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 بنام خداوند متعال

"  درگوشه سمت چپ صفحه    Bookmark"    عالمت روي اخبار سرخط  همشاهد براي لطفا

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

 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  و آب  کشاورزی مرکز ملی مطالعات راهبردیاخبار تهیه شده در سایت 

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

 همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب مارا بهره مند فرمائید.
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 فارس - ۹۶/۱۲/۰۵ : تاریخ

/ تشکیل کنسرسیوم صادرات خدمات فنی مهندسی 96هزار هکتار سامانه آبیاری نوین در سال  ۲۵۰اجرای آ

 کشاورزی

هزار هکتار سامانه آبیاری نوین در حال اجراست که تا پایان  ۲۹۰معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت: امسال  

  .وری آب کشور اضافه شده استدرصد به بهره ۶رسد و از این محل ساالنه هزار هکتار آن به اتمام می ۲۵۰سال مالی 

ها و آالت، نهادهه ماشیننمایشگا دومین افتتاح  امروز در آئین، علیمراد اکبری خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 چند از هک کشور آبی شرایط به توجه با: گفت است، برگزاری حال در تهران المللیبین نمایشگاه در که های نوین آبیاریسیستم

 سرانه نتوانیم ما اگر و دارد کشور در آب ذخیره و مصرف قبال در را زیادی مسئولیت نسل این شده، ما گیرگریبان گذشته سال

  .شویمصرف را کاهش دهیم، در آینده با مشکالت جدی مواجه میم

 دانشگاهیان و تولیدکنندگان ادوات کشاورزی خواست تا در این مسیر به میدان بیایند و افزود: اندرکاران،دست وی از سیاستمداران،

 ۹۵های خوبی در کشور ایجاد شده، تا حدی که بیش از کشاورزی توان و ظرفیتآالت البته در چند سال گذشته در بخش ماشین

 .درصد ادوات کشاورزی تولید داخلی است

هزار هکتار از ادوات کشاورزی است که ستاد اقتصاد مقاومتی پیشتر آن را به ما اعالم  ۲۵۰تولید  ۹۶وی افزود: برنامه ما در سال 

 ۹۶هزار هکتار آن به اتمام رسیده و امیدواریم تا پایان سال مالی  14۰حال اجرا داریم که  هزار هکتار در ۲۹۰کند و امسال می

  .یعنی تیرماه سال آینده تمام این میزان به اتمام برسد

 ۶وری کشاورزی اشاره کرد و افزود: در پنج، شش سال گذشته ساالنه حدود های آبیاری میکرو در بهرهوی به تأثیر اجرای طرح

ورزی حفاظتی در آن مؤثرند و البته کارهای خاک سم، وری آب کشور اضافه شده است که عوامل زیادی از جمله بذر،به بهرهدرصد 

  .پاشی و آبیاری نوین انجام شده استخوبی هم در حوزه نشا کاری، مالچ

ده و میزان تولید گندم ما با آبیاری میکرو هزار هکتار آبیاری میکرو در کشور انجام ش 40اکبری این را هم گفت که امسال بیش از 

   .تن در هر هکتار است 13.۵

با  آالت کشاورزی تولید داخل به بازارهای همسایه نیز گفت:معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین در مورد صادرات ادوات و ماشین

ر ایم که برای آنها بسیاو و آبیاری را ارائه کردهایم و توان تولید تجهیزات میکربرخی کشورها از جمله افغانستان جلساتی داشته

توانیم از این ظرفیت های آبیاری آنها تخریب شده است، میجالب بوده و همچنین با توجه به وضعیت بازار عراق که زیرساخت

  .استفاده کرده تا تجهیزات و ادوات کشاورزی خود را به این کشور صادر کنیم

های ما در حوزه توانمندی ای کرد و گفت:اد کشاورزی کشورمان با وزیر کشاورزی عراق اشارهوی همچنین به جلسه وزیر جه

  .خدمات فنی و مهندسی به طرف عراقی اعالم شد که امیدواریم همکاریها هر چه زودتر در این زمینه افزایش یابد

به دنبال تشکیل یک شرکت خصوصی متشکل  برای نخستین بار در کشور معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت:

هزار  ۵۵۰های بزرگ آالت هستیم، تا بعد از اجرا و اتمام طرحهای کشاورزی و تولیدکنندگان ادوات و ماشیناز مشاوران طرح

 شود، به دنبالگذاری غرب و شمال غرب و آبیاری نوین سیستان که در مجموع یک میلیون هکتار میهکتاری خوزستان، لوله

  .صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی به کشورهای دیگر باشیم
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، 8های اسفندماه در سالن 8اسفندماه تا  ۵ها از امروز المللی ادوات کشاورزی و نهادهدومین نمایشگاه بین به گزارش خبرنگار فارس،

 .المللی تهران در حال برگزاری استنمایشگاه بین 1۰و  ۹

 های جدید،ورزی حفاظتی، کمبایناند و تجهیزاتی در حوزه خاکشرکت داخلی و خارجی شرکت کرده ۲1۰در این نمایشگاه 

  .اندهزار لیتر و تجهیزات آبیار نوین را در معرض دید عالقه مندان قرار داده ۵پاشی با ظرفیت های سمتراکتور، دستگاه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1۲۰۵۰۰۰۶۹۹ 
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۵تاریخ: 

 هزار هکتار اراضی به آبیاری تحت فشار ۳۰۰تجهیز 

 .هزار هکتار اراضی سطح کشور به آبیاری تحت فشار تجهیز شدند 3۰۰اکبری گفت: امسال برای نخستین بار 

مراد اکبری معاونت امور آب و خاک علی ،خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

ه در ک سیستم های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی در آیین افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، نهاده ها و

سالی های اخیر، این نسل نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری است، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی و خشک

 .مسئولیت سنگینی برعهده دارد چرا که در صورت عدم مدیریت منابع آبی ، نسل های آتی با مشکالت جدی روبرو خواهند شد

به گفته وی؛ تمامی دست اندرکاران ، برنامه ریزان و شرکت های دانش بنیان باید پای کار بیایند تا مشکالتی که در اثر مسائل 

 .خیر گریبان گیر کشور شده، مرتفع گرددخشکسالی ا

هزار هکتاری در حال اجراست که  ۲۹۰هزار هکتار ادوات داریم، افزود: برنامه  ۵۰۰اکبری با اشاره به اینکه ساالنه توان تولید 

هزار هکتار  ۲۵۰تا پایان تیر ماه سال آینده  اقتصاد مقاومتیهزار هکتار آن به اتمام رسیده و براساس برنامه ستاد  14۰تاکنون 

 .تجهیز سیستم های نوین به پایان خواهد رسید

 .ی سطح کشور به آبیاری تحت فشار تجهیز شدندهزار هکتار اراض 3۰۰به گفته معاونت امور زراعت؛ امسال برای نخستین بار 

درصد به بهره وری آب  ۶سال گذشته  ۶تا  ۵وی با اشاره به اینکه رویکرد وزارت جهاد توسعه آبیاری میکرو است، بیان کرد: در 

 .میکرو استکشور اضافه شده است که به سبب راندمان باالی آبیاری میکرو، رویکرد ما توسعه سیستم های نوین آبیاری 

 تشکیل کنسرسیوم صادرات خدمات فنی و مهندسی

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی؛ عوامل متعددی در بهره وری آب از قبیل بذر، سم، خاک ورزی، مالچ پاشی و آبیاری های نوین 

 4۰میلیون تن است، افزود: امسال بیش از  13.۵با آبیاری میکرو در هر هکتار باالی  تولید گندم وی با اشاره به اینکه .موثر است

 .هزار هکتار آبیاری میکرو در اراضی گندم داشتیم

اکبری در مورد صادرات و ادوات ماشین آالت کشاورزی گفت: نگاه ما برآن است تا بخشی از خدمات فنی و مهندسی را به خارج از 

 .با برخی کشورهای همجوار همچون افغانستان جلساتی برگزار کردیم  ابراینکشور صادر کنیم، بن

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: همچنین وزیر جهاد کشاورزی با وزیرکشاورزی عراق جلساتی داشتند و اعالم آمادگی کردیم 

، چراکه شرایط نامساعد زیرساخت آبیاری که در بخش خدمات فنی و مهندسی و لوازم تجهیزات آبیاری تحت فشار را صادر کنیم

 .این کشور فراهم کرده است تجهیز آبیاری کشاورزیکشاورزی عراق، ظرفیت خوبی برای شرکت های ایرانی در حوزه 

این مقام مسئول در خاتمه گفت: هم اکنون درصدد تشکیل کنسرسیوم صادراتی باحضور مشاورین و تولیدکنندگان هستیم که بعد 

 .پروژه بزرگ داخل کشور در حوزه آبیاری و شبکه نوین آبیاری به سراغ خدمات فنی و مهندسی رویماز اتمام 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶44۹۹81/%D8%AA%D8%AC%D۹%87%DB%8C%D8% 
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 آب
 فودپرس - ۱۳۹۶اسفند / /  ۰۵شنبه , 

 شودوری آب اضافه میدرصد به میزان بهره 6ساالنه 

شود خبر از صادرات خدمات فنی و مهندسی وری آب اضافه میدرصد به میزان بهره ۶معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ساالنه 

 .کشاورزی ایران به کشورهای عراق و افغانستان داد

آبیاری( در محل های نوینها و سیستمآالت، نهادهالمللی کشاورزی تهران )ماشینامروز در دومین نمایشگاه بینمراد اکبری علی

سازی آبیاری برای بهینه آالت کشاورزی و تجهیزاتالمللی تهران اظهار کرد: ساالنه دو نمایشگاه در ارتباط با ماشیننمایشگاه بین

 .شودمصرف آب در کشور برگزار می

ها خارجی بوده و از کشورهایی مثل مورد از این شرکت 4۵شرکت داخلی و خارجی حضور دارند که  ۲1۰وی افزود: در این نمایشگاه 

 .اندبه ایران آمده ... ترکیه، نروژ، چین و

مصرف آب در کشور  های جدید و تولیدی پشتیبان مدیریتمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک ادامه داد: تبلور تکنولوژی

 .توانند با برگزاری چنین نمایشگاههای در کشور رقم بخوردهستند می

های اخیر به شدت افت کرده است و الزم است تمام مسئوالن، اکبری تصریح کرد: وضعیت منابع آبی ما به خاطر خشکسالی

وری آب در سمت شرایطی بروند تا امکان افزایش بهرهبنیان کشور به های دانشاندرکاران، دانشگاهیان، تولیدکنندگان و شرکتدست

 .کشور ایجاد شود تا ما از مشکالت کم آبی عبور کنیم

 نسل ما نسل پر مسئولیتی برای حفظ منابع آب هستند

یریت دهای موجود را موی گفت: نسل ما، نسل پر مسئولیتی برای حفظ منابع طبیعی کشور دارد و اگر ما نتوانیم منابع آب و دارایی

 .شوندهای آینده با مشکالت جدی روبرو میکنیم نسل

آالت کشاورزی و آبیاری در کشور ایجاد شده است به معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: توان و ظرفیت خوبی برای تولید ماشین

شود و ساالنه بالغ ین میهای نوین آبیاری توسط تولیدات داخلی کشورمان تامهای ما در بخش روشدرصد پروژه ۹۵طوریکه امروز 

 .هزار هکتار در سال توان تولیدی داریم ۵۰۰بر 

های نوین آبیاری به ما تکلیف شد و ما هکتار روش ۲۵۶توسط ستاد اقتصاد مقاومتی اجرای  ۹۶اکبری اظهار کرد: در برنامه سال 

 .باشیمهزار هکتار را اجرا کنیم و در حال اجرا داشته  ۲۹۰توانستیم تا به امروز 

هزار هکتار آبیاری نوین در سال جاری اجرا شده است که ما امیدواریم تا پایان سال مالی جاری تعهدات  14۵وی افزود: تا به امروز 

 .برداران تحویل دهیمبه بهره ۹۶خودمان را در سال 

یی وری باالگفت: این روش آبیاری بهرههای میکرو رفته است معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه رویکرد ما به سمت آبیاری

 .دارد و برنامه ما برای مزارعی که قابلیت اجرا دارند به سمت این روش است

 شودوری آب اضافه میدرصد به میزان بهره ۶ساالنه 

صرف آب تنها به آب اضافه شده است گفت: بهینه سازی م وری میزاندرصد بهره ۶سال گذشته ساالنه حدود  ۶وی با بیان اینکه در 

وری منابع انسانی آالت کشاورزی، سم و بذر و کود مناسب و بهرهمدیریت مصرف آب بستگی ندارد و عوامل دیگری مانند ماشین

 .بستگی دارد

 .وری در مصرف آب ایجاد شده استمعاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در کشورمان عزم خوبی برای افزایش بهره
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م ایهای نوین آبیاری داشتههزار هکتار آبیاری تحت فشار با استفاده از سیستم 4۰ولید گندم در سال جاری اکبری گفت: در بخش ت

 .میلیون تولید در هکتار رسید 13.۵و رکورد تولید گندم ما به صورت میکرو به بیش از 

فت: ایم گدور خدمات فنی و مهندسی داشتهوی با بیان اینکه با برخی از کشورهای همجوار مانند افغانستان و عراق جلساتی برای ص

تواند به این کشورها خدمات فنی های قوی بخش خصوصی میتوان تولید تجهیزات آبیاری ما در کشور باالست که با ایجاد انجمن

 .مهندسی داشته باشد

خدمات فنی مهندسی ما به این  ای با وزیر کشاورزی عراق داشت و اعالم آمادگی کرد کهوی افزود: وزیر جهاد کشاورزی ما جلسه

 .های خود را از دست داده کمک شایانی بکنیمکشور صادر شود تا ما بتوانیم به این کشور بعد از داعش که زیرساخت

http://iranecona.com/8۲۰۹۶/%D8%B3%D8%A7%D۹%84%D8%A 
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 آب
 فودپرس - ۱۳۹۶اسفند / /  ۰۵شنبه , 

 هزار هکتار از اراضی کشاورزی ایالم ۸۲آسیب کم آبی به 

 .هزار هکتار کشت دیم آسیب رسانده است 8۲رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم گفت: نامناسب بودن پراکنش باران در استان به 

را داشتیم، اما با وجود بارندگی های اخیر به  ۹۶ سال در بارندگی کاهش که این به توجه با: داشت اظهار  سید محمد تراب میری

 .هزار هکتار کشت دیم آسیب رسانده است 8۲دلیل نامناسب بودن پراکنش باران در مناطق مختلف استان به 

درصد سطح زیر کشت محصوالت دیم  4۰وی افزود: هر چند بارندگی های اخیر مناسب بوده است اما به علت تاخیر در بارش ها 

میری با اشاره به این که افزایش بارش ها در اسفندماه برای محصوالت دیم در شهرهای ایالم، چرداول، ایوان، .استان آسیب دیدند

در شهرهای دهلران، مهران، آبدانان، دره شهر خسارت های کشاورزی جبران ناپذیر  :ریح کردسیروان و ملکشاهی مناسب است، تص

 .است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم اضافه کرد: ساالنه یک میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در استان تولید می شود که پیش 

 .ار زمین آبی و دیم استان برداشت شودهزار هکت 137هزار تن محصول گندم در  ۲۲۰بینی می شود امسال 

http://iranecona.com/8۲۰۵۵/%D8%A۲%D8%B3%DB%8C%D8%A8%DA%- 
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 فارس - ۹۶/۱۲/۰۶ : تاریخ

 درصدی بورس کاال از معامالت بازار سرمایه در سال جاری  ۴۸سهم 

میلیارد تومان بوده است که  ۹۰۰هزار و  87ماه سال جاری  1۰مدیر عامل بورس کاال گفت: ارزش معامالت بازار سرمایه ایران در 

  .درصد افزایش داشته و رکورد خیلی خوبی است 48از نظر ارزش کل 

یک سری  نژاد صبح امروز در نشست خبری بورس کاالی ایران گفت:، حامد سلطانیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .اقدامات امسال در بورس کاال انجام شده که سبب بهبود بازار شده است

ت بازار سرمایه ایران بود  اس  که از نرر میلیارد تومان ارزش معامال 900هزار و  87، 96ماهه سال  10وی افزود: در 

که این رقم با در نظر گرفتن مجموع اوراق فیزیکی و اوراق  درصد افزایش داشته و رکورد خیلی خوبی اس  48ارزش کل 

 .میلیارد تومان رسیده است ۵۰۰هزار و  1۰3بهادار ایران به 

 ۶آهن در فت: در این حوزه اگر چه به دلیل کاهش قیمت سنگوی به حوزه معامالت محصوالت صنعتی و معدنی اشاره کرد و گ

درصدی  ۲۹های صنعتی و معدنی با رشد اما در بقیه حلقه ایم،ماهه اول امسال و کاهش یک میلیون تنی صادرات آن مواجه بوده

 .ایمبوده ۹۵نسبت به سال  ۹۶ماهه سال  11در ارزش محصوالت معدنی در 

هم اشاره کرد که در حوزه محصوالت کشاورزی امسال رکود معامالت گندم در بورس کاال شکسته شد که  نژاد به این نکتهسلطانی

 .درصد رشد مواجه بوده است 1۰د رصد رشد و از نظر ارزش با  ۲1از نظر مقدار 

ایم، افزود: از نظر بودهدرصدی در مقدار مواجه  ۶۰مدیرعامل بورس کاالی ایران همچنین با بیان اینکه در حوزه بازار برقی رشد 

درصد رشد داشته و در کنار آن به دلیل شفافیت مالیات بر ارزش افزوده معامالت شمش طال در بورس  1۶۰ارزش این معامالت 

 .کاال کاهش داشته که امیدواریم در سال آینده بهبود یابد

میلیون تومان معامله  ۶3۵هزار میلیارد و  44به ارزش میلیون تن کاال  24، بالغ بر ۹۶ماهه سال  11وی اضافه کرد: در نهایت در 

 .است داشته  درصدی در ارزش کاال به همراه 33شده که رشد 

 :قرارداد آتی در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار گرفته است، افزود 776هزار و  3مدیرعامل بورس کاالی ایران با بیان اینکه 

میلیارد  3۰۰هزار و  18درصد رشد داشته که به تفکیک حجم معامالت  3۹ماهه امسال  11میزان معامالت در بورس کاال در 

میلیارد تومان در بخش کشاورزی و  1۰۰هزار و  3ها، میلیارد تومان در بخش پتروشیمی 900هزار و  13تومان در بخش صنعتی، 

 .میلیارد تومان در بخش فرعی معامله انجام شده است 4۰۰

درصد در بورس کاالی ایران معامله انجام شده و  ۶درصد و برای جو با  86ژاد، گواهی سپرده کاال برای ذرت با نبه گفته سلطانی

 .انددرصد گواهی سپرده را به خودشان اختصاص داده 8پسته، زعفران و سکه طال نیز 

تن  ۲7۰۰اشاره کرد و افزود:  مدیرعامل بورس کاالی ایران به رشد معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران هم

اند تا انبار در بورس کاال پذیرش شده و کد فعال گرفته ۹4ماهه امسال مورد معامله قرار گرفته و بالغ بر  ۹محصوالت کشاورزی در 

و در ارزش درصدی  ۲1توان گفت در بخش کشاورزی از نظر مقدار رشد افراد بتوانند از ظرفیت انبارها استفاده کنند و در نهایت می

 .شودایم که رکورد جدید محسوب میدرصدی را تجربه کرده 1۹رشد 

برنامه ششم توسعه تأکید دارد در بورس کاال برای  3۲وی از طراحی معامالت خاص کشاورزی در بورس کاال خبر داد و افزود: ماده 

انبار برای  18ایم که و ذرت اقدامات خوبی انجام داده، برای ورود جو، گندم ۹۶تنظیم کاال استفاده شود و مادر همین راستا در سال 
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http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

 

 کد  آزمایی وهزار کشاورز اطالعاتشان در بورس کاال ثبت، راستی ۲۵1اند و در کنار آن انبار برای پذیرش ذرت آماده شده ۶۹جو و 

رد و گفت: خرید توافقی زعفران در روزه در بورس کاال اشاره کوی در ادامه به انجام معامالت جوجه یک.اندکرده دریافت معامله

دام  ها،بورس کاال آغاز شده و گواهی سپرده پسته را نیز در دستور کار داریم مضاف بر اینکه اولین اوراق سلف موازی برای مرغداری

 .ایمنویسی آن را انجام دادهایم و سه صندوق کاالیی پذیرهو طیور را منتشر کرده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1۲۰۶۰۰۰443 
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 اقتصاد کالن  
 فارس - ۹۶/۱۲/۰۵ : تاریخ

 ها گذاری بخش کشاورزی در استانصندوق سرمایه ۳۲وجود 

گذاری بخش کشاورزی در صندوق سرمایه 3۲کشاورزی کشور گفت: گذاری در بخش مدیر صندوق حمایت از توسعه سرمایه

  .میلیارد تومان است 38میلیارد تومان و سهم استان فارس تنها  88۹ها ها وجود دارد که مجموع سرمایه این صندوقاستان

دازظهر امروز در نشست شورای کشاورزی استان فارس اظهار داشت: از شیراز، عبدالکریم رضوی بع خبرگزاری فارسبه گزارش 

گذاری در بخش کشاورزی گیری از صندوق توسعه سرمایههای بسیار کشاورزی در استان فارس، این استان در بهرهباوجود ظرفیت

 .مانده استعقب

ر فعال است، تصریح کرد: اکثر سهامداران این گذاری بخش کشاورزی در کشوصندوق فعال در حوزه سرمایه 11۰وی با بیان اینکه 

 .ها آحاد کشاورزان و تولیدکنندگان این عرصه هستندصندوق

گونه توقعی از جانب شود اما هیچگذاری بخش کشاورزی با اینکه توسط دولت حمایت میرضوی خاطرنشان کرد: صندوق سرمایه

 .شودیدولت از آن نیست و در واقع با نظارت خود مردم اداره م

 88۹ها ها وجود دارد که مجموع سرمایه این صندوقگذاری بخش کشاورزی در استانصندوق سرمایه 3۲این مقام مسؤول افزود: 

 .میلیارد تومان است 38میلیارد تومان و سهم استان فارس تنها 

رصد پول صندوق نیز متعلق به فارس باشد د 1۰درصد تولید کشور را داراست، باید  1۰کند وی ادامه داد: اگر استان فارس ادعا می

 .گونه نیستکه در حال حاضر این

گیری از میلیارد تومان رتبه نخست را در بهره 81استان خوزستان با  :مدیر اسبق جهاد کشاورزی استان فارس همچنین گفت

 .صندوق در کشور دارا و استان فارس در کشور ششم است

ها صندوق بخش کشاورزی تان تهران، خراسان شمالی، جنوبی و سمنان در تمام شهرستاناس 4رضوی با بیان اینکه تنها در 

 .گرفته استریز این صندوق شکلغیراز شیراز تنها در شهرستان نیشده است، تصریح کرد: در استان فارس بهتشکیل

همچنین با بیان اینکه استان فارس در رضوی .میلیارد تومان عنوان کرد 173های کشور را وی سرمایه صندوق کشاورزی شهرستان

درصد سرمایه  3۵های خرد موفق عمل کرده است، افزود: فارس برخالف بخش کشاورزی در این بخش غوغا کرده و ایجاد صندوق

این مقام مسؤول ادامه داد: تنها طرح گیاهان دارویی در .کل کشور متعلق به سه شهرستان شیراز، مرودشت و استهبان است

 .ان مرودشت یک کار بزرگ و ستودنی بوده که در حوزه صندوق خرد صورت گرفته استشهرست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1۲۰۵۰۰11۹8 
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 اقتصاد کالن
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۶اسفند  ۰۱تاریخ: 

 مقاومت بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز مبادله ای

دبیرانجمن واردکنندگان برنج گفت: برای جلوگیری از گرانی کاالهای اساسی در ایام پایانی سال باید ارز مبادله ای اختصاص یابد، 

 .کنداما بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز مقاومت می

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

به  ایها، تاکنون ارز مبادلهاظهار کرد: براساس آخرین پیگیری واردات برنج، درباه آخرین وضعیت اختصاص ارزمبادله ای به  جوان

واردات برنج تخصیص نیافته است، در حالیکه وزارت صنعت و جهاد کشاورزی اعالم کرده است که به واردات برنج به عنوان کاالی 

بودن ارز، برای جلوگیری از گرانی  وی افزود: طبق اظهارات رئیس جمهور با وجود کافی.ای اختصاص یابداساسی باید ارز مبادله

 .دکنکاالهای اساسی در ایام پایانی سال باید ارز مبادله ای اختصاص یابد، اما بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز مقاومت می

 هم اکنوندر ایام پایانی سال به اختصاص ارز مبادله ای بستگی دارد،اما قیم  برنجکشاورز ادامه داد: با توجه به آنکه واردات و 

 .واردکنندگان به سبب مقاومت بانک مرکزی در بالتکلیفی به سر می برند

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

 . هزار تومان باید عرضه شود 8بازار با نرخ 

بیان کرد: با تخصیص ارز مبادله ای قیمت تمام شده هر کیلو برنج  واردات برنجصیص ارز مبادله ای به وی با اشاره به ضرورت تخ

هزار تومان در اختیار مصرف کننده قرار می  7تومان خواهد بود که درنهایت با نرخ  3۰۰هزار و  ۶تا  ۲۰۰هزار و  ۶برای واردکننده 

 .انند نرخ سابق در بازار عرضه می شوددرصد هم 1۰گیرد و در صورت کاهش نرخ تعرفه به 

را پیش بینی کرد و گفت: اگر ارز مبادله ای به واردات برنج اختصاص نیابد، قاچاق جای  بازار برنجدبیر انجمن واردکنندگان 

وسان نرخ به گفته وی با توجه به ن.گیرد و در صورت جلوگیری از این پدیده شوم با کمبود روبرو خواهیم شدواردات رسمی را می

متوقف خواهد شد و پدیده شوم قاچاق شدت بیشتری در بازار خواهد داشت که از مسئوالن انتظار می  واردات رسمی برنج ارز،

رود که هر چه سریع تر اختصاص ارز مبادله ای را تعیین و تکلیف کنند تا نگرانی مردم از آشفتگی بازار برنج شب عید به پایان 

 .برسد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶43۶174/%D۹%8۵%D۹%8۲%D8%A7% 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6436174/%D9%85%D9%82%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

 

 فارس - ۹۶/۱۲/۰۵ : تاریخ

 «جو»درصدی واردات  ۵پیشنهاد تعرفه 

 ۵معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای پایداری تولید و جلوگیری از افزایش قیمت محصوالت دام و طیور، تعرفه 

  .پیشنهاد شد« جو»درصدی واردات 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از پیشنهاد 

 .درصدی این وزارت برای واردات جو خبر داد ۵تعرفه 

دام و طیور، وزارت جهاد  علی اکبر مهرفرد اظهار داشت: به منظور استمرار و پایداری تولید و جلوگیری از افزایش قیمت محصوالت

 .درصدی برای واردات جو در سال آینده را به دولت ارائه کرده است ۵کشاورزی پیشنهاد تعیین تعرفه 

 .ایم تا تعرفه فصلی واردات این نهاده نیز برداشته شودوی افزود: عالوه بر این پیشنهاد کرده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1۲۰۵۰۰1۹۰1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961205001901


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

 

 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۱تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار مرغ/ افزایش تعرفه کنجاله سویا، بر گرانی مرغ دامن می زند

 .تومان است 8۰۰هزار و  7رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ در خرده فروشی 

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

، مرغ 4۰۰هزار و  ۵خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ثبات نرخ مرغ در بازار ، ازخبرنگاران جوان

هزار  8تا  8۰۰هزار و  7و خرده فروشی  3۵۰هزار و  7، غرفه های میادین میوه و تره بار 1۰۰هزار و  7آماده به طبخ میدان بهمن 

هزار و  8در بازار افزود: قیمت مرغ جهت خروج از زیان مرغداران تا مرز  افزایش قیم  مرغ وی با اشاره به ضرورت.تومان است

 .هزار تومان باید افزایش یابد ۹تا  ۵۰۰

تومان اعالم  8۰۰هزار و  7و حداکثر  1۰۰هزار و  7و مرغ قیم  هر کیلیوسفی ادامه داد: اوایل امسال، ستاد تنظیم بازار حداقل 

کرد که انجمن نسبت به این نرخ معترض است، چرا که با وجود افزایش هزینه های تولید با نرخ سه سال گذشته تفاوتی نکرده 

نون از ابتدای سال تاک بیان کرد: واردات کنجاله سویارئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با انتقاد از تغییر تعرفه .است

درصد قیمت نهاده ها افزایش پیدا کرده است که مسئوالن ستاد تنظیم بازار مجددا قصد افزایش تعرفه کنجاله  3۰تا  ۲۵حداقل 

 .سویا را دارند که این تحقق این امر به سبب نوسان قیمت بر بار مشکالت مرغداران دامن می زند

در بازار دارد، از وزیر جهاد  نوسان قیم  مرغایش تعرفه کنجاله سویا تاثیر مستقیمی در وی تصریح کرد: با توجه به آنکه افز

 .کشاورزی و صنعت و معدن تقاضا داریم که از تصویب این موضوع جلوگیری کنند

 .هزار تومان اعالم کرد ۹تا  ۵۰۰هزار و  8و مرغ آماده به طبخ  ۵۰۰هزار و  ۵یوسفی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶44۲77۲/%D8%A۲%D8%AE%D8%B1 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۳تاریخ: 

هزار  7۰۰میلیون و  ۵کیلو زعفران  ثباتی نرخ ارز، کاهش صادرات طالی سرخ را رقم زد/حداکثر نرخ هربی

 تومان

ثباتی نرخ ارز، سردرگمی خریداران و فروشندگان و کاهش میزان صادرات طالی سرخ را به همراه عضو شورای ملی زعفران گفت:بی

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

 ۵و حداکثر  7۰۰میلیون و  3در بازار خبر داد و گفت: اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران سرگل  ثبات نرخ طالی سرخاز  ،جوان

بینی کرد و افزود: در ایام پایانی سال کشاورزان برای در ایام پایانی سال پیش فرانقیم  زعوی .هزار تومان است 7۰۰میلیون و 

کنند که با وجود افزایش عرضه نسبت به تقاضا بعید است که نوسان خاصی تأمین معیشت خود اقدام به افزایش عرضه محصول می

قاضا بعید است که دالالن اقدام به سودجویی قیمت در بازار حسینی ادامه داد: با توجه به افزایش عرضه در برابر ت.در بازار رخ دهد

عضو شورای ملی زعفران از رشد صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به ثبات قیمت .کنند

بی ثباتی نرخ  :بیان کرد صادرات زعفرانوی با اشاره به آخرین وضعیت .حاکم بر بازار انتظار رشد صادرات بیش از این رقم بود

 تا مانده باقی ماه یک در ارز، سردرگمی خریداران و فروشندگان و کاهش میزان صادرات را به همراه داشته است که انتظار می رود 

 .باشیم صادرات جهش شاهد تمهیدات برخی بکارگیری با سال پایان

http://www.yjc.ir/fa/news/۶444188/%D8%A8%DB%8C%E۲%8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6444188/%D8%A8%DB%8C%E2%258


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

 

 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۴تاریخ: 

 درصدی نرخ جوجه یکروزه در بازار ۲۰کاهش 

 .درصدی نرخ جوجه در بازار خبر داد ۲۰دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یکروزه از کاهش 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  خبرنگار با گفتگو در یکروزه جوجه تولیدکنندگان  غالمعلی فارغی دبیر انجمن

اظهار کرد: در ماه های اخیر قیمت جوجه یکروزه به سبب افزایش  بازار جوجه یکروز  ، درباه آخرین وضعیتانخبرنگاران جو

 .تقاضا با نوساناتی در بازار روبرو شد که طبق پیش بینی ها در حال متعادل شدن به نرخ واقعی خود است

 ۵۰۰هزار و  ۲اخیر نرخ هر قطعه جوجه یکروزه  در ماه های :در بازار خبر داد و گفت درصدی نرخ جوجه 20کاهش وی از 

 .هزار تومان در بازار داد و ستد می شود ۲تا  7۰۰تومان بود، در حالیکه هم اکنون هر قطعه هزار و 

فارغی نوسان قیمت جوجه در ایام پایانی سال را امری طبیعی دانست و افزود: همه ساله، افزایش تقاضا در ماه های دی و بهمن 

در بازار می شود که به سبب خطی بودن تولید، فشار بیش از حد مسئوالن منجر به  قیم  جوجه یکروز نوسان  منجر به

دبیر انجمن جوجه یکروزه عرضه جوجه یکروزه به نرخ مصوب در بورس کاال و .تصمیمات غیرکارشناسی در بخش تولید خواهد شد

 .یمت بازار جوجه دانستاتحادیه مرغداران و کاهش تقاضا را دلیل اصلی تعادل ق

به پایان رسیده است، گفت: البته جوجه ریزی معمول واحدها در حال انجام است، به  جوجه ریزی شب عیدوی با اشاره به اینکه 

 .هزارتن مرغ گوشتی باید تولید شود 17۰طوریکه هر ماه به طور متوسط 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶44۶7۹8/%DA%A۹%D8%A7%D۹ 
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 فارس - ۹۶/۱۲/۰۲ : تاریخ

 دهدمیمرغ گزارش فارس از بازار تخم

بار خالصه شد با آنکه ای و میادین ترهزنجیره مرغ هم دردی را دوا نکرد/ تنظیم بازار در فروشگاههزار تن تخم 4۰مجوز واردات 

شود، اما همچنان اغلب تن تخم مرغ به بازار پایتخت عرضه می 11۰ستاد تنظیم بازار مجوز واردات تخم مرغ را صادرکرد و روزانه 

  .فروشندهزار تومان می 1۹تا  18ی شهر هر شانه تخم مرغ را هاسوپرمارکت

میلیون قطعه مرغ تخم گذار در  ۲۵فاطمه بیات، پس از انکه با شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان  -گروه اقتصادی - خبرگزاری فارس

 .هزار تن تخم مرغ برای تنظیم بازار وارد کشور شود ۲۰به تصویب رساند که  ای راکشور از بین رفت ستاد تنظیم بازار مصوبه

های وارداتی همچنان دهد که با گذشت دو ماه از توزیع تخم مرغاما رصد خبرنگار فارس از مغازه های سطح پایتخت نشان می

 .فروشندهزار تومان می 1۹تا  18ای های سطح تهران هر شانه تخم مرغ را شانهاغلب مغازه

 .خریم. گران هم می فروشیمگویند: گران میفروشید، میاغلب مغازه داران در پاسخ به اینکه چرا تخم مرغ را همچنان گران می

فروشم. البته هزار تومان می 18خرم و هزار تومان می 1۶گوید: هر شانه تخم مرغ را محمدی یکی از فروشندگان سوپرمارکت می

 .وارداتی نیست و تاریخ به روز دارد که تا یک ماه قابل مصرف استهای ما تخم مرغ

مرغ قیمت این محصول در پاسخ به اینکه چرا با وجود واردات تخم حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام هم

مرغ مورد نیاز خود را از م تخماگر مرد :هزار تومان است به خبرنگار فارس گفت 1۹تا  18ای های سطح شهر شانههمچنان در مغازه

تومان است  ۶۰۰هزار و  1۲مرغ های مصرف تهیه کنند، قیمت هر شانه تخمبار و تعاونیای، میادین میوه و ترههای زنجیرهفروشگاه

: متوسط شود، خاطرنشان کردمرغ فقط در پایتخت توزیع میتن تخم 11۰وی با اشاره به اینکه روزانه .که به وفور در دسترس است

مرغ در هر شانه با توزیع این دهد که قیمت تخماند نشان میقیمتی که بازرسان ما روز دوشنبه از نقاط مختلف پایتخت گرفته

خواهند این محصول را با نرخ باالتری بفروشند امکان نظارت در همه هزار تومان کاهش داشته، اما اینکه برخی می 2ها مرغتخم

مرغ هزار تن تخم 3۵یرعامل شرکت پشتیبانی امور دام این را هم گفت: بخش خصوصی تاکنون مجوز واردات مد.نقاط وجود ندارد

هزار تن آن  3هزار تن تخم مرغ دارد که تاکنون  1۰را گرفته و خود شرکت پشتیبانی امور دام هم به طور مستقیم مجوز واردات 

مرغ نگرانی نداشته باشند، چرا که طبق گزارشات موجود به تأمین تخموی به مردم اطمینان خاطر داد که نسبت .وارد شده است

 .مرغ پشت درب گمرکات غرب، آستارا، شهریار و مرز بازرگانی در انتظار ورود به کشور هستندهم اکنون کانتینرهای حمل تخم

روز آینده  1۰بینی ما این است که تا پیش مرغ به ایران را کشورهای ترکیه و اوکراین عنوان کرد و گفت:ورناصری مبدا وارداتی تخم

 .ها مواجه باشیممرغ با کاهش بیشتری در قیمتبه دلیل حجم زیاد تخم

های ای و غرفههای زنجیرهگذار میهن هم از توزیع روازنه تخم مرغ وارداتی در فروشگاهرضا ترکاشوند رئیس اتحادیه مرغ تخم

توانند با مراجعه به این مکان تخم مرغ را : کمبودی در عرضه تخم مرغ نداریم و مردم میسازمان میادین و تره بار خبر داد و گفت

رسد که تنظیم بازار به دو تکه تقسیم شده که نظارتی روی تکه بزرگ آن یعنی در نهایت به نظر می.با نرخ مصوب خریداری کنند

های مصرف و ای، تعاونیهای زنجیرهن شکل یعنی در حد فروشگاهتریداران وجود ندارد و تنظیم بازار به راحتدر سطح عرضه مغازه

ها در دسترس همه مردم نیست و بسیاری از در حالی که این مکان.میوه و تره بار خالصه شده استغرفه های سازمان میادین ،

 .بر قیمت های آنان وجود نداردکنند که ظاهرا در عمل نظارتی های عرضه تهیه میترین مغازهمردم شهر نیاز خود را از نزدیک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1۲۰۲۰۰۰۲13 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۱۲/۰۲ : تاریخ

 هزار تن تخم مرغ وارداتی در بازار/ تعادل بازار شب عید تخم مرغ ، مرغ و گوشت قرمز  ۱۰عرضه 

  .تومان از اول اسفند خبر داد ۶۰۰هزار و  1۲هزار تن تخم مرغ با قیمت هر شانه  1۰مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام از ورود 

، حمید ورناصری با اشاره به اینکه واردات تخم مرغ به منظور تنظیم صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری ی فارسخبرگزاربه گزارش 

بازار و جلوگیری از نوسان قیمت این محصول پروتئینی انجام شده است، افزود: پس از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و کاهش 

تن  3500لید تخم مرغ در کشور، شاهد افزایش قیمت این محصول بودیم، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات میزان تو

 .تخم مرغ را با همکاری بخش خصوصی صادر کرد

خم هزار تن ت 1۰وی گفت: با توجه به افزایش تقاضا در بازار شب عید و با مجوز وزارت جهاد کشاورزی شرکت پشتیبانی امور دام 

 .مرغ وارد کرده که در حال ورود و توزیع به بازار است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: بخش دیگری از نیاز بازار از محل تولید مازاد تخم مرغ که در سنوات گذشته صادر می 

 .شد تامین خواهد شد

غداران کشور برنامه های حمایتی از واحدهایی که به ورناصری گفت: وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مر

علت شیوع آنفلوآنزا از مدار تولید خارج شدند اجرا می کند و عملیات جایگزینی جوجه های تخم گذار در این واحدها در حال 

 .اجراست

آغاز می شود و محدودیتی  وی تاکید کرد: از اول اسفند عرضه وسیع تخم مرغ با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار در سراسر کشور

 .نیز برای واردات وجود ندارد

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: با شروع فصل گرما میزان تقاضا برای تخم مرغ کاهش می یابد و به نظر می رسد 

 .وارداتی که تاکنون انجام شده است پاسخگوی نیاز بازار باشد

 .تن تخم مرغ توزیع می شود 11۰تا  1۰۰توجه به میزان تقاضای باالی روزانه  ورناصری همچنین گفت: در بازار تهران با

وی میزان ذخایر گوشت مرغ را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: گوشت مرغ منجمد براساس تقاضای بازار هر استان تعیین شده است و 

 .در میادین میوه و تره بار و صنوف عرضه می شود

تومان و قیمت هر کیلو  ۵8۰۰ر دام گفت: قیمت هر کیلو گوشت مرغ منجمد به صورت عمده مدیرعامل شرکت پشتیبانی امو

 .تومان تعیین شده است ۶۲۰۰گوشت مرغ منجمد برای مصرف کننده 

ورناصری افزود: براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور ارگان ها و سازمان ها باید نیاز خود را از ذخایر گوشت مرغ شرکت 

 .امور دام تامین کنند و این شرکت برای تامین نیاز آمادگی کامل داردپشتیبانی 

 .وی تاکید کرد: بازار گوشت مرغ آرام و متعادل است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره بازار شب عید گوشت قرمز گفت: گوشت قرمز منجمد و گوشت تازه گوسفندی وارداتی 

هزار تومان از فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره  33توانند هر کیلو الشه را با قیمت موجود است و مصرف کنندگان می 

ورناصری افزود: گوشت تازه وارداتی عالوه بر الشه بصورت قطعه بندی در ظرف های بسته بندی شده نیز با قیمت .بار تهیه کنند

 .ای عرضه گوشت قرمز وجود نداردوی تاکید کرد: هیچ گونه محدودیتی بر.مصوب توزیع می شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1۲۰۲۰۰۰1۲8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶اسفند  ۰۲تاریخ: 

 ی تنظیم بازار شب عیدذخایر کاالهای اساسی کافی است/ تدابیر دولت برا

 . معاون وزیر جهاد کشاورزی از وجود ذخایر کافی کاالهای اساسی برای تنظیم بازار شب عید خبر داد

 وزارت بازرگانی امور معاون مهرفرد اکبر علی  به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

با  یک مرغ منجمد درجه :کرد اظهار عید شب بازار تنظیم برای اساسی کاالهای کافی ذخایر وجود به اشاره با کشاورزی جهاد

تومان در فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرف کارکنان و میادین میوه و تره بار برای مصرف  ۶۲۰۰قیمت هر کیلوگرم 

 .کننده به هر میزان که الزم باشد، عرضه می شود

تا  7۲۰۰تومان عنوان کرد و افزود:قیمت گوشت مرغ گرم در بازار بین  7۵۰۰را هر کیلوگرم  قیم  مصوب گوش  مرغ گرموی 

از خارج، گفت:گوشت گوسفندی گرم  تولید گوش  گوسفندیر نوسان است.مهرفرد با اشاره به تامین کسری تومان د 7۹۰۰

هزار  34هزار تومان، نیم شقه ران با قیمت هر کیلوگرم  3۲استرالیایی باکیفیت به صورت نیم شقه سردست با قیمت هر کیلوگرم 

 4۲مان، گوشت گوسفندی سردست بسته بندی با قیمت هر کیلوگرم هزار تو 33تومان، به صورت فله فروشی الشه هر کیلوگرم 

تومان در مراکز عرضه یاد شده توزیع  ۲۹۰هزار و  43تومان، گوشت گوسفندی ران بسته بندی با قیمت هر کیلوگرم  7۹۰هزار و 

تومان در فروشگاه های  ۶۰۰هزار و  1۲نیز با قیمت  توزیع هر شانه تخم مرغمی شود.معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: 

 زنجیره ای و میادین و میوه تره بار ادامه دارد.

http://www.yjc.ir/fa/news/۶44۶8۶3/%D8%B۰%D8%AE%D8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۲تاریخ: 

 تعادل در بازار شب عید گوشت قرمز و مرغ/قیمت تخم مرغ روند کاهشی به خود گرفت

 .یک مقام مسئول گفت: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از تعادل قیمت بازار گوشت قرمز و مرغ در شب عید خبر داد

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگارحمید ورناصری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با 

وجود ندارد، اظهار کرد: ذخیره سازی  گوش  قرمز و مرغ شب عید، با اشاره به اینکه محدودیتی در توزیع خبرنگاران جوان

 .وشت مرغ در راستای حمایت از تولید داخل صددرصد داخلی است و در بخش های مورد نیاز از محل واردات تامین می شودگ

به سراسر کشور ابالغ شده است، افزود: شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی  گوش  قرمز و مرغوی با اشاره به اینکه برنامه توزیع 

زنجیره ای، صنوف و میادین میوه و تره بار دارد و هیچ گونه محدودیتی در عرضه وجود عرضه به تمامی میادین، فروشگاه های 

در بسیاری از نقاط کشور، عرضه مرغ منجمد متناسب با نیاز صورت  نرخ متعادل گوش  مرغبه گفته ورناصری؛ با توجه به .ندارد

و  8۰۰هزار و  ۵به صورت عمده با نرخ  گوش  مرغ کیلو وی با اشاره به اینکه بازار گوشت مرغ متعادل است، افزود: هر.گیردمی

 .تومان تعیین شده است ۲۰۰هزار و  ۶برای مصرف کننده با نرخ 

وجود ندارد، بیان کرد: گوشت قرمز در دو مقوله منجمد  گوش  قرمز این مقام مسئول با اشاره به اینکه محدودیتی در توزیع

گوساله و گوسفندی تازه وارداتی متناسب با تقاضا عرضه می شود که بدین منظور نوسان خاصی در سه مقوله گوشت مرغ، گوشت 

 .منجمد و گرم وارداتی در ایام پایانی سال نخواهیم داشت

رضایت نسبی دارند که با توجه به  قیم  گوش  قرمز و مرغمصرف کنندگان از  ورناصری ادامه داد: هم اکنون تولیدکنندگان و

 .ذخیره سازی مناسب و آمادگی توزیع به میزان تقاضا انتظار می رود که این روند در بازار ادامه یابد

 33یلو الشه با نرخ ارداتی موجود است و هر کو تازه گوسفندی و منجمد قرمز گوشت: گفت وی درباره بازار شب عید گوشت قرمز

 .هزار تومان در فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار به مصرف کننده عرضه می شود

به گفته ورناصری؛ گوشت تازه گوسفندی وارداتی عالوه بر الشه به صورت قطعه بندی با نرخ های مصوب در فروشگاه ها عرضه می 

با اشاره به اینکه محدودیتی در ذخایر وجود ندارد، افزود: با توجه به وضعیت مناسب مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام .شود

ذخیره سازی،عرضه ذخایر خود را زودتر آغاز کرده ایم و در هر استانی که احساس شود عرضه نسبت به تقاضا کافی نیست، سهمیه 

 .را افزایش خواهیم داد

ت گوشت قرمز و مرغ در ایام پایانی سال نباشند، گفت: ذخیره سازی مناسب شرکت ورناصری با بیان اینکه مردم نگران افزایش قیم

 .در تعدیل و مناسب سازی بازار تاثیر بسزایی خواهد داشت محصوالت پروتئینیپشتیبانی امور دام و عرضه فراوان این 

ا دارد که در هر استانی که تقاضا بیشتری در مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام این آمادگی ر

بازار وجود دارد؛ برای جلوگیری از نوسان قیمت فارغ از سهمیه تعیین شده اقدام به عرضه این محصوالت پروتئینی کند؛ چراکه 

 .هیچ گونه محدودیتی در توزیع وجود ندارد

 محدودیتی در واردات تخم مرغ وجود ندارد 

اظهار کرد: پس از شیوع آنفلوانزا حاد پرندگان و کاهش  توزیع تخم مرغوی در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت 

 .میزان تولید، شاهد نوسان قیمت این محصول در بازار بودیم
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وجود آمد، از طریق واردات  به بازار تخم مرغگذار در ورناصری ادامه داد: با توجه به کمبودی که به واسطه معدوم سازی مرغ تخم

 .و توزیع در سازمان میادین میوه و تره بار درصدد جلوگیری از نوسان قیمت این محصول در بازار برآمدیم

به گفته این مقام مسئول؛ با توجه به افزایش تقاضا در بازار شب عید و با مجوز وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام 

 .وارد کرده که در فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف در حال توزیع است هزارتن تخم مرغ 1۰

در بازار خبر داد و گفت: در چند روز گذشته روند کاهشی در  کاهش قیم  تخم مرغمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از 

 .زار برسدبحث قیمت تخم مرغ داشتیم که انتظار می رود قیمت تخم مرغ به نرخ تعادلی در با

تومان در سراسر کشور  ۶۰۰هزار و  1۲به گفته وی از اول اسفند عرضه وسیع تخم مرغ با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار هر شانه 

 .آغاز شد و هیچ گونه محدودیتی برای واردات این تخم مرغ وجود ندارد

، فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار ورناصری تصریح کرد: مصرف کنندگان با مراجعه به سازمان های تعاونی محلی 

تومان خرید کنند و از خرید تخم مرغ با نرخ های باالتر اجتناب کنند،  ۶۰۰هزار و  1۲با نرخ مصوب  هر شانه تخم مرغمی توانند 

 .چراکه به وفور تخم مرغ در حال عرضه است و محدودیتی وجود ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶44۶۵7۲/%D8%AA%D8%B۹%D8%A7%D8%AF% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۴تاریخ: 

 قیمت مرغ در ایام پایانی سال نوسان نخواهد داشت

 .مرغداران گوشتی گفت: با توجه به وضعیت مناسب تولید مرغ در ایام پایانی سال، نوسان خاصی نخواهیم داشتمدیرعامل اتحادیه 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد علی کمالی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار

اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضا، قیمت جوجه  قیم  نهاد  های دامیبا اشاره به آخرین وضعیت  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان در بازار عرضه شد 1۰۰هزار و  ۲تا  ۲تومانی به نرخ  3۰۰تا  ۲۰۰طی روزهای اخیر به اوج خود رسید و هم اکنون با کاهش 

 ۹۲۰و ذرت روس  88۰رزیل تومان اعالم کرد و افزود: نرخ هر کیلو ذرت ب ۶8۵در بنادر را هزار و  نرخ هر کیلو کنجاله سویاوی 

، مرغ 7۰۰هزار و  ۵تا  ۵اکنون هر کیلو مرغ زنده با نرخ  :در بازار گفت نرخ مرغکمالی با اشاره به آخرین وضعیت .تومان است

 .تومان است ۶۰۰هزار و  8و خرده فروشی  7۰۰هزار و  ۶آماده به طبخ در کشتارگاه 

ها در چند ماه اخیر خبر داد و گفت: با توجه به افزایش نرخ درصدی نرخ نهاده 1۵مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی از افزایش 

و مرغ آماده به طبخ در خرده  ۵۰۰هزار و  5 قیم  منطقی هر کیلو مرغ زند تومانی نهاده ها در ماه های اخیر،  4۰۰تا  3۰۰

پشتیبانی امور دام تفاوت چندانی با بازار ندارد،  وی با اشاره به اینکه قیمت عرضه نهاده شرکت.تومان است ۵۰۰هزار و  8فروشی 

بیان کرد: شرکت پشتیبانی نهاده خاصی که قیمت آن کمتر از نرخ بازار باشد، به مرغداران عرضه نکرده است و از این رو طبق روال 

در بازار را پیش بینی کرد  رغقیم  ممدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی .مابه التفاوت سویا و ذرت را مرغداران پرداخت کرده اند

 .و گفت: با توجه به وضعیت مناسب تولید مرغ در ایام پایانی سال، نوسان خاصی نخواهیم داشت

http://www.yjc.ir/fa/news/۶444۲48/%D۹%8۲%DB%8C%D۹%8۵%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۶تاریخ: 

 است طبیعی سال، پایانی ایام در زنده نوسان قیمت دام

 پایانی ایام در زنده مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: در مقاطعی که با افزایش تقاضا در بازار روبرو می شویم، نوسان قیمت دام

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار.است طبیعی امری سال،

ل را امری طبیعی دانست و گفت: در مقاطعی که با در ایام پایانی سا زند   نوسان قیم  دام ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

افزایش تقاضا در بازار روبرو می شویم، شاهد تغییر و تحوالتی در قیمت هستیم که بدین منظور پشتیبانی امور دام در فصل های 

 .د گرفتکند و امسال در صورت نوسان قیمت، این امر صورت خواهمستعد، اقدام به عرضه ذخیره های خود در بازار می

به گفته وی؛ با توجه به اعالم پشتیبانی امور دام مبنی بر ذخیره سازی مناسب، نگرانی مبنی بر نوسان شدید قیمت در بازار وجود 

در بازار خبر داد و افزود: البته نرخ گوسفند در مراکز و استان های مختلف عرضه،  ثبات نرخ گوساله زند  عزیزاللهی از.ندارد

 13تا  ۵۰۰هزار و  1۲هزار تومان و گوساله  17تا  ۵۰۰هزار و  16 نرخ هر کیلو گوسفند زند این مقام مسئول .متفاوت است

اگرچه نوسان نرخ ارز می تواند در  :وی با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز در واردات گوشت قرمز بیان کرد.هزار تومان اعالم کرد

 . اردات آمار گمرک استمیزان واردات تاثیرگذار باشد اما مالک و

 خودکفایی کر  با اصالح نژاد دام امکان پذیر اس 

از کشور  واردات کر میلیون دالر ارز برای  1۰۰مدیرعامل اتحادیه دامداران در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه سالیانه 

د می شود که بسته به نرخ ارز و قیمت های جهانی هزارتن کره وار ۵۰خارج می شود، اظهار کرد: سالیانه برای تامین نیاز داخل 

 .میلیون دالر ارز از کشور خارج می شود 1۰۰حداقل 

در داخل وجود دارد یا خیر، افزود: اگرچه خودکفایی کره در داخل نیازمند  خوداتکایی کر وی در پاسخ به این سوال که امکان 

ومیش و تغییر برنامه اصالح نژاد به دنبال تولید شیرهای پرچرب و تحقق زمان است، اما وزارت جهاد کشاورزی با توسعه پرورش گا

 ایارتق طریق از دامپروری صنعت در نژاد اصالح برنامه از استفاده با  عزیزاللهی در خاتمه تصریح کرد:.خودکفایی کره در داخل است

 .شد خواهد پذیر امکان داخل در بتدریج ، کره تولید خودکفایی امکان شیر، چربی میزان و کیفیت

http://www.yjc.ir/fa/news/۶4۵1۰۲8/%D۹%8۶%D۹%88%D8%B3%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۲چهار شنبه 

بازار شب عید/مرغ منجمد،تخم مرغ و گوشت گوسفندی با قیمت ذخایر کافی کاالهای اساسی برای تنظیم 

 مصوب در فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار عرضه می شود

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از وجود ذخایر کافی کاالهای اساسی برای تنظیم بازار  <مواد غذایی

 .تومان به مصرف کنندگان عرضه خواهد شد ۶۲۰۰با قیمت هر کیلوگرم  1فت:مرغ منجمد درجه شب عید خبر داد و گ

 یمتنظ برای اساسی کاالهای کافی ذخایر وجود به اشاره با مهرفرد اکبر علی به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،

تومان در فروشگاه های زنجیره ای،تعاونی های مصرف  ۶۲۰۰با قیمت هر کیلوگرم  1 درجه منجمد مرغ:داشت اظهار عید شب بازار

 .کارکنان و میادین میوه و تره بار برای مصرف کننده به هر میزان که الزم باشد،عرضه می شود

تا  7۲۰۰ن تومان عنوان کرد و افزود:قیمت گوشت مرغ گرم در بازار بی 7۵۰۰وی قیمت مصوب گوشت مرغ گرم را هر کیلوگرم 

 سترالیاییا گرم گوسفندی گوشت مهرفرد با اشاره به تامین کسری تولید گوشت گوسفندی از خارج،گفت:.تومان در نوسان است 7۹۰۰

هزار تومان، به  34هزار تومان،نیم شقه ران با قیمت هر کیلوگرم  3۲ کیلوگرم هر قیمت با سردست شقه نیم صورت به باکیفیت

 7۹۰هزار و  4۲هزار تومان، گوشت گوسفندی سردست بسته بندی با قیمت هر کیلوگرم  33صورت فله فروشی الشه هر کیلوگرم 

وی .تومان در مراکز عرضه یاد شده توزیع می شود ۲۹۰هزار و  43تومان، گوشت گوسفندی ران بسته بندی با قیمت هر کیلوگرم 

 .تومان در فروشگاه های زنجیره ای و میادین و میوه تره بار ادامه دارد ۶۰۰هزار و  1۲تخم مرغ نیز با قیمت افزود: توزیع هر شانه 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=4d3877۰۶۲۶414fd۹a۹۶۹3 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اسفند / /  ۰۲چهارشنبه , 

 درصدی قیمت آجیل و خشکبار ۲۰افزایش 

های بهاره عرضه کاالی ایرانی است، اما در این نمایشگاه عمدتاً عرضه در حالی که به گفته مسئوالن، یکی از اهداف برگزاری نمایشگاه

 .شودایرانی به مشتریان عرضه میپوشاک چینی و وارداتی به عنوان کاالی 

افتند و اصناف از قبیل پوشاک، مردم هر ساله در روزهای پایانی سال برای خرید اجناس و اقالم مورد نیاز شب عید خود به تکاپو می 

 .کنندآجیل و خشکبار ایام پرکاری را طی می کیف، کفش، مواد غذایی،

هایی است که در ایام پایان سال به دلیل رای عرضه کاالهای مورد نیاز مردم یکی از مکانهای بهاره بدر این میان برگزاری فروشگاه

 .گیردتر مورد استقبال مردم قرار میمناسب عرضه کاال با قیمت

ن ایهای بهاره است و به همین دلیل با مراجعه به سرای مصلی امام خمینی تهران هم یکی از این نمایشگاهنمایشگاه بهاره در چهل

 .خوانیدوگویی انجام شد که در ادامه میکنندگان و خریداران کاالهای مورد نیاز شب عید گفتمکان با تولیدکنندگان، عرضه

 سال گذشته تولید و تقاضای پوشاک کم شده است 1۰طی  *

 است، کرده کرایه تومان میلیون 4.۵ قیمت با روز 1۰ مدت به را متری 1۲ ایغرفه گانه که شقایق اسدی تولیدکننده پوشاک بچه

 فعالیت زمینه این در که سالی 1۰ طی و است راکد تقریباً پوشاک بازار: گفت بازار وضعیت با رابطه در خبرنگار سؤال به پاسخ در

 .شودر میکمت بخش این در تقاضا و تولید سال هر که کندمی مشاهده دارد،

دهیم، به طوری که به عنوان یک تولیدکننده های عمده خود را بیشتر از دست میمشتریوی افزود: هر سال نسبت به سال قبل 

 .شوممجبور به عرضه مستقیم کاال شده است. در حالی که اگر خریدار داشته باشم، خودم وارد بخش فروش نمی

 .استاسدی اظهار داشت: حضورم در این مکان برای عرضه تولیدات به دلیل رکود در بازار پوشاک 

خارجی  گفت: مردم خرید پوشاکاین تولیدکننده پوشاک ایرانی در پاسخ به این سوال که استقبال مردم از پوشاک ایرانی چگونه است،

 !دهند، حتی اگر قیمت بیشتری بپردازندرا به ایرانی ترجیح می

شود و به همین دلیل مردم از در بازار عرضه میتری وی بیان داشت: البته پوشاک وارداتی معموال از پوشاک ایرانی با قیمت پایین

 .کنندتری نسبت به تولید داخلی دارد، بیشتر استقبال میخرید پوشاک چینی که قیمت مناسب

نیاز  ای از پارچه مورداین تولیدکننده پوشاک بیان داشت: مواد اولیه تولید پوشاک ایرانی از قبیل پارچه وارداتی است و بخش عمده

 .شوده اسم پارچه ترکیه وارد میاز چین ب

ایم و مشتری از خرید آن کاال گوییم این البسه تولید داخل است، انگار توی سر مال خودمان زدهاسدی افزود: وقتی به مشتری می

 .شودمنصرف می

صد بازار را البسه وارداتی در 8۰الی  7۰ وی در پاسخ به این سوال که پوشاک وارداتی چه حجمی از بازار را اشغال کرده است، گفت:

دهند که پوشاک وارداتی که اغلب تری نسبت به پوشاک ایرانی دارند مردم هم ترجیح میاشغال کرده است و از آنجا که قیمت پایین

 .چینی و ترک است، خریداری کنند

ید داخل به دلیل وارداتی بودن بخشی از مسلماً هزینه تول :این تولیدکننده پوشاک در مورد تأثیر افزایش قیمت دالر بر تولید گفت

 .دهیمشده روز به روز مشتریان بیشتری را از دست مییابد و با افزایش قیمت تماممواد اولیه از قبیل پارچه افزایش می

 .شودیشده باال یکی از معضالت تولید است که با افزایش قیمت دالر این مشکل برای تولیدکنندگان بیشتر موی گفت: قیمت تمام
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 محدودیت بازار و عدم وجود بازارهای صادراتی از معضالت تولید کفش *

ای را برای عرضه تولیدات خود کرایه کرده است، در دوز تبریز که در نمایشگاه بهاره غرفهعلی منافی تولیدکننده کفش چرم دست

 .گرددل باز میدوز تبریز به چند صد سال قبمورد وضعیت تولید گفت: پیشینه تولید کفش دست

سال دارد و خودش  7۰اش قدمتی بیش از افزود: پیشینه تولید کفش در خانواده اش است،وی که تولید کفش شغل آبا و اجدادی

 .اش است که در این شغل مشغول به فعالیت استنسل چهارم از خانواده

این  یابد، گفت: یکی از مشکالت تولید دربه روز کاهش می دوز با بیان اینکه تولید در کارگاهش روزاین تولیدکننده کفش چرم دست

 .بخش محدودیت بازار فروش است

 .شود و بازار صادراتی برای آن وجود ندارددوز تبریز فقط در داخل کشور عرضه میوی اظهار داشت: تولیدات کفش چرم دست

است و محصوالت خود را به کشورهای اروپایی به ویژه  این در حالی است که کشور ترکیه در این زمینه صادرکننده منافی گفت:

 .کندایتالیا صادر می

امروز تمام درهای صادراتی ما در این بخش بسته است و برای این منظور  دوز تبریز بیان داشت:این تولیدکننده کفش چرم دست

 .واقعاً نیازمند حمایت دولت هستیم

 .یابدابتی به وجود آورد و به همین دلیل کیفیت تولید روز به روز کاهش میتوان بازار رقوی گفت: با عرضه داخلی نمی

انستم کاالهای تواین تولیدکننده بیان داشت: حضورم در این نمایشگاه به دلیل انباشته شدن تولیداتم در کارگاهم بوده است و اگر می

 .آمدمخود را به خوبی عرضه کنم، قطعاً به این نمایشگاه نمی

: داشت بیان و کرد عنوان چینی کفش خصوص به کفش واردات را مردم استقبال عدم و عرضه عضالت و مشکالت بخش وی از م

 ارندد داخلی تولید به نسبت تریپایین قیمت که وارداتی کاالهای دهند،می ترجیح دلیل همین به و آمده پایین مردم خرید قدرت

 .خریداری کنند

گفت: در حال حاضر که بخشی از تولید کفش توسط دستگاه انجام  کارگر دارد، 1۰کوچکی در تبریز با وی با اشاره به اینکه کارگاه 

سال پیش به گفته پدرش، پدربزرگش کارگاه  ۵۵جفت کفش نیست، زیرا خریدار ندارد، اما در  ۶۰شود، قادر به تولید روزانه می

 .شده استفش در آن کارگاه تولید میجفت ک ۶۰کارگر داشته و روزانه بیش از  7۰بزرگی با حدود 

کند و اظهار داشت: در چند ماه گذشته که نرخ دالر افزایش منافی افزایش قیمت دالر را یکی از مشکالت اساسی تولید عنوان می

تومان هزار  7شده هر جفت کفش یافت، به دلیل اینکه بخشی از مواد اولیه تولید کفش از جمله کفش، وارداتی است، قیمت تمام

 .افزایش یافته است

 .وی گفت: البته این افزایش قیمت را در قیمت عرضه به مشتری لحاظ نکرده است، زیرا ممکن است مشتریان خود را از دست بدهد

 .کند، اما باز هم وضعیت بازار چندان مناسب نیستمنافی گفت: در این نمایشگاه اجناس خود را به قیمت عمده عرضه می

 لی سخت استحفظ تولید م*

ید ایرانی توان تولمریم امیدی تولیدکننده جوراب و محصوالت کشباف در مورد وضعیت تولید و بازار در این بخش گفت: به سختی می

های خود کنند که تعداد زیادی از این خریداران چکدار و با چک مطالبه میرا حفظ کرد. بیشتر خریداران جنس را به صورت مدت

 .کنندند و یا به دلیل نبود مشتری در بازار اجناس را مرجوع میکنرا پاس نمی
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ه کرده که با توجه بوی بیان داشت: با توجه به عالقه به امر تولید ایرانی مدتی مواد اولیه مورد نیاز را از مواد اولیه داخلی تهیه می

اش مواجه شده است و مجبور شده استقبال مشتریانهای وارداتی حتی چینی آن تولیدات با عدم نامرغوب بودن نخ در مقابل نخ

 .دوباره از نخ چینی و وارداتی برای تولید استفاده کند

 .افزایداین در حالی است که افزایش قیمت دالر هم بر این مشکل می شده کاالی ایرانی باالست، گفت:امیدی با بیان اینکه قیمت تمام

بندی آن داخلی شود، در حالی که فقط بستهکاالهای وارداتی به اسم ایرانی عرضه می وی اظهار داشت: در همین نمایشگاه برخی

 .است

روز  1۰متری را برای مدت  ۲4این تولیدکننده جوراب و کشباف که برای عرضه کاالهای خود در نمایشگاه مصلی حضور یافته، غرفه 

 .میلیون تومان اجاره کرده است ۹به قیمت 

 مت آجیل و خشکبار نسبت به سال گذشتهدرصدی قی ۲۰افزایش *

زاده گفت: قیمت آجیل و خشکبار معموالً گران است و به همین دلیل مردم در طول در بخش عرضه آجیل و خشکبار امیر حسین

 .شودسال استقبال خوبی ندارند. اما در برخی ایام از قبیل نزدیک شدن به سال نو خرید در این بخش بیشتر می

ناس ایم، اجاستقبال مردم در این نمایشگاه در چند روز گذشته برای خرید آجیل و خشکبار خوب بوده، البته ما سعی کردهوی افزود: 

 .درصدی عرضه کنیم، تا فروش بیشتری داشته باشیم ۲۰را با تخفیف 

مت خرید نسبت به سال سال است در این صنف مشغول به فعالیت است، بیان داشت: در بخش آجیل و خشکبار قی 8وی که حدود 

 .درصد افزایش یافته است ۲۰گذشته 

 .میلیون تومان اجاره کرده است 13متری را با قیمت  ۲4در این مکان غرفه زاده اظهار داشت:حسین

 دهند کاالهای اساسی خریداری کنندمردم ترجیح می *

مایشگاه حضور یافته است، بیان داشت: از استقبال مردم مریم محمدی زنبوردار نمونه اردبیل که برای عرضه تولیدات خود در این ن

 .راضی نیست و طی چند روز حضورش در این نمایشگاه فروش خوبی نداشته است

دهند که کاالهای رسد مردم از نظر مالی ضعیف هستند و کمتر تمایل به خرید عسل را دارند و ترجیح میوی گفت: به نظر می

 .اساسی را خریداری کنند

هزار تومان و  4۵هزار تومان و عسل چهل گیاه کوهی را با قیمت  3۵ی بیان داشت: عسل گون کوهی را با قیمت هر کیلو محمد

های کارشناسی است و نسبت به ها، قیمتکند که این قیمتهزار تومان عرضه می ۹۰همچنین عسل کوهستان را با قیمت هر کیلو 

 .سال گذشته هم افزایش نیافته است

 ت تولید اصالً در کشور خوب نیستوضعی *

تر بود و مشتریان کمتری در آن حضور داشتند، خانم هاشمی به عنوان ها خلوتدر بخش لوازم خانگی که نسبت به سایر بخش

م دکننده خُردکن ایرانی گفت: در این نمایشگاه به عرضه کاالی برقی تولید داخل اقدام کرده است و استقبال مرتولیدکننده و عرضه

 .کندرا هم از خرید آن خوب ارزیابی می

شود، زیرا با واردات به تولید داخل به شدت لطمه وی افزود: اصالً در کشور شرایط تولید خوب نیست و از تولیدکننده حمایت نمی

 .کیفیت شودهای بیشود، در حالی که دولت باید واقعاً مانع واردات جنسوارد می
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مند بود و اظهار داشت: به هر حال بخشی از مواد اولیه تولید شده کاال گالیهدالر بر روی قیمت تمامهاشمی هم از افزایش قیمت 

د مورد توانیابد و همین میشده کاالی تولید داخل هم افزایش میافتد، قیمت تماموارداتی است و وقتی افزایش قیمت دالر اتفاق می

 .انتقاد مشتریان قرار بگیرد

اش در داخل بازار نسبتاً خوبی دارد، بیان داشت: متأسفانه به دلیل عدم حمایت دولت و هزینه باالی که کاالی تولیدیوی با بیان این

 .صادرات اگر چه در برخی از کشورهای همسایه مشتری داشته است، اما تا کنون نتوانسته است تولیدش را به خارج صادر کند

 حضور فعال بانوان در عرضه اقتصاد ایران*

های مختلف از جمله پوشاک از نکات قابل توجه در نمایشگاه حضور پررنگ بانوان برای عرضه کاال بود که برخی از آنها در بخش

 .تولیدکننده بودند

 عرضه پوشاک چینی به اسم ایرانی در نمایشگاه بهاره*

ه بخشی از آن با عنوان کاالی ایرانی عرضه همچنین از نکات قابل توجه دیگر در نمایشگاه بهاره مصلی عرضه پوشاک چینی است ک

عرضه پوشاک ایرانی در این نمایشگاه در حالی است که این نمایشگاه به گفته مسئوالن برای عرضه کاالهای ایرانی برپا شده، .شودمی

 .مگر اینکه در آن بخش، تولیدات ایرانی وجود نداشته باشد

شود که در بخش تولید پوشاک ایرانی هیچ مشکلی وجود پوشاک چینی عرضه می بر اساس این گزارش، در حالی در این نمایشگاه

 .مند هستندندارد و حتی تولیدکنندگان پوشاک ایرانی از دپوی کاالهای خود به دلیل نبودن بازار گالیه

ود، های خشتند و در ارزیابیشده در این نمایشگاه رضایت نسبی داهای کاالهای عرضهافزاید: اغلب خریداران از قیمتاین گزارش می

 .مند بودندکردند، اما نسبت به کیفیت برخی اقالم گالیهقیمت عرضه کاال را زیر قیمت بازار عنوان می

http://iranecona.com/8۲۰1۹/%D8%A7%D۹%81%D8%B۲%D8%A7% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۷تاریخ: 

 تومان رسید 77۰۰آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/ قیمت مرغ به 

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

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

هزار و  4از اوایل هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ 600کاهش ، از جوان

 7۰۰هزار و  7هزار و خرده فروشی  7، توزیع درب واحد های صنفی 8۵۰هزار و  ۶تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  ۹۰۰

 .تومان است

 .تومان است 7۰۰هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  7۰۰ هزار و 6 هر کیلو ران مرغ با کمر نرخ به گفته وی؛

 و  14هزار ، سینه بدون کتف  13یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

 .هزار تومان است 16 فیله مرغ

کاهش شدید تقاضا را دلیل اصلی روند نزولی قیمت طی چند روز اخیر در بازار رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ازدیاد عرضه در برابر 

 .دانست

در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به بهبود تقاضا در روزهای آتی، قیمت مرغ در بازار افزایش خواهد یافت،  قیم  مرغوی 

 .چراکه نرخ کنونی مرغ معتدل نیست و زیان انباشت مرغداران را به همراه دارد

تومان  3۰۰هزار و  8فروشی ها را حداقل  و مرغ آماده به طبخ در خرده 1۰۰هزار و  ۵یوسف خانی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده 

 .در ایام پایانی سال اعالم کرد

در ایام پایانی سال افزود: هم اکنون قیمت ماهی در مقایسه با  بازار ماهیرئیس اتحادیه پرنده و ماهی درباه آخرین وضعیت 

دو برابری تقاضا پیش بینی می شود که  روزهای گذشته تغییر چندانی نداشته و تنها در چند روز پایانی سال به سبب افزایش

 .درصد نرخ انواع ماهی در بازار گران شود 1۰حداقل 

 17هزار، شیر نیزه ای  1۲هزار،کپور  3۲وی نرخ انواع ماهی پرتقاضا در بازار را اعالم کرد و افزود: اکنون هر کیلو شیر جنوب با نرخ 

هزار، راشگو جنوب  4۲هزار، شوریده بندری  37هزار، حلوا سیاه  ۲۹ر جنوب هزار، هامو 1۵هزار، سفید پرورشی  21هزار، تیالپیا 

 .هزار تومان است 31و سرخو  ۲۲هزار، سنگسر طالیی  ۶۲هزار، سالمون نروژ  ۵۲

بیان کرد: هم اکنون هر شانه تخم مرغ وارداتی با  نابسامانی بازار تخم مرغیوسف خانی در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از 

هزار تومان در خرده  18تومان در فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار و تخم مرغ داخلی  ۶۰۰هزار و  1۲خ مصوب نر

 .فروشی ها توزیع می شود

 .به گفته رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از توزیع تخم مرغ وارداتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام به اعضای اتحادیه خبری نیست

http://www.yjc.ir/fa/news/۶4۵۲۹۵۲/%D8%A۲%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۳تاریخ: 

از واردات محصوالت زراعی و  خودکفایی در محصوالت کشاورزی تا چه میزان محقق شد؟/گزارش های عجیب

 !باغی

خودکفایی در تولیدِ محصوالت کشاورزی، پایه اصلیِ تامین خوراک جامعه است اما متاسفانه نتیجه حاصل شده، امیدوارکننده 

 .نیست

یکی از ارکان و ستون های اصلی برای  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 مرزهای به  تنها  دستیابی به توسعه اقتصادی به حوزه زراعت و کشاورزی کشور معطوف می شود و این قاعده ای است که

 .است جاری قاعده این نیز جهان کشورهای دیگر با ارتباط در و شود نمی خالصه بوم و مرز این جغرافیایی

کشورهای قدرتمند جهان به این واقعیت پی می بریم که اکثریت قریب به  توسعه و شکوفاییِ اقتصادی به واقع با مطالعه روند

اتفاق آنها، با تالش در جهت خودکفایی و توانمند سازی در بخش زراعت و کشاورزی موفق به فتح قله های پیشرفت و موفقیت 

 .شده اند

تن در منطقه ای استراتژیک در جهان، موفقیت میلیون نفر جمعیت و قرارگرف 8۰بدون تردید، برای کشور پهناوری چون ایران با 

 .هر چه بیشتر در بخش کشاورزی و زراعت، ضرورتی است که اجتناب و گریز از آن ناممکن است

نیز،  اقتصاد مقاومتیاین قاعده، روندی تجربه شده در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان است که در ذیل سیاست های 

به واقع، شایسته است کشور ایران نه تنها در حوزه مذکور .خودکفایی هر چه بیشتر در این بخش مورد تاکید قرار گرفته است

نبعی برای تامین نیازهای منطقه و جهان، نقش هر چه بیشتری را ایفاء کند اما واقعیت های موجود خودکفا شود، بلکه به عنوان م

اقتصادی کشور ، حرکت موثر و شایسته در این مسیر را به اذهان متبادر نمی سازد و به نظر می رسد، استمرار این روند، تامین 

گونه توفیقی در عرصه زراعت ین موضوع به معنای عدم دستیابی به هیچطرح ا.کننده منافع و مصالح ملی کشور و مردم نخواهد بود

درصدی واردات محصوالت زراعی و  3۰و کشاورزی نیست، اما به طور یقین با توجه به شرایط سخت اقتصادی فعلی کشور، افزایش 

جدیت هر چه بیشتری برای  طلبد باسال اخیر به نسبت دولت پیشین، خبری نوید بخش نیست و می ۵تا  4کشاورزی در طول 

 .کاهش این قِسم از واردات که نتیجه ای جز وابستگی بیشتر در پی نخواهد داشت، اقدام کرد

 92-95میلیون تن محصوالت کشاورزی بین سال های  77واردات بیش از 

ور وارد شده که این به کش محصوالت کشاورزیمیلیون تن  77،بیش از  ۹۵تا  ۹۲طبق آمار بانک مرکزی، حد فاصل سال های 

 .درصدی همراه بوده است 3۰میزان به نسبت دولت های نهم و دهم با رشدی 

این موضوع در شرایطی رخ داده که متاسفانه هر ساله، حجم قابل توجهی از محصوالت و دسترنج کشاورزان بدون مشتری باقی می 

 .کنندار جاده رها میماند و برخی از زارعان و باغداران به نشانه اعتراض آنها را کن

د وجود کند: نبوعلی وقف چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با رسانه ها با بیان مطلب فوق، بیان می

 .گذاری دقیق را نداشته باشندربط امکان سیاستآمار علمی و کاربردی باعث شده، تا مدیران ذی

برجسته تر به نظر می رسد و متاسفانه بخش کشاورزی از حوزه هایی به شمار  دات کاالواروی معتقد است؛ این روند در مدیریت 

 .می رود که بیشترین آسیب را از این نقیصه و سوء مدیریت متحمل می شود
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 کند، سوء مدیریت در واردات برنج، نمونه ای از بی تدبیریآنچنان که این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی بیان می

هزار تن برآورد می شود اما شاهدیم قریب به یک  ۶۰۰مذکور به شمار می رود، آنچنان که میزان برنج مورد نیاز کشور حدود 

 .میلیون تن برنج از خارج کشور وارد بازار ایران شده است

سفانه در قالب و پوشش آن، حجم کند که متاوی کم آبی را به عنوان بهانة برخی برای واردات و به تعبیری رانت وارداتی قلمداد می

انبوهی از محصوالت زراعی وارد کشور می شود و این در شرایطی است که مدیریت این نارسایی، با کِشتِ گلخانه ای مرتفع و 

 .تسهیل خواهد شد

 واردات ارزان قیم ، منافع بلند مدت کشور را به مخاطر  می اندازد

ی معطوف م تولید داخلیورزیِ خارجی به کشور، به قیمت پایین تر آن نسبت به یکی از دالیل جذابیت واردات محصوالت کشا

محصوالت خارجی و شود که اساسا ریشه وابستگی غذایی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به همین تفاوت قیمت میان 

چنین طراحی می شود که با به بازارهای هدف نیز این افزایش حجم صادراتسیاست کشورهای مبداء برای .گرددباز می داخلی

قیمت تمام شده، حداقلی شرایطی را فراهم کنند که مسئوالن کشورهای هدف، به واردات هر چه بیشتر ترغیب شوند و به نظر 

در دستور کار قرار رسد این دامی نخ نما شده است که باید برای مدیریت هر چه شایسته تر آن تدابیر الزم اتخاذ شود تا با می

 .گرفتن تدابیر مقتضی در چنین دام هایی گرفتار نشویم

صورت با زیان کند با پرداخت یارانه به کشاورزان، انگیزه الزم برای کشت و زراعت در آنها حفظ شود، در غیر اینمنطق ایجاب می

ز این آسیب کلیت کشور، اقتصاد مملکت و ده شدن فعالیت کشاورزی، ظرفیت های زراعی و باغداری کشور تخریب می شود و ا

و صادرات هر چه بیشتر کشورهای مبداء را  واردات محصوالت کشاورزی.منافع بلند مدت این مرز و بوم به مخاطره می افتد

ذشته و ازگشت به گب که کندمی پیدا بروز  ها و خسارت آنتوان به توطئه ای پنهان، نرم و زیرپوستی تشبیه کرد و زمانی آسیبمی

 .اصالح وضعیت ایجاد شده بسیار سخت و در مواقعی غیرممکن خواهد بود

امید است با پیش بینی تمهیدات الزم، پیش از آنکه خیلی زود دیر شود؛ از این دام و مَهلکه خسارتِ بار خارج شویم، چراکه ماندن 

 .غذایی کشور رقم خواهد زد هر چه بیشتر در این دام، آینده ای نگران کننده را برای اقتصاد و امنیت

http://www.yjc.ir/fa/news/۶447۲۹7/%D8%AE%D۹%88%D8%AF 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۵تاریخ: 

 نیست/پایان نگرانی کشاورزان با عرضه گندم در بورس کاال بازار سنتی عرضه محصوالت کشاورزی جوابگو

بازار محصوالت کشاورزی به سبب توسعه نیافتگی اقتصاد کشاورزی و ساختار سنتی و ناکارآمد در بازار با محدودیت های زیادی 

با  بازار محصوالت کشاورزی، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی صنعت،تجارت و به گزارش خبرنگار.روبرو است

های زیادی روبروست که بخش عمده این مشکالت ناشی از توسعه نیافتگی اقتصاد کشاورزی، ساختار سنتی و ناکارآمدی محدودیت

هستند، این  کشاورزان مشکالتمسئوالن طی چند سال اخیر با عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال درصدد رفع .بازار است

 .در حالی است که اکثر کشورهای پیشرفته دنیا از این طریق به داد و ستد محصوالت خود مشغولند

عرضه شود و شکل حمایتی  بورس کاالاست در قانون افزایش بهره وری محصوالت کشاورزی، محصوالتی که قرار  33براساس ماده 

 .آنها از قالب خرید تضمینی به قیمت تضمینی تبدیل شود، هر ساله باید تعیین و برای سال بعد آنها تصمیم گیری شود

 های اگرچه قرار بود کل گندم تولیدی سال زراعی آینده از طریق بورس کاال مبادله شود، اما وزارت جهاد کشاورزی در پی نگرانی

 .کشاورزان و برنامه پیش رو بتدریج اقدام به عرضه گندم تولیدی سال آینده خواهند کرد

البته مسئوالن بورس کاال معتقدند که در شرایط کنونی اجرای سیاست خرید تضمینی برای دولت امکان پذیر نیست؛ چراکه بار 

و سوی قیمت تضمینی پیش رویم تا با ساماندهی بخش  کند، بنابراین باید به سمتمالی بسیار سنگینی به دولت تحمیل می

 .کشاورزی، شفافیت مالیات، تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان، بهره وری در بخش افزایش یابد

با اشاره به   صنعت،تجارت و کشاورزی محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار

اینکه جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی زمان بر است، اظهار کرد: اگرچه جایگزینی این سیاست می تواند 

 .را به همراه داشته باشد، اما این امر مستلزم فراهم کردن زیرساخت های الزم است مطالبات گندمکاران تسریع در پرداخت

توان این اطمینان خاطر را به کشاورزان داد که در سال های نخست عرضه گندم در به گفته وی؛ با توجه به وضعیت کنونی نمی

 .بورس کاال، مشکالتشان مرتفع گردد

م در بورس کاال نیازمند به کارگیری شرایط و زیرساخت های الز محصوالت کشاورزی ملک زاده ادامه داد: با وجود آنکه عرضه

 .است، از طریق تشکل ها و تعاونی ها این امر باید دنبال شود

انست د عرضه گندم در بورس کاالرئیس نظام صنفی کشاورزی دلیل تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی، اجرای سیاست جدید و 

 یابد و جایگزینی سیاست و افزود: براساس قانون خرید تضمینی، نرخ خرید طبق تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی باید افزایش

 .دلیلی بر افزایش ندادن قیمت نیست

 اجرای سیاس  قیم  تضمینی، کاهش بار مالی دول  را به همرا  دارد

با اشاره به اینکه تفاوتی میان   صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار

نیست، گفت: براساس قانون خرید تضمینی، نرخ محصوالت کشاورزی مطابق با تورم باید  خرید تضمینی گندم قیمت تضمینی و

اعالم شود و تنها در صورت اجرای سیاست قیمت تضمینی و عرضه محصول در بورس کاال، مابه التفاوت قیمت فروش و خرید 

به گفته وی؛ جایگزینی سیاست قیمت تضمینی، تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران و .دولت پرداخت می شود تضمینی توسط

 .کاهش بار مالی دولت را به همراه دارد
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ایمانی با اشاره به نگرانی کشاورزان از عرضه محصول در بورس کاال گفت: با توجه به آنکه امکان ذخیره سازی محصول برای ورود 

در بورس کاال از سوی کشاورزان فراهم نیست، بنابراین فراهم کردن زیرساخت های الزم در کنار مراکز تولید امری ضروری تدریجی 

 .است تا پس از آنالیز گندم تولیدی از نظر افت مفید و غیرمفید اقدام به عرضه محصول در بورس کنند

هزار  14به طور متوسط نیازمند  خرید تضمینی گندمولت برای رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: همه ساله د

هزار میلیارد تومان تقلیل می یابد  4میلیارد تومان اعتبار است، در حالیکه با اجرای سیاست قیمت تضمینی، رقم پرداختی دولت به 

بورس کاال، این سیاست می تواند روز از عرضه محصول در  4تا  3که در صورت پرداخت مابه التفاوت قیمت و خرید پس از گذشت 

به گفته وی؛ اگر مدیریتی در عرضه گندم در بورس کاال صورت نگیرد، با ورود واسطه ها و دالالن به .به نفع کشاورزان تمام شود

 .عرصه دچار مشکالت متعددی خواهیم شد

 عرضه گندم در بورس کاال مستلزم پشتوانه مالی

با اشاره به اینکه   صنعت،تجارت و کشاورزی زی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگارعباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاور

یکی از ابزارها و  افزایش نرخ خرید تضمینی :خرید تضمینی یکی از ابزارهای حمایت از کشاورزان به شمار می رود، اظهار کرد

ویقی برای مدیریت بخش کشاورزی محسوب می شود که کشاورزان را به کشت محصوالت مورد نیاز ترغیب سیاست های تش

به گفته وی؛ با توجه به آنکه اجرای سیاست قیمت تضمینی دغدغه خاطر کشاورزان را به همراه دارد، بنابراین فراهم کردن .کندمی

 .در بورس کاال یک ضرورت به شمار می رود ابزار و زیر ساخت های الزم برای عرضه محصوالت کشاورزی

پاپی زاده جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی را مستلزم پشتوانه منابع مالی دانست و گفت: با توجه به آنکه 

کشاورزان  بخشی از پول کشاورزان در مرحله ارائه کاال در بورس پرداخت می شود، بنابراین این سیاست برای کاهش دغدغه مالی

عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: با توجه به مزایایی عرضه محصول در بورس کاال همچون .است الزم اعتباری نیازمند منابع 

روزه می تواند، منافع  3تا  ۲کاهش بار مالی دولت، پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش کاال با خرید تضمینی پس از مدت زمان 

 .نگرانی آنها را به همراه داشته باشدکشاورزان و کاهش 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶44۵۰۵۹/%D8%A8%D8%A7%D8% 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۴تاریخ: 

 قیمت برنج ایرانی در ایام پایانی سالرکود سنگینی بر بازار برنج ایرانی حاکم است/ ثبات 

 .نایب رئیس انجمن برنج گفت:با توجه به سازوکار نامناسب خرید توافقی برنج، رکود سنگینی بر بازار برنج ایرانی حاکم است

از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،تجارت و کشاورزیصنعت علی اکبریان نایب رئیس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار

برنج  ، رکود سنگینی بر بازارخرید توافقی برنجرکود بی سابقه بازار برنج ایرانی خبر داد و گفت: با توجه به سازوکار نامناسب 

تن برنج در خرید توافقی از کشاورزان خریداری شد که این امر تاثیر  3۰۰تا  ۲۰۰مجموع به گفته وی؛ در .ایرانی حاکم است

در شمال افزود: اکنون  نرخ پایین برنج ایرانینایب رئیس انجمن با انتقاد از .چندانی در خروج از رکود بازار برنج ایرانی نداشت

 .هزار تومان است 1۰تا  ۵۰۰هزار و  ۹،طارم ۲۰۰هزار و  ۵دا بوجار هزار تومان، برنج ن ۵نرخ هر کیلو برنج ندا با خرده کمتر از 

هزار تومان در بازار تهران ناشی از سودجویی واسطه ها و کمبود نظارت  1۶تا  1۵با نرخ  فروش هر کیلو برنج طارم  به گفته وی؛

ت: با توجه به فراوانی برنج و رکود حاکم بر در ایام پایانی سال را پیش بینی کرد و گف قیم  برنج اکبریان.دستگاه های ناظر است

 .بازار بعید است که قیمت برنج ایرانی در ایام پایانی سال دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گیرد

 زور واردکنندگان برنج خارجی بر داخلی می چربد 

 ۲هار کرد: اگر برنج ایرانی در بازار اظ نرخ برنج خارجی  نایب رئیس انجمن برنج در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از افزایش

کنند، در حالیکه با افزایش قابل توجه برنج خارجی هزار تومان افزایش یابد، تمامی رسانه ها و مسئوالن نسبت به این امر انتقاد می

 .ربدچ می داخلی کشاورزان بر خارجی برنج واردکنندگان زور  تمامی رسانه ها سکوت اختیار کردند که این امر بیانگر آن است که

است که همین امر بیش از پیش بر رکود بازار  مصرف برنج خارجیوی تصریح کرد: گرایش ارگان های دولتی به سمت و سوی 

 .برنج داخلی دامن زده است، در حالیکه قیمت ارقام پرمحصول با برنج خارجی تفاوتی ندارد؛ ضمن آنکه کیفیت باالتری دارد

 .م مسئول؛ خرید توافقی برنج از کارخانه های شالیکوبی یکی از محرکه های خروج از رکود بازار برنج ایرانی استبه گفته این مقا

http://www.yjc.ir/fa/news/۶44438۶/%D8%B1%DA%A۹%D۹ 
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 برنج
 فودپرس ۱۳۹6ماه  اسفند ۲چهار شنبه 

 ادامه واردات برنج به کشور در فصل ممنوعیت

های تعاونی مقدار جزیی و با مجوزهایگمرک ایران واردات برنج در فصل ممنوعیت را تأیید و اعالم کرد این واردات به <کشاورزی

 .مرزنشینی و ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته است

برنج وارد کشور شده است که این مقدار در فصل ممنوعیت با مجوز انجام شده مقدار جزیی و کم رش در دی ماه بهبر اساس این گزا

 .است

ت ها مشمول ثبهایی برای واردات برنج دارند که این سهمیههای تعاونی مرزنشینی ساالنه سهمیهبر اساس قوانین و مقررات شرکت

و هیات دولت  1۲شده طبق مصوبه کارگروه ماده دهی مبادالت مرزی و در حد سهمیه تعیینسفارش نبوده و بر اساس قانون سامان

 .شوددر برخی نقاط مرزی وفق مقررات با هدف تقویت مبادالت مرزنشینی و بهبود معیشت مرزنشینان صادر می

ند تواندر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می ضمناً در ایام اعمال محدودیت واردات برنج به سرزمین اصلی، واحدهای فرآوری برنج مستقر

میزان درصد مجاز قابل ورود پس از انجام عملیات فرآوری و پردازش در منطقه و بر اساس مجوز کمیسیون تعیین ارزش افزوده و به

 .شده از سوی کمیسیون مزبور، اقدام به ورود برنج از محل ارزش افزوده به سرزمین اصلی نمایندکاالی تعیین

ر خصوص واردات برنج در فصل محدودیت توسط شرکتهای تعاونی مرزنشینان و واحدهای تولیدی در سال گذشته از وزارت جهاد د

کشاورزی و صمت استعالم گردید که ورود کاالی مزبور در حد سهمیه سالیانه مرزنشینان و واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد 

 .اعالم گردیده استدر حد درصد مجاز قابل ورود مستثنی 

های مرزنشینان و همچنین واحدهای گمرک ایران تأکید کرده است: اطالعات و مجوزهای صادره جهت ورود برنج از طریق تعاونی

 .فرآوری برنج مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک موجود است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۰۶۶۹e۲۵۵c1cc4۰3a8fe۶۹۶ 
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 برنج
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اسفند / /  ۰۲چهارشنبه , 

 ادامه واردات برنج به کشور در فصل ممنوعیت

های مرزنشینی و تعاونی مقدار جزیی و با مجوزهایممنوعیت را تأیید و اعالم کرد این واردات به گمرک ایران واردات برنج در فصل

به گزارش ایران اکونا به نقل از گمرک ایران، واردات برنج در فصل .ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته است

بر اساس این گزارش در .وده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته استهای مرزنشینی و ارزش افزتعاونی ممنوعیت با مجوزهای

بر اساس قوانین و .برنج وارد کشور شده است که این مقدار در فصل ممنوعیت با مجوز انجام شده استمقدار جزیی و کم دی ماه به

ها مشمول ثبت سفارش نبوده و بر که این سهمیههایی برای واردات برنج دارند های تعاونی مرزنشینی ساالنه سهمیهمقررات شرکت

و هیئت دولت در برخی نقاط مرزی  1۲شده طبق مصوبه کارگروه ماده اساس قانون ساماندهی مبادالت مرزی و در حد سهمیه تعیین

 .شودوفق مقررات با هدف تقویت مبادالت مرزنشینی و بهبود معیشت مرزنشینان صادر می

ند تواندودیت واردات برنج به سرزمین اصلی، واحدهای فرآوری برنج مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میضمناً در ایام اعمال مح

میزان درصد مجاز قابل ورود پس از انجام عملیات فرآوری و پردازش در منطقه و بر اساس مجوز کمیسیون تعیین ارزش افزوده و به

 .ام به ورود برنج از محل ارزش افزوده به سرزمین اصلی نمایندشده از سوی کمیسیون مزبور، اقدکاالی تعیین

در خصوص واردات برنج در فصل محدودیت توسط شرکتهای تعاونی مرزنشینان و واحدهای تولیدی در سال گذشته از وزارت جهاد 

ولیدی مستقر در مناطق آزاد کشاورزی و صمت استعالم گردید که ورود کاالی مزبور در حد سهمیه سالیانه مرزنشینان و واحدهای ت

 .در حد درصد مجاز قابل ورود مستثنی اعالم گردیده است

های مرزنشینان و همچنین واحدهای گمرک ایران تأکید کرده است: اطالعات و مجوزهای صادره جهت ورود برنج از طریق تعاونی

 .و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک موجود استفرآوری برنج مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سامانه جامع گمرکی 

http://iranecona.com/8۲۰17/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D 
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 فارس - ۹۶/۱۲/۰۲ : تاریخ

 دهدمرغ گزارش میفارس از بازار تخم

بار خالصه شد با آنکه ای و میادین ترهزنجیره مرغ هم دردی را دوا نکرد/ تنظیم بازار در فروشگاههزار تن تخم 4۰مجوز واردات 

شود، اما همچنان اغلب تن تخم مرغ به بازار پایتخت عرضه می 11۰ستاد تنظیم بازار مجوز واردات تخم مرغ را صادرکرد و روزانه 

  .فروشندهزار تومان می 1۹تا  18را  های شهر هر شانه تخم مرغسوپرمارکت

میلیون قطعه مرغ تخم گذار در  ۲۵فاطمه بیات، پس از انکه با شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان  -گروه اقتصادی - خبرگزاری فارس

 .هزار تن تخم مرغ برای تنظیم بازار وارد کشور شود ۲۰ای را به تصویب رساند که کشور از بین رفت ستاد تنظیم بازار مصوبه

های وارداتی همچنان دهد که با گذشت دو ماه از توزیع تخم مرغاما رصد خبرنگار فارس از مغازه های سطح پایتخت نشان می

 .فروشندهزار تومان می 1۹تا  18ای های سطح تهران هر شانه تخم مرغ را شانهاغلب مغازه

 .خریم. گران هم می فروشیمگویند: گران میفروشید، میران در پاسخ به اینکه چرا تخم مرغ را همچنان گران میاغلب مغازه دا

فروشم. البته هزار تومان می 18خرم و هزار تومان می 1۶گوید: هر شانه تخم مرغ را محمدی یکی از فروشندگان سوپرمارکت می

 .وز دارد که تا یک ماه قابل مصرف استهای ما وارداتی نیست و تاریخ به رتخم مرغ

مرغ قیمت این محصول در پاسخ به اینکه چرا با وجود واردات تخم حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام هم

ا از مرغ مورد نیاز خود راگر مردم تخم :هزار تومان است به خبرنگار فارس گفت 1۹تا  18ای های سطح شهر شانههمچنان در مغازه

تومان است  ۶۰۰هزار و  1۲مرغ های مصرف تهیه کنند، قیمت هر شانه تخمبار و تعاونیای، میادین میوه و ترههای زنجیرهفروشگاه

شود، خاطرنشان کرد: متوسط مرغ فقط در پایتخت توزیع میتن تخم 11۰وی با اشاره به اینکه روزانه .که به وفور در دسترس است

مرغ در هر شانه با توزیع این دهد که قیمت تخماند نشان میما روز دوشنبه از نقاط مختلف پایتخت گرفتهقیمتی که بازرسان 

خواهند این محصول را با نرخ باالتری بفروشند امکان نظارت در همه هزار تومان کاهش داشته، اما اینکه برخی می 2ها مرغتخم

مرغ هزار تن تخم 3۵دام این را هم گفت: بخش خصوصی تاکنون مجوز واردات  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور.نقاط وجود ندارد

هزار تن آن  3هزار تن تخم مرغ دارد که تاکنون  1۰را گرفته و خود شرکت پشتیبانی امور دام هم به طور مستقیم مجوز واردات 

داشته باشند، چرا که طبق گزارشات موجود مرغ نگرانی نوی به مردم اطمینان خاطر داد که نسبت به تأمین تخم.وارد شده است

 .مرغ پشت درب گمرکات غرب، آستارا، شهریار و مرز بازرگانی در انتظار ورود به کشور هستندهم اکنون کانتینرهای حمل تخم

روز آینده  1۰ا بینی ما این است که تمرغ به ایران را کشورهای ترکیه و اوکراین عنوان کرد و گفت: پیشورناصری مبدا وارداتی تخم

گذار میهن هم از رضا ترکاشوند رئیس اتحادیه مرغ تخم.ها مواجه باشیممرغ با کاهش بیشتری در قیمتبه دلیل حجم زیاد تخم

های سازمان میادین و تره بار خبر داد و گفت: کمبودی در عرضه ای و غرفههای زنجیرهتوزیع روازنه تخم مرغ وارداتی در فروشگاه

رسد که در نهایت به نظر می.توانند با مراجعه به این مکان تخم مرغ را با نرخ مصوب خریداری کنندداریم و مردم میتخم مرغ ن

داران وجود ندارد و تنظیم بازار به تنظیم بازار به دو تکه تقسیم شده که نظارتی روی تکه بزرگ آن یعنی در سطح عرضه مغازه

میوه و تره بار خالصه شده های مصرف و غرفه های سازمان میادین ،ای، تعاونیای زنجیرههترین شکل یعنی در حد فروشگاهراحت

های عرضه ترین مغازهها در دسترس همه مردم نیست و بسیاری از مردم شهر نیاز خود را از نزدیکدر حالی که این مکان.است

 .دکنند که ظاهرا در عمل نظارتی بر قیمت های آنان وجود ندارتهیه می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1۲۰۲۰۰۰۲13 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۱تاریخ: 

 میلیون قطعه مرغ تخم گذار ۲6چرخد/ معدوم سازی تخم مرغ در مدار گرانی می

 .تومانی نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد ۵۰۰رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از افزایش 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار

در روزهای اخیر خبر داد و گفت: اکنون متوسط قیمت  تومانی نرخ تخم مرغ 500افزایش  ، ازاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .هزار تومان است 1۵و شانه ای  ۵۰۰هزار و  7هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

میلیون قطعه مرغ تخم گذار را دلیل اصلی گرانی قیمت  ۲۶نسبت به هفته های اخیر و معدوم سازی وی کاهش روز افزون تولید 

ویروس آنفلوانزا حاد  :گونه نگرانی برای مصرف مرغ و تخم مرغ نیست، افزودنبی پور با اشاره به اینکه جای هیچ.تخم مرغ دانست

درجه  7۰یت به انسان نیست و از آنجا که تخم مرغ و مرغ در دمای در بندرکیاشهر گیالن، قابل سرا H5N6 به جز نوع پرندگان

در روزهای آتی را پیش بینی کرد و  قیم  تخم مرغاین مقام مسئول .سانتی گراد پخته می شود، جای هیچ گونه نگرانی نیست

در قنادی ها، امکان پیش قطعه مرغ تخم گذار و افزایش تقاضا جهت مصرف  ۲۰۰تا  1۵۰گفت: با توجه به معدوم سازی روزانه 

وی ادامه داد: برای کنترل و پیشگیری از بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان چاره ای جز هم اندیشی .بینی قیمت در بازار وجود ندارد

 3تا  ۲مسئوالن دولتی و خصوصی با یکدیگر وجود ندارد و در صورت توقف بیماری بازگشت تولید به روال سابق مستلزم حداقل 

درصد تولید استان های اصلی از بین رفته است، تصریح  ۹7رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره به اینکه .استسال 

 .درصد این میزان از بین رفته است ۹7درصد تولید در اختیار دارند که  ۵۰کرد: استان های تهران، کرج، قزوین و قم بیش از 

مرغ تخم گذار در استان تهران، تعداد انها به کمتر انگشتان  مرغداری 18۲حاد پرندگان از به گفته وی در پی شیوع آنفلوانزا 

 .دست رسیده است

http://www.yjc.ir/fa/news/۶444۲۹7/%D8%AA%D8%AE%D۹%8۵%- 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۴تاریخ: 

 تازدمیلیون قطعه مرغ تخم گذار/قیمت تخم مرغ در بازار همچنان می ۲7معدوم سازی 

 .میلیون قطعه مرغ تخم گذار معدوم شده است ۲7یک مقام مسئول گفت: با توجه به روند بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان تا کنون 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی ه اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگارناصر نبی پور رئیس هیات مدیر

در بازار خبر داد و گفت: اکنون هر کیلو تخم مرغ درب  افزایش مجدد قیم  تخم مرغ، از اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان عرضه می شود ۵۰۰هزار و  1۵هزار تومان و شانه ای  8مرغداری با نرخ 

 .اعالم کرد قیم  تخم مرغ وی کاهش شدید تولید تخم مرغ ناشی از آنفلوانزای حاد پرندگان را دلیل اصلی افزایش

آنفلوانزا حاد پرندگان به شدت در کشور می تازد، افزود: براساس اعالم سازمان دامپزشکی تا کنون  نبی پور با اشاره به اینکه بیماری

این مقام مسئول قیمت تخم مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با .معدوم شده است مرغ تخم گذارمیلیون قطعه  ۲7

وجود دارد و تنها مردم با کاهش مصرف  یش مجدد قیم  در بازارافزا توجه به کاهش روز افزون تولید و روند بیماری، احتمال

 .می توانند تا حدودی از آشفتگی قیمت در بازار جلوگیری کنند

تومان به میادین میوه و  7۰۰هزار و  ۵وی ادامه داد: مرغداران براساس سهمیه تعیین شده اقدام به عرضه هر کیلو تخم مرغ با نرخ 

 .کنندتره بار می

توسط شرکت پشتیبانی بر روی نرخ تخم مرغ در  واردات تخم مرغگذار با اشاره به اینکه رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

بازار داخل تاثیرگذاراست، تصریح کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز به جز شرکت پشتیبانی امور دام کسی نمی تواند با قیمت های 

 .فعلی اقدام به واردات کند

http://www.yjc.ir/fa/news/۶447۲48/%D۹%8۵%D8%B۹%D8%AF%D۹% 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۷تاریخ: 

 هزار تومان ۱۵ تخم مرغ ارزان شد/نرخ هر شانه

 .داد خبر بازار در  مرغ تخم نرخ تومانی 7۰۰ کاهش اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ازرئیس هیات مدیره 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

 درب مرغ تخم کیلو هر اکنون: گفت و داد خبر بازار در  مرغ تخم نرخ تومانی 700کاهش  از ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

دلیل  های وارداتیمرغتخمبه گفته وی؛ توزیع .هزار تومان است 1۵ای  شانه و تومان ۲۰۰ و هزار 7  تا 8۰۰ و هزار ۶ مرغداری

 .اصلی کاهش قیمت محصول در روزهای اخیر درب مرغداری به شمار می رود

در روزهای آتی را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به آنکه عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است، از  قیم  تخم مرغنبی پور 

ام مسئول با انتقاد از نرخ باالی تخم مرغ در خرده فروشی ها بیان کرد: این مق.این رو امکان پیش بینی قیمت در بازار وجود ندارد

هزار تومان در خرده فروشی ها توزیع می شود که انتظار می رود دستگاه های مسئول  18هم اکنون هر شانه تخم مرغ با نرخ 

کسی نمی تواند با  رک  پشتیبانی امور دامشوی ادامه داد: با توجه به نوسان نرخ ارزبه جز .نظارت بیشتری در بازار داشته باشند

خبر داد و  کاهش شدید تولید تخم مرغرئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار از .قیمت های فعلی اقدام به واردات کند

گفت: با توجه به شدت بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان و معدوم سازی تعداد قابل توجه طیور، میزان تولید به شدت کاهش یافته 

 .به گفته نبی پور در شرایط کنونی، توزیع تخم مرغ های وارداتی تا حدودی در کنترل قیمت بازار داخل موثر است.است

http://www.yjc.ir/fa/news/۶4۵۲۵۹۹/%D8%AA%D8%AE%D۹%8۵%D- 
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 تخم مرغ
 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۲چهار شنبه 

 هزار تن تخم مرغ وارداتی در بازار ۱۰عرضه 

تومان از اول  ۶۰۰هزار و  1۲هزار تن تخم مرغ با قیمت هر شانه  1۰مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام از ورود  <مواد غذایی

 .اسفند خبر داد

خبرگزاری صدا و سیما، حمید ورناصری با اشاره به اینکه واردات تخم مرغ به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از نوسان قیمت این  

شده است، افزود: پس از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و کاهش میزان تولید تخم مرغ در کشور، شاهد محصول پروتئینی انجام 

تن تخم مرغ را با همکاری بخش خصوصی  3۵۰۰افزایش قیمت این محصول بودیم، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات 

هزار  1۰عید و با مجوز وزارت جهاد کشاورزی شرکت پشتیبانی امور دام وی گفت: با توجه به افزایش تقاضا در بازار شب .صادر کرد

 .تن تخم مرغ وارد کرده که در حال ورود و توزیع به بازار است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: بخش دیگری از نیاز بازار از محل تولید مازاد تخم مرغ که در سنوات گذشته صادر می 

ورناصری گفت: وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مرغداران کشور برنامه های حمایتی .شد تامین خواهد شد

از واحدهایی که به علت شیوع آنفلوآنزا از مدار تولید خارج شدند اجرا می کند و عملیات جایگزینی جوجه های تخم گذار در این 

سفند عرضه وسیع تخم مرغ با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار در سراسر کشور آغاز وی تاکید کرد: از اول ا.واحدها در حال اجراست

 .می شود و محدودیتی نیز برای واردات وجود ندارد

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: با شروع فصل گرما میزان تقاضا برای تخم مرغ کاهش می یابد و به نظر می رسد وارداتی 

 .است پاسخگوی نیاز بازار باشدکه تاکنون انجام شده 

 .تن تخم مرغ توزیع می شود 11۰تا  1۰۰ورناصری همچنین گفت: در بازار تهران با توجه به میزان تقاضای باالی روزانه 

وی میزان ذخایر گوشت مرغ را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: گوشت مرغ منجمد براساس تقاضای بازار هر استان تعیین شده است و 

 .ادین میوه و تره بار و صنوف عرضه می شوددر می

تومان و قیمت هر کیلو گوشت  5800مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: قیمت هر کیلو گوشت مرغ منجمد به صورت عمده 

 .تومان تعیین شده است ۶۲۰۰مرغ منجمد برای مصرف کننده 

ن ها و سازمان ها باید نیاز خود را از ذخایر گوشت مرغ شرکت ورناصری افزود: براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور ارگا

 .پشتیبانی امور دام تامین کنند و این شرکت برای تامین نیاز آمادگی کامل دارد

 .وی تاکید کرد: بازار گوشت مرغ آرام و متعادل است

منجمد و گوشت تازه گوسفندی وارداتی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره بازار شب عید گوشت قرمز گفت: گوشت قرمز 

هزار تومان از فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره  33موجود است و مصرف کنندگان می توانند هر کیلو الشه را با قیمت 

 ز با قیمتورناصری افزود: گوشت تازه وارداتی عالوه بر الشه بصورت قطعه بندی در ظرف های بسته بندی شده نی.بار تهیه کنند

 .وی تاکید کرد: هیچ گونه محدودیتی برای عرضه گوشت قرمز وجود ندارد.مصوب توزیع می شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=1f۵1e۲31a44۲4e۶1a43b8ff 
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 فارس - ۹۶/۱۲/۰۱ : تاریخ

 سال گزارش می دهد  ۳6فارس از تولید محصوالت زراعی طی 

برابری تولید محصوالت زراعی آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی نشان  ۵.۵سال/ رشد  3۶روند تولید محصوالت زراعی کشور طی

  .برابر شده است ۵.۵حدود  ۹۲تا  ۵7سال از سال های  3۶می دهد، میزان تولید محصوالت کشاورزی طی

 محصوالت تولید میزان که دهدمی نشان کشاورزی جهاد وزارت رسمی آمارهای  به گزارس خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس،

دهه اخیر و به مرور به  4هزار تن بوده که طی  33۹میلیون و  13میلیون نفری کشور  33با جمعیت  13۵7 سال در کشور زراعی

میلیون نفر رسیده است که این امر نشانگر  8۰برابر شده و به مرز  ۲.۵میلیون تن رسیده است، در حالی که جمعیت کشور  7۰مرز 

 .افزایش سرعت رشد و توسعه بخش کشاورزی در بخش زراعی به نسبت رشد جمعیت کشور است

 ارقام بر حسب تن است

 
 های نوینهای کشاورزی به سامانهوزارت جهاد کشاورزی با توجه به کاهش سطح آبهای زیرزمینی و روان آبها به دنبال تجهیز زمین

درصد آب مصرفی در کشور  ۹۰آبیاری است، تا میزان مصرف آب در بخش کشاورزی را کاهش دهد، چرا که طبق اعالم وزرات نیرو 

 .مربوط به بخش کشاورزی است

 .درصد مابقی به روش کشت آبی بوده است ۹۰درصد محصوالت زراعی تولید شده به صورت دیم بوده و  1۰ب تر اینکه تنها جال

رقمی  13۶۰تن در هکتار رسیده، در حالی که این رقم در سال  1۰به حدود  ۹۲اما میزان عملکرد در محصوالت آبی در سال 

 .تن در هکتار بوده است 4.۲حدود 
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 (نمودار محصوالت دیم و محصوالت زراعی آبی)ارقام بر حسب تن * 

 
 1۰.۲۵و  1۰.۵8به ترتیب با  ۶1و  ۶8بیشترین تغییرات افزایشی ساالنه سطح برداشت محصوالت زراعی آبی مربوط به سالهای 

 .درصد کاهش است -1۲.۲4با رقم  ۶7درصد و بیشترین تغییرات مربوط به سال 

www.farsnews.com/newstext.php?nn=http://13۹۶113۰۰۰1۶1۹ 
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۴تاریخ: 

  هزار هکتار از مزارع گندم ۲۰مبارزه با زنگ زرد در سطح 

 .هزار هکتار از مزارع گندم، پیش بینی شده است ۲۰مبارزه با زنگ زرد در سطح  ۹۶-۹۵یک مقام مسئول گفت: در سال زراعی 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی یحیی ابطالی معاون فنی سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار

اظهار کرد: براساس آخرین ارزیابی ها به غیر از استان اصفهان، جمعیت آفت سن  آف  سن گندمدرباه آخرین وضعیت  ،جوان

 .گندم به دلیل کاهش بارش باران در سایر استان ها باال است

براین اساس در یک میلیون و  هزار هکتار از اراضی خبر داد و گفت: 7۰۰میلیون و  ۲وی با اشاره به ضرورت مبارزه با آفت گندم در 

 .هزار هکتار اراضی مبارزه با سن مادر و مابقی سن پوره صورت خواهد گرفت 1۰۰

 .به گفته ابطالی با توجه به افزایش جمعیت آفت سن گندم در اماکن زمستان گذران ، رشد گندم عقب تر است

 1۵۰میلیون و  ۲هزار هکتار به  ۹3۰از یک میلیون و  ندمآف  سن گ معاون فنی سازمان حفظ نباتات ادامه داد: سطح مبارزه با

به نیم درصد، تاثیر بسزایی داشته  ۲هزار هکتار در سال گذشته رسید که این امر در ارتقای کیفیت گندم و کاهش سن زدگی از 

 ۹۶-۹۵ال زراعی بیان کرد: در س گندم بیماری زنگ زرد ابطالی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت.است

 .هزار هکتار از مزارع گندم پیش بینی شده است ۲۰مبارزه با زنگ زرد در سطح 

هزار هکتار پیش بینی شده بود، در حالیکه  750تا  7۰۰سطح مبارزه با آفت زنگ زرد در  ۹۵-۹4به گفته وی؛ در سال زراعی 

 .شد کنترل هکتار هزار ۶۰  کانون کوبی در سطح

خوشه ای در   بیماری لکه نواری گندم و جو حفظ نباتات تصریح کرد: سالیانه سطح عملیات مبارزه علیهمعاون فنی سازمان 

 .هزار هکتار صورت خواهد گرفت، چراکه این بیماری و آفات ناشی از آن به دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوایی است ۲۵۰تا  ۲۰۰

http://www.yjc.ir/fa/news/۶44۶۶71/%D۹%8۵%D8%A8%D8%A7% 
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 فارس - ۹۶/۱۲/۰۷ : تاریخ

 درصد افزایش یافت 7.۸های مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولید دام و زراعت در فصل پاییز بر اساس یافته

شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در پاییز امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(  

عت، باغداری و به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده زرا خبرگزاری فارسبه گزارش  .درصد افزایش یافته است 7.8

که به ترتیب نسبت به فصل قبل )تورم  ۲۵۰،3برابر است با  13۹۶( در فصل پاییز سال 13۹۰=1۰۰دامداری سنتی )برمبنای 

درصد افزایش یافته است. تغییر چهار فصل منتهی  7.8درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(  ۲.۹فصلی( 

 .است درصد ۵.7 با  برابر (دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنهبه فصل جاری نیز نسبت به 

 شاخص زراعت و باغداری

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل  ۲۵1،4برابر با  13۹۶در فصل پاییز سال  "زراعت و باغداری"شاخص 

 سال مشابه دوره به نسبت جاری فصل به منتهی فصل چهار تغییرات میزان. است یافته افزایش درصد 4.3 و ۵.۰ قبل به ترتیب 

 .باشد می افزایش درصد 1.۹ معادل نیز( ساالنه تورم نرخ) قبل

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به  ۲83،4برابر با  13۹۶در فصل پاییز سال  "غالت"شاخص گروه 

 لقب سال مشابه دوره به نسبت جاری فصل به منتهی فصل چهار تغییرات میزان. است یافته افزایش درصد 1۰.8 و ۹.7 ترتیب 

 .باشد می افزایش درصد ۶.۵  نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با)

 سال مشابه فصل به نسبت ترتیب به که است ۲3۹،8 با برابر 13۹۶ سال پاییز فصل در "میوه ها و میوه های آجیلی"شاخص گروه 

 جاری فصل به منتهی فصل چهار تغییرات میزان. است یافته افزایش درصد 3.1 قبل فصل به نسبت و کاهش درصد 1.۲ قبل

 .د کاهش می باشددرص 4.1  با برابر نیز( ساالنه تورم نرخ) قبل سال مشابه دوره به نسبت

 ۲۲.4سال قبل است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه  ۲41،8برابر با  13۹۶در فصل پاییز سال  "سبزیجات"شاخص گروه  

درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به  1۹.1درصد افزایش و نسبت به فصل قبل 

 .باشد می افزایش درصد ۲۲.۰  نیز برابر با (دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه

 و قبل سال مشابه فصل به نسبت که است ۲47،۶ با برابر 13۹۶ سال پاییز فصل در "نشده بندی طبقه موادخام"شاخص گروه 

سبت به ن جاری فصل به منتهی فصل چهار تغییرات میزان. است یافته افزایش درصد 3۵.۰ و 3.4  ترتیب به قبل فصل به نسبت

 .باشد می کاهش درصد 3.۲  دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با

 شاخص دامداری سنتی

درصد  14.۵است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۲48،1برابر با  13۹۶در فصل پاییز سال  "دامداری سنتی"شاخص 

درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه  ۰.1افزایش و نسبت به فصل قبل 

 .باشد می افزایش درصد 14.۹  سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با

است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۲3۰،۶برابر با  13۹۶در فصل پاییز سال  "پرورش بز و بزغاله "شاخص گروه 

درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره  ۰.۲درصد و نسبت به فصل قبل  ۲۰.۰

 .باشد می افزایش درصد ۲1.8  )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با مشابه سال قبل
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است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال  ۲4۰،۶برابر با  13۹۶در فصل پاییز سال  "پرورش گاو و گوساله سنتی"شاخص گروه 

منتهی به فصل جاری  درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل 4.۶درصد افزایش و نسبت به فصل قبل  13.۹قبل 

 .باشد می افزایش درصد 13.3  نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با

 ۲4.۲است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۲44،۶برابر با  13۹۶در فصل پاییز سال  "گوسفند و بره"شاخص گروه 

ه است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه درصد افزایش یافت ۰.۲درصد و نسبت به فصل قبل 

 سال پاییز فصل در "سایر محصوالت حیوانی"شاخص گروه  .باشد می افزایش درصد ۲7.7  نیز برابر با (سال قبل )نرخ تورم ساالنه

 یافته افزایش درصد ۵.3 قبل فصل به نسبت و درصد ۶.8 قبل سال مشابه فصل به نسبت ترتیب به که است ۲۶۶،۵ با برابر 13۹۶

 درصد  ۶.1  با برابر نیز( ساالنه تورم نرخ) قبل سال مشابه دوره به نسبت جاری فصل به منتهی فصل چهار تغییرات میزان. است

 .افزایش می باشد.برای مشاهده جزئیات و جداول خبر به فایل پیوست مراجعه کنید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1۲۰7۰۰1۲۶8 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۳تاریخ: 

 صندوق بیمه کشاورزی از پرورش دهندگان طیورمرغ هورمونی در ایران وجود ندارد/فقدان حمایت 

رشد باعث شده است که استفاده از آن در پرورش طیور توجیه اقتصادی  عضو اتاق بازرگانی اراک گفت:گرانی داروی هورمون

 .نداشته باشد

بیماری  ؛ با اشاره به تلفاتصنعت، تجارت و معدن باشگاه خبرنگاران جوانناصر بیگی عضو اتاق بازرگانی اراک در گفتگو با خبرنگار 

های های گذشته عالوه بر واحدو تأثیر آن بر بازار، اظهار کرد: آنفوالنزای طیور مسئله جدیدی نیست و طی سال آنفلوانزای مرغی

 .های گوشتی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده استمرغ تخم گذار، مرغ

میلیون قطعه مرغ تخم گذار به دلیل بیماری آنفوالنزای مرغی معدوم شده است که همین موضوع یکی از  ۲۶وی ادامه داد: امسال 

هزار تن تخم مرغ  ۲۰دالیل اصلی افزایش قیمت تخم مرغ در چند وقت اخیر به شمار می رود.از اینرو دولت برای تامین نیاز بازار 

، بیشتر بحث پیشگیری و واکسیناسیون آنفلوانزای مرغیزرگانی اراک بیان کرد: در بحث بیماری عضو اتاق با.وارد کرده است

مطرح است، ماهیت این بیماری به صورت ویروسی است و در طیور توانایی مقاومت و فرصت درمان وجود ندارد .البته در صورت 

 .شودمنجر به فوت میرعایت نکردن مسائل بهداشتی در برخی از موارد با سرایت به انسان 

هستند، عامل اصلی شیوع این بیماری در کشور به حساب  آنفلوانزای مرغی به گفته وی؛ پرندگان مهاجری که ناقل بیماری

وی با انتقاد از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی بیان کرد:صندوق بیمه کشاورزی در زمینه حمایت از پرورش دهندگان طیور .آیندمی

د اگر کننکرده است و به همین دلیل در بسیاری از مواقع تولیدکنندگان از اعالم بیماری دام و طیور خوداری می بسیار ضعیف عمل

 واهدخ متوقف سرعت به  پوشش خوبی از صندوق کشاورزی صورت گیرد تولید کنندگان بیماری طیور را گزارش و انتقال بیماری

رضایت بخش خواند و مطرح کرد:نقش دولت به دو صورت است، یکی به صورت  بیگی عملکرد دولت برنظارات و توزیع طیور را.شد

 .های طیور و دیگری نظارت بر توزیع محصوالت در بازار که تا حدودی عملکرد مناسبی داشته استنظارت بر واحد

وصی رمایه گذاران بخش خصعضو اتاق بازرگانی اراک با بیان اینکه نرخ تسهیالت بانکی در کشور باالست، تصریح کرد:حمایت از س

بیگی در پایان با اشاره .افتنددرصدی امکان پذیر نیست چراکه با این نرخ تولیدکنندگان از چاله به چاه عمیقی می ۲۰با تسهیالت 

غیرعلمی است که از سوی  حرف مرغ هورمونی :،گفتدام و طیورهای هورمونی برای رشد غیر معمول در به گران بودن دارو

های رشد به قدری باالست که استفاده از آن در طیور توجیه اقتصادی ندارد، های هورمونشود هزینهافراد ناآگاه مطرح می برخی از

 .های غذایی دام وطیور ،میزان بازدهی افزایش چشمگیری داشته استامروز با استفاده از تکنولوژی و تامین نیاز

http://www.yjc.ir/fa/news/۶44۵114/%D۹%8۵%D8%B1%D8%BA 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۵تاریخ: 

 گذار، گرفتار بیماری آنفلوانزا حاد پرندگاندرصد صنعت مرغ تخم ۸۵

 .ها در کشور درگیر آنفلوانزا حاد پرندگان هستندگذار و پولتهای مرغ تخمدرصد از واحد 8۵رئیس سازمان دامپزشکی گفت: 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی در گفتگو با خبرنگار

 اظهار کرد: طی ده روز گذشته ورود سویه جدید سویه جدید ویروس آنفلوانزا حاد پرندگان، درباه آخرین وضعیت شیوع جوان

H5N6  بندر کیاشهر استان گیالن شد که پس از در کشورمنجر به تلفات بیش از هزار قطعه پرنده وحشی در پارک ملی بوجاق

اطالع رسانی سازمان محیط زیست،سازمان دامپزشکی پس از حضور در محل اقدام به نمونه برداری برای شناسایی نوع ویروس 

الم اعتردد و بازدید عموم از این محل ممنوع  آنفلوانزا فوق حاد پرندگان، به گفته وی با تایید سویه جدید بیماری.انجام دادند

 .شد

 ورودی در زیست محیط و دامپزشکی نیروهای  رفیعی پور با اشاره به اینکه محل جمع آوری تلفات طیور سم پاشی شد، افزود:

د، به طوریکه هنگام بازدید مردم از استان های شمالی، وسایل نقلیه شدن مستقر شمالی های استان های تاالب سایر و ملی پارک

 .گرفت آنها مورد سم پاشی قرار

این مقام مسئول ادامه داد: سازمان دامپزشکی در جاده های منتهی به شمال و مناطق گردشگری و تاالب ها با تبلیغات محلی و 

نصب بنرها توصیه های بهداشتی الزم برای کنترل و پیشگیری بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان را به مردم اطالع رسانی کردند که با 

 .روز اخیر گزارش جدیدی در منطقه بوجار و دیگر استان های شمالی اعالم نشداین وجود در چند 

وارد  بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان ،۹۵وی در خصوص زمان شیوع بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان در کشور گفت: از آبان سال 

 .کشور شد که عالوه بر پرندگان وحشی، طیور روستایی و صنعتی را نیز درگیر کرد

به حدی باال است که به محض سرایت به یک واحد مرغداری   H5N6 رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: شدت ویروس آنفلوانزا

 .روستایی و صنعتی ، تلفات باالیی را رقم می زند

به گفته رفیعی پور؛ برای جلوگیری از شیوع سویه جدید بیماری به مناطق دیگرعالوه بر رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی و بین  

 .باید اقدام کنیم معدوم سازی پرندگانالمللی بالفاصله پس از شناسایی ویروس نسبت به 

 استان کشور گرفتار آنفلوانزا حاد پرندگان 17 

کانون آلوده شناسایی و بیش  ۵۰۰استان کشور گرفتار آنفلوانزا فوق حاد پرندگان هستند، گفت: تا کنون  17که وی با اشاره به این

 .، مادر، گوشتی، پرندگان وحشی، سایر ماکیان نظیر شتر مرغ و بوقلمون معدوم سازی شدمیلیون قطعه مرغ تخم گذار 26 از

گیری از این بیماری در سال های آتی وجود دارد، بیان کرد: تمامی اقدامات این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که امکان پیش

پس از بروز بیماری جزو اقدامات پیشگیرانه از سرایت ویروس در مناطق دیگر به شمار می رود، اما از آنجا که در بسیاری از 

گیر کرده است؛ ایران مستثنی از این امر نیست، کشورهای پیشرفته دنیا اعم از آسیای شرقی و اروپا این ویروس، طیور صنعتی را در

 .گذردمسیر پرندگان مهاجر از کشور ما می ۵مسیر از  ۲چرا که 

 واکسیناسیون هدفمند طیور، امری موثر در کنترل اپیدمی آنفلوانزا

ی مهم در کنترل بیماری رفیعی پور رعایت تمامی قوانین و توصیه های بهداشتی توسط تمامی دستگاه ها از مزرعه تا سفره را امر

، کارخانه های دان و ناوگان حمل و نقل تمامی توصیه های بهداشتی را رعایت کنند، مرغداراندانست و افزود: اگر تشکل ها، 
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ساعت نسبت به معدوم سازی طیور در شعاع های  48ضمن آنکه در صورت شیوع بیماری با همکاری ستاد آنفلوانزا ظرف مدت 

 .ام شود، مطمئنا در سال های آتی اپیدمی آنفلوانزا نخواهیم داشتالزم واحد ها اقد

رئیس سازمان دامپزشکی هدفمند کردن واکسیناسیون طیور صنعتی در سال آینده را یکی دیگر از راهکارهای موثر در کنترل 

 .اپیدمی آنفلوانزا اعالم کرد

 تمام مرغ و تخم مرغ های آلود ، معدوم می شوند

 ازمانس ، کند بروز ای منطقه در آنفلوانزا بیماری اگر  نباشند، اظهار کرد: مرغ و تخم مرغ اینکه مردم نگران مصرفوی با اشاره به 

 تخم و مرغ  راحت خیال با مردم بنابراین کرد؛ خواهد اقدام آلوده های مرغ تخم و مرغ سازی معدوم به نسبت بالفاصله  دامپزشکی

 .کنند مصرف را  ان دامپزشکیسازم از بهداشتی مجوز دارای و دار شناسنامه های مرغ

از پرنده به انسان اثبات نشده است، از این رو مسئوالن سازمان  H5N8 رفیعی پور ادامه داد: با توجه به آنکه انتقال ویروس

مرغ و تخم مرغ  دامپزشکی در صورت شیوع بیماری در واحدها به منظور سالمت آحاد جامعه اقدام به معدوم سازی طیور، غذای

این مقام مسئول در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر آنکه این احتمال وجود دارد که واحدی، بیماری خود را اعالم نکند، .کنندمی

تاکید کرد: روند شیوع بیماری به حدی باالست که اجازه مخفی کاری به مرغدار را نمی دهد چراکه ظرف مدت زمان کوتاهی 

بیماری می شوند که اگر موضوع توسط مرغدار گزارش نشود، این امر به زیان او تمام می شود، درنهایت برای تمامی مرغ ها درگیر 

 .دریافت خسارت ، تاییدیه سازمان دامپزشکی الزم است و به همین خاطر هیچ واحدی اقدام به چنین کاری نخواهد کرد

 مرغ تخم قیمت نوسان اصلی دلیل طیور، معدوم سازی

و پولت ها در کشور درگیر آنفلوانزا حاد پرندگان هستند،  واحدهای مرغ تخم گذاردرصد  8۵رفیعی پور با اشاره به اینکه بیش از 

 .گفت: معدوم سازی تعداد قابل توجه طیور و کاهش تولید دلیل اصلی نوسان قیمت تخم مرغ در ماه های اخیر به شمار می رود

درصد واحد های مرغ مادر، گوشتی و سایر ماکیان  1۵پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه رئیس سازمان دامپزشکی در بخش 

درگیر این ویروس هستند، یادآور شد: طی دو سال اخیر، شیوع ویروس آنفلوانزا حاد پرندگان در جمعیت واحدهای گوشتی به کمتر 

افزایش قیمت در ایام پایانی سال، ناشی از معدوم سازی و  عدد می رسد، بنابراین شیوع بیماری در واحدهای مرغ گوشتی و ۵از 

 .کاهش تولید صحت ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶44741۵/%DB%B8%DB%B۵%D-8% 
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 تولیدات دام و طیور
 فودپرس - ۱۳۹۶اسفند / /  ۰۷دوشنبه , 

 جنوبی پتانسیل باالیی برای تبدیل شدن به تولیدکننده شترمرغ در خاورمیانه داردخراسان

گذاری استفاده شود، این جنوبی به صورت صنعتی و سرمایههای خراسانجنوبی گفت: اگر از ظرفیتمدیرکل دامپزشکی خراسان

 .حتی در خاورمیانه تبدیل شودتواند به تولیدکننده محصوالت شتر و شترمرغ استان می

، در آیین افتتاح دوره ملی آموزشی توسعه اقتصادی پرورش شتر در شهرستان بشرویه با اشاره به اینکه «محمد اصغرزاده»

جنوبی سومین استان پهناور کشور است، اظهار کرد: سرمایه گذاری در حوزه صنعتی شدن پرورش شتر و فرآوری محصوالت خراسان

گذاران آلمانی وارد اکنون استقبال خوبی از فرایند فرآوری محصوالت دامی صورت گرفته و سرمایهوی افزود: هم.رعت گیردآن باید س

 .گذاری کننداند تا در راستای صنعتی شدن محصوالت شتر سرمایهکشور شده

 شود و متأسفانه محصوالت دامی بهجنوبی سومین استان پهناور کشور محسوب میجنوبی گفت: خراسانمدیرکل دامپزشکی خراسان

 .شود که بیشترین دلیل آن کمبود صنعتی شدن محصوالت دامی استصورت خام فروشی عرضه میخصوص شتر به

 .شوداصغرزاده افزود: شیر شتر خاصیت دارویی دارد که متأسفانه تاکنون تنها از شیر شتر به عنوان یک فرآوری لبنی استفاده می

وبی جنهای اختصاصی در خصوص پرورش شتر برگزار نشده است، تصریح کرد: متأسفانه در خراسانکه کارگاهاینوی با اشاره به 

های خوب جنوبی افزود: یکی از ظرفیتمدیرکل دامپزشکی خراسان.کارگاه اختصاصی شتر و یا آزمایشگاه فرآوری شیر شتر نداریم

اصغرزاده ادامه داد: پرورش شتر گام موثری در .صادی بسیار زیادی نیز داردجنوبی پرورش شتر مرغ است که بهره وری اقتخراسان

 می محسوب صادرات برای خوبی بسیار محصوالت جمله از شیر و گوشت ، روغن شتر، کوهان: کرد بیان است جهت توسعه اقتصادی 

ابتال به تب مالت در این نوع شیر باالست و  خطر :وی با اشاره به اینکه شیر شتر باید قبل از مصرف جوشانده شود، اظهار کرد.شود

 در های همجوار ها در استانجنوبی یادآور شد: برخی بیماریمدیرکل دامپزشکی خراسان.باید قبل از مصرف حتماً جوشانده شود

 .است نشده مشاهده خاصی مورد جنوبیخراسان در اما شده مشاهده شتر

http://iranecona.com/8۲1۵۰/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۴تاریخ: 

 چای،ظرفیتی مستعد و بالقوه در توسعه صادرات غیر نفتی/فرصت سوزی ادامه دار در کشت و تولید چای

شود که با توجه و حمایت هر چه بیشتر به آن،قادر خواهیم بود عالوه های زراعی محسوب میکشت و تولید چای، از نمونه فعالیت

 .بر تأمین نیاز داخلی،ضریب و تراز تجارت و صادرات غیر نفتی را ارتقا بخشیم

حوزه زراعت و کشاورزی از نمونه بخش های حساس و تعیین  ؛تجارت و معدن باشگاه خبرنگاران جوان صنعت، به گزارش خبرنگار

 .کننده در تولید و توسعه اقتصادی هر کشوری به شمار می رود

به واقع حصول توفیق در عرصه مذکور، عالوه بر صرفه جویی ارزی، باعث امنیت و سالمت غذایی هر چه بیشتر خواهد شد اما 

 .ق این امر خطیر،بدون برنامه ریزی و جزم نمودن عزمی راسخ از سوی متولیان و دستگاه های ذی ربط،ناممکن خواهد بودتحق

متاسفانه نگاه سنتی به کشاورزی در سالیان گذشته به فرصت سوزی های بسیاری منتهی شده و این در شرایطی است که 

به حوزه زراعت و کشاورزی،عالوه بر بهره وری هر چه بیشتر در میزان کشورهای توسعه یافته جهان با نگرش علمی و تخصصی 

 .تولید،در بخش کیفی نیز به توفیقات شایسته ای نائل شده اند

به واقع استمرار نگاه سنتی در میان برخی کشاورزان نیز مزید بر علت شده تا امکان استفاده و بهره حداکثری از اراضی کشاورزی، 

با عنایت به موقعیت اقلیمی و طبیعی ایران و پهنه وسیع اراضی جغرافیایی این مرز و بوم با برنامه ریزی .سَر نشودآنچنان که باید،مُیَ

هوشمندانه و حرکت هدفمند در عرصه مذکور،قادر خواهیم بود به دستاوردهای ارزنده ای در این بخش نائل شویم،اما این مهم در 

 .مطلوبی حاصل نشده است سنوات گذشته به دالیل گوناگون،به نحو

 شودوقتی ران  و سودجویی بالی جان چای کاران می

خوشبختانه کشور ایران،به جهت اراضی و زمین های اراضی که برخوردار است در بخش تولید چای،بسیار مستعد و توانمند می 

 .بخش را تحت الشعاع قرار داده است ، استفاده حداکثری از اینواردات چایباشد،اما با وجود چنین فرصت ها و ظرفیت هایی، 

کم نیستند فعاالن چای کار و کارشناسان بخش کشاورزی که معتقدند در صورت حمایت مضاعف دستگاه های ذی ربط و نظارت 

هر چه بیشتر،صنعت چای کشور،به دستاوردهای ارزنده تری نائل می شود و به تبع تا زمانی که شاهد روند بی رویه و نامیمون 

 .ات چای در کشور می باشیم،تحقق این امر ناممکن به نظر می رسدوارد

 قدرت اشتغالزایی صنع  چای نادید  گرفته نشود

یکی از ابعاد قابل توجه صنعت چای و تولید فرآوری و عرضه آن به ظرفیت های بالقوه اشتغالزایی آن معطوف می شود که این 

 .پنجه نرم میکند،اهمیتی صد چندان پیدا می کند فرصت در شرایطی که کشور با معضل بیکاری دست و

اما استفاده شایسته و مطلوب از این ظرفیت ها،زمانی امکان پذیر خواهد شد که در گام نخست جلوی قاچاق این محصول سود آور 

 .گرفته و مسدود شود

ی بصورت غیر رسمی و قاچاق وارد کشور هزار تن چا 3۵تا  3۰آنچنان که مقامات ذی ربط عنوان کرده اند،ساالنه بصورت میانگین،

می شود که این حجم از واردات غیر قانونی به کشور،آن هم در حوزه جغرافیایی که از توان باالیی در تولید چای برخوردار است 

 .امری نامیمون،تامل برانگیز و تاسف آور محسوب می شود

هزار تن می باشد که قطعا با حمایت هر چه  80برآوردهای انجام شده نشان می دهد نیاز کشور به چای بصورت سالیانه،حدود 

بیشتر و زیر کشت رفتن اراضی مستعد تولید چای،شاهد تامین محصول مورد نیاز با اتکای به بُنیة تولید داخلی خواهیم بود و حتی 
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انه،می توان ضریب تولید را به میزانی باال برد که توامان با تامین نیاز داخلی،نسبت به تامین چای با اتخاذ تدبیر و درایت هوشمند

 .مورد نیاز کشورهای دیگر نیز به توفیقات سازنده ای دست یابیم

 هزار تن در ۲4هزار تنی چای به  14خوشبختانه ضریب تولید چای در سالیان اخیر با افزایش همراه بوده و رشد حدود 

سالجاری،نشان دهنده موفقیت های کسب شده در این عرصه می باشد،اما ظرفیت و توانمندی داخلی کشور در عرصه تولید چای 

به مراتب فراتر از این میزان است و امید آن می رود شرایط به نحوی پیش رود که با افزایش تولید داخلیِ این محصول خاص و 

نیز به  صادرات محصوالت غیر نفتیه بیشتر فرصت های شغلی،در عرصه تجارت و محبوب در جهان، عالوه بر توسعه هر چ

 .موفقیت های فزاینده تری نائل شویم، امری که با تَقویتِ خریدِ تضمینی دولت،به نحو شایسته تری محقق خواهد شد

//www.yjc.ir/fa/news/http:۶44837۵/%DA%8۶%D8%A7%DB%8C%D8%B8% 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۲تاریخ: 

 تن زعفران از کشاورزان 67خرید حمایتی 

تن زعفران تا امروز با قیمت ابالغی از سوی وزارت  ۶7معاون امور فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی از خرید حمایتی 

 .جهاد کشاورزی خبر داد

نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسن شیبانی با بیان این که خرید زعفران در  به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

قالب خرید فیزیکی )تحویل به مراکز خرید سازمان( و سپرده کاالیی )خرید از طریق بورس کاالی کشاورزی( انجام شده است، 

 .رضایت نسبی تولید کنندگان را در پی داشته است خرید حمایتی زعفران گفت: طبق گزارش ها،

از کشاورزان ایجاد نکرده و صادرکنندگان  خرید توافقی زعفرانوی در همین حال افزود: این سازمان هیچگونه محدودیتی برای 

 .می توانند نسبت به خرید این محصول از کشاورزان با قیمت منصفانه ابالغی اقدام کنند

بر اساس قیمت روز بازار داخل و خارج  قیم  کارشناسی زعفران :کارشناسی خرید زعفران، اظهار داشت شیبانی درباره قیمت

تعیین می شود و در پی کاهش قیمت این محصول در بازار، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بر اساس 

ین در راستای اقتصاد تعاونی ها و حمایت از کانون های تولید، اقدام به وظایف ذاتی خود مبنی بر حمایت از تولید کنندگان و همچن

هزار تومان باالتر از قیمت بازار کرده و موجب تثبیت قیمت حمایتی این محصول در بازار  7۰۰تا  ۵۰۰خرید زعفران با نرخ هر کیلو 

ضمن برگزاری  صادرات زعفرانجایگاه ایران در وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی و این سازمان به منظور ارتقای .شده است

جلسات متعدد با اتحادیه ها و صادر کنندگان برتر زعفران و رایزنی با وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها، گمرک و وزارت صنعت، 

از کشور از طریق معدن و تجارت به منظور شناسایی صادرکنندگان فعال برای بازاریابی و استمرار صادرات این محصول به خارج 

 .عرضه زعفران در بورس بین المللی اقدام کرده است

معاون امور فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، نسبت به تشریک مساعی با صادر کنندگان در راستای حفظ و 

 .حراست از جایگاه زعفران ایران در صادرات اعالم آمادگی کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶447۵۰۰/%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 خدمات
 فارس - ۹۶/۱۲/۰۵ : تاریخ

/ تشکیل کنسرسیوم صادرات خدمات فنی مهندسی 96هزار هکتار سامانه آبیاری نوین در سال  ۲۵۰اجرای 

 کشاورزی

هزار هکتار سامانه آبیاری نوین در حال اجراست که تا پایان سال مالی  ۲۹۰معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و گفت: امسال  

  .وری آب کشور اضافه شده استدرصد به بهره ۶النه رسد و از این محل ساهزار هکتار آن به اتمام می ۲۵۰

ها و آالت، نهادهه ماشیننمایشگا دومین افتتاح  ، علیمراد اکبری امروز در آئینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 چند از هک کشور آبی شرایط به توجه با: گفت است، برگزاری حال در تهران المللیبین نمایشگاه در که های نوین آبیاریسیستم

 سرانه نتوانیم ما اگر و دارد کشور در آب ذخیره و مصرف قبال در را زیادی مسئولیت نسل این شده، ما گیرگریبان گذشته سال

دانشگاهیان و  اندرکاران،دست وی از سیاستمداران، .شویمصرف را کاهش دهیم، در آینده با مشکالت جدی مواجه میم

آالت البته در چند سال گذشته در بخش ماشین تولیدکنندگان ادوات کشاورزی خواست تا در این مسیر به میدان بیایند و افزود:

وی .درصد ادوات کشاورزی تولید داخلی است ۹۵های خوبی در کشور ایجاد شده، تا حدی که بیش از کشاورزی توان و ظرفیت

هزار هکتار از ادوات کشاورزی است که ستاد اقتصاد مقاومتی پیشتر آن را به ما اعالم  ۲۵۰تولید  ۹۶: برنامه ما در سال افزود

 ۹۶هزار هکتار آن به اتمام رسیده و امیدواریم تا پایان سال مالی  14۰هزار هکتار در حال اجرا داریم که  ۲۹۰کند و امسال می

وری کشاورزی اشاره کرد های آبیاری میکرو در بهرهوی به تأثیر اجرای طرح .ین میزان به اتمام برسدیعنی تیرماه سال آینده تمام ا

 وری آب کشور اضافه شده است که عوامل زیادی از جمله بذر،درصد به بهره ۶و افزود: در پنج، شش سال گذشته ساالنه حدود 

  .پاشی و آبیاری نوین انجام شده استبی هم در حوزه نشا کاری، مالچورزی حفاظتی در آن مؤثرند و البته کارهای خوخاک سم،

هزار هکتار آبیاری میکرو در کشور انجام شده و میزان تولید گندم ما با آبیاری میکرو  40اکبری این را هم گفت که امسال بیش از 

آالت کشاورزی تولید داخل به ادوات و ماشینمعاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین در مورد صادرات   .تن در هر هکتار است 13.۵

ایم و توان تولید تجهیزات میکرو و آبیاری را ارائه با برخی کشورها از جمله افغانستان جلساتی داشته بازارهای همسایه نیز گفت:

ری آنها تخریب شده است، های آبیاایم که برای آنها بسیار جالب بوده و همچنین با توجه به وضعیت بازار عراق که زیرساختکرده

  .توانیم از این ظرفیت استفاده کرده تا تجهیزات و ادوات کشاورزی خود را به این کشور صادر کنیممی

های ما در حوزه توانمندی ای کرد و گفت:وی همچنین به جلسه وزیر جهاد کشاورزی کشورمان با وزیر کشاورزی عراق اشاره

  .قی اعالم شد که امیدواریم همکاریها هر چه زودتر در این زمینه افزایش یابدخدمات فنی و مهندسی به طرف عرا

برای نخستین بار در کشور به دنبال تشکیل یک شرکت خصوصی متشکل  معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت:

هزار  ۵۵۰های بزرگ اجرا و اتمام طرحآالت هستیم، تا بعد از های کشاورزی و تولیدکنندگان ادوات و ماشیناز مشاوران طرح

شود، به دنبال گذاری غرب و شمال غرب و آبیاری نوین سیستان که در مجموع یک میلیون هکتار میهکتاری خوزستان، لوله

المللی دومین نمایشگاه بین به گزارش خبرنگار فارس، .صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی به کشورهای دیگر باشیم

المللی تهران در حال برگزاری نمایشگاه بین 1۰و  ۹، 8های اسفندماه در سالن 8اسفندماه تا  ۵ها از امروز وات کشاورزی و نهادهاد

 .است

 های جدید،ورزی حفاظتی، کمبایناند و تجهیزاتی در حوزه خاکشرکت داخلی و خارجی شرکت کرده ۲1۰در این نمایشگاه 

  .اندهزار لیتر و تجهیزات آبیار نوین را در معرض دید عالقه مندان قرار داده ۵اشی با ظرفیت پهای سمتراکتور، دستگاه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1۲۰۵۰۰۰۶۹۹ 
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 خدمات
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۶اسفند  ۰۴تاریخ: 

درصدی اعتبار صندوق بیمه در بودجه سال  ۳۰شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان یک فاجعه ملی است/کاهش 

 آینده

گذار یک فاجعه ملی است که صندوق بیمه بدون های مرغ تخمابراهیمی پاک، گفت:شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان و حذف کانون

 .تواند کاری از پیش بردحمایت دولت نمی

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  راهیمی پاک عضو هیئت مدیره صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگارعلی اب

از آنفلوانزای حاد پرندگان به مرغداران، اظهار کرد: از ابتدای  درباه آخرین وضعیت خسارت ناشی ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

درصد غرامت  3۰میلیارد تومان معادل  ۵۵وارد شد که  مرغدارانمیلیارد تومان خسارت به  ۲1۵مهر تا کنون بیش از 

 .تولیدکنندگان پرداخت و مابقی پس از تأمین منابع مالی توسط دولت در اختیار آنها قرار خواهد گرفت

گذار یک فاجعه ملی است که صندوق بیمه بدون های مرغ تخمو حذف کانون شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان به گفته وی

 .تواند کاری از پیش بردحمایت دولت نمی

را  ۹۶-۹۵به کشاورزان ناشی از غرامت سال زراعی  صندوق بیمه محصوالت کشاورزی پاک ادامه داد: مجموع بدهیابراهیمی

 .میلیارد تومان اعالم کرد 1۰۰ هزار و

درصدی اعتبار صندوق در بودجه سال آینده خبر داد و گفت:  3۰عضو هیئت مدیره صندوق بیمه محصوالت کشاورزی از کاهش 

میلیارد تومان بود، اما رقم پیشنهادی دولت  ۵۰۰اگرچه رقم پیشنهادی صندوق بیمه در بودجه سال آینده اعتباری بالغ بر هزار و 

درصدی اعتبارات است که  3۰میلیارد تومانی، بیانگر کاهش  3۵۰ر میلیارد تومان است که این رقم در مقایسه با اعتبار هزار و هزا

 .انتظار می رود در کمیسیون تلفیق این رقم اصالح شود تا در صورت بروز حوادث، جبران خسارت کشاورزان شود

http://www.yjc.ir/fa/news/۶447۲۹۰/%D8%B4%DB%8C%D۹%88%D8% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6447290/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

 

 خدمات
 فارس - ۹۶/۱۲/۰۵ : تاریخ

 ها گذاری بخش کشاورزی در استانصندوق سرمایه ۳۲وجود 

گذاری بخش کشاورزی در صندوق سرمایه 3۲گذاری در بخش کشاورزی کشور گفت: مدیر صندوق حمایت از توسعه سرمایه

  .میلیارد تومان است 38میلیارد تومان و سهم استان فارس تنها  88۹ها ها وجود دارد که مجموع سرمایه این صندوقاستان

شورای کشاورزی استان فارس اظهار داشت: از شیراز، عبدالکریم رضوی بعدازظهر امروز در نشست  خبرگزاری فارسبه گزارش 

گذاری در بخش کشاورزی گیری از صندوق توسعه سرمایههای بسیار کشاورزی در استان فارس، این استان در بهرهباوجود ظرفیت

 .مانده استعقب

: اکثر سهامداران این گذاری بخش کشاورزی در کشور فعال است، تصریح کردصندوق فعال در حوزه سرمایه 11۰وی با بیان اینکه 

 .ها آحاد کشاورزان و تولیدکنندگان این عرصه هستندصندوق

گونه توقعی از جانب شود اما هیچگذاری بخش کشاورزی با اینکه توسط دولت حمایت میرضوی خاطرنشان کرد: صندوق سرمایه

 .شوددولت از آن نیست و در واقع با نظارت خود مردم اداره می

 88۹ها ها وجود دارد که مجموع سرمایه این صندوقگذاری بخش کشاورزی در استانصندوق سرمایه 3۲افزود:  این مقام مسؤول

 .میلیارد تومان است 38میلیارد تومان و سهم استان فارس تنها 

لق به فارس باشد درصد پول صندوق نیز متع 1۰درصد تولید کشور را داراست، باید  1۰کند وی ادامه داد: اگر استان فارس ادعا می

 .گونه نیستکه در حال حاضر این

گیری از میلیارد تومان رتبه نخست را در بهره 81استان خوزستان با  :مدیر اسبق جهاد کشاورزی استان فارس همچنین گفت

 .صندوق در کشور دارا و استان فارس در کشور ششم است

ها صندوق بخش کشاورزی لی، جنوبی و سمنان در تمام شهرستاناستان تهران، خراسان شما 4رضوی با بیان اینکه تنها در 

 .گرفته استریز این صندوق شکلغیراز شیراز تنها در شهرستان نیشده است، تصریح کرد: در استان فارس بهتشکیل

استان فارس در رضوی همچنین با بیان اینکه .میلیارد تومان عنوان کرد 173های کشور را وی سرمایه صندوق کشاورزی شهرستان

درصد سرمایه  3۵های خرد موفق عمل کرده است، افزود: فارس برخالف بخش کشاورزی در این بخش غوغا کرده و ایجاد صندوق

این مقام مسؤول ادامه داد: تنها طرح گیاهان دارویی در .کل کشور متعلق به سه شهرستان شیراز، مرودشت و استهبان است

 .و ستودنی بوده که در حوزه صندوق خرد صورت گرفته است شهرستان مرودشت یک کار بزرگ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1۲۰۵۰۰11۹8 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۲تاریخ: 

 تن زعفران از کشاورزان 67خرید حمایتی 

تن زعفران تا امروز با قیمت ابالغی از سوی وزارت  ۶7معاون امور فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی از خرید حمایتی 

 .جهاد کشاورزی خبر داد

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسن شیبانی با بیان این که خرید زعفران در  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

انجام شده است،  قالب خرید فیزیکی )تحویل به مراکز خرید سازمان( و سپرده کاالیی )خرید از طریق بورس کاالی کشاورزی(

 .رضایت نسبی تولید کنندگان را در پی داشته است خرید حمایتی زعفران گفت: طبق گزارش ها،

از کشاورزان ایجاد نکرده و صادرکنندگان  خرید توافقی زعفرانوی در همین حال افزود: این سازمان هیچگونه محدودیتی برای 

 .با قیمت منصفانه ابالغی اقدام کنندمی توانند نسبت به خرید این محصول از کشاورزان 

بر اساس قیمت روز بازار داخل و خارج  قیم  کارشناسی زعفران :شیبانی درباره قیمت کارشناسی خرید زعفران، اظهار داشت

 تعیین می شود و در پی کاهش قیمت این محصول در بازار، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بر اساس

وظایف ذاتی خود مبنی بر حمایت از تولید کنندگان و همچنین در راستای اقتصاد تعاونی ها و حمایت از کانون های تولید، اقدام به 

هزار تومان باالتر از قیمت بازار کرده و موجب تثبیت قیمت حمایتی این محصول در بازار  7۰۰تا  ۵۰۰خرید زعفران با نرخ هر کیلو 

ضمن برگزاری  صادرات زعفرانکرد: وزارت جهاد کشاورزی و این سازمان به منظور ارتقای جایگاه ایران در وی تصریح .شده است

جلسات متعدد با اتحادیه ها و صادر کنندگان برتر زعفران و رایزنی با وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها، گمرک و وزارت صنعت، 

ال برای بازاریابی و استمرار صادرات این محصول به خارج از کشور از طریق معدن و تجارت به منظور شناسایی صادرکنندگان فع

 .عرضه زعفران در بورس بین المللی اقدام کرده است

معاون امور فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، نسبت به تشریک مساعی با صادر کنندگان در راستای حفظ و 

 .در صادرات اعالم آمادگی کرد حراست از جایگاه زعفران ایران

http://www.yjc.ir/fa/news/۶447۵۰۰/%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 زعفران  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۳تاریخ: 

هزار  7۰۰میلیون و  ۵را رقم زد/حداکثر نرخ هر کیلو زعفران ثباتی نرخ ارز، کاهش صادرات طالی سرخ بی

 تومان

ثباتی نرخ ارز، سردرگمی خریداران و فروشندگان و کاهش میزان صادرات طالی سرخ را به همراه عضو شورای ملی زعفران گفت:بی

 .داشته است

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

میلیون و  ۵ و حداکثر 7۰۰میلیون و  3در بازار خبر داد و گفت: اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران سرگل  ثبات نرخ طالی سرخ

بینی کرد و افزود: در ایام پایانی سال کشاورزان برای تأمین در ایام پایانی سال پیش قیم  زعفرانوی .هزار تومان است 7۰۰

کنند که با وجود افزایش عرضه نسبت به تقاضا بعید است که نوسان خاصی در معیشت خود اقدام به افزایش عرضه محصول می

مه داد: با توجه به افزایش عرضه در برابر تقاضا بعید است که دالالن اقدام به سودجویی قیمت در بازار حسینی ادا.بازار رخ دهد

عضو شورای ملی زعفران از رشد صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به ثبات قیمت .کنند

بی ثباتی نرخ  :بیان کرد صادرات زعفرانوی با اشاره به آخرین وضعیت .حاکم بر بازار انتظار رشد صادرات بیش از این رقم بود

 تا مانده باقی ماه یک در ارز، سردرگمی خریداران و فروشندگان و کاهش میزان صادرات را به همراه داشته است که انتظار می رود 

 .باشیم صادرات جهش شاهد تمهیدات برخی بکارگیری با سال پایان

http://www.yjc.ir/fa/news/۶444188/%D8%A8%DB%8C%E۲%8 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۴تاریخ: 

 باید تعیین کندعرضه زعفران در بورس کاال برای اولین بار/قیمت جهانی زعفران را ایران 

علی اوسط هاشمی از عرضه زعفران سازمان تعاون روستایی در بورس کاالی ایران برای اولین بار با هدف منافع تولیدکنندگان و 

 .افزایش توان صادراتی زعفران کشور خبر داد

رسانی وزارت جهاد کشاورزی ، علی اوسط هاشمی با بیان به نقل از پایگاه اطالع جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  به گزارش

درصد زعفران جهان در ایران تولید می شود، افزود: با این حجم از تولید زعفران حق مسلم ما است که پایه گذار  8۵اینکه اکنون 

 .باشیم و قیمت پایه جهانی این محصول را تعیین کنیم بورس جهانی زعفران

 .به گفته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران؛ قیمت انواع زعفران آماده عرضه، زمان عرضه در بورس کاال اعالم می شود

ود: با آغاز عرضه زعفران در است،افز توسعه بازارهای صادراتیهاشمی با تاکید بر این که عرضه زعفران در بورس کاال راهگشای 

بورس،موجب تامین منافع تولیدکنندگان و فعاالن در بازار زعفران می شود و ضمن ساماندهی صادرات این محصول ارزشمند،سبب 

وی اظهار کرد: با این روش کنترل و تثبیت قیمت زعفران در دست ما .پایان یافتن نقش سودجویان از داللی زعفران خواهد شد

را خواهیم گرفت چراکه باید همه این موضوع را درک کنند که  صادرات زعفران ود و اگر هر زمان الزم باشد جلویخواهد ب

 .تولیدکننده ایرانی باید قیمت جهانی زعفران را تعیین کند نه دالالن و سودجویان که تنها به دنبال منافع خود هستند

یت از کشاورزان و زعفران کاران توسط تعاون های روستایی به عنوان یک ن برای حماطرح خرید توافقی زعفرا هاشمی از اجرای

تجربه مثبت یاد کرد و افزود:زعفران های خریداری شده در شرایط استاندارد نگهداری می شوند و از کیفیت بسیار مطلوبی برخودار 

مگی با برند ملی ایران عرضه خواهند شد و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد: این زعفران ها ه.هستند

 .معرف کیفیت و محصول برتر زعفران ایرانی در جهان می شوند

اوسط هاشمی در پایان از کشاورزان و تولیدکنندگان زعفران به عنوان تعیین کننده وضعیت زعفران ایران در بازار جهانی یاد کرد و 

ت بهداشت در تولید محصول خود می توانند با تدوین یک الگوی مدرن، حقوق افزود: تولیدکنندگان با استانداردسازی و رعای

 .مشتری را در بازارهای جهانی رعایت و از آن طرف نیز خریداران نیز به استقبال این محصول خواهند رفت

ews/http://www.yjc.ir/fa/n۶44۹۲81/%D8%B۹%D8%B1%D8%B۶% 
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 زعفران
 فودپرس - ۱۳۹۶اسفند / /  ۰۵شنبه , 

 برای اولین بار زعفران در بورس کاال عرضه می شود

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از عرضه زعفران این سازمان در بورس کاالی ایران برای اولین بار با هدف منافع 

 .و افزایش توان صادراتی زعفران کشور خبر دادتولیدکنندگان 

به گزارش ایران اکونا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی اوسط هاشمی از عرضه زعفران این سازمان در بورس کاالی ایران برای 

های آماده شدن ساز و کار اولین بار با هدف منافع تولیدکنندگان و افزایش توان صادراتی زعفران کشور خبر داد و گفت: این عرضه با

 .کیلوگرم از یکشنبه آینده آغاز می شود 4۰۰آن، به حجم 

درصد زعفران جهان در ایران تولید می شود، افزود: با این حجم از تولید زعفران حق  8۵این مقام مسئول دولتی با بیان اینکه اکنون 

 .ه جهانی این محصول را تعیین کنیممسلم ما است که پایه گذار بورس جهانی زعفران باشیم و قیمت پای

کیلوگرم  1۰۰هاشمی با اشاره به انواع زعفران آماده عرضه در بورس کاال، اظهار کرد:انواع زعفران های آماده عرضه در بورس شامل؛ 

رم زعفران رشته کیلوگ 1۰۰کیلوگرم زعفران رشته ای بریده ممتاز )شبه نگین یا سرگل(،  1۰۰زعفران ممتاز رشته ای بریده )نگین(، 

 .کیلو گرم زعفران رشته ای درجه دو )پوشال معمولی( است 1۰۰ای درجه یک )پوشال مرغوب( و در نهایت 

 .به گفته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران؛ قیمت انواع زعفران آماده عرضه، زمان عرضه در بورس کاال اعالم می شود

عفران در بورس کاال راهگشای توسعه بازارهای صادراتی است، افزود: با آغاز عرضه زعفران در هاشمی با تاکید بر این که عرضه ز

بورس، موجب تامین منافع تولیدکنندگان و فعاالن در بازار زعفران می شود و ضمن ساماندهی صادرات این محصول ارزشمند، سبب 

 .پایان یافتن نقش سودجویان از داللی زعفران خواهد شد

ر کرد: با این روش کنترل و تثبیت قیمت زعفران در دست ما خواهد بود و اگر هر زمان الزم باشد جلوی صادرات زعفران را وی اظها

خواهیم گرفت چراکه باید همه این موضوع را درک کنند که تولیدکننده ایرانی باید قیمت جهانی زعفران را تعیین کند نه دالالن و 

هاشمی از اجرای طرح خرید توافقی زعفران برای حمایت از کشاورزان و زعفران .افع خود هستندسودجویان که تنها به دنبال من

کاران توسط تعاون های روستایی به عنوان یک تجربه مثبت یاد کرد و افزود:زعفران های خریداری شده در شرایط استاندارد نگهداری 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد: این زعفران ها همگی  مدیرعامل.می شوند و از کیفیت بسیار مطلوبی برخودار هستند

هاشمی در پایان از کشاورزان  .با برند ملی ایران عرضه خواهند شد و معرف کیفیت و محصول برتر زعفران ایرانی در جهان می شوند

ازی ی یاد کرد و افزود: تولیدکنندگان با استانداردسو تولیدکنندگان زعفران به عنوان تعیین کننده وضعیت زعفران ایران در بازار جهان

و رعایت بهداشت در تولید محصول خود می توانند با تدوین یک الگوی مدرن، حقوق مشتری را در بازارهای جهانی رعایت و از آن 

 .طرف نیز خریداران نیز به استقبال این محصول خواهند رفت

http://iranecona.com/8۲۰۶۵/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8 
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 فودپرس 13۹۶اسفند ماه  ۲چهار شنبه 

 نکات غذایی برای جلوگیری از لخته شدن خون

دیواره داخلی یک سیاهرگ عمقی است. این اختالل، بیشتر ترومبوز ورید عمقی به معنای تشکیل لخته خونی در  <غذا و تغذیه

ها، باعث اختالل جریان خون شده  های خونی در مسیر عروق خونی اندامکند. ایجاد لختههای اندام تحتانی را درگیر می  سیاهرگ

 .گرددو در نتیجه منجر به انسداد نسبی یا کامل عروق خونی می 

ید عمقی می تواند در صورت عدم درمان منجر به ناتوانی و یا حتی در موارد شدید مرگ شود. اما خبر بد این است که ترومبوز ور

خبر خوب این که این عارضه قابل پیشگیری و درمان است. یک قدم برای پیشگیری از ترومبوز ورید عمقی می تواند تغییر در رژیم 

 :این عارضه را بیشتر می کنندباشد. چون برخی از مواد غذایی خطر ابتال به  (diet)غذایی

و خطر تشکیل  (Blood concentration)کم شدن آب بدن خود عاملی برای افزایش غلظت خون :نوشیدن مقادیر زیادی آب

لخته است. مطمئن شوید که در طول روز به میزان کافی یعنی شش تا هشت لیوان آب می نوشید. برای اندازه گیری های بصری، 

 .خود را چک کنید. تغییر رنگ ادرار به شما هشدار می دهد که در معرض کم آبی قرار گرفته ایدمی توانید ادرار 

مطالعات متعدد نشان داده است که وسکانسین که نوعی فالونوئید در انگور قرمز است، به جلوگیری از تشکیل لخته  :مصرف انگور

وعده میوه و سبزی در طول روز توسط محققان  7تا  ۵ر مصرف خون کمک می کند. نوشیدن مقادیر زیادی آب انگور بنفش در کنا

 .انجمن قلب آمریکا توصیه شده است

سیر خاصیت درمانی از دوران باستان تا کنون را دارد. سیر خاصیت رقیق کنندگی خون را دارد و مصرف منظم آن به  :مصرف سیر

در مورد میزان مصرف سیر مشورت کنید اگر: داروهای رقیق  جلوگیری از لخته شدن خون کمک می کند. البته باید با پزشک تان

 .کننده خون را دریافت می کنید. چون مصرف سیر با این داروها می تواند تداخل داشته باشد

مطالعاتی که نتایج آنها در مجله تغذیه بالینی آمریکایی به چاپ رسیده نشان داده که روغن زیتون  :دریاف  کافی روغن زیتون

از پلی فنول ها برای جلوگیری از لخته شدن خون است. سطوح پایین پلی فنول ها در بدن خطر تشکیل لخته را افزایش می سرشار 

اما محققان دانشگاه اسلو  .رژیم غذایی غنی از میوه ها و سبزی جات برای سالمت قلب و عروق ضروری است :خوردن کیوی.دهد

عدد  3تا  ۲یان با کاهش خطر تشکیل پالکت و لخته ارتباط مستقیم دارد. مصرف ورزانه در نروژ اعالم کرده اند که کیوی در این م

 .کیوی از میزان کلسترول نیز به میزان زیادی می کاهد

اگر شما در حال مصرف داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین برای پیشگیری از لخته  :محدود کردن مصرف سبزیجات تیر  رنگ

ه باشید که دریافت غذاهای سرشار از ویتامین کا یعنی سبزیجات تیره رنگ می تواند با داروهای تان تداخل خون هستید، توجه داشت

 .داشته باشد. در بسیاری از موارد پزشکان بیمار را از مصرف این داروها منع می کنند

، می توانند خطر تشکیل لخته محدود کردن مصرف چربی های حیوانی: همان غذاهایی که برای سالمت قلب و عروق مضر هستند

خون را نیز باال ببرند. این یعنی باید از چربی های ترانس و اشباع موجود در گوشت و لبنیات پرچرب دور بمانید. این غذاها التهاب را 

  .نیز در بدن افزایش می دهند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۲۹3847۰۶۵b۰۶4۲c۶be۶44748c334 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  6یک شنبه 

 از کجا بفهمیم کمبود کلسیم داریم؟

ا هشدار شمهایی وجود دارند که به اگر می خواهید بدانید که از کجا بفهمیم کمبود کلسیم داریم، حواستان باشد نشانه <غذا و تغذیه

 .دهد باید مصرف کلسیم را در رژیم غذایی خود افزایش دهیدمی

 .کند، مراجعه به پزشک را نیز فراموش نکنیدها شدیدتر است یا مدت زمانی طوالنی ادامه پیدا میالبته چنانچه نشانه

د داشته باشد یکی از عوارض کمبو کلسیم یکی از عناصر بدن است که در صورت کمبود می تواند مشکالت و خطرات ناگواری در پی

 .کلسیم نرم شدن استخوان هاست. اما از کجا بفهمیم کمبود کلسیم داریم؟ ما در این مقاله به شما عالئم کمبود کلسیم را می گوییم

هد باید در میهایی وجود دارند که به شما هشدااگر می خواهید بدانید که از کجا بفهمیم کمبود کلسیم داریم، حواستان باشد نشانه

ن ها و پاهایتان سوزاید، دستمصرف کلسیم را در رژیم غذایی خود افزایش دهید. بنابراین چنانچه دچار درد و گرفتگی عضالت شده

رو هستید، باید مصرف مواد غذایی حاوی کلسیم را افزایش های مکرر دست و پا روبهحس است و با شکستگیشود یا بیسوزن می

 .کند، مراجعه به پزشک را نیز فراموش نکنیدها شدیدتر است یا مدت زمانی طوالنی ادامه پیدا میانچه نشانهدهید.البته چن

 مواد غذایی حاوی کلسیم

م افتند. در حالی که باید بدانیهای کلسیم میها و مکملشود، اغلب مردم به یاد قرصوقتی صحبت از مصرف مقدار کافی کلسیم می

 .با افزودن مقدار کافی مواد غذایی حاوی کلسیم مشکل را برطرف کردتوان به راحتی می

درصد بیشتر از شیر کلسیم دارد؟  4۰تا  3۰دانید ماست دانند شیر یکی از بهترین منابع کلسیم است، اما آیا میکه همه میبا این

م و اسفناج نیز حاوی مقدار مناسبی کلسیالبته عالوه بر شیر و ماست و دیگر محصوالت لبنی، سبزیجات سبزرنگ مانند بروکلی 

 .است

ال توانید احتمال کمبود کلسیم و در نتیجه ابتبنابراین با افزودن این مواد غذایی به رژیم غذایی خود ـ البته در کنار مصرف شیر ـ می

 .های مختلف را کاهش دهیدبه بیماری

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۹afde۶۲48e834c۰a۹f 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  5شنبه 

 ترفندهایی ساده برای الغر شدن سریع تا نوروز

پایانی سال و نزدیک شدن به نوروز، بسیاری از افراد در فرصت باقیمانده تصمیم به کاهش وزن با فرارسیدن ماه های <غذا و تغذیه

 می گیرند تا سال نوین را با اندامی متناسب شروع کنند و به همین دلیل بازار انواع رژیم ها داغ می شود البته بیشتر افراد دنبال رژیم

با فرارسیدن ماه های پایانی سال و نزدیک شدن به نوروز، بسیاری از افراد !شوندهای جادویی هستند تا در کمترین زمان ممکن الغر 

در فرصت باقیمانده تصمیم به کاهش وزن می گیرند تا سال نوین را با اندامی متناسب شروع کنند و به همین دلیل بازار انواع رژیم 

در کمترین زمان ممکن الغر شوند، اما بد نیست بدانید بر اساس ها داغ می شود البته بیشتر افراد دنبال رژیم های جادویی هستند تا 

بررسی های پژوهشگران، بر خالف باور عموم که فکر می کنند تنها با رژیم الغری و ورزش می توان وزن کم کرد، توجه به برخی 

. به دلیل برخی عادت های سالمتی بدن به سبک زندگی وابسته است.نکات و عوامل مهم تاثیرگذاری زیادی در کاهش وزن دارد

غلط، بسیاری از افراد گرفتار چاقی و اضافه وزن شده و با وجود اینکه رژیم می گیرند یا ورزش می کنند، همچنان از افزایش وزن 

به گفته محققان و متخصصان تغذیه چند دلیل عمده در این خصوص وجود .رنج برده و در موارد زیادی احساس شکست می کنند

چه غذاهایی را چه .با راه حل های ارائه شده می توان آن ها را از میان برداشت تا بتوان با سرعت بیشتری وزن کم کرددارد که 

برخی از افراد تمام تمرکزخود را  .روزهایی بخوریم؟اگر وزن شما کاهش پیدا نمی کند، در وهله اول باید به سراغ آشپزخانه تان بروید

ایی مصرفی خود می گذارند این در حالی است که باید به غذا به عنوان یک سوخت بدن نگاه کرد و روی انرژی دریافتی و حجم غذ

درصد غذا مصرفی برای انجام متابولیسم های  80حداقل .به سوختن کالری و میزان فعالیت ها و حتی مدت انجام کارها توجه داشت

میزان سوخت و ساز و بسیاری عوامل دیگر مانند مصرف غذاها طبیعی بدن استفاده می شود. افراد باید بسته به وزن، توده بدنی، 

بهتر است که کربوهیدرات نشاسته ای )مانند سیب زمینی، برنج قهوه ای، غالت( را در روزهایی که .رژیم غذایی خود را انتخاب کنند

 می کنید بیشتر از پروتئین و سبزیجاتتمرینات قدرتی و یا ورزش سنگین انجام می دهید، مصرف کنید. در روزهایی که استراحت 

استفاده کرده و از خوردن غذاهای نشاسته دار و موادغذایی فرآوری شده پرهیز کنید. برای آگاهی از میزان کربوهیدرات و چربی مواد 

خود حذف کرده افراط و تفریط ممنوعاگرموادغذایی پرکالری و چرب رارژیم غذایی .غذایی به برچسب روی آن بسته بندی توجه کنید

اید اما وزنتان کاهش پیدا نکرده است. این موضوع نشان دهنده آن است که شما بیش از حد غذا می خورید. به منظور کاهش وزن 

 .بدن شما باید با کمبود کالری مواجه شود؛ به عبارتی میزان کالری سوزانده شده در بدن شما از میزان کالری دریافتی بیشتر باشد

یم غذایی الزم نیست خود را از خوردن بسیاری غذاها محروم کرده و زجر بکشید بلکه فقط باید تعادل را رعایت کرده و در رعایت رژ

 .به اندازه غذا بخورید. توجه داشته باشید میزان کالری غذا خود را هر روز محاسبه کرده و در پایان روز خودتان را وزن کنید

تر است هر زمان که گرسنه شدید سراغ غذا رفته و آن را به آرامی میل کنید تا زودتر از همیشه آرام تر غذا بخورید تا الغر شویدبه

 .احساس سیری کنید. مصرف میان وعده های کم حجم اما مقوی به رفع گرسنگی و جلوگیری از پرخوری کمک زیادی می کند

محروم نکنید زیرا لحظه که احساس کنید از همه چیز باید توجه داشته باشید که خود را از خوردن و احساس لذت در غذاخوردن 

 ورزش هایی که در کاهش وزن سریع موثرند.محروم شده اید، این زمان درست لحظه آغاز شکست شما برای کاهش وزن است

مک کرده، ک انجام تمرین های قلبی یک بخش ضروری است که باید در برنامه روزانه خود بگنجانید زیرا این تمرین ها به سالمت قلب

موجب افزایش سوخت و سازبدن و تعریق می شود. با این حال باید به این نکته توجه داشت که انجام تمرین های قلبی بیش از حد 

مایل می تواند در از بین بردن  1۰انجام ورزش های قلبی مانند دویدن به مدت دقیقه یا .می تواند مشکل ساز و آسیب رسان باشد

توده عضالنی وچربی های بدن موثر بوده و با افزایش سوخت و ساز کالری بیشتری سوزانده شود البته یکی از راه های بسیار خوب 
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بیشتر از یک ساعت ورزش .قامتی مانند شنا، وزنه برداری استبرای کاهش وزن عالوه بر تمرین های قلبی، تمرین ها و ورزش ها است

نکنیدبه جهت کاهش وزن باید به میزان کالری سوزانده شده هر ورزش و مدت زمان آن توجه کرد؛ به عبارتی اگر به ورزش های 

های  ن حراکثر زمان تمرینسنگین می پردازید باید مدت زمان انجام تمرینات کمتر از ورزش های سبک تر باشد، به توصیه متخصصا

ریکاوری یا برگشت بدن به حالت طبیعی بعد از ورزش .ورزشی برای افراد عادی در طول روز نباید بیش از یک ساعت در روز باشد

 بسیار مهم است. در این زمان بدن خود را برای انجام کارهای سخت در روزها بعد آماده کرده و انرژی و روحیه الزم برای فعالیت ها

روزانه در بدن ذخیره می شود. اگر به بدن زمان ریکاوری نداشته باشد روزهای بعدی به شما سخت گذشته و چند مدت بعد خسته 

استرس داشته باشید، چاق می شویدورزش یک عامل استرس زا در بدن شما است. هنگامی .شده و از ادامه تمرینات سر باز می زنید

عایت کرده و مدت زمان ریکاوری بعد از آن را رعایت کنید بدن شما سالم بوده و می تواند چربی که شما تعادل را در ورزش کردن ر

اگر مدت زمان کافی برای ریکاوری به بدنتان ندهید، در این زمان بدن شروع به تولید مقدار بیش از حد .های اضافی را بسوزاند

ه با کاهش سنتز پروتئین در بدن از رشد بافت های ماهیچه ای کورتیزول هورمونی است ک.کورتیزول یا هورمون استرس می شود

مانع می شود.پس از گذشت یک ساعت از تمرین، مقدار تستوسترون درون بدن کاهش یافته و مقدار کورتیزول افزایش پیدا می کند. 

چه رتیزول در جلوگیری از رشد ماهیشما باید به گرم کردن و انجام حرکات کششی به طور کامل توجه داشته باشید تا از اثر منفی کو

ها بکاهید. در صورتی که ریکاوری به خوبی انجام نشود به جای عضله توده چربی که به سختی در بدن آب می شوند به وجود می 

ب جعالوه بر ریکاوری و اهمیت آن در جلوگیری از تجمع توده چربی، یک زندگی پر استرس شخصی یا حرفه ای نیز می تواند مو.آیند

به همین دلیل عالوه بر سالمت جسم و رعایت موارد موثر تاثیرگذار بر جسم باید به  .تولید بیش از حد این هورمون در بدن شود

 .سالمت روحی و استرس های روانی نیر توجه داشت

s.ir/Post.aspx?Id=ahttp://www.foodpres4۰81۲ce83۲۶4۵8۹88۵a۵ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۳پنج شنبه 

 عادت ساده برای داشتن تناسب اندام ۱۴

 .نکته غذایی ساده و موثر اشاره می کنیم که در صورت رعایت آن ها به تناسب اندام خواهید رسید 14در این مطلب به  <غذا و تغذیه

 .یکی از مهم ترین ارکان داشتن تناسب اندام، در پیش گرفتن رژیم و عادت غذایی درست است 

این روزها که معضل چاقی به یک مشکل جهانی تبدیل شده و داشتن تناسب اندام دغدغه ای است که همه دارند، اهمیت داشتن 

 .سبک درستی در انتخاب و خوردن غذا مهم تر از همیشه جلوه می کند

الی که در دنیای اینترنت میلیون ها ترفند برای سالم و جذاب ماندن با تغییر عادت غذایی و گرفتن رژیم های سفت و سخت در ح

وجود دارد اما راه های آسان تری نیز برای تناسب اندام هست که به شمردن کالری غذاهای مصرفی، ورزش کردن فراوان، کمتر 

 .ی شودخوردن و راه های پردردسر دیگر ختم نم

به عبارت دیگر راه های دیگری نیز برای حفظ تناسب اندام وجود دارد که با کمی برنامه ریزی می توانید به نتیجه دلخواه خود دست 

پیدا کنید. در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با نکاتی کارشناسانه در مورد تناسب اندام آشنا کنیم که در صورت رعایت آن ها 

 .جذابی در طوالنی مدت خواهید داشتبدن سالم و 

 از شمردن کالری غذاها دس  بردارید -1

ساله نشان داده است که غذاهای  ۲۰خوردن غذایی که کیفیت غذایی باالیی دارد نسبت به کالری آن مهم تر است. یک مطالعه 

اندام هستند. از این رو بهتر است به جای فرآوری شده و نوشیدنی های شیرین بیشترین عوامل افزایش وزن و برهم خوردن تناسب 

 .توجه به میزان کالری که هر غذا دارد به کیفیت غذایی آن توجه داشته باشید

 بیش از نیمی از بشقاب خود را با سبزیجات پر کنید -2

دیر قابل توجهی میوه و میوه ها و سبزیجات منابع غنی از فیبر، آب و مواد مفید ریز هستند. مطالعات نشان داده در صورتی که مقا

سبزی را در رژیم غذایی و وعده های روزانه خود قرار دهید، سالمتی و تناسب اندام شما بهبود چشمگیری خواهد یافت. پس بهتر 

 .است در هنگام خرید از فروشگاه ها بخش بیشتر بودجه خود را صرف خرید این اقالم نمایید

 واهید بخوریدهر چه که می خواهید و هر وق  که می خ -۳

گاهی اوقات تصمیم می گیرید که برای مدت طوالنی از نزدیک شدن به غذای مورد عالقه خود دور بمانید اما نمی توانیم برای همیشه 

این رویه را دنبال کنیم. از این رو بعد از مدتی تحمل خود را از دست داده و با خوردن مقادیر زیادی از آن غذای خاص دجار اضافه 

برای این که همیشه سالم و قوی بمانید باید هر چه که دوست داریم را  .ی شویم و تناسب اندام خود را از دست می دهیموزن م

بدون احساس گناه خورده و از آن لذت ببریم. از این رو برای داشتن تناسب اندام بهتر است ممنوعیت نزدیک شدن به غذای مورد 

 .عالقه خود را متوقف کنید

 استفاد  کنید« دو گاز»ون از قان -4

اگر تصمیم گرفته اید یک غذای بسیار ناسالم بخورید و نمی توانید جلوی وسوسه خود را بگیرید بهتر است ابتدا فقط یک گاز بزنید 

لیوان  کیا یک لقمه بخورید. سپس یک لیوان آب بخورید و پس از آن نیز یک لقمه یا گاز دیگر از غذای ناسالم مورد نظر. با افزودن ی

 .آب بین دو لقمه یا گاز، حس سیری خیلی زود به سراغ شما خواهد آمد

 روز خود را با پروتئین آغاز کنید -5
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غذاهای مملو از پروتئین میزان هورمون گرلین که به هورمون گرسنگی مشهور است را در بدن کاهش می دهد. به همین دلیل 

به شما کمک می کند که تا ظهر احساس سیری کنید و در مقایسه با صبحانه مملو خوردن تخم مرغ، سینه تخم مرغ و ماست یونانی 

 .از کربوهیدرات، مدت بیشتری احساس سیری داشته باشید

 هر ساع  دو دقیقه را  بروید -6

فتن در ه راه راگر شما نیز در طول روز مجبور به کار کردن در حالت نشسته هستید ، برای داشتن تناسب اندام قانون یک یا دو دقیق

به هر دلیلی هر یک ساعت یک بار از جای خود بلند شده و راه بروید. این ترفند به شما کمک می کند  .هر ساعت را در پیش بگیرید

 .که در طول روز فعالیت قابل توجهی داشته باشید و در بهبود خلق و خوی شما نیز موثر خواهد بود

 ریدهرگز اسنک ها را از پاک  آن ها نخو -7

 ۵اگر پاکت یک اسنک را باز کرده و به صورت مستقیم و سریع شروع به خوردن کنید خیلی زود متوجه می شوید که در عرض 

دقیقه مقادیر زیادی چیپس، کلوچه و شکالت خورده اید. برای جلوگیری از این موضوع بهتر است اسنک مورد نظرتان را در یک 

این کار به شما کمک می کند که کنترل مقدار مصرف  .بسته های کوچکتر تقسیم نمایید بشقاب خالی کرده و یا پاکت آن را به

 .اسنک را در اختیار داشته و بدانید که چه زمانی باید از خوردن دست بکشید

 دقیقه استفاد  کنید 10از قانون  -8

دقیقه زودتر از آن چه که قبالً برنامه ریزی  1۰د، این قانون برای هر عادت مفیدی کاربرد دارد. اگر می خواهید زود به رختخواب بروی

دقیقه در روز  1۰کرده اید به رختخواب بروید. اگر می خواهید به باشگاه ورزشی بروید اما وقت زیادی برای آن ندارید می توانید با 

 .شروع کنید. این قانون ساده نقش مهمی در حفظ تناسب اندام شما خواهد داشت

 را انتخاب کنیدغذاهای پرحجم  -9

بر اساس مطالعات انجام گرفته در دانشگاه پنسیلوانیا مقادیر بزرگ و حجیم غذایی که حاوی مقادیر زیادی آب هستند بهترین راه 

برای جلوگیری از پرخوری به شمار می آیند. برای مثال یک کاسه بزرگ پر از ساالد بسیار سریع تر از چند دانه خوراکی معده شما 

 .اهد کرد و باعث بر هم خوردن تناسب اندام شما نیز نخواهد شدرا پر خو

 قاشق کاهش دهید 6مقدار شکر مصرفی خود را به  -10

مقدار شکری که در غذاهای شما وجود دارد سهم مهمی در افزایش چربی بدن و بر هم خوردن تناسب اندام شما دارند که در ادامه 

 ۹قاشق شکر برای زنان و  ۶ن با مطالعات گسترده خود به این نتیجه رسیده اند که روزانه محققا .دیابت را نیز در پی خواهند داشت

 .قاشق برای مردان مناسب ترین و سالم ترین مقدار شکری است که باید مصرف شود

 خودخوا  باشید -11

اندام این اصل بدان معناست که خودخواه بودن یعنی این که فکر کنید خودتان مهم ترین فرد زندگیتان هستید. در مورد تناسب 

سالمت خود و بدنتان را در اولویت قرار دهید. بهترین چیزهایی که به تناسب اندام ختم می شود را سعی کنید برای خود انتخاب 

 .نمایید

 میزتان را به پنجر  نزدیک تر کنید -12

رد: کیفیت خواب و توان تولید و فعالیت روزانه. برای تحقیقات نشان داده که مقادیر فراوان نور خورشید نقش مهمی در دو چیز دا

این که بدن سالمی داشته باشید باید سعی کنید محیط کار و زندگیتان هم نور طبیعی کافی داشته و هم در معرض نور آفتاب کافی 

 .قرار داشته باشد
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 نوشیدنی های گرم بنوشید -1۳

دهد و بدین ترتیب سرعت پیری کاهش می یابد. نوشیدن یک لیوان آب یا نوشیدنی های گرم میزان سموم متابولیک را کاهش می 

چای گرم نیم ساعت قبل از غذا باعث بهبود و تسریع گوارش شده و توان و کیفیت متابولیسم بدن را افزایش می دهد و در ادامه به 

 .بهبود گردش خون منجر خواهد شد

 بالفاصله پس از خوردن غذا مسواک نزنید -14

محققان مسواک زدن بالفاصله پس از خوردن غذا را توصیه نمی کنند و دستکم باید نیم ساعت پس از پایان غذا مسواک بزنید. در 

 .صورتی که غذای ترشی خورده و بالفاصله مسواک بزنید این کار به مینای دندان شما آسیب خواهد رساند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=74۹8e۹۲b318۰4۲۵7 
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 فارس - ۹۶/۱۲/۰۵ : تاریخ

 نگرانی از انقراض نسل ماهیان دریای خزر/  96درصدی صید در سال  ۱۰رشد 

های منتهی به دریای ماهی در رودخانهمیلیون قطعه بچه 3۰۰مدیرکل صید و صیادی سازمان شیالت ایران گفت: با آن که ساالنه  

  .دهدماهی به دریا را نمیها اجازه رشد و ورود بچهکنیم، اما همچنان ذخایر کم است؛ چرا که آلودگی آبخزر رهاسازی می

که  دهد، در پاسخ به این سؤال که مشاهدات خبرنگاران نشان میخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی مختار آخوندی در گفت

شته است؛ درصد رشد دا 1۰میزان صید از دریای خزر در شمال ایران بسیار کاهش یافته، گفت: صید امسال نسبت به سال گذشته 

 .چرا که سال گذشته وضع بسیار بدی برای صید بود

زیست های صنعتی به دریا را یکی از معضالت دریای خزر عنوان کرد و افزود: با محیطها و پسآبوی آلودگی آب و ورود فاضالب

ارد، اما بحران به حدی رسیده که ایم که این مسئله در خوزستان هم وجود داین موضوع را پیگیری و مکاتبات بسیاری را انجام داده

میلیون  3۰۰مدیر کل صید و صیادی سازمان شیالت به این نکته اشاره کرد که ساالنه .آیدزیست هم برنمیکاری از دست محیط

 شود که متأسفانه به دلیل آلودگی بیشهای منتهی به دریا رهاسازی میماهی توسط سازمان شیالت تکثیر و در رودخانهقطعه بچه

 .کنندها امکان تکثیر و ورود به دریا را پیدا نمیماهیها این بچهآبی رودخانهاز حد آب و یا کم

آخوندی به این نکته اشاره کرد که چند سالی است، با کمک صیادان و سازمان شیالت تکثیر طبیعی آبزیان در کنار ساحل انجام 

های مازندران و ها دارد؛ چراکه دهانه چند رودخانه در استاندر رودخانهماهی شود که بازدهی بیشتری نسبت به رهاسازی بچهمی

ها وارد کند تا در زمان مناسب با باز شدن دهانه رودخانهماهی در رودخانه توسط صیادان پرورش پیدا میگیالن بسته شده و بچه

 .ین کار را پیگیری کردنددریا شود و حتی چند تعاونی صیادی با هزینه خودشان و همکاری سازمان شیالت ا

درصد  ۹۰تا  8۰ای شدن صید در دریای خزر اشاره کرد و گفت: بین گونههای سازمان شیالت در مورد تکوی همچنین به نگرانی

خزر  های دریایماهی کپور را هم تکثیر کنیم، تا گونهصید در دریای خزر ماهی سفید و کفال است، اما به دنبال آن هستیم که بچه

 .قرض نشودمن

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1۲۰4۰۰۰8۰1 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۴تاریخ: 

 محدودیتی در تولید ماهی قرمز شب عید وجود ندارد

کشاورزی گفت: استان گیالن نقش قابل توجهی در تولید ماهی قرمز دارد، بنابراین نگرانی در خصوص تولید این معاون وزیر جهاد 

 .ماهی برای شب عید نداریم

، از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفتگو با خبرنگار

 به ومآکواری صنعت در زینتی های گونه توزیع و تکثیر تولید، اخیر های سال در خبر داد و گفت:  تولید ماهیان زینتیافزایش 

 .است بوده همراه چشمگیری رشد با مختلف های محل در خداوند خلقت زیبایی این از خانوارها استفاده منظور

در سفره هفت سین جز سنت و آیین دیرینه ایرانیان است، اما با توجه به نگه داری  ماهی قرمزوی افزود: اگرچه استفاده از 

 .طوالنی مدت ماهیان زینتی، درصدد جایگزینی آن با ماهی قرمز هستیم

 هک امسال  تولید شد، بیان کرد: پیش بینی می شود ماهی زینتیمیلیون قطعه  ۲۲۰صالحی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از 

 .درصدی همراه باشد، بنابراین هیچ گونه محدودیتی در توزیع آن وجود ندارد 1۵تا  10 رشد با زینتی ماهیان تولید

های گیالن و نداریم، یادآور شد: استان تولید ماهی قرمز شب عید ینکه محدودیتی درمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ا 

مازندران از تولیدکنندگان ماهی قرمز در کشور به شمار می روند و با توجه به اینکه استان گیالن نقش قابل توجهی در تولید ماهی 

 .ن ماهی نداریمقرمز مورد نیاز شب عید دارد، بنابراین نگرانی در خصوص تولید ای

http://www.yjc.ir/fa/news/۶44۶8۵3/%D۹%8۵%D8%AD%D8% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۷تاریخ: 

 برابری تراز تجاری محصوالت شیالتی/ مردم نگران بازار ماهی شب عید نباشند ۳رشد 

 .برابری داشته است 3یک مقام مسئول گفت: افزایش صادرات محصوالت شیالتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد 

صنعت،تجارت و   گفتگو با خبرنگار عیسی گلشاهی مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و فرآوری توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت در

 اظهار کرد: براساس تراز تجاری محصوالت شیالتی با اشاره به آخرین وضعیت ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

میلیون دالر به بازارهای هدف صادر و در  ۲83تن انواع محصوالت شیالتی با ارزش بالغ بر  ۵۰۰هزار و  8۲ماهه گمرک،  ۹آمار 

 .میلیون دالر ماهیان تجاری و تن ماهیان وارد شد 114مقابل 

ماهه محصوالت  1۰ر است، افزود: برآورد صادرات میلیون دال 169 محصوالت شیالتیماهه  ۹وی با اشاره به اینکه تراز تجاری 

میلیون  ۲۰۰میلیون دالر است که با توجه به حجم واردات پیش بینی می شود که تراز تجاری این بخش به  360شیالتی حدود 

 .دالر برسد

میلیون دالر  1۰۵ت، میلیون دالر صادرا 205ماهه سال گذشته محصوالت شیالتی در مقابل  ۹گلشاهی ادامه داد: تراز تجاری 

 .برابری تراز تجاری است 3ماه امسال بیانگر رشد  ۹در  صادرات محصوالت شیالتیواردات داشتیم که این امر به سبب افزایش 

درصد  37درصد و ارزشی  ۲۵به گفته این مقام مسئول؛ صادرات محصوالت شیالتی امسال به طور متوسط در هر ماه از نظر وزنی 

 .درصد کاهش داشته است ۲4درصد و ارزشی  ۲1واردات از نظر وزنی  رشد و در مقابل

هزارتن بود، در حالیکه این  1۵در سال گذشته حدود  صادرات میگووی از افزایش تولید و صادرات میگو خبر داد و گفت: مجموع 

اد بازارهای جدید و افزایش تقاضا و تن رسید که این امر ناشی از رشد تولید میگو، ایج 177هزار و  15ماهه امسال به  ۹رقم در 

مدیرکل دفتر بهبود و کیفیت آبزیان افزایش تقاضا در بازار داخل را ناشی از توزیع محصوالت متنوع آماده به .رونق گرفتن بازار است

زایش گرمی تا یک کیلویی دانست و گفت: همچنین عرضه میگوهای سوخاری و ناگت میگو در اف ۲۰۰های مصرف در بسته بندی

 .فروش بازار داخل تاثیر بسزایی داشته است

وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای کنترل بازار شب عید تصریح کرد: برای کاهش نگرانی های مردم و کنترل بازار به 

د و ری اتحادیه تولیتمامی استان ها ابالغ شده که تولیدکنندگان در تمامی نمایشگاه بهاره حضور یابند که بدین منظور با همکا

 .درصدی عرضه خواهد شد ۲۰تجارت آبزیان در تمامی فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور محصوالت آبزی با تخفیف حداقل 

 آبزی متنوع محصوالت عرضه به اقدام اسفند ۲7 تا ۲1 از  در استان تهرانشیالتی  محصوالتبه گفته گلشاهی؛ نمایشگاه عرضه 

 .کرد خواهد سال پایانی ایام برای

http://www.yjc.ir/fa/news/۶4۵1۰۰۲/%D8%B1%D8%B4%D8%%D-AF 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۷تاریخ: 

 قیمت قزل آال در ایام پایانی سال، نوسان ندارد

اتحادیه ماهیان سردآبی گفت: با وجود وضعیت مناسب تولید، نگرانی از حیث نوسان قیمت قزل آال در ایام پایانی سال مدیرعامل 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی  آرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفتگو با خبرنگار.وجود ندارد

در ایام پایانی سال اظهار کرد: هم اکنون قیمت تمام شده هر  قیم  قزل آال ، با اشاره به آخرین وضعیتباشگاه خبرنگاران جوان

 .ومان سر مزرعه، عرضه می شودهزار ت 7تومان است که به سبب شرایط نامساعد بازار با نرخ  ۵۰۰هزار و  1۰کیلو قزل آال 

 .در رسیدن قیمت قزل آال به نرخ واقعی خود در بازار تاثیر بسزایی دارد ممنوعی  ورود تیالپیا به گفته وی؛

 .نبی زاده ادامه داد: با وجود وضعیت مناسب تولید، نگرانی از حیث نوسان قیمت در ایام پایانی سال وجود ندارد

بیان کرد: با ورود ویروس وی. اچ. اس در  ۹3در سال  حباب قیم  قزل آالردآبی با اشاره به دالیل مدیرعامل اتحادیه ماهیان س

هزار تومان در سر مزرعه عرضه می  17تا  1۶هزارتن محصول، هر کیلو قزل آال با نرخ  ۶۰تا  4۰و از بین رفتن  ۹3و  ۹۲سال های 

همزمان با شیوع ویروس در  ۹3و  ۹۲انه های خوراک دام در سال های به گفته وی؛ کارخ.شد که البته این نرخ، مالک ما نیست

مزارع قزل آال بدون هیچ دلیل و منطقی اقدام به افزایش قیمت خوراک در بازار کردند که این امر در کنار واردات تیالپیا منجر به 

 .کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان شد

 .، نرخ خوراک دام تغییری نیافته استکاهش قیم  قزل آالدن شرایط و نبی زاده در خاتمه تصریح کرد: با وجود عادی ش

http://www.yjc.ir/fa/news/۶4۵۰۹۹1/%D۹%8۲%DB%8C%D8%D- ۹%8 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۱تاریخ: 

 قیمت محصوالت لبنی در حال بررسی است

های لبنی تا پایان بررسی نهایی و اعالم نرخ های مصوب از سوی ستاد تنظیم بازار باید دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: کارخانه

 .منتظر بمانند

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

مت ه افزایش قیهای قبل اقدام باظهار کرد: کارخانه های لبنی که در ماه قیم  محصوالت لبنی آخرین وضعیت تعیین و تکلیف

سه محصول )شیر،ماست،پنیر( کردند، پس از اخطار سازمان حمایت تا تعیین و تکلیف نهایی مکلف به بازگشت قیمت به نرخ های 

برحسب توافقی که با سازمان حمایت داشتند،اقدام به عرضه محصول با نرخ های  کارخانه های لبنیوی افزود: اکنون .سابق شدند

 .کنندمشخص می

یان های لبنی تا پای با اظهار بی اطالعی از زمان تعیین و تکلیف نهایی قیمت محصوالت لبنی گفت: براین اساس کارخانهباکر

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

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

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

 .یارانه به واحدهای تولیدی کند

تومان، تصریح کرد: دامداران مدارک و اسناد قیمت  1۶۰۰برای خرید هر کیلو شیرخام به نرخ  دامداران وی در خصوص تقاضای

 ها مکلف به خرید شیرخام برتمام شده محصول تولیدی خود را به ستاد تنظیم بازار ارائه کردند که پس از بررسی پرونده،کارخانه

 .حسب نرخ اعالمی هستند

ww.yjc.ir/fa/news/http://w۶43۶78۰/%D۹%8۲%DB% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۶تاریخ: 

 میلیون تن لبنیات ۱میلیون تن شیر و صادرات  ۱۰تولید 

ملیون تن شیر و نزدیک به یک میلیون انواع  1۰معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد تا پایان امسال 

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسن  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .لبنیات صادر شود

 .ماهه امسال صادر شده است 1۰در  لبنیات هزار تن انواع 8۰۵میلیون تن شیر در کشور تولید و  ۹.۶رکنی گفت: تاکنون 

ایران به سایر کشورها و اخیرا به بعضی از ایالت های آمریکا صادر شده و مابقی آن نیاز  محصوالت لبنی درصد انواع 1۰وی افزود: 

 :صد عنوان و تصریح کرددر 1۰8رکنی، درصد خوداتکایی تولید شیر در کشور را .داخلی را به طور کامل تامین کرده است

 .کیلوگرم می باشد 11۰کیلوگرم و در ایران  1۰۹در دنیا برای هر نفر  میانگین مصرف سرانه شیر

 1۶۰تا  1۵۰وی اظهار داشت: با این حال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می گوید مصرف سرانه شیر در کشور باید به 

 .کیلوگرم برای هر نفر برسد

هزار  8۲۰درصد عنوان کرد و گفت:  ۹۰در کشور را  تولید گوش  قرمزجهاد کشاورزی در ادامه ضریب خوداتکایی معاون وزیر 

 .هزار تن از سایر کشورها تامین می شود 1۰۰تن گوشت قرمز در داخل تولید و حدود 

از واردات به گوشت گرم اختصاص وی اضافه کرد: در گذشته گوشت منجمد وارد می شد اما با توجه به تغییر ذایقه مردم، بخشی 

 .کیلوگرم برای هر نفر می باشد 11.۵رکنی افزود: مصرف سرانه گوشت قرمز در ایران .یافته است

درصد از  1۵وی در ادامه بر اصالح نژادی در صنعت مرغداری کشور تاکید کرد و اذعان داشت: طی پنج سال اخیر نزدیک به 

 .صنعت مرغ کشور اصالح ساختار شده و در زنجیره های تامین قرار گرفته است

در کشور را نسبت به دنیا مثبت ارزیابی  ظرفی  تولید مرغ تخم گذارمعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه 

 .میلیون تن می باشد 1.3و تصریح کرد: ظرفیت تولید تخم مرغ در ایران 

هزار تن تولید تخم مرغ داشتیم، گفت: به علت شیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان تا امروز بیش از  ۹3۰وی با بیان این که امسال 

میلیون قطعه از جمعیت طیور تخم گذار معدوم شده که بخش زیادی از آن با ظرفیت هایی که داشته ایم جایگزین و در نیمه ۲۵

 .م مرغ از طریق واردات تامین شددوم دی نیز بخشی از کمبود تخ

 . رکنی با این حال افزود: تراز تجاری تخم مرغ در کشور مثبت است

 .کیلوگرم برای هر نفر عنوان کرد ۹.۵کیلوگرم و در دنیا را  11.۵وی سرانه مصرف تخم مرغ در ایران را 

درصد آن را هم  1۰ر تولید تخم مرغ داشته باشیم و درصد نیاز کشو 1۰۰معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: ما قادریم باالی 

وی با اشاره به پروژه های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی به دنبال آن هستیم .صادر کنیم

 . هزار تن برسانیم ۹۲۰میلیون تن و تولید گوشت قرمز را به  1۲.۵به  14۰۰که تولید شیر را تا سال 

ی افزود: توسعه اصالح نژاد دام سبک بومی و ایجاد ترکیب های ژنتیکی دام سبک و پر بازده از دیگر برنامه های ما در چارچوب رکن

 .این سیاست است

http://www.yjc.ir/fa/news/۶4۵۲۰۶۵/%D8%AA%D۹%88%D۹%84%DB%8C 
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس - ۱۳۹۶اسفند / /  ۰۵شنبه , 

 استان ۴خرید توافقی شیرخام در 

میلیارد تومان از مشوق صادراتی لبنیات باقی  7۶استان ادامه دارد، گفت: 4یک مقام مسئول با بیان اینکه خرید توافقی شیرخام در 

 است، نشده پرداخت لبنی کارخانجات به هنوز لبنیات صادراتی مشوق سوم فاز اینکه بیان با سید احمد مقدسی.مانده است

که ما امیدوار هستیم سازمان برنامه و بودجه هر چه سریعتر این مبلغ را  مانده باقی یارانه این از میلیاردتومان 7۶: اظهارداشت

اینکه خرید توافقی شیرخام در برخی استانها  وی همچنین با اشاره به.تخصیص دهد تا بازارهای صادراتی لبنیات دچار مشکل نشود

 .ادامه دارد، افزود: خرید توافقی در استانهایی مانند چهارمحال و بختیاری، اصفهان، فارس و خراسان رضوی انجام می شود

در  نجات لبنیرئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه میزان خرید در استانهای مذکور کم است، اضافه کرد: کارخا

 .حال جمع آوری شیر دامداران هستند و به همین دلیل محصول میزان خرید توافقی کاهش یافته است

 .درصد مطالبات دامداران پرداخت شده است 7۰به گفته مقدسی تاکنون حدود 

نه سی خود را در زمیوی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف قیمت شیرخام نیز گفت: هفته گذشته سازمان حمایت نظر کارشنا

تومان به ستاد تنظیم بازار اعالم کرده است و امیدواریم ستاد طی هفته جاری این مساله را مورد بررسی  144۰اجرایی شدن مصوبه 

 .قرار دهد و تصمیم گیری کند

http://iranecona.com/788۲۰/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A 
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 فارس - ۹۶/۱۲/۰۷ : تاریخ

 درصد کاهش یافت ۱۲تعرفه واردات گوشت گوساله به  

  .درصد کاهش یافت 1۲درصد به  ۲۶بر اساس مصوبه هیأت وزیران، سود بازرگانی و حقوق گمرکی گوشت گوساله از  

 .، هیأت وزیران سود بازرگانی و حقوق گمرکی گوشت گوساله را کاهش دادخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

طبق مصوبه هیأت وزیران که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، صنعت، 

به پیشنهاد مشترک وزارت  ۹۶اسفند  ۲ایی ابالغ شد، آمده است: هیأت وزیران در جلسه معدن و تجارت و امور اقتصادی و دار

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب  138صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی به استناد اصل 

 :کرد

 ۲۶( از ۰۲۰11۰1۰( و )۰۲۰۲1۰1۰های )ردیف تعرفه ـ مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله )سرد و منجمد(1

  .یابددرصد کاهش می 1۲درصد به 

  .االجرا استنامه از تاریخ تصویب الزمـ این تصویب2

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1۲۰7۰۰۰37۶ 
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 صادرات و واردات  
 فارس - ۹۶/۱۲/۰۵ : تاریخ

 «جو»درصدی واردات  ۵پیشنهاد تعرفه 

 ۵معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای پایداری تولید و جلوگیری از افزایش قیمت محصوالت دام و طیور، تعرفه 

  .پیشنهاد شد« جو»درصدی واردات 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از پیشنهاد 

 .درصدی این وزارت برای واردات جو خبر داد ۵تعرفه 

دام و طیور، وزارت جهاد  علی اکبر مهرفرد اظهار داشت: به منظور استمرار و پایداری تولید و جلوگیری از افزایش قیمت محصوالت

 .درصدی برای واردات جو در سال آینده را به دولت ارائه کرده است ۵کشاورزی پیشنهاد تعیین تعرفه 

 .ایم تا تعرفه فصلی واردات این نهاده نیز برداشته شودوی افزود: عالوه بر این پیشنهاد کرده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1۲۰۵۰۰1۹۰1 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اسفند / /  ۰۲چهارشنبه , 

 شود تشویق نکنیدها را به واردات محصوالتی که در داخل تولید میواردکننده

شوند و منابع طبیعی مجلس، گفت: واردات محصوالتی که در داخل کشور به میزان کافی تولید می رئیس کمیسیون کشاورزی، آب

در خصوص معاف شدن واردات انواع چای از پرداخت تعرفه گمرکی با بیان اینکه طبیعتا .با فلسفه اقتصاد مقاومتی در تضاد است

شود، اظهار داشت: به عنوان مثال چای تولید داخل ر داخل میتشویق واردات در حوزه تولید محصوالت کشاورزی باعث رکود بازا

را  های گذشتهها در انبارها مانده است و ما حجم قابل توجهی از محصوالت سالعلیرغم کیفیت بسیار باالیی که دارد، خیلی از سال

 .موقع به مصرف نرسیدند در انبارهای شمال کشور داریم که به دلیل عدم مدیریت بازار این محصوالت به درستی و به

شود، سبد خانوار نیز به دلیل قیمت کیفیت و ارزان قیمت وارد کشور مینماینده مردم بجنورد در مجلس گفت: وقتی محصوالت بی

شود. ما نباید اجازه دهیم با شود و عمال محصول کیفی ما از تقاضای کمتری برخوردار میاش به آن کاال جذب میتر توجهپایین

 .شوند به تولید داخل ضربه بخوردیق واردکنندگان به واردات محصوالتی که در داخل کشور به اندازه کافی تولید میتشو

وی در ادامه با اشاره به در تضاد بودن این امر با اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: هر وارداتی که باعث کاهش انگیزه برای تولید محصوالت 

های بالقوه موجود در کشور پیشگیری کند طبیعتا با فلسفه اقتصاد مقاومتی که نگاهی ل شدن ظرفیتدر داخل کشور شود و از بالفع

های موجود در کشور بالفعل شود و واردات دقیقا زا دارد، در تضاد است چراکه توجه اقتصاد مقاومتی به این است که ظرفیتدرون

 .مصداق تضاد با این سیاست است

http://iranecona.com/81۹۹۹/%D۹%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF 
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 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۶اسفند  ۰۱تاریخ: 

 واردات گندم در راه است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:با توجه به کاهش سطح زیر کشت گندم ناشی از تاخیر در اعالم نرخ خرید،در سال زراعی 

 .آینده یکی از واردکنندگان گندم خواهیم بود

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار

اظهار کرد: با وجود پیگیری های مکرر کمیسیون  نرخ خرید تضمینی گندمبا انتقاد از تاخیر در اعالم  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .، تا کنون نرخ خرید تضمینی گندم اعالم نشده استکشاورزی مجلس

کاهش یافته است که این امر را می توان ناشی  تولید محصوالت کشاورزی وی افزود: در دو الی سه سال اخیر، به دالیل مختلفی

 .از تاخیر خرید تضمینی دولت در سال های اخیر اعالم کرد

در سال زراعی جدید به گوش می رسد، بیان کرد: افزایش  نرخ خرید تضمینی گندمثبات  پاپی زاده با اشاره به اینکه زمزمه های

ندادن نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید، یکی از دالیل تاخیر شورای اقتصاد در اعالم نرخ خرید تضمینی به شمار می 

 .رود، با وجود این کشاورزان در سردرگمی و بالتکلیفی به سر می برند

عضو کمیسیون کشاورزی؛ براساس قانون خرید تضمینی، همه ساله نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله  به گفته

 .باید متناسب با تورم و هزینه های تولید اعالم شودگندم 

شت زیر ک وی ادامه داد: رشد نامناسب نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته و تاخیر در اعالم نرخ، تاثیر منفی بر سطح

 .گندم در سال زراعی جدید داشته است

طح تصریح کرد: با توجه به کاهش س سرنوش  خودکفایی گندم پاپی زاده با اشاره به تاثیر تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی بر

 .زیر کشت گندم ناشی از تاخیر در اعالم نرخ خرید، در سال زراعی آینده یکی از واردکنندگان گندم خواهیم بود

http://www.yjc.ir/fa/news/۶443۰73/%D۹%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF% 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۴تاریخ: 

 صادرات گندم تولید داخل، صرفه اقتصادی ندارد

توانمند سازی گندمکاران گفت: با توجه به باال بودن قیمت تمام شده گندم تولید داخل نسبت به گندم خارجی، رئیس بنیاد 

 .صادرات آن برای کشور صرفه اقتصادی ندارد

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار

 براساس برای صادرات آرد به عراق اظهار کرد:  واردات گندم از روسیهبا اشاره به ضرورت نظارت دقیق بر   ،خبرنگاران جوان

های آرد سازی و ایجاد ازی کارخانهس فعال برای صادرات جهت آرد تبدیل و خصوصی بخش توسط گندم واردات بر اخیر مصوبه

ارزش افزوده، باید نظارت دقیقی صورت گیرد تا از سودجویی برخی افراد مبنی بر ورود گندم های وارداتی بر چرخه تولید داخل، 

گیرد، به طوریکه میزان فرآوری  از صفر تا صد باید مورد نظارت قرار واردات گندمبه گفته وی؛ پروسه مونوتورینگ .جلوگیری شود

 .و صادرات محصول حساب و کتاب دقیقی صورت گیرد

های آرد سازی مورد فرآوری قرار نگیرند، احتمال سوء استفاده مبنی بر ورود های وارداتی در کارخانهایمانی ادامه داد: اگر گندم

بازان به سبب اختصاص یارانه به آرد داخلی از آرد آزاد گندم های وارداتی در چرخه تولید داخل وجود دارد و بدیهی است که خ

قبل از فرآوری  گندم های وارداتیبه گفته رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران کمبود نظارت و کنترل بر  .استفاده نکنند

 .دتواند، زمینه را برای فروش گندم های وارداتی به دولت فراهم کنمحصول و ورود به چرخه گندم داخل می

داخلی صرفه اقتصادی ندارد، بیان کرد: با توجه به باال بودن  صادرات گندموی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه 

قیمت تمام شده گندم تولید داخل نسبت به گندم خارجی، صادرات آن برای کشور و بازارهای مقصد؛ به سبب عدم رقابت با سایر 

به بازارهای هدف صادر می شود، افزود: با توجه به  گندم دوروم مازاد داخل، نی با اشاره به اینکهایما.رقبا، صرفه اقتصادی ندارد

کیفیت باالی گندم تولید داخل، گندم دوروم مازاد بر نیاز توسط کارخانجات ماکارانی خریداری می شود که بدین منظور مقداری 

هزارتن گندم مازاد از طریق بورس  3۰تا  ۲۰زی گندمکاران تصریح کرد: رئیس بنیاد توانمند سا.گندم داخلی به ایتالیا صادر شد

کاال عرضه می شود، در حالیکه به سبب شرایط اقلیمی و به منظور ذخایر استراتژیک باید گندم در سیلوها ذخیره سازی شود تا در 

 .صورت تنش آب و هوایی، مجددا واردکننده گندم نباشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/۶44۶۹33/%D8%B۵%D8%A7%D8%A 
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 گندم  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۴تاریخ: 

  هزار هکتار از مزارع گندم ۲۰مبارزه با زنگ زرد در سطح 

 .هزار هکتار از مزارع گندم، پیش بینی شده است ۲۰مبارزه با زنگ زرد در سطح  ۹۶-۹۵یک مقام مسئول گفت: در سال زراعی 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی یحیی ابطالی معاون فنی سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار

اظهار کرد: براساس آخرین ارزیابی ها به غیر از استان اصفهان، جمعیت آفت سن  آف  سن گندمدرباه آخرین وضعیت  ،جوان

 .گندم به دلیل کاهش بارش باران در سایر استان ها باال است

ر از اراضی خبر داد و گفت: براین اساس در یک میلیون و هزار هکتا 7۰۰میلیون و  ۲وی با اشاره به ضرورت مبارزه با آفت گندم در 

 .هزار هکتار اراضی مبارزه با سن مادر و مابقی سن پوره صورت خواهد گرفت 1۰۰

 .به گفته ابطالی با توجه به افزایش جمعیت آفت سن گندم در اماکن زمستان گذران ، رشد گندم عقب تر است

 1۵۰میلیون و  ۲هزار هکتار به  ۹3۰از یک میلیون و  آف  سن گندم د: سطح مبارزه بامعاون فنی سازمان حفظ نباتات ادامه دا

به نیم درصد، تاثیر بسزایی داشته  ۲هزار هکتار در سال گذشته رسید که این امر در ارتقای کیفیت گندم و کاهش سن زدگی از 

 ۹۶-۹۵بیان کرد: در سال زراعی  گندم بیماری زنگ زرد ابطالی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت.است

 .هزار هکتار از مزارع گندم پیش بینی شده است ۲۰مبارزه با زنگ زرد در سطح 

هزار هکتار پیش بینی شده بود، در حالیکه  750تا  7۰۰سطح مبارزه با آفت زنگ زرد در  ۹۵-۹4به گفته وی؛ در سال زراعی 

 .شد کنترل هکتار رهزا ۶۰  کانون کوبی در سطح

خوشه ای در   بیماری لکه نواری گندم و جو معاون فنی سازمان حفظ نباتات تصریح کرد: سالیانه سطح عملیات مبارزه علیه

 .هزار هکتار صورت خواهد گرفت، چراکه این بیماری و آفات ناشی از آن به دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوایی است ۲۵۰تا  ۲۰۰

http://www.yjc.ir/fa/news/۶44۶۶71/%D۹%8۵%D8%A8%D8%A7% 
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 فارس - ۹۶/۱۲/۰۷ : تاریخ

 درصد کاهش یافت ۱۲تعرفه واردات گوشت گوساله به  

  .درصد کاهش یافت 1۲درصد به  ۲۶بر اساس مصوبه هیأت وزیران، سود بازرگانی و حقوق گمرکی گوشت گوساله از  

 .، هیأت وزیران سود بازرگانی و حقوق گمرکی گوشت گوساله را کاهش دادخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ت وزیران که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، صنعت، طبق مصوبه هیأ

به پیشنهاد مشترک وزارت  ۹۶اسفند  ۲معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ابالغ شد، آمده است: هیأت وزیران در جلسه 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب  138ارایی به استناد اصل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و د

 :کرد

 ۲۶( از ۰۲۰11۰1۰( و )۰۲۰۲1۰1۰های )ـ مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله )سرد و منجمد( ردیف تعرفه1

  .یابددرصد کاهش می 1۲درصد به 

  .االجرا استنامه از تاریخ تصویب الزمـ این تصویب2

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1۲۰7۰۰۰37۶ 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۲تاریخ: 

 افزایش قیمت گوشت ارتباطی به قاچاق دام زنده ندارد

شورای تأمین کنندگان دام زنده گفت: افزایش قیمت گوشت در خرده فروشی تنها ناشی از سودجویی مغازه داران و عوامل رئیس 

 .توزیع است و ارتباطی به قاچاق دام ندارد

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی منصور پوریان رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار

وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به ذخایر مناسب گوشت و  گوش  قرمز با اشاره به اینکه محدودیتی در توزیع ،خبرنگاران جوان

 .وضعیت مناسب واردات در ایام پایانی سال نوسان خاصی نخواهیم داشت

خبر داد و گفت: نوسان نرخ ارز در میزان واردات گوشت تأثیر بسزایی داشته به طوریکه میزان  واردات گوش وی از کاهش 

 .ش یافته استهای اخیر کاهواردات نسبت به ماه

 .شودتن گوشت به صورت هفتگی از کشورهای آسیای میانه و استرالیا وارد می 7۰به گفته پوریان در شرایط کنونی، رقمی معادل 

هزار  3۶هزار تومان اعالم کرد و گفت: همچنین هر کیلو الشه با نرخ  17تا  ۵۰۰هزار و  1۶وی نرخ هر کیلو دام زنده در میادین 

 .شودده فروشی عرضه میتومان درب عم

رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده با اشاره به اینکه افزایش قیمت گوشت در خرده فروشی ارتباطی به قاچاق دام ندارد، تصریح 

کرد: نرخ الشه داخلی در هفته های اخیر درب عمده فروشی از ثبات نسبی برخوردار بوده است و نوسان قیمت در خرده فروشی 

 .شی از سودجویی مغازه داران و عوامل توزیع استتنها نا

http://www.yjc.ir/fa/news/۶44۲81۰/%D8%A7%D۹%81%D8%B۲%D 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۶تاریخ: 

 رمز در بازار/ کمبودی در توزیع گوشت وجود نداردقثبات نرخ گوشت 

 .رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده از ثبات نرخ گوشت قرمز در بازار خبر داد

گروه اقتصادی باشگاه  یصنعت،تجارت و کشاورز منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار

هزار  34تا  3۲خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو الشه داخلی درب عمده فروشی  ثبات نرخ گوش  در بازار، از خبرنگاران جوان

 .تومان عرضه می شود که در مقایسه با ماه های اخیر تفاوتی نداشته است

به منظور کنترل بازار و جلوگیری از نوسان قیمت در ایام پایانی سال، وارد می  گوش  قرمزتن  8۰تا  7۰به گفته وی؛ روزانه 

 .تومان اعالم کرد ۵۰۰هزار و  ۲۹و اوراسیا  8۰۰هزار و  30 نرخ هر کیلو گوش  استرالیا وارداتی پوریان.شود

به اینکه کمبودی در توزیع گوشت در ایام پایانی سال وجود ندارد، بیان کرد: با توجه  کنندگان دام زنده با اشارهرئیس شورای تامین

 .به ذخایر مناسب بخش خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام، نگرانی مبنی بر نوسان قیمت در ایام پایانی سال در بازار وجود ندارد

د: با توجه به افزایش نرخ ارز و ثبات نرخ گوشت وارداتی، وی با اشاره به تاثیر نوسان نرخ ارز در واردات گوشت قرمز افزو

 .واردکنندگان با مشکالت متعددی در امر واردات روبرو هستند

در خرده فروشی ها تصریح کرد: با توجه به افزایش تقاضا و نرخ ارز و سودجویی قصابان و  افزایش نرخ گوش  پوریان با انتقاد از

 .وساناتی در بازار روبرو شده است؛ در حالیکه مشکلی در سیستم توزیع وجود نداردشبکه های توزیع، نرخ گوشت با ن

http://www.yjc.ir/fa/news/۶4۵۰4۰۰/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۲تاریخ: 

 تومان 7۵۰۰مرغ ارزان شد/ نرخ هر کیلو مرغ 

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی افزایش کشتار پس از تعطیلی و ازدیاد عرضه نسبت به تقاضا را دلیل اصلی کاهش 

 .قیمت مرغ، اعالم کرد

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

هزار و  ۵در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ 200کاهش ، از خبرنگاران جوان

و خرده فروشی های  ۲8۰هزار و  7، غرفه های میادین میوه و تره بار 8۰۰هزار و  ۶تومان، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن  300

 .تومان است ۵۰۰هزار و  7سطح شهر 

 .دانست قیم  مرغ کاهش اصلی دلیل را تقاضا به نسبت عرضه ازدیاد  و تعطیلی از پس  وی افزایش کشتار

ای آتی را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به افزایش تقاضا در ایام پایانی هفته، نرخ مرغ مجددا روند در روزه نرخ مرغیوسفی 

 .صعودی به خود خواهد گرفت

تا  ۵۰۰هزار و  8و مرغ آماده به طبخ  500 و هزار 5 زند  مرغ کیلو هر واقعی نرخ رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی،

 .هزار تومان اعالم کرد ۹

بستگی دارد، بیان کرد: با توجه به ذخیره سازی شرکت  بازار گوش  قرمزوی با اشاره به افزایش نرخ مرغ در ایام پایانی سال به 

پشتیبانی امور دام و عرضه گوشت قرمز با نرخ های مصوب، قیمت مرغ نوسان چندانی نخواهد داشت که این امر به زیان مرغدار 

 .تمام می شود

تومانی، حدود  1۰۰در بازار تصریح کرد: در یک هفته اخیر هر کیلو ذرت با افزایش  نرخ نهاد  های دامی د از نوسانیوسفی با انتقا

 .تومان درب مرغداری عرضه می شود ۹۰۰هزار تومان و کنجاله سویا هزار و 

هزار، سینه  13، سینه با کتف ۶۰۰ر و هزا 7، ران مرغ بدون کمر ۶۰۰هزار و  ۶این گزارش می افزاید؛ نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

 .هزار تومان است 16و فیله مرغ  14بدون کتف 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶447۲17/%D۹%8۵%D8%B1%D8% 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۷تاریخ: 

 هزار میلیارد تومان به تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یافت 2

 .یابدهزار میلیارد تومان تسهیالت به حوزه مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص می ۲یک مقام مسئول گفت: سال آینده 

 زاسیونمکانی توسعه مرکز رئیس عباسی کامبیز کشاورزی جهاد وزارت از نقل به ،خبرنگاران جوان گروه اقتصادی باشگاه به گزارش

میلیارد تومان از محل  8۰۰میلیارد تومان از محل خط اعتباری و نزدیک به  1۲۰۰ مبلغ این از: کرد اظهار کشاورزی، جهاد وزارت

 درصد تامین می شود. ۶و  4با کارمزد  روستایی و عشایریمناطق قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در 

 است. بخش کشاورزیدرصد با فناوری های نوین در  ۶و  4وی افزود: اولویت در پرداخت تسهیالت ارزان قیمت با نرخ کارمزد 

ن در حوزه مکانیزاسیون میلیارد توما 1۵۰تا  1۰۰رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد: ظرف پنج سال اخیر ماهانه 

برابر سرمایه گذاری دولت قبلی در  1۰کشاورزی سرمایه گذاری شده است.عباسی تصریح کرد: این میزان سرمایه گذاری معادل 

 بخش مکانیزاسیون است.

 اسب بخار در هکتار رسید. 1.۶۲به گفته وی با این میزان سرمایه گذاری در دولت های یازدهم و دوازدهم ضریب مکانیزاسیون به 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶4۵۲84۲/۲%D-۹%87%D8%B۲%D8%A 
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 فارس - ۹۶/۱۲/۰۵ : تاریخ

 لیتر در هکتار است  ۴۰جهاد کشاورزی کاهش مصرف سم به 

رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حوزه عملیات سمپاشی در کشور، سیاست وزارت جهاد کشاورزی کاهش 

  .در هکتار استلیتر  4۰لیتر به یک دهم این رقم یعنی  4۰۰مصرف محلول سم در هکتار از میانگین 

یون المللی مکانیزاس، کامبیز عباسی امروز در حاشیه افتتاح دومین نمایشگاه بینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های زراعی این میزان سمپاش توربیناما با استفاده از  شد،لیتر محلول سم در هکتار مصرف می 4۰۰کشاورزی در تهران گفت: قبالً 

 .لیتر در هر هکتار کاهش دادیم که تالش داریم باز هم آن را کاهش دهیم ۲۰۰را به 

ها، های ما این است که با مناسب شدن سرعت عملیات سمپاشی و افزایش روش عرض بوموی اظهار داشت: یکی دیگر از سیاست

 .شاهد لهیدگی محصوالت تولیدی نباشیم

هستند و  1۲تا  8،  ۶گیرند، بین مضارب هایی که در کشور ما مورد استفاده قرار میی ادامه داد: این بدان معنی است که بومعباس

 .متر برسانیم تا با یک بار تردد ماشین بتوانیم سطح و حجم وسیعی را سمپاشی کنیم 3۰سعی داریم آن را به بیش از 

 .سمپاش پنج هزار لیتری است که توسط تولیدکننده داخلی در حال تولید استها، وی اضافه کرد: یکی از این سمپاشی

هزار لیتری است که توسط تولیدکنندگان داخلی در حال تولید و روش دیگر آن  ۵وی اضافه کرد: یکی از روشهای ما سمپاشی 

 .شود انجام جداگانه صورت به کار این متعددی هاینازل با  است که سمپاشی به جای آن که با یک نازل انجام

، گفت: کنیمرئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه از کشاورزان برای استفاده از فناوریهای نوین حمایت می

شود، اعتباری تسهیالتی دیگری گیری کشاورزها از روشهای نوین که برای تجهیزات کشاورزی و روشهای آبیاری اعطا میبرای بهره

 .شوددرصد اعطا می ۶تا  4های نوین در بخش کشاورزی با کارمزد ی فناوریبرا

آالت داخلی قیمت دارند و ما با پیشرفتی که در تولید این محصوالت داشتیم، برابر ماشین 4آالت خارجی وی گفت: ماشین

 .های کمتری تامین کنیمتوانستیم نیاز کشاورزان با قیمت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1۲۰۵۰۰۰۹۹3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961205000993


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۲تاریخ: 

 تجدید پذیرهای المللی محیط زیست و انرژیگشایش دومین نمایشگاه بین

المللی های داخلی و خارجی در نمایشگاه بینهای تجدیدپذیر با مشارکت شرکتالمللی محیط زیست و انرژیدومین نمایشگاه بین

 .آغاز به کار کرد

المللی محیط زیست و نمایشگاه بین  دومین، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانصنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

، معاون وزیر صنعت معدن های نوانرژی های تجدیدپذیر با حضور مقامات سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمانانرژی

 .های مرتبط گشایش یافتیهها و اتحادتجارت، روسای انجمن

کشور خارجی از نروژ، چین، آلمان، ترکیه،  10شرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسالمی ایران و  ۲۲۰در این نمایشگاه بیش از 

ترین تولیدات، صنایع و خدمات خود را به نمایش عموم کره جنوبی و ایتالیا جدیدترین و نوین یونان، اتریش، تایوان، سوئیس،

تامین، تجهیز و نصب  دستاوردهای عرصه حفاظ  محیط زیس ،المللی محیط زیست آخرین در نمایشگاه بین.شتندگذا

، پایش آلودگی هوا، آب و پساب و سازی مصرف انرژیبهینههای پاک، بازیافت، تصفیه و تجهیزات زیست محیطی، انرژی

 .های معتمد داخلی و خارجی ارائه شده استتجهیزات آزمایشگاه

های این حوزه از جمله انرژی خورشیدی، انرژی های تجدیدپذیر نیز جدیدترین دستاوردها و فناوریالمللی انرژیدر نمایشگاه بین

های انرژی، تجهیزات جویی حاملجویی مصرف برق، صرفهسازی مصرف، صرفهوری انرژی، بهینهبادی، انرژی زمین گرمایی، بهره

های بادی، های خورشیدی، توربینافزار مانیتورینگ مولدهای خورشیدی، نیروگاهورشیدی، نرمهای خزیست محیطی، آب گرمکن

سازی ادوات به نمایش گذاشته های توزیع برق، کنتورهای دیجیتال، تولید و بهینههای هیبریدی، شبکهممیزی انرژی و سیستم

المللی محیط زیست حضور دارند و برخی از آنها ه بیناستان کشور در نمایشگا 31تشکل زیست محیطی از  1۰۰حدود .شده است

 .پردازندبه ارائه تجربیات موفق خود در راستای حفظ محیط زیست می

قه های این حوزه در منطجویی انرژی که یکی از بزرگترین نمایشگاهوری و صرفههای تجدیدپذیر، بهرهالمللی انرژینمایشگاه بین

ها، صنعتگران و متخصصان ایرانی و ها، سازمانای برخوردار است و در آن شرکتاز جایگاه ویژهشود نیز خاورمیانه محسوب می

جویی و های نو و تجدیدپذیر و نیز صرفههای مرتبط با انرژیترین و جدیدترین محصوالت، خدمات و تکنولوژیخارجی نوین

 .اندسازی مصرف انرژی را در معرض دید عالقمندان قرار دادهبهینه

http://www.yjc.ir/fa/news/۶44۶۶44/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C% 
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 فارس - ۹۶/۱۲/۰۶ : تاریخ

 درصد بذر توزیعی در کشور تولید داخل است 9۸سال آینده/  ۲خودکفایی در تولید کود سولفات پتاسیم تا 

 ۲۰۰شود، تنها هزار تن بذری که ساالنه در کشور توزیع می 1۰۰مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: از مجموع  

  .کنیم و هدف ما تولید بذر با تکنولوژی روز دنیا در داخل کشور استتن وارد می

، حمید رسولی بعدازظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران که در نمایشگاه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در برنامه ابالغی ما در  اشاره کرد و گفت: ۹۶های این شرکت در سال آالت کشاورزی برگزار شد، به تحقق برنامهالملل ماشینبین

ماه هزار تن انواع کودهای فسفاته، پتاسه و ازته را توزیع کنیم که تا پایان بهمن ۵و  3۰۰میلیون و  ۲بود که تکلیف شده  ۹۶سال 

هزار تن  7۰۰ایم و قرارداد ما در این حوزه منعقد شده است و نزدیک به یک میلیون و هزار تن آن را تدارک دیده 1۰۰میلیون و  ۲

 .ایمهای بزرگ کارگزاری قرار دادهایم و در اختیار شرکتل گرفتهاز این کودها را نیز حمل کرده و تحوی

هزار تن کودهای  3۰۰وی با اشاره به آغاز کشت بهاره در کشور و نیاز به توزیع کودهای شیمیایی خاطرنشان کرد: در این زمینه 

 .مرور در اختیار کشاورزان قرار گیردازته، فسفاته و پتاسه ذخیره شده تا به

ل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همچنین بر عدم افزایش قیمت کودهای توزیعی توسط دولت به کشاورزان تأکید کرد مدیرعام

های خود طی هفته گذشته بحث افزایش قیمت کود اوره را مطرح کردند که استرس به و افزود: برخی دالالن به دنبال سودجویی

 .است ۹۵های مصوب سال ای کود همان قیمتهکه قیمتفضای کشاورزان منتقل شده بود درصورتی

ماه در ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفته شد بهمن 3۰ماه و جلسه بهمن ۲8وی اضافه کرد: پیرو جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در 

رضه را ع های سال گذشته آنو تأکید مؤکد دولت بر آن است که قیمت کودهای کشاورزی تغییری نداشته باشد و ما با همان قیمت

نسبت به  ۹۶شده کود شیمیایی در سال تمام های جانبی قاعدتاً قیمتخبرنگار فارس پرسید؛ به دلیل نرخ تورم و هزینه.کنیممی

رسولی  شود، کهسال قبل از آن بیشتر است و آیا پایین نگه داشتن دستوری قیمت کود شیمیایی سبب کاهش کیفیت آن نمی

هایی را وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته که نوسانات داریم و یک قیمت فروش، تدابیر و سیاست پاسخ داد: ما یک قیمت خرید

کند که افزایش قیمتی برای کشاورزان لحاظ نشود و کمتر بازار را مدیریت کند و با این کار سهم یارانه را بیشتر کرده و سعی می

 .زی اعمال نشده باشدسالی را داریم که اندک افزایش قیمت در کودهای کشاور

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همچنین در مورد وضعیت توزیع بذر و تأمین آن از محل تولید داخل یا واردات گفت: 

ویژه بذرهای استراتژیک کنیم، بهدرصد از بذر مورد استفاده در کشور را در داخل تأمین می ۹۵توان گفت که بیش از به جرأت می

شود و شاید های روغنی نیز بخش قابل توجهی در داخل تولید می، جو و برنج صد درصد داخلی است و در بخش دانهمانند گند

 .تن بذر وارد کردیم ۲8۲امسال  کنیم،هزار تن بذری که ساالنه تأمین و توزیع می 1۰۰بتوان گفت از مجموع 

وئیس و فرانسه عنوان کرد و گفت: سال گذشته از فرانسه مقدار کمی در ساسترالیا،وی مبدأ واردات بذر را کشورهایی ازجمله آلمان،

هزار کیلوگرم بذر برداشت کنیم و  73کیلوگرم بذر نمونه وارد کردیم که با کشت آن در مزارع نمونه مادر توانستیم  ۲۵3حد 

 .روز دنیا را در داخل داشته باشیمرویکرد ما این است که تکنولوژی تولید بذر به

ترین کودها در داخل کشور خبر داد و گفت: طبق اعالم قیمتعنوان یکی از گرانی همچنین از تولید کود سولفات پتاسیم بهرسول

شد، اما با هزار تن کودهای پتاسه نیاز داریم که تا چند سال گذشته صد درصد وارد می 4۰۰مؤسسه خاک و آب کشور ساالنه به 

شود و امیدواریم با ایجاد دو واحد بزرگ در سمنان و کود در کشور بخشی در داخل تولید میهای تولید این نوع ایجاد کارخانه
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درصد از نیاز کشور را خودمان تولید کنیم و تا دو ـ سه سال آینده در این حوزه صد درصد به  ۵۰زودی آذربایجان غربی به

 ۵ مورد وضعیت تولید کود اوره در کشور هم گفت:مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همچنین در .رسیمخودکفایی می

میلیون تن است  ۲.۵تا  ۲کند که مصرف ما ساالنه چیزی حدود میلیون تن کود اوره تولید می ۵شرکت پتروشیمی ساالنه بیش از 

 .درصد آن را صادر کرد و طبق مصوبه هیأت وزیران صادرات بعد از تأمین نیاز داخل است ۵۰توان که می

ای و متخلف در حوزه تولید کودهای شیمیایی اشاره کرد و گفت: در سال جاری های زیرپلهچنین به تخلف برخی از شرکتوی هم

موقع آنها پلمپ و روند قضایی آغاز مورد سوءاستفاده از برند شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی رخ داده بود که با شناسایی به 3۵

 .با لوگوی شرکت ما بود که در قزوین اتفاق افتاده بودتن کود  ۶۰شد که یک نمونه آن تولید 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1۲۰۶۰۰13۰۶ 
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 نهاده  
 فارس - ۹۶/۱۲/۰۵ : تاریخ

 لیتر در هکتار است  ۴۰جهاد کشاورزی کاهش مصرف سم به 

رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حوزه عملیات سمپاشی در کشور، سیاست وزارت جهاد کشاورزی کاهش 

  .لیتر در هکتار است 4۰لیتر به یک دهم این رقم یعنی  4۰۰مصرف محلول سم در هکتار از میانگین 

یون المللی مکانیزاس، کامبیز عباسی امروز در حاشیه افتتاح دومین نمایشگاه بینخبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی به گزارش 

میزان  های زراعی ایناما با استفاده از سمپاش توربین شد،لیتر محلول سم در هکتار مصرف می 4۰۰کشاورزی در تهران گفت: قبالً 

 .لیتر در هر هکتار کاهش دادیم که تالش داریم باز هم آن را کاهش دهیم ۲۰۰را به 

ها، های ما این است که با مناسب شدن سرعت عملیات سمپاشی و افزایش روش عرض بوموی اظهار داشت: یکی دیگر از سیاست

 .شاهد لهیدگی محصوالت تولیدی نباشیم

هستند و  1۲تا  8،  ۶گیرند، بین مضارب هایی که در کشور ما مورد استفاده قرار میاست که بوم عباسی ادامه داد: این بدان معنی

 .متر برسانیم تا با یک بار تردد ماشین بتوانیم سطح و حجم وسیعی را سمپاشی کنیم 3۰سعی داریم آن را به بیش از 

 .ه توسط تولیدکننده داخلی در حال تولید استها، سمپاش پنج هزار لیتری است کوی اضافه کرد: یکی از این سمپاشی

هزار لیتری است که توسط تولیدکنندگان داخلی در حال تولید و روش دیگر آن  ۵وی اضافه کرد: یکی از روشهای ما سمپاشی 

 .شود انجام جداگانه صورت به کار این متعددی هاینازل با  است که سمپاشی به جای آن که با یک نازل انجام

، گفت: کنیممرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه از کشاورزان برای استفاده از فناوریهای نوین حمایت میرئیس 

شود، اعتباری تسهیالتی دیگری گیری کشاورزها از روشهای نوین که برای تجهیزات کشاورزی و روشهای آبیاری اعطا میبرای بهره

 .شوددرصد اعطا می ۶تا  4کشاورزی با کارمزد های نوین در بخش برای فناوری

آالت داخلی قیمت دارند و ما با پیشرفتی که در تولید این محصوالت داشتیم، برابر ماشین 4آالت خارجی وی گفت: ماشین

 .های کمتری تامین کنیمتوانستیم نیاز کشاورزان با قیمت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1۲۰۵۰۰۰۹۹3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961205000993


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

 

 نهاده
 فارس - ۹۶/۱۲/۰۵ : تاریخ

 یابد ای افزایش نمیقیمت کودهای یارانه

عنوان افزایش هیچ مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: قیمت فروش کودهای شیمیایی به کشاورزان ثابت بوده و به

، حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .نخواهد یافت

ای برای زی برنامهمورد شایعه گران شدن قیمت فروش کودهای شیمیایی به ویژه اوره به کشاورزان گفت: وزارت جهاد کشاور

 گونه افزایشای به کشاورزان هیچافزایش قیمت فروش کودهای کشاورزی ندارد و طی یک سال گذشته قیمت فروش کودهای یارانه

 .نداشته و در ادامه نیز افزایش نخواهد یافت

وره نخواهیم داشت و کودهای ای از جمله اگونه افزایش در قیمت فروش کودهای یارانهوی به کشاورزان اطمینان داد که هیچ

 .های مصوب از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی آماده عرضه و فروش استموردنیاز کشاورزان با قیمت

 1396/11/30مورخ  چنین جلسهکمیسیون اقتصادی دولت و هم 13۹۶/11/۲7، وفق مصوبات جلسه خبرگزاری فارسبه گزارش 

های پتروشیمی موردبررسی قرار گرفت و مقرر شد که قیمت خرید اوره از ستاد تنظیم بازار قیمت خرید کود اوره از شرکت

 .گونه افزایشی در اختیار بخش کشاورزی قرار گیردهای قبلی و بدون هیچهای مذکور هم چنان با قیمتشرکت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1۲۰۵۰۰۰74۹ 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۵تاریخ: 

 های دامی/افزایش تعرفه واردات کنجاله سویا، منتفی شدبازار آشفته نهاده

های دامی ها از طریق واردات، قیمت نهادهتوجه به نوسان نرخ ارز در روزهای اخیر و تامین نهادهیک مقام مسئول گفت: با 

 .دستخوش تحوالتی در بازار قرار گرفت

گروه اقتصادی باشگاه  رت و کشاورزیصنعت،تجا مجید موافق قدیری رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان در گفتگو با خبرنگار

اظهار کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز در روزهای اخیر و تامین  بازار نهاد  های دامی با اشاره به آخرین وضعیت ،خبرنگاران جوان

 .درصد نهاده ها از طریق واردات، قیمت نهاده های دامی دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گرفت 8۰بیش از 

وارداتی با روند با ثباتی در یک ماه اخیر در بازار خبر داد و گفت: البته نرخ جو  درصدی نرخ کنجاله سویا 15افزایش وی از 

همراه بوده است و واردات آن با ارز آزاد مهم ترین مشکل واردکنندگان به شمار می رود که واردکنندگان به سبب نوسان نرخ دالر 

 .ندارند محصول این واردات  ای برایو افزایش قیمت تمام شده، انگیزه

ازار بیان کرد: با توجه به وضعیت مناسب محصول در بنادر و روند در ب نرخ ذرت موافق قدیری با اظهار خرسندی از وضعیت

این مقام مسئول کاهش شدید نقدینگی در واحد های پرورش دام و طیور ناشی از .کاهشی قیمت، مشکلی در واردات ذرت نداریم

ن گوشتی توسط کشتارگاه ها را شیوع آنفلوانزا طیور، فروش قیمت مرغ طبق نرخ تمام شده تولید و تاخیر در پرداخت پول مرغدارا

نرخ هر کیلو کنجاله سویا داخلی وی .عاملی مهم در کاهش سرمایه گذاری در بخش و تعطیلی تعدادی از مراکز پرورش دانست

تومان است که قیمت ذرت  1۰۵۰تومان و جو دامی  88۰تومان اعالم کرد و گفت: متوسط نرخ هر کیلو ذرت  1۰8۰را و خارجی 

 .درصد افزایش داشته است 1۰درصد کاهش و جو دامی  ۹تا  8اه اخیر نسبت به یک م

 مخالف  وزارت جهاد با افزایش تعرفه واردات کنجاله سویا 

خبر داد و افزود: بنابر دستور صریح رئیس  واردات کنجالهموافق قدیری از مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با افزایش تعرفه 

وبه ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی تعرفه واردات کنجاله سویا، نباید افزایش یابد جمهور، معاون اول رئیس جمهور، مص

 .چراکه این امر در افزایش قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی و کاالهای اساسی، تاثیر بسزایی دارد

ورزی متولی عرصه تجارت، واردات و تولید رئیس انجمن خوراک دام و طیور آبزیان ادامه داد: بنابر قانون تمرکز، وزارت جهاد کشا

واردات کنجاله است که با وجود پیشنهاد یکی از معاونت های صنعت و معدن به کمیسیون ماده یک، مبنی بر افزایش تعرفه 

فت خالبدون هماهنگی با این وزارتخانه، وزارت جهاد با همکاری تشکل های تولیدی و اتاق بازرگانی به شدت با این موضوع م سویا

 .کرد که در نهایت این موضوع از دستور کار خارج شد

وجه به آنکه روند قیمت دو کاالی اصلی از جمله کنجاله ت با  در روزهای آتی را پیش بینی کرد و افزود: بازار نهاد  های دامی وی

در روزهای آتی در بازار داخل افزایش  سویا و جو در بازارهای جهانی افزایشی است، طبیعتا این موضوع در افزایش نرخ کنجاله سویا

این مقام مسئول ادامه داد: کشورهای اصلی تولیدکننده این کاالی مهم و استراتژیک از جمله آرژانتین، آمریکا و . خواهد داشت

ه وبرو است کای که آرژانتین با کاهش انبار و شرایط نامساعد آب و هوایی ربرزیل در داخل کشور وضعیت متفاوتی دارند، به گونه

 .در نهایت این امر، افزایش قیمت کنجاله سویا در بازار را به همراه داشته است

در دیگر کشورهای مهم تولیدکننده، تصریح کرد: چین خریدار اصلی  افزایش قیم  کنجاله سویاموافق قدیری با اشاره به دالیل 

کنجاله سویا از آمریکا و برزیل است و از آنجا که چین حجم باالیی کنجاله سویا از برزیل خریداری کرده و از طرفی برزیل به سبب 
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در برابر افزایش تقاضا نوسان قیمت دور از مشکالت حمل و نقل نتوانسته به تمامی تعهدات خود عمل کند؛ بنابراین با کاهش عرضه 

 .انتظار نیست

 های روغن کشی نیستکنجاله سویای داخلی، جوابگوی نیاز کارخانه

داخلی، جوابگوی نیاز کارخانه های روغن کشی کشور نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه تولید  کنجاله سویا وی با بیان اینکه

یست؛ بنابراین با توجه به روند افزایشی قیمت جهانی کنجاله سویا نشان از استمرار روند صعودی داخل، جوابگوی نیاز کارخانه ها ن

در این فصل ذرت   :افزود و دانست مناسب را دامی ذرت قیمت و  این مقام مسئول وضعیت موجودی.این محصول در داخل است

 یم فروش به  ود و از آنجا که این کشور محصول خود را به یورواوکراین تامین می ش از تنها  مورد نیاز به سبب شرایط آب و هوایی

 یک از بیش موجودی سبب به که است بوده تاثیرگذار بازار در محصول این قیمت در یورو داخلی و جهانی نرخ نوسان رساند،

 .نداریم بخش این در چندانی مشکل  کشور، بنادر در ذرت تن میلیون

در روزهای آتی خبر داد و گفت: این هفته عربستان صعودی مناقصه بین المللی خرید جو را  جو افزایش نرخاین مقام مسئول از 

 .دالر در بنادر شمالی خواهد شد ۲۶۰برگزار خواهد کرد که این موضوع منجر به افزایش نرخ جو به قیمت حداقل 

قیم  گندم و برگزاری این مناقصه در نوسان وی ادامه داد: با توجه به آنکه گندم دامی، جایگزین محصول جو است، از این ر

رئیس انجمن خوراک دام و طیور و .دالر خواهد رسید ۲43تاثیرگذار خواهد بود؛ به طوریکه نرخ این محصول به بیش از  داخلی

امر  آنجا که اینش یافته است و از کاه فصل، پایان به شدن نزدیک سبب به انبارها در قزاقستان جو ذخایر  آبزیان در خاتمه گفت:

ای به واردات این محصول به ستاد تنظیم در افزایش قیمت این محصول تاثیرگذار است؛ پیشنهادی مبنی بر تخصیص ارز مبادله

 .بازار داده شده است تا قیمت این محصول در بازار داخل دستخوش تغییر و تحوالتی قرار نگیرد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶4۵۰4۲۲/%D8%A8%D8%A7%D8%B 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۰۵تاریخ: 

 کاهش مصرف سم به یک دهم درصد در هر هکتار

لیتر به یک دهم درصد در  4۰۰یک مقام مسئول گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی، کاهش مصرف محلول سم از میانگین 

کامبیز عباسی رئیس مرکز  ،ادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتص صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .هکتار است

توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد در حاشیه افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، نهاده ها وسیستم های نوین آبیاری 

لیتر به  4۰۰میانگین اظهار کرد: در حوزه عملیات سم پاشی در کشور سیاست وزارت جهاد کشاورزی کاهش مصرف محلول سم از 

گرفت که با استفاده از در هکتار صورت می لیتر محلول سم 400وی افزود: در گذشته مصرف .یک دهم درصد در هکتار برسانیم

عباسی ادامه داد:با مناسب .لیتر در هکتار رساندیم، که باز هم در نظر داریم آن را کاهش دهیم ۲۰۰سمپاشی توربین های زراعی به 

ها، در صدد هستیم تا شاهد لهیدگی محصوالت تولیدی نباشیم، این امر عملیات سم پاشی و افزایش روش عرض بوم شدن سرعت

برسانیم تا با یک بار تردد ماشین  1۲و  ۶،8گیرند را به مضارب هایی که در کشور مورد استفاده قرار میبدان معناست که بوم

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون با بیان اینکه از کشاورزان برای استفاده از فناوری .بتوانیم، سطح و حجم وسیعی را سم پاشی کنیم

کنیم، افزود: برای بهره گیری کشاورزان از روش های نوین و استفاده از ماشین آالت کشاورزی، تجهیزات های نوین حمایت می

 برابر 4 خارجی آالت ماشین  وی در خاتمه گفت:.ددرصد اعطا می شو ۶تا 4نوین آبیاری در بخش کشاورزی تسهیالتی با کارمزد 

ند؛ بنابراین با پیشرفتی که در تولید ماشین آالت حوزه داخل داشتیم ، توانسته ایم نیاز کشاورزان را دار قیمت داخلی آالت ماشین

 .با قیمت مناسبی تهیه کنیم

http://www.yjc.ir/fa/news/۶4۵۰۲۰۵/%DA%A۹%D8%A7%D۹ 

 

 نهاده
 فودپرس - ۱۳۹۶اسفند / /  ۰۵شنبه , 

 نرخ فروش کود شیمیایی به کشاورزان تغییری نمی کند

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: قیمت فروش کودهای شیمیایی به کشاورزان ثابت بوده و به هیچ عنوان افزایش 

 .یافتنخواهد 

 هایکود فروش قیمت شدن گران شایعه درخصوص رسولی، حمید کشاورزی، حمایتی خدمات شرکت از نقل به به گزارش ایران اکونا

دولت تدبیر و امید و هم چنین وزارت جهادکشاورزی برنامه یی برای افزایش »وره به کشاورزان اظهار نمودند که ا ویژه به شیمیایی

 «کشاورزی نداشته و بیان مطلب فوق شایعه یی بیش نیستقیمت فروش کودهای 

وی افزود: خوشبختانه طی یک سال گذشته قیمت فروش کودهای یارانه ای به کشاورزان هیچ گونه افزایش نداشته و در ادامه نیز 

 .افزایش نخواهد یافت

ای از جمله اوره نخواهیم داشت و کودهای مورد وی به کشاورزان اطمینان داد که هیچ گونه افزایش در قیمت فروش کودهای یارانه 

 .نیاز کشاورزان با قیمت های مصوب از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی آماده عرضه و فروش می باشند
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 13۹۶/11/3۰رسولی اشاره کرد: وفق مصوبات جلسه بیست و هفتم بهمن امسال، کمیسیون اقتصادی دولت و هم چنین جلسه مورخ 

ستاد تنظیم بازار قیمت خرید کود اوره از شرکت های پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت و مقررگردید که قیمت خرید اوره از شرکت 

 .های مذکور هم چنان با قیمت های قبلی و بدون هیچ گونه افزایشی در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد

http://iranecona.com/8۲۰77/%D۹%8۶%D8%B1%D8%%D-AE۹%81% 

 

 

 

 ایران اکونا – ۱۳۹۶اسفند / /  ۰۲چهارشنبه , 

 ماهیگیران ژاپنی از آمریکا درخواست خسارت می کنند

جنگنده آمریکایی دو مخزن سوخت خود را به دریاچه ماهیگیران ژاپنی در شمال این کشور قصد دارند به دنبال آنکه یک جت 

 .محل کسب آنها انداخت، از این کشور درخواست خسارت کنند '\اوگاوارا'\

 .ژاپن، انجمن ماهیگیری محلی، ماهیگیری در این دریاچه را تا تایید ایمنی آب آن ممنوع کرده است 'ان.اچ.کی'به گزارش تلویزیون 

بنابر اعالم وزارت دفاع ژاپن، موتور این .انداخت 'اوگاوارا'آمریکایی دو مخزن سوخت خود را به دریاچه روز گذشته یک جت جنگنده 

این وزارتخانه معتقد .متعلق به آمریکا آتش گرفته بود 'میساوا'جت جنگنده، بامداد سه شنبه اندکی پس از برخاستن از پایگاه هوایی 

این جنگنده به پایگاه خود برگشته است و هیچ گزارشی در .بیرون انداخته شدند است که این مخزن های سوخت به دالیل ایمنی

اکنون انجمن ماهیگران محلی ژاپن قصد دارد به دلیل ممنوعیت ماهیگیری در دریاچه، از آمریکا .مورد جراحت داده نشده است

 .ع وقت از دریاچه بیرون آورده شوندتقاضای جبران خسارات کند انجمن همچنین خواستار آن شده است مخازن سوخت در اسر

به عنوان یک دریاچه  'اوگاوارا'دریاچه  .هزار دالر از دست می دهند ۲8این انجمن برآورد کرده است ماهیگیران، روزانه حدود 

اتفاقی  که چهفرمانده پایگاه آمریکایی میساو با انتشار بیانیه ای گفته است که ارتش در مورد این .ماهیگیری غنی شناخته شده است

 .افتاده است تحقیق خواهد کرد و اضافه کرد که ایمنی سربازان و ساکنان محلی در طول پروازها از باالترین اولویت برخوردار است

وزیر دفاع ژاپن نیز گفته است ما گزارش هایی درباره شناور بودن سوخت و قطعاتی بر سطح این دریاچه دریافت  'ایتسونوری اونودِرا '

م. ما از ارتش آمریکا درباره علت این حادثه سوال می کنیم و خواهیم خواست که برای جلوگیری از بروز دوباره آن اقداماتی را کردی

در سال های اخیر تعدادی حادثه و  .مسایل ایمنی هواپیماهای ارتش آمریکا موضوع داغ مورد بحث در ژاپن شده است.اتخاذ کنند

 .نی های ایمنی شده استسانحه روی داده که موجب نگرا

http://iranecona.com/81۹8۹/%D۹%8۵%D8%A7%D۹%87%DB%8C%DA%AF% 
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