با برداشت پرتقال والنسیا، لیموی لیزمون و نارنج پیش بینی تولید تحقق خواهد یافت

 استان مابقی و شمالی های استان  هزارتن از این میزان تولید مربوط به ۷۰۰هزارتن پرتقال تولید خواهد شد، افزود: یک میلیون و 

حسن پور با اشاره به اینکه در تامین میوه شب عید مشکلی وجود ندارد، بیان کرد: دولت برای تنظیم بازار شب .است جنوبی های

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری .اسفند در بازار توزیع خواهد کرد 2۰هزارتن پرتقال و سیب ذخیره سازی کرده است که از  ۶۰عید 

جه به وضعیت مناسب تولید و ذخیره سازی محصول، مشکلی برای تنظیم بازار شب عید نخواهیم و نیمه گرمسیری ادامه داد: باتو

وی با اشاره به اینکه امکان پیش بینی قیمت میوه شب عید وجود ندارد، تصریح کرد: قیمت سیب و پرتقال شب عید تابع نرخ .داشت

 .خاصی در بازار رخ نخواهد داد مصوب ستاد تنظیم بازار است که با توجه به فراوانی تولید نوسان

 نوسان جزئی قیمت میوه شب عید، امری طبیعی است 

 ذخایربا اشاره به اینکه   صنعت،تجارت و کشاورزیمجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

بیش از نیاز بازار است، اظهار کرد: با توجه به فراوانی تولید و مازاد بر نیاز داخل، توجه به صادرات برای  شب عیدسیب و پرتقال 

 .پیداکردن جایگاه واقعی محصوالت امری ضروری است

وی هزینه تولیدکنندگان قیمت کنونی محصوالت در بازار جوابگ :وی با اشاره به اینکه باغداران با چالش نبود بازار روبرو هستند، افزود

 .نیست که باغداران به سبب فراوانی تولید و قیمت های کنونی نگران بازار هستند

،گفت: در شرایطی که بازار با مصرف مازاد بر نیازداخل روبروست بخش کشاورزی تنظیم کننده بازار استشادلوبا اشاره به اینکه 

 .، صادرات تنها راهکار تعادل قیمت محصوالت است

 صریحت است، طبیعی امری  نایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران با اشاره به اینکه نوسان جزئی قیمت میوه در بازار شب عید

ز ذخیره سازی میوه شب عید از نیمه آذر ماه ، افت و ضایعات ناشی از نگهداری محصول و هزینه انبارداری ، قیمت آغا به توجه با: کرد

 .وش نوسان جزئی قرار خواهد گرفتمحصوالت تنها دستخ

به گفته وی؛ با توجه به فراوانی تولید، مشکل خاصی در بازار میوه شب عید رخ نخواهد داد و دولت به سبب جلوگیری از سودجویی 

 .دالالن باید بحث های نظارتی اعمال کند

 آرامش بر بازار میوه شب عید حاکم است

با اشاره به اینکه میوه های ذخیره  صنعت،تجارت و کشاورزی  باغداران در گفتگو با خبرنگاروحید رضا ابطحی مدیرعامل اتحادیه 

سازی شب عید از کیفیت مناسبی برخوردار است، اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی مشکلی در 

 .شب عید نخواهیم داشت تامین میوه

 .به گفته وی؛ کیفیت مرکبات و سیب شب عید برحسب استاندارهای مشخص شده اتحادیه باغداران، ذخیره سازی شده است

 .ابطحی در خاتمه یادآور شد : با توجه به وضعیت مناسب تولید، بازار میوه شب عید آرام خواهد بود

http://www.yjc.ir/fa/news/۶41۹۶2۳/%D۹%88%D8%B۶%D8%B۹%D 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۴تاریخ: 

 هزارتن برنج ۶۰های تنظیم بازار شب عید/ توزیع تشریح برنامه

های سراسری در اختیار مصرف کنندگان قرار هزارتن برنج وارداتی از طریق فروشگاه ۶۰بازار شب عید،  سیف گفت: برای تنظیم

یزدان سیف معاون وزیر جهاد  ،باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.خواهد گرفت

های تنظیم بازار شب عید، بهمن(، در تشریح برنامه14کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در نشست خبری امروز )شنبه 

، رنجبکاالهای اساسی از جمله های خوبی در جهت توزیع اظهار کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تنظیم بازار ایام نوروز برنامه

هزارتن برنج برای ۶۰وی با اشاره به اینکه .روغن، شکر، کره و غیره دارد، تا امنیت روانی خانوارها در ایام پیک مصرف تضمین شود

ابالغ  هزارتن آن در مرحله نخست۳۰شود، افزود: این برنج در دو مرحله توزیع خواهد شد و توزیع تنظیم بازار شب عید توزیع می

های سراسری در اختیار خانوارها بهمن از طریق فروشگاه2۰شود و از بهمن آغاز می 15کاال از این توزیع سیف تأکید کرد: .شده است

کیلویی  1۰تومان و هر کیسه  5600 ؛1121 هندی برنج هرکیلوگرم قیمت مدیرعامل بازرگانی دولتی تصریح کرد:.قرار خواهد گرفت

تومان  ۳۹۰۰هزار تومان و برنج تایلندی هومالی کیلویی 2۶کیلویی1۰تومان و هر کیسه  2۶۰۰کیلویی pr برنج هندیهزار تومان، 5۶

 1۰تا  5به گفته سیف روغن فرآوری شده به منظور جلوگیری از افزایش قیمت با نرخ .هزار تومان است۳۹کیلویی1۰و هر کیسه 

تومان در اختیار مصرف کنندگان  ۷2۰هزار و 2گرمی با نرخ 1۰۰رد: هر بسته کره وی بیان ک.شوددرصد کمتر از نرخ بازار توزیع می

 .قرار خواهد گرفت

 ماهه امسال9هزارتن آرد در ۲۱4صادرات 

وی در بخش دیگر .تومان اعالم کرد۷22هزار و 2 تنظیم بازار شب عیدمعاون وزیر جهاد کشاورزی نرخ مصوب هر کیلو شکر برای 

میلیون تن شکر تولید  2سابقه تولید شکر خبر داد و گفت: امسال از مجموع تولید چغندرقند و نیشکر حدود یسخنان خود از رکورد ب

هزارتن شکر برای تأمین مایحتاج 2۰۰به همین دلیل حداکثر  هزارتن بود،۶5۰شد در حالیکه این رقم سال گذشته یک میلیون و 

 .وارد خواهد شد

هزارتن از این میزان مربوط به 8۰۰میلیون و ۷ون تن چغندر قند از کشاورزان خریداری شد،گفت: میلی8وی با اشاره به اینکه امسال 

این مقام مسئول فراوانی عرضه و کاهش قیمت شکر را یکی از مشکالت پیش روی .کشت پاییزه و مابقی کشت بهاره است

ولیدکنندگان و کاهش ریسک اقدام به خریداری تولیدکنندگان دانست و افزود: شرکت بازرگانی دولتی در راستای حمایت از ت

وی با اشاره به اینکه سال .های چغندری کرد و این روند تا رسیدن بازار به ثبات ادامه خواهد داشتهزارتن شکر تولیدی کارخانه1۰۰

ها تا ابالغی به استانزراعی آینده در نظر داریم از توان بخش خصوصی برای خرید گندم استفاده کنیم، گفت: براساس دستورالعمل 

مرکز خرید تضمینی گندم در سامانه ثبت شده و از تعاونی ها و افرادی که خواهان مباشرت و مشارکت در خرید  1۰21به امروز 

ه با های صورت گرفتتضمینی سال زراعی آینده هستند، تا پایان بهمن فرصت ثبت نام در سامانه شرکت را دارند تا پس از ارزیابی

، بیان صادرات گندمدرباره آخرین وضعیت  ،باشگاه خبرنگاران جوانسیف در پاسخ به .بیشتری وارد فصلخرید خواهیم شد آمادگی

 .تن آرد صادر شده است هزار 214 امسال ماهه۹در که است درحالی این و بود  هزارتن1۶مجموع صادرات آرد  ۹5کرد: در سال 

 .هزارتن مشتقات آرد نظیر شیرینی، شکالت و گلوکز صادر شد141به گفته وی 

ماهه امسال بیانگر کیفیت باالی گندم تولیدی  ۹هزارتن گندم دوروم و آسیابانی در  44۰معاون وزیر جهاد کشاورزی، گفت: صادرات 

 .است
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بر عهده بخش خصوصی خواهد بود، افزود: براساس قرارداد  صادرات گندم ملیاتسیف با تأکید براین امر که از دو هفته آینده ع

منعقد شده با انجمن صنفی صنایع آرد، برنامه صادرات گندم و سایر مشتقات به بخش خصوصی واگذار شد و از دو هفته آینده شرکت 

ولتی با اشاره به اینکه بخش خصوصی گندم مورد مدیرعامل بازرگانی د.ای برای گندم صادراتی نخواهد داشتبازرگانی دولتی عرضه

شرکت بازرگانی دولتی با قزاقستان و روسیه در این  میان اینامه تفاهم نیاز خود را باید از محل ورود موقت تأمین کند، بیان کرد: 

 .بخش خصوصی با خط اعتباری مناسب گندم مورد نیاز برای ورود موقت و صادرات را تأمین کند تا  باره منعقد شده است

های گذشته انجام خواهد در سال زراعی جدید، گفت: خرید تضمینی گندم طبق روال سال خرید تضمینی گندم وی درباره روند

به گفته سیف در بودجه سال آینده برای .قابت هستیمشد و همچنان منتظر اعالم نرخ جدید خرید تضمینی گندم از سوی شورای ر

معاون وزیر جهاد کشاورزی .میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است 8۰۰هزار و  15مجموع خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 

رو در این محصول و گندم  ریزی خرید برای سال زراعی پیشهای روغنی، برنامهدانه قیمت ادامه داد: برای جلوگیری از ایجاد نوسان

هزارتن اعالم کرد و افزود: خرید تضمینی  5۷5های روغنی برای سال زراعی آینده را وی میزان خرید دانه.همچنان ادامه خواهد داشت

اهد شود که خرید آن بر حسب نرخ مصوب شورای اقتصاد خریداری خوهای روغنی به ویژه کلزا از کشاورزان، اسفند ماه آغاز میدانه

 .شد

 خرید توافقی برنج به کمتر از هزارتن می رسد **

از کشاورزان گفت: در دو ماه گذشته با فرض باقی ماندن برنج بر روی دست کشاورزان و  خرید توافقی برنج وی درباه آخرین روند

در استان های گیالن و مشکالت در فروش محصولشان روبرو شدیم که به همین خاطر بازرگانی دولتی زیرساخت های الزم خرید 

سیف با اشاره به اینکه مراکز خرید در این دو استان دایر است،افزود: با توجه به آنکه کشاورزان محصول خود .مازندران را فراهم کرد

رتن ارا به کارخانه های شالیکوبی به فروش رسانند، محصولی روی دست آنها باقی نمانده است و به همین منظور تا کنون کمتر از هز

 .ارقام پرمحصول برای تامین ذخایر استراتژیک از کشاورزان خریداری شده است

 میلیارد تومان از مطالبات چغندرکاران ۳۰۰پرداخت هزار و  **

میلیارد تومان پول چغندر قند حدود هزار  45۳گفت: از مجموع دو هزار و  چغندرکاران وی درخصوص آخرین وضعیت پرداخت پول

میلیارد تومان شکر از کارخانه های قند خریداری شد که  ۳۰۰به گفته سیف تا کنون . تومان پرداخت شده استمیلیارد  ۳۰۰و 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه میزان حمل .میلیارد تومان آن پرداخت و مابقی تا هفته آینده تسویه خواهد شد 15۰حدود 

ها و صرفه جویی میلیون تن خواهد رسید، بیان کرد: این امر در کاهش تردد جاده 2۰2ساله به میزان  2۰و نقل ریلی در چشم انداز 

در حمل و نقل ریلی آغاز شده است، افزود:  بازرگانی دولتی وی با اشاره به اینکه استراتژی جدی.مصرف سوخت تاثیر بسزایی دارد

هزارتن حمل ریلی داشتیم که این امر  5۰، یک میلیون و میلیون تن بیرون استانی 4میلیون تن کل کاالهای کشور و  ۶از مجموع 

های حمل و نقل برای سال آینده سیف تصریح کرد: با توجه به ایجاد زیرساخت.نوید خوبی در صرفه جویی حوزه حمل و نقل است

 .ن افزایش دهیمهزارت 2۰۰میلیون تن و تا پایان سال به یک میلیون و  1.5در نظر داریم، میزان حمل و نقل ریلی را به 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶424۰۶۳/%D8%AA%D8%B4%D8%B1% 
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 بازار و قمیت ها

 فودپرس ۱۳۹6بهمن ماه  ۱۰سه شنبه 

 نداریمواردات میوه بسیار محدود شده است/ مشکلی برای بازار شب عید 

هایی بار تهران با بیان اینکه واردات میوه به کشور بسیار محدود شده است، گفت: تک نمونهرئیس اتحادیه میوه و تره <کشاورزی

ار ببازار میوه و تره در قیمت افزایش: کرد اظهار بارتره و میوه بازار وضع تشریح در حسین مهاجرانی.مانند گالبی بیروتی واردات داریم

 .نداریم و بازار در شرایط آرامش قرار دارد

 .اندازه کافی در بازار انبار شده است، تصریح کرد: مشکلی برای بازار شب عید نداریموی با اشاره به اینکه سیب و پرتقال به

یاز د نیست، اضافه کرد: درصد باال رفتن قیمت پبار تهران با تأکید بر اینکه افزایش قیمت پیاز خیلی زیارئیس اتحادیه میوه و تره

توان به های واردات میمهاجرانی با بیان اینکه واردات میوه بسیار محدود شده است، اظهار کرد: از نمونه.خیلی قابل توجه نیست

 .های محدود واردات به کشور است، اشاره کردگالبی بیروتی از نمونه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d۶b۰22588۷۹445 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۳تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/موز و نارنگی صدرنشین

 .اقالم از قبیل موز و نارنگی دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گرفتدر دومین ماه زمستان، قیمت برخی 

ستان، قیمت برخی اقالم از در دومین ماه زم ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

ها در خرده قرار گرفت، به طوریکه نرخ این میوه بازار میوه و تره بار قبیل موز، نارنگی و لیموشیرین دستخوش تغییر و تحوالتی در

ست که آخرین بررسی از بازار خرده فروشی سطح شهر حاکی از آن ا.فروشی تفاوت معناداری با سازمان میادین میوه و تره بار دارد

هزار تومان، سیب 8هزار تا ۳هزارتومان، نارنگی ۶تا  8۰۰هزار و4تومان، لیموشیرین 5۰۰هزار و ۷تا  5۰۰هزار و 6نرخ هر کیلو موز از 

 .شودمی عرضه تومان5۰۰ و هزار 5 تا ۳ پرتقال و تومان5۰۰ و  هزار8تا  800هزار و 4، انار 5۰۰هزار و 5تا  5۰۰هزار و 2

گوید: رونق نسبی بازار و نزدیک شدن به ایام پایانی سال دلیل اصلی نوسان قیمت در بازار میوه و تره بار میوه مییکی از فروشندگان 

بازار  اره آخرین وضعیتدرب ،صنعت، تجارت و کشاورزیدر گفتگو با خبرنگار  رئیس اتحادیه فروشندگان میوهحسن صابری .است

، پرتقال  5۰۰تا هزار و  ۳۰۰، پرتقال شمال هزار و 5۰۰هزار و ۷تا  5۰۰هزار و ۳میوه و صیفی، اظهار کرد: اکنون هر کیلو انار با نرخ 

هزار ۳ا ت 5۰۰هزار و 2وی نرخ هر کیلو نارنگی پاکستانی  .تومان است5۰۰هزار و ۳تا  2هزار و لیمو شیرین 4تا  5۰۰هزار و ۳جنوب 

تا  2هزار، سیب ۷تا  4،نارنگی بندری 5۰۰هزار و 3تا  5۰۰هزار و 2تومان اعالم کرد و گفت: همچنین هر کیلو نارنگی یافا 500و 

 .شودتومان در میادین میوه و تره بار عرضه می8۰۰هزار و 4و موز  5۰۰هزار و 2تا  500،کیوی هزار و 5۰۰هزار و 2

تا  8۰۰،گوجه فرنگی نو 2۰۰هزار و 2تا  2،خیار گلخانه ۷۰۰تا هزار و 2۰۰ر کیلو خیار رسمی هزار و صابری ادامه داد: اکنون نرخ ه

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه، نرخ هر کیلو فلفل دلمه سبز هزار .هزار تومان است2تا  5۰۰، گوجه فرنگی گلخانه هزار و5۰۰هزار و

هزار، 4تا  ۳، لوبیا سبز ۳۰۰تا هزار و 8۰۰هزار، شلغم ۶تا  5لفل دلمه رنگی با نرخ تومان اعالم کرد و افزود: هر کیلو ف500تا هزار و 

تومان در میدان عرضه 900تا  ۶۰۰و سیب زمینی  2۰۰، پیاز هزار تا هزار و 5۰۰هزار و 2تا  2، بادمجان 5۰۰هزار و 2کدو حلوایی 

 .تومان است 8۰۰تا  5۰۰سبزی جور)پلو، آش، قورمه( تومان و  ۹۰۰تا  ۷۰۰به گفته وی نرخ هر کیلو سبزی خوردن .شودمی

توجه به فراوانی میوه بعید است که در روزهای  با: گفت آینده، روزهای در میوه بازار بینیپیش رئیس اتحادیه فروشندگان میوه، با

 .آتی نوسان خاصی در بازار اتفاق بیفتد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶42۳288/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۱۱/۱۱ : تاریخ

 داخلی استگریزی در موضوع خرید تضمینی گندم آسیب جدی به تولید قانون /یادداشت اقتصادی

ماه از زمان اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله گندم از سوی دولت، نمایندگان مجلس هم  5با توجه به گذشت  

  .جمهور شدند و ظاهراً علی رغم قانون، خبری از افزایش نرخ خرید تضمینی گندم نیستای خواستار پیگیری رئیسبا انتشار بیانیه

ای با اشاره به عدم اجرای قانون خرید دی ماه با انتشار بیانیه 2۷برگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسالمی خ -گروه اقتصادی

ی های اجرایی از رئیس جمهور درخواست کردند تا در مقابل اقدام غیرقانونی برخی مسئوالن در بدنهتضمینی گندم توسط دستگاه

ماه از موعد مقرر به  4های کشاورزان بعد از گذشت م سال آینده را متناسب با هزینهدولت برخورد جدی داشته باشد و قیمت گند

مجلس شورای  1۳۶8شهریور ماه سال  21بر اساس قانون تضمینی خرید محصوالت کشاورزی مصوب .اطالع کشاورزان برساند

زان را از آنان در قالب سیاست خرید اسالمی، دولت به منظور حفظ و تامین امنیت غذایی موظف است محصوالت تولیدی کشاور

 ولتد و داشته جامعه غذایی امنیت تامین در استراتژیکی و ویژه جایگاه که است گندم یکی از محصوالتی .تضمینی خریداری نماید

 .ن قانون باید هر ساله خریداری شودهما طبق

خرید تضمینی محصوالت استراتژیک از جمله گندم طبق قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی دولت موظف است تا به منظور 

های جاری کشاورزی در سال هر ساله پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی را مبنی بر تعیین قیمت محصوالت کشاورزی طبق هزینه

 .به اطالع کشاورزان برساند "اواخر شهریور ماه هرسال"تولیدی پیش رو محاسبه و در اوایل کشت پائیزه 

طبق متن قانون مذکور، اخر مرداد ماه هر سال نیز وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه ی خود در قبال این قانون عمل  به همین منظور

 2۳در این راستا وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم .کندکرده و پیشنهاد قیمتی خود را برای تعیین به شورای اقتصاد ارسال می

 ۹۷درصدی افزایش قیمت نرخ خرید تضمینی گندم را در سال  1۰تا  ۹یشنهاد افزایش دی ماه اعالم کرد: وزارت جهاد کشاورزی پ

 .به شورای اقتصاد اعالم کرده است، اما باید دید در شورای اقتصاد نهایتاً چه قیمتی تصویب می شود

 ی مستقیم تعیین قیمت گندم با سطح تولید این محصولرابطه

های گذشته مشاهده می شود، قیمت این محصول ارتباط مستقیمی با میزان تولید سال با بررسی سیاست قیمتی در خرید گندم طی

 .آن در سال های گذشته دارد

های کشاورزان افزایش داشته است، کشاورزان همانگونه که در جدول زیر مشخص است، آن سالی که قیمت گندم متناسب با هزینه

 :بیق داده اندنیز سطح تولیدی خود را متناسب با این موضوع تط
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 کاهش سطح تولید گندم به دلیل عدم اجرای صحیح سیاست خرید تضمینی

های تولیدی کشاورزان و حداقل به دولت طی دوسال اخیر مطابق قانون عمل نکرده و عالوه بر عدم افزایش قیمت گندم طبق هزینه

 .کندها را نیز در موعد مقرر اعالم نمیاندازه ی نرخ تورم، قیمت

گفته یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس سیاست سازمان برنامه و بودجه عدم تغییر قیمت گندم در سال آینده و یا نهایتا به 

 .افزایش یک تا دو درصدی قیمت گندم سال آینده است

خبری خود در  هایاین مطالب در حالی است که محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه یک ماه اخیر در یکی از نشست

 .کندتغییر نمی ۹۷صراحتا اعالم کرد که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی  خبرگزاری فارسپاسخ به 

مان برنامه متاسفانه به دلیل پافشاری ساز :زاده دیگر نماینده ی مجلس شورای اسالمی در این رابطه اعالم کردهمچنین عباس پاپی

و بودجه، قیمت گندم بعد از گذشت چندماه از فصل کشت پائیزه به اطالع کشاورزان نرسیده است و این موضوع توسط کمیسیون 

 .ای حاصل نشدکشاورزی مجلس پیگیری شد اما نتیجه

عیین قیمت گندم در سال اخیر رسد اختالف نظر سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی عامل اصلی و مهم عدم تبه نظر می

 .می باشد

 اجرایی دولت درخواست نمایندگان مجلس از رئیس جمهور برای پیگیری اقدام غیرقانونی بدنه 

ای از رئیس جمهور درخواست دی ماه سال جاری طی بیانیه 2۷باعث شد، نمایندگان مجلس  سرانجام دولتی نهاد  اختالف نظر بین دو

کنند تا با میانجی گیری در این موضوع از آسیب دیدن منافع قشر زحمتکش جامعه و همچنین به خطر افتادن امنیت غذایی 

 .جلوگیری کند

علنی مجلس قرائت شد؛ نمایندگان خواستار اعالم هرچه  در بیانیه نمایندگان مجلس که توسط محمد حسین فرهنگی در صحن 

 .تر قیمت گندم سال آینده شدندسریع

های مصوبه قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی دولت موظف است قیمت 2در قسمتی از این بیانیه آمده است: طبق تبصره ی 

انه های عمومی اعالم کند، در سال جاری به رغم اینکه وزارت مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی آخر شهریورماه از طریق رس

جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود پایبند بوده و قیمت خرید تضمینی را به شورای اقتصاد ارایه کرده اما همچنان پس از گذشت 

 .استچهار ماه از موعد قانونی دولت قیمت نهایی خرید تضمینی را به جامعه کشاورزی اعالم نکرده 
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با  کند بدنه اجرایی کشورهمچنین آنان تاکید کردند: در این شرایط که رییس جمهوری به دستاوردهای خودکفایی گندم افتخار می

دیر اعالم کردن نرخ خرید گندم این نگرانی را در بین کشاورزان ایجاد می کنند که دولت قصدی برای خرید تضمینی در سال آینده 

دن قانون خرید تضمینی،کاهش سطح تولید در سال آینده و آسیب پذیری امنیت غذایی کشور و کاهش سطح ندارد، نتیجه اجرا نش

 .اشتغال مربوطه خواهد بود

نمایندگان امضا کننده این بیانیه از رئیس جمهوری خواستند اقدام عاجل در اجرای این قانون شدند تا نگرانی این بخش مهم جامعه 

 .میدی فعالیت می کنند برطرف شودکه در سنگر تولید با ناا

 های مطرح تولیدکننده گندمهای حمایتی دولتبررسی برنامه

جریانات سودجویی با طرح شبهاتی در بدنه دولت مبنی بر باال بودن قیمت گندم داخلی نسبت به قیمت گندم جهانی درصدد تاثیر 

 .گذاری به روند تصمیمات سازمان برنامه و بودجه و دولت هستند

حمایت از تولیدات کشاورزی و گندم همواره یکی از برنامه های مهم کشورهای تولیدکننده این محصول در جهان است. اگر دولت 

حمایتی در نحوه ی قیمت گذاری این محصول نداشته است، الاقل در روند تولیدی این محصول و کاهش هزینه های تولیدی نقش 

 .فراوانی داشته است

ن که باالترین ذخایر تولیدی گندم در جهان را به خود اختصاص داده است قیمت گندم داخلی خود را در سطح همچنانچه دولت چی

 .دارد تا کشاورزان بتوانند به تولید این محصول ادامه دهندریال نگه می 15۰۰۰معادل 

دارد ی واردات گندم را در سطح باالیی نگه مییا آمریکا دیگر کشور معتبر تولیدکننده گندم به منظور حمایت از تولیدات داخلی تعرفه

 .تا از این طریق از کشاورزان خود حمایت نماید

همچنین روسیه دیگر کشور مهم تولید و صادرکننده گندم در جهان بعد از تحریم کشورهای اروپایی و آمریکا با یک برنامه ی حمایتی 

خود را مدیریت کرده و در سال جاری رکورد تولید گندم را در جهان  های تولیدی محصوالت کشاورزی و گندمدقیق توانست هزینه

 .بشکند

 ایجاد وابستگی در تامین مواد غذایی قدرت مانور سیاسی بین المللی دولت را کاهش می دهد

ر تولید به خودکفایی د 1۳۹5دولت یازدهم نیز در اوایل شروع به کار خود توانست با اجرای صحیح قانون خرید تضمینی در سال 

 .گندم دست پیدا کند

های حمایتی از تولید داخلی را به سبب واردات از سایر کشورها تغییر نداده و در جهت بنابراین از دولت فعلی توقع می رود تا سیاست

 .تامین امنیت غذایی اقدام کنند

ین ی بدادن قدرت مانور سیاسی در عرصهی استراتژیک ترین کاالی مصرفی مردم باعث از دست مسلما ایجاد وابستگی در مقوله

 .المللی خواهد شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶111۰۰۰1458 
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۹۶/۱۱/۰۸ : تاریخ

 میلیون مترمکعب آب ۳۰جویی هزار هکتار مزارع آلوده به آب فاضالب تهران/ صرفه 4۷۰زراعت چوب در 

ای نداریم که با آب هیچ مزرعه ۹۶دهیم که از ابتدای سال رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: به مردم اطمینان می 

  .ایمایگزین کشت سبزی و صیفی کردهآلوده آبیاری شود و در آن سبزی و صیفی کشت شود، بلکه زراعت چوب را ج

ر شده دهای انجام، کریم ذوالفقاری پیش از ظهر امروز در نشست خبری به فعالیتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

اراضی کشاورزی کشور در استان تهران قرار دارد،  درصد از 1.2اشاره کرد و گفت: با آنکه  ۹۶بخش کشاورزی استان تهران در سال 

هزار هکتار از مساحت کل استان تهران یعنی حدود  18۷شود و درصد محصوالت کشاورزی کشور در این استان تولید می 5.2اما 

 .درصد استان اراضی کشاورزی، زراعی و باغی اختصاص داده شده است 1۳

محصول  ۶بردار در استان تهران مشغول به کشاورزی هستند، خاطرنشان کرد: در کشاورز و بهرههزار  51وی با اشاره به اینکه بیش از 

های لبنی هزار تن، فرآورده 15۰مرغ هزار تن، تخم 524ای با کشاورزی استان تهران رتبه اول کشوری را دارد که محصوالت گلخانه

هزار  84هزار شاخه و گیالس با  ۳۳4ن، گل شاخه بریده یک میلیون و هزار ت ۳5میلیون تن، قارچ خوراکی با  ۳.2ازجمله شیر خام 

ذوالفقاری همچنین در مورد اهمیت سالمت تولید محصوالت کشاورزی هم به این نکته اشاره .تن در سال رتبه اول کشوری را دارد

ای برای وزارت جهاد وظیفه کرد و گفت: طبق قانون نظارت بر سالمت محصوالت کشاورزی برعهده وزارت بهداشت است و هیچ

کشاورزی دیده نشده، اما برای برخورد با متخلفان در حوزه تولید باید نظارت کنیم که اگر کشاورزی با آب فاضالب محصول را تولید 

وارد را زیست و وزارت بهداشت که اجازه برخورد قانونی را دارند، جلوی این مکرد، با همکاری وزارت نیرو، سازمان حفاظت از محیط

های رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان تهران که کمتر از دو ماه است به این مسئولیت منصوب شده به یکی از دغدغه.بگیریم

توان صراحت میویژه در جنوب تهران بود، پاسخ داد و گفت: حداقل بهاساسی مردم تهران که تولید سبزی و صیفی با آب فاضالب به

هیچ محصولی در جنوب تهران با آب فاضالب آبیاری نشده است، اما این توضیح را هم باید داد که زمانی  ۹۶گفت که در سال 

جای آن آب آلوده به فاضالب آبه داشتند که ما برای تأمین آب شرب شهری آن را از آنها دریغ کردیم و بهکشاورزان جنوب تهران حق

هزار هکتار مزارع سبزی و صیفی که آب  4۷۰اسایی و برخورد با مزارع آلوده گفت: شده در حوزه شنوی به کارهای انجام.را دادیم

ایم که شناسایی شده و اکنون این موضوع وجود ندارد؛ چراکه یکسری فلزات سنگین در محصوالتی شد، داشتهآلوده به آنها وارد می

اشت که اجازه تولید سبزی و صیفی با آب آلوده را نشین شده و عوارض زیادی خواهد دراحتی تهمثل سبزی و صیفی و برنج به

ای با شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران برای جایگزین نامهرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از ایجاد تفاهم.دهیمنمی

ر مزارعی که امکان دکننده چوب در اراضی کشاورزی جنوب تهران خبر داد و گفت:عنوان منبع تأمینکردن کشت نهال صنوبر به

کننده عنوان منبع تأمینسال است، این درختان به ۷تا  5شود که در یک بازه زمانی که بین ورود آب آلوده وجود دارد صنوبر کشت می

الی شود که درآمد خوبی هم برای کشاورزان در پی دارد و در طی این مدت هم اجازه کشت گیاهان زینتی البهچوب برداشت می

ذوالفقاری همچنین به اهمیت ترویج ایجاد گلخانه در استان تهران اشاره کرد و گفت: .دهیمعنوان منبع تأمین درآمد را میبه درختان

 .شودنفر شغل غیرمستقیم ایجاد می 1۰نفر شغل مستقیم و  5به ازای هر هکتار گلخانه برای 

با تجهیز بیش از کشاورزی استان تهران اشاره کرد و گفت:  میلیون مترمکعب آب در اراضی ۳۰جویی مصرف صرفهوی همچنین به 

توجهی در مصرف جویی قابلکشی آب شاهد صرفههای زههکتار شبکه 1۰5۰های نوین آبیاری و ایجاد هزار هکتار مزارع به سیستم 5

صادراتی در استان تهران از دیگر  عنوان دو محصولبه گفته وی کشت پسته و زعفران به.ایمآب استان تهران در بخش کشاورزی بوده

 .سوم محصوالت سردرختی مانند شلیل و هلو استکارهایی است که آغاز شده و مصرف آن بین نصف تا یک
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران همچنین به نظارت و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی استان تهران هم اشاره کرد و 

که ممکن است در ارزد، درحالیزمین در استان تهران ارزش باالیی دارد و یک هکتار زمین یک میلیارد می با توجه به اینکه :گفت

کنند، با ساخت دیوار تغییر کاربری دهند که جلوی آن میلیون تومان ارزش داشته باشد، برخی سعی می 5۰تواند تا یک استان می

 .هکتار زمینی که در حال تغییر کاربری بود، آزاد کردیم 417ایم و وقمع داشتهمورد قلع 1۳۶۷ماهه امسال  1۰گیریم و در را می

ه تنها داشتیم کهای اخیر گفت: باید تا ششم بهمن طبق جداول هواشناسی بارندگی میذوالفقاری همچنین با ابراز خرسندی از بارش

شود بیشتر از حد نرمال است، این رقم جایگزین نمی های بهمن و اسفندماه کهمتر آن محقق شد و حتی با احتساب بارشمیلی 22

های کشاورزی کنتور نصب کنند که این اتفاق ایم روی چاهو باید مراقب مصرف آب در کشاورزی باشیم و بارها از وزارت نیرو خواسته

ها با این پروژه اشاره کرد و گفت: میلیارد تومان در ایام دهه فجر امسال 2۰۰پروژه به ارزش  115وی به افتتاح .تاکنون نیفتاده است

 1۹درصد از محل تسهیالت بانکی و  22گذاران، درصد آورده سرمایه 5۹میلیارد تومان انجام شده که  2۰۰گذاری بیش از سرمایه

کرد و گفت: ها اشاره رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به جزئیات پروژه.گذاری دولت استعنوان یارانه و سرمایهدرصد به

میلیارد تومان در حوزه تولیدات گیاهی،  5۰پروژه به ارزش  42میلیارد تومان در حوزه تولیدات دامی،  44پروژه شاخص به ارزش  ۹

میلیارد  ۶1پروژه در حوزه صنایع کشاورزی به ارزش  8هزار تومان در حوزه شیالت و آبزیان،  ۳۶۷پروژه به ارزش یک میلیارد و  8

 .رسدبرداری میمیلیارد تومان در استان تهران اجرا و در دهه فجر امسال به بهره 42پروژه به ارزش  48تومان و 

مرغ که طی دو ماه اخیر به دلیل وقوع آنفلوانزا با افزایش رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران همچنین به تنظیم بازار تخم

ایم با عرضه این محصول تا حد گذار در استان تهران زیاد داریم، سعی کردهغ تخمکه جمعیت مرازآنجایی قیمت روبرو شده بود گفت:

هزار  4ذوالفقاری همچنین در مورد تأمین میوه شب عید گفت: .زیادی نیاز بازار را پاسخ دهیم و مابقی را از محل واردات تأمین کنیم

برای شب عید مردم استان تهران خریداری و تهیه شده است  هزار تن پرتقال 2های دماوند و بندی از بهترین سیبتن سیب درجه

 .اسفند تا پایان فروردین ادامه خواهد داشت 2۰ها از که بیشتر در جهت حمایت از باغدار است و توزیع این میوه
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http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961108001309


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

36 
http://awnrc.com/index.php 

 برنامه و سیاست ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۰تاریخ: 

 گشایش حساب بازرگانان ایرانی در چین

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مسدود شدن حساب های بانکی برخی از بازرگانان در کشور چین با پیگیری های صورت گرفته روز 

 .برطرف شدگذشته 

، غالمحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی بازرگانی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

انی و سرمایه گذاری ایران و چین با اشاره به افتتاح پاویون ایران در شانگهای اظهار کرد: تا ماه ایران؛ در سومین همایش فرصت بازرگ

 .ایرانی با فروش عمده،جزیی و الکترونیکی کاالهای ایرانی آعاز به کار خواهد کرد اتاق بازرگانی آینده در بندر شانگهای پاویون

درصدی، تسهیالت خوبی  2۰گذاری های مشترک در اقتصاد و تخفیف مالیاتی وی افزود:با توجه به ظرفیت های ایران در سرمایه

 .گذاری و صادرات مهیا شده استبرای افزایش سرمایه

کشور دنیا  ۶۷بازرگانی از میلیونی خاورمیانه دسترسی دارد، گفت: با تالش دولت چین اتاقهای  45۰وی با بیان اینکه ایران به بازار 

 .به اتاق بازرگانی جاده ابریشم پیوسته اند و اتاق بازرگانی ایران سمت نایب رئیسی اتاق بازرگانی جاده ابریشم را دارد

کند این است که تمرکز اقتصاد دنیا را باید در مرزهای بین بیان می 2۰25گران اقتصادی برای سال شافعی بیان داشت: آنچه تحلیل

جاده ابریشم خواهد بود و موقیت جغرافیایی ایران نشان می  مبادالت اقتصادیند و چین جستجو کرد و یکی از محورهای مهم ه

دهد که در آینده چین، ایران و هند می توانند در نقش آفرینی این کمربند اقتصادی در دنیا کارهای جدیدی را آغاز کنند و امیدواریم 

ای که در سطح سیاسی و اقتصادی بین ایران و چین وجود دارد، در احیای جاده ابریشم همکاری خوبی با با ارتباط مهم و دوستانه

شافعی همکاری مشترک ایران و چین را در صنعت غذای حالل سود اور خواند و اذعان کرد: حجم تجارت حالل  .هم داشته باشیم

انتظار ایران از چین به عنوان .دیدی برای فعالیت ایران و چین باشدبیش از هزار میلیارد دالر است که می توان زمینه مشترکی ج

شافعی در پایان گفت: .کمک می کند روابط سیاسی ایران و چینبزرگترین شریک تجاری، سرمایه گذاری در ایران است که به تقویت 

 .مسدود شدن حساب های بانکی برخی از بازرگانان در کشور چین با پیگیری های صورت گرفته روز گذشته برطرف شد
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 برنامه و سیاست ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۹تاریخ: 

 اجرای قانون انتزاع در وزارت جهاد کشاورزی رضایت بخش است

در مقایسه با وزارت بازرگانی؛ رضایت بخش  یک مقام مسئول گفت: اقدامات وزارت جهاد در اجرای قانون انتزاع با وجود نبود امکانات

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار.است

ای اجر، با انتقاد از اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر کم کاری وزارت جهاد کشاورزی در باشگاه خبرنگاران جواناقتصادی 

اظهار کرد: وزارت جهاد در این مدت زمان کوتاه که قانون انتزاع به اجرا درآمد، متاسفانه نتوانست امکانات و زیرساخت  قانون انتزاع

وی افزود: طی این سال ها اقداماتی که وزارت جهاد کشاورزی با دست خالی انجام داد، نسبت به سال .ردهای الزم را در اختیار بگی

 .بود، رضایت بخش است وزارت بازرگانیهای قبل که تمامی اختیار و اعتبارات در اختیار 

در این قانون به دنبال  هاد کشاورزیوزارت جهای مختلف از حوزه اختیارات ملک زاده گفت: منتقدان قانون انتزاع با بهانه جویی

رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: صاحب نظران .گیری این اختیارات به وزارت صنعت هستنداحیا مجدد وزارت بازرگانی و بازپس

منظور  بهبخش کشاورزی معتقدند که عملکرد وزارت جهاد کشاورزی درباره قانون تمرکز مشکلی ندارند در حالیکه یک ریال اعتبار 

وی با بیان .نون اجرا کندقا در کامل و جامع طور به خود وظایف بتواند تا نشد داده  امکانات و زیرساخت های الزم به وزارت جهاد

اینکه وزیر صنعت و معدن خواستار احیا وزارت بازرگانی است، افزود: با توجه به آنکه منتقدان قانون انتزاع ساز احیا مجدد وزارت 

 .را می زنند؛ اما معتقدیم که این امر به زیان بخش کشاورزی و جامعه کشاورزی تمام می شود بازرگانی

http://www.yjc.ir/fa/news/۶41528۰/%D8%A۷%D8%AC%D8%B1 
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 برنج
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶بهمن  ۱۳تاریخ: 

 افزایش قیمت برنج خارجی، راهگشای رونق بازار برنج ایرانی نشد

 .واردکنندگان برنج معتقدند؛ اگر شرایط واردات به روال سابق بازنگردد، این امر تاثیری در کاهش قیمت برنج در بازار ندارد

از ابتدای فصل برداشت  واردات برنج،همه ساله گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ت و کشاورزیصنعت،تجاربه گزارش خبرنگار 

مرداد ماه ممنوع می شود که امسال این ممنوعیت با یک ماه تاخیر اعمال شد و با نزدیک شدن به روزهای پایانی فصل، وزارت جهاد 

 .از آذر ماه آزاد است واردات برنج خارجیعنوان متولی تنظیم بازار اعالم کرد که به 

 طی نامه ای خواستار توقف ثبت بازار برنج ایرانیاما از این موضوع چندی نگذشت که وزیر جهاد کشاورزی به سبب رکود حاکم بر 

ه ، ثبت سفارش برنج تا خرداد سال آیندرنج خارجیقیمت بسفارش واردات شد که مجدد با آشفتگی و افزایش سر به فلک کشیده 

ری در تواند تاثیبراین اساس دبیر انجمن واردکنندگان معتقد است که اگر شرایط واردات به روال سابق بازنگردد این امر نمی.باز شد

دالر قیمت ها را  2۰۰ی حداقل کاهش قیمت برنج در بازار داشته باشد، چراکه نوسانات نرخ ارز و تاخیر در ورود به بازارهای جهان

در کوچه پس کوچه های شهر طنین انداز شده و از آنجا که  قیمت برنجالبته ناگفته نماند که این روزها نوسانات .افزایش داده است

هاد به ج هایی مبنی بر آشفتگی بازار برنج شب عید وجود دارد که وزارتتا ایام پایانی سال زمان زیادی باقی نمانده است، نگرانی

هزار تومان کرد. حال باید منتظر ماند و  ۹منظور کنترل بازار و حمایت از تولید داخل اقدام به خرید توافقی برنج با قیمت هر کیلو 

 .دید که این سیاست می تواند بازار برنج شب عید را کنترل کند یا خیر

هزار تومان، برنج فجر  8هزار تومان، برنج ایرانی نیم دانه  ۹تا  8 نرخ هر کیلو برنج خارجیگزارش میدانی حاکی از آن است که 

 .هزار تومان است 15تا  12و طارم درجه یک  5۰۰هزار و  1۰هزار تومان، شیرودی  11

 .گوید: با توجه به افزایش نجومی نرخ دالر امکان عرضه برنج خارجی به نرخ های قبلی در بازار وجود نداردیکی از تاجران برنج می

با اشاره به اینکه نوسانات اخیر دلیل   صنعت،تجارت و کشاورزی ح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگارمسی

ود، امکان کاهش قیمت و عدم اصلی رفع ممنوعیت واردات در بازار به شمار می رود، اظهار کرد: اگر شرایط واردات همانند گذشته ب

 2۰۰کمبود در بازار شب عید دور از انتظار نبود، در حالیکه با نوسانات نرخ ارز و تاخیر در ورود به بازارهای جهانی با افزایش حداقل 

 وارداتی برنج به گفته وی؛ با توجه به کاهش نیافتن نرخ تعرفه، اختالف فاحشی میان قیمت کنونی نرخ.دالری در بازار روبرو هستیم

کشاورز ادامه داد: هم اکنون واردات برنج به سبب رقابت میان .کننده می رسد، وجود داردبا قیمت های قبلی که به دست مصرف

 .تواند تا حدی کنترل و کاهش قیمت در بازاربرنج را به همراه داردفروشندگان می

تومان اعالم کرد و گفت: با احتساب  5۰۰هزار و  ۷تا  7 وارداتی قیمت تمام شده هر کیلو برنجدبیر انجمن واردکنندگان برنج 

 .تومان به مصرف کننده عرضه خواهد شد 2۰۰هزار و  8تا  8های حمل و نقل هر کیلو برنج خارجی با نرخ هزینه

برنج،  وسانات اخیر بازاروی با اشاره به اینکه مصرف کنندگان برنج ایرانی و خارجی با یکدیگر متفاوت هستند، افزود: با توجه به ن

دولت مجدد تصمیماتی مبنی بر رفع ممنوعیت واردات اتخاذ کرد، چرا که برنج ایرانی جایگزین برنج خارجی نخواهد شد و خرید 

 .تواند تاثیری در خروج از رکود بازار برنج ایرانی داشته باشدتوافقی برنج نمی

سهم بازار برنج ایرانی از خارجی و پایین بودن قدرت خرید خانوارهای کم درآمد،  این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به جدا بودن

رود که دولت برای حمایت از تواند راهگشای خروج از رکود بازار برنج ایرانی باشد و انتظار میسیاست ممنوعیت واردات برنج نمی

 .تولیدکنندگان داخلی و قشرهای آسیب پذیر تمهیداتی بیاندیشد
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 افقی برنج راهگشای تنظیم بازار نیستخریدتو

اظهار کرد: از اول بهمن تنها ثبت سفارش برنج   صنعت،تجارت و کشاورزی علی اکبریان نایب رئیس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار

 .در روزهای پایانی سال نیست واردات برنجبرای سال آینده آزاد شد که این امر به معنای آزاد شدن 

کیلو برنج ایرانی، سالیانه با احتساب ذخایر استراتژیک حداکثر باید یک میلیون تن برنج وارد  ۳۶به گفته وی؛ براساس سرانه مصرف 

واردات بیش  تمایلی به اکبریان ادامه داد: با توجه به آنکه وزیر جهاد کشاورزی.شود که این میزان در ماه های قبل وارد شده است

 .به کشور ندارد، از این رو تنها از ابتدای بهمن ثبت سفارش و واردات برنج تا پایان خرداد را آزاد اعالم کرد از یک میلیون تن برنج

 به وجهت با  شود، بیان کرد:نایب رئیس انجمن برنج در پاسخ به این سوال که چرا ذخایر استراتژیک از برنج های داخلی تامین نمی

 مشخص و شالیکوبی های کارخانه از برنج خرید عدم بهمن، 15 تا ایرانی برنج توافقی خرید زمانی محدودیت نامناسب، رسانی اطالع

 .باشد بازار برنج ایرانی رونق راهگشای تواندنمی امر این خرید وجه پرداخت زمان نبودن

شوند و واردکنندگان به افزایش یابد، تمامی رسانه ها دالیل گرانی آن را جویا میتومان  1۰۰به گفته وی؛ زمانیکه نرخ برنج ایرانی 

منظور تعادل قیمت به دنبال واردات هستند، در حالیکه با کاهش قیمت برنج در ماه های گذشته دلیل ارزانی آن را نمی پرسند و 

 تومان هزار 1۷ تا 1۶ طارم برنج کیلو هر های گذشته نرخدر ماهاکبریان در ادامه گفت: .این موضوع را از مسئوالن امر جویا نمی شوند

نرخ  به گفته این مقام مسئول؛.هستیم تومان 5۰۰ و هزار 1۰ نرخ با خرده بدون طارم برنج کیلو هر فروش به حاضر اکنون هم اما بود،

نایب رئیس انجمن .تومان رسیده است 5۰۰ار و هز 5هزار به کمتر از  ۶هزار و ندا از  ۶به  ۷۰۰هزار و  ۶از  هر کیلو برنج شیرودی

 .نداریم برنج واردات به نیازی داخل، بازار در کسری نبود و هاکارخانه در برنج فراوانی به توجه با  برنج در خاتمه یادآور شد:

http://www.yjc.ir/fa/news/۶418۹15/%D8%A۷%D۹%81%D8%B 
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 برنج

 ایران اکونا - ۱۳۹۶بهمن / /  ۱۴شنبه , 

 ;quot&برنج تراریخته;quot&ایران نخستین کشور قربانی کشت صنعتی 

در یک میلیون هتکار از اراضی  ;quot&برنج تراریخته طارم موالیی;quot&پرست، قوای اصلی خود را بر کشت جریان تراریخته

صورت فرمایشی برخی مراکز علمی تحت سیطره خود را نیز مجبور به تایید عجوالنه ای که حتی بهگونهکشورمان متمرکز کرده به

 .سالمت این محصول تراریخته کرده است

در سال جاری را به میدان آورده تا به هر قیمت  های فشار خودپرست در داخل کشورمان، نهایت توان و تمام اهرمجریان تراریخته 

 .های زراعی کشورمان به کشت محصوالت دستکاری شده ژنتیکی را به سرانجام برساندممکن، پروژه آلوده کردن مزارع و زمین

روژه و ن پگیر در این حوزه توانسته بخشی از ایاین جریان که طی سالیان اخیر با تصاحب برخی مناسب حساس دولتی و تصمیم

های مربوطه درباره عوارض و ها و اساتید رشتهرسانی برخی رسانهاهداف پنهان اقتصادی خود را به پیش ببرد اما به مدد اطالع

مخاطرات متعدد کشت و مصرف محصوالت تراریخته بر انسان و محیط زیست، امروز با سد مقاوت افکار عمومی و مطالبه شدید 

 .رو شده استبهعنوان سد آخر روهاجتماعی در مقابل خود ب

در بیش از یک میلیون هتکار از اراضی  "برنج تراریخته گونه طارم موالیی"باید گفت که این جریان، قوای اصلی خود را بر کشت 

 دصورت فرمایشی برخی مراکز علمی تحت سیطره خود را نیز مجبور به تاییای که حتی بهگونهکشورمان متمرکز کرده است به

بازی شعبده"توانید مطلب عجوالنه سالمت این محصول دستکاری شده ژنتیکی کرده است که برای اطالع از جزئیات این امر می

 .را بخوانید "خطر اعالم کردن برنج تراریخته + صوتپزشکی یزد در بیدانشگاه علوم

به سرانجام رساندن تراریخته کردن برنج تراریخته به عنوان  های خود را برایهایی که امروز تمام توان و البیبار اینکه چهرهتاسف

ها اقدام خبری رسانهصورت کامال غیر قانونی و البته در پناه سکوت و بیغذای اصلی مردم ایران به میدان آورده سالها پیش از این به

 !به کشت بدون حصار برنج تراریخته در مزارع شمالی کشورمان کرده است

 خواهیم بود + فیلم "برنج تراریخته"د: از این پس محکوم به مصرف روزانه بیشتر بخوانی

یس نیا، رئیاضی مسئولیت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی را بر عهده داشت، همراه با فرامرز علی، زمانی که بهزاد قره84سال 

نامه برنج تراریخته اذعان داشته است؛ دانشمؤسسه تحقیقات برنج به کشت غیرقانونی گسترده و بدون حصار )غیر آزمایشگاهی( 

به عنوان مؤسسه زیرمجموعه راکفلر درباره برنج تراریخته بوده و توسط راکفلر تأمین مالی  "ایری"مشترک این دو مسئول در موسسه 

 !شده است

ی تراریخته گونه طارم موالیاما گذشته از مخاطرات زیست محیطی چنین اقدامی از سوی این جریان، عملی شدن کشت صنعتی برنج 

میلیون ایرانی باشد که برنج به عنوان غذای غالب  8۰تر برای سالمت تواند تهدیدی گستردهدر فصل جدید فعالیت این جریان، می

 :شودروزانه انها محسوب می

.com/http://iranecona8154۳/%D8%A۷%DB%8C%D8%B1%D8%A۷%D 
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 برنج

 ایران اکونا - ۱۳۹۶بهمن / /  ۱۴شنبه , 

 هزارتن برنج برای تنظیم بازار شب عید ۶۰توزیع 

بهمن آغاز  15هزارتن برنج برای تنظیم بازار شب عید خبر داد و گفت: مرحله اول توزیع این کاال از  ۶۰معاون وزیر جهاد از توزیع 

 .شودمی 

یزدان سیف در نشستی خبری که به مناسبت دهه فجر در حال برگزاری است، با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تنظیم 

 تنظیم بازار ایام نوروز برنامه های خوبی در جهت توزیع کاالهای اساسی از جمله برنج، روغن، کره و غیره دارد، اظهارداشت: ما برای 

هزارتن آن در مرحله نخست  ۳۰می کنیم که در دو مرحله توزیع خواهد شد و توزیع  توزیع برنج هزارتن ۶۰ به قریب عید شب بازار

 .ابالغ شده است

بهمن ماه برنج مورد نیاز خود را از  2۰خانوار می توانند از  :بهمن آغاز می شود، گفت 15وی با اشاره به اینکه توزیع این کاال از 

 .ره ای دریافت کنندفروشگاه های زنجی

تومان،  5۶۰۰۰کیلویی  1۰تومان و هر کیسه  5۶۰۰؛ 1121معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: قیمت هرکیلوگرم برنج هندی 

تومان و هر کیسه  ۳۹۰۰تومان و برنج تایلندی هومالی کیلویی  2۶۰۰۰کیلویی  1۰تومان و هر کیسه  2۶۰۰کیلویی  pr برنج هندی

 .تومان است ۳۹۰۰۰کیلویی  1۰

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

 .درصد زیر قیمت بازار تدارک دیده می شود 1۰تا  5روغن 

 .شود می ضهعر تومان 2۷2۰ عدد هر قیمت با شده بندی بسته گرمی 1۰۰ سیف افزود: همچنین کره 

http://iranecona.com/81522/%D8%AA%D۹%88%D8%B2%DB%8C% 
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 برنج

 فارس - ۹۶/۱۱/۱۰ : تاریخ

 مجاز است  9۷تیر  ۳۱طبق بخشنامه گمرک واردات برنج تا 

  .مجاز اعالم کرد ۹۷تیرماه سال  ۳1ای واردات و ترخیص قطعی برنج را تا گمرک جمهوری اسالمی در بخشنامه

بخشنامه ضوابط اجرایی واردات برنج از سوی گمرک جمهوری اسالمی به گمرکات  ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های وارداتی باید مجاز است. همچنین محموله ۹۷خرداد سال  ۳1براین اساس ثبت سفارش و واردات برنج تا تاریخ .غ شدکشور ابال

 .تیرماه سال آینده وارد و ترخیص قطعی شود ۳1حداکثر تا شامگاه 

 
ews.com/newstext.php?nn=http://www.farsn1۳۹۶111۰۰۰۰۶44 
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 برنج

 فارس - ۹۶/۱۱/۰۹ : تاریخ

 چربد؟دست اندازهای تنظیم بازار برنج/ زور بانک مرکزی به مصوبه ستاد تنظیم بازار می

ای مقررات متغیر در واردات برنج از یک سو و اجرا نشدن سیاست تنظیم بازار از سوی دیگر باعث شده که تجار نتوانند با ارز مبادله 

  .ای ندارد و مصوبه روی کاغذ مانده استاقدام به واردات کنند، چون بانک مرکزی ظاهراً میلی به اختصاص ارز مبادله

 .شد آزاد مجددا و ممنوع مختلف هاینوبت در جاری سال ابتدای از ، واردات برنجفاطمه بیات - گروه اقتصادی- خبرگزاری فارس

بود که واردات برنج از ابتدای فصل  در حالی که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار محصوالت کشاوری تصویب کرده

 .یعنی اول مردادماه ممنوع است، اما امسال این ممنوعیت یک ماه دیرتر یعنی از ابتدای شهریور ماه اعمال شدبرداشت، 

از طرفی با نزدیک شدن به روزهای پایانی فصل برداشت، این وزارتخانه اعالم کرد، واردات برنج از ابتدای آذرماه آزاد است، اما با  

 .روز مجدد واردات ممنوع شد ۳زار از برنج وارداتی پس از انتشار برخی اخبار مبنی بر اشباع با

کردند، انبارها پر از برنج وارداتی است، تا جایی که موجب شده تقاضا برای برنج داخلی این در حالی است که فعاالن بازار اعالم می

 .استمانده تولید داخل نیز در انبارها باقی کاهش پیدا کند و متعاقبا برنج

 ۹ا بدانجا کشیده شد که وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخل اقدام به خرید تضمینی برنج با قیمت هر کیلو موضوع ت

هزار تومان کرد که به تقویت قیمت و فروش این محصول در بازار کمک کرد. تا جایی که برنج مرغوب ایرانی که طی یک ماه اخیر 

 .تومان رسید 5۰۰هزار و  1۳د، دوباره به مرز هزار تومان رسیده بو 11به هر کیلو 

 .رو شدشد بیش از نیاز یک سال وارد شده، با افزایش قیمت روبهوارداتی که گفته می جالب تر آنکه قیمت برنج

ی واردات ها موجب شد، تا موضوع به ستاد تنظیم بازار کشیده شود و با بررسی مستندات مشخص شد که ذخایر برنجافزایش قیمت

 .شود، نبوده و در صورت تداوم ممنوعیت، روند افزایش قیمت ادامه خواهد داشتآنگونه که گفته می

ستاد تنظیم بازار با بررسی تمام جوانب اعالم کرد واردات برنج از ابتدای بهمن ماه آزاد است و پس از بررسی شرایط بازار جهانی با 

ای برای واردات استفاده کنند تا شاهد راهکاری اردکنندگان برنج بتوانند از ارز مبادلهها مقررشد تا بار دیگر وتوجه به افزایش قیمت

 .برای جلوگیری از افزایش قیمت اقالم اساسی خصوصا در ایام پایانی سال باشد

اید پاسخ آن است بکنند، ای به بانک مراجعه میهای رسیده به خبرنگار فارس، وقتی واردکنندگان برای دریافت ارز مبادلهطبق نامه

ارز متقاضی تهیه کنند و گویی بانک مرکزی چندان توجهی به مصوبات ستاد تنظیم و متولی بازار نداشته و در برابر تصمیم اتخاذ 

 .کندای به واردات برنج مقاومت میشده برای تخصیص ارز مبادله

اول رئیس جمهور و تأکید مجدد بر منویات مقام معظم  پنجشنبه گذشته ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون حتی پس از جلسه

رهبری مبنی بر فراهم کردن شرایطی که به تأمین معیشت اقشار ضعیف و کم درآمد آسیبی وارد نشود، همچنان بانک مرکزی در 

 .کندبرابر مصوبه ستاد تنظیم بازار مقاومت می

یران به خبرنگار فارس گفت: به دنبال تصمیم ستاد تنظیم بازار، واردکنندگان در این باره مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج ا

سریعا وارد عمل شدند تا با ثبت سفارش و واردات، نیار بازار شب عید را به موقع تأمین کنند، اما متاسفانه با مقاومت بانک مرکزی 

 .استان معطل ماندهای، تجار دچار سردرگمی شده و فعالیت ایشدر برابر تخصیص ارز مبادله

این در حالی است که از زمان ثبت سفارش تا بارگیری و حمل کاال به ایران نزیک به دو ماه زمان الزم است تا واردکنندگان بتوانند 

 .برنج را وارد بازار کنند
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 4شکر به هم ریخت و قیمت از اتفاقی که دو سال پیش در مورد شکر افتاد و به دلیل تاخیر در اختصاص ارز و واردات دو ماه بازار 

ای در اختیار واردکنندگان تواند ارز مبادلهکشاورز با اشاره به اینکه بانک مرکزی اعالم کرده که نمی.هزار تومان در هر کیلو باالتر رفت

خود بانک مرکزی را مکلف ای وجود ندارد، چرا ستاد تنظیم بازار در مصوبه برنج قرار دهد، اظهار داشت: اگر امکان پرداخت ارز مبادله

 .شودهای دولتی موجب سردرگمی و بالتکلیفی تجار میکند و این تناقض در دستگاهای میبه پرداخت ارز مبادله

درصد فعلی وارد  2۶داد که اگر برنج کیفی با ارز متقاضی و تعرفه وی در مورد وضعیت و آنالیز قیمتی برنج در بازار این گونه توضیح

ای پرداخت شود، قیمت هرکیلو برنج تومان خواهد بود و اگر ارز مبادله ۷5۰۰تا  ۷۰۰۰شده برای واردکننده معادل تمامشود، قیمت 

 .تومان تمام خواهد شد ۶2۰۰تا  ۶۰۰۰برای واردکننده 

 تومان 48۰۰ بازار در واردات ممنوعیت اعمال از پیش وارداتی برنج قیمت دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با یادآوری اینکه

 باشد، معیار سالیانه تورم درصد 1۰ اضافه به واردات ممنوعیت از قبل قیمت یعنی شود، متعادل قیمت باشد قرار اگر: گفت است،بوده

تومان کاهش  5۳۰۰تا  52۰۰درصد باشد تا قیمت برای واردکننده بین  10ای تعرفه نیز باید کمتر از رداخت ارز مبادلهپ بر عالوه

است، ای نیز افزایش یافته و قیمت برنج در بازارهای جهانی نیز افزایش یافتهوی با اشاره به اینکه در این مدت نرخ ارز مبادله.ابدی

ها است، با توجه به پایان فصل برداشت، قیمتدالر بوده 1۰5۰تا  1۰۰۰کرد: در ابتدای فصل برداشت قیمت هرتن برنج هندی تصریح

دالر افزایش یافته است، که بخشی از این افزایش قیمت به دلیل اعمال ممنوعیت فصلی در ایران  12۰۰ن برنج تا افزایش یافته هرت

 .شودیابد که موجب افزایش قیمت میاست که بعد از آزاد شدن واردات تقاضا افزایش می

التفاوت هزار تن برنج برای تامین مابه ۷۰۰ات این توضیحات در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که تنها نیاز به وارد

 .تولید داخل و نیاز بازار است، حال آنکه بیش از یک میلیون تن برنج از مبادی رسمی کشور وارد شده است

 قلم کاهش یافته که کاالهای استراتژیک 45قلم به حدود  144سال اخیر از  4ای ظزف دیگر آنکه فهرست کاالهای مشمول ارز مبادله

از جمله کنجاله سویا، جوجه یک روزه، روغن خام کنجد، ذرت و پنبه دانه، روغن زیتون و برنج همچنان جزء فهرست کاالهایی هستند 

 .شوندای میکه برای واردات مشمول ارز مبادله
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 برنج

 فارس - ۹۶/۱۱/۰۸ : تاریخ

 شودای توسط بانک، پیگیری میای است/ عدم اختصاص ارز مبادلهثبت سفارش واردات برنج با ارز مبادله

شده و تا امروز هم تاکید ای انجام میرئیس سازمان توسعه تجارت گفت: واردات کاالهای اساسی از جمله برنج تاکنون با ارز مبادله 

  .کارگروه تنظیم بازار همین بوده است

گفت: از سه سال گذشته با هدف تامین منابع مورد نیاز برای  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بازرگانی مجتبی خسروتاج در گفت

ای قطع و در مقابل ارز صادراتی ) ارز متقاضی( واردات کاال با ارز صادراتی، به تدریج برای کاالهای ساخته شده )تولید داخل( ارز مبادله

در صد از اقالم وارداتی کشور با این ارز  ۷۰رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: به طوری که در حال حاضر حدود .اختصاص یافت

 . ( شود ) البته از نظر ارزشی شاید حدود پنجاه درصد باشدوارد می

وی بیان داشت: در مورد کاالهای اساسی همچون برنج که از نیاز های اساسی و در سبد خوراک مردم قرار دارد تا به حال با ارز 

 .ید کار گروه تنظیم بازار همین بوده است و مجوزی برای ثبت سفارش با ارز صادراتی نداریمشده و تا امروز هم تاکمبادالتی وارد می

انک کنندگان به بای مراجعهخسروتاج در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم مصوبه ستاد تنظیم بازار برای واردات برنج با ارز مبادله

ت: موضوع باید پیگیری شود و در صورت نیاز در کارگروه تنظیم بازار گیرند، گفمرکزی برای دریافت این ارز پاسخ مشخصی نمی

  .مطرح خواهد شد

 ای استارز تخصیصی به واردات برنج تغییر نکرده و مبادله *

ارش ای ثبت سفعلی علی آبادی فراهانی هم در این رابطه به فارس گفت: برای واردات برنج از ابتدای بهمن ماه با اختصاص ارز مبادله

رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت افزود: کارگروه تنظیم بازار نیز برای واردات برنج با ارز . شروع شده است

ای است و هیچ ای بوده و اکنون هم مبادلهوی افزود: قبال هم ارز تخصیصی واردات برنج ، ارز مبادله.مبادله ای موافقت کرده است

 .تغییری نکرده است

پذیر شد، براساس با دستور وزیر جهاد کشاورزی امکان ۹۷تا پایان خرداد  ۹۶به گزارش فارس، ثبت سفارش واردات برنج از اول بهمن 

برنج وارداتی  1۳۹۷بخشنامه واردات برنج اعتبار ثبت سفارش سه ماهه و قابل تمدید تا یک ماه است، بنابراین تا پایان تیرماه سال 

آذرماه  4در حالی است که وی در  ۹۶دستور جدید وزیر کشاورزی برای واردات برنج از ابتدای بهمن ماه  .ود استبه کشور قابل ور

ای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن ، طی نامه۹۶علیرغم آزد شدن واردات برنج براساس بخشنامه دولت از ابتدای آذر  ۹۶

رویه بیش از یک میلیون تن برنج جتی در این نامه آورده بود با توجه به واردات بیح .و تجارت خواستار توقف سریع ثبت سفارش شد

در پنج ماه اول سال جاری )که بیش از نیاز مصرف داخلی ساالنه( و همچنین به دلیل رکود بازار برنج داخلی، خواهشمند است، 

  .وددستور فرمائید تا اطالع ثانوی از ثبت جدید برای واردات برنج ممانعت ش
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 برنج

 آیانا – ۱۳۹۶بهمن  ۰۷تاریخ: 

 تن برنج تا به امروز در مازندران خریداری شده است ۳۶۱به طور مشخص 

تن برنج از انواع پرمحصول در استان مازندران خریداری شده و  ۳۶1برنج توسط دولت به طور مشخص و دقیق از روز اعالم خرید 

 .تن آن مربوط به استان گیالن است 1۰فقط 

 مورد در( گلستان و سمنان مازندران،) 2 منطقه بازرگانی خدمات و غله شرکت مدیرعامل جعفری، محمد سید ارشخبرنگار ایانا،گز به

 روعش ابتدای از حاضر در: کندمی عنوان ایانا با وگوگفت در بخش این در خرید کندی دالیل و مازندران استان در برنج خرید میزان

تن هم  1۰تن برنج از انواع پرمحصول شیرودی، ندا و نعمت خریداری شده است. البته  ۳۶1تا به امروز  دولت توسط برنج خرید طرح

شود تا به امروز کمتر محصول برنجی کند: در این مورد تعللی وجود ندارد و اگر گفته میاو اضافه میگیالن خریداری شده است.

 شود. خریداری شده به این دلیل است که اقالم پرمحصول بیشتر در مازندران کشت می

نهایت دقت در مدت زمان کوتاهی شود. برنج دهد: خرید برنج بدون هیچ اتالف وقتی انجام میجعفری در مورد خرید برنج توضیح می

 شود که این یک رکورد در نوع خود است. کارشناسان این مرکز همه متخصص برنج هستند. ارزیابی شده و پس از ثبت خریداری می

 لکند: ورود دولت برای خرید برنج فقط خرید توافقی است که برای تعاداضافه می 2مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 

 و تنظیم بازار است. این رفتار دولت در حال حاضر موجب رونق بازار شده است. 

http://www.iana.ir/fa/news/512۳۷/%D8%A8%D۹%8۷%D- 
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 پنبه
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۱۱/۱۰ : تاریخ

 بانک برای تسهیالت  4هزار میلیارد تومان تسهیالت اشتغال در روستاها/ عاملیت  ۱۲شرایط پرداخت 

بانک  4مدیر امور اعتبارات بانک کشاورزی گفت: پرداخت تسهیالت برای اشتغال در مناطق روستایی از هفته گذشته آغاز شده و 

  .اندکشاورزی، رفاه کارگران، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل پرداخت در این طرح معرفی شده

 بهمصو با  ، در مورد نحوه اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی کهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی فرهاد فنودی در گفت

درصد منابع  5۰دالر از صندوق توسعه ملی برای اجرای آن اختصاص یافته، خاطرنشان کرد: قرار است تا  میلیارد نیم و یک مجلس

 تعاون، توسعه کشاورزی، عامل هایبانک توسط آن درصد 5۰ و ملی توسعه صندوق از است،  هزار میلیارد تومان 12این طرح که 

 .شود تأمین کارگران رفاه بانک و دامی کارآفرینی صندوق

 ۶درصد از  5۰شود، افزود: از همین رو های کشاورزی میهای توسعه روستایی شامل طرحوی با اشاره به اینکه بخش زیادی از طرح

ی، صنایع دستبانک عامل باید از طریق بانک کشاورزی تامین شود که هر گونه اشتغال روستایی از جمله  4هزار میلیارد تومان سهم 

 .شودهای مختلف کشاورزی که در روستا ایجاد اشتغال کند، را شامل میبخش

درصد و  ۶درصد، برای روستاهای دیگر  4فنودی در مورد نرخ سود این تسهیالت گفت: نرخ سود تسهیالت برای روستاهای مرزی 

ای و هم وام جاری است که البته در که هم وام سرمایه درصد در نظر گرفته شده است 10هزار نفر با کارمزد  1۰برای شهرهای زیر 

  .شودهزار نفر برای حفظ اشتغال موجود پرداخت می 1۰شهرهای زیر 

مدیر امور اعتبارات بانک کشاورزی در پاسخ به اینکه نحوه بازپرداخت و سقف اعتبارات چگونه خواهد بود، گفت: هیچ سقف و کفی 

کشد، برای وام تنفس در نظر برداری آن طول میو با توجه به نوع طرح که چقدر زمان بهره برای آن در نظر گرفته نشده است

برد تا نهال به ثمر بنشیند، به همان میزان تنفس در نظر گرفته سال زمان می 4گیریم، به عنوان مثال برای احداث باغ سیب که می

  .دهیمرداری زمان الزم است، به تناسب زمان برداشت مهلت میبشود، ولی برای کشت چغندر که کمتر از یک سال تا بهرهمی

شود که مدیر امور اعتبارات بانک کشاورزی پاسخ داد: هفته گذشته با خبرنگار فارس پرسید که اجرای این طرح از چه زمانی آغاز می

پرداخت شد و بخشنامه این طرح نیز به حضور وزیر تعاون و وزیر راه اجتماعی نخستین وام طرح روستایی در لنگرود استان گیالن 

 .نام کنندثبت «سامانه کارا »های عامل ابالغ شده و متقاضیان باید از طریقتمام بانک

 هزار نفر در سامانه کارا  ۸۰نام نویسی  *

اند و خود سامانه به صورت نام کردههزار نفر در سامانه کارا ثبت 8۰گذشته وی در توضیح بیشتر این موضوع اظهار داشت: هفته 

نفر به بانک کشاورزی معرفی شد و ما یک ماه فرصت داریم که پرونده  5۷۰۰نفر را تأیید کرده است که از این تعداد  81۰۰هوشمند 

  .این افراد را تشکیل و تا سه ماه بعد مدارکشان را کامل کنند

معتبر مانند کارمند  ها برای دادن وام ضامنارس به مشکل روستاییان برای تأمین وثایق اشاره کرد و گفت: پیش از این بانکخبرنگار ف

این  اید کهتر این طرح چه تدابیری اندیشیدهپذیر نبود و برای اجرای روانکردند که تأمین آن امکاندولت از روستاییان طلب می

آالت تواند در رهن بانک قرار گیرد، به شرط آنکه قابل ترهین باشد، یا ماشیناسخ داد، مکان اجرای طرح میمسئول در بانک کشاورزی پ

قرار است در آینده نصب شود( یا وثایق خارج از طرح مثالً باغدار بگوید زمینی را هم در جای دیگر به نام خود دارم که )النصب  آتی

روستایی در صورتی که قابل ترهین باشد، یا سفته و یا چک. همه به عنوان تضامین پرداخت وام آن را در رهن بانک بگذارد، یا منازل 
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به گزارش خبرنگار فارس، مجلس طرحی را مصوب کرد که برای جلوگیری از مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها .قابل دریافت است

 .سعه ملی به طرح اشتغال روستایی اختصاص یابدو اشتغال در این مناطق، یک و نیم میلیارد تومان از محل صندوق تو

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶11۰۹۰۰15۰۰ 
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 تامین منابع مالی

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۴تاریخ: 

 میلیارد دالر تسهیالت از صندوق توسعه ملی به عشایر۱.۵پروژه در ایام دهه فجر/ اختصاص  ۱۱۳افتتاح 

 .میلیارد تومان در ایام دهه فجر خبر داد8پروژه با اعتباری بالغ بر 11۳قندالی از افتتاح 

 سازمان امور عشایرکرمعلی قندالی رئیس ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

پروژه با 11۳بهمن( که به مناسبت دهه فجر در حال برگزاری است، اظهار کرد: امسال در ایام دهه فجر 14در نشست خبری )امروز 

های زیر بنایی بهره مند خانوار از نعمت۳۰۰هزار و ۶میلیارد تومان در کل کشور افتتاح خواهد شد که بدین منظور 8اعتباری بالغ بر 

درصد تخصیص اعتبارات عمرانی 45های اعتباری، امسال رغم محدودیتوی افزود: علی.غل ایجاد خواهد شدش ۶۰۰هزار و ۶و حدود 

میلیارد تومان آن نقدی و مابقی به 1۶پروژه ملی اختصاص یافت که 25میلیارد تومان تسهیالت به اجرای ۳۳داشتیم و بدین منظور 

میلیارد تومان تسهیالت ارزان 4۰۰ل گذشته از محل مدیریت بحران حدود قندالی ادامه داد: ظرف سه سا.صورت اوراق تخصیص یافت

میلیارد تومان آن تا کنون 25۰ساله و ضمانت زنجیره ای برای تشکل های وابسته مصوب شد که 5درصد، بازپرداخت 4قیمت با سود 

م مسئول در بخش دیگر سخنان این مقا.درصد آن جذب شده و مابقی تا پایان سال جذب خواهد شد8۰تخصیص یافت و بیش از 

به زنجیره تولید گوشت قرمز خبر داد و گفت: این منابع در دو  صندوق توسعه ملی میلیارد تومان اعتبار از11۰خود از اختصاص 

 میلیارد تومان در نیمه دوم سال ابالغ شد که در یک5۰استان ابالغ و  1۹میلیارد تومان در ۶۰مرحله توزیع شد که در مرحله اول 

وی ادامه داد: با توجه به موافقت مقام معظم رهبری .های زنجان، خراسان رضوی جنوبی و فارس توزیع شدماه گذشته به استان

 .هزار نفر تخصیص یافت 1۰میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیالت به روستاییان و عشایر و شهرهای کمتر از 1.5

 ا قیمت یارانه ای تا نیمه اول اردیبهشتاستمرار توزیع علوفه دامی ب

رئیس سازمان امور عشایر تصریح کرد: با توجه به بحران خشکسالی و کاهش نزوالت جوی به عنوان یک پدیده تأثیرگذار در زندگی 

ای قیمت یارانه با علوفه دامی هزارتن 21۰ توزیع به اقدام تاکنون  ها و اتحادیه عشایری با کمک پشتیبانی امور دامعشایر، تشکل

 در کردستان استان از غیر به قندالی با اشاره به اینکه .میان عشایر کرده است که این امر تا نیمه اول اردیبهشت ادامه خواهد داشت

درصد عشایر در حوزه زاگرس و مابقی در حوزه البرز و مرکزی مستقر  ۶5تا  ۶۰کشور عشایر وجود دارد، افزود:  هایاستان بقیه

 .دهستن

 نگرانی برای تأمین گوشت قرمز شب عید وجود ندارد**

شود، بیان کرد: تولید سالیانه میلیون رأس دام پرواربندی از طریق عشایر وارد بازار می ۹.5این مقام مسئول با اشاره به اینکه سالیانه 

به گفته وی با توجه به .گیردبر می کشور را در گوشت قرمز تولید درصد 25هزارتن است که این میزان  2۰۰گوشت قرمز عشایر 

رئیس .داردن وجود  عید شب قرمز گوشت شود، جای هیچ گونه نگرانی برای تأمینآنکه گوشت قرمز به اندازه کافی در کشور تولید می

ها برای عمده استانسازمان امور عشایر ادامه داد: با توجه به تسهیالتی که از طریق مدیریت بحران در اختیار عشایر قرار گرفته است، 

وی با اشاره به اینکه ایجاد زنجیره گوشت قرمز کار .پرواربندی وارد میدان شدند، به همین دلیل نگرانی بابت کمبود گوشت نداریم

پروژه تکمیل زنجیره تولید از طریق تسهیالت صندوق توسعه ملی در حال پیگیری است که حداقل نیمی از  :دائمی است، بیان کرد

 کیلو ۶ ازای در گوشت کیلو یک تولید قندالی در ادامه افزود: با توجه به.ی کشور قابل پرواربندی در زنجیره تولیدی خواهد بودهادام

 .وری منابع از جمله اهدافی است که در اصالح ژنتیک زنجیره دیده شده استعلوفه، بهره

  هزار خانوار تا پایان سال از انرژی خورشیدی 4۵بهره مندی **
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سال گذشته در حال اجرا است، اظهار  2۰های فسیلی عشایر از رئیس سازمان امور عشایر با اشاره به اینکه طرح جایگزینی سوخت

کرد: این امر در حوزه بهره برداری انرژی غیر فسیلی نفت سفید، گازوئیل و کپسول گاز تأثیر خوبی داشته است و براساس برآوردها 

 .کپسول تأمین می کنیم که با این وجود بخش قابل توجهی از انرژی آنان را فراهم خواهیم کرد ۳۶ر سالیانه به ازای هر خانوا

پیش رو به شمار می رود،بیان کرد: براساس توافق با وزارت  مهم های طرح از یکی  پاک های انرژی از  وی با اشاره به اینکه استفاده

 .قرار گیرند دیانرژی خورشی نیرو درصددیم که خانوارها تحت پوشش

خانوار عشایری تحت پوشش انرژی خورشیدی قرار گرفتند، گفت: باتوجه به رفع موانع  12۰۰، ۹2قندالی با اشاره به اینکه تا سال 

 .هزار خانوار دیگر تحت پوشش استفاده از انرژی های خورشیدی قرار خواهند گرفت 45تا  4۰پیش روی وزارت نیرو، 

 تانکر به عشایردستگاه  ۶۰۰خدمات دهی **

درصد عشایر فراهم بود، افزود: هم اکنون این رقم  2۰این مقام مسئول با اشاره به اینکه در اوایل انقالب دسترسی به جاده تنها برای 

 .درصد افزایش یافته است ۹5به 

درصد  ۶۰ت، افزود: امروز بیش از وی با اشاره به اینکه در بحث توسعه سازماندهی عشایر اسکان و کوچ آنها مورد نظر این سازمان اس

آب آشامیدنی سالم را در این سامانه عرضه می کنیم و در زنجیره گوشت قرمز،صنایع دستی، تولیدات عشایری،گردشگری و اشتغال 

 .زنان عشایر را مورد حمایت قرار داده ایم

انکر به صورت شبانه روز به مناطق عشایری خدمات دستگاه ت ۶۰۰های ایجاد شده، به گفته قندالی در حوزه آبرسانی افزون بر شبکه

 .دهندمی

 سرمای اخیر خسارتی به دام های عشایر وارد نکرد **

این مقام مسئول در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به مسدود شدن راه های عشایری توسط نهاده های دولتی، بیان کرد: در طول 

ی مسیرها را اشغال کردند به طوریکه بخش عظیمی از احداث بزگراه ها، شهرک های سال اخیر، برخی افراد به صورت غیر قانون ۳5

نقشه  ۹2ها در مسیرهای کوچرو و میان بند عشایر ایجاد شده است که از سال های مسکونی و حتی پادگانخدماتی و ایجاد شهرک

 .م کردبرداری از مسیر عبوری عشایر انجام شد و در آینده اطلس راه را منتشر خواهی

های عشایر وارد نکرده است، افزود: با توجه به سامانه پیش آگاهی بحران، سرمای اخیر وی با بیان اینکه سرمای اخیر خسارتی به دام

 .خسارتی وارد نکرده است

ال انجام است درصد کوچ به صورت مکانیزه در ح ۷5قندالی با تأکید بر اینکه خشکسالی تأثیری در روند کوچ ندارد، گفت: هم اکنون 

 .ها تأثیرگذار استو تنها خشکسالی بر افزایش هزینه تمام شده به سبب مصرف بیشتر نهاده

ای به منظور جلوگیری از بروز خسارت هزارتن نهاده دامی با قیمت یارانه ۹۰۰به گفته این مقام مسئول در چهار سال گذشته 

 .خشکسالی به عشایر توزیع شد

صندوق خرد با  ۳۰8درصد جمعیت عشایر کشور را زنان تشکیل می دهند، اظهار کرد: برای زنان عشایر  5۰وی با اشاره به اینکه 

 .اعتباری بیش از یک میلیارد تومان بالعوض تشکیل دادیم

ان ایم که سازمرئیس سازمان امور عشایر تصریح کرد: طرح ارائه خدمات آموزش به جامعه عشایری را در دستور کار خود قرار داده

 .های تولید تحت پوشش قرار بگیرندبهزیستی و رفاه اجتماعی در آن حضور خواهند داشت تا زنان سرپرست خانوار در تمامی حوزه

http://www.yjc.ir/fa/news/۶42454۳/%D8%A۷%D۹%81%D8%AA% 
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 مالیتامین منابع 

 ایران اکونا – ۱۳۹۶بهمن / /  ۱۴شنبه , 

 درصد افزایش یافت ۲۱تسهیالت بخش کشاورزی 

ماهه امسال تسهیالتی که این بانک در اختیار بخش کشاورزی قرار داده نسبت به مدت مشابه  1۰یک مقام مسئول بانکی گفت: در 

 .درصد رشد داشته است 21سال قبل 

هزار  2۹هزار میلیارد ریال)  2۹۰ماهه امسال  1۰بری که به مناسبت دهه فجر، اظهار داشت: در روح اهلل خدا رحمی، در نشستی خ

درصد رشد داشته  21میلیارد تومان( تسهیالت در اختیار بخش کشاورزی قرار دادیم که این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

کشاورزی، اعالم کردیم که پرداخت تسهیالت برای بخش هایی از  وی افزود: براساس هماهنگی های انجام شده با وزارت جهاد.است

حوزه کشاورزی بدون محدودیت انجام می شود که مکانیزاسیون، توسعه گلخانه ها و پرورش ماهی در قفس از جمله این بخش ها 

لیارد تومان رسیدیم و می 1۳۰۰این مقام مسئول افزود: در پرداخت تسهیالت به بخش مکانیزاسیون سال گذشته به رکورد .است

 .میلیارد تومان تسهیالت به این بخش پرداخت شود 12۰۰امسال پیش بینی می شود 

خدارحمی با اشاره به توسعه طرح های پرورش ماهی در قفس در کشور نیز افزود: این دانش طی سالهای اخیر در کشور بومی شده 

هزار تن تسهیالت پرداخت شده و این واحدها در  12ظرفیت بیش از واحد پرورش ماهی در قفس با  11است؛ برای در سال جاری 

 .استانهای بوشهر، هرمزگان و در سواحل شمالی دریای خزر شروع به کار کرده اند و در حال بهره برداری است

 .هزارتن پرورش ماهی در قفس منعقد شود ۳۰وی اظهارامیدواری کرد: تا پایان سال قرارداد تولید 

میلیون تومان، توانستیم  1۰۰مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: از اواخر سال گذشته تاکنون از محل بخشودگی جرایم در تسهیالت زیر 

 میلیارد تومان از کشاورزان تسهیالت معوق را وصول کنیم. 2۰۰هزار و  2

شعبه کارگزاری  1۰ها و گفت قبل از تحریم های بانک کشاورزی در کشورهای خارجی هم اشاره کردوی به افزایش تعداد کارگزاری

 کشور دنیا داریم. ۶۰کارگزاری در  ۹۳ها بانک کشاورزی در کشورهای خارجی داشتیم، اما پس از تحریم

میلیارد تومان خبر داد و اظهار داشت: کشت و  245شرکت زیرمجموعه بانک کشاورزی به ارزش  4خدارحمی همچنین از واگذاری 

شرکت بزرگ را در دست واگذاری داریم که مقدمات  4چند شرکت ابزاری از جمله آنهاست و برای سال آینده  آب وصنعت میان

 پذیرش آنها در بورس انجام شده است.

های در حال واگذاری اشاره کرد و گفت: جالب اینجاست که شرکتی مدیرعامل بانک کشاورزی به یکی از مشکالت پیش روی شرکت

 ایم، اما مشتری برای آن مراجعه نکرده است و باید با رایزنی مشتری ایجاد کنیم.بار مزایده کرده 4مانند کارون را 

هزار میلیارد تومان در مرحله اول از اعتبار  5اضافه شد و  ۹5خدارحمی گفت: با حمایت مجلس و دولت یک تبصره به قانون سال 

میلیون تومان را تسویه کنند و  1۰۰ها معوقات زیر با ارائه یارانه به بانکبینی شده به بانک مرکزی اختصاص داده شد، تا دولت پیش

سود را دولت پرداخت کند و جرائم را هم  میلیون تومان، 1۰۰این امکان برقرار شد، تا در صورت تسویه نقدی تسهیالت معوق زیر 

 هزار پرونده را تعیین تکلیف کردیم./ ۳25میلیارد تومان وصول کنیم و  2۰۰هزار و  2ببخشیم و از این محل توانستیم 

http://iranecona.com/81554/%D8%AA%D8%B۳%D۹%8۷%DB 
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۹تاریخ: 

 ای، نسخه شفابخش خشکسالی استهای گلخانهتوسعه شهرک

 .ای در مناطق مستعد،بحران منابع آبی در کشور مرتفع خواهد شدیک مقام مسئول گفت: با توسعه شهرک های گلخانه

، علی اشرف منصوری مدیرعامل شرکت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

مجتمع و  115های کشاورزی در نشست خبری که به مناسبت سالروز پیروزی انقالب اسالمی برگزارشد، اظهار کرد: تا کنون شهرک

 .شاورزی شده استک های شهرک شرکت تحویل هکتار ۶2۷ و هزار ۷ سطح در استان 2۹ه، شیالت و دامپروری در شهرک گلخان

هکتار در اولویت واگذاری بخش خصوصی قرار  ۷۰۰هزار و  2مورد با مساحت  ۹1ای، شهرک گلخانه ۹8به گفته وی؛ از مجموع 

 .هکتار آن به سرمایه گذاران واگذار شده است ۷۰۰گرفت که 

هزار و  ۳هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم با سرمایه گذاری بالغ بر  ۳5منصوری ادامه داد: پس از بهره برداری شهرک ها حدود 

 .گرددمیلیارد تومان ایجاد می 4۰۰

 .هکتار خبر داد 4۷۶مورد مجوز تاسیس شهرک های گلخانه ای به مساحت  24این مقام مسئول از صدور 

های اخیر است، یادآور شد: با توسعه شهرک های ای نسخه شفا بخش خشکسالیهای گلخانهینکه توسعه شهرکوی با اشاره به ا

 .گلخانه ای در مناطق مستعد مشکل کمبود منابع آبی در کشور مرتفع خواهد شد

 افزایش تولید یکی از محوری ترین برنامه اقتصاد مقاومتی است

: گیرد، افزودت احداث زیرساخت های شهرک های کشاورزی با منابع اعتباری دولت صورت میوی با اشاره به اینکه بخش عمده عملیا

 های سال طی ملی منابع محل از ها، زیرساخت تکمیل به کمک جهت کشاورزی جهاد هایسازمان  عالوه بر اعتبارات استانی، توسط

 .است شده هزینه ها زیرساخت مطالعات و تکمیل برای ریال، میلیارد ۶۰۰ بر بالغ اخیر

هزار هکتار آمایش و استعداد یابی صورت  125های کشاورزی در سطحی معادل منصوری با اشاره به اینکه برای توسعه و ایجاد شهرک

های کشاورزی با محوریت توسعه گلخانه استان در این عرصه ها با هدف توسعه شهرک 2۳گرفته است، گفت: مطالعات تکمیلی در 

های گلخانه و های کشاورزی، کار تکمیل سازهاین مقام مسئول ادامه داد: با توجه به نوپا بودن شرکت شهرک.م استها در حال انجا

آغاز بهره برداری و تولید در چهار استان همدان، اردبیل، جنوب کرمان و کهکیلویه و بویر احمد شروع شده و مابقی در حال برنامه 

شهرک شیالتی در  44رک های کشاورزی؛ براساس تفاهم صورت گرفته با سازمان شیالت، به گفته مدیرعامل شرکت شه.ریزی است

 .است شده کارسازی نصر جهاد موسسه طریق از  مورد از آنها 1۰سواحل آب های جنوب و شمال کشور پیش بینی شده که تاکنون 

ق روبرو هستیم، افزود: برای مهار خشکسالی تنها وی با اشاره به اینکه با کاهش سطح آب های زیرزمینی و فرونشست در برخی مناط

ها با هدف افزایش تولید و بهره وری مصرف آب یکی به گفته وی؛ توسعه گلخانه .راه عالج در حوزه کشاورزی توسعه گلخانه ها است

مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی ادامه داد: اشتغال و توسعه .به شمار می رود اقتصاد مقاومتیاز محوری ترین برنامه های 

ورزی رفع این چالش ها است که بدین منظور اولویت اول این شرکت و وزارت جهاد کشاصادرات از دیگر اولویت های توسعه گلخانه

هزار هکتار اعالم کرد و گفت: از مجموع  12وی سطح زیر کشت کنونی گلخانه های کشور را بیش از .ها و مشکالت قرار گرفته است

هکتار گل و گیاهان  5۰۰هزار و  2هکتار به کشت سبزی و صیفی، توت فرنگی و گیاهان دارویی و  5۰۰هزار و  ۹هزار هکتار،  12

میلیون گل  5۰۰میلیون تن انواع محصوالت گلخانه ای و بیش از یک میلیارد و  2ص دارد که از این میزان سالیانه زینتی اختصا

ای منصوری با اشاره به اهمیت و مزایای توسعه کشت گلخانه.میلیون گل و گیاه زینتی گلدانی تولید می شود ۳۶۰شاخه بریده و 
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حل موثر برای مقابله با چالش کم آبی و بیکاری، توجه به زنجیره تولید با هدف ایجاد  های گلخانه عالوه بر راهگفت: توسعه شهرک

 .ارزش افزوده، توسعه صادرات، رعایت الگوی کشت و بازارپسندی بیشتر محصوالت از جمله مزایای آن به شمار می رود

و آب مصرف می شود، در حالیکه در فضای گلخانه با کیل 4۰۰وی در ادامه افزود: در فضای آزاد به ازای هر کیلو تولید گوجه فرنگی 

کیلو است که با وجود خشکسالهای اخیر، توسعه گلخانه ها در کشور اهمیت  ۳۰درصدی مصرف آب، این میزان حدود  1۳کاهش 

ن کرد: در هر مترمربع برابر فضای باز است، بیا 1۰منصوری با اشاره به اینکه افزایش تولید در واحد سطح گلخانه بیش از .فراوانی دارد

 .کیلو است 2شود، در حالیکه این میزان در فضای باز کیلو خیار تولید می 2۰گلخانه، حداقل 

 .دوره گوجه فرنگی در فضای گلخانه کشت می شود 2دوره خیار و  ۳به گفته این مقام مسئول؛ در طول سال حداقل 

امناسب خاک امکان تولید محصول وجود ندارد، تصریح کرد: با روش وی با اشاره به اینکه در برخی اراضی به دلیل کیفیت ن

 .هیدروپونیک در فضای گلخانه امکان تولید محصول وجود دارد

 درصد به مناطق محروم 4پرداخت تسهیالت روستایی و عشایری با بهره  

گذاران برای پرداخت تسهیالت به سرمایهمنصوری از پرداخت تسهیالت عشایری و روستایی به فعالیت های کشاورزی خبر داد و گفت: 

از محل منابع توسعه روستایی و عشایری و صندوق توسعه ملی محدودیتی وجود ندارد و به میزان ایجاد فعالیت کشاورزی به ویژه 

تقاضیان درصد سرمایه گذاری تسهیالت از بانک های عامل به م 8۰گلخانه، پرورش ماهی در قفس و صنایع تبدیلی در شهرک ها تا 

 .پرداخت می شود

مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی در ادامه یادآور شد: تسهیالت روستایی و عشایری برای مناطق محروم و مرزی با نرخ بهره 

درصد پرداخت می  1۰درصد و سرمایه در گردش با سود  ۶هزار نفر با سود 1۰درصد و مناطق روستایی با تراکم جمعیت کمتر از  4

های های گلخانه ای را تنها راه موثر برای مقابله با چالش کم آبی دانست و گفت: تالش ما در شرکت شهرکوسعه شهرکوی ت.شود

گذاران و بهره برداران است، به طوریکه در شهرک های آماده واگذاری صدور مجوز ای کوتاه کردن بوروکراسی برای سرمایهگلخانه

 .اراضی شهرک پس از آغاز بهره برداری به صورت قطعی به سرمایه گذاران واگذار می شود برای متقاضیان یکروزه صادر می شود و

http://www.yjc.ir/fa/news/۶41۷8۷2/%D8%AA%D۹% 
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 تولیدات باغی

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۲تاریخ: 

 هاهزار هکتار، زیر کشت گلخانه ۱۲

هزار هکتار رسیده است که این امر تاثیر  12ها در کشور به یک مقام مسئول گفت: طبق آمار در دو سال اخیر سطح زیرکشت گلخانه

 .بسزایی در تولید، حفظ منابع پایه و اشتغال دارد

اه گروه اقتصادی باشگ صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگارعلی اشرف منصوری مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی در گفتگو با 

 ۹1 در کشور آماده واگذاری است، اظهار کرد: اخیرا فراخوان واگذاری شهرک کشاورزی 115، با اشاره به اینکه خبرنگاران جوان

 گونه محدودیتی وجود ندارد.شهرک کشاورزی را اعالم شده است و هم اکنون برای جذب سرمایه گذار در همه استان ها هیچ

به گفته وی؛ در دو سال اخیر شرکت خدمات کشاورزی با هدف توسعه شهرک ها در زیربخش های مختلف شیالت، دام وطیور و 

و تامین بستر مناسب برای توسعه کشاورزی در شهرک ها از اهداف اصلی این شرکت به گلخانه ها تاسیس شد و ایجاد زیرساخت ها 

 با عشایری و روستایی منابع از تسهیالت اعطای و مجوز صدور در زائد های بوروکراسی حذف با  شمار می رود.منصوری ادامه داد:

 خواهیم بود.اخت طوالنی مدت و سود مناسب در آینده، شاهد توسعه گلخانه ها بازپرد

را یکی از دستاوردهای انقالب دانست و افزود: براساس آخرین آمار در  توسعه گلخانه ها مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی،

هزار هکتار رسیده است که این امر تاثیر بسزایی در تولید، حفظ منابع پایه  12دو سال اخیر سطح زیرکشت گلخانه ها در کشور به 

ی توسعه گلخانه ها را رویکرد اصلی دولت برشمرد و گفت: براساس مطالعات آمایش استان ها، مکان های زیادی برای و اشتغال دارد.و

ش های تولید بیش از پیگذاری و کاهش هزینهای شناسایی شده تا با تسهیل شرایط سرمایهتوسعه گلخانه ها و شهرک های گلخانه

فراهم کنیم.این مقام مسئول در خاتمه یادآور شد: در ایام مبارک دهه فجر پروژه های  گذاران در بخشزمینه را برای حضور سرمایه

 به بهره برداری خواهد رسید. شهرک های کشاورزیمتعددی با حضور مقامات محلی و استانی در تعدادی از 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶415۳۳1/%DB%B1%DB%B2%D-۹% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6415331/%DB%B1%DB%B2-%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

59 
http://awnrc.com/index.php 

 تولیدات زراعی
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۰تاریخ: 

 گذار، گرفتار بیماری آنفوالنزا حاد پرندگانرصد صنعت مرغ تخم د۷۳

 .گذار درگیر بیماری آنفوالنزای حاد پرندگان هستنددرصد صنعت مرغ تخم ۷۳رییس سازمان دامپزشکی گفت: 

ییس سازمان دامپزشکی ، علیرضا رفیعی پور رگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

در نشست خبری که به مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزارشد، اظهار کرد: در ماه های آتی تا پایان سال 

میلیون راس دام سبک و سنگین علیه بیماری لمپی اسکین واکسیناسیون 15میلیون راس دام برعلیه تب برفکی، 4هزار نفر شتر و 12

 .میلیون راس بدن گاو سم پاشی شده است 15میلیون متر مکعب جایگاه دام و  ۳چنین شدند، هم

میلیارد تومان خدمات به مرغداران، زنبورداران و آبزیان ارائه خواهد  4۷وی افزود: در این مدت زمان باقی مانده تا پایان سال بیش از 

میلیون راس دام سنگین علیه بیماری تب برفکی،  ۷دام سبک و میلیون راس  2۹رفیعی پور ادامه داد: در نه ماهه امسال .شد

هزار راس سنگین علیه بیماری  2۷۳میلیون راس علیه بیماری لمپی اسکین، یک میلیون راس علیه تب مالت گاوی، یک میلیون و 5۳

 .هزار قالده سگ به طور رایگان واکسینه شدند۳54سیاه زخم و 

با همکاری بخش خصوصی و دولتی سراسر کشور انجام شد  واکسیناسیون رایگانی گذشته به گفته این مقام مسئول؛ طی سالها

 .که این اقدام منجر به کاهش کانون های تب برفکی، طاعون نشخوارکنندگان کوچک شد

ز ابیان کرد: هم اکنون ایران و بسیاری  آنفوالنزای حاد پرندگانوی در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت شیوع 

استان درگیر بیماری آنفوالنزا حاد  1۶کشورهای پیشرفته دنیا با این بیماری درگیر هستند. بنابر آخرین آمار تا روز گذشته بیش از 

 .واحد آلوده بیشترین کانون و لرستان و سمنان تنها یک کانون آلوده داشتند 114پرندگان هستند که استان قم با 

 .هستند h5 و n8 در سراسر کشور گرفتار بیماری کانون421به گفته وی؛ در مجموع 

درصد صنعت مرغ تخم گذار درگیر بیماری آنفوالنزا 73 :گذار تاکنون خبر داد و گفتمیلیون مرغ تخم 21رفیعی پور از معدوم سازی 

دارد، افزود: البته در بسیاری وی با اشاره به اینکه در استان های قم، یزد و اصفهان احتمال طغیان بیماری وجود .حاد پرندگان هستند

 .از استان هایی که بیماری قبال در آنجا شیوع داشته است؛ گزارش مجدد بیماری نداشتیم

کشور اروپایی درگیر بیماری آنفوالنزا حادپرندگان بودند، بیان  ۶5حدود  ۹۶و  ۹5رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه در سال 

حشی وجود ندارد و به همین خاطر از حوزه حیات وحشی به حوزه مرغ بومی و روستایی و صنعت کرد: امکان کنترل پرندگان و

 کارگران آمد و رفت و دامپزشکی سازمان نظارت از خارج مرغی کود تن میلیون 2 از بیش وجود وی ادامه داد: .سرایت کرده است

 .دارد همراه به را ها کانون در بیماری تشدید موقت،

دآور شد: نگهداری طیور در قفس یکی از راه های کنترل بیماری در دنیا محسوب می شود، در حالیکه ما با واکسیناسیون رفیعی پور یا

درصد صنعت طیور در یک محل بر تشدید بیماری  8۰به گفته این مقام مسئول؛ تمرکز بیش از .هستیم ایمنی سطح افزایش به دنبال

 .دستور وزیر باید از تراکم واحدها پرهیز شودآنفوالنزا نقش بسزایی دارد که بنا بر 

 ماهه امسال 9میلیون تن فرآورده های دامی در  ۲بازرسی 

ماهه امسال  ۹از کشتارگاه های دام بیان کرد: در  وی در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت بازرسی و نظارت بهداشتی 

 .شتر و شتر مرغ نظارت بهداشتی صورت گرفته است هزار راس دام گوسفند، بز، 2۰۰میلیون و  1۰بیش از 
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عملیات بازرسی بر تولید و عرضه محصول صورت  فرآورده های دامیمیلیون تن  2از  بیش امسال ماهه ۹ در رفیعی پور ادامه داد: 

رسی های الزم حدود کیلو فرآورده ضبط شد که پس از بر 2۰مورد غیربهداشتی برخورد و حدود  126گرفت که در این بازرسی ها با 

هزارتن محصوالت لبنی،  ۳ماه امسال بیش از  ۹به گفته این مقام مسئول؛ در .هزار کیلو محصول نیز معدوم شد 5۷4میلیون و  ۳

 15هزارتن تخم مرغ نطفه دار، یک میلیون عدد جوجه یکروزه،  8هزارتن میگو،  2۳هزار راس گوساله کشتاری،  ۶نفر شتر،  741

قالده سگ و  ۷8هزار قطعه پرنده زینتی و  ۹4راس اسب،  ۹تن خرچنگ،  ۳5هزارتن ماهی تازه،  ۳4اهیان خوراکی، میلیون قطعه م

 .گربه صادر شده است

پروژه شامل درمانگاه،  4۶رئیس سازمان دامپزشکی از افتتاح  پروژه در حوزه دامپزشکی دردهه فجر به بهره برداری می رسد 46

 18میلیارد تومان در  2۰۰ارستان دامپزشکی در دهه فجر خبر داد و گفت: این پروژه ها با ارزش بالغ بر داروخانه، کشتارگاه و بیم

اشتغال  81۷درصد این مبلغ از منابع دولتی و مابقی بخش خصوصی است که بدین منظور  1۰استان کشور افتتاح خواهد شد که 

 .اشتغال غیرمستقیم در بخش ایجاد خواهد شد 158۳مستقیم و 

 آمار دقیقی از دامپزشکان بیکار نداریم

 ۳۶در ادامه این نشست محمد رضا صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی با اشاره به اینکه تعداد اعضا این سازمان تا روز گذشته به 

حالیکه امسال کردند، در واحد درمانگاهی در بخش خصوصی فعالیت می 18، تنها ۹۳نفر رسید، گفت: تا قبل از سال  ۶۳4هزار و 

 . واحد رسیده است ۶۳4هزار و  ۳۶این رقم به 

ه دو دسته مسئولیت را عهد افزایش بهره وری و نظام جامع دامپروری وی افزود: به استناد قانون تاسیس نظام دامپزشکی و قانون

از مجلس، مشارکت در برنامه  دار هستیم که دفاع از حقوق صنفی اعضا و حقوق شاغلین، تنظیم روابط حرفه ای و استانداردسازی

 .بهداشت عمومی در حوادث غیرمترقبه و آموزش و پژوهش تاکید شده است

کمیته فعال در سازمان وظایف متعددی دارند، تصریح کرد: برگزاری کنگره های مختلف یکی از این  14صفری با اشاره به اینکه 

نفر و  5۰هزار و  14کنگره با ماهیت بین المللی با حضور  18ود سال گذشته حد 2۰وظایف به شمار می رود که بدین منظور در 

به گفته این مقام مسئول؛ در اردیبهشت سال آینده سومین کنگره بهداشت مواد غذایی .مقاله برگزار شده است 5۶هزار و  ۶ارائه 

التحصیل متناسب با گردش فعالیت ها برگزار دوره بازآموزی و نوآموزی برای افراد فارغ  15۰۰وی ادامه داد: تاکنون .برگزار خواهد شد

 .شده است که این امر در تمدید و صدور پروانه ها نقش موثری داشتند

فقره پروانه بهره برداری و بهسازی در حوزه  22۶هزار و  ۶1رئیس سازمان نظام دامپزکشی با اشاره به اینکه تا پایان دی ماه امسال 

 .ب صادر شده است، افزود: در صدور این پروانه ها از ظرفیت بخش غیردولتی استفاده کردیمهای دامپروری، مرغداری و پرورش اس

دستگاه برتر در ارائه فعالیت های الکترونیکی در سال گذشته شناخته شده ایم، یادآور شد: از اواخر  15وی با اشاره به اینکه جزء 

 .گیرد که سرعت عمل از مزیت های این فرآیند به شمار می رودت میسال گذشته صدور پروانه ها در پنجره الکترونیک سازمان صور

 قیدقی آمار  البته است، سازمان جدی های دغدغه از یکی  این مقام مسئول در خاتمه گفت: تعرفه دامپزشکی و اشتغال دامپزشکان

 .ندارد وجود کشور در بیکار دامپزشکان تعداد از

http://www.yjc.ir/fa/news/۶41۹۳24/%DB%B۷%DB%B۳%D-8%B 
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 تولیدات دام و طیور

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۲تاریخ: 

 مرغداران استان تهران و قم درگیر آنفوالنزای مرغی

های مرغداری استان قم با بیماری آنفوالنزای فوق درصد واحد 8۰های مرغداری استان تهران و یک مقام مسئول گفت: تمام واحد

صنعت،تجارت و  گذار در گفتگو با خبرنگارفرزاد طالکش دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم.حادپرندگان درگیر هستند

یوع اظهار کرد: روند ش شیوع آنفوالنزای فوق حادپرندگان ، درباه آخرین وضعیتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

ی اخیر گزارشی مبنی بر شیوع بیماری بیماری در تمامی استان ها به جز قم به کندی در حال پیشروی است، به طوریکه در روزها

درصد واحدهای مرغداری استان قم درگیر  8۰روز گذشته به طور متوسط،  2۰به گفته وی؛ در .ای اعالم نشده استبه صورت توده

ی آنفوالنزای این مقام مسئول ادامه داد: تمامی واحدهای مرغداری استان تهران با بیمار.بیماری آنفوالنزای فوق حاد پرندگان شده اند

 فهاناص و  های مشهد، فارسهای توزیعی در استان تهران از منابع وارداتی و استانفوق حادپرندگان درگیر هستند، بنابراین تخم مرغ

 مرغ تخم عدد هر نرخ  تومان اعالم کرد و گفت: 200هزار و  ۶درب مرغداری را  نرخ هر کیلو تخم مرغطالکش .شود می تامین

گذار در پاسخ دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم.تومان اعالم شده که این قیمت کامال متعادل است 5۰۰ ها فروشی خرده در

رسد، بیان کرد: براساس آخرین آمار تومان به فروش می 8۰۰تا  ۶۰۰ها به قیمت به این سوال چرا هر عدد تخم مرغ در خرده فروشی

ها ممکن است برخی خرده فروشان اقدام به گران فروشی کنند که در صورت گزارش مردم با از روند بازار و کنترل تعزیرات؛ تن

تومان در فروشگاه  ۶۰۰هزار و  12به گفته وی؛ هم اکنون هر شانه تخم مرغ با نرخ مصوب .متخلفان، به طور قطع برخورد خواهد شد

قیمت  گذاردبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم.ی شودهای زنجیره ای و تعاونی کارمندی و میادین میوه و تره بار عرضه م

در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به کاهش دمای هوا، اگر شیوع بیماری روند چند ماه اخیر را داشته باشد،  تخم مرغ

 .قیمتی نخواهیم داشت مطمئنا با محدودیت جدی در عرضه و در نهایت نوسان قیمت روبرو خواهیم شد، در غیراین صورت افزایش

http://www.yjc.ir/fa/news/۶42۰۶8۹/%D۹%85%D8%B1%D8% 
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 چای
 فارس - ۹۶/۱۱/۱۴ : تاریخ

 واردات چای از مالیات و عوارض معاف شد

  .افزوده معاف شد بر اساس ابالغ گمرک، عرضه و واردات انواع چای از پرداخت مالیات و عوارض ارزش 

ای اعالم کرد: عرضه و واردات انواع چای از پرداخت مالیات و ، گمرک در بخشنامهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .افزوده معاف است عوارض ارزش

 ۹۶ماه دی 18مورخ  2۶8/۹۶/1142۰۳۳در این بخشنامه که به تمامی گمرکات اجرایی ارسال شد آمده است؛ پیرو بخشنامه شماره 

افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و معاون مالیات بر ارزش ۹۶ماه بهمن 8مورخ  2۶۰/۳4۳2به پیوست تصویر نامه شماره ص/

افزوده االجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه از پرداخت مالیات و عوارض ارزشدارد: عرضه و واردات انواع چای از تاریخ الزماعالم می

 .باشدمعاف می

 .مقتضی است دستور فرمایید مراتب به واحدها و گمرکات تابعه نیز ابالغ و اقدامات الزم را مطابق مقررات اعمال نمایند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶1114۰۰۰5۳4 
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 چای

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۳تاریخ: 

 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد87

درصد بهای برگ سبز تحویلی به چایکاران پرداخت شده 8۷مطالبات چایکاران، معادل میلیارد تومان از 1۷۷روزبهان گفت: تا کنون 

 .است

 ،روه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگ صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور در گفتگو با خبرنگار 

میلیارد تومان 203هزار تُن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  1۰8خبر داد و گفت: امسال  مطالبات چایکاراندرصد 8۷از پرداخت 

را به طور  وی با اشاره به اینکه دولت قدرالسهم خود.میلیارد تومان آن پرداخت شده است 1۷۷از چایکاران خریداری شد که تا کنون 

روزبهان درباره آخرین .ها پرداخت خواهد شدکامل پرداخت کرده است، افزود: مابقی مطالبات چایکاران با واریز قدرالسهم کارخانه

 824هزار و  ۹1درصد به 4میلیون تومان تسهیالت با بهره ۷۰۰میلیارد و 11وضعیت تسهیالت زراعی به چایکاران، بیان کرد: تاکنون 

های اسفند به منظور خرید نهاده2۷رئیس سازمان چای کشور ادامه داد: چایکاران عضو صندوق تا تاریخ .اخت شده استچایکار پرد

ها، وی با اشاره به آخرین وضعیت فروش چای تولیدی کارخانه.توانند از این تسهیالت بهره مند شوندکشاورزی و زراعی باغات خود می

های اخیر مردم رود، در سالیرانی تنها چای ارگانیک و عاری از هر گونه سم در دنیا به شمار میتصریح کرد: با توجه به آنکه چای ا

های صورت گرفته تا اردیبهشت ماه همزمان با فصل برداشت برگ سبز تمامی ریزیاستقبال خوبی داشتند به طوریکه برحسب برنامه

 .چای تولیدی به فروش خواهد رسید

http://www.yjc.ir/fa/news/۶42۳2۶5/8۷%D8%AF%D8%B1% 
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - ۹۶/۱۱/۱۱ : تاریخ

 گریزی در موضوع خرید تضمینی گندم آسیب جدی به تولید داخلی استقانون /یادداشت اقتصادی

ماه از زمان اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله گندم از سوی دولت، نمایندگان مجلس هم  5با توجه به گذشت  

  .جمهور شدند و ظاهراً علی رغم قانون، خبری از افزایش نرخ خرید تضمینی گندم نیستای خواستار پیگیری رئیسبا انتشار بیانیه

ای با اشاره به عدم اجرای قانون خرید دی ماه با انتشار بیانیه 2۷شورای اسالمی  خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس -گروه اقتصادی

ی های اجرایی از رئیس جمهور درخواست کردند تا در مقابل اقدام غیرقانونی برخی مسئوالن در بدنهتضمینی گندم توسط دستگاه

ماه از موعد مقرر به  4های کشاورزان بعد از گذشت نهدولت برخورد جدی داشته باشد و قیمت گندم سال آینده را متناسب با هزی

مجلس شورای  1۳۶8شهریور ماه سال  21بر اساس قانون تضمینی خرید محصوالت کشاورزی مصوب .اطالع کشاورزان برساند

خرید  اسالمی، دولت به منظور حفظ و تامین امنیت غذایی موظف است محصوالت تولیدی کشاورزان را از آنان در قالب سیاست

 ولتد و داشته جامعه غذایی امنیت تامین در استراتژیکی و ویژه جایگاه که است گندم یکی از محصوالتی .تضمینی خریداری نماید

 .ن قانون باید هر ساله خریداری شودهما طبق

ندم از جمله گطبق قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی دولت موظف است تا به منظور خرید تضمینی محصوالت استراتژیک 

های جاری کشاورزی در سال هر ساله پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی را مبنی بر تعیین قیمت محصوالت کشاورزی طبق هزینه

 .به اطالع کشاورزان برساند "اواخر شهریور ماه هرسال"تولیدی پیش رو محاسبه و در اوایل کشت پائیزه 

د ماه هر سال نیز وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه ی خود در قبال این قانون عمل به همین منظور طبق متن قانون مذکور، اخر مردا

 2۳در این راستا وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم .کندکرده و پیشنهاد قیمتی خود را برای تعیین به شورای اقتصاد ارسال می

 ۹۷زایش قیمت نرخ خرید تضمینی گندم را در سال درصدی اف 1۰تا  ۹دی ماه اعالم کرد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد افزایش 

 .به شورای اقتصاد اعالم کرده است، اما باید دید در شورای اقتصاد نهایتاً چه قیمتی تصویب می شود

 ی مستقیم تعیین قیمت گندم با سطح تولید این محصولرابطه

قیمت این محصول ارتباط مستقیمی با میزان تولید های گذشته مشاهده می شود، با بررسی سیاست قیمتی در خرید گندم طی سال

 .آن در سال های گذشته دارد

های کشاورزان افزایش داشته است، کشاورزان همانگونه که در جدول زیر مشخص است، آن سالی که قیمت گندم متناسب با هزینه

 :نیز سطح تولیدی خود را متناسب با این موضوع تطبیق داده اند
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 گندم به دلیل عدم اجرای صحیح سیاست خرید تضمینی کاهش سطح تولید

های تولیدی کشاورزان و حداقل به دولت طی دوسال اخیر مطابق قانون عمل نکرده و عالوه بر عدم افزایش قیمت گندم طبق هزینه

 .کندها را نیز در موعد مقرر اعالم نمیاندازه ی نرخ تورم، قیمت

رزی مجلس سیاست سازمان برنامه و بودجه عدم تغییر قیمت گندم در سال آینده و یا نهایتا به گفته یکی از اعضای کمیسیون کشاو

 .افزایش یک تا دو درصدی قیمت گندم سال آینده است

های خبری خود در این مطالب در حالی است که محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه یک ماه اخیر در یکی از نشست

 .کندتغییر نمی ۹۷صراحتا اعالم کرد که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی  خبرگزاری فارسپاسخ به 

متاسفانه به دلیل پافشاری سازمان برنامه  :زاده دیگر نماینده ی مجلس شورای اسالمی در این رابطه اعالم کردهمچنین عباس پاپی

بعد از گذشت چندماه از فصل کشت پائیزه به اطالع کشاورزان نرسیده است و این موضوع توسط کمیسیون و بودجه، قیمت گندم 

 .ای حاصل نشدکشاورزی مجلس پیگیری شد اما نتیجه

رسد اختالف نظر سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی عامل اصلی و مهم عدم تعیین قیمت گندم در سال اخیر به نظر می

 .باشدمی 

 اجرایی دولت درخواست نمایندگان مجلس از رئیس جمهور برای پیگیری اقدام غیرقانونی بدنه 

ای از رئیس جمهور درخواست دی ماه سال جاری طی بیانیه 2۷باعث شد، نمایندگان مجلس  سرانجام دولتی نهاد  اختالف نظر بین دو

کنند تا با میانجی گیری در این موضوع از آسیب دیدن منافع قشر زحمتکش جامعه و همچنین به خطر افتادن امنیت غذایی 

 .جلوگیری کند

علنی مجلس قرائت شد؛ نمایندگان خواستار اعالم هرچه  در بیانیه نمایندگان مجلس که توسط محمد حسین فرهنگی در صحن 

 .تر قیمت گندم سال آینده شدندسریع

های مصوبه قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی دولت موظف است قیمت 2در قسمتی از این بیانیه آمده است: طبق تبصره ی 

انه های عمومی اعالم کند، در سال جاری به رغم اینکه وزارت مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی آخر شهریورماه از طریق رس

جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود پایبند بوده و قیمت خرید تضمینی را به شورای اقتصاد ارایه کرده اما همچنان پس از گذشت 

 .استچهار ماه از موعد قانونی دولت قیمت نهایی خرید تضمینی را به جامعه کشاورزی اعالم نکرده 
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با  کند بدنه اجرایی کشورهمچنین آنان تاکید کردند: در این شرایط که رییس جمهوری به دستاوردهای خودکفایی گندم افتخار می

دیر اعالم کردن نرخ خرید گندم این نگرانی را در بین کشاورزان ایجاد می کنند که دولت قصدی برای خرید تضمینی در سال آینده 

دن قانون خرید تضمینی،کاهش سطح تولید در سال آینده و آسیب پذیری امنیت غذایی کشور و کاهش سطح ندارد، نتیجه اجرا نش

 .اشتغال مربوطه خواهد بود

نمایندگان امضا کننده این بیانیه از رئیس جمهوری خواستند اقدام عاجل در اجرای این قانون شدند تا نگرانی این بخش مهم جامعه 

 .میدی فعالیت می کنند برطرف شودکه در سنگر تولید با ناا

 های مطرح تولیدکننده گندمهای حمایتی دولتبررسی برنامه

جریانات سودجویی با طرح شبهاتی در بدنه دولت مبنی بر باال بودن قیمت گندم داخلی نسبت به قیمت گندم جهانی درصدد تاثیر 

 .گذاری به روند تصمیمات سازمان برنامه و بودجه و دولت هستند

حمایت از تولیدات کشاورزی و گندم همواره یکی از برنامه های مهم کشورهای تولیدکننده این محصول در جهان است. اگر دولت 

حمایتی در نحوه ی قیمت گذاری این محصول نداشته است، الاقل در روند تولیدی این محصول و کاهش هزینه های تولیدی نقش 

 .فراوانی داشته است

ن که باالترین ذخایر تولیدی گندم در جهان را به خود اختصاص داده است قیمت گندم داخلی خود را در سطح همچنانچه دولت چی

 .دارد تا کشاورزان بتوانند به تولید این محصول ادامه دهندریال نگه می 15۰۰۰معادل 

دارد ی واردات گندم را در سطح باالیی نگه مییا آمریکا دیگر کشور معتبر تولیدکننده گندم به منظور حمایت از تولیدات داخلی تعرفه

 .تا از این طریق از کشاورزان خود حمایت نماید

همچنین روسیه دیگر کشور مهم تولید و صادرکننده گندم در جهان بعد از تحریم کشورهای اروپایی و آمریکا با یک برنامه ی حمایتی 

خود را مدیریت کرده و در سال جاری رکورد تولید گندم را در جهان  های تولیدی محصوالت کشاورزی و گندمدقیق توانست هزینه

 .بشکند

 ایجاد وابستگی در تامین مواد غذایی قدرت مانور سیاسی بین المللی دولت را کاهش می دهد

ر تولید به خودکفایی د 1۳۹5دولت یازدهم نیز در اوایل شروع به کار خود توانست با اجرای صحیح قانون خرید تضمینی در سال 

 .گندم دست پیدا کند

های حمایتی از تولید داخلی را به سبب واردات از سایر کشورها تغییر نداده و در جهت بنابراین از دولت فعلی توقع می رود تا سیاست

 .تامین امنیت غذایی اقدام کنند

ین ی بدن قدرت مانور سیاسی در عرصهی استراتژیک ترین کاالی مصرفی مردم باعث از دست دامسلما ایجاد وابستگی در مقوله

 .المللی خواهد شد
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 خرید تضمینی

 فارس - ۹۶/۱۱/۱۴ : تاریخ

 طرح قیمت تضمینی و اجرای یک قانون شود/ چالشکه در بورس سکه میپول تا گندمی از کشاورز بی ()بخش اول 

مترقی مدیر مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران در مورد طرح قیمت تضمینی در بورس کاال به جای خرید تضمینی گفت: قیمت  

ر به پول در قیمت تضمینی زودت شود، کشاورزتضمینی بهتر از خرید تضمینی است و در بدترین حالت تبدیل به خرید تضمینی می

  .رسدمحصول خود می

از دو سال اخیر دولت به دنبال راهکاری بود تا بتواند خرید تضمینی محصوالت استراتژیک کشاورزی - خبرگزاری فارس

  .جایگزین کنداز جمله گندم، جو و ذرت را با روش قیمت تضمینی و عرضه در بورس 

 هماب  موضوعی که مخالفانی را هم در پی داشته و معتقدند کشاورز بین بورس کاال و دالالن گرفتار آمده است، زیرا

، به دلیل تاخیر در پرداخت، به جیب کشاورز نمی رود و عمال شود پرداخت دولت توسط باید که تضمینی قیمت التفاوت

 .ماندینی عقیم میطرح حمایتی دولت با اجرای خرید تضم

اما جواد فالح مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کاالی ایران تمام قد از طرح قیمت تضمینی دفاع می کند 

پیش شرط از  ۱۱بندد، به شرط آنکه ها را میو معتقد است این روش شفافیت ایجاد کرده و جلوی بسیاری از دور زدن

 .م کند، به موقع مابه التفاوت را بپردازدجمله اعالم به موقع قیمت را اعال

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کاالی ایران تمام قد از طرح قیمت تضمینی دفاع می کند و معتقد است 

پیش شرط از جمله اعالم  ۱۱بندد، به شرط آنکه ها را میاین روش شفافیت ایجاد کرده و جلوی بسیاری از سوء استفاده

 .قیمت رعایت شود و به موقع مابه التفاوت کشاورزان پرداخت شودبه موقع 

فارس:دلیل اینکه اغلب کشاورزان از طرح قیمت تضمینی بجای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی بویژه در زمینه ذرت یا گندم 

 ناراضی هستند،چیست؟

که چه چیزی تغییر یافته و چه چیزی قبالً وجود  در مقایسه این دو مدل یعنی خرید تضمینی و قیمت تضمینی باید ببینیم :فالح

داشته است. در روش خرید تضمینی که قبالً اجرا می شده در مورد دو محصول ذرت و گندم چه اتفاقی می افتاد. کشاورز محصول 

اید دید در خود را تولید می کرد و مباشر دولتی محصول را از وی تحویل می گرفت و می گفت پول را پرداخت خواهیم کرد. ب

 .شد، چه زمانی پول کشاورز پرداخت شده استهایی که روش خرید تضمینی اجرا میسال

شود و در نهایت کشاورز در روش قیمت تضمینی در حال حاضر ابتدا محصول تولید شده بر روی تابلوی معامالت بورس عرضه می

 ویر که قیمتی التفاوت به ما سپس. کندمی دریافت معامله مانجا از پس کاری روز سه ظرف وجه حاصل از محصول فروخته شده را 

. شود یم پرداخت کشاورز به دولت توسط یارانه، عنوان به کرده اعالم تضمینی قیمت عنوان به دولت که قیمتی با فروخته تابلو

آنچه در خصوص ذرت اجرا شد و التفاوت فوراً و ظرف دو هفته مقرر در قانون پرداخت شود، همانند بنابراین در صورتی که مابه

شود و در صورتیکه این کار هم حتی به موقع انجام نشود کشاورزان کشاورزان ابراز رضایت کردند، این رضایت به طور کامل حاصل می

م زکنند، برخالف روش قبل که باید منتظر تأمین بودجه البه محض فروش محصول سریعاً حداقل دو سوم از پول خود را دریافت می

ماندند. البته طبق مصوبه هیات وزیران این کار باید در عرض دو هفته انجام و پول مورد نظر به حساب کشاورز واریز شود. اما آنچه می

 .که در حال اجرا است، کمی متفاوت است
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های گذشته مقایسه هرچند در مقام مقایسه باید شرایط فعلی را با شرایط پرداخت در روش خرید تضمینی این محصوالت در سال

 یمتق روش در که حالی در شد،می پرداخت تاخیر با کشاورز پول های گذشته به دلیل نبود منابع کل مالی مورد نیاز کرد. در سال

محصول فروخته شده خود در بورس را دریافت کرده و بخش ناچیزی از این پول مانده که  پول از ای عمده بخش کشاورز تضمینی

 .شود.لذا باید توجه شود چه چیزی به چه چیزی تبدیل شده استباید پرداخت 

در مدل خرید تضمینی، کشاورز کل پول خود را باید با تاخیرهای طوالنی مدت می گرفت. در حالی که االن کشاورز بخش عمده ای 

 .از پول خود را از طریق بورس دو روزه یا سه روزه )بسته به روش اجرای طرح( دریافت می کند

تر وجه حاصل ار فروش محصول، اجرای روش قیمت تضمینی در مقایسه با روش قبلی به نفع بندی اینکه از نظر دریافت سریععجم

کشاورز بوده است. البته در این میان ممکن است اجرای این طرح به ضرر برخی افراد غیر کشاورز شده باشد که از شفافیت به وجود 

زنند. به این معنی که به دلیل عدم وجود شفافیت در ر افتادن منافع آنها، به جای کشاورز فریاد میاند و با به خطآمده متضرر شده

دادند که با شفافیت کامل در روش قیمت ای واسطه محصول را به دولت تحویل میهای اجرایی سیاست خرید تضمینی، عدهجنبه

 .تضمینی راه بر روی این سوء استفاده بسته شده است

شما معتقدید که باید میان کشاورز و کسانی که پشت چهره کشاورز پنهان می شوند تمایز قائل شد. میانگین برخورداری فارس: 

کشاورزان از زمین در ایران اندکی بیش از دو هکتار است.آیا به نظر شما در طرح قیمت تضمینی،شخصی که محصول را در بورس 

 ل حضور دارد؟می آورد الزاماً کشاورز است یا همچنان دال

فالح: با توجه به الزام قانون رفع موانع تولید، در مدل قیمت تضمینی تاکید شده که وزارت جهاد کشاورزی باید سامانه اطالعات 

 .کشاورزان را ایجاد کند

 ه کاشته ولزوم اجرای این تکلیف قانونی و براساس آن دانستن اینکه کشاورز کجاست و چه میزان زمین در اختیار وی است و چ

برداشته و غیره باعث شد تا با وجود اینکه ایجاد این سامانه وظیفه بورس کاال نبود اما تیم فناوری بورس کاال با همکاری شرکت 

بازرگانی دولتی ماموریت یافت تا با نوشتن نرم افزاری، سامانه اطالعات کشاورزان را تولید نماید تا برای قبل از فصل برداشت همه 

 .ن شناسایی شوندکشاورزا

در بورس کاال اصرار بر این داریم که کشاورز باید طرف حساب بورس شود و غیر از کشاورز نباید اصالً وارد بورس شود و محصول 

خرده مالکی نیز باید عرض کنم که به طور  عرضه نماید. بنابراین کشاورز بطور مستقیم می تواند وارد این بازار شود. در مورد دغدغه

 .توانند وارد بورس شوندکامل این موضوع در اجرای سیاست قیمت تضمینی مدنظر قرار گرفته و کشاورزان با هر مقدار محصول می

 عرضه های زنبیلی در تابلو معامالت بورس*

 فارس: حداقل عرضه محصول از سوی کشاورز در بورس چقدر است؟

 .کنند توانند کاال عرضه قائل نیست و کشاورزان حتی یک کیلو گرم هم میفالح: بورس هیچ محدودیتی برای کشاورز در تحویل کاال

خاطرم هست در دولت اصالحات وقتی رینگ کشاورزی بورس کاال راه افتاد ، برنج هاشمی میان دو وزیر بازرگانی و کشاورزی  :فارس

 واند محصول خرد خود را واگذار کند؟تنی( معامله شد. چگونه یک کشاورزمی ت 5)کانترکت سایز  5بطور آزمایشی در حجم 

بورس کاالی امروز مشابه بورس کاالی گذشته  .ما ساختارها را تغییر دادیم و زمینه برای عرضه های خرد را فراهم کرده ایم :فالح

برای  وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، این امکانقانون افزایش بهره ۳۳نیست و حداقل در بحث قیمت تضمینی موضوع ماده 

کشاورز فراهم شده که هر میزان محصول تولیدی خود را در بورس عرضه نماید. در آن زمان به جز کانترکت سایز یکی از مشکالت 
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این بود که کشاورز برای فروش محصول خود می بایست تضمین می داد در حالی که کشاورزی که برای تولید محصول خود با بدهی 

 .امین به نبودمواجه بود قادر به تودیع تض

در حال حاضر کشاورز محصول خود را به انباری که بورس کاال پذیرش کرده تحویل می دهد. انبار استانداردی که در بورس کاال 

 .پذیرش شده و ضمن ارایه ضمانت نامه به اتاق پایاپای بورس، به عنوان معتمد بورس محصول را از کشاورز تحویل می گیرد

بی کیفی محصول، اقدام به صدور قبض انبار می کند که به آن گواهی سپرده کاالیی گفته می شود و بر روی آن انباردار پس از ارزیا

 .حجم و کیفیت محصول کشاورز مشخص است

کیلو و هر اندازه ای که وزن محصول باشد به همان اندازه برای کشاورز قبض انبار صادر می کند و کشاورز بر  1124یا  1125مثالً 

ابلوی معامالت بورس کاال از طریق کارگزار می تواند محصول خود را به قیمت پایه مد نظر خود عرضه کند. به این ترتیب روی ت

شود و براساس قیمت معامله پول کشاورز پردازند و کاال به بهترین قیمت تقاضا شده معامله میمشتریان بر روی آن به رقابت می

 .پرداخت می شود

 د انبار در سراسر ایران از سوی بورس کاال پذیرش شده است؟فارس: تا کنون چن

های مشمول طرح قیمت تضمینی باشد که ابتدا محصول و استاندر زمینه کشاورزی کاری که انجام می دهیم به این صورت می :فالح

مورد نیاز اجرای طرح مشخص شوند و قبل از رسیدن به فصل برداشت به کمک وزارت جهاد کشاورزی انبارهای استاندارد مشخص می

 .شوندمی شوند. مطابق با ظرفیت محصولی که در آن استان وجود دارد استاندارد ترین انبارها برای اجرای قیمت تضمینی پذیرش می

 البته ممکن است گاهی اوقات شرایطی بوجود آید که از استاندارد های خود کمی عقب نشینی کنیم مثالً گفته بودیم امسال انبار

هزار تنی نمی پذیریم اما در شرایطی که انبار مورد نیاز از طرف وزارت جهاد کشاورزی تایید شود بورس کاال می پذیرد.  5کمتر از 

 .کما اینکه امسال انبار دو هزارتنی نیز پذیرش شده است

حداقل ظرفیت انبار تا حدی از لذا وقتی شرایط محیطی اجازه نمی دهد و به دلیل ملی بودن طرح، گاهی پیش آمده که در خصوص 

شرایط استاندارد بورس کاال چشم پوشی کنیم. اما از استانداردهای کیفی انبار در نگهداری محصول، حسن شهرت انبار و تضامین 

ایم ادهد، ایستایم. به عنوان مثال محکم در مقابل انبارهای بدنام و انبارهایی که مردم منطقه از آن ها ناراضی هستنانبار کوتاه نیامده

و گفته ایم که کوتاه نمی آییم. اما مواردی بوده که به دلیل نیاز در منطقه، مجبور شده ایم از مواضع خود در مورد حداقل ظرفیت 

 .انبارها کمی عقب نشینی کنیم چون در این طرح کشاورزانی حضور دارند که نیاز به حمایت دارند

بهترین و خوشنام ترین انبارها را از لحاظ فنی پذیرش کرده و از طرفی انباری را که بتواند بورس کاال سعی می کند که درهر منطقه 

 .تضامین را نیز نزد بورس کاال تودیع کند را پذیرش نماید

  ایهمه انبارهای خوب تاالر نقره*

 اید؟فارس: نگفتید تا کنون چند انبار در کشور پذیرش کرده

ش انبارها در طرح قیمت تضمینی یک پذیرش موقت برای دوره اجرای طرح است، بنابراین اینکه چه اول باید تاکید کنم پذیر :فالح

تعداد انبار قبال پذیرش شده است، به این معنی نیست که این انبارها هم اکنون در بورس کاال فعال هستند. بورس کاال انبار را بر 

عیتی است پذیرش می کند. انبارهایی که تاکنون پذیرش شده در حال اساس اینکه چه محصولی و در کجا قرار دارد و در چه وض

 .انبار بوده است ۶۹انبار و برای ذرت  18تعداد  1۳۹۶حاضر برای جو درسال 

مرکز تحویل و برای ذرت نیز تعداد  ۳۷4البته با توجه به اجرای طرح در دو مدل بازار فیزیکی و گواهی سپرده کاالیی، در سال جاری 

تفاوت انبار با مرکز تحویل از نظر ما در آن است که انبار را بورس مستقیم شناسایی و پذیرش کرده  .ز تحویل بوده استمرک 1۹1
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است، ولی مرکز خرید توسط شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مباشر وزارت جهاد شناسایی و پذیرش شده است. در مدل عرضه 

دهد و مباشر به نمایندگی از کشاورز محصول را در تابلوی ویل به مباشر دولت تحویل میفیزیکی کشاورز محصول خود را در مرکز تح

 .نمایدبورس به فروش می رساند و خریدار محصول جهت دریافت محصول به مباشر مراجعه می

 فارس: آمار کل ظرفیت انبارداری این تعداد را ندارید؟

به برداشت آن محصول در آن سال انبار پذیرش می شود و این ظرفیت دائمی  باز هم تاکید می شود که در هر سال معموال نزدیک

برای محصول جو به  1۳۹۶انبار آن فعال هستند. در سال  85اند که هم اکنون حداقل انبار تاکنون پذیرش شده 12۰نیست .بالغ بر 

بورس پذیرش شده است که با توجه به ورود هزار تن ظرفیت انباری در  ۳۰۷هزار تن و برای محصول ذرت حدود  12۰میزان حدود 

 .و خروج محصول به انبارها، تکافوی نیاز انباری برای اجرای طرح را داشته است

 ...سال پیش مطرح شد 5فارس:قیمت تضمینی شاید بیش از 

 .است 8۹فالح : بله قانون آن مربوط به سال 

یای آن در مقابل خرید تضمینی شود. چون در بخش خرید تضمینی قیمت تضمینی قانونی است که کسی نمی تواند منکر مزا :فارس

شما مجبورید به قیمت مشخصی محصول را بفروشید. بحث های زیادی در این زمینه عنوان شده و نوسانی که در این بین وجود 

را تاکید کرده منتهی بحثی که قانون بهره وری کشاورزی نیز آن ۳۳دارد به عنوان مابه التفاوت از سوی دولت پرداخت می شود. ماده 

وجود دارد اینکه چه موانعی و شروطی برای موفقیت این طرح وجود دارد. بورس در کشور ابزار خوبی است منتهی به شرطی که 

 .زیرساخت های آن برای حضور عرضه کنندگان و خریداران فراهم باشد

خرده پای کشور که اغلب از زمین های یک هکتاری و دو هکتاری  طرح شما تا چه حد می تواند ضمانت اجرا داشته باشد؟ کشاورزان

برخوردارند چگونه می توانند دراین بازار فعال شوند. کشاورزی که برای دریافت مابه التفاوت خود با سه ماه زمان مواجه شده و از 

 دوار باشد؟طرفی با توجه به عدم افزایش قیمت محصوالت کشاورزی چگونه باید به اجرای این طرح امی

فالح:کشاورز در بورس محصول خود را در حالی عرضه می کند که اگر کسی آنرا نخرید باید بازار گردان به عنوان نماینده وزارت 

جهاد کشاورزی آن را بخرد. لذا نهایت طرح قیمت تضمینی این است که اگر فرض کنیم، محصول کشاورز توسط بخش خصوصی 

 .شودکشاورز نخواهد افتاد و در نهایت محصول وی توسط بازارساز خریداری میخرید نشود، اتفاقی به زیان 

نه تنها به زیان کشاورز نخواهد بود بلکه برای کشاورز از طرفی همچنان منفعت وجود دارد چون وقتی بازار ساز )تعیین شده توسط 

را که بر اساس تابلوی بورس معامله شده، طی  وزارت جهاد کشاورزی( محصول را در قیمت تضمینی خریده، بخشی از وجه کشاورز

کند. در حالی که در خرید تضمینی چون سیستم تسویه پایاپای وجود ندارد، ممکن است پرداخت به کشاورز چند سه روز تسویه می

ی نیز خرید تضمینماه طول بکشد. می ماند مابه التفاوت که اگر در اجرای قیمت تضمینی دولت پول ندارد آنرا پرداخت کند، پس در 

التفاوت در سیاست قیمت تضمینی صرفاً بخشی از آن چیزی پولی برای پرداخت نخواهد داشت. نتیجه اینکه پرداخت با تأخیر مابه

تواند در سیاست خرید تضمینی برای کشاورز اتفاق بیافتد و وی را متضرر نماید. در خصوص موضوع خرده مالکی نیز است که می

وضیح داده شد، فرآیند به شکلی طراحی شده است که کشاورز با هر مقدار تولیدی ولو ناچیز امکان تحویل محصول همان گونه که ت

 .خود را دارد

  از اصالحات ارضی تا قیمت تضمینی*
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ز وسال آینده قرار است کل گندم کشور وارد بورس کاال شود. خرید تضمینی از انقالب سفید شاه )اصالحات ارضی( تا امر :فارس

وجود داشته منتهی با توجه به نبود نهاد های نظارتی همچون سازمان حمایت و با توجه به وضعیت انبارها و کیفیت آنها آیا ابزارهای 

 مکانیزم نظارتی در بورس کاال وجود دارد که این نظارت ها را انجام بدهد؟

تی فیزیکی نیست.اینکه چه محصولی و چقدر و کجا تحویل فالح: همه معامالت در بورس بر بستر الکترونیک است و نیازی به نظار

داده شده بر بستر الکترونیکی دنبال می شود. بورس کاال در هیچ کجای ایران انبار ندارد. بلکه هر جا قرار است قیمت تضمینی به 

هند و بابت کاری که قرار است روش گواهی سپرده انجام شود فراخوان می دهد. انبارها درخواست خود را به بورس کاال ارایه می د

 یانب ترقبل که گونه همان البته. شود می مشخص انبار کارمزد انجام دهند با توافق وزارت جهاد، بورس کاال و سازمان برنامه مبلغ 

های زیرمجموعه انبارهای مورد نیاز برای اجرای طرح با نظر و معرفی وزارت جهاد کشاورزی یا شرکت از توجهی قابل بخش شد

 .شودشناسایی و به بورس معرفی می

بورس کاال ،انبار مورد نظر را از طریق نماینده خود بررسی می کند و اگر انبار از لحاظ فنی استاندارد بود بابت محصولی که از کشاورز 

در  .نگهداری می کند برای پوشش خطر عدم تحویل کاال درازای گواهی سپرده به خریدار، تضامین از انبار دریافت می شود در انبار

درصد ارزش محصول قابل ورود به انبار چک یا سفته است.  1۰۰درصد ضمانت بانکی و به اندازه  2۰حال حاضر این تضمین به میزان 

شود. انبار اگر از نظر فنی و مالی مورد تایید بورس کاال باشد، نامه دریافت میود به انبار بیمهدر عین حال برای کل محصول قابل ور

 .شودتوسط بورس پذیرش می

پس از تحویل محصول کشاورز به انبار، انباردار اقدام به ارزیابی کمی و کیفی محصول می کند و انبار دار پرینت قبض انبار الکترونیکی 

ادر می کند. اگر کشاورز برگه مورد نظر را قبول داشت آنرا امضا می کند و تحویل انباردار می دهد. از همان زمان را برای کشاورز ص

د ای وجوکشاورز می تواند به یکی از کارگزاری های بورس کاال برای فروش محصول مراجعه کند. کارگزارها وقتی محصول در منطقه

 .ر معمول یک یا چند کارگزار در هر انبار پذیرش شده حضور دارنددارد نماینده به آنجا می فرستند و بطو

کشاورز دغدغه ای برای یافتن کارگزار ندارد و وقتی یک کارگزار به آن منطقه می رود چندین کارگزار دیگر نیز برای دست یابی به 

اورز جو و ذرت در سامانه ثبت شده کش ۶۷4هزار و  251آن محصول برای عرضه در بورس رقابت می کنند. دراین طرح هم اکنون 

 .هزار کشاورز فراترنمی رود ۷۰۰و در گندم نیز این تعداد از 

 فارس: آیا انبارها ظرفیت کافی برای جذب محصوالت کشاورزی را دارند و تا چه اندازه با بورس کاال همکاری می کنند؟

پذیرش شود و این سوال شما به واقع به این برمیگردد که آیا تاکید می شود که انبار باید در صورت قطعی شدن اجرای طرح  :فالح

ی هایی که داشتیم ظرفیت خوبظرفیت و تمایلی در سیلوداران وانبارداران برای پذیرش در بورس وجود دارد؟ بنا به مذاکرات و بررسی

برای مدت کوتاهی که تعاونی روستایی مرکز در مورد سیلو در کشور وجود دارد. گندم عمدتاً وارد سیلوها می شود، البته گاهی اوقات 

خرید ایجاد می کند، برای مراکزی که به سیلو ها نزدیک نیستند به عنوان مباشر بازرگانی دولتی، در سوله ها محصوالت کشاورزان 

 .را جمع آوری و تجمیع می کند و درنهایت به سیلو ها ارسال می کند و اینطور نیست که رو باز نگهداری شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶1111۰۰1۳۶۹ 
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 خرید تضمینی

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۸تاریخ: 

عرضه گندم در بورس  ماه،هنوز نرخ خرید تضمینی گندم اعالم نشده است/ کاهش دغدغه کشاورزان با ۵با گذشت 

 کاال

با گذشت پنج ماه از آغاز سال زراعی جدید خبری از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم نبوده و تمام وعده های مسئوالن تا این لحظه 

 .نافرجام مانده است

ماه از آغاز سال زراعی جدید  5، با گذشت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .نبوده و تمام وعده های مسئوالن تا این لحظه نافرجام مانده است نرخ خرید تضمینی گندم خبری از اعالم

هر ساله در ابتدای سال زراعی جدید مطرح می شود،اما نباید  ینی گندمقیمت تضماگرچه داستان تکراری و مهم تاخیر در اعالم 

 .فراموش کرد که این امر همانند سال های گذشته می تواند خودکفایی گندم را تحت تاثیر خود قرار دهد

طوریکه عباس این روزها زمان اعالم نرخ خرید تضمینی گندم میان مسئوالن وزارت جهاد و شورای اقتصاد پاسکاری می شود به 

کشاورز معاون امور زراعت می گوید: وزارت خانه در مرداد ماه قیمت را به شورای اقتصاد اعالم کرده و هم اکنون منتظر اعالم نرخ 

این در حالیست که چندی پیش محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از ثبات نرخ خرید تضمینی در سال زراعی جدیدبه سبب . است

 .ر سال های اخیر خبر دادرشد قابل توجه آن د

حال به نظر می رسد که با وجود اهمیت باالی این محصول استراتژیک،شورای اقتصاد باید هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم 

 .را مطابق با قانون اعالم کند تا کشاورزان نسبت به تولید دلسرد نشوند

 رسد می پایان به کشاورزان  با عرضه تدریجی گندم در بورس کاال ، گرفتاری

 5، با اشاره به اینکه با گذشت صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار

ندم نبوده است، اظهار کرد: با توجه به گالیه و انتقاد شدید ماه از آغاز سال زراعی جدید خبری از اعالم نرخ جدید خرید تضمینی گ

دی اقدامات متعد نرخ خرید تضمینی گندمکشاورزان،ما به عنوان پل ارتباطی میان کشاورزان و مسئوالن در زمینه اعالم به موقع 

 .انجام داده ایم اما متاسفانه تاکنون به نتیجه ای نرسیده ایم

 جلسم رئیس به  هم ای نامه منظور بدین که ایم شده مجلس دامان به دست تضمینی، خرید نرخ اعالم در تاخیر  وی گفت: به علت 

نوشته ایم تا تکلیف زارعان در  وزیر جهاد کشاورزیمجلس و  کشاورزی کمیسیون مجلس، اقتصادی کمیسیون اسالمی، شورای

 .همه زمینه ها برابر با قانون مشخص شود

یکی از فاکتورهای مهم در پایداری تولید به شمار می رود،افزود: براساس قانون خرید،  قیمت تضمینی گندمایمانی با اشاره به اینکه 

یور باید اعالم شود در حالیکه هم اکنون با گذشت پنج ماه از آغاز سال زراعی جدید شهر پایان تا گندم تضمینی خرید نرخ همه ساله 

 .دیگر روزنه امیدی وجود ندارد خبری نیست .گویا

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: قانون خرید تضمینی گندم در این زمینه کامال شفاف است با این حال بی توجهی 

 .به اجرای قانون، خودکفایی گندم را تحت تاثیر خود قرار می دهد

میلیون  ۷.5تضعیف بنیه مالی گندمکاران و واردات  8۶-85و  85-84در سال زراعی  ثبات نرخ خریدتضمینی گندمبه گفته وی 

 .تن گندم را به همراه داشت .بنابراین بی مهری به گندمکاران می تواند تکرار داستان سال های گذشته را رقم بزند

یش ،بیان کرد: با توجه به افزااین مقام مسئول با اشاره به اینکه وزیر کار و تعاون خواستار افزایش حقوق کارگران برحسب تورم است

 .نرخ نهاده های تولید، کارگری و ماشین آالت این قانون باید شامل حال گندمکاران شود
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 یایمانی ادامه داد: با وجود تجزیه ، تحلیل و آنالیز هزینه های تولید و اعالم نرخ پیشنهادی وزارتخانه به دولت انتظار می رود محصوالت

 .ضمینی است برحسب تورم افزایش یابدکه مشمول قیمت خرید ت

 دخری پیشنهادی نرخ مجدد، کشاورزی جهاد وزارت گذشته روز چند در اینکه به اشاره با  رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران

تومان اعالم کرده است، افزود: همه ساله نرخ خرید تضمینی محصوالت در چارچوب قانون به دولت پیشنهاد  14۳۰را  گندم تضمینی

داده می شود در حالیکه با گذشت پنج ماه از شروع سال زراعی جدید کشاورزان نمی دانند که با چه نرخی قرار است محصول تولیدی 

 .خود را به فروش برسانند

می تواند راهگشای مشکل کشاورزان باشد، اظهار کرد: مدت سیاست قیمت تضمینی گندم این سوال که اجرای  وی در پاسخ به

هاست که کشاورزان به قانون خرید تضمینی گندم عادت کرده اند و حال اگر قرار است که سیاست قیمت تضمینی محصول اعمال 

می زیرساخت های الزم فراهم شود چرا که این امکان برای کشاورز وجود شود و گندم تولیدی در بورس کاال به فروش برسد ،باید تما

 .ندارد که پس از برداشت، گندم تولیدی خود را تا زمان عرضه در بورس کاال در انبارها نگه داری کند

شواری ورس کار دب در هعرض و  به گفته ایمانی با توجه به آنکه اکثر کشاورزان خرده مالک هستند از این رو تجمع گندم در چند نقطه

در بورس کاال معایب و محاسنی دارد، بیان کرد: شفاف گندم  عرضهرئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه .است

روز پس از فروش محصول در بورس کاال و کاهش بار مالی دولت از جمله  4تا  ۳سازی قیمت ، پرداخت پول گندمکاران حداکثر 

ن به شمار می رود اما ورود بورس در این زمینه و خرید محصول از کشاورزان در نقاط دور از معایب آن به شمار می رود مزیت های آ

که طبق برنامه ششم توسعه به منظور ایجاد زیرساخت های الزم به تدریج گندم تولیدی در بورس کاال عرضه می شود تا دغدغه 

 .کشاورزان کاهش یابد

ت نبود ساختارهای مناسب برای عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال، دست دالالن و واسطه ها در این به گفته وی در صور

 .را زیر سوال برد خودکفایی گندمعرصه باز می شود که این امر می تواند 

سریع ی قیمت، تگفتنی است؛ بسیاری از کارشناسان و مسئوالن بورس معتقدند که عرضه گندم در بورس کاال عالوه بر شفاف ساز

در پرداخت پول گندمکار را به همراه دارد که در مقابل کارشناسان کشاورزی عرضه گندم در این حوزه را مستلزم تامین زیرساخت 

 .های الزم می دانند که بدین منظور در برنامه ششم توسعه بر ورود تدریجی گندم در بورس کاال تاکید شده است

 .دریجی گندم در بورس کاال ، گرفتاری های کشاورزان به پایان برسدحال انتظار می رود با عرضه ت

http://www.yjc.ir/fa/news/۶415212/%D8%A8%D8%A۷ 
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 خرید تضمینی

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۱تاریخ: 

 زندتضمینی، ضربه مهلکی به تولید میتاخیر در اعالم نرخ خرید 

 .یک مقام مسئول گفت: تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم و به دنبال آن واردات مجدد،ضربه مهلکی به تولید خواهد زد

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار

اظهار کرد: براساس قانون، شورای اقتصاد تا پایان  نرخ خرید تضمینی گندم، با انتقاد از تاخیر در اعالم باشگاه خبرنگاران جوان

ماه از این ماجرا افق روشنی پیش  5اید نرخ جدید خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم کند، درحالیکه با گذشت شهریور ب

وی افزود: با توجه به افزایش سرسام آور هزینه های تولید ناشی از .روی اعالم نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید نیست

ملک زاده با .افزایش یابد قیمت خرید تضمینی گندمی رود که متناسب با هزینه ها و تورم، نوسانات نرخ ارز و نهاده ها انتظار م

 در دولت هک هایی شنیده براساس کشاورزان از بسیاری: گفت اشاره به تاثیر تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی بر خودکفایی گندم

ت ها رفتند که ادامه این روند کش دیگر سوی و سمت به ندارد، گندم تضمینی خرید نرخ افزایش برای ای برنامه جدید زراعی سال

 .داشت خواهد بر در را  بازگشت به سال های قبل و واردات مجدد گندم و ضربه مهلک به تولید

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید و افزایش 

 .را به همراه دارد کشت گندمدن آن مطابق با هزینه های تولید، دلسردی کشاورزان از ندا

در سال زراعی جدید خبر داد و گفت: با توجه به آنکه مطالبات گندمکاران با چند ماه تاخیر  کاهش تولید گندموی در خاتمه از 

ل همگی دست به دست هم عوام این رو این از است، نشده اعالم گندم تضمینی خرید نرخ ماه 5 گذشت با طرفی از و  پرداخت شد

 .باشد ۹۶-۹5می دهد تا تولید در سال زراعی جدید کمتر از سال زراعی 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶42۰۷۷5/%D8%AA%D8%A۷%D8%AE%DB 
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 خدمات

 فارس - ۹۶/۱۱/۰۹ : تاریخ

 در نقاط محروم  استان کشور/ تسهیالت ارزان برای احداث گلخانه ۲9هکتار شهرک کشاورزی در  ۷۵۰۰ساخت 

استان کشور واگذار شده و  2۹هکتار مجتمع و شهرک کشاورزی در  ۷5۰۰های کشاورزی ایران گفت: مدیرعامل شرکت شهرک

  .هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد شود ۳5ی بینی این است که براپیش

اشرف منصوری پیش از ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت سالگرد دهه ، علیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

تا کنون  تولید ملی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: انجام شده در عرصه اقتصاد و فجر در محل این شرکت برگزار شد، به تالش

های هکتار تحویل شرکت شهرک ۷۶2۷استان کشور و در سطح  2۹ای، شیالت و دامپروری در گلخانه مجتمع و شهرک 115

 .کشاورزی شده است

هکتار  2۷۰۰رد: از مجموع خاطرنشان کهای کشاورزی به بخش خصوصی است،وی با اشاره به اینکه اولویت ما واگذاری شهرک

 .گذار استهکتار آن واگذار شده و مابقی در حال جذب سرمایه 700گذاران ای برای واگذاری به سرمایهشهرک گلخانه

 .بشود نفر هزار ۳5 برای مستقیم اشتغال  ها منجر به ایجادبرداری از این شهرکوی اظهار امیدواری کرد: بهره

شهرک  44 ای با سازمان شیالت ایران خبر داد و گفت:نامهکشاورزی ایران همچنین از امضای تفاهمهای مدیرعامل شرکت شهرک

 .مورد از آنها توسط مؤسسه نصر اجرا شده است 1۰بینی شده که تا کنون های جنوب و شمال کشور پیششیالتی در سواحل آب

شده این درصد از قیمت کارشناسی ۳۰ گذاران بخش خصوصی گفت:ای به سرمایههای گلخانهوی با اشاره به نحوه واگذاری شهرک

تر اینکه با وجود مصوبه مجلس که از سال شود و جالبشود و مابقی آن طی سه سال دریافت میها به صورت نقد دریافت میشهرک

های کشاورزی از این موضوع های ملی را صرفا به صورت اجاره امکانپذیر دانسته است، اما شهرکهرگونه واگذاری در عرصه ۹5

 .گیرداستثناء بوده و انتقال قطعی سند صورت می

جویی در مصرف آب باید توسط راهکارهای مختلف خشک قرار گرفته و صرفهمنصوری با اشاره به اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه

های اقتصاد مقاومتی با هدف افزایش ترین برنامهریها یکی از محوخاطرنشان کرد: توسعه گلخانه باید در دستور کار قرار گیرد،

 .دکننده باشتواند برای توسعه صادرات هم بسیار کمکوری و استفاده بهینه از آب است که با توجه به کیفیت محصول میبهره

: برای تولید یک گفتهای کشاورزی ایران با ذکر مثالی از میزان آب محصوالت در گلخانه و سطح زمین،مدیرعامل شرکت شهرک

یابد، یعنی لیتر کاهش می ۳۰شود، اما در فضای گلخانه این رقم به لیتر آب مصرف می 4۰۰فرنگی در فضای باز کیلوگرم گوجه

 .برابر فضای گلخانه است 1۳های کشاورزی توان گفت مصرف آب در فضای باز زمینمی

زی های کشاورایجاد ارزش افزوده بیشتر یکی دیگر از محورهای اصلی شهرکای برای های گلخانهوی ایجاد زنجیره تولید را در شهرک

های کشاورزی بروکراسی اداری را برداران در شهرکگذاران و بهرهدانست و افزود: تالش ما این است که برای ارائه مجوز به سرمایه

 .کوتاه کنیم، تا جایی که صدور مجوز برای متقاضیان یک روزه انجام شود

کنیم  های کشاورزی مستقرها را در شهرکبندی، سردخانهری همچنین به این نکته اشاره کرد که مایلیم صنایع تبدیلی، بستهمنصو

 .و تسهیالت الزم در این حوزه نیز در نظر گرفته شده است

های کشاورزی ایجاد شهرکبرای  :های کشاورزی ایران به نرخ سود تسهیالت در این حوزه اشاره کرد و گفتمدیرعامل شرکت شهرک

هزار نفر با نرخ سود  1۰تراکم و جمعیت زیر درصد، در مناطق روستایی کم 4ای در مناطق مرزی و محروم تسهیالت با سود و گلخانه

 .شوددرصد ارائه می 1۰درصد و تسهیالت سرمایه در گردش با نرخ  ۶تسهیالت 

http://awnrc.com/index.php
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های همدان، استان کشور خبر داد و گفت: در استان 4های کشاورزی کوی همچنین از آغاز تولید محصوالت کشاورزی در شهر

 .ها جانمایی شده و تولید آغاز شده استاردبیل، کهگیلویه و بویراحمد و جنوب کرمان بخشی از سازه

بد، چرا که ای در کشور توسعه یاهای کشاورزی ایران اظهار امیدواری کرد: روز به روز فضای کشت گلخانهمدیرعامل شرکت شهرک

شود که اگر آن را به فضای گلخانه منتقل کنیم با یک هزار هکتار سبزی و صیفی در فضای آزاد کشت می 4۰۰هم اکنون بیش از 

 .توانیم همان میزان محصول را تولید کنیمدهم از این فضا می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶11۰۹۰۰۰8۷۹ 
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
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 روغن
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۸تاریخ: 

 ایجاد ساختارهای مناسب عرضه زعفران در بورس کاال، نیازمند

عضو شورای ملی زعفران گفت: ساز و کارهای مناسب عرضه زعفران در بورس کاال مهیا نیست و باید قبل از عرضه، زیرساخت ها 

 .فراهم شود

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

و حداکثر  ۷۰۰میلیون و  ۳در بازار خبر داد و گفت: اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ  هزارتومانی نرخ زعفران ۱۰۰افزایش 

 .هزار تومان است ۹۰۰میلیون و  4

 هک کرد انبارها در محصول نگهداری و کشاورزان از زعفران خرید به اقدام روستایی تعاون سازمان برداشت، فصل ابتدای از  وی افزود:

 .در بازار را رقم زد و در آینده تاثیرات سو در بازار خواهد داشت قیمت زعفران نوسان امر این نهایت در

نیازمند ایجاد ساختارهای مناسب است، گفت:هم اکنون ساز و کارهای مناسب حسینی با اشاره به اینکه عرضه زعفران در بورس کاال 

عرضه زعفران در بورس کاال مهیا نیست و از آنجا که شرایط نگهداری در کیفیت محصول اثر گذار است، قبل از عرضه باید زیرساخت 

ال برای ما به عنوان بزرگترین تولیدکننده، یک عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: اگرچه عرضه زعفران در بورس کا.ها فراهم شود

امتیاز به شمار می رود، اما در سال های اخیر قدمی برای عرضه این محصول در بورس جهانی زعفران برنداشتیم ؛که این یک ضعف 

گرفته شود، بیان  باید در نظر عرضه زعفران در بورس کاالوی با اشاره به اینکه تمامی جوانب برای .برای کشوربه شمار می رود

کرد: با توجه به شعارهای متعدد در زمینه عرضه محصول در بورس کاال، باید واقعیت ها را در نظر بگیریم، چراکه تنها تولیدکننده 

حسینی با انتقاد از نبود تعامل و همکاری مناسب میان بخش دولتی با خصوصی گفت: با توجه به آنکه اتحادیه .زعفران در دنیا نیستیم

ای کنند که پیشنهادات شورها به دنبال منافع کشاورزان و رونق بازار هستند، اما نمایندگان مجلس و بخش دولتی فکر میو تشکل

 .ملی زعفران جهت افزایش کیفیت و عرضه محصول با قیمت مناسب جهت رقابت از روی غرض است

 در عفرانز تولیدکننده بزرگترین عنوان به جایگاهمان حفظ شرط تنها کیفیت افزایش و رقبا سایر با رقابت: شد یادآور خاتمه در  وی

 . بپذیریم را ها واقعیت باید رو این از رود، می شمار به دنیا

http://www.yjc.ir/fa/news/۶415۳4۹/%D8%B۹%D8%B1%D8%B۶%D۹% 
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 زعفران

 ایران اکونا - ۱۳۹۶بهمن / /  ۱۰سه شنبه , 

 مقابل صادرکنندگان زعفران ایستاده اند

نایب رئیس شورای ملی زعفران از نادیده گرفتن بخش خصوصی در طرح خرید توافقی این محصول انتقاد کرد و گفت: قرارگرفتن 

 .تبعاتی به دنبال خواهد داشتدولت در مقابل صادرکنندگان و نادیده گرفتن بخش خصوصی 

غالمرضا میری در واکنش به خرید توافقی زعفران توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی، اظهارداشت: خود عملیات خرید توافقی کار 

 .خوبی بوده که انجام شده است؛ چراکه این اقدام در راستای حمایت از کشاورزان و یک محصول ملی است

مورد نقد ماست عملکرد وزارت جهاد در این زمینه است که عملکرد درستی نبوده است؛ چراکه از ابتدا قرار بود وی اضافه کرد: آنچه 

 .صادرکنندگان نیز در اجرای این طرح نقش داشته باشند و برای عده ای رانت ایجاد نشود

و مشاوران وزیر جهاد در این زمینه برگزار نایب رئیس شورای ملی زعفران افزود: از حدود یکسال قبل جلسات متعددی با معاونان 

کردیم و بحثی که در این جلسات مطرح شد آن بود که زعفران به منظور تنظیم بازار، تثبیت آن و حمایت از کشاورزان از سطح بازار 

ت ی شود، افزود: دولمیری با بیان اینکه قرار بود زعفران به قیمت های کارشناسی تعیین شده، از کشاورزان خریدار.جمع آوری شود

توانمندی هایی داشت از جمله اینکه می توانست از بانک ها تسهیالت دریافت کند و این سرمایه را برای خرید زعفران اختصاص 

کشور صادرات انجام می دهند؛ بنا شد این توانمندی ها  4۷دهد؛ همچنین صادرکنندگان نیز پتانسیل هایی در این زمینه دارند و به 

 .م قرار بگیرد و از آن استفاده شودکنار ه

وی درباره اینکه آیا قرار بود در بخش خصوصی این خرید را انجام دهد و دولت ورود نکند؟، گفت: دقیقا، قرار بود چنین اتفاقی رخ 

انقالب و دهد اما در عمل این اتفاق نیفتاد و هم اکنون دولت خود طرف مقابل بخش صادرکننده شده که این با فرمایشات رهبر

 .قانون اساسی منافات زیادی دارد 44همچنین اصل 

میری درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده صادرکنندگان قصد داشتند زعفران را ارزان بخرند، افزود: در مکاتباتی که انجام 

کنند کارشناسی که کارشناس ها تعیین میشده، مستندات وجود دارد که ما اعالم کردیم آمادگی داریم این محصول را به نرخ 

وی همچنین درباره اینکه پیش بینی می کنید این اقدام دولت چه نتیجه ای را به همراه داشته باشد؟، گفت: فعال .خریداری کنیم

ه چه دید در آیند نمی توان در این زمینه قضاوت کرد، االن آنها فقط زعفران را خریداری می کنند و صادرکنندگان را می کوبند، باید

میری افزود: بهرحال ما نیز از سیاست حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار استقبال می کنیم اما در مقابل .کاری انجام خواهند داد

صادرکننده قرار گرفتن و بخش خصوصی را نادیده انگاشتن، تبعاتی را به دنبال دارد؛ از جمله اینکه کشورهای دیگر از این موقعیت 

استفاده می کنند؛ وقتی صادرکننده ای که سالهاست صادرات می کند و مشتری ها را می شناسد حذف شود، طرف های خارجی سوء

 .هم بیکار نمی مانند و دنبال تامین کننده های جدید می گردند

om/http://iranecona.c814۳۹/%D۹%85%D۹%82%D8%A۷%D8%A8%D۹% 
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 زیتون
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6بهمن ماه  ۹دو شنبه 

 چاقی کدام سرطان را باز می گرداند؟

مطالعه جدید نشان می دهد چاقی و سایر مشکالت سالمت احتمال بازگشت سرطان را بعد از برداشتن پروستات  <غذا و تغذیه

 .افزایش می دهد

ترین ات شایعسرطان پروست»گوید: دکتر آرش سمیعی سرپرست تیم تحقیق از دپارتمان اورولوژی پیتزبرگ پنسیلوانیا در این باره می 

 «.درصد بیماران بعد از برداشتن پروستات، مجددا سرطان بازمی گردد ۳۰نوع سرطان در مردان است و در بالغ بر 

که پروستات شان برداشته شده بود،  2۰1۳تا  2۰۰۳های بیمار مبتال به سرطان پروستات را بین سال 11۰۰های تیم تحقیق داده

 .سال بود ۶۰بررسی کردند. میانگین سنی افراد در زمان تشخیص بیماری 

طر های پرخاکتوردرصد مبتال به سندروم متابولیک بودند؛ سندروم متابولیک گروهی از ف 1۹درصد افراد چاق و  ۳4طبق بررسی ها، 

 .شونداست که موجب افزایش احتمال ابتال به بیماری قلبی، سکته و دیابت می

 .مشخصات سندروم متابولیک شامل قندخون باال، چاقی، میزان غیرعادی کلسترول یا تری گلیسیرید و فشارخون باال است

درصد افراد چاق  ۳2ققان، سرطان پروستات در بیش از سال تحت نظر بودند. به گفته مح 4بیماران این مطالعه به مدت میانگین 

 .درصد افراد غیرچاق این سرطان مجددا عود کرد 1۷بازگشت درحالیکه تنها در 

برابر افراد فاقد این سندروم در معرض ریسک باال  4همچنین طبق نتایج این مطالعه، بیماران مبتال به سندروم متابولیک بیش از 

بیماران مبتال به سرطان پروستات که چاق بوده یا مبتال به سندروم »کند: سمیعی در ادامه تاکید می.بودندبازگشت سرطان پروستات 

متابولیک هستند و تحت جراحی برداشتن پروستات قرار گرفته اند، در معرض ریسک باال عود مجدد بیماری شان هستند، و باید 

 «.های بعدی شان تمرکز نمایندبیشتر بر درمان

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=f۹۶d۳f۶۳c22548b۷8c 
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 سالمت

 فودپرس ۱۳۹6بهمن ماه  ۱۰سه شنبه 

 های برفیهایی برای جلوگیری از سرماخوردگی در روزخوراکی

تواند شما را از سرماخوردگی در ها میها و نوشیدنیهای برفی، مصرف برخی خوراکیبر پوشاندن بدن در روز عالوه <غذا و تغذیه

در فصل زمستان مصرف مواد غذایی که انرژی مورد نیاز بدن را تامین کنند، اهمیت زیادی دارد؛ نوع .های برفی در امان نگه داردروز

شوند مواد غذایی که در فصل سرد سال بیشتر استفاده می.د به بهبود سالمت افراد کمک کندتوانتغذیه با توجه به تغییر هر فصل می

 شیرکاکائو، مویز، شیره خرما، روغن زیتون و انجیرخشک، ماهی، آش رشته که تا حد زیادی بدن افراد را مقاوم لبو، شلغم،  عبارتند از

رفی دلچسب و مطبوع است، مواد مغذی مورد نیاز و دمای مناسب هم برای عالوه بر اینکه خوردن غذاهای گرم در روز سرد ب.کندمی

 .کندبدن تامین می

 :های زمستانیدمنوش

سه دمنوش آویشن، بادرنجبویه و رازیانه در روزهای سرد سال مفید هستند؛ دمنوش آویشن در تسکین سرفه و تنگی نفس ، 

رفه، های مجاری تنفسی که با سآنفلوآنزا و حالت تهوع و گیاه رازیانه در بهبود عفونتبادرنجبویه در درمان تب، سردرد، فشارخون باال، 

هایی هستند که مصرف آنها در فصل زمستان هم دلچسب و هم ها مرتبط هستند، دمنوشسرماخوردگی، آنفلوآنزا و گرفتگی سینوس

 .مفید است

 :شلغم

ی سرد استفاده شود؛ این گیاه ضدبلغم و ضد سرما خوردگی است؛ شلغم کنند، شلغم در روزهابیشتر اساتید طب سنتی توصیه می

کند را در خود نگه دارد و به بدن فرد منتقل کند و باعث بهبود تواند مقدار فراوانی از گرمایی که هنگام پختن دریافت میپخته می

 .گلودرد و دستگاه گوارش شود

 : روغن زیتون

دن را های بشوند و یا در مصرف ساالد از روغن زیتون استفاده کرد، زیرا فعالیت و تحرک سلولبهتر است غذاها با روغن زیتون سرخ 

 .شودکند و باعث احساس سرمای کمتری میها کمک میبرد؛ این عمل در زمستان بسیار به سلولباال می

 :ماهی

مفید هستند به خصوص در فصل زمستان که بدن به آیند، از جمله ماهی برای بدن بسیار تمام مواد خوراکی که از دریا به دست می

دارد و توصیه می شود در فصل  ۳شود؛ ماهی پروتئین زیادی از جمله امگا مواد مغذی نیاز دارد، خوردن این ماده غذایی توصیه می

 .زمستان سه بار در هفته ماهی مصرف کنید تا مواد الزم به بدنتان برسد

 :شیره خرما

شود و برای ایجاد گرمی برای درمان تب، گلودرد و سرماخوردگی و کاهش تاثیرات سرما در بدن توصیه می شیره خرما در زمستان

 .توان شیره خرما را با مواد سرد مصرف کرددر بدن می

 : کاکائو

سردگی و ئو ضد افخصوص برای کودکان در فصل سرما مفید بوده و بهتر است کاکائو تیره و با کالری کمتر تهیه شود؛ کاکا کاکائو به

 .داردعروقی دور نگه می -های قلبی کند و همچنین شما را از ناراحتیدر زمستان به داشتن روحیه شاد و بهتر کمک می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ebdbb4c151b2428da۳88۳4۶ 
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 سالمت

 فودپرس ۱۳۹6بهمن ماه  ۱۳جمعه 

 با این مواد غذایی شاد بشوید

توانید توان گفت که بهترین گوشت از منظر میزان تریپتوفان موجود، بوقلمون است. شما میها میدر میان انواع گوشت <غذا و تغذیه

 .کمک بگیریدچرب برای دریافت تریپتوفان مورد نیاز بدن مزه و کماز این گوشت خوش

های خلقی مانند افسردگی و اختالل اضطرابی هستند، با اند افرادی که مبتال به اختاللعات نشان دادهمطال  به گزارش شفاآنالین،

دهند که اگر میزان تریپتوفان در رژیم غذایی کم باشد، شوند. همچنین، همین مطالعات نشان میکمبود تریپتوفان در بدن مواجه می

 .یابدتونین موجود در مغز نیز کاهش میسطح سرو

تواند سطح سروتونین در بدن را از طریق نوعی اسید آمینه به نام تریپتوفان افزایش بدهد و های مختلف میامروزه استفاده از مکمل

یق سروتونین از طرشود. اما برای افزایش سطح سروتونین از تریپتوفان حاصل میباعث افزایش نشاط و شادابی ما بشود. درواقع، 

 .هایی استفاده کنید که حاوی تریپتوفان هستندهای طبیعی، باید از خوراکیشیوه

 مرغتخم 

مندی تواند سطح تریپتوفان را در خون افزایش بدهد. البته برای بهرهمرغ میاند که پروتئین موجود در تخممطالعات اخیر نشان داده 

-مرغ سرشار از تریپتوفان، تیروزین، کولین، بیوتین، اسیدهای چرب امگارا کنار بگذارید. زرده تخممرغ از مزیت، هرگز نباید زرده تخم

اکسیدانی این غذای سالم نقش های آنتیمرغ و خاصیتو دیگر مواد مغذی است که همگی در فواید اصلی حاصل از مصرف تخم ۳

 .مهمی دارند

 پنیر 

و شیر استفاده  (egg)مرغتوانید از پنیر چدار در کنار تخمشود. شما میتریپتوفان محسوب میپنیر، منبع غنی دیگری برای دریافت  

 .ها نیز از منابع مهم برای دریافت تریپتوفان هستندکنید که آن

 آناناس

تواند ر میاخی های علمیشود که براساس یافتهآناناس، منبع مهمی برای دریافت بروملین است. بروملین، نوعی پروتئین محسوب می 

تواند درمانی را کاهش بدهد و همچنین به مقابله با سرفه کمک کند. ترکیب کردن آناناس با نارگیل و مرغ میعوارض ناشی از شیمی

 .غذای مغذی و مفیدی برای شما فراهم کند

 پنیر توفو

سویا کمک  (Products)عنوان یکی از محصوالتتوانید از پنیر توفو بهانواع محصوالت سویا سرشار از تریپتوفان هستند. شما می 

خواران ای برای گیاهالعادهتان کنید. پنیر توفو خصوصا منبع فوقبگیرید و این خوراکی را جایگزین دیگر منابع پروتئینی در رژیم غذایی

ستند و قابل توجهی نیز هشود که قصد دارند تریپتوفان بیشتری دریافت کنند. بعضی از پنیرهای توفو حاوی کلسیم محسوب می

 .کننددرنتیجه بخشی از کلسیم مورد نیاز بدن را هم تامین می

 ماهی سالمون 

ید توانشود، سرشار از تریپتوفان نیز هست. شما میعنوان یک غذای سالم و مهم شناخته میماهی سالمون که از جهات بسیاری به 

نار هایی دارد که در کتوفان دریافتی استفاده کنید. ماهی سالمون اساسا ویژگیمرغ برای افزایش تریپاز ماهی سالمون در کنار تخم

 .کنندسازی سطح کلسترول در خون و همچنین فشار خون کمک میهم به متعادل

 هامغزهای خام و دانه 
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 28مغزهای خام )معادل  اند که خوردن یک مشت ازها حاوی تریپتوفان هستند. مطالعات علمی نشان دادههمه مغزهای خام و دانه 

ها های قلبی و مشکالت تنفسی را کاهش بدهد. در ضمن، مغزهای خام و دانهتواند خطر ابتال به سرطان، بیماریگرم( در روز می

 .شوندها شناخته میاکسیدانها و آنتیعنوان منابع خوبی برای دریافت فیبر، ویتامینبه

 بوقلمون 

گوشت  توانید از اینوان گفت که بهترین گوشت از منظر میزان تریپتوفان موجود، بوقلمون است. شما میتها میدر میان انواع گوشت 

 .چرب برای دریافت تریپتوفان مورد نیاز بدن کمک بگیریدمزه و کمخوش

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=a8۷4ad1a۷f5b4fc۷b 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 فارس - ۹۶/۱۱/۱۱ : تاریخ

 المللی برند خاویار ایرانبیوتروریسم عامل انقراض ماهیان خاویاری دریای خزر/ ثبت ملی و بین

یر تأثرویه ماهی و آلودگی آب خزر در کاهش ماهیان خاویاری بیمدیرعامل شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی گفت: برداشت بی 

  .دار مهاجم به دریای خزر وارد شده و نسل ماهی خاویاری را به شدت کاهش داده استنبوده، اما آفت شانه

های انجام شده در حوزه احیای ، عباس رجایی صبح امروز در نشست خبری به فعالیتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

های گذشته سطح ماهی خاویاری دریای خزر سیر نزولی داشته و به شدت کاهش ماهیان خاویاری ایران اشاره کرد و گفت: طی سال

 .ی حاشیه دریای خزر و بخشی به دلیل بیوتروریسم بوده استیافته است که بخشی به دلیل عملکرد کشورها

های اعمالی این سازمان برای جلوگیری از قاچاق و صید ماهیان مدیرعامل شرکت مادرتخصصی خدمات حمایتی کشاورزی به سیاست

های در حمایت از گونه کرد و گفت: کشورهای حاشیه دریای خزر از جمله ایران عضو کنوانسیون سایتس )معاهده خاویاری اشاره

های جانوری در حال انقراض تحت حمایت قرار گرفته است و صید اند که ماهیان خاویاری به عنوان یکی از گونهشده (معرض انقراض

این گونه ماهیان به عنوان صادرات و تجارت ممنوع است، تا جایی که اگر ماهی خاویاری جهت استحصال تخم آن و تکثیر به درد 

  .شودنخورد، روانه بازار فروش می تکثیر

کردند و ما از آنجایی که برخی کشورها از نام خاویار ایران سوء استفاده می :وی همچنین از ثبت ملی خاویار ایران خبر داد و گفت

لی خاویار هستیم، لالمتوانستیم پیگیری کنیم، ثبت ملی برند ایران را در نظر گرفتیم و در حال پیگیری ثبت بیناز نظر حقوقی نمی

  .ایمرا هم گرفته (FDA) به طوری که گواهی سازمان خواروبار آمریکا

های ایران وی همچنین از دریافت نشان حالل از مؤسسه حالل مالزی خبر داد و گفت: ما حتی به عامالن فروش خود در سفارتخانه

د، باید تحت نام ایران فعال باشند و برای مقابله با قاچاق خاویار کننایم که تمام کسانی که در حوزه خاویار فعالیت میاعالم کرده

  .ستادی ایجاد شده است که طی یک سال گذشته اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده و هزینه قاچاق بسیار باال رفته است

دن دوره پرورش ماهیان خاویاری، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به این نکته اشاره کرد که با توجه به طوالنی بو

برد تا این ماهی به خاویار برسد و تقریبا بسیاری از کشورهای دنیا وارد این سال زمان می 14تا  8کار کمی سخت است، چرا که بین 

این کشور  2۰15در سال مشاور وزیر جهاد کشاورزی، چین را بزرگترین تولید کننده خاویار پرورشی اعالم کرد و گفت: .اندعرصه شده

تن  2۰ایم، اما در برنامه ششم بنا است تا این رقم را به تن صادر کرده ۳تن خاویار پرورشی صادر کرده است، در حالی که ما  15۰

میلیون تومان  ۶.5تا  ۳.5وی در مورد قیمت خاویار هم گفت: هر کیلوگرم خاویار پرورشی بین  .برسانیم که کار بسیار سختی است

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی از آغاز پرورش ماهیان خاویاری  .میلیون تومان است 12تا  ۹وحشی بین و خاویار 

 4۰گذاران قرار گرفته و ما حدود صیدگاه دراختیار سرمایه 5برای حمایت از این مسئله تاکنون  :استان کشور خبر داد و گفت 2۰در 

گاه بومی دریای خزر نبوده را یکی از دار که هیچوی ورود ماهی شانه .گذاران قرار دهیمسرمایه توانیم در اختیارصیدگاه داریم که می

تا  25۰عواملی دانست که به شدت سبب کاهش ذخیره ماهی خاویاری شده است و افزود: ذخیره ماهی خاویاری در دریای خزر از 

ن دار به عنواتوان ورود این ماهی شانهیه و آلودگی دریای خزر میروتن در سال به یک تن رسیده است که در کنار برداشت بی ۳۰۰

 ایم و کارهایای در این زمینه باز نکردهعامل بیوتروریسم برای از بین بردن نسل این ماهی محسوب کرد، اگرچه تاکنون پرونده

  .تحقیقاتی برای به دست آوردن منشأ ورود این ماهی در حال انجام است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶1111۰۰۰۶۶۳ 
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 شیالت

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۹تاریخ: 

 تولیدکنندگان ماهیان گرم آبی در ورطه نابودی

هزارتن تیالپیا به کشور، تولیدکنندگان ماهیان گرم آبی را در ورطه نابودی  4۳مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی گفت: با واردات 

 .قرار داده است

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  جارت و کشاورزیصنعت،ت  حسن آقازاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در گفتگو با خبرنگار

را در ورطه نابودی قرار داد، اظهار کرد: میزان تیالپیا موجود در بازار  تولید ماهیان گرم آبی، با اشاره به اینکه واردات تیالپیا  جوان

هزارتن تیالپیا دارد، اما  1۶افزود: با وجود آنکه شیالت ایران اظهاراتی مبنی بر صدور مجوز وی .با آمارهای شیالت همخوانی ندارد

هزارتن تیالپیا در  ۹۰رسد تاکنون بیش از دهد؛ که به نظر میهزارتن یالپیا به ایران را نشان می 4۳آمار گمرک چین ، واردات 

 .فروشگاه ها و سوپر مارکت توزیع شده است

 .ین میزان واردات، تولیدکنندگان ماهیان گرم آبی را در ورطه نابودی قرار داده استبه گفته وی؛ ا

وارداتی غیرقانونی است ،جای سوال است  تیالپیا آقازاده ادامه داد: با توجه به آنکه مسئوالن سازمان شیالت معتقدند که بخشی از 

کنند، می تواند قاچاق باشد که دولتمردان باید این موضوع خلیه میدار که در مبادی ورودی بار خود را تکه چگونه کشتی های یخچال

ضربه مهلکی به تولید ماهیان گرم آبی وارد  واردات تیالپیامدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی با اشاره به اینکه .را مشخص کنند

که این  کنندهیان گرم آبی از تولیدکنندگان میکرد، بیان کرد: هم اکنون دالالن و سلف گران زیر قیمت تمام شده اقدام به خرید ما

 .امر مشکالت عدیده ای نظیر تاخیر در پرداخت اقساط بانک و نبود توان الزم برای خرید نهاده های تولید به وجود آورده است

دور نمای مناسبی از آینده با توجه به اوضاع کنونی بازار،  :وی با اشاره به اینکه واردات تیالپیا داستان عجیب و غریبی است، افزود

شود، چراکه تعدادی از مافیای واردات و سودجویان از هر فرصتی برای به دست آوردن سودهای هنگفت تولید و صنعت ترسیم نمی

 الپیایت واردات توقف از شیالت سازمان  به گفته آقازاده با توجه به هدر رفت سرمایه تولیدکنندگان ماهیان گرم آبی،. کننداستفاده می

 .ه استداد خبر

http://www.yjc.ir/fa/news/۶415254/%D8%AA%D۹%88%D۹%8 
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 شیالت

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۰تاریخ: 

 تیالپیا و سودجویی دالالنبازار ماهی شب عید آرام است/ نگرانی مسئوالن از ممنوعیت 

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان گفت: تولیدکنندگان تمامی توان خود را برای تولید و عرضه محصول گذاشتند و 

 .رود کمبود خاصی در بازار رخ ندهدانتظار می

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی  برنگارارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفتگو با خ

های فروش، اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضا در چند سال اخیر، بحث در بازارچه ماهی درباره عرضه ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .ها آغاز کردیم که این اقدام در اسفند امسال نیز اجرا خواهد شدها را به منظور جلوگیری از نوسان قیمتعرضه ماهی در بازارچه

 .درصد نوسان خواهد داشت 5تا  ۳های گذشته بین سالبه گفته وی، عرضه ماهی شب عید در روزهای پایانی اسفند همانند 

گفت: با توجه به ممنوعیت واردات تیالپیا، برخی دالالن درصدد  ممنوعیت تیالپیا،قاسمی با ابراز نگرانی از تنش بازار ماهی ناشی از 

 عرضه اهشک بهانه به سودجویان این تنها و است شده وارد عید شب بازار  ایجاد تشنج در بازار آبزیان هستند، در حالیکه تیالپیا برای

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان اذعان داشت: .هستند خود شوم اهداف به دستیابی برای روانی جو ایجاد دنبال به

ر شب عید کننده ورود جدی در بحث کنترل بازااز تعزیرات حکومتی و سازمان شیالت تقاضا داریم به منظور حفظ حقوق مصرف

کمبودی در بازار نخواهیم داشت، گفت: با توجه به آنکه از ابتدای سال،  ماهی شب عید وی با اشاره به اینکه در عرضه.داشته باشند

 .رود که بحران خاصی در بازار رخ ندهدتولیدکنندگان تمامی توان خود را برای تولید و عرضه مناسب محصول گذاشتند، انتظار می

http://www.yjc.ir/fa/news/۶41۷52۷/%D8%A8%D8%A۷%D8%B2%D 
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 شیالت

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۱تاریخ: 

 توقف واردات تیالپیا، تاثیری بر قیمت آبزیان ندارد

هزارتن فیله تیالپیا در برابر عرضه یک میلیون تنی آبزیان بسیار ناچیز است، بنابراین توقف  ۷رئیس سازمان شیالت گفت: واردات 

 .واردات آن، تاثیری بر قیمت آبزیان ندارد

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیجهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت در گفتگو با خبرنگار  وزیر معاون حسن صالحی

به وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: با توجه به کاهش  واردات تیالپیادرخصوص پیشنهاد ممنوعیت  ،باشگاه خبرنگاران جوان

گونه آبزی، اتحادیه تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی از سازمان شیالت، خواستار توقف واردات گرانی برای بازار اینقیمت قزل آال و ن

تیالپیا شد که با وجود ارزش باالی قزل آال و عرضه این محصول با قیمت مناسب در بازار، پیشنهاد توقف واردات تیالپیا به وزارت 

گفته وی؛ اتحادیه ماهیان سردآبی در نظر دارد که طی سال های توقف واردات تیالپیا بر روی  به.بازرگانی جهاد کشاورزی داده شد

تواند ابزاری برای می توقف واردات تیالپیا صالحی در پاسخ به این سوال که.جهت افزایش استقبال مردم کار کند فیله قزل آال

هزارتن فیله تیالپیا در برابر عرضه یک میلیون  ۷تا  ۶بیان کرد: واردات سو استفاده افزایش قیمت سایر ماهیان در بازار شود یا خیر، 

 .تنی آبزیان در بازار بسیار ناچیز است، به همین خاطر توقف واردات، تاثیری بر قیمت سایر آبزیان ندارد

ریح بافق یزد صحت ندارد، تصمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه مخالفت سازمان محیط زیست مبنی بر تولید تیالپیا در 

کرد: با توجه به آنکه تولید تیالپیا در ده مزرعه بافق یزد در زمان ریاست قبلی سازمان محیط زیست صورت جلسه شده است، هم 

 .اکنون این مصوبه در حال اجرا است

.ir/fa/news/http://www.yjc۶41885۳/%D8%AA%D۹%88%D۹% 
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 شیالت

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۱تاریخ: 

 رسدهزارتن می ۳۲تولید میگوی پرورشی به 

گو شود تولید میصالحی گفت: با توجه به رشد پرورش میگوی تولیدی در سواحل جنوبی و شرق دریای مازندران، پیش بینی می

صنعت،تجارت   رنگارخب با گفتگو در شیالت سازمان رئیس حسن صالحی معاون وزیر جهاد کشاورزی و.هزارتن برسد ۳2پرورشی به 

اظهار کرد: در سال  بخش آبزی پروریدرباره آخرین دستاوردهای انقالب در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزی

 .های اخیر روند توسعه آبزی پروری و صید از آب های عمیق، آب های بین المللی و فراساحلی افزایش یافته است

، ماهی درقفس و میگو از مزیت های دیگر بخش آبزی پروری در سال های بعد از انقالب به پرورش ماهیان خاویاری به گفته وی؛

در سواحل جنوبی و شرق دریای مازندران را یکی از مزیت های مهم بخش  رش میگوی تولیدیپرو صالحی رشد.شمار می رود

 .برسد هزارتن ۳2 به پرورشی میگو میزان سال، پایان تا که شود می بینی پیش  دانست و افزود:

برداری است، بیان کرد: پروژه های معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تعدادی از مزارع پرورشی ماهیان خاویاری آماده بهره 

 .ماهی در قفس در استان های گیالن، بوشهر، هرمزگان و مازندران قابل بهره برداری است

های مشترک با عمان، تنوع محصوالت شیالتی در فرآوری و بسته متر از آب ۳5۰تا  2۰۰از اعماق  صید فانوس ماهیانوی افزایش 

 .ی حاشیه خلیج فارس و روسیه را از دیگر دستاوردهای انقالب در این بخش دانستبندی،صادرات ماهی تازه به کشورها

http://www.yjc.ir/fa/news/۶41۷541/%D8%AA%D۹%88%D۹%84% 
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 شکر
 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۱۱تاریخ: 

 درصدی مصرف آب ۳۰خودکفایی در تولید شکر؛ تعییر الگوی کشت با کاهش عامل مهم 

ان آن توبر بودن محصول چغندر نمیسیدمحمد حسینی مدیرعامل کشت و صنعت جوین )قند جوین( معتقد است فقط به دلیل آب

 .بری چغندر نسبی استرا حذف کرد. ضمن اینکه آب

 دهد: تغییر کشت به آسانی امکان پذیر نیست چون تغییروگو با ایانا توضیح میگفتمدیرعامل کشت و صنعت جوین )قند جوین( در  

کشت مستلزم آزمایش است و این کار تا زمانی که کشت روی خاک انجام نشود امکان پذیر نیست. ضمن اینکه بسیاری از محصوالت 

 افزایش دهند. های آن راآب باشند، اما خاک را تخریب کنند و بیماریممکن است هرچند کم

ه های ترویج کشاورزی و.... همآبی، اجرای صحیح برنامهکند: استفاده از فناوری آبیاری، تولید و استفاده بذر مقاوم به کماو اضافه می

کنند. این درصد آب کمتر مصرف می ۳۰از جمله عوامل کاهنده میزان آب در کشت چغندر است. بذرهای مقاوم به کم آبی حدود 

 خواهد که به شیوه غرقابی آبیاری شود. مهم را نیز به یاد داشته باشید که به طور کلی چغندر آب زیادی نمیموضوع 

ی ای بهترین نوع ابیارگوید: آبیاری قطرهعضو هیات مدیره انجمن صنعت قتد و شکر در مورد آبیاری مطلوب برای کشت چغندر می

پوساند. البته در حال حاضر با توجه به اصالح بذرها، تغییر الگوی کشت، تغییر یبرای چغندر است چون آب زیاد ریشه چغندر را م

کند: در گذشته حذف کشت چغندر از شیوه آبیاری و... کشت چغندر قند مشکل آبیاری یا افزایش میزان آب ندارد. او اضافه می

زایش پیدا کند. حتی موجب شد شوری خاک های خاک افمناطقی مانند خوزستان باعث شد تا در این بخش مشکالت و بیماری

افزایش پیدا کند. در حالی که تغییر الگوی کشت در یکی دو سال اخیر از بهار به پاییز مشکل را حل کرده است. در حال حاضر در 

 شود. خوزستان، گرگان، اصفهان، نقش جهان، بیستون، اسالم آباد غرب و..... کشت پاییزه انجام می

http://www.iana.ir/fa/news/51258/%D8%B۹%D8%A۷%D۹%85%D۹% 
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 شکر

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۱۱تاریخ: 

 با استفاده از بذرهای مقاوم به کم آبی اتفاق افتاد 9۷نیازی به واردات شکر در سال بی

 .بر نیستاند، آبای که تبلیغ منفی برای آن کردهیک گیاه چند منظوره است که کشت آن به اندازهچغندر 

به گزارش خبرنگار ایانا، سیدباقر محمودی رئیس موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند کشور معتقد است که گیاه چغندر  

کشاورز به سختی امکان دارد. او در مورد دالیل چند منظوره بودن  یک گیاه اقتصادی برای کشت است و جایگزین کردن آن برای

گوید: گیاه چغندر اگر در پاییز کشت شود به اندازه گندم نیاز به آب دارد بنابراین کشت مقرون وگو با ایانا میاین محصول در گفت

آبی استفاده کرد. مانند بذرهایی که به م به کمتوان برای کاهش مصرف آب از انواع بذرهای مقاوبه صرفه است. نکته دیگر آنکه می

تن ریشه چغندر داشته باشیم،  ۳۰کند: ضمن اینکه در نظر داشته باشید اگر در هر هکتار او اضافه میها مقاوم هستند.انواع بیماری

چغندر به طور تقریبی به همین تن  ۳۰تن علوفه تر است. از این  ۳۰های چغندر( هم داریم که به همان اندازه گیاه روی زمینی )برگ

تن علوفه تر است. کشور ماهم بزرگترین وارد کننده علوفه است. با توجه به این موضوع  ۳۰شود که باز میزان تفاله چغندر حاصل می

 تواند به صرفه و اقتصادی باشد. برداری چند جانبه کشت چغندر میو بهره

درصد سطح زیر کشت چغندر کاهش پیدا کرده ولی در همین  1۰۰ه بعد( معادل خورشیدی ب 8۰و  ۷۰های اخیر )از دهه در سال

رئیس موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند کشور با اشاره به درصد تولید شکر افزایش پیدا کرده است. 15بیش از  مدت

گرم  85ضر سرانه مصرف شکر در داخل حدود دهد: در حال حااینکه واردات شکر راهکاری برای تامین نیاز داخلی نیست، توضیح می

نیاز هستیم. این نکته مهم را نیز در نظر داشته باشید که استاندارد جهانی گرم برسد ما از واردات هرنوع شکری بی ۶5است که اگر به 

 خلی باشیم تا وارداتوری از محصوالت داگرم است. پس از دید سالمتی و تغذیه نیز بهتر است به فکر افزایش بهره 5۰مصرف شکر 

کند: با توجه به تغییر الگوی کشت، کشت چغندر بیش از محصوالت دیگر به توانیم در آن خودکفا شویم. او اضافه میکاالیی که می

ها و شهرهای دیگر برای صنایع تبدیلی هم مقرون به صرفه است. بذرهای جدید انواع چغندر به صرفه است. حتی حمل آن به بخش

 توانند شرایط حمل به نقاط دیگر را نیز با حفظ کیفیت را تحمل کنند. مقاوم هستند، میآبی کم

 خبرنگار: شیرین سعیدی

 این خبر در حال تکمیل شدن است...... 

 http://www.iana.ir/fa/news/5125۷/%D8%A8%DB%8C%E2%8۰% 
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 شکر

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۱۱تاریخ: 

 نیاز شدبی 9۷ات شکر در سال دسال کشور از وار ۱۲۰پس از 

برای نخستین بار در مدت کشت چغندر در ایران، میزان برداشت این محصول به هشت میلیون تن رسید. در حالی که تا  96سال 

 .بود 85میلیون تن در سال  ۶.5پیش از این بیشترین میزان برداشت 

بهمن دانایی دبیر انجمن صنایع قند و شکر در مورد افزایش تولید شکر و سطح زیر کشت چغندر قند در  به گزارش خبرنگار ایانا،

برای نخستین بار در مدت کشت چغندر در ایران، میزان برداشت این محصول به هشت  ۹۶گوید: سال وگو با ایانا میکشور در گفت

 بود.  85میلیون تن در سال  ۶.5لیون تن رسید. در حالی که تا پیش از این بیشترین میزان برداشت می

هزار تن هم رسید که  2۰۰کشت چغندر به یک میلیون و  8۰و اواخر دهه  ۹۰های پیش یعنی ابتدای دهه کند: سالاو اضافه می

 باال فتن قیمت جهانی شکر کشت دوباره این محصول توجیه پیدا کرد. های چغندر قند بسته شدند. فقط با تعداد زیادی از کارخانه

دانند دبیر انجمن صنایع قند و شکر در مورد اینکه بسیاری از کارشناسان کشت چغندر را با توجه به میزان مصرف آب مناسب نمی

 بی تا این حد برای کشت چنین محصولی ناشدنیآآبی و کمهای اخیر بسیار تکرار شده اما اگر بیدهد: این استدالل در سالتوضیح می

بود، چطور تولید این محصول تا هشت میلیون تن در سال رسید؟ ضمن آنکه این رکورد با تغییر کشت بهاره به کشت پاییزه به دست 

 وری ینیز باال رفته است. جویی شده و بهرهآمده که در نتیجه آن در مصرف آب صرفه

ت یک محصول برای کشاورز به سادگی امکان پذیر نیست. باید برای گیاه حدف شده یک جانشین پیدا کند: حذف کشاو اضافه می

کند که هم مقرون به صرفه باشد، آب کمتر از محصول کنونی بخواهد و از همه مهمتر ارزش افزوده بیشتری هم تولید کند. چغندر 

 کاالی به صرفه و اقصادی است.از لحاظ قیمت خرید تضمینی و میزان برداشت در هر هکتار یک 

تند ها( خریدار آن هسدانایی با اشاره به اینکه چغندر تنها محصولی است که با وجود قیمت تضمینی فقط بخش خصوصی )کارخانه

هریور شگوید: امسال متاسفانه برای پرداخت به کشاورزان با مشکل مواجه شدیم. هر سال با توجه به اینکه کشت بهاره بود تا پایان می

 آبان نرخ خرید را اعالم کرد.  ۳۰شد و برای زمان برداشت و خرید محصول مشکلی وجود نداشت. اما امسال دولت نرخ اعالم می

 کرد. ما در اینکند: چون شکر )محصول نهایی چغندر( یک محصول تعزیراتی است، سازمان حمایت باید نرخ را اعالم میاو اضافه می

دیم، اما دلیل خاصی برای این تاخیر اعالم نشد. این نکته را هم در نظر بگیرید که با توجه به کشت پاییزه که مدت بارها پیگیری کر

 شود باید قیمت خرید از همان ابتدای سال مشخص شود. در اردیبهشت برداشت می

/news/http://www.iana.ir/fa5125۶/%D۹%BE%D8%B۳ 
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 شکر

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۱۱تاریخ: 

 های شکرها و شیرینیتلخی

درآمد نفت و گاز در شش دهه اخیر نامعادالت پرشماری را در عرصه اقتصاد خرد و کالن کشور ایجاد نموده است. نامعادالتی که 

سفره نفت آلود خیمه زده اند از اولین تبعات آن بشمار می آید. هنگامی که  حجم غول آسا و بی توجیه تمامی نهاد هایی که بر این

برجسته ترین شعار انتخاباتی رییس دولت نهم را آوردن پول نفت بر سفره مردم تشکیل داده بود باید بیش از هر زمان دیگر درمی 

 .یافتیم که این درآمد تا کجا در مناسبات سیاسی و اجتماعی ما تنیده شده است

 کشاورزی پژوهشگر -طوطیایی عبدالحسین

اقتصادی بشمار می آیند که از درون چاه های   نظام  قربانیان این  اما بدون تردید بخش کشاورزی و محیط زیست از اصلی ترین

ن می خبرما  کاال های اساسی از نابودی و وابستگی روز افزون  نفت سربرون زده و با سوت کشتی های صادراتش، نفیر انبوه واردات

در خالل این سال ها و چکاچک شمشیر   بخش بازرگانی دولتی و خصوصی با کانون های متولی تولید  دهد. شاید که جدال نرم

های   بگوش  و پستو های پیدا و پنهان   ها  رسانه  هایشان بر عرشه کشتی های واردات گندم ، ذزت، برنج ، روغن و برنج و.... در

پیکاری که عمدتا با پیروزی حلقه های وارد کنندگانی خاتمه می یافت که دغدغه ای جز سود های سرشار و البته  آگاه رسیده باشد.

انه اساسی متاسف  حمایت از جامعه مصرف کنندگان نداشتند. جامعه ای که بی آنکه خود بداند در مصرف بسیاری از اقالم  به بهانه

 ت.رتبه اولین های جهانی را احراز نموده اس

ساله اخیر نیز دستخوش رانت های پیدا و پنهان قرار داشته  12  بخصوص در خالل  کاالی شکر و سرنوشت آن  فراز و فرود های

از آنکه  بیش  واردکنندگان سرانجام از نای و حرکت باز ایستاده است. سرنوشتی که  در کشاکش بین منادیان تولید و امپراطوری  و

چشانده است. سرانه مصرف شکر در   کشت و صنعت ان شرنگ ورشکستگی  کانون های  را بدهد برکاملذت شهد   بر ذائقه مردم

جهانی است.   به سی کیلو گرم رسیده است. سرانه ای که شش برابر میانگین  با افزایش سه کیلو گرم  در سه ساله اخیر  ایران و تنها

در شرایطی که تنها ده   وزیر بهداشت و درمان در سال جاری و بمناسبت روز جهانی غذا در نقد این مصرف افراطی اظهار داشت :

این رقم سی درصد است. وی عامل   درصد از کالری موردنیاز انسان باید از منابع قندی و شکر تامین شود در حال حاضر در کشورمان

بر شمرد. بنابراین در   متداول از جمله چاقی و دیابت را از عوارض مصرف باال و غیر الزم شکر در کشورمان  اری هایبسیاری از بیم

میزان ده کیلوگرم کاهش پیدا کند با توجه به جمعیت هشتاد   تا  به سطح استاندارد های بهداشتی   این مصرف سرانه  صورتی که

اردات و  برای  بررسی نوسانات میزان تعرفه   خواهیم داشت.  د تا نهصد هزارتن شکر نیازمیلیون نفری حال حاضر، تنها به هشتص

شکر سفید و خام و از آنسو صدور مجوز برای و اردات انبوه و بی توجیه شکر بخوبی نوسانات سیاست های تولید و تولید ستیزی رای 

ولید شکر داخلی و افزایش تولید چغندر قند به شش میلیون تن و پس از یک دوره شکوفایی در ت  1۳85  آشکار می کند . در سال

 4و  1۰به   و سرانجام  درصد ۳۰و  5۰درصد به  1۳۰درصد و شکر خام از     15۰به یکبار تعرفه ورادات شکر سفید از   در سال

لیون تن شکر سفید در سال مجموعا سه می  هزار تن، 5۰۰  یافت. همزمان بجای واردات ساالنه  کاهش  1۳8۶    درصد در سال

البته سیاست های باز  کشورمان بشود.   از تولید  وارد گردید تا که تیر خالصی برای ادامه حیات این بخش 1۳8۶و  1۳85  های

با اصالح تعرفه ها و همزمان اعمال برنامه های حمایتی قانون تمرکز موجب   سازی این بخش ورشکسته در دولت یازدهم و مجددا

ارتقاء یابد. اما بنظر می رسد  1۳۹۶هزار تن در سال  1۶4۰، به  1۳۹2تولید شکر از یک میلیون و دویست هزار تن در سال  شد که

آنها گاه با طرح غیر اقتصادی بودن تولید   فرو نکاسته اند.  در واردات شکر از تالش های خود تا کنون  اهرم های ناپیدا و قدرتمند

تند سرنونشتی هس  دیگر در تکاپوی  و یا دالیل  آب  با قیمت جهانی آن و زمانی با دلسوزی برای منابعو در مقایسه   شکر داخلی
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 بهار تابستانه  هدایت و تغییر حدااکثری الگوی  با  در این مدت مدیریت بخش کشاورزی  کاالی روغن رقم خورده است.  که برای

هاا  در برابر این فشار  تعرفه های حمایتی  چغندرقند به کشت پاییزه زمستانه آن در مناطق گرمسیر و پای فشاری برای تصویب

در این پیکار نابرابر در زمین جامعه مصرف کننده   موفقیت و خودکفایی  اکنون توپ  ایستادگی نموده است . بنظر می رسد اما

کاهش یابد نه تنها به افزایش کیفی الگوی غذایی   گیلو گرم 15به میزان   اگر که میانگین مصرف ساالنه حتی کشورمان باشد.

هزار تن شکر در سال باشیم. مهم در این است که آیا جامعه  ۶۰۰که حتی در عرصه تولید می توانیم کشوری با صادرات   منجر  آنان

 اشک تمساح وارد کنندگان را باور خواهد نمود؟  شتافت و یا اینکه به یاری بخش تولید خواهد  ما  مصرف کننده

http://www.iana.ir/fa/news/51255/%D8%AA%D۹%84%D8% 
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 شکر

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۱تاریخ: 

 درصدی شکر منوط به افزایش ظرفیت صنایع قند ۱۰۰خوداتکایی 

 1۰۰های جدید در مناطق جنوبی به سهولت دستیبابی به یک مقام مسئول گفت: با افزایش ظرفیت صنایع قند و احداث کارخانه

 .درصدی شکر محقق خواهد شد

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی گو با خبرنگارعلیرضا یزدانی مجری طرح چغندرقند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی در گفت

میلیون تن چغندرقند، رکورد تاریخی در تولید شکر زده شد، اظهار  ۶با بیان اینکه سال گذشته با تولید  ،باشگاه خبرنگاران جوان

به منظور افزایش عملکرد در واحد سطح  کشت چغندرقند پاییزهکرد: با توجه به سیاست وزارت جهاد کشاورزی، افزایش سطح زیر 

ها را دستاورد مهم بخش میلیون تن چغندر قند به کارخانه 8وی تحویل .تو کاهش مصرف آب چغندر بهاره در دستور کار قرار گرف

 تولید شکریزدانی ادامه داد: با توجه به رکورد بی سابقه .و رکورد بی سابقه تاریخی در تولید شکر اعالم کرد ۹۶کشاورزی در سال 

 .ابی به خوداتکایی تولید شکر محقق خواهد شدتوان گفت که اظهارات وزیر جهاد در زمینه دستیدر طول تاریخ بخش کشاورزی می

د شکر خبر داد و گفت: امسال از مجموع تولید تولی درصدی 1۶ افزایش از  مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی

هزار تُن  ۶5۰شود در حالیکه این میزان سال گذشته یک میلیون و هزار تن شکر تولید می ۹۰۰چغندر قند و نیشکر یک میلیون و 

 .است هکتار هزار ۹2 نیشکر و هکتار هزار 122  وی افزود: مجموع سطح زیر کشت چغندر قند.بود

درصدی شکر دانست و تصریح کرد: با افزایش  1۰۰این مقام مسئول محدودیت صنایع قند را مشکل پیش روی خوداتکایی تولید 

طق جنوبی به ویژه خوزستان ظرف مدت دو تا سه سال به سهولت های جدید قند در مناظرفیت صنایع قند و احداث کارخانه

، چغندرقندیزدانی تصریح کرد: با وجود تمامی مشکالت درباره تولید و تحویل .درصدی شکر محقق خواهد شد 1۰۰خوداتکایی 

های آتی در زمان تحویل سال های صورت گرفته درریزیرود با برنامهکشاورزان با تمامی توان به امر تولید پرداختند و انتظار می

 .چغندر قند مشکالت کاهش یابد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶41۷51۳/%D8%AE%D۹%88%D8%AF%D8%A۷ 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۹تاریخ: 

 های لبنی تندیس، غیراستاندارد استفرآورده

 .های لبنی با نام تجارتی تندیس، غیراستاندارد است و از مصرف آن جدا خودداری شودبیات به شهروندان هشدار داد: فرآورده

استان تهران، مسلم بیات اظهار کرد:  استاندارد روابط عمومی اداره کلبه نقل از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 روتئینپ امید  های لبنی با عنوانها خطوط تولید واحد تولید فرآوردههای منظم و مستمر خود، باربازرسان استاندارد در جریان بازرسی

 کرده خود احدو تولید خطوط پلمب غیرقانونی فک به اقدام آن، متخلف تولیدکننده و کردند پلمب را تندیس  تجارتی نام با و سالمت

بیات ادامه داد: در بازرسی مجدد از این واحد تولیدی دوغ، ماست و ماست موسیر با نام تجارتی تندیس توقیف و تولیدکننده .است

های تولیدی صنایع تاندارد از واحدهای کارشناسان اسمدیرکل استاندارد تهران یادآور شد: در جریان بازرسی.آن به دادگاه معرفی شد

یاپخش آباریس، به دلیل نداشتن مجوز استاندارد، توقیف و از تولیدکننده آر  غذایی، قند و شکر و جو پوست کنده با نام تجارتی

 .متخلف آن به دادگاه شکایت شد

w.yjc.ir/fa/news/http://ww۶41۷۹۷۷/%D۹%81%D8%B1%D8%A2 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۱۱/۱۳ : تاریخ

 های طیور ایرانی به جمهوری آذربایجانتداوم ممنوعیت ورود مرغ زنده و فرآورده

ها نسبت به شیوع آنفلوآنزای پرندگان در ایران واردات سخنگوی سازمان خدمات دامپزشکی آذربایجان اعالم کرد: به دلیل نگرانی 

  .مرغ زنده و گوشت طیور از ایران به این کشور ممنوع است

زمان خدمات دامپزشکی آذربایجان الملل خبرگزاری فارس به نقل از آپا، یولچو خانوری سخنگوی سابه گزارش خبرنگار اقتصاد بین

 های مرتبط با صنعتها نسبت به ادامه شیوع آنفلوآنزای پرندگان در ایران واردات مرغ زنده و فرآوردهاعالم کرد: با توجه به نگرانی

 .طیور از ایران به آذربایجان همچنان ممنوع است

 .ها در ایران در شرایط کنونی پایدار استمرغی و دیگر بیماری هایی نظیر آنفلوآنزایخانوری گفت: شرایط اپیدمیک شیوع بیماری

سازمان دامپزشکی آذربایجان به دلیل شیوع آنفلوآنزای مرغی در ایران واردات این محصوالت  2۰1۶نوامبر  2۳الزم به ذکر است در 

 .تنداستان ایران درگیر شیوع آنفلوآنزای پرندگان هس 1۶هم اکنون .را ممنوع اعالم کرده بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶111۳۰۰۰۶۶۹ 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۱تاریخ: 

 ای از ابهامصادرات دام زنده در هاله

مسئول گفت: با وجود صدور مجوز صادرات دام زنده، اما این امر تاکنون به سبب فرآیند صادرات در قبال واردات الشه، یک مقام 

گروه  کشاورزیصنعت،تجارت و   منصور پوریان رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار.محقق نشده است

را با محدودیت هایی روبرو کرده است، اظهار  واردات گوشت با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

ضا داریم که تا حدی قیمت الشه در بازار داخل کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه های واردات از سازمان حمایت تقا

وارد می شود، افزود: هم اکنون واردات گوشت از کشورهای استرالیا  گوشتتن  5۰تا  4۰وی با اشاره به اینکه روزانه .را افزایش دهد

 .این کشور وجود نداردگیرد، چراکه کشورهای آسیانه میانه در فصل سرما به سر می برند و امکان واردات از و روسیه صورت می

 داخلی الشه کیلو هر نرخ  تومان اعالم کرد و گفت: 5۰۰هزار و  2۹و اوراسیا  5۰۰هزار و  ۳۰را  نرخ هر کیلو الشه استرالیاپوریان 

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده در بخش دیگر .است تومان هزار ۳2 سنگین بره الشه و هزار ۳۹ ها قصابی در سبک بره

بیان کرد: با وجود صدور مجوز صادرات دام زنده، اما این امر تاکنون محقق  صادرات دام زندهسخنان خود درباه آخرین وضعیت 

صادرات این میزان  تن گوشت و در مقابل ۳۰مشروط به واردات گوشت، گفت: واردات  صادرات دام زندهوی با انتقاد از .نشده است

ای صادرات به گفته پوریان؛ بحث های قرنطینه.دام زنده کار سختی است، چراکه گوشت به صورت الشه وارد و دام زنده صادر می شود

این مقام مسئول در خاتمه .کرده است، چراکه واردکنندگان عموما صادرکننده نیستند سردرگمیدام زنده، سازمان دامپزشکی را دچار 

در مقابل واردات به سبب زمان بر بودن این فرآیند افزایش هزینه صادرکنندگان را به همراه دارد که  صادرات دام فرآیند ور شد:یادآ

 .به همین خاطر تاکنون صادرات دام اجرا نشده است

http://www.yjc.ir/fa/news/۶41۷5۰۷/%D8%B5%D8%A۷%D8%AF%D8 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۲تاریخ: 

 درصدی صادرات محصوالت کشاورزی با اما و اگرهایی همراه است ۲۲رشد 

تفاهم نامه گمرکی و رفع موانع نقل و انتقاالت بانکی درصدی صادرات محصوالت کشاورزی منوط به  22یک مقام مسئول گفت: رشد 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیشاهرخ شجری مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار .است

خبر داد و گفت: با توجه به تاکید الیحه بودجه سال آینده  صادرات محصوالت کشاورزی، از رشد ادی باشگاه خبرنگاران جواناقتص

 عاید  میلیارد دالر از محل صادرات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی در سال آینده ۷مبنی بر افزایش درآمد های ارزی ،باید حدود 

 22اینکه رشد صادرات محصوالت کشاورزی مستلزم ایجاد زیرساخت های الزم است، افزود: اگرچه رشد وی با اشاره به .شود کشور

 نقل، و حمل موانع  درصدی صادرات محصوالت کشاورزی در بودجه سال آینده دیده شده است، اما تحقق این امر منوط به رفع

 .است صادراتی مدیریت های شرکت و ترجیحی های هتعرف ، گمرکی نامه بانکی،تفاهم وانتقال یخچالی،نقل کانتینرهای

انتظار می رود که با تعامل و عزم جدی  محصوالت کشاورزیشجری ادامه داد: با توجه به تاثیر رفع موانع پیش رو در رشد صادرات 

درصدی  25د میان دستگاه های مسئول ،مشکالت نقل و انتقال پول،زیرساخت های لوجستیک و حمل و نقل جهت دستیابی به رش

 .رفع شود

 تن انواع محصوالت کشاورزی ۱۲۰تولید سالیانه 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار 

میلیون تن محصول مختلف کشاورزی در کشور تولید می شود که برخی  12۰گفت: سالیانه به طور متوسط  ،باشگاه خبرنگاران جوان

،صادرات بخش کشاورزیبه گفته وی در صورت ساماندهی مناسب و با توجه به پتانسیل باالی .از آنها چند برابر نیاز داخلی است

الت کشاورزی به کشورهای همسایه از جمله روسیه،قزاقستان، گرجستان، حاشیه خلیج فارس و کشورهای بخش اعظمی از محصو

 .اروپایی امکان پذیر خواهد بود

درصد زعفران دنیا را تامین می کند، افزود:در بخش های دیگری از قبیل مرکبات ،مزیت  ۹۰ملک زاده با اشاره به اینکه ایران بیش از 

وجود دارد که در صورت فرآوری محصول ،امکان افزایش صادرات و رقابت با سایر رقبا در بازار ،دور از انتظار  های نسبی در کشور

و اهمیت آن در اقتصاد، تمامی مسئوالن بر رشد صادرات  بخش کشاورزی این گزارش می افزاید؛با توجه به پتاسیل باالی.نیست

ل از نفت تاکید بسیاری دارند که به نظر می رسد تحقق این امر تنها با فراهم محصوالت کشاورزی و کاهش درآمد های صادراتی حاص

 .شدن زیرساخت ها و رفع موانع امکان پذیر خواهد بود

http://www.yjc.ir/fa/news/۶41۷4۹۳/%D8%B1%D8%B4%D8%-AF22 
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 صادرات و واردات

 فودپرس ۱۳۹6بهمن ماه  ۹دو شنبه 

 را رسما اعالم کرد+ جدول ۲۰۱۸گروه مواد غذایی و کشاورزی در سال  ۲4دولت عراق تعرفه واردات 

تعرفه های جدید گمرکی دولت عراق برای  صادرتی تشکلعای به ای نامه در تجارت توسعه سازمان –اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 .گروه کاالی کشاورزی و مواد غذایی را اعالم کرد 24واردات 

،تعرفه های گمرکی جدید دولت عراق با مصوبه هیات وزیران آن کشور در ابتدای «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 .میالدی تغییر نموده است 2۰18جرایی شدن این تعرفه ها ازابتدای سال آذرماه سال جاری و به الزام صندوق بین المللی پول و ا

 .کشور عراق و سهم صادراتیکاالهای ایرانی در عراق به شرح زیر است 2۰18بنا بر این گزارش، جدول گمرکی 

ir/Post.aspx?Id=http://www.foodpress.۶8c۹۶ae8f۹ac44ebbd1d 
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 صنایع غذایی
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 عسل
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۳تاریخ: 

 صنعت زنبورداری در بودجه سال آینده مغفول ماند

هایی که جز اولویت دولت نیست، بودجه هنگفتی اختصاص یافته برای نهاد ۹۷مدیرعامل اتحادیه زنبورداران گفت: در الیحه بودجه 

 .در حالیکه بودجه صنعت زنبورداری با وجود اهمیت باال، مغفول مانده است

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  ارت و کشاورزیصنعت،تج  عفت رئیسی سرحدی مدیرعامل اتحادیه زنبورداران در گفتگو با خبرنگار

اظهار کرد: براساس تفاهم نامه صندوق بیمه تامین  بیمه زنبوردارانبا انتقاد از تخصیص نیافتن ردیف بودجه مستقل به  ،جوان

 .هزار زنبور دار تحت پوشش بیمه قرار گیرند 85اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اتحادیه سراسری قرار است که حدود 

در زمینه بیمه و بهره  در حالی تفاهم نامه بیمه روستایی و عشایری امضا کردند که چشم به راه عدالت زنبورداران به گفته وی؛

هزار نفر تحت پوشش بیمه هستند که دولت  1۰هزار زنبوردار تنها حدود  85وی افزود: هم اکنون از .گیری از سطح خدمات هستند

 .هزار نفر آنها از محل هدفمندی یارانه ها بیمه کرده و مابقی بیمه خویش فرما هستند که نرخ آن بسیار باال است ۶تا  5

ی با اشاره به اوضاع نامساعد زنبورداران نسبت به روستاییان و عشایر گفت: با توجه به نیمه دوم ماه زمستان، زنبورستان رئیسی سرحد

در حفظ محیط زیست از مسئوالن  زنبور عسلهای مناسب دچار فقر غذایی هستند که با توجه به اهمیت ها به سبب نبود بارش

هزار عضو اتحادیه  85مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ادامه داد: اکنون .ت به عمل آورندتقاضا داریم که حمایت جدی از این صنع

سراسری زنبورداران هستند و حدود یک میلیون اشتغال غیرمستقیم در این حوزه وجود دارد که بدین منظور در صدد هستیم تا 

 نوسازی و بازسازی محصول، توسعه بر بتوانند  ان قرار دهند تاها منابع ارزان قیمت، همانند تسهیالت عشایری در اختیار زنبورداربانک

به گفته وی؛ نوسازی و بازسازی کندوهای عسل، انتقال دانش فنی به .، ارتقای کمی و کیفی تولید عسل کار کنندکندوهای عسل

تقاد از مغفول ماندن صنعت این مقام مسئول با ان.ها و استفاده از دانش نوین در برداشت محصول امری ضروری استزنبورستان

زنبورداری در بودجه سال آینده، بیان کرد: در الیحه بودجه سال آینده برای نهادهای موازی که جز اولویت دولت نیست، بودجه 

 رینیکارآف سوی و سمت به را بودجه از بخشی  هنگفتی اختصاص یافته است، به همین خاطر از نمایندگان مجلس تقاضا داریم که

 .دهند اختصاص دارد، شهرها کالن به افراد مهاجرت از جلوگیری و زیست محیط حفظ در باالیی اهمیت که زنبورداری صنعت در

http://www.yjc.ir/fa/news/۶41۷48۳/%D8%B5%D۹%8۶%D8% 
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم
 ایران اکونا - ۱۳۹۶بهمن / /  ۱۴شنبه , 

 کندایران گندم روسیه را تبدیل به آرد و صادر می

کشور وارد و اند تا گندم را به صورت ورود موقت از این ایران و روسیه اخیرا قراردادی بسته مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفت:

 .بعد از تبدیل آن به آرد صادر کنیم

های یزدان سیف امروز در نشست خبری شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به خرید تضمینی برنج توسط دولت اظهار کرد: در ماه

ید ر این اساس ما برای خرای در بازار مبنی بر ماندن برنج تولیدی کشاورزان بر روی دست آنها مانده است مطرح شد و بپیش فرضیه

تضمینی این محصول اقدام کردیم اما در مقام عمل کشاورزان حجم کمی برنج به ما فروختند و ما تنها توانستیم کمتر از هزار تن 

 .های گیالن و مازندران خریداری کنیمبرنج رقم ندا و شیرودی را از زارعان استان

رند هر چند خکوبان ندارد بنابراین تنها برنج مازاد کشاورزان را میرای حمایت از شالیوی افزود: شرکت بازرگانی دولتی مسئولیتی ب

 .کنندهای شالیکوبان تسهیالتی پرداخت میکه برای توسعه زیرساخت

لی برای ورود ما به بازار برنج مقداری تحرک ایجاد کرد و منجر شد که دیگر مشک مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد:

 .فروش برنج کشاورزان وجود نداشته باشد

کننده شود که این امر برای مصرفها باعث باال رفتن قیمت برنج داخلی در بازار مصرف میسیف یادآور شد که خرید برنج از شالیکوبی

 .مناسب نیست

هزار تن مربوط به آرد و  141این رقم  هزار تن گندم و مشتقات آن در سال جاری صادر شده است گفت: از 44۰وی با بیان اینکه 

 .هزار تن گندم صادر شده است 44۰مشتقات آن بوده است و در مجموع 

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد: توافقی در هفته گذشته با انجمن صنفی صنایع آرد بسته شده است تا از دو هفته 

ها به صورت ورود موقت به ای فراوری را از طریق واردات تامین کنند؛ این گندمهآینده آنها متعهد شوند گندم مورد نیاز کارخانه

 .شودهای الزم آرد شده به دیگر کشورها صادر میآیند و بعد از انجام فراوریکشور می

 توافق برای ورود گندم از روسیه

کشورمان را به صورت ورود موقت از این کشور وارد و  اند تا گندم مورد نیازوی اضافه کرد: ایران و روسیه نیز اخیرا قراردادی بسته

 .بعد از تبدیل آن به آرد صادر کنیم

http://iranecona.com/81545/%D8%A۷%DB%8C%D8%B1%D8% 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۲تاریخ: 

 هزار تومان 4۱شرایط جوی، گوشت را گران کرد/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 

یابد،در نهایت این افزایش قیمت بر نرخ عرضه دام و به دنبال آن گوشت ها هزینه ترابری افزایش میملکی گفت: با مسدود شدن جاده

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگارعلی اصغر ملکی رئیس .شوداعمال می

کنون نرخ هر کیلو گوشت گوسفندی در بازار خبر داد و گفت: هم ا هزار تومانی نرخ گوشت ۲افزایش  ، ازباشگاه خبرنگاران جوان

 .تحت تاثیر شرایط جوی، مسدود شدن راه ها و کاهش عرضه دام به بازار تهران، دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گرفته است

ه هزار تومان به مشتری عرض 41تا  4۰هزار تومان به مغازه دار و  ۳۹تا  ۳8بدون دنبه با نرخ  شقه گوسفندی  به گفته وی؛ هر کیلو

در بازار را پیش بینی کرد و افزود: طبق روال با مسدود شدن راه ها و جاده ها هزینه های ترابری  قیمت گوشتملکی .می شود

 .شودافزایش می یابد و در نهایت این افزایش قیمت بر نرخ عرضه دام و به دنبال آن گوشت اعمال می

هزار تومان اعالم کرد و گفت: کاهش عرضه دام در  1۷تا  16زنده  نرخ خرید عمده هر کیلو دامرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 

بر شرایط عرضه بیان کرد: با توجه به تصمیم  صادرات دام زنده وی با اشاره به تاثیر.میادین، نوسان قیمت دام در بازار را رقم زد

این امر ، کمبود دام در میادین افزایش توان گفت که در صورت تحقق اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر صادرات دام زنده می

ملکی در پاسخ به این سوال که احتمال افزایش .داد خواهد قرار نوساناتی دستخوش را گوشت قیمت موضوع، این  خواهد یافت که

 و دانکارمن غذایی سبد تامین جهت  قیمت گوشت در ایام پایانی سال وجود دارد یا خیر، گفت: با توجه به افزایش تقاضای ارگان ها

 .شد خواهد متشنج بازار خود، مایحتاج تامین جهت مردم خرید

http://www.yjc.ir/fa/news/۶421۰2۷/%D8%B4%D8%B1%D8%A۷% 
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 گوشت مرغ
 فارس - ۹۶/۱۱/۰۹ : تاریخ

 آشفتگی بازار مرغ این بار به بهانه برفمرغ هم دونرخی شد/ 

تومان متغیر است که با وجود عرضه بیش از نیاز، برخی  1۰۰هزار و  8تومان تا  ۷4۰هزار و  ۶قیمت مرغ امروز در بازار پایتخت بین  

  .اندها را باال بردهفروشندگان بارش برف را بهانه کرده و قیمت

بار افزایش قیمت دالر بار دیگر آنفلوانزای پرندگان، دفعه بعد گران شدن قیمت ـ گروه اقتصادی ـ فاطمه بیات، یک خبرگزاری فارس

 .ای برای افزایش قیمت مرغ شده استترین نوع خود، بارش برف بهانهبار هم در جالبها و ایننهاده

سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی سعی کرده است، تا قیمت مرغ را تا حدی با ثبات نگه دارد که امسال صدای تولیدکنندگان طی چند 

دهندگان مرغ گوشتی در مصاحبه با خبرنگار فارس بارها گفته است که محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش.مرغ را درآورده است

 .داران ضرر استهزار تومان برای مرغ 8فروش مرغ زیر قیمت 

تومان  ۹۰۰هزار و  4او امروز نیز در مورد آخرین وضعیت قیمت مرغ در پایتخت گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری 

توانند هر کیلو های سازمان میادین سطح شهر میرسد و مردم در غرفهتومان به فروش می ۷۰۰هزار و  ۶است و در میدان بهمن 

های باالتر از های سطح شهر نرخفروشییوسفی در پاسخ به این سؤال که پس چرا برخی مرغ.تومان تهیه کنند ۷4۰ هزار و ۶مرغ را 

ساعته، قیمت مرغ افزایش داشت، اما امروز به حالت عادی بازگشته است، مضاف  1۰-12کنند، گفت: با بارش برف این رقم عرضه می

ریزی کنند، تمام تولید خود را خواهند مزارع پرورش خود را برای شب عید جوجهه میبر آنکه بسیاری از تولیدکنندگان برای آنک

دهندگان مرغ گوشتی رئیس انجمن پرورش.دهدکنند و در نتیجه عرضه بیش از تقاضاست و اجازه افزایش قیمت نمیروانه بازار می

به دلیل تقاضای زیاد این  هزار تومان هشدار داد و گفت: ۳تا  8۰۰هزار و  2روزه به مرز همچنین در مورد افزایش قیمت جوجه یک

 .هزار تومان فروخته شود 2که در نهایت باید  کاال افزایش قیمت زیادی دارد، در حالی

عنوان مثال هر کیلوگرم طی بازدیدهای میدانی خبرنگار فارس از سطح شهر، در نهایت تعجب هر منطقه نرخ خاص خود را دارد، به

هزار تومان  8هزار تومان، میدان فردوسی  ۷تومان، خیابان خورشید میدان شهدا  ۳۰۰هزار و  ۷در منطقه میدان خراسان مرغ تازه 

 .رسدتومان به فروش می 1۰۰هزار و  8آباد و منطقه یوسف

وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سؤال که باالخره نرخ مرغ امروز خانی رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی در گفتیوسف

تومان و در  4۰۰هزار و  ۷اید، گفت: هر کیلوگرم مرغ تازه در میدان بهمن باید باید چقدر باشد و شما چه نرخی را اعالم کرده

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که چرا این رقم باالتر از نرخ اعالمی .تومان به فروش برسد 100و  هزار 8های سطح شهر مغازه

یکی .دهندگان مرغ گوشتی است، اظهار داشت: با توجه به بارش برف و محدودیت در حمل مرغ، این قیمت طبیعی استانجمن پرورش

از  رسد،یکی، دو روز اخیر گفت: بیشتر مرغی که در تهران به فروش میاز فروشندگان مرغ نیز در مورد علت تغییر نرخ مرغ طی 

علت بارش سنگین برف و مسدود شدن جاده، نرخ این محصول افزایش داشته شود که بههای شمالی کشور به تهران حمل میجاده

 .است

/www.farsnews.com/newstext.php?nn=http:/1۳۹۶11۰۹۰۰11۷4 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۸تاریخ: 

 تومان رسید ۷۷۰۰آخرین تحوالت بازار مرغ/قیمت به 

 .تومان است ۷۰۰هزار و  ۷مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: نرخ هر کیلو مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی علی کمالی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگارمحمد 

تومان، مرغ  ۷۰۰هزار و  4در بازار خبر داد و گفت: نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ثبات نرخ مرغ، از باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان است 700هزار و  ۷و خرده فروشی  8۰۰هزار و  ۶آماده به طبخ در کشتارگاه 

 25با کاهش تومان و سویا  ۹8۰ریالی،  1۰۰با کاهش  نرخ هر کیلو ذرت :وی درباه آخرین وضعیت نرخ نهاده های دامی افزود

 .شود می عرضه مرغداران به  تومان 84۰ و هزار  تومانی؛

 یکروزه جوجه قطعه هر نرخ متوسط: گفت و داد خبر  در بازار نرخ هر قطعه جوجه یکروزه تومانی 5۰کمالی سروستانی از کاهش 

درصد تولید توسط اتحادیه با نرخ هزار و  ۳۰من جوجه یکروزه انج با توافق براساس که است تومان ۶5۰ و هزار 2 تا 45۰ و هزار 2

 .تومان در بورس کاال عرضه می شود که انتظار می رود با این اقدام حباب کاذب قیمت شکسته شود ۷۰۰

هزار  8و مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده  400هزار و  5مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

 .ن اعالم کردتوما ۳۰۰و 

 افزایش به توجه با: کرد بیان است، شده ریزی جوجه گوشتی مرغ های سالن در  میلیون قطعه 115تا  11۰وی با اشاره به اینکه 

 .داشت نخواهد چندانی نوسان سال، پایانی روزهای در مرغ قیمت  تولید

کمبودی نخواهیم داشت، تصریح کرد: با توجه به روند جوجه ریزی  عرضه مرغ شب عیدکمالی سروستانی با اشاره به اینکه در 

 .رود که تولیدکنندگان گرفتار زیان نشوندمرغداران انتظار می

http://www.yjc.ir/fa/news/۶415411/%D8%A2%D8%AE% 
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 مرغگوشت 

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۸تاریخ: 

 تومان رسید ۷۵۰۰بارش برف عرضه مرغ را محدود کرد/نرخ مرغ به 

 .حجت گفت:بارش برف امروز ،باعث ایجاد محدودیت هایی در وضعیت حمل و نقل مرغ در جاده های منتهی به پایتخت شد

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت 

و نقل مرغ  از محدودیت عرضه مرغ به کشتارگاه ها خبر داد و گفت: با وجود آنکه امروز بارش برف ،وضعیت حمل،خبرنگاران جوان

در جاده های منتهی به پایتخت را با محدودیت هایی مواجه کرده بود،اما استان های اطراف با عرضه مناسب، از کمبودهای احتمالی 

گرم به  عرضه مرغساعت آینده با بازگشایی جاده های گیالن و مازندران ،مشکلی در 24به گفته وی در .در بازار جلوگیری کردند

 .داشتبازار نخواهیم 

تومان اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلو مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  48۰۰ تا 4۷۰۰  حجت نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را

 .تومان است ۷5۰۰تا  ۷۳۰۰تومان و خرده فروشی  ۷۰۰هزار و  ۶

زود: با توجه به آنکه مرغ به اندازه کافی در عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و اف

وی با اشاره به اینکه نرخ کنونی مرغ با .استان های اطراف تهران وجود دارد،نوسان غیر مترقبه ای برای فردا در بازار نخواهیم داشت

 هزار 8 تا  5۰۰هزار و ۷ه قیمت واقعی فاصله معناداری دارد،گفت: براساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی قیمت مرغ برای مصرف کنند

 .ها،نوسان قیمت مرغ کمتر از اعالم نرخ مصوب وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود بارش ادامه صورت در که است تومان

http://www.yjc.ir/fa/news/۶41۷۰۹8/%D8%A8%D8%A۷%D8% 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۰تاریخ: 

 تومان رسید ۷9۸۰نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن در بازار/ قیمت به 

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

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

 اه راه شدن مسدود و  در بازار اظهار کرد: در ابتدای هفته نرخ مرغ به سبب بارش برف قیمت مرغ، با اشاره به نوسانات اخیر جوان

 .شد روبرو بازار در تومانی 2۰۰ کاهش با مرغ کیلو هر نرخ امروز مجدد که گرفت خود به افزایشی روند بازار در

تومان، توزیع درب واحد  1۳۰هزار و  ۷هزار تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  5 نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداریوی 

 .تومان اعالم کرد ۹8۰هزار و  ۷و خرده فروشی  28۰هزار و  7های صنفی 

تومان  ۹8۰هزار و  ۷و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۹8۰هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته یوسف خانی؛

هزار ، سینه  14ینه با کتف همچنین نرخ هر کیلو س :رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود.است

در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به افزایش عرضه در برابر  قیمت مرغ وی.هزار تومان است 1۷و فیله مرغ  15بدون کتف 

 نرخ هر :یوسف خانی یادآور شد .تقاضا پیش بینی می شود که قیمت مرغ مجدد در بازار کاهش یابد و به روال سابق خود بازگردد

 نوسان در تومان هزار 8 تا 5۰۰ و هزار ۷از  هزار تومان و مرغ آماده به طبخ 5تا  ۷۰۰هزار و  4تا ایام پایانی سال از  کیلو مرغ زنده

تصریح کرد: هم اکنون  قیمت تخم مرغ رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت.بود خواهد

تومان  ۶۰۰هزار و  12هزار تومان است، اما از آنجا که هر شانه تخم مرغ با نرخ دولتی  1۶در خرده فروشی ها نرخ هر شانه تخم مرغ 

 .ندارند محصول این عرضه و خریداری به تمایلی جریمه ترس از صنفی واحدهای  در میادین و فروشگاه ها عرضه می شود،

در راه است، پیش بینی می شود که در چند روز آینده  تخم مرغ خوراکیوی ر خاتمه گفت: با توجه به آنکه واردات چند محموله 

 .با عرضه تخم مرغ های وارداتی به نرخ مصوب به مغازه داران این مشکل برطرف شود

http://www.yjc.ir/fa/news/۶41۹۶۷۶/%D۹%8۶%D8%B1%D8%A 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۱تاریخ: 

 تومان رسید ۷۸۰۰کاهش نرخ مرغ در بازار/ قیمت به 

 .تومان به فروش رسید 8۰۰هزار و  ۷مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت:امروز هر کیلو مرغ در خرده فروشی ها، 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد علی کمالی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

در خرده فروشی ها خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب  تومانی نرخ مرغ ۲۰۰کاهش ، از باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان است 800هزار و  ۷هزار و خرده فروشی  ۷، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  ۹5۰هزار و  4مرغداری 

 .در روزهای اخیر اعالم کرد قیمت مرغوی کاهش عرضه ناشی از مسدود شدن راه ها را دلیل اصلی نوسان 

ی سروستانی ادامه داد: با وجود آنکه برخی افراد اظهاراتی مبنی بر افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر دارند، اما براساس کمال

هزار و  5تا  2۰۰هزار و  5بدون احتساب سود  نرخ هر کیلو مرغ زنده توان گفت کهبرآوردهای اولیه از هزینه تمام شده تولید، می

 .روند کنونی تولید تعدادی از مرغداران از گردونه تولید خارج خواهند شدتومان است که با ادامه  ۳۰۰

 .تومان اعالم کرد 5۰۰هزار و  8و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی را  5۰۰هزار و  5وی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

: با توجه به آنکه مشکلی در عرضه مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت قیمت مرغمدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی 

 مرغداران افزایش جوجه ریزیبه گفته کمالی سروستانی با توجه به .وجود ندارد، قیمت کنونی مرغ کماکان ادامه خواهد داشت

 .پیش بینی می شود که قیمت مرغ در ایام پایانی سال نوسان چندانی در بازار نداشته باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶42۰۷18/%DA%A۹%D8%A۷%D۹%8۷%D8% 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۳تاریخ: 

 انقالب/افزایش درآمدهای ارزی به دست کشاورزانتأملی بر رشد بخش کشاورزی پس از 

 .بخش کشاورزی پس از پیروزی انقالب افزایش تولید و سهم روز افزونی از درآمدهای ارزی را به همراه داشته است

بررسی شرایط اقتصادی ایران در دهه منتهی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

به دلیل اجرای برخی  بخش کشاورزیو مقایسه آن با سه دهه پس از انقالب گویای بسیاری از حقایق است و بی تردید  5۷به 

ها تا زمان قبل از انقالب به فراموشی سپرده شده بود و بسیاری از محصوالت استراتژیک مورد نیاز از طریق منابع وارداتی استراتژی

 گذاری و امکانات کشور در بخش صنعت و صنایع متکی،این درحالی است که با پیروزی انقالب اسالمی، افزایش سرمایه.تامین می شد

 .افزایش تولید و سهم روز افزون بخش کشاورزی از درآمدهای ارزی را به همراه داشت

تنزل  5۶درصد در سال  ۹، به ۳۹درصد تولید ناخالص ملی در سال  2۹بنابرآمار موجود در بخش کشاورزی، تولید محصوالت از 

عه شد. خوشبختانه با پیروزی انقالب رشد و توسشتر میدر زمان قبل از پیروزی انقالب روز به روز بی وابستگی اقتصاد یافت؛ چراکه

 .پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی دنبال شد

میلیون هکتار از این اراضی از پتانسیل باالیی برای  51میلیون هکتار است که بیش از  1۶4دارای مساحتی بالغ بر  سرزمین ایران

 .یکه خوداتکایی در بسیاری از محصوالت در دستور کار قرار گرفته استتولید محصوالت کشاورزی برخوردار است، به طور

 ها توانسته ایم عالوه بر تامین نیازهای پس از انقالب، باوجود افزایش جمعیت، در بسیاری از زمینهالبته ناگفته نماند که طی سال

 .داخل، بخشی از تولیدات خود را به بازارهای دنیا صادر کنیم

 د گندم دستاورد مهم انقالبخودکفایی تولی

با اشاره به اینکه تا قبل از انقالب  صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار

های اراضی کشاورزی در اختیار بزرگ مالکان و مابقی اوقاف و خانواده، نیمی از  4۰رایج بود، اظهار کرد: تا دهه  کشاورزی معیشتی

در اختیار کشاورزان خرده مالک بود، افزود:  اراضی کشاورزی تنها بخش کوچکی از 4۰وی با اشاره به اینکه تا دهه .پادشاهان بود

 .بودند فعالیت به مشغول ها صنعت و کشت کشاورزانی که بنیه مالی نداشتند تا زمان اصالحات ارضی در 

ایمانی با انتقاد از موفق نبودن اصالحات ارضی گفت: با توجه به آنکه با اصالحات ارضی اهداف مورد نظر تحقق پیدا نکرد، بخشی از 

 .این اراضی آزاد شد و به دست وابستگان حکومت وقت افتاد، که در نهایت کشاورزان را استثمار کردند

هزارتن اعالم کرد و افزود:  ۹۰۰میلیون و  ۷را  4۰در دهه  محصوالت کشاورزیرئیس بنیاد توانمندسازی گندمگاران مجموع تولید 

هزارتن بوده است، در  25هزارتن و در چند ماه قبل از انقالب  8۰۰میلیون و  1۷، مجموع تولید محصوالت کشاورزی 5۳در سال 

قبل از  تولید گندموی با اشاره به اینکه .رسد می سال در تن میلیون 12۰ به کشاورزی تلفمخ محصوالت تولید اکنون حالیکه

میلیون تن گندم مورد نیاز کشور  2تا  1.5، حدود 58و  5۷میلیون تن بود ، بیان کرد: در سال های  ۳پیروزی انقالب اسالمی حدود 

این .میلیون تن رسیده است 11برابری به باالی  5تا  4م با افزایش شد، در حالیکه هم اکنون تولید گنداز طریق واردات تامین می

 .گذاری درصدد تامین نیاز کشور از طریق تولید داخل هستندمقام مسئول ادامه داد: با پیروزی انقالب اسالمی، مسئوالن با سرمایه

حصوالت کشاورزی روند صعودی داشته است، های اخیر، تولید مهای ظالمانه در سالبه گفته وی؛ با وجود جنگ تحمیلی و تحریم

ایمانی با اشاره به دستاوردهای انقالب در .درصد نیاز کشور از محصوالت داخلی تامین می شود ۹۰به طوریکه هم اکنون بیش از 
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رغ، ت، می از محصوالت کشاورزی مورد نیاز کشور نظیر گوشبسیار  زمینه تولید محصوالت کشاورزی افزود: اگرچه قبل از انقالب

 .هستیم تخم مرغ و گندمشد اما هم اکنون صادرکننده محصوالت لبنی، مرغ، شیر از طریق واردات تامین می

حت رسیدیم،گفت: البته خودکفایی گندم ت خودکفایی تولید گندمبعد از انقالب برای نخستین بار به  8۳وی با اشاره به اینکه سال 

ش ها و برنامه ریزی های صورت گرفته مجددا در سال زراعی گذشته به پایداری و خودکفایی تاثیر برخی عوامل از بین رفت که با تال

 .در تولید گندم دست یافتیم

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به شرایط قبل و بعد از انقالب درمی یابیم که تحوالت عظیمی در بخش 

 .نگاه کشاورزان توجه به تامین نیاز کشور از طریق تولید داخل است کشاورزی اتفاق افتاده است، چرا که

 .وی استفاده از تکنولوژی و فناوری های روز به منظور حفظ منابع پایه و کاهش ضایعات در بخش کشاورزی را امری ضروری دانست

، سهم بخش کشاورزی از تولید 5۶ را رضایت بخش دانست و افزود: در سال تولید ناخالص داخلی ایمانی سهم بخش کشاورزی از

 .درصد ارتقا یافته است که این امر توجه به تولید داخل را نشان می دهد 15درصد بود که هم اکنون به  1.2۹ناخالص داخلی 

های اخیر تغییری داشته است یا خیر، بیان کرد: سطح طی سال سطح اراضی گندماین مقام مسئول در پاسخ به این سوال که 

های قبل از انقالب کشاورزی معیشتی رایج بود، به طوریکه افراد برحسب مایحتاج تغییر چندانی نداشته است، چراکه در سالاراضی 

 .کردند، در حالیکه این سیاست بسته به دولت ها تغییر یافته استخانوار خود، گندم تامین می

کردند، در حالیکه عملکرد تولید تن گندم برداشت می 1.5ر تنها در هر هکتار حداکث گندمکارانوی در ادامه یادآور شد: در گذشته 

هزار  8۰۰میلیون و  5را  ۹۷-۹۶ایمانی سطح زیر کشت گندم در سال زراعی .تن در هکتار رسیده است 5تا  4.5کنونی گندم به 

 .کرد در واحد سطح استهکتار اعالم کرد و گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی کاهش سالیانه سطوح زیر کشت و افزایش عمل

 به صورت مکانیزه و کشت سویا در مناطق گرم پس از انقالب کشت کنجد

میلیارد دالر  4با اشاره به اینکه سالیانه   صنعت،تجارت و کشاورزی های روغنی در گفتگو با خبرنگارعلیرضا مهاجر مجری طرح دانه

های روغنی بیشترین وابستگی به از کشور خارج می شود، اظهار کرد: هم اکنون در واردات دانه واردات دانه های روغنیارز برای 

 .لو افزایش یافته استکی 2۰کیلو بود که متاسفانه هم اکنون به  15خارج از کشور را داریم چراکه سرانه مصرف روغن قبل از انقالب 

 خواهیمن چندانی توفیق  مرغ تخم و  های روغنی در تولید محصوالتی از قبیل گندم، جو، مرغبه گفته وی؛ در صورت نبود کشت دانه

بر  هبعد از انقالب برای نخستین بار را یکی از دستاوردهای انقالب دانست و افزود: تولید این بذر عالو بذر کلزامهاجر واردات .داشت

، در تناوب کشت گندم، جو و ذرت پایداری غالت، کاهش علف های هرز و آفات، کاهش مصرف ۳تولید روغن با کیفیت و دارای امگا

به صورت مکانیزه و کشت سویا در مناطق  کشت کنجدهای روغنی به گفته مجری طرح دانه.سموم و سالمت غذا را به همراه دارد

هزارتن کلزا  185وی با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار .ان از دیگر دستاوردهای انقالب برشمردتوگرم از جمله خوزستان را می

 تحقق صورت در که برسد هزارتن ۳5۰ به تولید میزان این که شود می بینی پیش  ۹۷-۹۶در کشور تولید شد، افزود: در سال زراعی 

هزارتن  185به گفته مشاور وزیر جهاد کشاورزی؛ با تولید .بعد از انقالب در کشور شکسته خواهد شد تولید کلزا رکورد میزان، این

مهاجر با اشاره به اینکه امسال سطحی معادل .میلیون دالر در واردات دانه های روغنی صرفه جویی ارزی شد 8۰کلزا، رقمی معادل 

یافته است، افزود: البته برنامه ریزی هایی جهت افزایش سطح زیر کشت های روغنی اختصاص هزارهکتار اراضی به کشت دانه ۳۰۰

درصد نیاز کشور از منابع داخلی تامین  ۷۰هزار هکتار شده است که در صورت تحقق بیش از  1۰۰های روغنی تا یک میلیون و دانه

جری طرح دانه های روغنی ساخت کارنده م.میلیارد دالر صرفه جویی ارزی را به همراه خواهد داشت ۳شود که این امر حدود می
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هزار هکتار دستگاه میان کشاورزان را از دیگر دستاوردهای انقالب  ۳و توزیع بیش از  کشت دانه های روغنیهای ریز مناسب جهت 

 .در این بخش دانست

 در سال های اخیر وش پنبه تولید باالترین میزان 

سطح   صنعت،تجارت و کشاورزی عت وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگارمسعود حکیمی رئیس گروه پنبه معاونت امور زرا

با تغییراتی همراه  تولید پنبه سطح زیر کشت و 8۰هزار هکتار اعالم کرد و گفت: اگرچه تا سال  215را  58زیر کشت پنبه در سال 

به بعد روند نزولی داشت، افزود:  81از سال  سطح زیر کشت پنبهوی با اشاره به اینکه .بود، اما این تفاوت ها چندان چشمگیر نبود

حکیمی ادامه داد: با وجود .، به نصف تقلیل یافت۹5هزار هکتار بود تا سال  151که حدود  81براین اساس سطح زیرکشت از سال 

 .سطح زیر کشت پنبه در سال های اخیر، اما عملکرد در واحد سطح تفاوت چندانی نداشتکاهش 

 .است ۷۶-۷5و  ۷5-۷4مربوط به سال زراعی   تولید وش پنبهبه گفته رئیس گروه پنبه معاونت امور زراعت باالترین میزان  

 حمایت ازچایکاران، رونق را به باغات چای بازگرداند

باغات میزان  ۷۹با اشاره به اینکه سال   صنعت،تجارت و کشاورزی رئیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگارمحمد ولی روزبهان 

نبال به د ۹۳هزار هکتار رسید و مجدد از سال  1۷هزار هکتار بود، گفت: براساس برخی شرایط ایجاد شده میزان تولید به  34 چای

 .حمایت از چایکاران و پرداخت تسهیالت بلندمدت و کم بهره، برخی از باغات چای دوباره به چرخه تولید بازگشتند

روزبهان درباه .هکتار از این میزان فعال است 5۰۰هزار و  21هزار هکتار اعالم کرد و افزود: هم اکنون  28را  باغات چایوی میزان 

هزارتن بود که به سبب نبود حمایت های الزم  ۷5حدود  8۰و  ۷۹رد: تولید چای در سال زراعی بیان ک تولید چای آخرین وضعیت

حمایت های دولت  ۹4از چایکاران در پرداخت تسهیالت به زراعی و شرایط جوی کاهش تولید را به همراه داشت که مجدد از سال 

هزار و  ۳1را  95-94در سال زراعی  تولید چای خشکیزان رئیس سازمان چای م.از این بخش رونق را به چرخه تولید بازگرداند

روند صعودی داشت، اما به سبب خشکی  ۹2نسبت به سال  96-95تن اعالم کرد و گفت: اگرچه تولید چای در سال زراعی  4۰۰

 .هزارتن رسید 24هوا تا حدودی از این میزان کاسته شد؛ به طوریکه به 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶4211۹4/%D8%AA%D8%A۳%D۹%85% 
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 مرکبات
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۱۱/۱۰ : تاریخ

 میلیون قطعه مرغ معدوم شدند ۲۱پرندگان/استان قم رکورددار شیوع آنفلوانزای 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان این که استان قم رکورد دار شیوع آنفلوانزای پرندگان است، گفت: به خاطر این بیماری در  

  .میلیون قطعه مرغ معدوم شدند 21کل کشور 

، علیرضا رفیعی امروز در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر در این سازمان برگزار خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شد، در مورد آخرین وضعیت آنفلوانزای پرندگان گفت: بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز اکنون با این بیماری درگیرند و در کشور 

وی به این نکته هم اشاره کرد که استان قم دارای .ایمستان کشور گزارش بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان را داشتها 1۶ما هم در 

بنا بر اعالم رئیس .بیشترین بار این نوع بیماری است، ولی در برخی استانها مانند لرستان و سمنان تنها یک کانون گزارش شده است

میلیون قطعه  ۲۱بیش از شناسایی شده و  h5n8 مورد کانون بیماری آنفلوانزای پرندگان 421سازمان دامپزشکی کشور تا کنون 

 .مرغ معدوم شده است

درصد  ۷۳، اما اندرفیعی تصریح کرد: با آنکه مرغ گوشتی، تخم گذار، شترمرغ،اردک و بلدرچین درگیر بیما ی آنفلوانزای پرندگان شده

وی افزود: در حال حاضر استانهای .درصد پولت ها را هم درگیر کرده است 8بیش از  خسارت در صنعت مرغ تخم گذار بوده است و

 .های بیماری را دارندقم اصفهان و یزد بیشترین میزان گزارش کانون

 آبگیر در کشور برای تجمع پرندگان مهاجر ۳4۰وجود  *

ی های آنفلوآنزای پرندگان را به خوبکانون بیماری رفیعی در پاسخ به اینکه چرا سازمان دامپزشکی نتوانسته است، از سال گذشته

ها پرندگان خارجی در آن نشست و برخاست داشته و ویروس را به آبگیر، سد و تاالب دارد که سال ۳4۰مهار کند، گفت: کشور ما 

  .است رسیده بومی پرندگان به وحش حیات از ایگونه به اند و ویروسکشور منتقل کرده

گذار انتقال از مرغ روستایی به صنعت مرغ ما به ویژه مرغ تخم ۹5این ویروس چرخه حیات را طی کرده و از سال وی اضافه کرد: 

مرغ به صورت روزانه در این صنعت بیشتر انتقال تخم داده شده است، چرا که بیشترین ترددها از جمله حمل و نقل، انتقال سوخت،

 .های دیگر استاز سازمان

کانون بیماری  42۰هزار واحد مرغداری فعال در کشور وجود دارد که از این تعداد  24مپزشکی این را هم گفت: رئیس سازمان دا

میلیون تن تولید کود مرغی داریم که اگر به هر دلیل خارج از شبکه دامپزشکی تولید  2گزارش شده است. مضاف بر آنکه ما بیش از 

دهد. مضاف بر آنکه کارگران موقت زیاد داریم که امروز در یک نقطه و فردا در ر انتقال میای دیگای به نقطهشود، بیماری را از نقطه

 .کندگیری را برای ما سخت کرده و به توسعه بیماری کمک میکنند که خود امر کنترل و پیشجای دیگری فعالیت می

های ل و رفت و آمد مردم است را یکی دیگر از مکانوی فعالیت بازار روزها و بازارهای محلی در نقاط مختلف کشور را که محل حم

م، نیاز ها برخورد کنیانتقال بیماری به ویژه برای نگهداری طیور بومی دانست و افزود: اگر بخواهیم به یکباره در یک روز با اتمام این

پرندگان بومی را در قفس نگهداری  ها فراهم نیست مضاف بر آنکه در همه جای دنیاهزار حکم قضایی داریم که امکان این 1۰به 

  .شود و خود اشاعه بیماری استکنند که در کشور ما این نکته رعایت نمیمی

درصد صنعت طیور در نقاط  85رئیس سازمان دامپزشکی یکی دیگر از عوامل شیوع آنفلوآنزا پرندگان به این شدت را تمرکز بیش از 

 .های مختلف انجام شودهای در استاناند که تراکم را کم کرده و تراکنش مرغداریداده خاص کشور دانست و افزود: اما اخیرا دستور
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رسانی به موقع در مورد شیوع آنفلوآنزا اقدام نکرد، تا حدی که وی در پاسخ به انتقاد خبرنگاران که چرا سازمان دامپزشکی در اطالع

ماه گذشته به هر استانی که سفر کردیم، با خبرنگاران هر استان نشست  4ما طی  جمهور همه به این سازمان تذکر داد، گفت:رئیس

 .رسانی ما به ذینفعان همواره برقرار بوده استام، مضاف بر آنکه اطالعاستان مصاحبه کرده 1۹خبری داشتیم و در 

 میلیارد تومان برای تاسیس درمانگاه ۲۰۰ *

هایی که به مناسبت دهه فجر در این سازمان آماده شده است، داری از پروژهبرهای این سازمان و بهرهرفیعی همچنین به فعالیت

مراکز  ها،کشتارگاهها،ها، داروخانهمیلیارد تومان برای تأسیس درمانگاه 2۰۰پروژه دامپزشکی با اعتباری بالغ بر  4۶بیش از  گفت:

نفر اشتغال  81۷ها برای رسد. مضاف بر آنکه با اجرای این پروژهیبرداری ماستان کشور به بهره 18کوبی و تولیدات مواد آلی در مایه

  .شودنفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می 158۳مستقیم و برای 

 میلیون راس گاو علیه تب مالت ۲واکسن  *

دام و طیور خاطر  هایماهه سال جاری در حوزه برخورد با بیماری ۹رئیس سازمان دامپزشکی با ارائه آماری از عملکرد سازمانش در 

میلیون رأس دام سنگین علیه بیماری تب برفکی به  ۷میلیون رأس دام سبک و  2۹نشان کرد: با همکاری بخش خصوصی بیش از 

میلیون رأس دام سبک علیه بیماری آبله و بیش از یک میلیون رأس  5۳اند، مضاف بر آنکه در این مدت طور رایگان واکسینه شده

 .اندمیلیون رأس گاو علیه بیماری تب مالت واکسیناسیون رایگان گرفته 2ماری لمپی اسکین و حدود دام سنگین علیه بی

نفر در این سازمان عضو هستند  ۶۳4هزار و  ۳۶در بخش دیگری از این نشست رئیس سازمان نظام دامپزشکی گفت: در حال حاضر 

 .های این سازمان استکه دفاع از حقوق صنفی آنها از رسالت

های کار را سرعت بخشیدن به صدور پروانه عنوان کرد و گفت: از اواخر سال گذشته روند کار را به طور پیش ی یکی از ضرورتو

آغاز شده بود،  ۹۳های بهداشتی در قالب پنجره واحد الکترونیک صورت گیرد و فرآیند این کار از سال ایم، تا تمام صدور پروانهبرده

 .الکترونیک انجام شودتا تمام کارها به صورت 

فقره پروانه  22۶هزار و  ۶1تا پایان دی ماه امسال  ۹1های صادره در این سازمان گفت: از سال وی همچنین با اعالم آماری از پروانه

 .برداری، تمدید و بهسازی توسط سازمان نظام دامپزشکی صادر شده استهای بهداشتی تأسیس و بهرهدر زمینه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶111۰۰۰۰۶22 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۹۶/۱۱/۱۲ : تاریخ

 وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد ضرورت حضور در بازارهای جهانی با استفاده از توانمندی شرکای خارجی 

  .وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت حضور در بازارهای جهانی با استفاده از توانمندی و تجارب شرکای خارجی تأکید کرد

از باغین، محمود حجتی ظهر امروز در حاشیه افتتاح کارخانه شیرخشک باغین با تقدیر از اجرای این  فارسخبرگزاری به گزارش 

ساز است و امیدواریم با همکاری مسؤوالن استانی و کشوری هر چه پروژه اظهار داشت: اجرای این پروژه در استان کرمان سرنوشت

 .زودتر به نتیجه برسد

های تولید در محصوالت کشاورزی تأکید کرد و افزود: ما در برخی از محصوالت مانند کره و ... امروز زنجیرهوی بر ضرورت اجرای 

وابسته هستیم و امیدواریم این کارخانه بتواند مهمی در جایگزینی واردات داشته و با کمک و توانمندی شرکای خارجی در بازار 

 .جهانی عرضه شود

د: درست است که ما در ارتباط با تامین علوفه دچار مشکالتی هستیم، اما در دامپروری اگر بتوانیم وزیر جهاد کشاورزی عنوان کر

سازی کنیم، هم علوفه متراکم را که در بازار جهانی به وفور و با قیمت مناسبت وجود دارد، وارد کرده و علوفه حجیم خود را غنی

 .کنیم که در بازار جهانی هم قابل عرضه باشداز کشور، محصوالتی تولید میایجاد ارزش افزوده و اشتغال داشته و ضمن تامین نی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶1112۰۰115۰ 
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 نهاده
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 نوغان
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۱۱/۱۳ : تاریخ

 ها به افزایش صادراتکش برنج باسماتی مانع ورود آن به اتحادیه اروپا است/ چشم امید هندیسم قارچ

ای اختصاص برنج باسماتی به ایران رئیس انجمن صادرکنندگان برنج هندی با بیان اینکه ایران دیگر به واردات برنج هندی ارز مبادله 

  .ها انتظار دارند صادرات برنج امسال به ایران افزایش یابدنخواهد داد، گفت: هندی

الین طی گزارشی اعالم کرد: از گرین، روزنامه هندو بیزنس، به نقل از بلکسیخبرگزاری فارسالملل به گزارش خبرنگار اقتصاد بین

 .تواند به توسعه صادرات این محصول در سال مالی جاری منجر شودسرگیری واردات برنج باسماتی از سوی ایران می

، آغاز شده است قیمت برنج باسماتی 2۰1۷مارس  21ی جاری که از روز ماه نخست سال مال 8: در این روزنامه اعالم کرده است

ترین خریدار برنج باسماتی هندی در جهان است و حدود یک چهارم کل ایران بزرگ.درصد افزایش یافته است 2۰حدود 

ژانویه  21اسماتی را از روز دولت ایران ثبت سفارش و واردات برنج ب .کندقاره هند را وارد میتولید ساالنه این محصول در شبه

 .آغاز کرده و این مجوز طی نامه وزیر کشاورزی به وزیر صنعت و بازرگانی ایران صادر شده است

بر اساس نامه محمد حجتی به محمد شریعتمداری واردکنندگان این برنج سه ماه فرصت خواهند داشت تا برای واردات برنج باسماتی 

ا وارد کشور کنند.در این مجوز مدت سه ماهه امکان یک ماه افزایش را داشته و پس از انقضای ثبت سفارش کرده و این محصول ر

مدت مذکور واردات باسماتی به ایران ممنوع خواهد شد. هر ساله و در زمان فصل برداشت برنج در ایران دولت این کشور با هدف 

 .کنندحمایت از کشاورزان داخلی واردات برنج هندی را ممنوع می

گوید: با توجه به روند کنونی صادرات های غذایی و محصوالت کشاورزی هند میدیکیسینگ ، رئیس سازمان توسعه صادرات فرآورده

 جاری  های آوریل تا نوامبر سال مالیباسماتی انتظار داریم میزان صادرات این محصول نسبت به سال گذشته افزایش یابد.بین ماه

 .است بوده درصدی 2۹ افزایش شاهد دالر میلیارد 2.۶1 رقم به رسیدن با باسماتی برنج صادرات

صادرکنندگان برنج هندی امیدوار هستند با توجه به موانع موجود بر سر راه صادرات باسماتی به اتحادیه اروپا ناشی از کشف بقایای 

یش دهد؛ اتحادیه اروپا دومین واردکنندگان برنج سم ضدقارچ باز شدن بازار ایران به روی این محصول کشاورزی صادرات آنها را افزا

 .شودباسماتی هند محسوب می

گفت: ایران در حالی بازار خود را به روی برنج هندی باز کرده است سفیا رئیس انجمن صادرکنندگان برنج هند،در عین حال ویجای

ن اقدام با هدف کاهش واردات باسماتی به ایران انجام ای به واردکنندگان این برنج را متوقف کرده است. ایکه تخصیص ارز مبادله

 .شده است. ایران همچنین نسبت به صدور مجوزهای دیجیتال برای گیاهان دارویی از سوی هند معترض است

 .کنندمیلیون تن آن را تأمین می 2.2کند که تولیدکنندگان داخلی میلیون تن برنج مصرف می ۳.2ایران هر سال 
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 گزارشات جهانی

 فارس - ۹۶/۱۱/۱۱ : تاریخ

 نخستین پرواز مسافربری برد بلند با سوخت زیستی انجام شد

  .ساعت انجام شد 15اولین پرواز برد بلند با سوخت زیستی به دست آمده از گیاه خردل از آمریکا به سمت استرالیا و با زمان پرواز  

، اولین پرواز برد بلند با سوخت زیستی جهان از فرودگاه راشاتودیالملل خبرگزاری فارس به نقل از به گزارش خبرنگار اقتصاد بین

دریم الینر به شرکت  ۷8۷ساعت بود و طی آن یک بوئینگ  15لس آنجلس آمریکا به ملبورن استرالیا انجام شد. مدت زمان این پرواز 

 .خردل روز دوشنبه انجام شد تن مخلوط سوخت به دست آمده از سوخت طبیعی و دانه 24هواپیمایی کانتاس با حدود 

درصد سوخت زیستی به دست آمده از گیاه خردل کاریناتا بوده  1۰درصد سوخت معمولی و  ۹۰مخلوط سوخت این هواپیما شامل 

شود را در چرخه کاشت خود بین دیگر گیاهان پرورش توانند این گیاه که نوع صنعتی دانه خردل محسوب میاست. کشاورزان می

 .ر تولید کندلیتر سوخت دیزل برگشت پذی 14۰۰لیتر سوخت زیستی و  4۰۰تواند دهند. هر هکتار کشت این محصول می

ل این جانسکی مدیرعامفرایند ساخت این سوخت توسط شرکت کانادایی اگریسوما بایوساینت توسعه داده شده است. استیو بابی

توان به توانند به سوخت تبدیل شوند بلکه از باقیمانده این فرایند نیز میهای گیاهی خردل نه تنها میگوید دانهشرکت کانادایی می

 .دام استفاده کرد عنوان غذای

ب اند. از سوی دیگر به آدر کنار این مزایا این گیاه بسیار مقاوم بوده و در جاهایی که دیگر گیاهان امکان رویش ندارند قابل پرورش

درصد  8۰اکسید کربن را تا های دیاستفاده از این نوع سوخت تولید آالینده.کمی نیاز داشته و برای کشاورزان دشوار نخواهد بود

المللی حمل و نقل پاک به دهد. کانتاس این پرواز را در حالی انجام داد که از سوی شورای بیننسبت به سوخت معمولی کاهش می

قرار است استفاده از این سوخت توسط کارشناسان مورد ارزیابی .ترین ایرالیل حوزه اقیانوس آرام معرفی شده استعنوان آالینده

بخشی از  2۰2۰یمنی، مهندسی و عملکرد قرار گیرد، این شرکت هواپمیایی اعالم کرده است قصد دارد تا سال کامل شامل ارزیابی ا

 .پروازهای خود را با سوخت زیستی انجام دهد
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