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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

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

 اهم اخبار کشاورزی و آب

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

 بهره مند فرمائید.
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 آب
 فارس - ۹۶/۱۰/۲۹ : تاریخ

 درصد کاهش یافت ۳۳طبق اعالم دفتر مطالعات پایه منابع آب بارندگی در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته 
ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال دی ۲۷های جوی از اول مهر تا های دفتر مطالعات پایه منابع آب، کل ریزشبر اساس داده 

  .دهددرصد کاهش نشان می ۶۱.۴درصد و نسبت به درازمدت  ۳۳.۲قبل، 

وابسته به شرکت مدیریت منابع آب  دفتر مطالعات پایه منابع آبهای ، بر اساس یافتهسخبرگزاری فاربه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ماه دی ۲۷های جوی از اول مهر تا دهد، ارتفاع کل ریزشنشان می 9۶-9۷ایران در وزارت نیرو، وضعیت بارندگی در سال آبی جاری 

متر حدود میلی 95های مشابه درازمدت یعنی متر است که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دورهمیلی ۳۶.۷غ بر بال 9۶سال 

 .دهددرصد کاهش نشان می ۳۳.۲متر( در حدودز میلی 5۴.9درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ) ۶۱.۴

 .گیری شده استمیلیارد مترمکعب اندازه ۶0.۴معادل  9۶ماه دی ۲۷در ضمن حجم کل بارش از اول مهر تا 

درصد کاهش  ۷۲.۳ها مربوط به حوزه آبی مرزی در شرق کشور است که های این دفتر بیشترین کاهش در بارندگیبر اساس داده

ه دریای خزر به درصد کاهش بوده و کمترین کاهش بارندگی مربوط به حوز 59پس از آن حوزه فالت مرکزی ایران با .دهدنشان می

 ۱5.۴متر بارندگی انجام شده است که نسبت به رقم میلی ۷.۴درصد کاهش بوده است و در کل کشور در سال آبی جاری  ۴.9میزان 

دهد بیشترین بارندگی کشور همچنین مطالعات دفتر پایه منابع آب نشان می.دهددرصد کاهش نشان می ۳۳متر سال گذشته میلی

 5۴.۶سو و گرگان بوده است که به میزان متر و پس از آن در قرهمیلی 5۶.۱های بین سفیدرود و هراز به میزان نهدر منطقه در رودخا

 .متر بارندگی در سال آبی جاری اتفاق افتاده استمیلی ۲۶متر بوده است و در مجموع در حوزه دریای خزر میلی

متر میلی ۱۳.۷بی جاری تاکنون ثبت نشده است. در حوزه دریاچه ارومیه های بلوچستان هیچ بارندگی در سال آهمچنین در رودخانه

 ۲9درصد کاهش بارندگی و نسبت به میانگین درازمدت  ۲0.9بارندگی در سال جاری روی داده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 

گی اتفاق افتاده که نسبت به سال قبل متر بارندمیلی ۳.۷در حوزه فالت مرکزی ایران در سال جاری آبی .دهددرصد کاهش نشان می

دهد. همچنین در حوزه هامون ـ هیرمند و مشکیل هیچ درصد کاهش نشان می ۷8درصد کاهش و نسبت به میانگین درازمدت  59

متر ثبت شده و میلی ۳۶۲از نظر استانی بیشترین بارندگی مربوط به گیالن با .گونه بارندگی در سال آبی جاری ثبت نشده است

 .متر ثبت شده استمیلی ۲.9متر و استان یزد با میلی ۲.۱مترین بارندگی در سیستان و بلوچستان با ک

 جوییبر اساس گفته کارشناسان منابع آب، با توجه به کاهش شدید بارندگی در سال جاری، الزم است مردم در مصرف آب صرفه

ای و متراکم حرکت های گلخانها مصرف آبی کمتر و کشتهای بهمچنین در بخش کشاورزی به سمت کشت.جدی داشته باشند

های شود امکانات و تسهیالت بیشتری در اختیار کشاورزان قرار دهند تا نسبت به نصب تجهیزات و سامانهبه دولت توصیه می.کنند

 .قرار دهندنوین آبیاری با هدف کاهش مصرف آب و استفاده بهینه از آب موجود در کشاورزی در اختیار کشاورزان 

ی سازها از هدر رفت و تخریب خاک باید جلوگیری و نسبت به ذخیرهها و درهبا اجرای عملیات آبخیزداری در مسیر سرچشمه رودخانه

های پائین دست سدها به وسیله کانالهای آب پشت سدها نه فقط برای تولید برق آبی، بلکه برای کشاورزی در زمین.آب اقدام شود

از تخریب پوشش گیاهی مراتع با طرح تعادل دام و مرتع خود داری شود و چون قطع درختان جنگل باعث .تقل شودانتقال آب من

  .شود، از تخریب جنگل به شدت جلوگیری شودتخریب زمین و هدر دادن رطوبت خاک می

arsnews.com/newstext.php?nn=http://www.f۱۳9۶۱0۲800098۲ 
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 آب

 فارس - ۹۶/۱۰/۲۸ : تاریخ

 رسانی روستاها تخصیص یافت/شرایط الزم برای باروری ابرها را در اختیار نداریممیلیون دالر برای آب ۳00امسال 
  .معاون وزیر نیرو گفت: براساس اطالعات راداری هواشناسی، امسال شرایط مناسبی از نظر جوی برای باروری ابرها تا امروز نداشتیم 

، معاون وزیر نیرو گفت: امسال براساس اطالعات راداری هواشناسی، و سیماخبرگزاری صدا ، به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

رحیم میدانی گفت: متأسفانه نتوانستیم تجهیزات خودمان را نیز برای .شرایط مناسبی از نظر جوی برای باروری ابرها تا امروز نداشتیم

ل آخرین سالی است که می توانستند مجوزهای الزم برای ای مستعمل آنتونوف روسی که ظاهراً امساپرواز دو فروند هواپیمای اجاره

وی با اشاره به اینکه کنترل و تعمیر دوره ای این هواپیما ها باید در تاجیکستان انجام می شد و .پرواز را دریافت کنند، آماده کنیم

به وزارت دفاع در تالشند مراحل ساخت  منابع مالی آن باید نقدی پرداخت شود، نتوانستیم آن را انجام دهیم، افزود: صنایع وابسته

الزم برای باروری ابرها را انجام دهند و از وزیر دفاع درخواست کردیم که این کار  ( پیرو پاترون های) فشنگ های حاوی یدید نقره

رای خرید فشنگ میدانی ادامه داد: ب.سرعت بیشتری به خود بگیرد، چون بیش از این فشنگ های الزم را از روسیه وارد می کردیم

ها ی حاوی یدید نقره هم باید پول نقد به روسیه پرداخت کنیم به همین دلیل در تالش مذاکره با صنایع هواپیمایی و نیروی هوایی 

سپاه هستیم که بدون استفاده از آن دو هواپیمای روسی که در حال حاضر امکان پرواز ندارند، امکان پرواز با هواپیماهای دیگر وجود 

های داخلی آنها را اجاره فروند هواپیما در زمینه باروری ابرها باشیم و یا از طریق شرکت ۴وی تاکید کرد: باید به فکر خرید .د یا نهدار

 ۱5معاون وزیر نیرو با تاکید بر اینکه باروری ابرها در بهترین شرایط . کنیم که همه اینها نیاز به منابع مالی دارد که باید تامین شود

افزود: اگر در شرایط فعلی  میدانی.میزان بارش را افزایش می دهد، گفت: همین مقدار بارش در برخی مناطق بسیار موثر است درصد

 ۴وی ادامه داد: پیش از این ساالنه .به دنبال آب های ژرف، مدیریت آب، سدسازی هستیم باید باروری ابرها هم گسترش دهیم

میلیارد  ۲میلیارد تومان افزایش یافت که تاکنون  9در نظر گرفته می شد که این رقم امسال به میلیارد تومان برای باروری ابرها 

 .تومان آن به صورت اسناد خزانه تخصیص یافته است

  میلیون دالر برای آبرسانی روستاها تخصیص یافت ۳00امسال 

میلیارد تومان از  ۶۷از صندوق توسعه ملی و حدود هزار و میلیون دالر  ۳00امسال معاون وزیر نیرو گفت: برای آبرسانی به روستاها

میدانی افزود: همه اعتبارات صندوق توسعه ملی در اختیار ما قرار گرفت و از منابع پیش .منابع عمومی دولت پیش بینی شده است

جتمع روستایی در برنامه م ۶۳۶وی گفت: .درصد به صورت اسناد خزانه تخصیص داده شده است ۲0بینی شده عمومی نیز تا امروز 

میلیارد  ۶۷روستا عالوه برآن در برنامه آبرسانی قرار دارندکه با فرض اینکه صددرصد هزار و  ۳۳۶امسال در نظر گرفته شده و هزار و 

ات رهزار نفر جمعیت از آب سالم بهداشتی برخوردار می شوند که به این ترتیب سرجمع با اعتبا 500تومان هم اختصاص یابد حدود 

تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی و اعتبارات عمومی یک میلیون نفر از جمعیت روستایی از آب سالم بهداشتی برخوردار خواهند 

رسانی به روستاهای کشور در سال روستا با برنامه های پیش بینی شده برای آب ۴۳9معاون وزیر نیرو افزود: به این ترتیب هزار و .شد

هزار نفر به آن محقق شده و جمعیت  ۷۲0جاری با جمعیت یک میلیون نفر از آب سالم بهداشتی برخوردار می شوند که تا امروز 

میلیون دالر از صندوق توسعه ملی در  500 پارسالوی ادامه داد: .شوندمند میاز این نعمت بهره 97سال باقیمانده در بهمن و اوایل 

 .میلیارد تومان آن اوایل امسال برای تامین آب شرب هزینه شد ۱500اختیار آب روستایی قرار گرفت که 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳9۶۱0۲۴000۳۴۴ 
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 آب

 فارس - ۹۶/۱۰/۲۵ : تاریخ

 درصد تجهیزات آبیاری در کشور ۹0هزار هکتار زمین کشاورزی/ تولید  ۱۲۲اجرای آبیاری نوین در 
هزار هکتار سامانه نوین آبیاری در اراضی کشاورزی  ۱۲۲های نوین آبیاری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون مجری طرح سامانه 

به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی  خبرگزاری فارسبه گزارش  .هزار هکتار نیز در دست اجراست ۱5۲کشور اجرا شده و 

 500هزار و  ۱۶قزوین افزود: این میزان سیستم آبیاری نوین در قالب  استان قزوین، عباس زارع در جلسه ستاد آبیاری نوین استان

هزار میلیارد تومان از بودجه سنواتی و صندوق توسعه  ۱۴0هزار و  ۳وی افزود: در سال جاری . طرح اجرا شده و یا در دست اجراست

رع با بیان این که؛ نظام ، دولت و مقام معظم زا.های نوین آبیاری اختصاص داده شده که اعتبار خوبی استملی برای اجرای سامانه

 ۳00میلیون دالر و امسال  500از صندوق ملی  95کنند، اظهار داشت: در سال های آبیاری نوین حمایت میرهبری از اجرای طرح

وی با اشاره به این . ای به این امر اختصاص خواهد یافتمیلیون دالر تخصیص داده شده که در سال آینده نیز اعتبارات خاص و ویژه

دار وزارت جهادکشاورزی در اقتصاد مقاومتی کشور است، خاطرنشان ساخت:  پروژه اولویت ۱۶های نوین آبیاری یکی از که سامانه

 .ساله طرح سامانه نوین آبیاری کشور به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه شده است ۱0برنامه 

ایم بدون میلیون تن افزایش تولید محصوالت کشاورزی را داشته ۲۱هار سال اخبر های نوین آبیاری گفت: طی چمجری طرح سامانه

 9۲زارع اضافه کرد: سطح کلی اراضی کشاورزی آبی کشور کمتر از سطح اراضی سال .این که افزایش سطح زیر کشت داشته باشیم

هش مصرف برق، کاهش مصرف کود و سم بوده جویی آب، کاهای نوین آبیاری در تولید و صرفهاست و اثربخشی طرح سامانه 9۳و 

ین در نامه آبیاری نوهای نوین آبیاری برنامه استراتژیک تهیه شده است گفت: نظاموی با بیان این که در راستای اجرای سامانه.است

صریح کرد: در راستای مشاور وزیر جهاد کشاورزی ت.های سراسر کشور ابالغ خواهد شدکشور تهیه و بروزرسانی شده و بزودی به استان

های کشاورزی شامل زراعت، باغبانی و ترویج مشارکت داشته باشند تا شاخص های نوین آبیاری باید تمام زیربخشاجرای سامانه

 .وری افزایش یابدبهره

 ین سیستم واین مسوول خاطر نشان کرد : طرح سامانه آبیاری نوین در اراضی کشاورزی یک طرح زود بازده است که صفر تا صد ا

 . درصد لوازم و قطعات سیستم های نوین آبیاری در کشور تولید می شود 90باالی 

تولید کننده قطعات و لوازم سیستم های آبیاری در کشور  ۳۲00مشاور و  ۴00مجری و پیمانکار ،  ۱۲00به گفته وی، در حال حاضر 

زارع اظهار داشت: در اقتصاد مقاومتی کف اجرای .خش ایجاد کرده استفعالیت دارندکه اشتغال پایدار را برای فارغ التحصیالن این ب

این مسوول با بیان این که .هزار هکتار است ۶هزار هکتار تعیین شده که در استان قزوین  ۲50های نوین آبیاری کشور ساالنه سامانه

نوین آبیاری بوده، افزود: استان قزوین در تشویق های پیشرو طی دو سال گذشته در اجرای سامانه های استان قزوین یکی از استان

وی یادآور .های نوین آبیاری به صورت طرح تجمیع اقدامات خوبی انجام داده که جای تقدیر داردو ترغیب کشاورزان به اجرای سامانه

مجاز و  است بنابراین برداشت های زیرزمینیهای غیر مجاز از سفرههای آبیاری نوین، کنترل برداشتشد: اولویت اول در اجرای طرح

در این نشست، فاطمه خمسه رییس سازمان .های بهینه مصرف آب با اجرای سامانه نوین آبیاری ضروری استاستفاده از روش

جهادکشاورزی استان قزوین با اشاره به موقعیت کشاورز ی استان، بر تخصیص اعتبارات الزم برای اجرای سامانه نوین آبیاری تاکید 

خمسه گفت: تنها راه صیانت از منابع آبی استان اجرای سامانه نوین آبیاری و همچنین مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی .دکر

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳9۶۱0۲500۱8۴۷ 
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 آب

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۹تاریخ: 

 میلیون متر مکعب آب دارند 58۶سد مهم کشور /مخازن سدهای تهران  ۹۶درصد آب، ذخیره  ۴0کمتر از 

 .درصد آب دارند ۴0دهند کمتر از سد مهم کشور را تشکیل می ۱۷۷درصد حجم مخازن  ۴0سد که  9۶

سد مهم کشور را به خود اختصاص  ۱۷۷درصد مخازن  ۲۶سد کشور که  18 ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .و کرخه از آن جمله است ۳درصد آب دارند. سدهای کوثر، تهم ، دامغان ، سهند ، کارون  50تا  ۴0اند بین داده

درصد پر است که سدهای طالقان، کرج ،  70تا  50ند بین سد مهم کشور را دار ۱۷۷درصد ظرفیت مخازن  ۲۶سد کشور که  27

 .جیرفت، البرز و گتوند اولیا قابل ذکر است

درصد پر است، سدهای نیجران، دو برج،  90تا  ۷0را دارند بین  ظرفیت مخازن سدهای مهمدرصد از  ۶سد کشور نیز که  23

سد مهم کشور را به خود  ۱۷۷دیگر که تنها دو درصد ظرفیت سد  ۱۳تنگه حمام و شیرین دره از آن جمله به شمار می آیند و 

 .درصد پر است که سدهای سورال ، گاوشان، رودبال ، داراب ، بافت و داریان از آن جمله است ۱00تا  90اختصاص داده اند بین 

 درصد سدهای پنجگانه تأمین کننده آب شرب تهران، آب دارد 31

میلیون متر مکعب،  ۲۴9میلیون متر مکعب، سد طالقان  ۲۷سد الر :بدین شرح است هرانآب شرب ت سد تأمین کننده 5وضع آبی 

 .میلیون متر مکعب آب دارند ۱۷9میلیون متر مکعب و سد ماملو  ۲9میلیون متر مکعب، سد لتیان  ۱0۱سد کرج 

، 59، ۳ن سدها به ترتیب ذکر شده میلیون متر مکعب آب در مخازن سدهای تهران وجود دارد و ای 58۶به این ترتیب در حال حاضر 

 .درصد حجم آب سدهای تهران کمتر شده است ۲درصد پر است و نسبت به سال قبل  ۷۲و  ۳9، 55

 ۷میلیون متر مکعب بود که نسبت به پارسال  ۱۶9تاکنون  (میزان ورودی آب به سدهای پنچگانه از ابتدای سال آبی جاری )مهرماه

 5میلیون متر مکعب گزارش شده است که  ۴۱۳ن خروجی آب نسبت به زمان مشابه پارسال درصد کاهش نشان می دهد و میزا

درصد  ۶۶میلی متر گزارش شده است که نسبت به پارسال  ۳5میانگین بارش در استان تهران از ابتدای سال ابی .درصد افزایش دارد

 .درصدمنفی است ۶۷ونسبت به دراز مدت 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۴05۴8۴/%DA%A9%D9%85%D8%چ 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۳تاریخ: 

 ثباتی نرخ ارز بر نوسان قیمت خوراک دام دامن زدبی

های جهانی، به اقالم خوراک دام؛ شوک وارد ثباتی سیاست نرخ ارز بازار داخل و نوسان قیمتبی مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت:

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار.کرده است

به تامین   های تولید محصوالت دامیدرصد هزینه ۶5اظهار کرد: با توجه به آنکه بیش از  علوفه ایو  های دامیقیمت نهادهبا انتقاد از نوسان 

 .دهدل در قیمت نهاده ها به طور مستقیم قیمت تمام شده تولید را تحت تاثیر خود قرار میگردد، تغییر و تحونهاده های خوراک دام باز می

 و جهانی هایقیمت از متاثر اقالم، قیمت: افزود شود، می تامین واردات طریق از کنسانتره اقالم تن میلیون ۱0  وی با اشاره به اینکه

شوک  اقالم خوراک دامهای جهانی، به است نرخ ارز بازار داخلی و نوسان قیمتثباتی سیعزیزاللهی ادامه داد: بی.است ارز نرخ بهای

 .وارد کرده است، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی و دولت باید راهکارهایی جهت ثبات قیمت تمام شده کاالی وارداتی به کار گیرند

نوسان نرخ ارز است که بحران قیمتی دامن می به گفته وی؛ افزایش قیمت نهاده های دامی حاصل تخصیص نامناسب و بی موقع 

 .روبرو خواهیم شد ای علوفه اقالم  بحران این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به کمبود منابع علوفه ای در کشور در آینده با.زند

 درصد افزایش یافت ۳0اقالم علوفه ای 

فه ای نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: نوسان درصدی قیمت اقالم علو ۳0مدیرعامل اتحادیه دامداران از افزایش 

 .تو کاه داشته اس علوفهقیمت اقالم وارداتی تاثیر مستقیمی برافزایش نرخ علوفه حجیم، اقالم کم ارزش همچون کُلَش و سبوس، 

د نبود یی دارد، بیان کرد: با وجوتاثیر بسزایی در قیمت محصول نها اقالم کنسانتره وی با اشاره به اینکه تغییر و تحول در قیمت 

کنترل و مدیریت در قیمت اقالم علوفه ای، نمی توان ادعا کرد که در زمینه مصالح مصرف کننده و تثبیت قیمت در بازار، موفق 

ن ون مسئوالعزیزاللهی ادامه داد: شریان تنظیم بازار محصوالت دامی تاثیر مستقیمی در نهاده های تولید دارد اما تا کن.خواهیم بود

 .امر در این زمینه سیاست های با ثباتی به کار نگرفته اند

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت تثبیت نرخ ارز در داخل تاکید کرد: با وجود تخصیص در ارز مبادله ای، عوامل تثبیت در نرخ ارز 

 .باید کنترل شود،اما اکنون قیمت ارز مبادله ای با نوساناتی روبرو است

 ردات جو با بحران روبروستوا

ای به واردات جو این امر در کشور گفت: با وجود هشدارهای مکرر مبنی بر تخصیص ارز مبادله جووی با اظهار نگرانی درباره آینده 

 .صورت نگرفته است، به همین سبب نسبت به آینده جو کشور نگران هستیم

مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه جو بخش مهمی از خوراک دام را تشکیل می دهد، افزود: با توجه به تغییرات در نرخ ارز 

 .در آینده روبرو خواهیم شد واردات جومتقاضی و قیمت های جهانی، واردات برای تجار صرفه اقتصادی ندارد و در نهایت با بحران 

: ردک اذعان است، نشده اجرا مشخصی راهبرد ای علوفه اقالم و دام  از این مسئله که برای مشکالت حوزه خوراکعزیزاللهی با انتقاد 

 بلق سال مشابه مدت به نسبت طوریکه به هستند، نوسان حال در مدام ها قیمت و ندارد وجود ثباتی ها نهاده عرضه بازار در اکنون

را خوراک دام تشکیل  تولید محصوالت دامیدرصد هزینه های  ۶5وی در ادامه افزود: با توجه به آنکه .است داشته رشد درصد ۳0

عزیزاللهی با اشاره به ضرورت اتخاذ .می دهد، نبود مدیریت و تدبیر برای کنترل بازار نهاده ها، ساختار تولید را از بین خواهد برد

ای افزایش می یابد، شرکت پشتیبانی امور دام : در مواقعی که قیمت اقالم علوفهسیاست ثبات در قیمت توزیع اقالم علوفه ای گفت

مدیرعامل اتحادیه دامداران با انتقاد از ناکارآمدی .با استفاده از ذخایر استراتژیک می تواند از نوسان قیمت ها در بازار جلوگیری کند
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های خوراک دام در تولید محصوالت استراتژیک سبد آنکه نهاده ها گفت: با توجه بهدر توزیع نهاده شرکت پشتیبانی امور دام

 .غذایی قشرهای ضعیف جامعه نقش بسزایی دارد، ثبات قیمت اقالم منجر به خرید محصوالت با بهای مشخص خواهد شد

 تومان 500هزار و  ۱۴نرخ هر کیلو گوساله زنده 

تومان اعالم کرد و گفت: هر کیلو  500هزار و  ۱۴تا  ۱۴درب دامداری را  گوساله زنده وی در بخش دیگر سخنان خود نرخ هر کیلو 

هزار تومان باید به مصرف کننده عرضه شود، در حالیکه به سبب عملکرد واسطه، گوشت با قیمت های  ۳۶تا  ۳5گوشت با نرخ 

 .باالتری در قصابی ها توزیع می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳9۷885/%D8%A8%DB%8C%E 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۶/۱۰/۲۴ : تاریخ

 میلیارد تومانی آنفلوانزا به صنعت مرغداری/ سه تقاضا برای جلوگیری از بروز آنفلوانزا  ۲500خسارت 
میلیارد تومان خسارت به صنعت مرغداری  ۲500رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال گذشته و امسال 

  .کشور بر اثر آنفلوانزا وارد شده است

ساالنه  :أت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت، غالمعلی فارغی امروز در جلسه هیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی 

 .شودمرغ در کشور تولید میهزار تن تخم 900میلیون تن گوشت مرغ و  ۲حدود 

مرغ در کشور گذاری ثابت در صنعت مرغ و تخمهزار میلیارد تومان سرمایه ۴0رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران افزود: 

درصد  ۲هزار میلیارد تومان است و سهم این صنعت در تولید ناخالص ملی  ۲0ید این قسمت از صنعت ایجاد شده که ساالنه تول

مرغ در سه ماه گذشته هزار تنی تولید تخم ۱05فارغی اظهار داشت: آنفلوانزا ضربه شدید به تولید وارد کرد و منجر به کاهش .است

 .غ مادر معدود شدهزار مر 9۳0گذار و میلیون مرغ تخم ۱8شد به طوری که 

گذار و گوشتی خسارت میلیارد تومان و امسال هزار میلیارد تومان به صنعت مرغ تخم ۱500وی ادامه داد: بر اثر آنفلوانزا سال گذشته 

 .میلیون تومان تأمین اعتبار کرده است ۱50وارد شده در حالی که دولت تنها 

داشت: مشکل اصلی خسارت ناشی از آنفلوانزا عدم تأمین اعتبار مورد نیاز و عدم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اظهار 

 .تشکیل به موقع ستاد آنفلوانزا است

روز یکبار با حضور معاون اول رئیس  ۱5فارغی بیان داشت: برای جلوگیری از خسارت ناشی از آنفلوانزا تشکیل ستاد ملی آنفلوانزا هر 

ین تأمین اعتبار کافی نقد و برخورد با هر خطاکار دولتی و خصوصی به صورت قاطع، از جمله وی گفت: همچن.جمهور ضروری است

 .توان از طریق آن از بروز آنفلوانزا در صنعت مرغ کشور جلوگیری کردراهکارهایی است که می

ws.com/newstext.php?nn=http://www.farsne۱۳9۶۱0۲۴00۱۱0۱ 
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۳۰تاریخ: 

 عرضه گندم و زعفران در بورس به نفع تولید و کشاورز است

شیوه در کشور ما گیرد و این هایی است که در دنیا مورد استفاده قرار میترین روشعرضه کاالها در بورس های کاالیی یکی از مهم

 .نیز به دلیل ثمرات اقتصادی که دارد در بخش کشاورزی هم سرعت گرفته است

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران) ایانا( با بیان مطلب فوق به عرضه حمید گرمابی، نماینده مردم نیشابور در مجلس در گفت

عرضه گندم در بورس کاال از سال گذشته به صورت پایلوت انجام شد، انتظار گندم در بورس کاال اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه 

وی افزود: نباید فراموش کنیم .رود ضعف آن شناسایی شده و شاهد موفقیت کامل عرضه مجدد این محصول در بورس کاال باشیممی

 .تواند به نفع دولت و مردم باشدیکه گندم کاالیی استراتژیک است و عرضه آن با قیمت مناسب در بورس کاالی کشاورزی م

خرید و فروش گندم با  :های مشخص عرضه شود، تصریح کردنماینده مردم نیشابور با بیان اینکه گندم در بورس کاال باید با کیفیت

ت کیفیت نسبکیفیت های مختلف اما با قیمت یکسان نمی تواند خیلی کارآمد باشد از این رو باید با ورود گندم به بورس کاال، به 

به گفته وی یکی از نکاتی که در خصوص عرضه گندم در بورس کاال باید مورد .ها، قیمت مناسب برای آنها در نظر گرفته شودگندم

 .های آن باید برای خریداران ارسال شود تا کیفیت گندم مشخص گرددتوجه قرار گیرد، سیلوهای نگهداری گندم است که نمونه

 سازی است که در همینت نگهداری گندم بیان کرد: یکی دیگر از نکات قابل توجه،ظرفیت سیلوهای ذخیرهوی با اشاره به وضعی

 .های الزم را داشته باشد تا نگهداری گندم در شرایط مناسب انجام شودراستا شرکت غله و خدمات بازرگانی باید مراقبت

 لزوم حمایت جدی از عرضه زعفران در بورس

تواند در بورس کاال عرضه به عرضه زعفران در بورس کاال هم گفت: زعفران هم از جمله محصوالتی است که میگرمابی با اشاره 

موفقی داشته باشد. در سال جاری برای نخستین بار در شهرستان نیشابور زعفران به شیوه خرید تضمینی خریداری شد که اثر مثبتی 

ورزان افزایش قیمت داشت و کشاورزان در مجموع از این نحوه خرید راضی بودند هزار تومان برای کشا 500بر کشاورزان گذاشت و 

تواند در بورس ارائه شود و با توجه به ارزش وی افزود: زعفران کاالیی است که می.که البته نگرانی دریافت وجوه، کماکان وجود داشت

گرمابی با اشاره به وضعیت زعفران صادراتی گفت: .معامله شود باالیی که دارد، با قیمتی واقعی و با رسیدن سود اصلی به زعفرانکار

از ایران  گردد و نامیبندی میمتأسفانه زعفران صادراتی ما به صورت فله است که به کشورهایی مانند اسپانیا ارسال و در آنجا بسته

ها کاسته کاال، مرتفع و از حضور واسطهشود که این مشکل هم در صورت حمایتی جدی و عملی از عرضه زعفران در بورس برده نمی

نماینده مردم نیشابور در پایان خاطرنشان کرد: معامله در بورس کاال با وجود اقتصاد تقریبا غیرشفاف کشور، با حداکثر .خواهد شد

 شفافیت انجام می شود و در حقیقت همه این امکان را دارند که از این مزیت بورس استفاده کنند

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱۷۴/%D8%B9%D8%B۱%D8%B۶ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۱۰/۲۷ : تاریخ

 دهد وهوای کشور گزارش میفارس از وضعیت آب
های غربی روز جمعه هفته جاری به برخی استاناستان کشور/ گردوخاک و کاهش کیفیت دید در  ۲۲سرمای زیر صفر درجه در 

دلیل افزایش سرعت وزش باد در جنوب غرب کشور، احتمال بروز پدیده گردوخاک و کاهش کیفیت دید در غرب استان بوشهر، 

یابی هواشناسی، های پیشها و نقشه، براساس آخرین دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .خوزستان و ایالم وجود دارد

شود؛ فردا در برخی مناطق شمال غرب، ارتفاعات بینی میامروز و فردا با عبور امواج ضعیفی از کشور در برخی مناطق افزایش ابر پیش

روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری به سبب وزش باد شدید گرم .رخ خواهد دادزاگرس و ارتفاعات البرز بارش خفیف و پراکنده 

یابد و از روز شنبه با افزایش می طور قابل مالحظههایی از شمال غرب کشور، دما بههای گیالن، اردبیل و بخشجنوبی، در استان

بینی ق کشور به ویژه نیمه شمالی افزایش دما پیشاز امروز تا روز جمعه در اغلب مناط.گرددکاهش دما به شرایط عادی باز می

شود که ابتدا غرب، شمال غرب و به تدریج جنوب غرب و ارتفاعات سامانه بارشی فعال از غرب به کشور وارد می از روز جمعه.شودمی

 .شودتدریج کاهش دما میدهد و سبب افزایش ابر، وزش باد شدید، بارش باران و برف و به مرکزی زاگرس را تحت تاثیر قرار می

روز جمعه به سبب افزایش سرعت وزش باد در جنوب غرب کشور، احتمال بروز پدیده گردوخاک و کاهش کیفیت دید در غرب استان 

های جنوبی زاگرس، ها عالوه بر مناطق فوق، مناطق مرکزی، دامنهشنبه هفته آینده گستره بارش.بوشهر، خوزستان و ایالم وجود دارد

ها همراه با رعد و های البرز و سواحل دریای خزر را نیز در برمی گیرد؛ طی این مدت در نوار جنوبی کشور بارشکشور، دامنه جنوب

در روز یکشنبه هفته آینده سامانه بارشی در نیمه شرقی کشور فعال خواهد بود و انتظار داریم از روز دوشنبه .شودبینی میبرق پیش

مرزهای شرقی کشور خارج شود؛ همچنین با نزدیک شدن سامانه بارشی به کشور، از بعدازظهر روز جمعه، نیمه این سامانه بتدریج از 

غربی خلیج فارس و در روزهای شنبه و یکشنبه مناطق مرکزی و شرقی خلیج فارس، به سبب وزش باد شدید، مواج پیش بینی 

مینه شود، بیشینه و کبینی میده، به تدریج کاهش ابر و غبار محلی پیشابری با احتمال بارش پراکنآسمان تهران فردا نیمه.شودمی

 دمای کمینه با شهرکرد و تریندرجه باالی صفر گرم ۲5فردا بندرعباس با بیشینه دمای .درجه خواهد بود ۲و  ۱۱دما فردا در تهران 

 .صفر و کمتر از صفر درجه خواهد بوداستان  ۲۲فردا کمینه دمای .بود خواهد استان مرکز سردترین صفر زیر درجه 9

متر ثبت شد. بارش در سال گذشته در همین میلی ۳۳.۴ماه امسال دی 22میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

شانزدهم  درصد بارش سال گذشته است، بیشترین میزان بارش در هفته ۶۷.۶متر بود،بنابراین بارش سال جاری میلی۴9.۴بازه زمانی 

 .متر بودمیلی ۶9.۴سال زراعی متعلق به رامسر در استان مازندران به میزان 

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

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳9۶۱0۲۷00۱۳۶9 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۳۰تاریخ: 

 استان+جدول 8و جنوبی کشور/ سرمای زیر صفر درجه در های غربی بارش برف و باران در برخی استان

بینی امروز با ورود سامانه بارشی در برخی مناطق شمال غرب، غرب و مرکز کشور بارش برف و باران، وزش باد و کاهش دما پیش

 .شودمی

 به امانهس این حرکت با امروز که  استبراساس آخرین تصاویر دریافتی از ماهواره بیانگر نفوذ سامانه بارشی از روز گذشته به کشور  

،جنوب دامنه های زاگرس مرکزی وجنوبی غرب، غرب، شمال مناطق برخی در دما کاهش و باد وزش وباران، برف بارش شرق سمت

شود که در بینی میهای جنوبی البرز، سواحل دریای خزر و بعداز ظهر در برخی مناطق شرق کشور پیشو مرکز کشور، دامنه

امروز بارش ها در کهگیلویه و بویر احمد،چهار محال و بختیاری، نیمه شرقی خوزستان، .های جنوبی با رعدوبرق همراه خواهد بوداستان

های قزوین، البرز و تهران شدت بیشتری خواهد داشت و از فعالیت این برخی نقاط لرستان، همدان،مرکزی و ارتفاعات البرز در استان

است و  فعال نیمه شرقی کشور شود به طوریکه در این روز این سامانه درروز یکشنبه به طور نسبی کاسته میسامانه بارشی در 

های یزد، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و گلستان خواهد شد سبب بارش برف وباران و وزش باد در استان

روز گذشته همراه با این سامانه بارشی پدیده گردوخاک نیز در .شودارج میکه این سامانه روز دوشنبه از مرزهای شرقی کشور خ

رود تا ظهرامروز همچنان ماندگاری گردوخاک و به سبب افزایش وزش باد رخ داد؛ انتظار می مناطق جنوب غرب و غرب کشور

 .های غربی و جنوب غربی کشور ادامه داشته باشدکاهش کیفیت هوا در بخش

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱8۴/%D8%A8%D8%A۷%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۷تاریخ: 

 استان کشور ۲۲سرمای زیر صفر درجه در 

جنوب غرب کشور، احتمال بروز پدیده گردوخاک و کاهش کیفیت دید روز جمعه هفته جاری به دلیل افزایش سرعت وزش باد در 

 .در غرب استان بوشهر، خوزستان و ایالم وجود دارد

یابی هواشناسی، امروز و فردا با عبور امواج ضعیفی از کشور در برخی مناطق های پیشها و نقشهبه گزارش فارس، براساس آخرین داده

دا در برخی مناطق شمال غرب، ارتفاعات زاگرس و ارتفاعات البرز بارش خفیف و پراکنده رخ خواهد شود؛ فربینی میافزایش ابر پیش

هایی از شمال های گیالن، اردبیل و بخشروزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری به سبب وزش باد شدید گرم جنوبی، در استان.داد

 .گرددوز شنبه با کاهش دما به شرایط عادی باز مییابد و از رافزایش می طور قابل مالحظهغرب کشور، دما به

سامانه بارشی فعال از  از روز جمعه.شودبینی میاز امروز تا روز جمعه در اغلب مناطق کشور به ویژه نیمه شمالی افزایش دما پیش

 دهدرا تحت تاثیر قرار می شود که ابتدا غرب، شمال غرب و به تدریج جنوب غرب و ارتفاعات مرکزی زاگرسغرب به کشور وارد می

روز جمعه به سبب افزایش سرعت وزش باد در .شودو سبب افزایش ابر، وزش باد شدید، بارش باران و برف و به تدریج کاهش دما می

شنبه .جنوب غرب کشور، احتمال بروز پدیده گردوخاک و کاهش کیفیت دید در غرب استان بوشهر، خوزستان و ایالم وجود دارد

های البرز و سواحل های جنوبی زاگرس، جنوب کشور، دامنهها عالوه بر مناطق فوق، مناطق مرکزی، دامنهینده گستره بارشهفته آ

در روز یکشنبه .شودبینی میها همراه با رعد و برق پیشدریای خزر را نیز در برمی گیرد؛ طی این مدت در نوار جنوبی کشور بارش

یمه شرقی کشور فعال خواهد بود و انتظار داریم از روز دوشنبه این سامانه بتدریج از مرزهای شرقی هفته آینده سامانه بارشی در ن

کشور خارج شود؛ همچنین با نزدیک شدن سامانه بارشی به کشور، از بعدازظهر روز جمعه، نیمه غربی خلیج فارس و در روزهای 

ابری آسمان تهران فردا نیمه.شودباد شدید، مواج پیش بینی می شنبه و یکشنبه مناطق مرکزی و شرقی خلیج فارس، به سبب وزش

درجه  ۲و  ۱۱شود، بیشینه و کمینه دما فردا در تهران بینی میبا احتمال بارش پراکنده، به تدریج کاهش ابر و غبار محلی پیش

درجه زیر صفر سردترین مرکز  9نه دمای ترین و شهرکرد با کمیدرجه باالی صفر گرم ۲5فردا بندرعباس با بیشینه دمای .خواهد بود

 .استان خواهد بود

 .استان صفر و کمتر از صفر درجه خواهد بود ۲۲فردا کمینه دمای 

متر ثبت شد. بارش در سال گذشته در همین میلی ۳۳.۴ماه امسال دی ۲۲میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

درصد بارش سال گذشته است، بیشترین میزان بارش در هفته شانزدهم  ۶۷.۶نابراین بارش سال جاری متر بود،بمیلی۴9.۴بازه زمانی 

 .متر بودمیلی ۶9.۴سال زراعی متعلق به رامسر در استان مازندران به میزان 

ws/http://www.iana.ir/fa/ne5۱۱۶8/%D8%B۳%D8%B۱%D9%85%D8% 
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 انتصابات
 فارس - ۹۶/۱۰/۲۴ : تاریخ

 رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی منصوب شد 
در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، علی اسحاقی به سمت رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 

بنا به پیشنهاد معاون وزیر و رئیس  وزارت جهاد کشاورزی رسانی اطالع پایگاه به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش  .منصوب شد

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، علی اسحاقی به سمت رئیس 

مراکز در بخشی از این حکم آمده است: امیدوارم ضمن تعامل با .موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی منصوب شد

پژوهشی،همکاری با شرکت های دانش بنیان برای واگذاری دانش فنی تولید صنعتی،حمایت و پشتیبانی از تولیدات صنعتی واکسن 

 .در بخش خصوصی و بکارگیری کلیه ظرفیت های موجود در موسسه در نیل به اهداف گام های موثر بردارید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳9۶۱0۲۴00۱995 
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 انتصابات

 فارس - ۹۶/۱۰/۲۷ : تاریخ

 با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی مدیرعامل بانک کشاورزی منصوب شد+ حکم 
  .خدارحمی به عنوان مدیرعامل جدید بانک کشاورزی منصوب شد اهللبا حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، روح

، در پی انتصاب مرتضی شهیدزاده مدیرعامل سابق بانک کشاورزی به عنوان رئیس خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 اهلل خدارحمیاز سوی مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، روح هیأت عامل و مدیرعامل صندوق توسعه ملی، امروز در حکمی

 .به عنوان مدیرعامل بانک کشاورزی منصوب شد

 .وی جایگزین مرتضی شهیدزاده شده است

 تخدارحمی سوابقی همچون ریاست اداره بررسی اقتصادی بانک کشاورزی، مدیر امور ارتباطات و تجهیز منابع بانک کشاورزی، عضوی

 .بانک، عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران و عضویت هیأت مدیره بانک کشاورزی را در کارنامه خود داردهیأت مدیره پست

-۷۳خدارحمی ضمن برخورداری از سابقه فعالیت پژوهشی در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در فاصله سال های 

های به عنوان کارشناس اداره کل بررسی 1373حقیقات سازمان برنامه و بودجه بوده و از سال کارشناس دفتر آموزش عالی و ت ۱۳۷۱

به عنوان رئیس اداره کل بررسی های  ۱۳85تا  ۱۳۷۴وی در فاصله سال های .اقتصادی و برنامه ریزی به بانک کشاورزی پیوست

به  ۱۳85خدارحمی همچنین از سال .در این بانک ادامه داد اقتصادی و برنامه ریزی و همچنین مدیر امور تجهیز منابع به فعالیت

عضو هیات مدیره  1393تا پایان سال  ۱۳89سال به عنوان عضو هیات مدیره در پست بانک ایران و در فاصله سال های  ۴.5مدت 

عضو هیات مدیره این بانک مجددا به بانک کشاورزی پیوست و تا این تاریخ  ۱۳9۴وی از ابتدای سال .بانک صادرات ایران بوده است

های ملی خدارحمی همچنین در طول سال های فعالیت در بانک صادرات به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت.بوده است

و فارغ التحصیل  ۱۳۳8روح اهلل خدارحمی متولد سال .انفورماتیک، شاپرک، انرژی سپهر و شرکت بیمه سرمد همکاری کرده است

های تخصصی کشور و مورد تایید بانک بانک کشاورزی یکی از بانک.لوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی استکارشناسی ارشد ع

های آن است. بانک کشاورزی در بیست مرکزی جمهوری اسالمی ایران است که ماموریت آن، حمایت از بخش کشاورزی و زیر بخش

 .تاسیس شد ۱۳۱۲و یکم خرداد سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳9۶۱0۲۷00۱8۳۶ 
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 انتصابات

 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۴تاریخ: 

 رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی منصوب شد

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد بنا به پیشنهاد معاون وزیر و رئیس 

 .کشاورزی، علی اسحاقی به سمت رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی منصوب شد

همکاری با شرکت  به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است: امیدوارم ضمن تعامل با مراکز پژوهشی،

های دانش بنیان برای واگذاری دانش فنی تولید صنعتی، حمایت و پشتیبانی از تولیدات صنعتی واکسن در بخش خصوصی و 

 بکارگیری کلیه ظرفیت های موجود در موسسه در نیل به اهداف گام های موثر بردارید.

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱۳۴/%D8%B۱%D8%A۶%DB%8C%D8 
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 انتصابات

 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۷تاریخ: 

 شهید زاده مدیرعامل صندوق توسعه ملی شد، خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی

که یکی از آن ها تودیع مهندس دوست حسینی و معارفه مرتضی شهیدزاده  هفته جاری دو اتفاق مهم در حوزه مالی و بانکداری افتاد

 .به ریاست جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی بود و دیگری انتصاب مدیرعامل جدید برای بانک تخصصی کشاورزی

 :علیرضا صفاخو -خبرگزاری کشاورزی ایران) ایانا(

افتاد که یکی از آن ها تودیع مهندس دوست حسینی و معارفه مرتضی شهیدزاده هفته جاری دو اتفاق مهم در حوزه مالی و بانکداری 

 به ریاست جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی بود و دیگری انتصاب مدیرعامل جدید برای بانک تخصصی کشاورزی.

س جمهوری و رییس دی ماه در محل صندوق توسعه ملی با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئی ۲۶مراسمی که دیروز سه شنبه 

سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد تا همان برداشتی که بسیاری از ارباب رجوع بانک کشاورزی به ویژه آن ها که با خود شهید 

زاده ارتباط داشتند، دکتر نوبخت داشته باشد و در تمجید و تحسین شخصیت شهیدزاده او را شخصیتی ممتاز، محترم، صاحب دانش 

لیت در صندوق فعا اساسی اصول از گشایی گره و گرایی قانون صداقت، امانتداری، .و تجربه در نظام بانکی کشور توصیف کند و دانایی

توسعه ملی است، که به گفته نوبخت مدیریت این مجموعه را برآن داشت تا شهیدزاده پس از مثبت ارزیابی شدن گره گشایی مشکالت 

خورشیدی که با ظرافت ودقت از همه امتیازهای قانونی برای رفع  95قانون بودجه سال  ۳5بصره بخش کشاورزی به ویژه در اجرای ت

مشکالت مردم به ویژه کشاورزان استفاده شد، امروز این شانس را بیابد تا در قامت صندوق توسعه ملی مدیریت بخش مهمی از 

ین بس که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مراسم سرمایه های ملی کشور را به دست بگیرد.و در حساسیت این صندوق هم

ر بخش کشاورزی شد، منابع صندوق توسعه ملی با نگرشی توسعه گرایانه در بخش د که اقدامی معارفه وی ابراز امیدواری کند مشابه 

 صنعت و خدمات نیز شود.

 خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی شد

اما این تنها اتفاق مهم نبود بلکه حسب این جابجایی مدیریتی، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز امروز طی حکمی، 

روح اهلل خدارحمی را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی منصوب کرد. مدیری که ضمن برخورداری از سابقه 

خورشیدی کارشناس دفتر آموزش  ۱۳۷۱-۷۳صادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در فاصله سال های فعالیت پژوهشی در معاونت اقت

به عنوان کارشناس اداره کل بررسی های اقتصادی و برنامه ریزی به  ۱۳۷۳عالی و تحقیقات سازمان برنامه و بودجه بوده و از سال 

به عنوان رئیس اداره کل بررسی های اقتصادی و برنامه ریزی  ۱۳85تا  ۱۳۷۴بانک کشاورزی پیوسته است. وی در فاصله سال های 

سال به عنوان  ۴.5به مدت  ۱۳85و همچنین مدیر امور تجهیز منابع به فعالیت در این بانک ادامه داد. خدارحمی همچنین از سال 

ات مدیره بانک صادرات ایران بوده عضو هی ۱۳9۳تا پایان سال  ۱۳89عضو هیات مدیره در پست بانک ایران و در فاصله سال های 

خورشیدی مجدد به بانک کشاورزی و مدیریت نوین شهید زاده پیوست و  ۱۳9۴است. مدیری سرد و گرم چشیده که از ابتدای سال 

 تا این تاریخ، عضو هیات مدیره بانک تخصصی بخش کشاورزی نیز بوده است. 

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱۷۲/%D8%B۴%D9%8۷%DB%8C% 
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 انتصابات

 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۲۳شنبه 

مرتضی شهیدزاده رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی شد/امیدگیالن پور عضو جدید هیات عامل صندوق توسعه 

 ملی

به ریاست حجت االسالم والمسلمین دکتر  ۱۳9۶دیماه  ۲۳جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی جمهوری اسالمی ایران روز شنبه 

، به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .حسن روحانی رییس جمهور تشکیل شد

ساسنامه صندوق توسعه ملی موضوع استعفای مهندس احمد دوست حسینی رییس هیأت عامل جمهوری، در این جلسه و مطابق با ا

های ارزنده و صادقانه وی در دوران تصدی این مسئولیت، با آن صندوق توسعه ملی بررسی و اعضای هیأت امنا ضمن تقدیر از تالش

ه را با توجه به سوابق و تجارب ارزنده وی به عنوان همچنین هیأت امنای صندوق توسعه ملی دکتر مرتضی شهید زاد.موافقت کردند

در این جلسه همچنین دکتر امیدگیالن پور به عنوان .عضو جدید هیأت عامل و رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی انتخاب کردند

های نظام نامه رهدر این جلسه پیشنهاداتی برای اصالح برخی بندها و تبص.عضو جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شد

  .ضوابط و شرایط اعطای تسهیالت ارزی مطرح و با هدف رونق تولید، صادرات و اشتغال آفرینی تصویب شد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=a۳8d۷dd0df۶9۴c۳۶ 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۱۰/۲۴ : تاریخ

 میلیون قطعه مرغ معدوم شد  ۱7میوه شب عید کشور تامین شد/ از ابتدای سال تاکنون 
تامین و های شب عید هستند که وزارت جهاد کشاورزی عملیات ترین میوهوزیر جهاد کشاورزی گفت: سیب و پرتقال از مهم

  .سازی آن را آغاز کرده استذخیره

سازی اکنون عملیات ذخیرهاز بندرعباس محمود حجتی ظهر امروز اظهار کرد: با تامین میوه شب عید هم خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ها در حال انجام استدر استان

وزیر جهاد .و تامین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم برای شب عید مشکلی وجود نداردوی افزود: در خصوص تنظیم بازار 

حجتی خاطرنشان .شوندمی وارد بازار به آرام آرام، کشاورزی محصوالت هدف بازارهای تا مزرعه فاصله دلیل به: کرد عنوان  کشاورزی

 عرضه را خود محصوالت  توانندکشاورزان بدون واسطه میرسانی بیشتر به مردم، بستری فراهم شده که کرد: در راستای خدمات

مرغ مشکلی وجود ندارد، اظهارداشت: به دلیل وجود بیماری آنفوالنزای فوق حاد پرندگان وی با تاکید بر اینکه در تامین تخم.کنند

اد کشاورزی گفت: برای جبران وزیرجه.میلیون قطعه مرغ معدوم شد ۱۷در واحدهای تولیدی تخم مرغ کشور از ابتدای سال تاکنون 

ها مرغ که وجود داشت فعال شدند و همچنین با واردات این محصول قیمتهای خالی تولید تخممرغ در بازار ظرفیتکسری تخم

حجتی افزود: با .شودتومان در بازار عرضه می ۶00هزار و  ۱۲مرغ با قیمت طوری که هم اکنون هر شانه تخممتعادل شد به

 .ی نداشته باشندشده مردم درخصوص کاالهای اساسی مورد نیاز در ایام عید دغدغه های انجامیزیربرنامه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳9۶۱0۲۴00۱۶۶5 
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 بازار و قیمت ها

 فارس - ۹۶/۱۰/۲۶ : تاریخ

 قیمت انواع میوه در تهران + جدول قیمت
بار های سطح شهر با مراکز میوه و ترهها و مغازهفروشیها نسبت به هفته گذشته روند تعادلی دارد، اما فاصله قیمتی بین خردهمیوه 

به گزارش  .هزار تومان است ۴تا  ۲بار بین در مراکز ترههزار تومان در هر کیلو و  8تا  ۶ها بین وجود داشته و قیمت میوه در مغازه

های میدانی از سطح شهر حاکی از آن است که همچنان تفاوت معنادار قیمت میوه در ، گزارشخبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی 

ه طوریکه برخی از اقالم میوه مانند انار، پرتقال و سیب در سطح شهر با های سطح شهر با سازمان میادین وجود دارد. بفروشیخرده

 تومان هزار  ۴تا  ۲های سازمان میادین بین ها در غرفهرسد در حالی که این قیمتهزار تومان به فروش می 8تا  ۶قیمت هر کیلوگرم 

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳9۶۱0۲۶000۷۷۱ 
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 بازار و قیمت ها

 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۳تاریخ: 

ی/ های کوچک به منافع ملطلبیمرغی با ترجیح منفعتایستیم/ اشاعه آنفلوآنزای مقابل بازار سیاه میوه شب عید می

 نظام کشت را در کشور عوض کردیم

 .وزیر جهاد کشاورزی در برنامه زنده تلویزیونی امشب، بازار شب عید را بدون مشکل و ذخایر را به اندازه کافی دانست

وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، ب در برنامه گفتبه گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، وزیر جهاد کشاورزی امش

با اشاره به تنظیم بازار شب عید، گفت: خوشبختانه با تمهیداتی که اندیشیده شده، مشکلی برای تأمین بازار شب عید نداشته و کسری 

ال برای تنظیم بازار در احتمالی را از طریق ذخایر جبران خواهیم کرد.محمود حجتی افزود: در حال حاضر دو میوه سیب و پرتق

ها هستند. در مورد مرغ ها در حال حمل به استانها از طرف وزارتخانه اقدام شده و محمولهاکنون برای خرید آناولویت بوده که هم

کنند، عنوان نیز ذخایر به اندازه کافی است و نگرانی از این بابت وجود ندارد.وی درباره وجود دالالنی که در بازار اختالل ایجاد می

ک ها کمشود که به تعدیل قیمتکرد: برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه در محصوالتی مانند سیب و پرتقال اقداماتی انجام می

گان بار، زنجیره تولید توسط خود تولیدکنندویژه در ترهکند. البته برای حل مشکل در بلندمدت باید نهادسازی صورت گرفته و بهمی

 5۷تا  5۳شود، به میزان که از مزرعه تا سفره را دربر بگیرد.حجتی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون برآورد می تشکیل شود

ورتر بهره تواندرصد کاهش بارندگی اشاره و کرد و ادامه داد: با پیشرفتی که امروزه توسط دانش بشری صورت گرفته، خوشبختانه می

گرم  ۶00شد، اما اکنون این مقدار به گرم شکر تولید می ۲00چند سال گذشته به ازای هر مترمکعب آب عنوان مثال، عمل کرد. به

 رود که تبخیر در آن بسیار پایین است.ها به سمت پاییزه میرسیده است. ضمن اینکه نظام برخی کشت

 گذاری در بخش کشاورزیهای سرمایهفرصت

گذاری در بخش کشاورزی نام برد و بیان کرد: احداث های غنی سرمایهعنوان یکی از فرصتوزیر جهاد کشاورزی از توسعه گلخانه به

طور مستقیم اشتغال ایجاد کرده که حداقل نفر به ۱0کند، به ازای هر هکتار برای جویی میگلخانه غیر از اینکه در مصرف آب صرفه

.وی یادآور شد: در حال حاضر بخش عمده سبزی کشور در فضای آموختگان کشاورزی خواهند بوددو نفر از این تعداد، از دانش

توان با اعمال مدیریت صحیح، با همین مقدار آب، محصوالت بیشتری صرفه نیست؛ بنابراین میشود که این اصالً بهای تولید میمزرعه

ی گذشته به اثبات رسیده است. البته هاای هم به محیط زیست وارد نشود. این ادعا طی سالای که حتی لطمهتولید کرد به گونه

برای قیمت آن نیز باید اصالحاتی صورت گیرد تا بتوانیم کل نیاز کشور به این محصوالت را از طریق گلخانه تأمین کنیم.حجتی اضافه 

ون قل یک میلیتوان حداکه میطوریهای قابل قبولی برای پرورش ماهی در قفس دارند، بهکرد: دریای جنوب و شمال کشور، ظرفیت

هزار تن  ۲00رود که در برنامه پنج ساله بتوان تا ها در این باره انجام گرفته و امید مییابیتن از این طریق تولید آبزی داشت. مکان

 تولید را ثبت کنیم. البته عمده محصوالت شیالتی نیز ظرفیت صادراتی دارد و مناطق نواحی نیز بیشتر از مناطق محروم کشور هستند

های اخیر درباره تولید آبزیان صورت گرفته که تولید میگو های خوبی در سالکه نیاز به توسعه اشتغال دارند.به گفته وی، پیشرفت

هزار تن تولید صورت گرفت؛ محصولی  ۳0هزار تن و امسال بیش از  ۱۲حدود  9۲که در سال طوریهای آن است. بهیکی از نمونه

عنوان شود.حجتی از توسعه کشت گیاهان دارویی بهگذاری میدالر در بازار جهانی قیمت 5.5ت و حدود درصد آن صادراتی اس 80که 

شود و گذاری در بخش کشاورزی نام برد و تأکید کرد: این طرح در قالب اقتصاد مقاومتی دنبال میهای سرمایهیکی دیگر از فرصت

مهران،  عنوان مثال، در منطقهوع گیاهان، پتانسیل باالیی در اختیار ماست. بهبه دلیل تنوع اقلیمی و سازگاری کشور با کاشت این ن

 میلیون تومان در هر هکتار درآمدزایی داشته است. ۱0طور متوسط، متر بهمیلی ۱00پرورش گل نرگس با بارندگی کمتر از 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

درصد ثابت مانده است که  ۱8روی  95تا  90وی خاطرنشان ساخت: با این حال متأسفانه سهم اشتغال در بخش کشاورزی از سال 

 گذاران و کارشناسان مربوطه دارد.های بخش از نظر سرمایهاین نشان از مغفول ماندن ظرفیت

 مرغ جبران شدکسری تخم

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: شیوع آنفلوآنزا از سال گذشته تاکنون باعث معدوم شدن تعداد زیادی 

میلیون قطعه عبور کرده است. همین موضوع کسری عرضه را به همراه  ۱۷گذار کشور شد که در سال جاری از مرز از طیور تخم

تومان قیمت دارد،  ۶00هزار و  ۱۲داشت که ما این مشکل را با واردات جبران کردیم.حجتی با بیان اینکه هر شانه تخم مرغ وارداتی 

گذار به تولید برسد؛ بنابراین فرصت برای جایگزینی سریع طیور تلف شده به مقدار کشد که مرغ تخمتوضیح داد: چهار ماه طول می

کافی نیست. ضمن اینکه واحد آلوده باید تمام ضوابط بهداشتی را رعایت کرده و حتی دان خود را معدوم کند. این مسئله، خسارت 

ه به مرغداران را صدها میلیارد تومان دانست و مطرح کرد: بخش از آن از باالیی را به مرغدار تحمیل خواهد کرد.وی خسارت واردشد

ها حداقل است و کفایت زیان کند، اما اینمیلیارد تومان نیز بیمه پرداخت می 500طریق خدمات دامپزشکی تأمین شده و حدود 

است برای بازپرداخت خود دچار مشکل شوند. پس ها تسهیالت گرفته بودند و ممکن مرغدار را نخواهد کرد. زیرا بیشتر آنها از بانک

الزم است که برای حل مسئله آنها اقدام کرد.حجتی معتقد است: طی یک ماه گذشته حداقل دو جلسه با معاون اول رئیس جمهوری 

های انونری و کشود که در مورد آخرین وضعیت بیمابرای مسئله آنفلوآنزا برگزار شده و ستاد هفتگی نیز در وزارتخانه تشکیل می

ها در چند استان را غیرقابل قبول دانست و گفت: قرار است در طرح جامع گیرد.وی تمرکز زیاد مرغداریآلوده ارزیابی صورت می

ها بهبود یابد تا بهتر بتوانیم این بیماری را کنترل کنیم. البته باید پذیرفت که نوع ساله، وضعیت مرغدرای ۲0تا  ۱0استقرار در افق 

چربد، یا رفت آمد پرسنل مرغداری از یک واحد های کوچک که بر منافع عمومی میطلبیرنطینه بسیار دشوار بوده و برخی منفعتق

 دارد.های انتشار ویروس را باز نگه میآلوده به دیگر واحدها همه از مصادیقی است که راه

 هیچ گندمی روی دست کشاورز نخواهد ماند

ماه پرداخت شده است، افزود: قیمت تضمینی برای سال تأکید بر اینکه تمامی مطالبات گندمکاران تا آخر آبانوزیر جهاد کشاورزی با 

جدید در حال بررسی است و هنوز از طرف شورای اقتصاد تصویب و ابالغ نشده است. البته نظر وزارتخانه بر این است که قیمت 

هزار میلیارد تومان کسری برای خرید تضمینی گندم ند که در تراز بودجه پنجمذکور باید نسبت به سال گذشته افزایش یابد. هرچ

های دیگر قابل جبران است؛ بنابراین هیچ گندمی روی ها این کسری از محلبینیاتفاق افتاد، اما جای نگرانی نیست. زیرا طبق پیش

ر نظام افتد، اما دخرید گندم، تغییر خاصی اتفاق نمیماند.حجتی بیان کرد: در سال جاری برای تأثیر کیفیت در دست کشاورز نمی

شود. به طوری که قرار است بخشی از این گندم از طریق خرید اصالحاتی صورت خواهد گرفت که منفعت آن نصیب کشاورزان می

در کاالهای  بورس عرضه و به بخش خصوصی فروخته شود. خرید مازاد آن نیز بر عهده دولت است.وی درباره شتاب بیشتر تورم

عنوان مثال، قیمت گوشت مرغ طی چند افتد. بهصورت دائم و برای تمام محصوالت اتفاق نمیخوراکی توضیح داد: این موضوع به

دهد که این محصول باید سال گذشته تغییر خاصی نکرده و شاید دو تا سه درصد باال رفته باشد. در حالی که برآوردها نشان می

هایی که در قیمت برخی محصوالت تومان در هر کیلوگرم عرضه شود.حجتی در پایان تأکید کرد: فراز و نشیب 500هزار و حداقل هفت

عنوان مثال حبوبات که واردات آن با کف تعرفه یعنی پنج درصد های جهانی است. بهافتد، متأثر از قیمتمانند حبوبات اتفاق می

گیرد. در محصوالت دیگری مانند عدس، نخود و آنهایی که به واردات یب صعودی میاست، با افزایش قیمت جهانی، در داخل نیز ش

 وابسته هستند، همین قواعد وجود دارد./

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱۳0/%D9%85%D9%8۲%D8%A۷%D8%A8%D 
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 قیمت هابازار و 

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۳۰تاریخ: 

 قیمت شیرینی و خشکبار شب عیدافزایش نمی یابد/ تهیه آجیل مرغوب از مراکز معتبر

 .رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران گفت:امسال با تمهیدات صورت گرفته، افزایش قیمت شیرینی شب عید نخواهیم داشت

احمدی رییس اتحادیه خشکبار در برنامه گفتگوی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

اتحادیه شروع به آماده سازی اقالم مورد شبکه خبر در خصوص تنظیم بازار شب عید اظهار داشت: از ده روز پیش، اعضای  ۱8:۳0

 . نیاز شب عید کرده اند و امسال کیفیت خوبی در این بخش داریم و کمبود آجیل و خشکبار نداریم

وی ادامه داد:اجناس ما تا پایان سال افزایش قیمتی نخواهد داشت ولی برخی از اجناس مانند بادام هندی، واردات آن ممنوع است و 

 کشور سطح در  نیز  هندی بادام توزیع کافی اندازه به ماه اسفند در وقت اسرع  هستیم تا در صورت سفارش در درحال پیگیری

 .داشت نخواهیم قیمت افزایش ها نظارت و تولید  احمدی تاکید کرد:پیش بینی می کنیم با توجه به میزان. باشیم داشته

به سطح شهر در کنار تعزیرات و اتاق اصناف بر قیمت ها   تیم بازرسی دو نفرهوی درباره نظارت بر بازار گفت: از سوی اتحادیه ده 

نظارت خواهد داشت و مانند شب یلدا با متخلفین برخورد خواهیم کرد ضمن اینکه با آجیل فروشان موقتی با تمام توان برخورد 

مراکز آجلیل فروشی خلق الساعه را تایید نمی وی درباره کیفیت آجیل شب عید گفت: به هیچ عنوان کیفیت آجیل در . خواهیم کرد

کنیم چراکه بیشتر پرونده ها در تعزیرات مربوط به آجیل فروش هایی است که شغل آنها چیزی دیگر است و شب عید رو به این 

ی درباره قیمت احمد.کنند خرید معتبر مراکز از کنیم می تاکید مردم به: کرد تصریح خشکبار و  رئدس اتحادیه آجیل.شغل می آورند

 ائلیمس و ارز قیمت و تقاضا و عرضه بخش این   در اجیل در شب سال نو گفت :تعیین قیمت رسمی در این بخش نداریم و قیمت را 

 .ایم نداشته افزایش و کرد افت کمی ها قیمت بازار در رکود به توجه با و کند می مشخص  بارندگی و... چون

 یمتق افزایش الزم تمهیدات با امسال  بهرمند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران در این خصوص گفت:بر اساس این گزارش در ادامه 

وی ادامه داد:برای شب عید شیرینی خشک به دلیل .مناسب خواهیم داشت قیمت  و ،کیفیت مناسب  نظارت با و داشت نخواهیم

 افزایش و شد خواهد فروخته سال آخر در است عرضه حال در که قیمتی  ماندگاری باال مورد تقاضای بیشتر خواهد بود با همین

واحد بازرسی در کنار بازرسان تعزیرات و اتاق اصناف بر فعالیت قنادان  ۳0وی درباره بازرسی بر قنادان گفت: اتحادیه با .نداریم قیمت

شدند با اتحادیه تماس گرفته با با متخلفین  نظارت خواهد داشت و قطعا تیم ها را تقویت خواهیم کرد و اگر هموطنان با تخلفی مواجه

بر اساس این گزارش یدالهی نائی رئیس اتحادیه تعاونی باغداران نیز در خصوص تنظیم بازار میوه و تره بار در شی عید .برخورد شود

 ناسبم تولید به توجه با و ایم کرده اقدام سیب سازی ذخیره به نسبت شهریور در  گفت: با توجه برنامه ریزی های صورت گرفته

 .شد خواهد ارسال مقصد های استان به مرکبات اسفند نیمه تا ماه بهمن از و نداریم مرکبات و سیب مورد در مشکلی

وی درباره کیفیت میوه تولید شده تصریح کرد: با توجه به طرح های نظارتی که اجرا کرده ایم، میوه هایی مثل پرتقال و سیب کیفیت 

 .با توجه به ذخیره سازی قیمت میوه در شب عید افزایش نخواهد داشت باالیی دارند و

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۴0۷۲5۳/%D9%8۲%DB%8 
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 بازار و قیمت ها

 ایران اکونا - ۱۳۹۶دی / /  ۲۷چهارشنبه , 

 درصدی قیمت دام زنده به مردم نرسید ۱5ارزانی 

درصدی قیمت دام زنده، قیمت گوشت قرمز در بازار  ۱5مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران در پاسخ به اینکه چرا با وجود کاهش 

ه کنندچرخد تا به دست مصرفواسطه به طور معمول می 5یابد گفت: دام زنده بعد از فروش توسط دامدار در دست کاهش نمی

 اینکه اام است، یافته کاهش دامداری درب( گوساله) سنگین و( گوسفندی) سبک زنده دام قیمت: کرد اظهار علیرضا عزیزاللهی.برسد

 .ج استخار ما اختیارات حیطه از و نداریم باره این در اجرایی مسئولیت ما یابد،نمی کاهش کنندهمصرف برای آن قیمت چرا

 500 و هزار ۱۴ تا دامداری درب زنده گوساله کیلوگرم هر درصدی دام زنده، افزود: قیمت  ۱5تا  ۱0وی با اشاره به کاهش قیمت 

 ۱۶ به تومان هزار ۱8 تا تومان 500 و هزار ۱۷ از نیز گوسفند و تومان هزار ۱۳ به میانگین طور به اکنون که بود یافته افزایش تومان

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران با اشاره به اینکه دام زنده بعد از فروش توسط دامدار در   .یافته است کاهش تومان هزار

دار، کشتارگاه، واسطه، میدان گوشت و کننده برسد، گفت: دالل، چوبچرخد تا به دست مصرفواسطه به طور معمول می 5دست 

 مداران و مردم هستندهای میان داخرده فروشی( واسطه)سوپر 

http://iranecona.com/8۱۱۲۱/%D8%A۷%D8%B۱%D8%B۲%D8%A۷%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۱۰/۲۹ : تاریخ

 نفعان در اجرای قانون کاری کرد/ سنگ اندازی ذیوزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون انتزاع کم
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وزارت جهاد کشاورزی کم کاری شدیدی در اجرای قانون انتزاع داشته است، ابزار الزم را 

  .سعی کردند که قانون یا اجرا نشود یا به کندی اجرایی شودنفعان اند و ذیبرای تنظیم بازار به این وزارتخانه نداده

در  شود که نمایندگان مجلسوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه اخیراً شنیده میزاده در گفتعباس پاپی

ر اجرای قانون انتزاع موفق عمل کرده اند؛ چقدر این وزارتخانه داعتراض به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی سؤاالتی را مطرح کرده

 .است، به صراحت گفت که در گام اول، قانون انتزاع آنطور که باید اجرا نشده که خود دالیل مختلفی را دارد

وی افزود: ما به دلیل مشکالتی که در صادرات محصوالت کشاورزی و در بخش صنایع تبدیلی وجود داشت قانون انتزاع را تصویب 

زارت جهاد کشاورزی عالوه بر تولید بر اینگونه مسائل نیز نظارت کند تا بتواند عملکرد بهتری داشته باشد. از روز اول کردیم تا و

انون بودند چرا که ممکن بود ق این اجرای با مخالف دولت  تصویب این قانون هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم در بدنه

 .ای استفاده کردند که این قانون اجرا نشودتصویب قانون نیز از هر حربهمنافع برخی به خطر بیفتد و بعد از 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه گفت: کار به جایی رسید که با فشار مجلس دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر 

شی از ابزارها مانند شرکت بازرگانی دولتی کشاورزی را کنار هم نشاندیم تا تعهد بدهند و این قانون اجرا شود که بعد از آن تنها بخ

 .به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد اما ابزار تنظیم بازار همچنان در بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی ماند

شد، یل مهای مرتبط با محصوالت کشاورزی در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی فعازاده به این نکته اشاره کرد که باید اتحادیهپاپی

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از اینکه .اما همچنان در زیر مجموعه اصناف و وزارت صنعت باقی ماند

بندی و بازارهای صادراتی کمرنگ عمل کرده است، خاطرنشان کرد: این بستهمتأسفانه وزارت جهاد کشاورزی در حوزه فورتینگ،

، CIS داشته به عنوان مثال با وجود بازارهای اطراف مانند روسیه، کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای هاییکاریوزارتخانه کم

عراق و امثالهم شاهدیم که حضور ایران به شدت کمرنگ است، دلیل آن بخشی به دلیل اجرا نشدن درست قانون انتزاع و بخش دیگر 

وری در بخش طاب به مسئوالن اجرایی این حوزه گفت: قانون افزایش بهرهوی خ.کاری شدید وزارت جهاد کشاورزی استبه دلیل کم

شد بسیاری از مشکالت اکنون حل شده درصد آن هم اجرایی نشده که اگر اجرا می ۳0ها است که ترین قانونکشاورزی جزو مترقی

به گزارش خبرنگار فارس طی دو سه سال اخیر با اجرای نصفه و نیمه قانون انتزاع و واگذاری وظایف تنظیم بازار کاالهای اساسی .بود

کاری شده و آنطور که باید نظارتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی عمالً این مهم بین دو وزارتخانه پاس

 رویه قیمت شکر در ماه رمضان سال گذشته، از بین رفتن بخشیفته است.ه نمونه آن افزایش به یکباره و بیبر تنظیم بازار صورت نگر

ثباتی در بازار مرغ و بیدرصدی قیمت تخم 50مرغ تولیدی کشور به دلیل مهار نشدن بیماری آنفوالنزای پرندگان و افزایش از تخم

 جهاد وزیر حجتی از سؤال طرح  ای براینمایندگان مجلس شورای اسالمی نامهگوشت قرمز و برنج از جمله آنهاست. در نتیجه 

 .رسدمی کجا به قانون این اجرای سرانجام دید باید حال و اندنوشته کشاورزی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳9۶۱0۲9000۳۳۷ 
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 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۳تاریخ: 

 عرضه محصوالت کشاورزی توسط شهرداری، قابل قبول نیست

های مربوطه شود، اما این مهم باید به تعاونعرضه می در حال حاضر اگرچه محصوالت کشاورزی در سطح شهر توسط شهرداری

 .واگذار شود

 ها گفت: قابل قبولمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، امروز در جمع مدیران استانی اتحادیه به گزارش خبرنگار ایانا،

 کننده مواد غذایی در سطح شهر باشد.عرضه نیست که شهرداری

هری به ید مدیران شرسد که تیم جدنظر میهاشمی، با بیان اینکه شهرداری باید تنها به ایجاد زیرساخت بپردازد، افزود: بهعلی اوسط

 آفرینی کند.این امر واقف بوده و بر این باورند که هر کس باید در جایگاه خود نقش

درصد در حال حاضر  ۳0درصد قبل از انقالب به  ۶0وی در بخش دیگری از سخنانش مطرح کرد: اگرچه جمعیت روستایی کشور از 

م که رو هستیآموختگانی روبهاکنون با خیل عظیم دانشمایوس نشد. زیرا همرسیده، اما باید با امیدی راسخ قدم برداشت و هیچ گاه 

شوند.مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور عنوان کرد: باید باورمان را نسبت به عنوان اصل سرمایه یک ملت محسوب می

یری از گتوانیم با بهره. در این صورت است که میبه سازمان تعاون روستایی تغییر داده و آن را به جایگاه راستین خود برگردانیم

هاشمی، شبکه تعاونی های وزارت جهاد کشاورزی و خواست روستائیان قدم برداریم.اوسطنیروی انسانی کارآمد، در راستای سیاست

د مقاومتی، نگاهی نوین به مندی از مقوله اقتصاهای مردمی کشور دانست و اظهار کرد: اگر امروز با بهرهترین شبکهرا یکی از مهم

اقتصاد شکل گرفته، باید نقش سازمان تعاون روستایی را جدی گرفت. زیرا تعاون، پرچمدار این نگاه است و سازمان هم مسئولیتی 

 جز این ندارد که در این مسیر حرکت کند؛ به ویژه اینکه نظام اقتصادی کشور بر پایه تعاون بوده است.وی معتقد است امروز زمان

شود برداری که مسئولیت آن بر دوش ماست، بیش از پیش ارتقا یابد. این امر میسر نمیبازسازی مروجان دیروز روستاست تا نظام بهره

های نیروی انسانی در جاده تعاون.مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی بیان کرد: ما باید ها و مهارتمگر با تکیه بر توانایی

کننده کننده باشیم و نگذاریم آنهایی که هیچ سهمی از تولید ندارند، سهم کشاورز را بربایند و بار مصرفحامی مصرف پشتوانه تولید و

را بیشتر کنند.هاشمی توضیح داد: به همین دلیل هدف اصلی و مسیر حرکت ما باید به سمت برندسازی باشد؛ آن هم با مسئولیت 

ت طلبد تا حاصل زحماجامعه.وی در پایان تأکید کرد: این موضوع هماهنگی بین بخشی را میایجاد امنیت غذایی توام با سالمتی در 

 وزارت جهاد کشاورزی در سطحی وسیع به بار بنشیند./

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱۲8/%D8%B9%D8%B۱%D8%B 
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 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۷تاریخ: 

 -تاکید بر تقویت همکاری های اقتصادی ایران و قرقیزستان در حوزه کشاورزی/ ضرورت ایجاد خط آهن تهران

 بیشکک برای توسعه روابط گردشگری

ند قرقیزستان گفت: دو کشور می توان رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر ضرورت افزایش روابط دوجانبه اقتصادی میان ایران و

به گزارش خانه ملت، علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی پیش از .روابط اقتصادی خود را در حوزه کشاورزی تقویت کنند

دی ماه( در حاشیه برگزاری سیزدهمین کنفرانس مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی با  ۲۷ظهر امروز )چهارشنبه، 

پارخت تولیندی اف نایب رئیس مجلس قرقیزستان دیدار و گفت وگو کرد.دکتر الریجانی گفت: الزم است روابط اقتصادی و تجاری 

خود را با یکدیگر افزایش دهیم.رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: ایران و قرقیزستان می توانند در حوزه های 

 گوشت و مرغ با یکدیگر همکاری داشته باشند. مختلف کشاورزی به خصوص تولیدات

 بیشکک برای توسعه روابط اقتصادی و گردشگری راه اندازی شود -نایب رئیس مجلس قرقیزستان: خط آهن تهران

پارخت تولیندی اف نایب رئیس مجلس قرقیزستان ضمن تشکر از مهمان نوازی جمهوری اسالمی ایران گفت: بر خود الزم می دانم 

مدردی خود را به خاطر حادثه اخیر نفتکش اعالم و برای بازماندگان صبر طلب کنم.نایب رئیس مجلس قرقیزستان در ادامه مراتب ه

با بیان اینکه امیدواریم سفری به کشور ما داشته باشید، اظهار داشت: این اجالس موفق بود و تصمیمات مثمرثمری در آن برای جهان 

بیان اینکه ضروری است همکاری ها در حوزه تجاری و اقتصادی شکوفا شود، عنوان کرد: در همین  اسالم گرفته شد.وی در ادامه با

بیشکک ضروری است چرا که کشور ما طبیعت توریستی داشته و پتانسیل خوبی برای افزایش  -راستا راه اندازی خط آهن تهران

طرنشان کرد: هرساله در سپتامبر بازی های ورزشی در همکاری های گردشگری داریم.نایب رئیس مجلس قرقیزستان در پایان خا

قرقیزستان برگزار می شود که از ایران نیز برای شرکت در آن حضور می یابند لذا امیدواریم شاهد حضور پررنگ ورزشکاران ایرانی 

 در سال آینده نیز باشیم./

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱59/%D8%AA%D8%A۷%DA%A9% 
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 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۳۰تاریخ: 

 اصالح و پاالیش اطالعات مشتریان بانک کشاورزی

نظام بانکی کشور، اطالعات در اجرای دستور العمل های بانک مرکزی ایران مبنی بر لزوم پاالیش و شفافیت اطالعات مشتریان در 

آن دسته از مشتریان بانک کشاورزی که مشخصات شناسنامه ای آنان با اطالعات ثبت احوال مغایرت داشته استخراج و به صورت 

 .متمرکز اصالح شد

ت سازمان ثبت مورد با اطالعا ۳به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، مشتریانی که مشخصات شناسنامه ای آنان بیش از 

احوال مغایرت دارد، باید با مراجعه به شعبه و ارائه مدارک احراز هویت)شناسنامه و کارت ملی(، نسبت به اصالح اطالعات خود اقدام 

 دارکم داشتن دست در با  کنند. این گزارش می افزاید، مشتریانی که حساب آنان به دلیل مغایرت اطالعات مسدود شده نیز باید

 جعه و پس از رفع اشکال از خدمات این بانک بهره مند شوند.مرا شعبه به یتهو احراز

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱85/%D8%A۷%D8%B5% 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۸تاریخ: 

 فضای نامناسب صادراتی و کمبود سرمایه گذاری چالش اصلی بخش کشاورزی است

 .اسدی گفت:بخش کشاورزی امروز با مسائلی از قبیل نبود فضای مناسب صادراتی و کمبود سرمایه گذاری روبروست

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیمسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار

باید با بازاریابی همراه باشد، اظهار کرد: اگرچه در  بخش کشاورزیبا اشاره به اینکه افزایش اشتغال در بودجه سال آینده در  ،جوان

 زا مسائلی با  ایجاد اشتغال در سیستم های کشاورزی نظیر پرورش ماهی درقفس و کشت های گلخانه ای تردیدی وجود ندارد اما

که سرمایه گذاری در وی با بیان این.در ایجاد واحد ها روبرو هستیم سرمایه گذاریای مناسب صادراتی و کمبود فض نبود قبیل

 عرضه برای را الزم ،بازارهای دولت که رود می انتظار:بود،افزود خواهد روبرو تولید عظیم افزایش با ای گلخانه محصوالت بخش

از اخذ تسهیالت با بحران نبود بازار، هدر رفت سرمایه و بدهی به بانک ها روبرو  پس گذاران سرمایه تا بگیرد نظر در  محصول

 ایجاد در قفس در ماهی پرورش کشور، جنوب و شمال سواحل در خدادادی عظیم منابع وجود به توجه با  اسدی ادامه داد:.نشوند

 .سهیل در قوانین و مقررات امری ضروری استت  ، گذاران سرمایه ترغیب جهت و داشت خواهد بسزایی تاثیر جوانان اشتغال

 وجود ظرفیت های نهفته در بخش کشاورزی

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه ظرفیت های نهفته ای در بخش کشاورزی وجود دارد، 

نیست، همانگونه که در حوزه  بخش کشاورزیبیان کرد: طبق اظهارات وزیر جهاد کشاورزی بحران منابع آبی پایان خط در 

 بنابراین تاس یافته افزایش دوبرابر گذشته  زیر کشت محصول، میزان تولید به نسبت محصوالتی هم چون چغندر قند با کاهش سطح

 .دارد وجود کشاورزی بخش در نهفته های فرصت این از استفاده ،امکان جایگزین های کشت با که کرد اذعان توان می

باالی محصوالت کم آب بر و صیانت از منابع آبی  وی با اشاره به اینکه هر استان اقلیم خاص خود را دارد،افزود: با توجه به بازدهی

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز .،اجرای کشت های جایگزین امری ضروری است، چرا که هم اکنون در آستانه فاجعه آبی قرار داریم

ی مناسبی برای این در پایان گفت: محصوالتی نظیر چغندر قند و مارچوبه عالوه بر تناوب زراعی محصول،درآمدزایی و اشتغال زای

 .بخش دربردارند

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳9808۴/%D9%8۱%D8%B۶% 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۳۰تاریخ: 

 صفر رسید های اخیر/ ذخایر برنج در انبارها بهکمبود برنج عامل اصلی گرانی

رو بود، بطوریکه بسیاری از فعاالن کمبود برنج خارجی را عامل قیمت برنج هندی در یک ماه اخیر با افزایش چشمگیری در بازار روبه

در یک ماه  قیمت برنج هندی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.دانندها میاصلی گرانی

رو شد که بسیاری از فعاالن بازار، توقف ثبت سفارش واردات و کمبود برنج خارجی را عامل اصلی این اخیر با افزایش چشمگیری در بازار روبه

هزار تومان در خرده  90تا  80کیلویی برنج خارجی  ۱0آخرین بررسی از سطح بازار بیانگر آن است که قیمت هر کیسه .کنندها اعالم میگرانی

 رنجبغ آنها برای را شرایط و های کم درآمد جامعه را برای تأمین ایحتاج سفره خانوار در تنگنا قرار داده شود که این نرخ دهکها عرضه میفروشی

های اخیر قیمت برنج خارجی در گوید: در ماهیکی از عمده فروشان اقالم غذایی درباه دالیل گرانی برنج خارجی در بازار می فراهانی.است کرده

های اخیر به مصرف داخل رسیده است و هم اکنون ذخیره چندانی در انبارها وجود روست، چرا که میزان واردات ماهبازار با روند افزایشی روبه

 برنج ایرانی وی معتقد است؛ برخی خانوارها توانایی خرید.درصدی قیمت در بازار را به همراه داشت ۲5تا  ۲0هایت این امر افزایش ندارد که در ن

و این در حالیست که، یزدان سیف مدیرعامل .رو کرده استهایی روبهرا ندارند و تنها ممنوعیت واردات آنها را برای تأمین مایحتاج خود با چالش

ای های اخیر را ناشی از تبدیل ارز مبادلهسیف گرانی.های اخیر نداردبازرگانی دولتی اعتقادی به ممنوعیت ثبت سفارش برنج و دلیل گرانیشرکت 

تا حدودی بر رشد قیمت برنج داخلی در بازار موثر بوده است، به نظر می رسد که  قیمت برنج خارجی با وجود آنکه افزایش.داندبه متقاضی می

البته ناگفته نماند که دبیر انجمن واردکنندگان برنج .وزیر جهاد کشاورزی خرید حمایتی برنج را به منظور تعادل و کنترل بازار اجرا کرده است

تر از برنج های باالدیگر کامال متفاوت هستند، چرا که ارزان ترین برنج ایرانی با نرخمعتقد است که مصرف کنندگان برنج ایرانی و خارجی با یک

 .ای برای قشرهای ضعیف جامعه به کار گیرندتر تدابیر ویژهرود که دولتمردان هر چه سریعرسد و از این رو انتظار میهندی به فروش می

 های اخیرکمبود برنج خارجی عامل اصلی گرانی *

در بازار  کمبود برنج خارجیبا اشاره به اینکه   ،صنعت،تجارت و کشاورزی کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگارمسیح  

شود که افراد با حداقل سود قانونی اقدام به می های اخیر است، اظهار کرد: فراوانی کاال و رقابت میان تولیدکنندگان موجبعامل اصلی گرانی

وی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی بازرگانی دولتی، تأمین ذخیره استراتژیک و توزیع در زمان کمبود در بازار است، .توزیع محصول در بازار کنند

تی مبنی بر متفاوت بودن نوع برنج وارداتی داده شده افزود: با توجه به رقابت بازرگانی دولتی با بخش خصوصی، پیشنهاداتی به مسئوالن دول

کند و با نزدیک شدن به تاریخ اعتبار، کشاورز ادامه داد: شرکت بازرگانی دولتی، اقدام به واردات و احتکار برنج وارداتی در انبارهای خود می.است

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه .وارد است (دولتی بازرگانی )gtc کند که این ایراد به شرکتهای خود را در بازار عرضه میبرنج

 به نسبت دولتی، بازرگانی برابر در خصوصی بخش برابری 5 مجوز  مأموریت بازرگانی دولتی تأمین ذخیره استراتژیک است، بیان کرد: با توجه به

وی با اشاره به اینکه با واردات مستمر برنج، .روددولتی زیر سوال نمی ولت انتقاداتی وارد است در حالیکه بخشد سوی از احتیاطی ذخیره تأمین

 همراه به را کنندگان توزیع میان رقابت رفتن بین از و خارجی برنج قیمت افزایش کمبودی در بازار رخ نخواهد داد، افزود: توقف واردات،

ای به برنج خارجی را دلیل اصلی افزایش قیمت نیافتن ارز مبادله کشاورز در پاسخ به این سوال که مدیرعامل بازرگانی دولتی تخصیص.دارد

های جهانی و شرایط عرضه در نوسان قیمت برنج خارجی دخیل هستند و هم اکنون به سبب عدم تخصیص نرخ ارز، قیمت :داند، اظهار کردمی

یر انجمن واردکنندگان برنج، دولت با کاهش تعرفه واردات افزون به گفته دب.رسدهزار تومان می ۷ای قیمت تمام شده هر کیلو برنج به ارز مبادله

شود، گفت: بخش وی با اشاره به اینکه برنج دومین کاالی استراتژیک در کشور محسوب می.تواند آثار تورمی را از بین ببردبر کنترل قیمت می

های رحسب شرایط قوانین وضع کند، در حالیکه با توجه به گرانیتواند بخصوصی وظیفه تأمین محصول طبق مجوز واردات را بر عهده دارد و نمی

تواند آثار سو در ایم، چرا که ذخایر برنج به صفر رسیده است و این امر میاخیر و کمبود برنج خارجی در بازار به دولت هشدارهای الزم را داده

 .برداشته باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳98۴08/%DA%A9%D9%85%D8% 
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 برنج

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۹تاریخ: 

 شود+سندثبت سفارش واردات برنج از ابتدای بهمن آزاد می

 .پذیر استامکان 9۷تا پایان خرداد  9۶از اول بهمن آبادی فراهانی گفت: ثبت سفارش واردات برنج علی

 توسعه سازمان واردات و صادرات مقررات دفتر مدیرکل آبادی فراهانیعلی علی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .پذیر استامکان 9۷تا پایان خرداد  9۶تجارت، گفت: ثبت سفارش واردات برنج از اول بهمن 

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت افزود: اعتبار ثبت سفارش سه ماهه و قابل تمدید تا یک ماه است، 

مرتضی شاه حسینی رئیس انجمن واردکنندگان برنج هم .ل ورود استبرنج وارداتی به کشور قاب ۱۳9۷بنابراین تا پایان تیرماه سال 

به دستور وزیر جهاد کشاورزی آزاد  9۷تا پایان تیرماه  9۶از ابتدای بهمن ماه  واردات برنج با تأیید این مطلب گفت: ثبت سفارش

 ۴در  وزیر جهاد کشاورزی یمحمود حجتبنابر این گزارش، آزاد شدن ثبت سفارش واردات برنج در حالی است که .شده است

ای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، ، طی نامه 9۶علیرغم آزاد شدن واردات برنج براساس بخشنامه دولت از ابتدی آذر  9۶آذرماه 

رویه بیش از یک میلیون حجتی در این نامه آورده بود با توجه به واردات بی.معدن و تجارت خواستار توقف سریع ثبت سفارش شد

مند خواهش -تن برنج در پنج ماهه اول سال جاری )که بیش از نیاز مصرف داخلی ساالنه( و همچنین به دلیل رکود بازار برنج داخلی 

 .است دستور فرمایید تا اطالع ثانوی از ثبت جدید برای واردات برنج ممانعت شود

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۴05۶0۱/%D8%AB%D8%A8%D8 
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 برنج

 ایران اکونا - ۱۳۹۶دی / /  ۲۹جمعه , 

 آغاز واردات برنج از ابتدای بهمن

 .خواهد شدبر اساس نامه نگاری انجام شده بین وزرای کشاورزی و صنعت دولت؛ واردات برنج از ابتدای بهمن ماه از سر گرفته 

 ردادخ پایان تا ماه بهمن ابتدای از برنج سفارش ثبت کرد اعالم صنعت وزیر شریعتمداری به ای حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه

 .میباشد مجاز 9۷ سال ماه

 .بر این اساس مدت ثبت سفارش تمامی محموله های برنج سه ماهه و برای یک ماه قابل تمدید می باشد

جهاد کشاورزی با اشاره به ممنوعیت ثبت سفارش واردات برنج گفته بود: در چهار ماه اول امسال برنج بیش از اندازه چندی قبل وزیر 

 .وارد شد به گونه ای که برنج تولید داخلی روی دست کشاورز ماند

 بیشتر بخوانید: چرا ثبت سفارش واردات برنج ممنوع شد؟

تیر ماه  ۳۱ل شروع فصل فصل برداشت برنج داخلی ترخیص و واردات برنج پس از تاریخ گفتنی است، در این نامه تاکید شده به دلی

 .امکان پذیر نخواهد بود 9۷سال 

http://iranecona.com/8۱۱۲8/%D8%A۲%D8%BA%D8%A۷%D 
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 پنبه
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 تامین منابع مالی
 فارس- ۹۶/۱۰/۲۵ : تاریخ

  ۹7درصدی بودجه صندوق بیمه در الیحه  ۳0میلیارد تومان خسارت به مرغداران/ کاهش  ۱۲0پرداخت 
 ۱۲0گذار تاکنون قائم مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی گفت: صندوق بیمه با وقوع آنفلوانزای پرندگان و حذف مرغ تخم

  .شودمیلیارد تومان خسارت به مرغداران پرداخت کرده و بقیه خسارات به مرور پرداخت می

، در مورد آخرین وضعیت پرداخت خسارت به مرغداران که خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی نژاد در گفتمحمدابراهیم حسن

های اختصاص بودجه، اند، خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیتمیلیارد تومان خسارت دیده ۴00بنا بر تأیید وزیر جهاد کشاورزی 

میلیارد تومان به مرغداران پرداخت  ۱۲0و در اولویت قرار گرفته و تا کنون پرداخت خسارت به مرغداران به مرور در حال انجام است 

پذیرد، گفت: دلیل آن هم کندی روند تخصیص وی با اذعان به اینکه پرداخت غرامت با تأخیر به مرغداران صورت می.شده است

گیرد، مرغداران مطمئن باشند که تمام می بری است، ولی اگر چه این موضوع با کندی صورتاعتبارات دولتی است که فرآیند زمان

قائم مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی به این نکته اشاره کرد که از ارزیابی و .خسارت تأیید شده آنها پرداخت خواهد شد

ن و غرامت میشمارش تلفات تا صدور گواهی دامپزشکی و تشکیل پرونده برای صندوق بیمه زمان الزم است تا بتوانیم اعتبارات را تأ

های باال تنها بخشی از آن توسط مند هستند که با وجود خسارتنژاد در پاسخ به اینکه برخی مرغداران گالیهحسن.را پرداخت کنیم

پذیر است، وگرنه تا پیش از بیمه محصوالت کشاورزی به دلیل ریسک باال آسیب :شود، با تأیید این موضوع گفتبیمه پرداخت می

شود، شدند و به همین دلیل است که صندوق بیمه محصوالت کشاورزی توسط دولت تأمین اعتبار میی تجاری وارد آن میهااین بیمه

وی افزود: از طرفی در صورت بروز یک بیماری .چرا که اگر بخواهیم حق بیمه باالیی را از مرغدار دریافت کنیم، امکان آن وجود ندارد

شود و این خسارت مالی برای های انبارشده هم معدوم میمرغکنار حذف گله مرغ، دان مرغ و تخممانند آنفلوآنزا در مرغداری، در 

میلیارد  ۶شود که مرغداری که کند، نتیجه آن میهای درگیر آنفلوآنزا را پرداخت میمرغدار است، در حالی که بیمه فقط پول مرغ

 .کندیمیلیارد تومان دریافت م ۴تومان خسارت دیده، در نهایت 

میلیارد تومان حق بیمه دریافت کنیم،  ۲0حسن نژاد با ذکر مثالی از نحوه دریافت حق بیمه از کشاورزان گفت: ما در مجموع ساالنه 

 .ای مانند آنفلوآنزا باید خسارت بپردازیممیلیارد تومان در یک فقره 500اما 

در سال  :هم گفت 9۷بیمه محصوالت کشاورزی در الیحه سال قائم مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در مورد بودجه صندوق 

 ۳0این رقم  ۹7بینی شده بود، اما متأسفانه در سال میلیارد تومان اعتبار برای صندوق بیمه پیش ۱۴00نزدیک به  ۹۶

 .و حدود یک هزار میلیارد تومان است که امیدواریم در مجلس تغییراتی رخ دهد درصد کاهش دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳9۶۱0۲5000۳88 
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 تامین منابع مالی

 فارس - ۹۶/۱۰/۲۴ : تاریخ

 میلیارد تومان خسارت بیمه به مرغداران 500خرد/ پرداخت دولت گندم تولیدی کشاورزان را تحت هر شرایطی می
  .وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزان مطمئن باشند دولت گندم تولیدی آنان را در هر شرایطی به طور کامل خریداری خواهد کرد 

، محمود حجتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان صداوسیمابه نقل از خبرگزاری  خبرگزاری فارسبه گزارش 

د نظام خری اینکه مطالبات گندم کاران تا پایان آبان پرداخت شد افزود: خرید تضمینی گندم در سال آینده ادامه خواهد داشت، اما

 .تغییر خواهد کرد

وی گفت: بخشی از گندم تولیدی کشاورزان در سال آینده از طریق بورس خرید و فروش خواهد شد و مازاد آن را دولت خریداری 

میلیون مرغ  ۱۷حجتی با اشاره به شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد در مراکز پرورش مرغ های تخمگذار افزود: سال گذشته .کندمی

 .خمگذار به علت ابتال به این بیماری معدوم شد و امسال هم تاکنون همین میزان به همین علت معدوم شده استت

وی گفت: درصدد هستیم تا با استفاده از ظرفیت های جدید در تولید در زمینه تولید تخم مرغ به تعادل برسیم و تا آن زمان بخشی 

حجتی با بیان اینکه صاحبان مرغداری های تخمگذار به واسطه شیوع بیماری آنفلوآنزای .کنیم از نیاز بازار را از طریق واردات تأمین می

میلیارد تومان از محل بیمه به صاحبان این مرغداری ها  500حدود  :فوق حاد صدها میلیارد تومان خسارت دیده اند افزود

 .خسارت پرداخت شده است

درصد بوده است، گفت: این آمار نشان دهنده  ۱8به صورت ثابت  95و  90ی در سال وی با بیان اینکه سهم اشتغال در بخش کشاورز

، آبزی پروری و گیاهان دارویی را از جمله ظرفیت های ایحجتی کشت گلخانه.ایجاد اشتغال در این سالها در بخش کشاورزی است

ماهی در قفس در سواحل جنوب و شمال کشور  موجود برای افزایش تولید و اشتغال در بخش کشاورزی دانست و افزود: با کشت

 .شودظرفیت تولید یک میلیون تن ماهی ایجاد می

 .هزار تن از این ظرفیت در پنج سال آینده است ۲00ریزی ما تحقق وی گفت: برنامه

هزار تن  ۳0بیش از  دوازده هزار تن میگو در کشور پرورش یافته است افزود: این مقدار امسال به 9۲حجتی با بیان اینکه در سال 

 5۳وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بارش در سال زراعی جاری نسبت به متوسط بلندمدت .درصد آن صادر شد 80رسید که 

 .درصد کاهش داشته است، گفت: بر اساس پیش بینی ها امیدواریم که بهمن و اسفند بخشی از این کم بارشی جبران شود 5۷تا 

گرم  ۲00سال پیش از هر متر مکعب آب  ۱5زوم مدیریت منابع آب با روش های نوین و تجهیزات مناسب افزود: وی با تأکید بر ل

 .گرم رسیده است ۶00های نوین به شکر تولید می شد که امسال این میزان با استفاده از مدیریت منابع آب و روش

دو محصول باغی سیب و پرتقال برای بازار شب عید انجام داده است حجتی گفت: ستاد تنظیم بازار برنامه ریزی الزم را برای ذخیره 

وی واسطه گری را یکی از مشکالت عمده در چرخه تولید و توزیع محصوالت کشاورزی دانست و .و از این بابت مشکلی وجود ندارد

باید تعریف شود و تعاونی های کارآمد حجتی گفت: زنجیره تولید تا توزیع .افزود: کوتاه کردن دست واسطه ها نیازمند نهادسازی است

وزیر جهاد کشاورزی افزود: وزارت .و توانمند اقتصادی در بخش کشاورزی باید ایجاد و تقویت شوند تا دست واسطه ها کوتاه گردد

 ه ها وجهاد کشاورزی وظیفه تولید و تأمین محصوالت کشاورزی را به عهده دارد و توزیع این محصوالت با هماهنگی دیگر دستگا

به یک میلیون  9۲هزار تن در سال  ۷00حجتی با بیان اینکه ظرفیت تولید شکر در کشور از یک میلیون و .گیرداصناف صورت می

هزار تن به کشور  ۴00تا  ۳00هزار تن در سال جاری افزایش یافته است، گفت: برای تأمین بازار همچنان نیازمند واردات  900و 

درصد  ۳0بینند، افزود: تنها هزار میلیارد تومان خسارت می ۱۱تا  ۱0محصوالت کشاورزی در کشور ساالنه  وی با بیان اینکه.هستیم

حجتی گفت: بیمه محصوالت کشاورزی از جمله بیمه های بسیار پرریسک و .ها زیر پوشش بیمه رفته استاز مجموع این خسارت
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درصد خسارت به کشاورزان و باغداران  ۷0وی افزود: .تأمین می شودبیمه ای حمایتی است که در سراسر دنیا از جانب دولت ها 

میلیارد تومان برای پرداخت  ۱000حجتی با بیان اینکه دولت .درصد دیگر سهم خود آنهاست ۳0آسیب دیده را دولت می پردازد و 

ها پرداخت انه همه خسارتخسارات محصوالت کشاورزی و باغی اختصاص داده است، گفت: به خاطر محدودیت های منابع متأسف

های بیمه محصوالت کشاورزی و باغی درصد بدهی ۷0وی افزود: .شود و دولت به خاطر پرداخت همین مقدار هم مشکل داردنمی

 .درصد همچنان باقی است ۳0تاکنون پرداخت شده و 

www.farsnews.com/newstext.php?nn=http://۱۳9۶۱0۲۴000۲0۶ 
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 تامین منابع مالی

 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۷تاریخ: 

 قطعی بودن یا نبودن پرداخت خسارت مرغداران

خسارت به  9۶در سال  تبدیل به یک مشکل شده است. چراکه 9۶پرداخت غرامت خسارت مرغداران برای امحای پرندگان در سال 

میلیون قطعه مرغ امحا شده است. این در حالی است که بخش مهمی از این خسارت از مهرماه  ۱8مرغداران بسیار باال بوده و حداقل 

 .به بعد رخ داده و تا به امروز نیز پولی بابت خسارت به مرغداران پرداخت نشده است 9۶

 ۹۶تبدیل به یک مشکل شده است. چراکه در سال  ۹۶پرندگان در سال  پرداخت غرامت خسارت مرغداران برای امحای

میلیون قطعه مرغ امحا شده است. این در حالی است که بخش مهمی  ۱8خسارت به مرغداران بسیار باال بوده و حداقل 

 ت نشده است.به بعد رخ داده و تا به امروز نیز پولی بابت خسارت به مرغداران پرداخ ۹۶از این خسارت از مهرماه 

به گزارش خبرنگار ایانا، اما در همین باره سازمان دامپزشکی اعالم کرده که خسارت مرغداران با انتشار اسناد خزانه اسالمی پرداخت 

 است.  9۶ها اسفند ماه سال خواهد شد. اوراقی که سررسید آن

ا وگو با ایانسید حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه در مورد اسناد خزانه اسالمی و تبدیل شدن این اوراق به پول در گفت

شود و فقط اسامی متفاوتی دارد. این اوراق بسیار گوید: ناشر اسناد خزانه اسالمی، دولت است. این اوراق در تمام دنیا منتشر میمی

ترین اوراق ریسکها نیستند بلکه خزانه کل است. بنابراین این اوراق از کمن کننده آن مانند دیگر اوراق بانکمعتبر هستند و تضمی

کند: انتشار این اسناد برای پرداخت خسارت مرغداران یک مزیت مهم دارد و آن هم این است که میزان بدهی هستند. او اضافه می

تر ها برای طلبکاران بسیار راحتد. نکته مهم دیگر آنکه خواستن و گرفتن این طلبشودولت و طلبکاران به طور شفاف مشخص می

دهد: تا به امروز هیچ اسناد و اوراق است، توضیح میتر است. میرمعینی با اشاره به اینکه پرداخت پول این اوراق حتمیو مطمئن

ین اسناد را دارد هرچند که سررسید اسناد در پایان سال نشده است. بازار سهام و بورس هم کشش برای جذب ا "نُکول"ای خزانه

کند: اسناد خزانه سود باالیی ندارد و بعید است مرغداران پیش از موعد سررسید اوراق را تنزیل کنند. اما بازهم است. او اضافه می

رسد با این شیوه دولت شود. به نظر میترین نکته آن است که این اوراق به طور قطع در سررسید خریده شده و تبدیل به پول میمهم

 شان بدهد. قصد داشته که بیشترین و باالترین اطمینان را به مرغداران، برای پرداخت خسارت

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱5۱/%D9%8۲%D8%B۷%D8 
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 منابع مالیتامین 

 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۷تاریخ: 

 هزار میلیارد تومانی مجلس برای توسعه اشتغال50گام 

درصد از اعتبار طرح تملک دارایی های استانی و ملی را در قالب کمک  ۲0با تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس ، دولت مجاز شد تا 

 .های فنی و اعتباری در اختیار بانک ها به عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف اشتغال شود

از تصمیمات این که امروز به میان خبرنگاران آمده بود  9۷به گزارش ایانا از خانه ملت، یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 

 ۲0به گفته یوسف نژاد دولت مجاز است از محل طرح تملک دارایی های استانی و ملی . خبرداد 9۷کمیسیون با اشتغالزایی در سال 

درصد از اعتبار را در قالب کمک های فنی و اعتباری در اختیار بانک ها به عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف اشتغال شود؛ 

هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی نزد بانک ها به عنوان سپرده  ۱5هزار میلیارد تومان است که به عالوه ۱0ودی آن مقدار حد

هزار میلیارد 50هزار میلیارد که از محل دیگر، مهیا شده، بانک ها موظف هستند برابر این میزان آورده داشته باشند، بنابراین ۳و 

 /.در نظر گرفته شده است ۱۷صره تومان برای بخش اشتغال در تب

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱58/%DA%AF% 
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 تامین منابع مالی

 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۵تاریخ: 

بیمه ارزان با قیمت پایه کلید خورد/ پرداخت چهار  های سال زراعی گذشته/میلیارد تومان از خسارت 500پرداخت 

 زدهمیلیارد تومان غرامت به کشاورزان زلزله

های مربوط به کشاورزانی که میلیارد تومان از خسارت 500ریزی و بودجه کشور تاکنون رقم های سازمان مدیریت برنامهبا حمایت

وگو با خبرنگار ایانا درباره صندوق بیمه محصوالت کشاورزی امروز در گفتمقام قائم.محصولشان را بیمه کرده بودند، پرداخت شد

میلیارد تومان بابت  500ریزی، مبلغ شده از سازمان مدیریت و برنامههای انجامهای سال جاری گفت: با پیگیریوضعیت خسارت

ترتیب کل خسارت سال گذشته شد و بدیندیدگان پرداخت های معوقه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی دریافت و به خسارتبدهی

 صورت ویژه بود،های مربوط به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان امسال بهنژاد افزود: پرداخت خسارتپوشش داده شد.محمدابراهیم حسن

پرداخت غرامت به میلیارد تومان خسارت به مرغداران پرداخت شد.وی بیان کرد: از آنجا که  ۱۲0ای که تا مهرماه سال جاری گونهبه

برداران بخش کشاورزی را بدون پرداخت حق بیمه رو بوده است، بیمه سال آینده بهرههای اخیر با تأخیر روبهدیدگان در سالخسارت

عنوان شرکت صندوق بیمه از محل نژاد ادامه داد: ما بهها از این طریق تهاتر شود.حسناز سوی کشاورزان صادر کردیم تا طلب آن

درصد از سوی کشاورزان  ۳0درصد حق بیمه از سوی دولت و  ۷0کنیم و از آنجا که های مربوطه را پرداخت میها خسارتیمهحق ب

ترتیب هنوز از محل دولت مبلغی به این صندوق پرداخت نشده است.وی عنوان کرد: دولت دارای مشکالت شود، بدینپرداخت می

ترتیب کند تا بدینوانسته است پول گندمکاران را تسویه کند؛ بنابراین صندوق بیمه نیز تالش میتازگی تای که بهگونهاعتباری است، به

 ها دریافت نکند.ای را بابت سال آینده از آنشرمنده کشاورزان نشده و حق بیمه

 میلیون قطعه طیور تاکنون ۱۹نامه برای بیش از صدور بیمه

های مربوط به محصول کلزا پرداخت شده و دآور شد: در سال جاری بخشی از غرامتمقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی یاقائم

 دیده پرداخت شده است.های مربوط به آنفلوآنزا نیز تاکنون به مرغداران آسیبخسارت

هزار  ۳00و هایی که قرار است از طریق تهاتر اعمال شود، در حوزه زراعت حدود یک میلیون نامهنژاد تأکید کرد: صدور بیمهحسن

 هزار هکتار اضافه شود و به چهار میلیون هکتار برسد. 50شود روزانه بینی میهکتار بوده که پیش

هزار هکتار  500شود به بینی مینامه صادر شده که پیشهزار هکتار باغ بیمه ۲۷وی خاطرنشان ساخت: در حوزه باغبانی نیز برای 

شود دام و طیور متفاوت بوده و همزمان با پرداخت حق بیمه از سوی مرغداران انجام مینژاد اضافه کرد: بیمه در حوزه برسد.حسن

 نامه صادر شده است.میلیون قطعه بیمه ۱9که در این زمینه نیز تاکنون برای بیش از 

 از بین رفتن کل محصوالت کشاورزی با بیمه ارزان پا به عرصه گذاشت

بضاعت خبر داد و اظهار کرد: این از ایجاد بیمه جدید با قیمت پایه برای کشاورزان کممقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی قائم

ان بردارکند که کل محصول کشاورزان از بین برود و در مقابل بهای کمی بابت حق بیمه از بهرهبیمه در زمانی پرداخت غرامت می

 برداران پرداخت کند و تنها در زمان ازتواند مبلغی را به بهرهمینژاد، برای کاهش محصول، بیمه پایه نشود.به گفته حسندریافت می

های زدگان کرمانشاه و شهرستانشده به زلزلههای پرداختکند.وی در پایان درباره خسارتبین رفتن کل محصول غرامت پرداخت می

جود دارد که تاکنون حدود چهار میلیارد گذار صندوق بیمه محصوالت کشاورزی واطراف گفت: در هشت شعبه استان کرمانشاه، بیمه

 برداران پرداخت شده است./تومان خسارت به این بهره

http://www.iana.ir/fa/news/50۶۲۱/%D9%BE%D8%B۱%D8%A 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۳۰تاریخ: 

در زمینه تربیت نیروی انسانی و « جهاد کشاورزی»و « علوم،تحقیقات و فناوری»همکاری مشترک وزارتخانه های 
 تامین نیازهای پژوهشی بخش کشاورزی

در زمینه تربیت نیروی انسانی و تامین نیازهای پژوهشی بخش « جهاد کشاورزی»و « علوم،تحقیقات و فناوری»وزارتخانه های 

 منصور  به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، نشست مشترک محمود حجتی و.می کنندکشاورزی همکاری 

ی با حضور عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم، عبدالمهدی بخشنده معاون فناور و علوم،تحقیقات و کشاورزی جهاد وزرای غالمی

وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ظهر امروز در محل وزارت  برنامه ریزی و امور اقتصادی و اسکند زند معاون

در این نشست، در ارتباط با چگونگی ارتقای همکاری های مشترک در زمینه های آموزشی و پژوهشی .جهاد کشاورزی برگزار شد

مشترک انجام گرفته در زمینه تربیت نیروی انسانی  عالوه براین، معاونان دو وزارتخانه گزارشی از همکاری های.بحث و تبادل نظر شد

مورد نیاز بخش کشاورزی و همچنین تامین نیازهای پژوهشی این بخش در ارتباط با بهره وری مصرف آب،تولید بذور هیبرید،واکسن 

و آفات به جلسه ارائه های نوترکیب، فناوری ماشین آالت کشاورزی،تغذیه و اصالح نژاد دام،گیاهان دارویی و همچنین بیماری ها 

در پایان این نشست مقررشد، به منظور پیگیری و عملیاتی نمودن موضوعات مورد توافق، کارگروه مشترک تحت سرپرستی .کردند

 .نمایندگان دو وزیر تشکیل شود

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱9۷/%D9%8۷%D9%85%DA 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۳۰تاریخ: 

 شودمرغ از سفره مردم تعبیر نمیرویای سیاه حذف تخم

به دنبال گسترش آنفلوآنزا و معدوم شدن تعداد زیادی از مرغ های تخم گذار کشور، کمبود تخم مرغ در بازار واکنش هایی را 

خبرنگار ایانا، کار تولیدی معموال با فراز و نشیب هایی همراه است که در برخی مواقع، شدت آن ایجاد بحران به گزارش .برانگیخت

توان می کند. این موضوع به ویژه در تولید محصوالت کشاورزی و پروتئینی نمود بیشتری دارد. زیرا به گفته اسداهلل عسگراوالدی، نمی

ی جایگزین"گوید: د کاالیی مردم حذف کرد.رئیس اتاق ایران و چین در این ارتباط به ایانا میمرغ را از سببرخی کاالها مانند تخم

 "شود. بنابراین باید آن را سالمت کرد، نه حذف.مرغ وجود ندارد و به نوعی غذای سنتی هزار ساله محسوب میبرای تخم

ها باید یک دکتر دامپزشک داشته باشند. در حالی که این عسگر اوالدی معتقد است که طبق قاعده موجود در دنیا تمام مرغداری

ع توانند به موقشود و مرغدارها نیز درخواستی برای به خدمت گرفتن دامپزشک ندارند. بنابراین واحدها نمیقاعده در ایران اجرا نمی

 کل چقدر نیرو دارد؟العمل نشان داده و جلوی انتشار بیماری را بگیرند. مگر سازمان دامپزشکی در و سریع عکس

ها هم همین کنند، برای مرغداریراس به باال یک دامپزشک استخدام می ۱00ها که از به گفته وی، دولت باید مانند گاوداری

هایی باشیم. البته از طرف دیگر نوسان قیمتی دستورالعمل را صادر کند، چراکه در غیر این صورت هر دوره باید شاهد چنین خسارت

های جایگزین اکنون که بحث مرغ"افزاید: طیور نیز در بازار، به این مسئله دامن زده است.این عضو اتاق بازرگانی، می محصوالت

های قبل متفاوت باشد. وگرنه هر دوره شاهد چنین ای براین این منظور تهیه شده و پرورش جدید با دورهمطرح است، باید برنامه

 "هایی خواهیم بود.خسارت

 ای برای جلوگیری از تکرار شیوع آنفلوآنزا دارد؟ارت جهاد کشاورزی، برنامهآیا وز

 این گزارش در حال تکمیل است....

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱۷8/%D8%B۱%D9%88%DB%8C% 
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۵تاریخ: 

 ها نیستمرغ با نرخ مصوب در خرده فروشیمرغ هم غذای اغنیا شد/خبری از عرضه تخمتخم

در ماه های اخیر قیمت تخم مرغ با نوساناتی در بازار روبرو شد که دهک های ضعیف جامعه را برای تامین مایحتاج خانوار با مشکالتی 

دستخوش  قیمت تخم مرغ، در ماه های اخیر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .مواجه کرد

 .کرد روبرو هایی دشواری با خانوار مایحتاج تامین برای را جامعه ضعیف های دهک  تحوالتی در بازار قرار گرفت که بدون تردید

البته مقامات دولتی و مسئوالن تنظیم بازار برای کاهش قیمت تخم مرغ و خروج از این شرایط بحرانی اقدام به واردات و توزیع تخم 

کردند، چرا که تخم مرغ در زمره اقالم غذایی پرمصرف مرغ با نرخ مصوب در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای 

آخرین بررسی از بازار حاکی از آن است که در خرده فروشی ها، قیمت تخم مرغ همچنان باال است و .خانوارهای کم درآمد قرار دارد

ها همچنان باالست و  درب مرغداری مرغ نرخ تخمگویند که تومانی نیست و فروشندگان می ۶00هزار و  ۱۲خبری از نرخ مصوب 

هزار  ۱۲در فروشگاه های زنجیره ای با نرخ  عددی ۲0هر شانه تخم مرغ اکنون .عرضه با نرخ های کمتر، صرفه اقتصادی ندارد

 .هزار تومان متغیر است ۱8تا  ۱۶عددی از  ۳0تومان، سوپر مارکت ها هر شانه  500هزار و  ۱۳عددی  ۳0تومان، 

والن امر نسبت به قیمت تخم مرغ و شرایط بازار اختالف نظر دارند و به نظر می رسد با ادامه این روند البته ناگفته نماند که مسئ

رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار میهن در گفتگو با خبرنگار .فشار مضاعفی بر خانوارهای کم درآمد وارد شود

به سبب کمبود عرضه ناشی  تخم مرغ قیمتاز ثبات بازار تخم مرغ خبر داد و گفت: در یک ماه گذشته،   صنعت،تجارت و کشاورزی

از آنفوالنزا حاد پرندگان و سودجویی برخی عوامل روند افزایشی به خود گرفت که با همکاری سازمان میادین میوه و تره بار در 

 ۱۲عددی شیرینگ شده با نرخ  ۳0وی افزود: هم اکنون هر شانه تخم مرغ .بازار به تعادل رسید راستای توزیع گسترده و مستقیم

 .گیردتومان از طریق غرفه های میدان میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای در اختیار مصرف کننده قرار می 600هزار و 

فه های میدان میوه و تره بار نیست، بیان کرد: درحال حاضر نیاز به غر عرضه تخم مرغترکاشوند با اشاره به اینکه محدودیتی در 

مدیرعامل اتحادیه .گیردکشور از تولید داخل تامین می شود و تخم مرغ های وارداتی در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام قرار می

ه نسبت به تقاضا را به همراه داشت که با مرغ تخم گذارمیهن ادامه داد: شیوع آنفوالنزا حاد پرندگان در ماه های اخیر کاهش عرض

به گفته وی؛ با توجه به کمبود عرضه تخم مرغ، مسئوالن تنظیم بازار .عرضه مستقیم محصول تا حدودی از التهاب بازار کاسته شد

ایط قیمت ترکاشوند در خصوص پیش بینی قیمت تخم مرغ در بازار گفت: شر.در جهت کنترل بازار اقدام به واردات محصول کردند

تابع کنترل بیماری آنفوالنزاست که به همین خاطر با رعایت اصول قرنطینه ای و بهداشتی در صدد کنترل بازار هستیم، اما کنترل 

نرخ تخم  مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار در پاسخ به این سوال که چرا.درصد در اختیار تولیدکننده نیست ۱00بیماری به طور 

ی ها همچنان باال است، اذعان کرد: قیمت تخم مرغ در سوپرمارکت ها و خرده فروشی ها متاثر از توزیع تنظیم در خرده فروش مرغ

بازار است و بررسی های میدانی از مغازه ها بیانگر آن است که قیمت تخم مرغ به ستاد تنظیم بازار نزدیک شده، و مشکل خاصی در 

 .این زمینه وجود ندارد

 هزار تومان می رسد ۲۴رغ در برخی مناطق به قیمت هر شانه تخم م

اظهار کرد:  صنعت،تجارت و کشاورزیناصر نبی پور رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

تومان  ۳۶0و دانه ای  ۷00هزار و  ۱0تومان معادل شانه ای  500و  هزار 5اکنون متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

ها افزود: بررسی میدانی از فروشگاه های زنجیره ای و خرده فروشی ها بیانگر وی با انتقاد از نرخ باالی تخم مرغ در خرده فروشی.است

هزار تومان است که تعزیرات حکومتی باید با خرده فروشان متخلف  ۲۴در برخی مناطق قیمت هر شانه تخم مرغ آن است که 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

تن تخم مرغ در  500هزار و  ۲در بازار خبر داد و گفت: در ماه های اخیر روزانه  کمبود عرضه تخم مرغنبی پور از .برخورد کند

 مادر های مرغ درگیری به توجه با که رسید تن ۶00 و هزار از کمتر به  کشور تولید می شد که به سبب شیوع آنفوالنزا حاد پرندگان

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره به اینکه واردات جوابگوی نیاز داخل نیست، .دارد نیاز زمان سال چند آن جایگزین

ن راه اتکا به تولید داخل است؛ چرا که یادآور شد: با توجه به آنکه کشورهای صادرکننده، تخم مرغ به اندازه کافی ندارند، بهتری

 .موقت است و مردم تا بازگشت تولید به روال سابق باید مصرف خود را مدیریت کنند واردات تخم مرغ

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳98۳۳۷/%D8%AA%D8%AE%D9% 
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 تولیدات باغی
 فارس - ۹۶/۱۰/۲۴ : تاریخ

 های کشور در سال جاریهکتاری سطح گلخانه ۲۴00افزایش 
شود، های کشور اضافه میهکتار سطح گلخانه ۲۴00های وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که امسال مدیر کل دفتر امور گلخانه 

  .اندسنتی در سال جاری اصالح و بازسازی شده هکتار گلخانه ۳۷۶گفت: به منظور افزایش کمی و کیفی محصول 

، مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

اصالح و بازسازی گلخانه های سنتی و نیمه مدرن  9۶خبرنگار ما گفت: برای سال  قارچ معاونت امور باغبانی با اعالم این مطلب به

 .هزار هکتار برنامه ریزی شده است 5ساله  ۱0هکتار و برای برنامه  ۲500هکتار،در برنامه ششم توسعه  ۳۷۳در سطح 

ی لزی و ارتقای فناوری و تبدیل گلخانه هاغالمرضا تقوی تبدیل سوخت گلخانه ها از گازوییل به گاز، تبدیل گلخانه های چوبی به ف

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش .نیمه مدرن به مدرن را از محورهای اصلی طرح بازسازی و نوسازی گلخانه ها عنوان کرد

تقوی با .ل شده اندهکتار گلخانه های سنتی چوبی به فلزی تبدی ۶0هکتار از گلخانه ها به سیستم گازرسانی مجهز و بیش از  50از 

بیان این که بسیاری از گلخانه های کشور نیمه مدرن هستند، اظهار داشت: ما این گلخانه ها را شناسایی و تکنولوژی جدید را به آنها 

هکتار گلخانه های اصالح و بازسازی شده در سال جاری در قالب ارتقای  ۳۷۳درصد از  ۲0تا  ۱0وی ادامه داد: .کنیممعرفی می

مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت .وری مانند افزایش مکانیزاسیون و اضافه کردن اتوماسیون بوده اندفنا

وی با بیان .های کشور قابلیت تبدیل به گلخانه های مدرن را دارنددرصد گلخانه ۷0امور باغبانی در عین حال تصریح کرد: بیش از 

درصد بهره وری آب را افزایش می دهد، گفت: در گلخانه  ۲5تا  ۲0زی گلخانه های سنتی و نیمه مدرن کشور این که اصالح و بازسا

تن در هکتار با همان  ۲50تن در هکتار است، در حالی که در گلخانه ها مدرن حدود  ۱80های سنتی عملکرد تولید پایین و در حد 

حاشیه سود را یکی دیگر از مزیت های اصالح و بازسازی گلخانه های سنتی  تقوی، افزایش.میزان مصرف آب، محصول تولید می شود

و نیمه مدرن دانست و اذعان داشت: اجرای این طرح به اقتصادی شدن واحد های تولیدی کمک می کند و عالوه بر آن، شکل اشتغال 

وی افزایش کمی و کیفی محصوالت و کاهش .نیز تغییر کرده و فناورانه تر می شود و میزان بکارگیری مهندسان افزایش می یابد

هزینه های تولید را از دیگر مزیت ها و پیامد های اجرای طرح اصالح و بازسازی گلخانه ها نام برد و اعالم کرد: با تبدیل سوخت از 

امور گلخانه ها، گیاهان مدیر کل دفتر .درصد هزینه بهره برداران کاهش خواهد یافت ۳0گازوییل به گاز در گلخانه ها در هر هکتار 

دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی با اشاره به افزایش تولید محصول سالم در گلخانه های مدرن، گفت: در این گلخانه ها با استفاده 

 .از تجهیزات و امکانات جدید، آفات و بیماری ها بهتر کنترل می شوند و مصرف سموم نیز کاهش می یابد

هکتار سطح زیر کشت گلخانه ها  ۲۴00طح زیر کشت و تولید گلخانه های کشور نیز اظهار داشت: امسال توسعه وی درباره توسعه س

 .هکتار آن در استان هایی مانند تهران، اصفهان، یزد و جیرفت اجرا شده است 900را در برنامه داریم و تاکنون بیش از 

 .هزار تن افزایش یابد ۲۳0گلخانه ها ، تولیدات در این حوزه حدود هکتار به سطح  900تقوی پیش بینی کرد که با اضافه شدن 

درصد، تولیدات گلخانه  ۱5هکتاری گلخانه های کشور در سال جاری نزدیک به  ۲۴00وی ادامه داد: در صورت تحقق برنامه توسعه 

گلخانه ای شامل سبزی و صیفی، هزار تن محصوالت  995وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته یک میلیون و .ای رشد خواهد یافت

 .توت فرنگی، گیاهان دارویی و خوراکی و سایر به غیر از گل و گیاهان زینتی در کشور تولید شد

هکتار سطوح زیر کشت گلخانه ها  8۲00هزار تن فقط تولید سبزی و صیفی از  9۶5حدود یک میلیون و  95تقوی اضافه کرد: سال 

 .هزار تن فقط مربوط به تولید خیار و ما بقی گوجه فرنگی و فلفل بوده است ۶۴0میلیون و درصد آن معادل یک  8۳داشتیم که 
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وی کشت عمده یک محصول در محیط های گلخانه ای را تهدیدی برای تولید خواند و گفت: یکی از طرح های این دفتر، ایجاد تنوع 

تقوی با بیان این که برای محیط .در مرحله نهایی قرار داردمحصوالت گلخانه ای است و این طرح در کارگروه های فنی گلخانه ای 

محصول در حوزه سبزی و  ۱5ای، الگوی کشت جدیدی به بهره برداران معرفی خواهد شد، اظهار داشت: در فاز نخست های گلخانه

وی .، و آناناس معرفی می شودصیفی، باغی و سبزیجات لوکس و برخی گیاهان دارویی شامل رکوال، شایاناک، مارچوبه، هلو، لیمو ترش

مدیر کل امور گلخانه ها،گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی .مورد افزایش یابد ۳0پیش بینی کرد که معرفی محصوالت تا 

های جدید در حوزه گلخانه ها تهیه و اجرای الگوی کشت های جدید در استان هایی مانند افزود:طرح توجیه اقتصادی کشت

وی برگزاری تور های ترویجی را از برنامه های این دفتر به منظور آشنایی .ن،یزد،کرمان،مشهد،کردستان و همدان آغاز شده استاصفها

تقوی افزود:ما به دنبال این هستیم کشاورزانی که در فضای .و جلب نظر کشاورزان در مورد کشت های جدید گلخانه ای عنوان کرد

از طریق تورهای ترویجی و بازدید از کشت های گلخانه ای به سمت تولید در محیط های گلخانه  کنند،باز سبزی و صیفی کشت می

وی با اذعان به این که در صورت انتقال تولید سبزی و صیفی از فضای باز به محیط های گلخانه ای، بخشی از اراضی .ای ترغیب شوند

جود آب کافی باید برای کشت محصوالت کم آب بر، پوششی و پاییزه کشاورزی آزاد می شود، گفت: در اراضی آزاد شده در صورت و

وی بر تولید گلخانه .برابر فضای باز سبزی و صیفی تولید می شود ۱۲تا  ۱0تقوی تصریح کرد: در فضای گلخانه ای .ریزی کردبرنامه

 .با قیمت مناسب و کیفیت باال باشدای با هدف افزایش صادرات تاکید کرد و گفت: تولید برای صادرات باید مستمر، انبوه و 
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 تولیدات زراعی
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۶/۱۰/۲۳ : تاریخ

 ها خبر خوش برای تولیدکنندگان دام و طیور/ اتخاذ تدابیری برای تعدیل قیمت نهاده
همچون  هاییمدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: با تدابیری که وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته است، تعادل قیمت نهاده

، در خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی ناصری در گفتحمید ور .کنجاله و سویا برقرار شده و این روند ادامه خواهد داشت

هایی همچون کنجاله و سویا طی یکی، دو ماه اخیر این شرکت چه تدابیری در رویه قیمت نهادهپاسخ به اینکه با توجه به افزایش بی

هایی همچون ذرت و سویا راهکارهایی که وزارت جهاد کشاورزی در پیش گرفته قیمت نهادهنظر گرفته، اظهار داشت: با توجه به 

ها درست بود و نه افزایش وی افزود: البته این را هم باید گفت که نه قیمت قبل نهاده.مجدداً افت کرده و تا حدی تعدیل شده است

به گفته مدیرعامل جدید شرکت پشتیبانی امور دام نباید .دیل شودرویه آن. بلکه قیمت باید طبق یک فرمول و محاسبه تا حدی تعبی

  .تأثیر نیستهایی چون ذرت و کنجاله رخ داده که قطعاً در قیمت نهایی بیفراموش کرد که تغییرات زیادی در قیمت جهانی نهاده

اند که امیدواریم این سویا مؤثر بودهورناصری تلویحاً به این نکته هم اشاره کرد که عوامل دیگری هم در افزایش قیمت ذرت و 

به گزارش خبرنگار فارس، ذرت و کنجاله .است رسیده تومان ۱۷50 به سویا کنجاله قیمت اکنون که چرا شود، حل مرور به مسأله

 کشور، مرغ و گوشت قرمز مؤثرند و به دلیل شرایط آب و هواییمهم هستند که بر قیمت تمام شده تولید مرغ، تخم نهاده ۲سویا 

یابد، اما به دلیل نامعلوم ای اختصاص میعمده آن وارداتی است. نکته جالب توجه اینکه برای واردات این گونه محصوالت ارز مبادله

خواهی رسد زیادهدرصد افزایش داشت که بیشتر به نظر می ۴0تا  ۳0طی دو ماه اخیر با خیزش قیمت دالر قیمت این دو نهاده نیز 

 .ا واردکنندگان در این افزایش قیمت دخیل بوده استها و یواسطه

  .این موضوع تا آنجا رسید که دامداران خواستار افزایش قیمت شیر خام و حتی افزایش قیمت تمام شده مرغ در کشور شد

 ی و گوشت و مرغهای دامشرکت پشتیبانی امور دام به عنوان بازوی اجرایی دولت برای تعادل قیمت و میزان عرضه و تقاضای نهاده

وظیفه این مهم را بر عهده دارد و روز چهارشنبه هفته گذشته حمید ورناصری به عنوان مدیر عامل جدید شرکت پشتیبانی امور دام 

 .دار مدیریت این سازمان بودمعرفی شد. پیش از این علیرضا ولی عهده
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۳تاریخ: 

هر نوع هورمون در مرغ غیرعلمی،  شود/ استفاده ازحتی یک نانوگرم از هیچ هورمونی در هیچ مرغداری استفاده نمی

 تأثیر و غیرقابل اجراستبی

 ایهای مردم از احتمال وجود هورمون در گوشت مرغ، اطالعیهسازمان دامپزشکی کشور در راستای تنویر افکار عمومی و رفع نگرانی

 .کندرا بر اساس شواهد و قرائن علمی و فنی منتشر می

زمان دامپزشکی کشور، بارها از طریق کارشناسان مختلف اعالم شده که مصرف هورمون در به گزارش ایانا از روابط عمومی سا

ها بسیار بی اساس، غیرعلمی و قدیمی است و قاعدتا نباید نیاز به توضیح داشته باشد. اما متاسفانه اظهار نظرهای غیر مرغداری

این جهت روشن سازی اذهان عمومی و رفع نگرانی های کارشناسی از سوی طبقه تحصیلکرده جامعه جای بسی تامل دارد. بنابر

ر های موثر باحتمالی هموطنان عزیز ذکر چند نکته ضروری است.از نقطه نظر اندوکرینولوژی یا هورمون شناسی طیور اساساً هورمون

گر ماهیت ساختمانی ا علتهای پروتئینی مثل هورمون رشد بهشوند؛ هورمونرشد به دو دسته پروتئینی و استروئیدی تقسیم می

صورت تزریقی استفاده شوند صورت خوراکی مصرف شوند، سریعا در دستگاه گوارش تجزیه و غیرفعال شده و اگر قرار باشد بهبه

های گذشته، باید تزریق به پرنده روزانه و به دفعات اتفاق بیفتد که این امر با توجه به تعداد براساس مطالعات صورت گرفته در دهه

های رشد با ماهیت پپتیدی در ها از نظر اجرایی غیرممکن بوده و به همین دلیل استفاده از هورمونیار زیاد پرندگان در مرغداریبس

های استروئیدی مانند استروژن، پروژسترون، تستوسترون، زرانول و ترونبولون در طور کامل منتفی است.مصرف هورمونطیور به

و اتحادیه اروپا است. از آنجا FDAاو و گوسفند و آن هم در کشورهای پیشرفته در چارچوب مقرراتحیوانات جهت رشد محدود به گ

دهد در روند تکاملی و اهلی ویژه عضله سینه که قسمت ارزشمند و عمده گوشت مرغ را به خود اختصاص میکه عضالت پرنده به

ها جهت پرواز را از دست داده و بنابراین اساساً درآوردن بالحرکت شدن گونه ماکیان )گالوس گالوس( وظیفه اصلی خود یعنی به

توان نتیجه گرفت که استفاده از هر نوع ها است. بنابراین میهای فعال و پاسخگو به این هورمونهای عضالنی مرغ فاقد گیرندهسلول

توان عنوان کرد که شاید ش طیور نیز چنین میهورمون در مرغ غیرعلمی، بی تاثیر و غیرقابل اجرا خواهد بود.از نقطه نظر علم پرور

های اخیر است که این امر حاصل مطالعات مداوم و علت بروز شبهه مصرف هورمون در ذهن افراد، رشد سریع طیور گوشتی در دهه

عرض  سال قبل در 90طوری که جوجه گوشتی که در حدود المللی است. بهطوالنی اصالح نژادی در طیور گوشتی در سطح بین

روز  ۳5گرفت در حال حاضر با کسب صفات ژنتیکی برتر در کمتر از ، وزن یک کیلوگرمی میکیلوگرم دان ۷/۴روز با خوردن  ۱00

کیلوگرم دان حدود یک کیلوگرم وزن گیری دارد. حتی در بسیاری از موارد باید جهت جلوگیری از بروز  ۶/۱به ازای مصرف هر 

، رقیق سازی جیره و محدودیت غذایی مجالی به پرنده ش این سرعت رشد از طریق استراحت نوری، با کاهعوارض مفصلی و آسیت

 داد تا اسکلت، ریه و قلب آن به حدی از رشد برسد تا بتواند در دوره پرورش تحمل رشد و وزن گیری باال را داشته باشد.

ی پروتئین های حاودر خصوص دیگر عوامل موثر بر رشد سریع طیور گوشتی، باید گفت که به کارگیری تغذیه نوین و استفاده از جیره

یز هاو ن، اسیدیفایرها، پری بیوتیکها، پروبیوتیکهای ویتامینه و معدنی، اسیدهای امینه ضروری، مکمل، انرژی مورد نیازمرغوب

حاوی مواد مغذی بوده یا بهبود دهنده هضم و جذب مواد در دستگاه گوارش هستند( دلیل دیگری برای این گی ها )که همآنزیم

روند. فراهم سازی شرایط پرورشی مطلوب از نظر دما، رطوبت، تهویه و فضای مناسب نگهداری نیز از سرعت رشد باال به شمار می

های دارویی نیز اساساً هرکدام از داروهای مورد استفاده در طیور مطابق ا باقیماندهافزا در این رشد سریع است.در ارتباط بعوامل هم

با دارونامه دامپزشکی و مقررات سازمان دامپزشکی کشور دارای مدت زمان منع مصرف مخصوص به خود هستند. بدین معنی که 

یر های اخاعزام به کشتارگاه را دارد. خوشبختانه در سالپرنده بعد از طی دوره زمانی منع مصرف دارو بر اساس تایید دامپزشک اجازه 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
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بیوتیک در تمام طول دوره نیز با برنامه ریزی و حمایت سازمان دامپزشکی کشور رو به توسعه بوده تا طرح تولید مرغ بدون آنتی

 قرار نگیرد.همین حداقل داروی مصرفی در طیور هم با باال بردن استانداردهای بهداشتی و پرورشی مورد مصرف 

از لحاظ جایگاه غذایی نیز ذکر این نکته ضروری است که گوشت مرغ چه از لحاظ ارزش غذایی، کیفیت اسیدهای امینه و میزان 

های منتقله از گوشت طیور به انسان در مقایسه با کلسترول نزدیک به صفر و چه از لحاظ بهداشتی )انگشت شمار بودن بیماری

( Endogenousهای داخلی )منبع پروتئین حیوانی سالم و ارزان مطرح است. نکته جالب اینکه میزان استروژنپستانداران( به عنوان 

های گیاهی است.بنابراین اظهار نظرهای غیرکارشناسی و غیرمسئوالنه موجب در گوشت مرغ یک صدهزارم مقدار آن در برخی دانه

روزی دست اندرکاران این صنعت اعم از و عالوه بر آن، زحمات شبانهتشویش اذهان عمومی و تهدید امنیت غذایی جامعه شده 

شود.براساس مستندات علمی و فنی این اطمینان وجو دارد ، دامپروران و دامپزشکان به خاطر این اظهارنظرها زایل میتولیدکنندگان

تخمگذار در سراسر کشور استفاده نشده و هزار مرغداری گوشتی و  ۲5که حتی یک نانوگرم از هیچ هورمونی در هیچ یک از حدود 

های بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور از این منابع پروتئینی سالم توانند با آرامش خیال و با توجه به توصیههم میهنان عزیز می

 استفاده کنند./

a.ir/fa/news/http://www.ian5۱۱۲9/%D8%AD%D8%AA%D9%8%D-A9 
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 تولیدات دام و طیور

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۶تاریخ: 

 دهی مرغدارانچرخد/ افزایش قیمت جوجه و زیانجوجه یکروزه در مدار گرانی می

 .عامل اصلی گرانی در بازار جوجه یکروزه استها کارشناسان معتقدند؛ عرضه و تقاضا، نحوه فروش و وجود واسطه

جوجه در روزهای اخیر قیمت هر قطعه  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

تومان افزایش یافت که کارشناسان علل مختلفی نظیر عرضه و تقاضا، نحوه فروش ،  500هزار و  ۲ن حساب و کتاب؛ به بدو یکروزه

البته همه ساله قیمت جوجه یکروزه از اواسط دی تا پایان بهمن به .وجود واسطه ها و... را عامل اصلی گرانی های اخیر می دانند

ین مرغ شب عید با نوساناتی روبرو است، به طوریکه سال گذشته هر قطعه جوجه یکروزه برای تام مرغدارانسبب افزایش تقاضای 

افزایش قیمت جوجه  رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی معتقد است؛ علی رغم.هزارتومان در بازار عرضه شد ۳باالی 

کاهشی به خود گرفته است که با ادامه این روند  و سایر نهاده های تولید، قیمت مرغ نه تنها افزایشی نداشته، بلکه روند یکروزه

 حال جای سوال است که با وجود افزایش هزینه تولید، گرانی به بازار مرغ شب عید می رسد؟.مرغداران قادر به تولید نخواهند بود

با اشاره به اینکه قیمت   صنعت،تجارت و کشاورزی محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

 500هزار و  ۲تا  ۲00هزار و  ۲جوجه یکروزه روند افزایشی به خود گرفته است، اظهار کرد: هم اکنون هر قطعه جوجه یکروزه با نرخ 

تومان دور از  ۲۷00احتمال افزایش مجدد نرخ به تومان به مرغداران گوشتی عرضه می شود که با افزایش تقاضا در روزهای آتی 

وی با اشاره به اینکه همه ساله با نزدیک شدن به ایام نوروز قیمت جوجه یکروزه در بازار افزایش می یابد، افزود: با توجه .انتظار نیست

 ود برای خرید جوجه یکروزه بکاهند تا قیمتدر بازار نشده است، تولیدکنندگان باید از تقاضای خ قیمت جوجه به آنکه تمهیداتی برای کنترل

تومان بود که به یکباره با نوسان چشمگیری  400به گفته یوسفی؛نرخ دو هفته اخیر هر قطعه جوجه یکروزه در بازار هزار و .بیش از پیش باال نرود

قیمت جوجه یکروزه، افزایش قیمت مرغ برحسب نرخ رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: با توجه به نوسان .در بازار روبرو شد

وی با اشاره به اینکه بهای عرضه .تمام شده امری ضروری است، چرا که مرغداران گوشتی با ادامه روند کنونی قادر به ادامه تولید نخواهند بود

مرغ ارزان تمایل دارد، یارانه آن را از جیب خود باید مرغ به نرخ پایین نباید از جیب مرغدار پرداخت شود، تصریح کرد: اگر دولت نسبت به عرضه 

 .به مصرف کنندگان پرداخت کند

 درصد افزایش یافت ۳تولید جوجه یکروزه  

به اینکه نرخ جوجه یکروزه متعادل است، با اشاره   صنعت،تجارت و کشاورزی غالمرضا فارغی دبیر انجمن جوجه یکروزه در گفتگو با خبرنگار

تومان است که انتظار می رود در روزهای آتی این تعادل حفظ  950تا هزار و  ۷00اظهار کرد: هم اکنون نرخ هر قطعه جوجه یکروزه هزار و 

اله با نزدیک شدن به ایام نوروز وی در پاسخ به این سوال که مرغداران نسبت به قیمت کنونی جوجه یکروزه معترض هستند، افزود: همه س.شود

گیرد ، بنابراین نوسان قیمت جوجه نسبت به روزهای اخیر، امری طبیعی با افزایش تقاضا روند روبه رشدی به خود می قیمت جوجه یکروزه

قیمت تمام شده جوجه  تومان بود که این نرخ کمتر از 1400تا  ۱۳00فارغی ادامه داد: در دو ماه گذشته قیمت هر قطعه جوجه یکروزه .است

دبیر .گونه اعتراضی نسبت به نرخ جوجه در این برهه زمانی نداشته اندبرای تولیدکنندگان است، در حالیکه مرغداران به سبب منفعت بیشتر هیچ

شب عید، برخی واسطه ها انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه ادامه داد: با توجه به افزایش تقاضا در ماه های پایانی سال به منظور تامین مرغ 

امری مهم در حذف واسطه ها و تعادل  تولیدکنندگان جوجه یکروزهبه گفته وی؛ ارتباط مستقیم مرغداران با .درصدد التهاب بازار هستند

لی رغم حذف درصدی جوجه یکروزه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: ع ۳فارغی از افزایش تولید .قیمت در بازار به شمار می رود

های مولد ناشی از آنفوالنزا حاد پرندگان، تولید جوجه یکروزه نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند افزایشی داشته است، به همین خاطر گله

 .انتظار می رود که قیمت جوجه یکروزه به دلیل باالرفتن تقاضا افزایش غیرمنطقی در بازار نداشته باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳99۱۱0/%D8%AC%D9%88%D8%A 
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 تولیدات دام و طیور

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۵تاریخ: 

 میلیون قطعه مرغ معدوم شدند ۲0گذار/ هزار میلیارد تومانی بیماری آنفوالنزا به صنعت مرغ تخم ۲خسارت 

 .گذار وارد شدهزار میلیارد تومان خسارت به واحدهای مرغ تخم ۲مقام مسئول گفت: براساس آخرین برآورد بیش از یک 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگارپور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمناصر نبی

 ۱5خبر داد و گفت: براساس آمار سازمان دامپزشکی  بیماری آنفوالنزای حاد پرندگان از شیوع شدید ،باشگاه خبرنگاران جوان

مرغ بر اثر بیماری معدوم شده است، میلیون  ۲0تا  ۱8وی با اشاره به اینکه .استان درگیر بیماری آنفوالنزای حادپرندگان هستند

 90پور با اشاره به اینکه نبی.گذار وارد شده استهای تخمهزار میلیارد تومان خسارت به واحدهای مرغ ۲افزود: براین اساس بیش از 

 سارتمیلیارد تومان خ ۱۲0گذار بیمه هستند، بیان کرد: تاکنون صندوق بیمه محصوالت کشاورزی درصد واحدهای مرغ تخم

به گفته این مقام مسئول با شیوع بیماری .میلیارد تومان دیگر به تولیدکنندگان بپردازد ۱50را پرداخت کرد و حداقل باید  مرغداران

مرغ درب وی میانگین قیمت هر کیلو تخم .تن کاهش یافته است ۱۱00به  ۲500از  تخم مرغ آنفوالنزای حاد پرندگان، تولید روزانه

گذار استان تهران، تصریح کرد: با رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم.تومان اعالم کرد 500هزار و  5تا  ۴00زار و ه 5مرغداری را 

 .بینی کردتوان زمان دقیقی برای توقف بیماری پیشتوجه به شیوع شدید بیماری، مرغداران به شدت گرفتار هستند و هم اکنون نمی

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳989۶۱/%D8%AE%D8%B۳%D8 
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 تولیدات دام و طیور

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۹تاریخ: 

 درصدی دام زنده/قیمت گوشت قرمز همچنان باالست ۲0کاهش 

رو درصدی روبه ۲0رویه با کاهش ها، قیمت دام زنده به سبب افزایش واردات بینهادهرغم افزایش قیمت یک مقام مسئول گفت: علی

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی حسین نعمتی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران در گفتگو با خبرنگار.شده است

درصدی  ۳0درصدی قیمت یونجه و  ۱00رغم افزایش در بازار خبر داد و گفت: علی نرخ دام زنده از کاهش ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .رو شده استهدرصدی روب 20رویه واردات با کاهش کنجاله سویا و ذرت، قیمت دام زنده به دلیل افزایش بی

تومانی نرخ دام زنده، حداقل قیمت  500هزار و  ۲وی با اشاره به اینکه نرخ گوشت قرمز همچنان باالست، افزود: با توجه به کاهش 

 .ها و دالالن قیمت تغییر چندانی نداشته استهزار تومان در بازار کاهش یابد در حالیکه به سبب وجود واسطه 5گوشت باید 

ی هاها و دالالن دانست که دستگاهاز دامداری تا بازار مصرف را ناشی از وجود واسطه قیمت گوشت قرمزودن فاصله نعمتی باال ب

رئیس هیئت مدیره اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه مسئوالن امر برای کنترل قیمت .نظارتی باید به این مسئله رسیدگی کنند

ها، واردات گسترده گوشت به زیان دامداران تمام شد و هم ن کرد: با وجود افزایش قیمت نهادهکنند، بیاترین راه را انتخاب میساده

 .توان آینده روشنی برای صنعت دامداری کشور متصور بوداکنون به سبب نبود اطالعات دقیق از میزان ثبت سفارش گوشت نمی

 .کرد اعالم تومان 500 و هزار۱۶ تا ۱۶ سبک مدا هزار و  ۱۳تا  500هزار و  ۱۲وی نرخ هر کیلو دام زنده سنگین 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۴0۳۳08/%DA%A9%D8%A۷%D9 
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 تولیدات دام و طیور

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۳۰تاریخ: 

 راه است واردات جوجه یکروزه در

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به نوسان قیمت جوجه یکروزه در روزهای اخیر، موافقت های اولیه برای واردات 

محمد علی کمالی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران .به منظور جلوگیری از افزایش حبابی قیمت از وزارت جهاد اخذ شده است

در  هاقیمت نهادهبا انتقاد از نوسان  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار گوشتی در گفتگو با

تومان است که در روزهای اخیر پس از روند کاهشی، مجدد در  ۱۷۶0و کنجاله سویا  985بازار اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو ذرت 

های خود کردند، اقدام به جوجه ریزی سالن تامین مرغ شب عیدوی افزود: با توجه به آنکه مرغداران برای .بازار افزایش یافت

کمالی سروستانی ادامه داد: علی رغم . زیان تولیدکنندگان خواستار جلوگیری از افزایش قیمت نهاده هاستاتحادیه به منظور توقف 

ای، قیمت محصوالت با نوساناتی در بازار روبرو است که از شرکت پشتیبانی امور دام با استفاده از ارز مبادله های دامیواردات نهاده

نرخ واقعی هر مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی .ل ، بازار نهاده ها را کنترل کنندو جاهد تقاضا داریم با عرضه مناسب محصو

وی در بخش دیگر سخنان .تومان اعالم کرد ۶00هزار و  ۷و مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده را  ۶00هزار و  5 کیلو مرغ زنده

تومان  900در ده روز گذشته نرخ هر قطعه جوجه یکروزه هزار و در بازار افزود:  قیمت جوجه یکروزه خود با انتقاد از نوسان روزانه

تومان افزایش یافت که این امر در تاثیر بسزایی در قیمت تمام شده محصول  ۴00هزار و  ۲بود که در پی تقاضای مرغداران به یکباره 

ازار دور از انتظار نیست، موافقت های اولیه کمالی سروستانی ادامه داد: با توجه به آنکه نوسان مجدد قیمت جوجه یکروزه در ب.دارد

مدیرعامل اتحادیه .برای واردات جوجه یکروزه به منظور جلوگیری از افزایش حبابی قیمت از وزارت جهاد کشاورزی اخذ شده است

شتیبانی به پ از تولیدکنندگان یادآور شد: تا کنون شرکت شرکت پشتیبانی امور داممرغداران گوشتی با انتقاد از ضعف حمایتی 

 بسیار رقم متاسفانه که داد می قرار مرغداران دراختیار باید  هزارتن کنجاله سویا  50هزارتن ذرت و  60 منظور حمایت حداقل 

ان مایت های الزم از مرغدارح پشتیبانی شرکت در مدیریت تغییر با رود می انتظار که گذاشته تولیدکنندگان اختیار در ناچیزی

 .صورت گیرد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۴0۳۲5۱/%D9%88%D8%AD8%AF% 
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 تولیدات دام و طیور

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۳۰تاریخ: 

 گذارندمیصنعت دامداری در ورطه نابودی/مافیای واردات، چوب الی چرخ تولید 

رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: تاخیر سازمان حمایت در بررسی اسناد و مدارک قیمت تمام شده شیرخام به قیمت نابودی 

گروه اقتصادی  اورزیصنعت،تجارت و کشاحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار .شودصنعت تمام می

 ۴5۷هزار و  قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام، با اشاره به شرایط نامساعد دامداران اظهار کرد: اکنون باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان از دامداران خریداری شود ۱۶00درصد سود باید  ۱0تومان است که با احتساب 

 .تومان اعالم کرد ۳50تا هزار و  ۳۲0از دامدار را هزار و  نرخ خرید هر کیلو شیرخاموی متوسط 

مقدسی ادامه داد: با توجه به درخواست دامداران مبنی بر افزایش قیمت، اسناد و مدارک الزم به سازمان حمایت جهت بررسی قیمت 

اعالم نشده است که تاخیر در بررسی ها به قیمت نابودی صنعت تمام می تمام شده ارسال شده است، اما تا کنون نتیجه بررسی ها 

به گفته وی؛ با توجه به شرایط کنونی دامداران، دولت باید مابه التفاوت قیمت تمام شده و خرید شیرخام از دامداران را بپردازد  .شود

واردات محصوالت اشاره به اینکه برخی افراد به دنبال  رئیس انجمن صنفی گاوداران با.و یا مجوز افزایش قیمت شیرخام را صادر کند

هستند، بیان کرد: خودکفایی محصوالت لبنی و تامین امنیت غذایی به زیان مافیای کشور است که به بهانه های مختلف چوب  لبنی

اقتصاد با بیان اینکه شعار مقدسی .گذارند تا به اهداف شوم خود دست یافته و برنامه تولید را از بین ببرندالی چرخ تولید می

درآمدهای ارزی تاکید دارد که نبود تکیه بر تولید داخل است، افزود: اقتصاد مقاومتی همواره بر توانمندی صادراتی و کسب  مقاومتی

 کاهش قیمت نهاده هارئیس انجمن صنفی گاوداران در خاتمه از .حمایت های الزم از تولیدکنندگان با این سیاست مغایرت دارد

 905و  ۱۷۴0تومان به ترتیب  ۲۳0و ذرت  ۱50در بازار خبر داد و گفت: در چند روز گذشته نرخ هر کیلو کنجاله سویا با کاهش 

 .تومان به مرغداران عرضه می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۴0۱۷0۴/%D8%B5%D9%8۶% 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۳۰تاریخ: 

 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شد ۱۶7

 ۱۶۷میلیارد تومان خریداری شد و تا کنون  ۲0۳هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۱08رئیس سازمان چای گفت: امسال 

صنعت،تجارت و محمدولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار .میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است

هزارتن  ۱08خبر داد و گفت: امسال  چایکاران مطالباتدرصد  8۲، از پرداخت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

میلیارد تومان ازمطالبات چایکاران پرداخت شده  ۱۶۷میلیارد تومان خریداری شد که تا کنون  ۲0۳برگ سبز چای با ارزش بالغ بر 

 چایکارانب وی با اشاره به اینکه باقی مانده مطالبات چایکاران پس از پرداخت قدرالسهم دولت و کارخانه ها به مرور به حسا.است

 قدرالسهم به میلیارد تومان  ۳0میلیارد تومان باقی مانده مطالبات چایکاران ، حدود  ۳۶واریز خواهد شد، افزود: از مجموع 

به منظور  9۳روزبهان با اشاره به اینکه صندوق توسعه چای از اواخر سال .دارد اختصاص دولت به تومان میلیارد ۶ و هاکارخانه

 ۶00میلیارد و  8با حمایت دولت در کشور خبر داد و گفت: این صندوق در آغاز تشکیل با تامین نقدینگی  چای صنعتتوسعه 

درصد سهام  5۱به گفته این مقام مسئول .کارخانه چای شروع به فعالیت کرد ۱۳هزار خانوار و  ۲5میلیون تومان و عضویت 

ت که با افزایش سرمایه و حمایت مالی دولت ، پرداخت تسهیالت صندوق توسعه، مربوط به چایکاران و مدیران کارخانه چای اس

 ۱۱روزبهان درباره آخرین وضعیت تسهیالت صندوق توسعه چای بیان کرد: تا کنون بیش از .درصد آغاز شده است ۴باکارمزد 

درصد پرداخت شد  ۴ا بهره چایکار سهامدار صندوق به منظور خرید نهاده های کشاورزی ب 95هزار و  9میلیارد تومان تسهیالت به 

 رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه اخذ.که بازپرداخت تسهیالت از قدرالسهم برگ سبز سال آینده چایکاران کسر خواهد شد

درصد  ۴میلیارد تومان تسهیالت به زراعی با بهره  5تا پایان اسفند ماه ادامه دارد، تصریح کرد: سال گذشته  تسهیالت به زراعی

میلیارد  ۱۱به گفته وی؛ تاکنون .میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است 30شاورزان پرداخت شد، در حالیکه امسال به ک

 .پرداخت شده است چایکارانتومان تسهیالت به زراعی به 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۴0۶۳۴9/%DB%B۱%DB%B۶%DB% 
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 حبوبات
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 خرما
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - ۹۶/۱۰/۲۳ : تاریخ

 دهند کند/ هروقت دلشان بخواهد پول کشاورز را میدولت در خرید تضمینی گندم خالف قانون عمل می
کند و قشری از عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم خالف قانون عمل می

  .شوندنند کشاورزان مظلوم واقع میتولیدکنندگان که مدافع قوی و البی قوی در حاشیه دولت نداشته باشند، ما

ماه از زمان اعالم نرخ  ۴در پاسخ به اینکه چرا دولت با گذشت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی زاده در گفتعباس پاپی

افزایش قیمت نیست، با انتقاد از این مسئله به صراحت  خرید تضمینی گندم هنوز نرخ واقعی را اعالم نکرده و ظاهرا هم خبری از

 ای روی رفتار دولت داشته باشیم،کند و اگر مطالعهگفت: دولت در اجرای کامل قانون خرید تضمینی گندم خالف قانون عمل می

ظلوم ورزان مشاهدیم که قشری از تولیدکنندگان که مدافع قوی و البی قوی در حاشیه دولت نداشته باشند، مانند کشا

 .شوندواقع می

اند و حتی با البی که اند، قیمت را افزایش دادهوی در ادامه خاطرنشان کرد: خودروسازان در چند ساله اخیر هر طور که خواسته

 حدودیتم ایجاد با را شودمی تولید کشور داخل در کیفیتیاند، تا خودروهای بیاند تعرفه واردات خودرو را هم افزایش دادهداشته

گوید از پرداخت تعرفه و عوارض معاف شود، اما اش خودروهای هیبریدی است که قانون مینمونه .بفروشند ایرانی کنندهمصرف برای

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اصل صریح قانون در مورد خرید تضمینی .روی آن هم تعرفه بستند

ساً این ها اساگوید افزایش نرخ خرید باید بر اساس نرخ تورم باشد که دولت در این سالمحصوالت کشاورزی گفت: قانون صراحتاً می

های یک بام و دو هوا و متناقض خودش را دولت سیاستن رسیده که رسد و وقت آکار را نکرده و زورش به کشاورز بینوا می

 .کنار بگذارد

های کشت برای کشاورزان افزایش یافته، تصریح عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه بسیاری از هزینه

برابر اضافه کرده است و  ۱0تا  5دهد را امسال ره میبهای اراضی که در خوزستان به کشاورزان اجاکرد: به عنوان مثال دولت اجاره

هزار نفر کشاورز درگیر این موضوع هستند، یا از طرف دیگر قیمت فروش آب به شدت افزایش یافته و کشاورز باید یک ماه  ۴0تا  ۳0

وی .نباید افزایش یابد قیمتش فروشد،قبل از شروع کشت آن را پرداخت کند و چگونه است که آن چیزی که کشاورز به دولت می

گیرند و هر چقدر هم که بخواهند قیمت را افزایش دهند، اما خودشان اول پول را میافزود: هر وقت دلشان خواست پول کشاورز را می
ولت باید ابتدا خودش زاده دبه گفته پاپی.دانیم این مسائل را با چه زبان و ادبیاتی بگوییم که حل شود، نه آنکه به کسی بر بخورددهند و نمیمی

به گزارش خبرنگار فارس، با وجود این که طبق .اش را از کشاورز کاهش دهد، و گرنه مشکلی حل نخواهد شدهای دریافتیقدم شود تا هزینهپیش

د ود، اما قیمت خریقانون نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله گندم باید حداکثر تا شهریور و قبل از آغاز سال زراعی جدید اعالم ش

ماه از فصل آغاز کشت همچنان به طور رسمی اعالم نشده و تنها هفته گذشته نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار  ۴تضمینی گندم با گذشت 

این در حالی است که .فارس در حاشیه نشست خبری اعالم کرد که قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی پیش رو افزایش نخواهد داشت

درصدی داشته است و وزارت جهاد کشاورزی نیز  ۳0تا  ۱5، نرخ خرید آب و سایر موارد افزایش های جانبی کشاورزان از جمله خرید نهادهزینهه

 میلی اقتصاد شورای ظاهرا اما است، داده پیشنهاد دولت به را محصوالت برخی و گندم  درصدی نرخ خرید تضمینی 9مرداد ماه امسال افزایش 

 و دولت بودجه کسری را قیمت افزایش عدم دلیل برخی که شودمی شنیده هم کنار و گوشه از. ندارد گندم تضمینی خرید نرخ افزایش به

 .دانندت داخل میقیم از گندم جهانی نرخ بودن ترپایین همچنین

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳9۶۱0۲۳00۱0۲8 
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 خرید تضمینی

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۴تاریخ: 

 ماهه دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم/ آینده تولید گندم در خطر است ۴تاخیر 

بری از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم در سال رئیس بنیاد توانمندسازی گندمگاران گفت: با گذشت چهار ماه از آغاز کشت پاییزه، خ

باشگاه گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیعلیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمگاران در گفتگو با خبرنگار .زراعی جدید نیست

، با بیان اینکه براساس قانون، همه ساله نرخ خرید تضمینی محصوالت قبل از شروع کشت سال زراعی جدید باید اعالم شود، خبرنگاران جوان

 جرایا بر ناظر منظور بدین نیست، جدید زراعی سال در گندم تضمینی خرید نرخ اعالم از خبری پاییزه، کشت از چهارماه گذشت با اظهار کرد:

وی افزود: بنیاد توانمندسازی گندمگاران به نمایندگی از جامعه کشاورزی، .شود مشخص کشاورزان تکلیف تا باشد موضوع این پیگیر باید قانون؛

ایمانی در پاسخ به این سوال که طبق .کندمی پیگیری  موضوع تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم را از طریق کمیسیون کشاورزی مجلس

مهم و  یفاکتورها از یکی گندم تضمینی خرید نرخ گفته نوبخت، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید ثابت است یا خیر، گفت: 

این مقام .ابدافزایش ی تاثیرگذار در تولید است، بنابراین باید تمامی محصوالت کشاورزی که مشمول قانون خرید تضمینی هستند؛ برحسب تورم

 ورمتمسئول در پاسخ به سوال دیگر که آیا طبق اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش نرخ خرید تضمینی در سال های قبل باالتر از 

 الس آنکه ضمن است، بوده تورم با مطابق گندم تضمینی خرید نرخ ساله همه یازدهم، دولت آمدن کار روی با  :کرد بیان ده است یا خیر،بو

وی ادامه داد: درقانون .یافت افزایش درصد ۲.۴ حدود نرخ خرید تضمینی گندمدرصد اعالم کرد؛ در حالیکه  8.۲را  تورم مرکزی بانک گذشته

تضمینی تمامی امور به طور شفاف توضیح داده شده است، به طوریکه قانون گذار در صورت صالح دید می تواند نرخ خرید را باالتر از تورم خرید 

 .افزایش دهد

 ضرورت حمایت از بخش تولید و کشاورزان

با وجود  :افزودحمایت از بخش تولید و کشاورزان رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر 

آنکه مطالبه کشاورزان اجرای قانون است، از این رو انتظار می رود که رئیس سازمان برنامه و بودجه جهت رفع مشکالت کشاورزان 

 .نرخ خرید تضمینی گندم بر حسب تورم را افزایش دهد

 هشدار درباره واردات گندم و ورشکستگی کشاورزان 

یمانی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی هزینه های تولید نرخ پیشنهادی خود را اعالم کرده است، اذعان کرد: ا

افزایش تورم در تمامی مراحل تولید اعم از قیمت نهاده ها، حمل و نقل و هزینه های کارگری مشهود است، بنابراین در صورت افزایش 

وی با بیان اینکه .باید اعالم ورشکستگی کنند، چرا که قادر به ادامه تولید نخواهند بودگندمکاران حسب تورم ، نیافتن نرخ خرید بر 

نرخ خرید  85-8۴در سال های آتی را به همراه خواهد داشت، یادآور شد: در سال زراعی  واردات گندمثبات نرخ خرید تضمینی 

درصدی سال زراعی بعد، تغییری نکرد و درنهایت این  ۴0تا  ۳0قم، علی رغم تورم تومان بود که این ر ۲05تضمینی هر کیلو گندم 

میلیون تنی گندم در سال های بعد را به همراه داشت؛ بنابراین با کاهش توان مالی کشاورزان،  ۷امر کاهش عملکرد تولید و واردات 

 .میزان تولید، افت چشمگیری خواهد داشت

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳980۶۴/%D8%AA%D8%A۷%D8%AE%DB 
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 خرید تضمینی  

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۸تاریخ: 

 افق روشنی از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم در پیش رو نیست

مبنی بر اعالم هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم،این امر تاکنون محقق ایمانی گفت:با وجود تاکید معاون اول رئیس جمهور 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیعلیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار .نشده است

هزار  50میلیون و  ۲در سال زراعی جدید اظهار کرد: براساس آمار  سطح زیر کشت گندم،درباه آخرین وضعیت خبرنگاران جوان

 .هزار هکتار گندم دیم کشت شده است 800میلیون و  ۳هکتار گندم آبی و 

 رخوردارب مساعدتری شرایط از قبل سال مشابه مدت به نسبت ها استان در م کاهش میزان بارندگی، پراکنش بارش به گفته وی به رغ

ایمانی با اشاره به اینکه سیاست وزارت جهاد کشاورزی، کاهش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد در واحد سطح است، بیان .است

توجیه اقتصادی ندارد از این رو سیاست وزارتخانه تامین  صادرات گندمداخلی،کرد: با توجه به کاهش نرخ گندم جهانی نسبت به 

 .نیاز داخل ، کاهش سطح زیر کشت و اختصاص آن به تولید سایر محصوالت از قبیل دانه های روغنی است

اثیر گذار ن تولید محصول ترئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در پاسخ به این سوال که تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی در میزا

امکان تولید محصول دیگری وجود ندارد،بنابراین تاخیردر اعالم نرخ نمی تواند در  گندماست، گفت:در بخشی از اراضی به غیر از 

 .تغییر کشت محصول اثر گذار باشد اما به طور کلی سیاست وزارتخانه افزایش عملکرد و استفاده بهینه از سطوح کشاورزی است

از آب سبز)باران( آبیاری می شود   اراضی گندم با انتقاد از اظهارات واردات چی ها مبنی بر آب بر بودن تولید گندم افزود: اکثروی 

تنها مقدار محدودی از اراضی از آب های زیر زمینی استفاده می کنند که مسئوالن امر با توسعه سیستم های نوین آبیاری درصدد 

 پیش رو نیست، تصریح نرخ خرید تضمینی گندم ایمانی با اشاره به اینکه افق روشنی از اعالم.ع هستندکاهش فشار کمتر به مناب

کرد: با توجه به تاکید معاون اول رئیس جمهور به سخنگوی دولت مبنی بر اعالم هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم،این امر 

 .تر این نرخ اعالم شود تا کشاورزان از بالتکلیفی درآیند تا کنون محقق نشده است که انتظار می رود هر چه سریع

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۴0۳۴9۶/%D8%A۷%D9%8۱% 
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 خدمات

 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۳۰تاریخ: 

 یک قربانی هم نداشتیمهشدارهای دامپزشکی را جدی گرفتیم، حتی 

های در امان مانده از آنفلوآنزا با رعایت تمام توصیه های دامپزشکی نه تنها خود از تلفات وارد شده مصون مانده اند، بلکه مرغداری

 .واحدهای همکار خود و تولید ملی را نیز به دردسر کاهش تولید نیانداخته اند

اند، گذار درگیر آنفلوآنزا شده و تلفات سنگینی را متقبل شدهواحدهای مرغداری به ویژه تخمبه گزارش خبرنگار ایانا، اگرچه بسیاری از 

اند. یکی از واحدهایی که این چنین اما در کنار آن واحدهای بزرگی نیز وجود دارند که در این زمینه حتا یک قربانی هم نداشته

است.نوید طالمی، مدیر عامل این شرکت، به  "نوید جوجه"وعه بزرگ توانسته خود را در مقابل هجوم این ویروس حفاظت کند، مجم

ای در واحدهای ما طبق هشدارهای دامپزشکی همیشگی است. زیرا به غیر از آنفلوآنزا رعایت مسائل قرنطینه"خبرنگار ایانا گفت: 

طالمی "ن ها دست کمی از آنفلوآنزا ندارد.های دیگری مانند نیوکاسل، برونشیت و غیره نیز وجود دارند که خسارت ناشی از آبیماری

ها مانع بزرگی هزار قطعه را در اختیار دارد، معتقد است که رعایت فاصله بین مرغداری 50واحد مرغ مادر با ظرفیت  ۱5که مدیریت 

فاصله دارند.وی  هاست. واحدهای تحت مدیریت او، هر کدام حداقل بین یک تا دو کیلومتر از واحدهای همسایهبرای شیوع بیماری

کنیم تا بستری برای حضور پرندگان دیگر فراهم نشود. این به غیر از در ارتباط با وجود پرندگان مهاجر افزود: تا حد امکان تالش می

 گیرد.مسائلی است که در راستای ورود و خروج کارگر، رعایت بهداشت شدید و ضدعفونی منطقه انجام می

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱8۳/%D9%8۷%D8%B۴%D8% 
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 خدمات

 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۷تاریخ: 

 هاستبیش از همه سال ۹۶های سال صندوق بیمه محصوالت کشاورزی: پرونده

ها گالیه دارند. بیشتر آنها معتقدند که روند رسیدگی و پرداخت خسارت امحای مرغبسیاری از مرغداران از نحوه و زمان پرداخت 

 .ها برای مرغداران اجباری استکند. این در حالی است که بیمه مرغآهسته است و خسارت را برای مرغداران انباشته می

شود؛ اما برای آن دلیل ت خسارت را منکر نمیبه گزارش خبرنگار ایانا، صندوق بیمه محصوالت کشاورزی روند آهسته پرداخت غرام

ا در ههای مرغداران تعداد زیاد این پروندهموجهی دارد. این صندوق به ایانا اعالم کرد که دلیل آهسته بودن روند رسیدگی به پرونده

 رغی وجود دارد. پرونده صنعتی مربوط به آنفلونزای م ۶0تا  50بیش از شش استان و نزدیک به  9۶است. در سال  9۶سال 

رونده شود، این پها نیز باید روال خود را طی کند. یعنی از منطقه که اعالم خسارت برای یک مرغداری میروند رسیدگی به این پرونده

 باید در شهر و پس از آن استان تایید شود و بعد پرونده برای بررسی و تایید خسارت کارشناسی شده و خسارت آن پرداخت شود. 

خت غرامت یک موضوع است اما تایید پرداخت موضوع دیگری است که باید کارشناسی آن دقیق و صحیح باشد. کمترین غرامت پردا

های بزرگ نیز تا سه میلیارد تومان هم رسیده است. با این توضیح الزم است میلیون تومان بوده و پرونده ۷0تا  ۶0حدود  9۶در سال 

یمه محصوالت کشاورزی بسیج شوند تا کار هم دقیق انجام شود و هم با سرعت پیش برود. با تمامی نیروهای کارشناسی صندوق ب

 توان برای یکسال یا یک پروژه کارشناس استخدام کرد روند کار خیلی سریع نیست. وجود نیروی کارشناسی محدود و اینکه نمی

 9۶های سال کشد. اما به هر حال بررسی پروندهماه طول می روز تا یک ۱5البته اگر مدارک حاضر باشد، روند بررسی پرونده نهایت 

وجه قابل چشم پوشی نیست و باید تخمین خسارت و غرامت با نهایت دقت به با توجه به ازدحام و خسارتی که وارد شده به هیچ

  همراه سرعت پرداخت شود.

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱50/%D8%B5%D9%8۶%D8% 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۷تاریخ: 

 آبی استخطر خشکسالی مدیریتی مهم تر از خطر کم

رودخانه  ۱80های ناشکری هستیم که در چنین فالتی که اگر در ایران خشکسالی داریم پس وضعیت عربستان چگونه است؟ آدم

 ایم که حاال به همچین فالکتیهای الهی سوء استفاده کردهایم، آنقدر ولنگارانه و نابخردانه از نعمتدائمی دارد آنقدر بد رفتار کرده

 .ایمافتاده

های دی ماه، تجمعات به خشونت کشیده شد سابقه درگیری بر سر مساله آب وجود هایی که در ناآرامیدر بسیاری از شهر -فرارو

ولتی، های دگران و نیز شماری از مقامآید. کارشناسان، تحلیلهای اخیر بیشتر در کشور به چشم میدارد. مشکل خشکسالی در سال

 اند.اشی از خشکسالی و کمبود آب هشدار دادههای گذشته در مورد بحران ندر سال

ها در است. اگر بارندگیترین میزان بارندگی طی نیم قرن گذشته در کشورمان، ثبت شدهبه گفته فرماندار تهران در سال جاری، کم

 درصد مردم تهران بدون آب شرب خواهند بود. 5۲تهران به همین روند باشد، 

 است.زمان مشابه در سال گذشته بودهتر از مدتدرصد کم ۳0ی کشور، های اصلهمچنین ورود آب به سد

 سد کرج

ها که انتظار بارش خوبی درصد افت داشته، در برخی استان ۶۷ها ریز مانند خلیج فارس، بارشهای آبکه در برخی پهنهعالوه بر این

تواند برای آب شرب مردم و کشاورزی تی که خشکسالی میاست.در کنار مشکالدرصد کاهش داشته ۷5تا  ۴0ها بین رفت نیز بارشمی

دولت برای  8۷بوجود بیاورد با توجه به مشکالت اقتصادی کشور مساله بودجه مقابله با این پدیده هم بسیار حیاتی است.در سال 

لت فعلی برای تامین مبالغ رسد دومیلیارد دالر از صندوق ذخیری ارزی برداشت کرد، اما به نظر می 5مقابله با پدیده خشکسالی 

را در  های ناشی از تغییرات اقلیمی و خشکسالیامریکن، در تحلیلی پیامدتر هم دچار مشکل است.نشریه علمی ساینتیفیکبسیار کم

ای است که محمد رضا درویش رو است.مدیریت نادرست مسالهداند که ایران با آن روبههای مهمی میکنار مدیریت نادرست، چالش

ن کند.به نوشته این نشریه علمی این بحران ممکیاد می "خشکسالی مدیریتی"فعال محیط زیست در گفتگو با فرارو از آن به عنوان 

رو نیز به اعتراضات دیگری بیانجامد.محمد درویش در های پیششمار رود و در سالاست یکی از دالیل اعتراضات اخیر در ایران به

 پردازد:های مقابله با آن میمساله خشکسالی و کم آبی و راهکار به بررسی فراروگفتگو با 

با توجه به اینکه در سال جاری نسبت به نیم قرن اخیر کمترین میزان بارش را در کشور داشته ایم پیش بینی شما در 

 مورد خشکسالی که ممکن است اتفاق بیافتد چیست؟

لی نسبتا شدیدی هم خواهد بود؛ البته این ماجرا در ایران غیر طبیعی قطعا امسال در سال خشکسالی خواهیم بود،که خشک سا

 گوییم معدود است.می "ترسالی"های که اصطالحا به آن های خشکی است و سالهای اخیر در ایران سالنیست. اغلب سال

ایی خودمان را به رسمیت های اقلیمی و جغرافیکند این است که ما هرگز واقعیتآن چیزی که در کشور ما بحران ایجاد می

 کنیم که باد و باران بیاید.کنیم؛ امیدواریم و دعا میشناسیم و همچنان رو به آسمان برنامه ریزی مینمی

ها هم به شدت کم بوده است. کال در هم در خشکسالی بسیار شدیدی است، در سال جاری بارندگی آن -همسایه جنوبی ما-امارات 

ها هیچ نگرانی از این خشکسالی و کمبود باران ندارند و هرگز مثل ما دل نگران همین گونه است، اما آنمنطقه خاورمیانه وضعیت 

اند. چرا؟ چون که چیدمان توسعه شان را بر مبنای اقتصادی طراحی کرده اند که کمترین وابستگی را های آسمانی شان نبودهریزش

اند. فقط های نو سرمایه گذاری کردهو انرژی "تکهای"ارت، گردشگری، صنایع ها روی بازرگانی، تجبه آب و خاک دارد.این کشور
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میلیارد دالر از محل گردشگری درآمد داشته است. در حالی که کشور پهناور ما که مساحت آن  ۱۴.5شهر دوبی در سال گذشته 

ده این است که خطری بزرگتر از خطر خشکسالی ها همه نشان دهنمیلیارد دالر درآمد داشته است.این ۱.۳چندین برابر امارات است 

کند و آن هم خشکسالی مدیرانی است که حاضر به تغییر نیستند و درایت درک شرایط کنونی را ندارند. بسیار کشور را تهدید می

 ."دیریتیخشکسالی م"گذارم محافظه کار و متحجر هستند و با توجه به این ماجرا ما درگیر خطری هستیم که من اسمش را می

 ای طبیعی است؟یعنی به نظر شما خشکسالی امسال با توجه به اقلیم منطقه مساله

های دیگری را هم ی آسمانی را داشته است، اما ما سالسال گذشته کمترین میزان ریزش ها ۶۳پاییز امسال نسبت به میانگین 

ترین زمستان بوده است، اما بهار به سرعت جبران کرده است یا اینکه پاییز بسیار خوبی بوده، داشته ایم که مثال زمستان ما خشک

ونه است که انحراف معیار بارش از میانگین بسیار باال است؛ و مثال اما زمستان و بهار خوب نبوده است.کال ویژگی مناطق خشک اینگ

هایی با شرایط کشور ما نوعی کند.میانگین گرفتن در کشورهای آسمانی تغییر میدرصد ریزش ۷0در یک سال نسبت به سال دیگر 

شود بالهت است مثل این است که بگوییم میانگین یک تومن پولی که در جیب من است و یک میلیاردی که در جیب شماست می

یست.در مورد اقلیم خشک هم دقیقا اینگونه است و ما میلیارد و یک تومن در حالی که میانگین برای این دو مرحله درست ن 500

ها قضاوت بکنیم. هر سالی باید صرفا سناریوی خودش را داشته باشد و بهترین کاری که باید بکنیم این است نباید بر اساس میانگین

رتی ردم استفاده بکنیم.در صوکه آبی که در این مملکت وجود دارد را برای توسعه گردشگری، توسعه صنایع هایتک و نیاز آب شرب م

در جهان وجود  "صنعت آب بَری"ترین صنایعی که در جهان وجود دارد مستقر کرده ایم. یعنی هیچ که ما در کشورمان پرمصرف

می در های اتندارد که ما آن را نداشته باشیم یعنی سه صنعت فوالد، آهن و اتم.این سه صنعت به شدت آب بَر هستند. تمام نیروگاه

نیروگاه اتمی ساخته ایم؛ و یا اینکه استحصال  -قم و اصفهان-ها قرار گرفته اند؛ اما ما در مرکز کشوها و دریادنیا در کنار رودخانه

های بزرگ برای مردم آن منطقه آب شیرین ببریم. این نابخردی و عدم توجه دهیم و مجبورهستیم با تانکراورانیم را از یزد انجام می

 واقعی حاکم بر سرزمین ماست. به مالحظات

 احداث صنایع فوالد، آهن صنایع سیمان و کشت نیشکر در مناطق کم آب اشتباه است.

میلیمتر باشد در حالی که مابا وجود کم آبی  ۱000های آسمانی اش شود که دست کم میانگین ریزشنی شکر در جایی کشت می

کنیم و به او ر نیشکر کاشته است به عنوان رئیس سازمان محیط زیست منصوب میکاریم و کسی را که با افتخابا افتخار نیشکر می

ها اشتباهات بزرگی است که در کشور رخ داده و همچنان ادامه دارد؛ و تا وقتی که این وضعیت باشد ما حق دهیم. اینجایزه می

 نداریم از آسمان شکایت کنیم.

 پذیری بیشتری دارند؟کدام مناطق کشور در برابر این خشکسالی آسیب 

 اگر فقط شرایط طبیعی را در نظر بگیریم بدترین وضعیت را در شرق کشور داریم، و بعد در دشت سیستان و بعد در ایرانِ مرکزی.

ی هایاما اگر بخواهیم فاکتور جمعیت را دخالت بدهیم، تهران االن بدترین وضعیت را دارد، چون سرانه آب به شدت وابسته به سد

درصد خالی است و از نظر پدافند غیر عامل تهران به شدت در معرض آسیب جدی  ۶5تا  ۶0ها االن ه وجود دارد و این سداست ک

 های مشهد، اصفهان و تبریز قرار دارند.است، بعد از تهران شهر

 های باقی مانده از زمستان و بهار مشکل خشکسالی امسال را جبران کند؟آیا ممکن است بارش در ماه

های محیط زیست، آب و ها هشداری باشد برای رهبران و مدیران حوزهدر اقلیم خشک هر چیزی امکان دارد، اما امیدوارم این ماجرا

رویم کم کردن سرعت ما را کشاورزی کشور که به سرعت چیدمان توسعه را تغییر دهند.اگر ما در یک بزرگراه مسیر اشتباهی را می

اعت و درایت این است که از اولین دور برگردان دور بزنیم.ما نیاز به مدیرانی داریم که با شجاعت اعتراف کند، شجبه هدف نزدیک نمی
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کنند اشتباه کرده اند. باید بپذیریم خودکفایی در کشور یک اشتباه راهبردی بوده است. باید به سمت تامین امنیت غذایی برویم و 

ای که در این سرزمین وجود دارد.در این صورت دیگر نیازی به آب فراوان های بالقوهیتامنیت غذایی ایرانیان یعنی بالفعل کردن مز

میلیارد  8میلیون ایرانی فقط به  80میلیارد متر مکعب است. یعنی  8و دعا برای بارش باران نداریم. چراکه کل نیاز آب شرب ایرانیان 

ها ترین خشکسالیدرصد آب قابل استحصال کشور که در سخت 8عنی میلیارد متر مکعب ی 8متر مکعب آب شرب نیاز دارند و این 

میلیارد  ۳افتد.این وضعیت در ایران را با عربستان سعودی مقایسه کنید که فقط برای تامین آب شرب مردم به هم همیشه اتفاق می

اگر در ایران خشکسالی داریم پس میلیارد متر مکعب است. ۱متر مکعب آب نیاز دارد، ولی کل موجودی آب قابل استحصالش فقط 

ایم، رودخانه دائمی دارد آنقدر بد رفتار کرده ۱80های ناشکری هستیم که در چنین فالتی که وضعیت عربستان چگونه است؟ آدم

 ایم.های الهی سوء استفاده کرده ایم که حاال به همچین فالکتی افتادهآنقدر ولنگارانه و نابخردانه از نعمت

خواست نذری کرد و وقتی که میهزار تومانی سیگار روشن می ۱0های ه کار آن خانواده ثروتمندی است که با اسکناسکار ما شبی

 گفت: چرا من که این همه کار خوب کردم و آنقدر نذر دادم، بدبخت و فقیر شدم؟!گذاشت و میها شمش طال میبدهد زیر آن نذری

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱۷0/%D8%AE%D8%B۷%D 
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 خشکسالی

 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۷تاریخ: 

 کشاورزی و فرا بحران خشکسالی/ یادداشت روز

نگارش یادداشتی اختصاصی برای ایانا با اشاره به مستنداتی از آنچه طی سال های اخیر عبدالحسین طوطیایی، پژوهشگر کشاورزی با 

بر آب و اقلیم کشور و سبک زندگی مردم گذشته است، کوشیده بگوید کارنامه مدیریت بخش کشاورزی، از این پس، نه در اعجاز 

 .ارقام بیشتر تولید که در صیانت از آخرین ظرفیت های بجامانده است

 از رنگی با ما غفلت چشمان بر اکنون قرمزش هشدار. است تافته رنجش و قهر به کشورمان از روی که هاست مدت  ان مهربانآسم

فید برفی س لباس دماوند. رسد می گوش به دیگر زمان هر از بیش  هایمان فراموشی با ستیز در پیکارش نایره و نشسته نگرانی و بهت

خبرها هیچ کدام نشانی ترآلود   .دهد خبر گذشته از تر آلود تف  زمستانه هر سالش را از تن کنده شاید که ما را به تابستان های

درصد پر است. این تعداد  40سد مهم کشور کمتر از  98درصد عرصه کشور در معرض خشکسالی شدید است.... مخزن  9۴ندارد: 

میلیون مترمکعب آب  ۶۱۳سد مهم کشور را دارد ... سدهای پنج گانه تامین کننده آب تهران  ۱۷۷ازن درصد ظرفیت مخ ۳9سد 

میلی متر بارش ثبت شده است که نسبت به  ۳0درصد این سدها پر است ... از ابتدای سال آبی جاری در استان تهران  32دارد و 

 وضعیت امروز اینکه بیان با  اهش نشان می دهد..... فرماندار تهراندرصد ک ۶۴درصد و نسبت به درزامدت  ۶۱زمان مشابه پارسال 

میلیون نفر جمعیت شهر تهران و  ۱۷درصد شامل  5۲ آب: کرد عنوان است، بدتر بیرجند شهرستان آب از مراتب به تهران شهر آب

زندگی اما هنوز در   ....قیاس وجود داردم این در های جابجایی  البرز از سدها تامین می شود و در صورت ادامه این شرایط احتمال

 بی تا بامداد از اتومبیل ها میلیون  .است جاری  بزرگ غفلت آن ادامه در  رگ های شهرها و بی عنایت از این آما ر و هشدارها و

مانند کمبود و گرانی اجتماعی بجای انعکاس این فرا بحران، مواردی   های شبکه. قرارند بی آلودن و تاب و تب در  شب هر  انتهای

 که  فشرند می پای  وزیر جهاد کشاورزی  تخم مرغ را به رنگ نیش و مزاح در آورده و نمایندگان مجلس بر پرسش هایی در استیضاح

 زنند می فصلی های گل و چمن بر  پیمانکاران شهرداری ها شلنگ های پر فشار آب را کماکان  .است گذشته های دغدغه جنس از

 که ینیمب می را عجول مردی  به بهای خشکی بیشتر لبخند رضایت بر چهره ناظرین خود بیارایتد . در آن دور دست ترها که شاید تا

. افزایدبی غبار طبیعت خشک سیمای بر همیشه از بیش تا گیرد برمی اتومبیلش رخسار از گرد آب های فشار آخرین زور و ضرب به

کی از عمق بحران اما شگفتانه هنوز از توسعه کشت کلزا و .... خبرمان می دهد، بی آن که در با کشاورزی جهاد وزارت زراعت معاون

آسمان در بازتاب این خبرها اندکی لب واگشاید. صدای رییس دولت دهم هنوز و در هیجان افزایش ناپایدار درآمد نفت در گوش ها 

ا داشت. آرزویی که اگر و در مجالی تحقق می یافت صدای میلیون جمعیت بر این عرصه تف آلود ر 300طنین دارد که آرزوی 

 را آنانی تا  اکنون روی سخن با تمامی مردم کشور از صدر مدیران .العطش انبوه بیشتری از مردم خودرا تا بیکرانه ها می شنیدیم

شنیدن صدای پای بحران نباشیم.  انتظار در این از بیش و لطفا. بندند می فرو گالیه و شکوه از لب آب ای جرعه به حتا که  داریم

 در انبحر این. نیست طوفان و سیل و زلزله جنس از  بحران اینک با تمام قامتش در خانه همه ما سکنی گزیده است. خشکسالی اما

یتی ورف در بایستی پس این از  مردم مطالبات و مدیران سیاست. افزاید می ها پیشگیری در ناتوانی بر خود تدریجی افزایش روند

کارنامه از این پس درخشانش نه در اعجاز ارقام بیشتر   مدیریت بخش کشاورزی ..برگیرد خود مالوف گذشته از انس رخت  جبرانی

 وریمدرآ صدا به ایستا نا صدایی با زودتر چه هر را خطر آژیر صدای لطفا  تولید که در صیانت از آخرین ظرفیت های بجامانده است.

 .جایز نیست درنگ این از بیش که
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 خشکسالی

 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۷تاریخ: 

 سالی؛ از بحران تا فاجعهخشک

 ارشد آب  حامد منصوری . کارشناس

بیش از سه میلیون نفر در هند، پنج میلیون نفر در اتحاد جماهیر شوروی سابق و هشت میلیون نفر در چین در صد سال گذشته  

های زیادی از قاره استرالیا، آفریقا، آسیا و آمریکا اتفاق افتاده و سالی در بخشهمچنین خشک .اندسالی جان باختهعلت خشکبه

شته ها کوجود آورد و میلیونجنگ و نبرد دارفور، که تراژدی بزرگی در سودان و چاد به دنبال داشته است.ناپذیری را بهعوارض جبران

سالی ارائه تعریف از خشک ۱50زایی و افزایش جمعیت بود. در مراجع علمی بیش از سالی، بیابانجا گذاشت، در اثر خشکو آواره به

سالی شامل یک دوره پیوسته و پایدار )از چندماه تا چندین سال( است؛ در این دوره مقدار آب طور کلی خشکشده است، اما به

ک خششود. با توجه به اینکه ایران در ناحیه خشک و نیمهیابد و کم میتوجهی کاهش میموجود در منابع آبی یک منطقه به حد قابلِ 

سوم متوسط جهانی است و توزیع همین مقدار بارش نیز جهان قرار گرفته است و از طرفی میزان بارندگی در کشور ما کمتر از یک

سالی کرده یکسان نیست و از طرف دیگر مقدار تبخیر در کشور باالست، این شرایط طبیعی از سالیان دور ایران را مستعد بروز خشک

تبع آن نیاز به تولید غذای بیشتر، باعث شده است سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی زایش جمعیت و بههای اخیر افاست. در سال

درصدی در  ۳0در کشور افزایش یابد و در نتیجه مصرف آب کشاورزی و شرب، به باالترین حد ممکن برسد و متأسفانه با راندمان 

های ریاچهشدن دخش بسیار بیشتر از نیاز واقعی باشد. آثاری مانند خشکوری پایین، مقدار مصرف در این بمصرف آب کشاورزی و بهره

ن های روشها و مراتع، نشانههای کوهستانی، در کنار فقر اکولوژیکی جنگلشدن یخچالها و آبطبیعی، کاهش چشمگیر آب رودخانه

د و خسارات فراوانی به کشاورزی و صنعت های اخیر در کشورمان هستند. سال گذشته این عارضه بسیار مشهود بوسالی سالخشک

 ۱0مدت، بیش از به میانگین بلند( تا همین امروز، متوسط کاهش بارندگی در کشور نسبت9۳-9۴وارد کرد. در سال آبی جاری )

به هایی از استان فارس که قطب کشاورزی کشور است، درصد و در بخش ۴0درصد بوده است که مقدار کاهش در استان تهران به 

استان دیگر  ۲۷های مازندران، گیالن، آذربایجان شرقی و غربی، در دهد جز استانها نشان میآمار بارندگی.رسددرصد می 85

های جنوبی، جنوب غربی، شرقی، مرکزی ایم و این کاهش در استان تهران، استانکشورمان کاهش محسوسی در مقدار بارندگی داشته

های براین، با تغییر رژیم برف به باران در بیشتر حوضهعالوه .اند، بیشتر استکل کمبود آب مواجه بودهو مناطقی که قبال نیز با مش

شدت کاهش یافته است. سابقه نحوه توزیع زمانی بارندگی در کشور ریز کشور، مقدار پتانسیل ذخیره منابع آب زیرزمینی نیز بهآب

نیست.  (دوم سال آبی )ابتدای فروردین تا انتهای شهریورماهبرانگیز در نیمهتوجههای دهد، امید چندانی به بارشنشان می

دهد شناسی سازمان هواشناسی کشور که در گزارش فصلی این سازمان منتشر شده است، نشان میهای پژوهشکده اقلیمبینیپیش

رو باید پذیرفت میزان بارندگی در بود، ازهمینمقدار بارش در فصل بهار آتی حداکثر به اندازه میانگین بلندمدت بارندگی خواهد 

های آشکاری از بروز مشاهدات علمی و عملی نشانه.درصد کاهش یافته است 50کشور نسبت به میانگین بلندمدت آن، حدود 

ست. انواع ر اسالی تنها به معنی کمبود آب نیست و آثار و عواقب آن بسیار بیشتر از انتظاسالی شدید در کشور دارد، اما خشکخشک

سالی سالی اقتصادی و اجتماعی. خشکسالی هواشناسی، هیدرولوژیکی، کشاورزی و نیز خشکسالی عبارتند از خشکخشک

بندی شود که در کشور ما کامال مشهود است. نقشه پهنههواشناسی اساسا به حالتی از خشکیِ ناشی از کمبود بارندگی اطالق می

های شمالی و شمال غربی کشور، در سایر مناطق دچار ماه امسال جز در بخشدهد تا بهمننشان میسالی هواشناسی در کشور خشک

 .بوده است« بسیار شدید»سالی در مناطق جنوب غربی، جنوبی و مرکزی در مقیاس ایم و این خشکسالی بودهخشک

ش برف( بررسی کرد. این کاهش بارش در میزان آب همراه تأثیرات کاهش دوره بارش )شامل بارسالی هیدرولوژیکی را باید بهخشک
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ها و افت شدید سطح شدن بسیاری از دریاچهگذار خواهد بود. خشکهای زیرزمینی تأثیرها، مخازن و سطح آبها، دریاچهرودخانه

شاورزی سالی ک. خشکسالی هیدرولوژیکی در ایران استهای کشور، دلیلی کافی بر بروز خشکهای زیرزمینی تقریبا در همه دشتآب

ر توجه دهد. در این تعریف بیشتسالی هیدرولوژیکی را به تأثیرات کشاورزی پیوند میسالی اقلیمی یا خشکهای مختلف خشکجنبه

های و تمرکز بر کمبود بارندگی، تفاوت تبخیر و تعرق واقعی با تبخیر و تعرق پتانسیل، کمبود رطوبت خاک و میزان افت سطح آب

سالی دهنده بروز خشکهای اخیر، نشانی یا مخازن است. کاهش سطح زیرِ کشت و افزایش سطح اراضی آیش در سالزیرزمین

اقتصادی است که معموال پس از یک دوره بسیار -سالی اجتماعیکشاورزی در کشورمان است، اما پرخطرترین نوع آن، خشک

جمعی و گسترده های دستهومیر و مهاجرتافتد و موجب قحطی، مرگسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی اتفاق میمدت خشکطوالنی

ویژه انواع خاصی از محصوالت و کاالهای اقتصادی سالی تأثیرات زیادی روی ابعاد مختلف اقتصادی و بهشود. این نوع خشکمی

اشناسی، سالی هوصادی با اجزای خشکاجتماعی، تلفیقی از عرضه و تقاضای برخی کاالهای اقت-سالی اقتصادیگذارد. تعریف خشکمی

سالی هستیم و اگر در این راه تدبیری اندیشیده نشود و هیدرولوژیکی و کشاورزی است. ما در مسیر افزایش خسارات ناشی از خشک

الی، ساگرچه عامل اصلی خشک.سالی در کشور به یک فاجعه خواهد انجامیداقدامات عملی در اسرع وقت انجام نگیرد، بحران خشک

سالی و کاهش اثرات آن وجود دارد که در اینجا به تعدادی هایی نیز برای مقابله با خشکتغییر اقلیم و کاهش بارندگی است، اما راه

ای که بتوانند آب را در مخازن خود ذخیره کنند و در مواقع بحران بتوان از آنها ساخت سد و تأسیسات وابسته -:شوداز آنها اشاره می

رف های مصشده را به محلدستی سدها است که بتوانند آب ذخیرهکرد، اما کارکرد آن وابسته به ساخت تأسیسات پایین استفاده

ایم سد درحالِ اجرا داشته ۱۳5برداری و سدِ درحال بهره ۶۳9، در کل کشور 9۲برسانند. براساس گزارش وزارت نیرو در انتهای سال 

اند. باید پذیرفت دوران ساخت سدهای بزرگ در ایران به پایان رسیده و اکنون در دست مطالعهسد نیز  5۴۷و این درحالی است که 

صورت آزمایشی باروری ابرها و ایجاد باران مصنوعی روشی است که به -.وری استبرداری از تأسیسات آبی و افزایش بهرهزمان بهره

زدایی آب دریا برای مصرف شوری -.کاربردی به آن توجه بیشتری شودصورت عملی و در کشور انجام شده است، اما اکنون باید به

شود، اما باید با ارتقای تکنولوژی صورت محدود استفاده میهای جنوب کشور بهدر بخش شرب و کشاورزی، اگرچه در تعدادی از جزیره

ت پیوسته میزان بارش و مقدار مصرف در سالی که با مشاهده و ثبپایش خشک -.تری استفاده شودصورت گستردهو توسعه آن، به

سالی که ناشی از عملکرد توان از افزایش بخشی از خشکهای علمی و عملی، میشود. با این کار و اعمال مدیریتهر منطقه انجام می

انجام  کاربری اراضی که با اعمال مدیریت کشت در هر منطقه -.زندگی مردم در نواحی شهری و روستایی است، جلوگیری کرد

انند، نشده باقی بمهایی که باید کشتترتیب با توجه به مقدار آبِ در دسترس کشاورزی، تناوب کشت و مقدار زمیناینبه .شودمی

مصرف، باید آموزش داده و ترویج های پُرجای کشتمصرف بههمچنین لزوم کشت گیاهان کم .شوددر هر سالِ زراعی مشخص می

 . ...رویه آب در مناطق شهری، مانند آبیاری فضای سبز در روز، شستن اتومبیل، استخرهای خانگی وبی جلوگیری از مصرف -.شود

 .آوری آب بارانهای جمعآوری، هدایت و استحصال آب باران در مناطق شهری و سامانهاستقرار و توسعه تأسیسات جمع -

احداث  -.توان در آبیاری فضاهای سبز و... ، استفاده کردو تصفیه می آوریشده پس از جمعاستفاده مجدد از پساب؛ از آب بازیابی -

های براین، بازنگری در اهداف و مطالعات طرحعالوه.ها و منابعِ در دسترس، به مناطق خشک و نیازمندهای انتقال آب از رودخانهسامانه

سازی اراضی، تغییر در شیوه آبیاری، توسعه تأسیسات درصد، یکپارچه 50آبی کشور و کاهش مصرف آب از منابع تجدیدپذیر به سقف 

سازی عمومی و مشارکت های توسعه ناپایدار، آگاهگذاری، توقف طرحآبیاری مدرن و افزایش راندمان مصرف آب، اصالح نظام قیمت

مفهوم آب مجازی و تجارت  ها و توجه بهریزی و مدیریت آب، آبخیزداری، احداث سدهای زیرزمینی و حفاظت آبخوانمردم در برنامه

آن در بخش کشاورزی، تجهیز واحدهای صنعتی به تأسیسات تصفیه و استفاده مجدد از پساب در بخش صنعت، کنترل رشد جمعیت 

اهش منظور کتوانند بههای مدرن توزیع آب شهری و روستایی در بخش شرب، ازجمله اقداماتی هستند که میو توسعه و اصالح شبکه
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سالی و بروز با پیشرفت چشمگیر دانش و تکنولوژی در این زمینه، مقابله با روند افزایش خشک.سالی مؤثر باشنداثرات خشک

کارگیری نیروهای متخصص در مدیریت منابع و مصارف آب در کشور، اجتماعی دشوار نیست. بهتر است با به-سالی اقتصادیخشک

 .عنوان یک دغدغه جدی و بااهمیت، به حساب آوریمسالی را، بهها به تهدید تبدیل شوند، خشکقبل از آنکه فرصت

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱5۳/%D8%AE%D8%B۴%DA%A9%E۲%80 
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 دانه های روغنی
 فارس - ۹۶/۱۰/۳۰ : تاریخ

 هکتار زمین کشاورزی استان ۳500درصدی تولید کلزا در گلستان/ اجرای آبیاری نوین در ۱۳0بینی افزایش پیش
درصد  ۱۳0تولید کلزا در سال زراعی جاری در این استان حدود  :رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان پیش بینی کرد 

اظهار داشت: با  جهاد کشاورزی وزارتبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش  .نسبت به سال قبل افزایش یابد

هزار هکتار است و برآورد  58هزار هکتار کلزا در استان گلستان کشت شد که سطح سبز آن  ۶۴توجه به شرایط بارندگی پاییز امسال 

 .برداشت شود 9۷هزار تن دانه کلزا در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت سال  ۱۲0می شود از این سطح حداقل 

هزار تن  5۲هزار هکتار عنوان کرد و گفت: از این سطح سبز  ۱۲۴کشت کلزا در این استان را در سال زراعی گذشته وی سطح سبز 

مهاجر تالش و همت کشاورزان، سیاست گذاری دفتر طرح دانه های روغنی،تامین نقدینگی، نهاده ها و تجهیزات .کلزا بدست آمد

 .ی بالعوض را از دالیل افزایش تولید کلزا در سال زراعی جاری برشمردمکانیزاسیون برای کشت ریزدانه کارها و کمک ها

 .میلیون تومان یارانه پرداخت شد ۷دستگاه ریزدانه کار بین کلزاکاران توزیع و برای هر دستگاه  ۱۷0وی افزود: برای تولید کلزا 

رغبت  ها را از دالیلریزی کارشناسی پهنهبرنامه رسانی ورییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان خرید تضمینی به موقع، اطالع

 .کشاورزان برای کشت کلزا در تناوب زراعی به منظور افزایش تولید گندم و کاهش علف های هرز عنوان کرد

هزار هکتار سطح زیر کشت گندم در استان گلستان نزدیک  ۳۴۶از  96-97وی در مورد گندم نیز پیش بینی کرد: در سال زراعی 

هزار هکتار گندم کشت  ۳۶5مهاجر خاطر نشان کرد: سال زراعی گذشته .هزار تن از این محصول برداشت شود ۲50ک میلیون و به ی

هزار تن آن خرید تضمینی  ۱۱0هزار تن محصول به دست آمد که نزدیک به یک میلیون و  ۳۲0شد که از این سطح یک میلیون و 

ان به ویژه محصوالت استراتژیک و کندم با توجه به شرایط آب و هوا، نوع خاک و وی افزود: محصوالت کشاورزی استان گلست.شد

های نوع بذرهای اصالح شده، کیفیت باالیی دارد و گندم این استان به لحاظ برخورداری از پروتئین و گلوتن بسیار باال یکی از گندم

، تصریح کرد: امسال دو نوبت 95گلستان نسبت به سال  درصدی بارش در استان ۲۶مهاجر با اشاره به کاهش .درجه یک دنیا است

های این استان سطح سبز خوبی داشته باشند و چنانچه یک یا دو نوبت دیگر بارندگی داشته بارش داشتیم که موجب شد کشت

عیت کشت رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در پاسخ به پرسشی درباره وض.باشیم، به کشاورزی ما کمک خواهد کرد

قصد داریم کشت نشایی محصوالت سویا، پنبه و ذرت را  9۷های مربوط به آن نیز اعالم کرد: در کشت بهاره سال نشایی و سیاست

هکتار کشت نشایی پنبه، ذرت و سویا در  ۱00وی با بیان این که در سال گذشته برای نخستین بار .هکتار برسانیم 500به سطح 

 ۱0دهد کشت نشایی این محصوالت نسبت به کشت مستقیم در سال گذشته ها نشان میبررسی :گفتاستان گلستان انجام شد، 

 .درصد کاهش مصرف آب بدون در نظر گرفتن اثرات سیستم آبیاری نوین داشته است ۲8درصد افزایش تولید و 

ه در کشت نشایی، قیمت نشا است و مهاجر بر کاهش قیمت نشای محصوالت تاکید کرد و اظهار داشت: یکی از عوامل محدود کنند

 .محققان باید کار بیشتری برای کاهش قیمت نشای محصوالت انجام دهند

 .وی در عین حال ورود ردیف کارها برای توسعه کشت نشایی در اراضی کشاورزی را ضروری خواند

کشاورزان، کشت نشایی کلزا را در سطح دو مهاجر درباره کشت نشایی کلزا نیز تصریح کرد: امسال به صورت پایلوت و برای آموزش 

در  9۷هکتار برای سال  ۲50ها در استان گلستان نیز گفت: احداث گلخانه در سطح وی در مورد توسعه گلخانه.ایمهکتار آغاز کرده

ذاران در حال گدستور کار قرار گرفته است و قراردادهای آن برای احداث در شهرک های کشاورزی استان منعقد شده و با سرمایه

هکتار عنوان کرد و  ۱۴0رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان سطح فعلی کشت گلخانه های این استان را .رایزنی هستیم

هکتار پرونده متقاضیان احداث گلخانه را کامل و برای دریافت تسهیالت به بانک عامل ارسال  75اذعان داشت: برای سال جاری 
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دهد و ما تالش می کنیم، ها سوق میهای آبی در استان گلستان، کشاورزی را به سمت توسعه گلخانهحدودیتوی افزود: م.ایمکرده

مهاجر در ادامه .های گلخانه منتقل کنیمبا برگزاری بازدیدهای میدانی برای کشاورزان، کشت سبزی و صیفی را از بستر باز به محیط

هزار هکتار از اراضی شور استان با مصوبه هیات دولت و تامین  ۲۲شاره کرد و گفت: به اجرای دو پروژه بزرگ در حوزه آب و خاک ا

مهاجر، سامانه .هزار هکتار برسد 5۲به حدود  9۷وی ادامه داد: انتظار داریم این سطح در سال .اعتبار تا آخر امسال زهکشی می شود

ی نام برد و تصریح کرد: امسال اجرای سیستم های نوین آبیاری های نوین آبیاری را از دیگر پروژه های مهم این استان در سال جار

وی ادامه داد: .هکتار آن انجام شده است ۳500گذاری شده که تاکنون هکتار اراضی کشاورزی استان گلستان هدف ۷۲80در سطح 

مهاجر،سهم .شودو نوسازی می ها و پایاب سدها تجهیزهکتار اراضی کشاورزی با استفاده از اعتبارات تعاونی ۲۶00در سال جاری 

 .میلیون تومان عنوان کرد 500میلیارد و  9۲یارانه استان گلستان در سال جاری برای اجرای سیستم آبیاری تحت فشار را 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=0۱859۱۳9۶۱0۳00 
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 روغن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۶تاریخ: 

 برابر افزایش یافت 7میلیون دالری در واردات روغن/ تولید کلزا  ۱۶0صرفه جویی 

میلیون دالر در خروج  ۱۶0شود، بنابراین حدود درصد روغن مورد نیاز در داخل تولید می 8های روغنی گفت: امسال مجری طرح دانه

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی های روغنی در گفتگو با خبرنگارعلیرضا مهاجر مجری طرح دانه.ارز از کشور صرفه جویی خواهد شد

هزارتن، سال  ۴۶، 9۴در سال های اخیر خبر داد و گفت: سال  تولید کلزابرابری  ۷، از افزایش جوان اقتصادی باشگاه خبرنگاران

 .است 9۴برابری تولید کلزا نسبت به سال  ۷هزارتن کلزا کشت شد که این امر بیانگر رشد  ۱80و امسال  500هزار و  ۶8، 95

در سال  علل رشد کلزا مهاجر با اشاره به مهم ترین.ن خواهد رسیدهزارت ۳50به  9۷-9۶به گفته وی؛ تولید کلزا در سال زراعی 

های اخیر افزود: خرید تضمینی، پرداخت به موقع مطالبات کلزاکاران، تامین به موقع نهاده ها نظیر بذر،کود، سم و ادوات کشاورزی 

برای کشت زمستانه  :افزود تامین بذر کلزارباه های روغنی دمجری طرح دانه.از مهم ترین عوامل افزایش تولید کلزا به شمار می روند

دستگاه کارنده یارانه دار کلزا جهت برداشت مکانیزه در  ۱500تن بذر تدارک دیده ایم و همچنین امسال  ۱۶00و بهاره کلزا حدود 

ر داد و گفت: طی یک در آینده ای نزدیک خب تولید دانه های روغنیدرصدی  ۷0وی از خوداتکایی .گیرداختیار کشاورزان قرار می

مشاور .کنیم تامین داخل در را نیاز مورد روغن درصد ۷0 که دهیم افزایش حدی به را تولید میزان که داریم نظر در  برنامه ده ساله

 :هزارتن اعالم کرد و افزود ۱50استحصالی از کشت دانه های روغنی در سال زراعی جدید را  روغنوزیر جهاد کشاورزی میزان کل 

میلیارد دالر ارز جهت تامین روغن مورد نیاز  ۴وی با اشاره به اینکه ساالنه .کنددرصد روغن مورد نیاز کشور را تامین می ۱0رقم  این

میلیون دالر در  ۱۶0شود، بنابراین حدود درصد روغن مورد نیاز در داخل تولید می 8از کشور خارج می شود، یادآور شد: امسال 

 .ه جویی خواهد شدخروج ارز از کشور صرف

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳98۱05/%D8%B5%D8%B۱%D9%8۱%D9 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۴تاریخ: 

 ماه امسال ۹درصدی صادرات زعفران در  ۳5رشد 

اینکه بازار زعفران در حال حاضر شرایط عادی دارد، اظهار کرد: قیمت این محصول طی روزهای اخیر، ثابت غالمرضا میری، با بیان 

   .بوده و نوسانی در این زمینه نداشته ایم

کیلوگرم زعفران صادر شده که  ۲00تن و  ۱۴۷ماهه امسال،  9وی با اشاره به اینکه صادرات نیز روال عادی خود را دارد، گفت: در 

   .درصد رشد داشته است ۳5نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

هزار تومان و حداکثر  50میلیون و  ۳نایب رئیس شورای ملی زعفران اضافه کرد: در حال حاضر حداقل قیمت هرکیلوگرم زعفران 

 هزار تومان است 800میلیون و  ۴نرخ آن 

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱۳۳/%D8%B۱%D8%B۴%D 
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۶تاریخ: 

 ثبات قیمت زعفران در بازار/آینده زعفران در معرض خطر است

 .های اخیر نرخ طالی سرخ با ثبات بوده و هیچ گونه نوسانی در بازار نداشته استنایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: در ماه 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

های اخیر، نرخ طالی سرخ با ثبات بوده و هیچ گونه نوسانی در بازار نداشته خبر داد و گفت: در ماه ثبات نرخ زعفراناز  ،جوان

 .هزارتومان اعالم کرد 800میلیون و  ۴و حداکثر  50میلیون و  ۳را  نرخ هر کیلو زعفران وی حداقل.است

در بازار را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به آنکه عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است، امکان پیش میری قیمت طالی سرخ 

نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به روال عادی صادرات گفت: براساس آمار نه .بینی روند بازار در روزهای آتی وجود ندارد

میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد که نسبت به مدت مشابه  ۲۱0بالغ بر کیلو زعفران با ارزش  ۲00تن و  ۱۴۷ماهه گمرک، 

تصریح کرد: با توجه به حضور رقبا در بازارهای  بازار زعفرانوی با اظهار نگرانی نسبت به آینده .درصد رشد داشته است ۳5سال قبل 

صادراتی، متولیان امر باید از خواب خرگوشی بیدار شوند، چراکه توسعه کشت زعفران در کشورهای همسایه می تواند برای بزرگترین 

ا دی نیست که بتواند بتولیدکننده در آینده ای نه چندان دور خطرآفرین باشد؛ هر چند میزان کنونی تولید در این کشورها به ح

را راهکاری  قیمت زعفران میری در خاتمه افزایش کیفیت و ثبات.تولید زعفران ایرانی رقابت کند؛ اما وجود رقبا را نباید نادیده گرفت

 .موثر برای تثبیت حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف دانست

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۴0۱۶۷0/%D8%AB%D8%A8%D 
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 زعفران

 ایران اکونا - ۱۳۹۶دی / /  ۲۴یکشنبه , 

 ثبات قیمت زعفران در بازار

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه قیمت طالی سرخ در بازار، طی روزهای اخیر ثابت بوده و نوسانی نداشته است، از رشد 

 عادی شرایط حاضر حال در زعفران بازار اینکه بیان با غالمرضا میری.ماهه امسال خبر داد 9درصدی صادرات این محصول در  ۳5

وی با اشاره به اینکه صادرات   .ن محصول طی روزهای اخیر، ثابت بوده و نوسانی در این زمینه نداشته ایمیا قیمت: داشت اظهار دارد،

کیلوگرم زعفران صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل،  ۲00تن و  ۱۴۷ماهه امسال،  9نیز روال عادی خود را دارد، گفت: در 

میلیون  ۳زعفران اضافه کرد: در حال حاضر حداقل قیمت هرکیلوگرم زعفران  نایب رئیس شورای ملی  .درصد رشد داشته است ۳5

   .هزار تومان است 800میلیون و  ۴هزار تومان و حداکثر نرخ آن  50و 

http://iranecona.com/809۷8/%D8%AB%D8%A8%D8%A۷%D8% 
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 زیتون
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۹تاریخ: 

 استان کشور ۳ضرورت آشنایی کشاورزان نسبت به تولید روغن زیتون خالص/کاهش تولید زیتون در 

 .ساعت پس از چینش، امری ضروری است ۴8تا  ۲۴اطالع باغداران از زمان مناسب برداشت و استخراج روغن زیتون  :جاللت گفت

، با اشاره گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیجاللت عضو شورای ملی زیتون در گفتگو با خبرنگارنادر 

ه است، اظهار کرد: براساس برآوردهای اولیه پیش بینی می شود که تولید به اینکه تا کنون آفت مگس زیتون در باغات دیده نشد

 .و مابقی روغن است زیتون کنسرویهزارتن از این میزان  80هزارتن برسد که  ۱00زیتون به 

 ه استردوی افزود: با توجه به سال ناآور زیتون و سرمای دی ماه گذشته در استان های گلستان،مرکزی،سمنان تولید کاهش پیدا ک 

خالص و فرابکر گفت: باغداران به سبب نبود آگاهی کامل ،اقدام به تولید روغن  تولید روغن زیتونجاللت با اشاره به ضرورت .

ساعت پس از چینش  ۴8تا  ۲۴زیتون های ناخالص می کنند در حالیکه با اطالع از زمان مناسب برداشت و استخراج روغن زیتون، 

عضو شورای ملی زیتون با اشاره به اینکه .در غیر این صورت از کیفیت روغن زیتون کاسته خواهد شدامری ضروری است چرا که 

چرب هستند و در دهان ماسیده می شوند، بیان کرد: روغن زیتون اصل نه تنها چرب نیست بلکه با خوردن آن احساس  روغن هاهمه 

یص روغن زیتون اصل از ناخالص بیان کرد: یک قاشق چای خوری وی با اشاره به ضرورت تشخ.ماسیدگی در دهان ایجاد نمی شود

روغن زیتون را در دهان ریخته و ضمن چرخاندن آن با هوا قورتش می دهیم، که اگر روغن سالم باشد چند لحظه احساس تلخی ، 

جاللت با اشاره به  .شود می احساس دهان در  تندی و تیزی گلو را می سوزاند و سپس این تلخی از بین می رود و طعم مطلوب

 .بهترین روغن زیتون است، تصریح کرد: در ایران متاسفانه روغن پومیس به جای بکر و فرابکر عرضه می شود فرابکراینکه 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳98۱۲0/%D8%B۶%D8%B۱%D9%88%D8 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۷تاریخ: 

 هاروی انسان H7N9 سایه شوم آنفلوآنزای نوع

 .گزارش ها حاکی از آن است که سالمت مردم در برخی کشورها مانند چین در خطر است

دگان ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرنشما به نوعی از "به گزارش خبرنگار ایانا، چه حسی پیدا می کنید وقتی از دکتر خود بشنوید که 

این مفهوم شاید برای من و شما که در ایران زندگی می کنیم، کمی غریب باشد، اما مردم  "دچار شده اید که به شدت کشنده است؟!

چین،  ایشاید باور نکنید، اما طبق اعالم خبرگزاری هچین، سال هاست که با چنین مفاهیمی آشنا هستند و با آن زندگی می کنند!

مبتال شده اند که آمار مرگ و  H7N9نفر از چینی ها به آنفلوآنزای پرندگان از نوع  ۲00یک هزار و  ۲0۱۷تا اواخر  ۲0۱۳از سال 

نفری که بیماری آنها در سال گذشته تایید شد، از دنیا رفتند. البته شیوع  ۴۶0درصد از  ۴۱میر آنها نیز باالست. به عنوان مثال 

میلیارد دالر به بخش کشاورزی چین خسارت وارد کرد.  5.۶نفر را رقم زد و بیش از  ۳۶مرگ  ۲0۱۳یماری در سال گسترده این ب

این نوع از ویروس به شدت قابل انتقال بوده و به راحتی انسان را نیز درگیر می کند.مقامات چینی به دنبال این اتفاق، بازارهای فروش 

 وع کردند و در بخش حمل و نقل طیور، از اعمال تدابیر شدید امنیتی و قرنطینه ای دریغ نکردند.مرغ زنده را بستند، واردات را ممن

 خوشبختانه به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران، این سویه از ویروس آنفلوآنزای پرندگان، راهی برای نفوذ به داخل مرزهای کشور ندارد.

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱۴9/%D8%B۳%D8%A۷%DB% 
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 سالمت

 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۳۰شنبه 

 میان وعده های مناسب برای الغری 

ها توانند با مصرف آنالغری نقش بسزایی دارند، بنابراین افراد دچار چاقی میها در یک دکترای تغذیه گفت: میان وعده <غذا و تغذیه

ها برای الغری اظهار کرد: هیچ فرهاد وحید دکترای تغذیه و رژیم درمانی درباره مناسب ترین میان وعده.به وزن ایده آل خود برسند

امل متعددی در رسیدن ما به وزن ایده آل تاثیر گذار کند، عویا چاقی نمی (Slimming)ماده غذایی به تنهایی کمکی به الغری

 .توان به رژیم غذایی، سبک زندگی، فعالیت بدنی و ساختار هورمونی و فیزیولوژیکی بدن اشاره کردهستند که از جمله این عوامل می

شناسایی شود  ت مشکلشانوی بیان کرد: افرادی که دچار اضافه وزن و چاقی هستند، باید نخست نزد پزشک مراجعه کنند تا عل

درباره میان  (diet therapy)این دکترای تغذیه و رژیم درمانی.کنیمسپس ما بر اساس آن برنامه غذایی مورد نظر را تنظیم می

ن شود، به طور کلی در رژیم الغری میاهایمان باید با توجه به مقدار کالری روزانه ما تنظیم میهای رژیمی افزود: میان وعدهوعده

وحید تاکید .کنند که احساس گرسنگی نکنیم ها باید پر حجم و کم کالری باشند تا بتوانند حجم زیادی از معده ما را اِشغالوعده

توان به سبزیجات اشاره کرد، یک بشقاب سبزیجات متشکل از هایی که حجم زیاد و کالری کم دارند میکرد: از جمله میان وعده

 .و چند عدد زیتون و گردو میان وعده مناسبی برای افرادی است که قصد دارند وزن خود را کاهش دهند کاهو، کلم، چند تکه پنیر

های مناسب برای دهند نیز از جمله میان وعدههایی که حجم زیادی از آنها را آب تشکیل میها به ویژه میوهوی تصریح کرد: میوه

هایی مانند هندوانه، خربزه و انبه و در فصول سرد سال از ر فصول گرم سال از میوهتوانند درژیم الغری هستند، افراد برای الغری می

مانند خیار، هویج، کاهو و  این دکترای تغذیه و رژیم درمانی گفت: سبزیجاتی.هایی مانند موز، پرتقال و خرمالو استفاده کنندمیوه

شود، ولی این سبزیجات حجم معده را پُر و احساس ایی محاسبه نمیکلم، کالری آزاد دارند به این معنی که کالری آنها در رژیم غذ

وحید اظهار کرد: ذرت بو داده نیز از جمله مواد غذایی است که حجم زیاد و کالری پایین دارد، بنابراین .کنندگرسنگی را سرکوب می

وی درباره تاثیر .غذایی خود استفاده کنند توانند از این میان وعده در رژیمافرادی که دچار اضافه وزن و چاقی هستند نیز می

شود، بنابراین مصرف و الغری نمی (Weight Loss)به تنهایی سبب کاهش وزن ها در الغری بیان کرد: هیچ دمنوشیدمنوش

د به نتواهایی مانند چای سبز، قهوه و زنجبیل تنها در کنار داشتن سبک زندگی، رژیم غذایی و فعالیت بدنی مناسب میکردهدم

وحید یادآور شد: اگر افراد دچار اضافه وزن و چاقی رژیم غذایی خودسرانه و غیر اصولی داشته باشند یا رژیم .کاهش وزن کمک کند

غذایی داشته ولی فعالیت بدنی نداشته باشند باز هم با مشکل اضافه وزن و چاقی رو به رو هستند و در صورت الغر شدن، الغری آنها 

 .گرددبه حالت اولیه یا باالتر از حالت اولیه خود برمی پایدار است، بنابراین این اشخاص دوباره وزنشانکوتاه مدت و نا

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۴5۷۶۶cb۴dff۱۴fa۱8cb50۴۲ 
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 سالمت

 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۲5دو شنبه 

 راهکارهایی برای کودکانی که صبحانه نمی خورند 

 .اندآموزان بسیار مهم است و تمام تحقیقات و مطالعات تا به امروز این موضوع را تایید کردهغذایی صبحانه برای دانش وعده

خورند سالمترند و بازده تحصیلی بهتری در مدرسه دارند. دهد دانش آموزانی که صبحانه میبه گزارش شفاآنالین، مطالعات نشان می

به گفته متخصصان تغذیه، بهترین راه حل برای این .اما از سوی دیگر والدین همواره از صبحانه نخوردن فرزندانشان شکایت دارند

ها و دانش آموزان در کالسمشکل، خوردن صبحانه در مدرسه است. چرا که در مدرسه خوردن صبحانه با تنوع بسیاری همراه است 

کند. این خورند و در نتیجه این جو پرنشاط و باانرژی، انگیزه و اشتیاق کودکان را برای صبحانه خوردن بیشتر میو با هم صبحانه می

روش صبحانه خوردن برای کودکان بسیار متفاوت است و در عین حال وقتی مسئولیت تهیه صبحانه سالم به عهده مدارس باشد 

ای است که بهترین صبحانه، صبحانه.شودشان گنجانده میدر برنامه غذایی(students) آموزانهای غذایی متنوعی برای دانشعدهو

های غذا لبنیات هم حتما باید شوند و تمام انواع مواد مغذی را داراست. در این گروهدر آن سه گروه مختلف موادغذایی گنجانده می

های ضروری ئین در هر وعده غذایی بسیار مهم است چراکه بدن ما از طریق این سه وعده غذایی پروتئینگنجانده شود. جذب پروت

  .را باید جذب کند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9aaf۶e5۲0۴e۴۴e0aad 
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 سالمت

 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۲4یک شنبه 

 کنندهایی که به الغری کمک میکربوهیدرات

ها نه تنها برای کاهش وزن مضر نیستند بلکه به الغری کمک یک متخصص تغذیه گفت: برخی از انواع کربوهیدرات <غذا و تغذیه

توضیح داد: برخی تمام انواع  (Slimming)برای الغریمحمد آذرفر متخصص تغذیه در خصوص مواد غذایی مفید .کنندمی

های مفید منع دانند و خود را از خوردن هر نوع کربوهیدراتی حتی کربوهیدراتها را دشمن کاهش وزن و الغری میکربوهیدرات

ه به الغری کمک هم مضر نیستند بلک (Weight Loss)ها نه تنها برای کاهش وزنوی افزود: برخی از انواع کربوهیدرات.کنندمی

رند و گیاند و یا در پروسه صنعتی قرار میهایی اجتناب کرد که یا هیچ گاه مواد مغذی نداشتهکنند. باید از خوردن کربوهیدراتمی

های مفید و حقیقی عالوه بر اینکه میزان انرژی و این متخصص تغذیه عنوان کرد: کربوهیدرات.دهندمواد مغذی خود را از دست می

 .کنندشوند حال خوبی داشته باشید و درواقع روحیه شما را هم حفظ میدارند، باعث میطح قند خون شما را ثابت نگه میس

. دارد کربوهیدرات گرم ۱۳٫۶ای از نان سرشار از کربوهیدرات به نظر برسد اما جالب است بدانید که فقط وی افزود: ممکن است قطعه

ه کاهش ب میتوانند که دارند وجود هم مفید هایکربوهیدرات که چرا کنید محروم هاکربوهیدرات همه خوردن از را خود ندارد لزومی

 ۲۱0گرم کربوهیدرات دارد گفت: کالری همین مقدار نخود  ۳5آذرفر با بیان اینکه هر فنجان نخود ایرانی فقط .وزن کمک کنند

وی ادامه داد: شاید تصور کنید که شیرها از هر نوعی که باشند .دارد گرم فیبر ۱0گرم پروتئین و همچنین ۱۱است. این مقدار نخود 

شود و گرم کربوهیدرات دارد. شیر سویا از سویا گرفته می ۱5ها هستند اما باید بگوییم که یک فنجان شیر سویا فاقد کربوهیدرات

کالری  ۱۳۱گرم چربی دارد و حاوی  ۴وتئین و گرم پر 8ای دارند. یک فنجان شیر سویا همچنین های پیچیدهلوبیاها کربوهیدرات

گرم  5گرم کربوهیدرات و حاوی  ۲۷این متخصص تغذیه در پایان گفت: شاید عجیب به نظر برسد اما یک سیب بزرگ .انرژی است

 .است انرژی کالری ۱۱۴ و چربی گرم ۱٫5فیبر پر کننده، 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=cba۶۲۷8e۴df۱۴0599a5 
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 سالمت

 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۲۳شنبه 

 دهند این میوه ها زندگی شما را تغییر می

کاهش خطر تشکیل سنگ  به کنترل فشارخون، خوردن میوه مفید است و خواص بسیاری برای بدن دارد. مصرف میوه <غذا و تغذیه

کند و همچنین برای حفاظت از بدن در برابر حمله قلبی و سکته مغزی ها کمک میکلیه و کاهش تحلیل رفتن و ضعف استخوان

ها، امالح و مواد معدنی هستند و براساس مطالعات گوناگون، افرادی که های تازه منابع غنی و سرشار از انواع ویتامینمیوه.مفید است

 .وندشهای مزمن روبرو میکنند کمتر با خطر ابتال به بیماریرا به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم و متعادل مصرف می میوه

با توانند تقریها و سبزیجات برای بدن ضروری و مفیدند اما در این مقاله به چند مورد از آنها اشاره شده که میاگرچه تمام انواع میوه

و  ترتوانید زندگی سالمه در باال را داشته باشند و بنابراین با گنجاندن آنها در رژیم غذایی روزانه خود میتمام خواص ذکر شد

 :تری داشته باشیدباکیفیت

و اسید فولیک )فوالت( است. این میوه دو برابر  K این میوه خواص فراوانی دارد. آووکادو سرشار از فیبر خوراکی، ویتامین :آووکادو

ضد التهابی دارد. البته با وجود تمام  (Properties)کند. همچنین خواصسیم دارد و به این ترتیب به سالمت قلب کمک میموز پتا

تواند موجب بروز حساسیت غذایی شود و بنابراین بهتر است که به شکل متنوع این مزایا آووکادو نباید هر روز خورده شود چون می

 .در رژیم غذایی گنجانده شود

ها، فیبر و مواد معدنی است. همچنین منبع غنی از ها، آنتی اکسیدانگوجه یک منبع خوراکی سرشار از ویتامین :ه فرنگی گوج

کند و برای مقابله با مشکالت پروستات نیز مفید حفاظت می UV ای موسوم به لیکوپن است که از پوست در برابر تشعشعاتماده

زا را کاهش داده و برای حفاظت در برابر سرطان ریه مفید ه فرنگی تاثیر ترکیبات سرطانموجود در گوج A است. ذخیره ویتامین

 .دارداست. گوجه فرنگی همچنین با پیشگیری از یبوست و اسهال، دستگاه گوارش را سالم نگه می

دلیل به عنوان یک آنتی شود و به همین محسوب می C است که منبع غنی از ویتامین ای آبدار و خوشمزهکیوی میوه :کیوی

های آزاد که عامل التهاب و سرطان هستند، کاربرد دارد. کیوی به تقویت کند و برای از بین بردن مولکولاکسیدان قوی عمل می

کند و سرشار از فیبر خوراکی است که در پیشگیری از چندین بیماری نقش دارد. این میوه در عین حال به سیستم ایمنی کمک می

 .شودکند و اغلب برای بیماران دیابتی توصیه میکمک می (Weight Loss)زنکاهش و

های ضروری را تواند نیاز روزانه بدن به تمام ریزمغذیمعروف است و تقریبا می "العادهخوردنی فوق"نارگیل هم به یک  :نارگیل

را در بدن کاهش  "بد"شود و سطح کلسترول می است که یک چربی اشباع شده محسوب "لوریک اسید"تامین کند. نارگیل حاوی 

ها و امالح ها، آنزیمکند. این میوه در عین حال سرشار از الکترولیتدهد و همچنین به پاکسازی عروق و سالمت آنها کمک میمی

 .کندمعدنی است که به بهبود گوارش و تقویت سوخت و ساز بدن کمک می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۶c۲0ea 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۷تاریخ: 

 واردات تیالپیا مزارع قزل آال را به تعطیلی کشاند

باالی تولید و استمرار واردات تیالپیا، بسیاری از تولیدکنندگان به مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی گفت: با توجه به هزینه های 

زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سرد آبی در گفتگو با آرش نبی.اندسبب کاهش قیمت خرید محصول؛ مزارع خود را رها کرده

خبر داد و گفت: با توجه به نابودی مزارع  تولید قزل آال، از نابودی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

وی افزود: با وجود .گونه حمایتی از تولیدکنندگان به عمل نیاورد و تنها با تالش خود مجدد تولید را احیا کردند، دولت هیچ9۳قزل آال در سال 

نبی زاده با .های متعدد تولیدکنندگان، عرضه قزل آال در بازار مصادف با تیالپیا شد که این امر با انتقاد شدید تولیدکنندگان روبرو شدگرفتاری

هد، جای سوال است که چرا به دبه کشورش را نمی واردات قزل آال ایرانیانتقاد از واردات تیالپیا از چین بیان کرد: با وجود آنکه چین اجازه 

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی ادامه داد: سه سال متوالی است که با سازمان شیالت بر سر واردات تیالپیا .کنیمراحتی از چین تیالپیا وارد می

تیالپیا محدود هستند، افزود: سازمان  وی با اشاره به اینکه واردکنندگان.کنندمشاجره داریم و مسئوالن امر توقف واردات را امروز و فردا می

آال کند که با پیگیری های مکرر تولیدکنندگان از نمایندگان مجلس جهت بازسازی صنعت قزل شیالت به جد از واردکنندگان تیالپیا حمایت می

 .خواهان ممنوعیت واردات در یک دوره پنج ساله هستیم

 .، واردات تیالپیا معنا ندارده مصرف ماهیکاهش سرانبه گفته این مقام مسئول؛ با توجه به 

وی در پاسخ به این سوال که مسئوالن سازمان شیالت از افزایش تعرفه واردات تیالپیا خبر می دهند،تصریح کرد: افزایش تعرفه 

نبی زاده با اشاره .کنندمیواردات تیالپیا صحت ندارد، چراکه واردکنندگان تحت عنوان ماهی صنعتی با تعرفه پایینی اقدام به واردات 

زیع می شود در بازار تو فیله تیالپیابه اینکه میزان واردات تیالپیا کاهش نیافته است، بیان کرد: هم اکنون در استان های دور افتاده 

م اکنون با رصد این مقام مسئول ادامه داد: ه.و اظهارات مسئوالن دولتی مبنی بر کاهش واردات تیالپیا توهین به تولیدکنندگان است

تا  ۳به گفته وی؛ ممنوعیت واردات تیالپیا برای مدت زمان .هزارتن فیله تیالپیا می توان جمع آوری کرد ۱0در بازار کشور بیش از 

وی با اشاره به کیفیت باالی تولید قزل آال در .و به دست آوردن بازار امری ضروری است تولید قزل آالسال جهت اصالح ساختار  5

 سبد در تیالپیا جایگزینی با اخیر های سال در متاسفانه اما  در حد سالمون نروژ است تولیدی کیفیت قزل آالی :گفتکشور 

واقعی  قزل آالهزارتن  ۱۶0نبی زاده با انتقاد از این امر که آمار تولید .اندکرده رها را خود مزارع تولیدکنندگان از بسیاری خانوار،

نیست، بیان کرد: با توجه به هزینه های باالی تولید و کاهش قیمت خرید محصول ، تولیدکنندگان تمایلی نسبت به تولید ماهی قزل 

 .آال ندارند به طوریکه در شرایط کنونی امکان رقابت با شرکت های بزرگ از آنها سلب شده است

 واردات تیالپیا توجیه اقتصادی ندارد

توجیه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: هم اکنون قیمت قزل آال در  واردات تیالپیاحادیه ماهیان سردآبی با بیان اینکه مدیرعامل ات

مقایسه با تیالپیا به سبب فزونی کیفیت باالتر است که متاسفانه به سبب کاهش قدرت خرید ارزانی مالک خانوارهاست، درحالیکه با 

افزاید: در چند این گزارش می.نندگان، افراد به سمت و سوی خرید قزل آال سوق داده می شوندممنوعیت واردات و حمایت از تولیدک

روز گذشته محمد پورکاظمی رئیس موسسه علوم تحقیقات شیالت با اشاره به اینکه امکان پرورش تیالپیا در کشور وجود ندارد،گفت: 

رورش ماهی تولید تیالپیا در موسسه تحقیقات علوم شیالت بافق علی رغم مجوزهایی که در سال های گذشته از سوی دولت برای پ

 ۱۲با این وجود به نظر می رسد که واردات سالیانه .یزد داده شد، اما محیط زیست مجوز پرورش تیالپیا در مزارع پرورشی نداده است

 .میلیون دالر ادامه یابد ۲0با ارزش بالغ بر  ماهی تیالپیاهزارتن 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳9۷98۴/%D9%88%D8%A۷%D8% 
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 شیالت

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۳۰تاریخ: 

 در ساخت تجهیزات گذاریپرورش ماهی در قفس، نیازمند سرمایه

های الزم در ساخت تجهیزات واحدهای فرآوری، صورت گذاریسرمایههای پرورش ماهی، باید یک مقام مسئول گفت:برای تولید قفس

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفتگو با خبرنگار .گیرد

را یکی از ظرفیت های بالقوه کشور دانست و اظهار کرد: با توجه به بحران منابع  پرورش ماهی در قفس، باشگاه خبرنگاران جوان

 .آبی، پرورش ماهی در قفس کمک فراوانی به امنیت غذایی و رفع خشکسالی های اخیر دارد

قاسمی ادامه داد: برای تامین و .اشکاالت عدیده ای در اجرا به آن وارد است به گفته وی؛ با وجود ضرورت پرورش ماهی در قفس،

های الزم در تکنولوژی کارخانجات و ساخت تجهیزات واحدهای فرآوری صورت گیرد، گذاریهای مورد نیاز باید سرمایهتولید قفس

، پرورش و صادرات آبزیان با اشاره به اینکه مدیرعامل اتحادیه تکثیر.در غیراین صورت پرورش ماهی در قفس شعاری، بیش نیست

هزار و  ۳مطالعات اخیر بیانگر آن است که با وجود  :میلیون تن پرورش ماهی در قفس وجود دارد، بیان کرد ۲.5ظرفیتی معادل 

 مناسب یابیبازار مشروط به  میلیون تن ماهی ۲.5تولید   کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور امکان دستیابی به ۳00

 .خل و خارج و فراهم کردن تجهیزات و فناوری الزم، دست یافتنی استدا در

وی با اشاره به ضرورت پرورش ماهی در قفس یادآور شد: با توجه به محدودیت تجهیزات پرورش ماهی در داخل باید گفت که توسعه 

 .به شمار می رود که در اجرای آن توفیق چندانی نداشته است سازمان شیالت پرورش ماهی یکی از شعارهای

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۴0۶۲95/%D9%BE%D8%B۱%D9 
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 شکر
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۵تاریخ: 

 شودتأمین میذخیره راهبردی شکر از تولید داخل 

 .شودمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: ذخایر راهبردی شکر از محل تولید داخل تأمین می

 یانب با ایران دولتی بازرگانی شرکت مدیرعامل به نقل از صدا و سیما، یزدان سیف  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

تولید داخل از کارخانجات با قیمت مصوب خریداری  شکرهزارتن  50 ، جاری ماه دی نهم تاریخ از تاکنون پیش هفته دو از اینکه

تومان از کارخانجات خریداری می  ۲۷۲0شده است، اظهار کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران هر کیلو شکر تولید داخل را با قیمت 

 .هزار تن شکر از محل تولید چغندر قند در کارخانجات تولید شده است 850امسال یک میلیون و وی گفت: .کند

هزار تن شکر است بنابراین با واردات  ۲00میلیون و  ۲افزود: مجموع نیاز بازار داخل  مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران

 .هزار تن نیاز داخل به طور کامل تأمین می شود ۳50فقط 

هزارتن شکر وارد کردیم و برای تصفیه به کارخانجاتی که چغندر از کشاورز تحویل  ۳50سیف گفت: به منظور حمایت از کارخانجات 

وی افزود: با افزایش تولید چغندر قند در .می گیرند داده می شود تا کارخانجات فعال باشند و سود واردات نیز به کارخانجات برسد

 .انه قند که تعطیل بودند فعال شدند و هم اکنون با صد درصد ظرفیت کار می کنندکارخ ۲9چهار سال گذشته 

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده خرید شکر از کارخانجات تازمانی که بازار این 

 900تومان و قیمت شکر  ۲۷۲۲کیلویی  50شکر در کیسه سیف افزود: هم اکنون قیمت هر کیلو .فرآورده به تعادل برسد ادامه دارد

 .تومان عرضه می شود ۳900تومان و در بسته بندی یک کیلویی  ۳۴00گرمی دربسته بندی برای مصرف کننده در فروشگاه ها 

قیمت به  تومان رسیده است و خرید حمایتی تازمانی که ۲۶50تومان به  ۲۴00وی تأکید کرد: هم اکنون قیمت هرکیلو شکر از 

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: ذخایر راهبردی از .تومان برسد و کارخانجات قند و شکر ضرر نکنند ادامه دارد ۲۷00

 .شودمحل خرید شکر تولید داخل تأمین می

fa/news/http://www.yjc.ir/۶۴0090۳/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B۱ 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۴تاریخ: 

 ضرورت بازگشت قیمت لبنیات به ارقام مصوب/ تعرفه صادرات محصوالت لبنی به عراق همچنان باالست

ستاد تنظیم بازار موظف به بازگشت قیمت محصوالت به ارقام های لبنی تا پایان مذاکرات با دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: کارخانه

برنگاران گروه اقتصادی باشگاه خ صنعت،تجارت و کشاورزی رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار.مصوب هستند

به عراق تغییری نخواهد کرد، اظهار کرد: چندی پیش دولت عراق به  صادرات محصوالت لبنیبا اشاره به اینکه نرخ تعرفه  ،جوان

 .درصد افزایش داد ۴0منظور حمایت از تولیدکنندگان خود تعرفه واردات محصوالت لبنی از ایران را به 

کاهش تعرفه صادرات محصوالت لبنی، مسئوالن دولت عراق به صراحت اعالم کردند که به به گفته وی، پس از مذاکرات اولیه برای 

باکری ادامه داد: براساس قوانین مصوب برنامه ششم توسعه، انجمن صنایع لبنی .مدت چهار سال میزان تعرفه تغییری نخواهد داشت

و قدیم را به صادرکنندگان داده است تا شرکت های لبنی  به مسئوالن دولتی پیشنهادی مبنی بر پرداخت مابه التفاوت تعرفه جدید

دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه ساالنه ارزش صادرات .بتوانند به صادرات و رقابت با سایر رقبا در این بازار ادامه دهند

سال در این بازار  ۱5ای لبنی بیش از همیلیون دالر است، بیان کرد: با توجه به آنکه کارخانه ۶00محصوالت لبنی به عراق حدود 

 شود ارزش صادراتبینی میحضور دارند، هم اکنون برای از دست ندادن این بازار، به زیان، مشغول صادرات هستند به طوریکه پیش

یت بر وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به درخواست سازمان حما.میلیون دالر برسد 900محصوالت لبنی تا پایان سال به 

های به ارقام مصوب، تصریح کرد: هم اکنون با ستاد تنظیم بازار در حال مذاکره هستیم و کارخانه قیمت محصوالت لبنیبازگشت 

 .لبنی تا پایان مذاکرات و اعالم نتایج موظف به بازگشت قیمت محصوالت به ارقام مصوب هستند

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳98099/%D8%B۶%D8%B۱%D9%88%D8 
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 شیر و فرآورده ها

 ایران اکونا - ۱۳۹۶دی / /  ۲۶سه شنبه , 

 ها بر میگرددنرخ محصوالت لبنی به قبل از افزایش قیمت

های انجام شده، قیمت اقالم پرمصرف لبنی در اکثر برندها به قبل از پیگیریکنندگان گفت: با سخنگوی سازمان حمایت مصرف

ها که براساس ستاد هدفمندسازی یارانه 9۴/۴/۱۶مورخ  ۴80۲۱غالمرضا کاوه با اشاره به مصوبه شماره .ها بازگشت افزایش قیمت

ای سازمان هاند، گفت: با پیگیریدار قرار گرفتهیتآن قیمت محصوالت لبنی پرمصرف )شیر، پنیر و ماست( در گروه اول کاالهای اولو

کنندگان و تولیدکنندگان و همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، افزایش خودسرانه قیمت برخی محصوالت لبنی توسط حمایت مصرف

 .گشتها بازتعدادی از واحدهای تولیدکننده محصوالت لبنی متوقف و قیمت محصوالت مذکور به قبل از افزایش قیمت

 تعزیرات سازمان به تخلف موارد قانون وی تصریح کرد: با توجه به لزوم جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت اقالم لبنی و لزوم اعمال،  

اند و از قانون و مقررات تبعیت ها را به قبل برگرداندهوی با قدردانی از واحدهایی که قیمت.باشدمی رسیدگی تحت و ارسال حکومتی

مرغ، کنندگان درخواست کرد در صورت مواجهه با گرانفروشی هرگونه کاال و خدمات بخصوص موادلبنی و تخماند، از مصرفنموده

ه رسانی بها را از طریق اطالعهای صنعت، معدن و تجارت استانکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین سازمانسازمان حمایت مصرف

 .، یاری نمایند۱۲۴سامانه 

http://iranecona.com/8۱0۶۷/%D9%8۶%D8%B۱%D8% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۴تاریخ: 

 ها همچنان باالستممنوعیت صادرات، عامل اصلی قاچاق دام/ نرخ گوشت در قصابی

های پروار بندی با وزن باال؛ علت اصلی قاچاق دام در کشور یک مقام مسئول گفت: ممنوعیت صادرات دام و نبود مشتری برای دام

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی رمنصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگا.است

هزار تومان،  ۳۴اظهار کرد: اکنون هر کیلو الشه داخلی با نرخ در خرده فروشی  نرخ باالی گوشت، با انتقاد از خبرنگاران جوان

های فروشی عرضه می شود، در حالیکه شقه داخلی و گوشتدر عمده 500هزار و  ۲9و اوراسیا  500هزار و  ۳0الشه وارداتی استرالیا 

 .بندی با اختالف قیمت فاحشی در خرده فروشی و فروشگاه های زنجیره ای به فروش می رسدوارداتی بسته

تومان اعالم کرد و افزود: همچنین هر کیلو دام در میادین میوه و تره  500هزار و  ۱۴درب دامداری را  نرخ هرکیلو دام زندهوی 

و نبود  ممنوعیت صادرات دام :پوریان از قاچاق دام زنده در کشور خبر داد و گفت.هزار تومان عرضه می شود ۱۷بار با قیمت 

قاچاق دام در کشور به شمار می رود؛ در حالیکه با رفع ممنوعیت صادرات دام  های پرواربندی با وزن باال علت اصلیمشتری برای دام

رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده ادامه داد: با توجه به آنکه در .از سوی وزارت جهاد با پدیده شوم قاچاق روبرو نخواهیم بود

تاثیری در عرضه دام  قاچاق دام بنابراین ندارد، وجود باال هب کیلو ۲0 وزن با سنگین بره  بازار داخل تقاضایی برای الشه بز و الشه

اشباع شده است، یادآور شد: تولید دام تحت گوشت قرمز  وارداتوی با اشاره به اینکه بازار داخل از .در میادین میوه و تره بار ندارد

به همین خاطر واردات گوشت و توزیع مناسب تاثیر شرایط اقلیمی در برخی فصول با کاهش و در فصول دیگر با افزایش روبرو است، 

 .در بازار توانست از نوسان قیمت در بازار جلوگیری کند

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳980۴۱/%D9%85%D9%85%D9%8۶% 
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 صادرات و واردات

 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۳۰شنبه 

 درصدی صادرات لبنیات ۳0رشد 

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه رایزنی ها با مسئوالن عراقی برای رفع مشکل تعرفه لبنیات همچنان ادامه دارد، گفت:  <مواد غذایی

 در طیور و دام محصوالت صادرات اینکه بیان با  حسن رکنی.درصد رشد داشته است ۳0ماهه امسال بیش از  9صادرات لبنیات در 

ماه در بخش دام و طیور مثبت بوده و  9است، اظهارداشت: تراز تجاری ما طی این  بوده دالر میلیون 8۴۳ مجموعا امسال ماهه 9

از هزار تن صادرات شیر و انواع لبنیات  ۷50به گفته وی طی این مدت؛ بیش از .هزار دالر تراز مثبت داشتیم ۷9۳میلیون و  ۱00

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر روند .درصد رشد دارد ۳0کشور انجام شده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل باالی 

صادرات به همین صورت پیش برود؛ پیش بینی می شود تا انتهای سال میزان صادرات ما در زمینه مواد لبنی به عدد یک میلیون 

سخنان خود درباره اینکه مشکل ایجاد شده در زمینه تعرفه صادرات لبنیات به کشور عراق به  رکنی در بخش دیگری از.تن برسد

کجا رسید؟، افزود: دولت عراق این محدودیت را تقریبا برای همه کشورها لحاظ کرده اما با این حال صادرات به عراق کماکان ادامه 

له را پیگیری می کنند تا دولت عراق را متقاعد کنند که در این زمینه وی اضافه کرد: مسئوالن ذیربط به طور مستمر این مسا.دارد

رکنی گفت: از طرفی چون این شرایط برای همه کشورها لحاظ شده ما در وضعیت نسبتا یکسانی با رقبای خود در .تجدید نظر نماید

 .نگین مصرف لبنیات در عراق کاهش یابدبه گفته وی لحاظ کردن این تعرفه سبب می شود میا.زمینه صادرات به عراق قرار داریم

رکنی درباره اینکه آیا امیدی برای رفع این تعرفه وجود ندارد، افزود: نمی توان گفت امیدی نیست؛ بهرحال رایزنی ها در این زمینه 

 .همچنان ادامه دارد

/www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ahttp:/8۳۶8۱b8۲۲f5۴۱ffb۶cf 
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 صادرات و واردات

 ایران اکونا – ۱۳۹۶دی / /  ۲۳شنبه , 

 برابر قیمت جهانی وارد بازار ایران می شوند ۲برخی محصوالت کشاورزی 

برابر  ۲قیمتی پایین تر از نرخ تضمینی تامین نمی شوند، بلکه بررسی ها نشان می دهد برخی محصوالت کشاورزی وارداتی نه تنها با 

یکی از دالیل اصلی انتقاد به ادامه سیاست خرید تضمینی گندم از سوی منتقدین این سیاست، .قیمت جهانی وارد بازار ایران می شوند

ه ه واردات این کاال به منظور کاهش هزینهای جهانی نسبت به نرخ خرید تضمینی و توصیه به دولت بتر بودن قیمتاشاره به پایین

ریزی، طی یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مجتبی پویان مهر، پژوهشگر و تحلیلگر توسعه اقتصادی و برنامه  .تأمین این کاال است

 خرید نرخ از تریینپا قیمتی با تنهانه وارداتی کشاورزی محصوالت از برخی دهدمی نشان هابررسی قرار داده،عنوان کرده است: 

 .شونداند، بلکه تقریباً به میزان دوبرابر قیمت اعالمی جهانی وارد بازار ایران میشده دولت تأمین نشدهتضمینی اعالم

 :متن کامل این یادداشت از نظرتان می گذرد

 شده کاالی وارداتی با قیمت جهانیعوامل دخیل در تفاوت قیمت تمام

ها را به دو توان آنطورکلی مییک نهاده در داخل یک کشور با خارج از آن عواملی دخیل هستند که بهدر تغییر و تفاوت قیمت 

ها به درون کشور تقسیم کرد. های انتقال این محمولههای معتبر جهانی و ب( هزینهها در بورسبخش: الف( خریدوفروش نهاده

شود. در جدول ها میها باعث تغییر قیمت نهادهکه تغییر در هرکدام از آن هایی هستندهرکدام از این دو پارادایم دارای زیر بخش

 .کنیمهای انتقال محموله به داخل کشور را ذکر میهای مربوط به هزینهذیل تنها زیر بخش

 !شده ذرت وارداتی دولت، دو برابر قیمت جهانیقیمت تمام

ای اخیر سعی در جایگزینی تدریجی سیاست قیمت تضمینی با خرید هها طی سالیکی از عوامل مهمی که باعث شده است دولت

تضمینی داشته باشند، تحمیل هزینه باالی خرید تضمینی گندم به دولت بوده است. چنانچه برخی منتقدین اجرای سیاست خرید 

کنند که اگر گونه تصور میآن این تضمینی گندم بارها با استناد به دو برابر بودن نرخ خرید تضمینی کاال در مقایسه با قیمت جهانی

جای خرید از تولیدکننده داخلی، از طریق واردات تأمین کند نصف همین هزینه را باید بپردازد. ولی شواهد دولت همین گندم را به

ارد مینی آن کاال وتنها با هزینه کمتر از نرخ اعالمی خرید تضشوند نهها که از طریق واردات تأمین میمبیّن آن است که برخی نهاده

عنوان نمونه وقتی قیمت جهانی به!شوندشوند، بلکه درنهایت به دو برابر قیمت جهانی در بازار مصرف ایران عرضه میبازار داخلی نمی

 شده استهای پرمصرف در واحدهای مرغداری را با قیمتی که از طرف دولت برای فروش این نهاده اعالمعنوان یکی از نهادهذرت به

شده ای دولتی انجامکنیم این تفاوت به چشم خواهد خورد. واردات بخشی از این کاال توسط خود دولت و با نرخ ارز مبادلهمقایسه می

شود با اینکه در ماه گذشته قیمت جهانی هر کیلو نهاده شده و نگاه به قیمت جهانی این کاال مشخص میهای انجاماست و با بررسی

 شودمی اعالم دولت توسط کاال این واردات از پس که ایشدهتمام قیمت ولی ریال است  5۷00ای برابر با ارز مبادلهذرت با همین نرخ 

کنندگان این نهاده باید عنوان مصرفها بهریال یعنی تقریباً دو برابر قیمت جهانی بوده است! البته آنچه مرغداری 9۷00 با برابر

مین قیمت اعالمی دولت بوده و الزم است بر مبلغ فوق، هزینه حمل کاال از بندر امام )مبادی وارداتی( پرداخت کنند رقمی باالتر از ه

ریال به ازای هر  ۲000000الی  ۱500000ها( افزوده شود. یعنی با احتساب هزینه متوسط حمل حدود مرغداری)تا محل مصرف 

ذکر ریال بوده است )جدول زیر(. شایان ۱۲000الی  ۱۱000حدود  طور متوسطکنندگان کاال بهشده برای مصرفتن، قیمت تمام

ریال بوده است که با این حساب یعنی واردات ذرت  ۷055برابر با  95شده برای ذرت در سال است که قیمت خرید تضمینی اعالم

 !شده استتر تمام حتی از قیمت خرید تضمینی این کاال نیز برای دولت گران

 !، دو برابر قیمت جهانی9۶شده گندم وارداتی در سال قیمت تمام
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شود و ترجیح خرید تضمینی گندم از تر تمام میها ارزاناند واردات گندم برای آنکه برخی مقامات دولتی بارها ادعا کردهدرحالی

 تنها هزینه تأمین گندم وارداتیدهد نهنشان میها دانند ولی بررسیتولیدکنندگان داخلی به واردات آن را لطفی در حق کشاورزان می

شده گندم وارداتی برابر با همان قیمت خرید تضمینی تر از قیمت خرید تضمینی نیست بلکه در بهترین حالت، قیمت تمامپایین

رغم آن است علیدهنده شده است نشانآمده از چند شرکت واردکننده غالت که در جدول ذیل خالصهدستخواهد بود! اطالعات به

های واردات، ریال بوده است ولی پس از واردات و با احتساب ریز هزینه ۶500-۷000قیمت جهانی گندم حدود  9۶اینکه در سال 

 !شده آن نزدیک به دو برابر قیمت جهانی و تقریباً برابر با قیمت خرید تضمینی گندم داخلی استقیمت تمام

های واردکننده غالت از کشور آلمان است که در آن قیمت بت سفارش سایت یکی از شرکتاطالعات ذیل نیز مربوط به صفحه ث

یعنی حالتی که فروشنده کاال را در محل کارخانه در اختیار خریدار قرار خواهد داد  Ex Work صورتشده عرضه گندم بهتمام

تضمینی دوبرابر قیمت جهانی، به معنی باالتربودن حمایت  آیا نرخ خرید.ریال است ۱۱000نزدیک به دو برابر قیمت جهانی و برابر با 

 ایران از کشاورزانش است؟

اگر دولت مبنای تصمیمات خود در مورد کشاورزی را مقایسه ایران با کشورهای دیگر جهان قرار داده است و ترجیح خرید تضمینی 

نرخ خرید تضمینی ایران با قیمت جهانی، نگاهی به عملکرد داند بهتر است قبل از مقایسه  به واردات را لطفی در حق کشاورزان می

کند با خرید گندم به دوبرابر قیمت جهانی بیشترین گندم ما در مقایسه با عملکرد متوسط جهانی نیز داشته باشد، دولت ادعا می 

توسط جهانی است، یعنی زارع کار ایرانی نصف عملکرد م که عملکرد مزرعه یک گندماست ولی وقتیحمایت را از کشاورز کرده 

نی تر از نرخ خرید تضمیشود، بنابراین اگر قیمت جهانی گندم پایینایرانی در حالت طبیعی نصف درآمد کشاورز جهانی عایدش می

لکرد اند که در عین کاهش هزینه تولید، عمای از کشاورزان خود حمایت کردهگونهها بههای آن ازاین دولتایران است در عوض پیش

ای باالست که نیاز به اعمال قیمتی فراتر از قیمت جهانی اندازهها نیز افزایش یافته است و درنتیجه درآمد کشاورز بهدر واحد سطح آن

گرچه با همین اوضاع نیز، نرخ  .(ای ندارند )جدای از تعهدات برخی از این کشورها در قبال سازمان تجارت جهانیبرای خرید مداخله

ای دولت در کشورهایی نظیر چین که چندین برابر نیاز خود مازاد تولید گندم دارند از ایران باالتر است و طبق گزارش اخلهخرید مد

 ای خود تجربه کرد و در همیندرصدی در نرخ خرید مداخلهرویترز، سال گذشته چین برای اولین بار طی دهه گذشته کاهشی پنج

پیشنهاد کرد که این مقدار  ۲0۱8ریال برای هر کیلوگرم( را برای سال  ۱5000ی هر تن)برابر با دالر به ازا ۳۴۶ سال دولت قیمت 

تر به آن های واردات که پیشاز سوی دیگر زمانی که با احتساب هزینه.ریالی ایران نیز باالتر است ۱۳000از نرخ خرید تضمینی 

شود، در شرایطی که نه هزینه واقعی تولید برابر قیمت جهانی تمام می پرداختیم، قیمت خرید کاالهایی نظیر گندم و یا ذرت به دو

هایی که خود شود )و حتی نهاده شده واردات این کاالها توجهی میشود و نه به هزینه تمامدرستی و دقت محاسبه میداخلی به

های جهانی با است با مقایسه قیمت (، آیا منطقیشوداست دو برابر قیمت جهانی برایش تمام می ای وارد کرده  دولت با ارز مبادله

صرفه جلوه داده و با این اظهارنظرهای ناپخته به تولید داخلی و تولیدکننده داخلی نرخ خرید تضمینی داخلی، واردات گندم را به

ت از وظایف قانونی های آن، یعنی شانه خالی کردن دولضربه زد!؟اجرای سیاست قیمت تضمینی بدون تعهد به تأمین زیرساخت 

خودسیاست خرید تضمینی گندم با تمام ایراداتی که در شکل اجرایی خود دارد )و باید هم اصالح شود( ولی ازلحاظ کارکردی دو 

دستاورد مهم؛ تحقق خودکفایی تولید کاالی راهبردی گندم )که کمبود آن تهدیدی جدی برای امنیت ملی کشور است(، و تأمین 

ای بیش از یک میلیون و سیصد هزار زارع، کمترین اثرات اجرای آن بوده است. درجه اهمیت خودکفایی در گندم درآمد پایدار بر

ای باالست که کشورهایی نظیر اتحادیه اروپا، آمریکا و چین که بیشترین مازاد تولید گندم داخلی را دارند همواره اندازهبرای کشورها به
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اند. بنابراین ما نیز نباید با برخی تصمیمات عجوالنه و تولید گندم داخلی خود حمایت کردههای گمرکی باال از با وضع تعرفه

 .اظهارنظرهای غیر کارشناسی زمینه تهدید تولید داخلی این کاال را فراهم کرده و کشور را به سمت وابستگی سوق دهیم

های دولت در تأمین قوت تواند موجب کاهش هزینهمیسیاست قیمت تضمینی در حالت ایده آل خود، طرح بسیار کارآمدی است که 

ها در عرضه پایلوت سه محصول گندم، جو، و ذرت در بورس کاال، حاکی غالب مردم باشد، ولی تجربه ناموفق سال پیش برخی استان

انی انتظار داشت که هم توان از زارع ایرهای اجرای این سیاست در کشور فراهم نبوده و نمیحاضر زیرساختاز آن است که در حال

ن های ایدغدغه تولید گندم؛ و هم دغدغه فروش محصول خود را داشته باشد. بنابراین تا زمانی که دولت متعهد به تأمین زیرساخت

طرح نشود، تغییر سیاست از خرید تضمینی به قیمت تضمینی، شانه خالی کردن دولت از وظایف قانونی خود محسوب شده و نتیجه 

 .فزایش واردات گندم، تهدید درآمد کشاورزان، رها کردن زمین های زراعی و مهاجرت روستانشینان به شهرها نخواهد بودآن جز ا

http://iranecona.com/809۳۲/%D8%A8%D8%B۱%D8%AE%DB% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۶تاریخ: 

 افزایش قیمت نان به معنای رعایت وزن چانه است/آزاد سازی نرخ آرد و گندم نسخه شفا بخش کیفیت

یک مقام مسئول گفت:رعایت وزن استاندارد چانه به حالت قبلی خود به معنای افزایش قیمت نان نیست بلکه کیفیت و کاهش 

صنعت،تجارت و  حجیم صنعتی در گفتگو با خبرنگارهای حجیم و نیمهمحمدجواد کرمی رئیس اتحادیه نان.داردضایعات نان را به همراه 

تا پایان سال، اظهار کرد: نانوایان سنتی و صنعتی با مشکالت  قیمت نان با انتقاد از ثبات ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

های انرژی و بخشودگی بیمه سهم کارفرما برای رو هستند که راهکارهای رئیس اتاق اصناف مبنی بر افزایش نیافتن قیمت حاملمتعددی روبه

های انرژی مقطعی است، افزود: نکه راهکار جلوگیری از افزایش قیمت حاملوی با اشاره به ای.کارگر به باال جوابگو نخواهد بود 5واحدهای دارای 

 .ستا خبازان مشکالت رفع راهکار تنها گندم و آرد نرخ سازی یکسان های تولید در سه سال اخیر،با توجه به ثبات قیمت نان و افزایش هزینه

 .رودبه شمار می کیفیت ناننانوایان و افزایش به گفته کرمی؛ آزادسازی قیمت آرد و نان عاملی مهم در رقابت میان 

حجیم با اشاره به ضرورت توزیع گندم به نرخ جهانی میان نانوایان، بیان کرد: دولت برای کاهش های حجیم و نیمهرئیس اتحادیه نان

 د گندم را به قیمت جهانی عرضهدغدغه کشاورزان باید به بخش کشاورزی یارانه پرداخت کند؛ اما برای ایجاد رقابت میان نانوایان بای

وی ادامه داد: هم اکنون نانوایان به ثبات .های کارگری نیز مواجه هستندکند، چرا که نانوایان با مشکالتی دیگری نظیر افزایش هزینه

کالت مش تر دولت باید راهکارهای مناسبی جهت حلقیمت نان و افزایش نیافتن نرخ تا پایان سال معترض هستند که هر چه سریع

 .خبازان به کار گیرد

 کاهش وزن چانه عاملی در افزایش ضایعات نان*

جبران  های اخیر، نانوا برایکرمی با بیان اینکه ثبات قیمت نان تبعات منفی به همراه دارد، گفت: با توجه به ثبات قیمت نان در سال

ر افزایش ضایعات را در بردارد در حالیکه با آزادسازی قیمت ای جز کاهش وزن چانه ندارد که در نهایت این امهای خود چارههزینه

حجیم صنعتی با اشاره به های حجیم و نیمهرئیس اتحادیه نان.شودکیفیتی نان حل مینان و رعایت وزن استاندارد چانه مشکل بی

ش حالت قبلی خود به معنای افزایاینکه مردم نسبت به کیفیت کنونی نان معترضند، تصریح کرد: رعایت وزن استاندارد چانه به 

قیمت نان نیست، بلکه کیفیت و کاهش ضایعات نان را به همراه دارد، چرا که با وجود افزایش کیفیت نان در واحدهای آزاد پز، 

 .جلوگیری از افزایش قیمت نان امری نادرست است

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳980۲۳/%D8%A۷%D9%8۱%D8%B۲%D8%A 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۳تاریخ: 

قیمت به زنبورداران میلیارد تومان تسهیالت ارزان ۹0توجه به رشد کیفی صنعت زنبورداری در دولت یازدهم/ ارائه 
 سال گذشته ۴طی 

های صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری بر رشد و توسعه کیفی، تحوالت بزرگی در این حمایتها و گذاریبا تمرکز سرمایه

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور امروز در گفت.صنعت اتفاق افتاده است

دست آمد، توجه به رشد از رشد کمی مطلوبی که طی این مدت به های گذشته پس از انقالب اسالمی و پسخبر گفت: طی دهه

پور انکیتر دنبال شد.بهزاد بعنوان ضرورتی انکار ناپذیر از آغاز دولت یازدهم و توسط صندوق بسیار جدیکیفی در صنعت زنبورداری به

را به خود اختصاص داده، افزود: در حال حاضر رشد ها رتبه چهارم دنیا با اشاره به اینکه ایران به لحاظ برخورداری از تعداد کلونی

 های موجود کشور، توسعه بیشها و ظرفیتکمی صنعت زنبورداری به حد اعالی خود رسیده و با توجه به شرایط اقلیمی، خشکسالی

زنبورداران و کیفیت  تنها توجیه ندارد، بلکه در تراز اقتصادیمحیطی نههای زیستها از نظر اقتصادی و محدودیتاز حد کلونی

تولیدات، نتیجه معکوس خواهد داشت. به همین دلیل برای رسیدن به توسعه پایدار، باید بر رشد کیفی و افزایش عملکرد در واحد 

گذاری در این عرصه با هدف رشد کندو تمرکز کرد.به گفته وی، از زمان تأسیس صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری، سرمایه

توان به ایجاد زمینه رشد و ارتقای سطح درآمد و معیشت فعاالن های کیفی صنعت، جان گرفت که ازجمله آن میی شاخصو ارتقا

ای ای در این صنعت، گذر از زنبورداری معیشتی و انتقال آن به تولید حرفهعنوان تنها نهاد توسعهاشاره کرد.از نظر مدیران صندوق، به

راهی به جز ارتقای سطح دانش، توسعه تکنولوژی، گردش اطالعات و  های رقابتی،ی نسبی به مزیتهاو تجاری و سوق دادن مزیت

بهبود نظام مدیریت تولید نداشته و اتفاقات چند سال گذشته این نکته را ثابت کرد که تحوالت عظیم صنعت از همین نقطه آغاز 

اعث شد که بسیاری از نخستین افتخارات در همین مدت زمان کوتاه های کیفی بپور معتقد است: توجه به رشد شاخصشود.بانکیمی

عنوان سومین عسل با کیفیت دنیا در کنگره جهانی ترین آن، انتخاب عسل تجاری ایران بهبرای صنعت زنبورداری رقم بخورد که مهم

محصولی در این صنعت و خروج از تکسابقه است. همچنین موندیای ترکیه در سال جاری بود؛ اتفاقی که در تاریخ صنعت بیآپی

های دیگر این تحوالت هستند.وی موم از نمونهدست آوردن دانش فنی تولید انبوه ژل رویال و توجه به گسترش تولید تجاری برهبه

چ تقریباً هی شدند والمللی حاضر میسال گذشته، زنبورداران ایرانی کمتر در رویدادهای بین ۴۴در توضیح این مطلب اظهار کرد: طی 

ترین و معتبرترین رویداد جهانی در این زیربخش نبود؛ اگر بوده عنوان بزرگموندیا بهها در کنگره جهانی آپیرد پایی از حضور آن

، برای نخستین بار شاهد حضور بیش های صندوقشمار. این در حالی است که در دو دوره گذشته با حمایتبسیار محدود و انگشت

نفر زنبوردار و بیش از هشت شرکت فعال در حوزه  500جنوبی و حدود کره ۲0۱5از فعاالن صنعت در کنگره جهانی  نفر ۷0از 

های ایرانی معتقد که رئیس این کنگره جهانی، درباره غرفهطوریترکیه بودیم. به ۲0۱۷غرفه در کنگره  ۱۲صنعت زنبورداری در قالب 

 کنندگان کشورهای دیگر باالتر است.از متوسط سطح شرکت بود که سطح تکنولوژیک محصوالت ایرانی

وری پاستا که ضمن کاهش وابستگی این صنعت به شکر باعث ارتقای بهرهمعرفی نوآوری جدید ماده غذایی جایگزین شکر به نام آپی

ز این در ایران وجود نداشته های جدید در این صنعت که پیش اآورد، معرفی دستگاههای آن را فراهم میتولیدشده و کاهش هزینه

گذاری در زمینه ارتقای سطح دانش و آگاهی زنبورداران گیر عسل، سورتر گرده گل نان زنبور و...، سرمایهمانند دستگاه رطوبت است

از طرف  علمیالمللی در ایران و ارائه آخرین مقاالت موندیا و استادان بینطی چهار سال گذشته، ایجاد زمینه حضور رئیس کنگره آپی

پور با اشاره به های آن در عرصه زنبورداری کشور محقق شده است.بانکیآنها از دیگر تحوالتی است که با همت صندوق و حمایت

میلیارد تومان تسهیالت با کارمزد  90تأمین منابع مالی و فاینانس برای زنبورداران اضافه کرد: از زمان تشکیل صندوق تاکنون بیش از 
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http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

های مربوطه و با حمایت های مورد نیاز فعاالن از طریق تشکلهزار تن نهاده ۱5صد در اختیار زنبورداران قرار گرفته و بیش از چهار در

های زنبورداران در دستور کار قرار گرفت، عنوان کرد: صندوق تأمین شده است.وی با بیان اینکه در دولت یازدهم توانمندسازی تعاونی

تعاونی فعال در کشور وجود داشت. این در حالی است که طی چهار سال  ۳0تعاونی عرصه زنبورداری تنها  ۲50تا پیش از آن از 

ها در تأمین نیاز اعضاء و فروش محصول تعاونی افزایش یافت که همزمان سهم آن ۱۲0درصدی به  ۴0گذشته، این تعداد با رشدی 

والت بار ازجمله تحزنجیره تامین در صنعت زنبورداری کشور را برای نخستینپور طراحی و استقرار ها افزایش یافته است.بانکیآن

دیگر این صندوق نام برد.وی در پایان تأکید کرد: صنعت زنبورداری بعد از تشکیل صندوق، در آستانه یک تحول در سوق دادن 

 المللی است./های رقابتی در سطح داخلی و بینهای نسبی خود به مزیتمزیت

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱۲۷/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8۷%- 
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۶تاریخ: 

 قانون شکنی دولت در اجرای خرید تضمینی گندم

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: به دلیل نبود مدافع قوی از حقوق کشاورزان، دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم 

صنعت،تجارت و  عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار.کندقانون شکنی می

رد: اظهار ک نرخ خرید تضمینی گندم ، با انتقاد از تاخیر چهارماهه دولت در اعالمگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

براساس قانون، همه ساله دولت قبل از شروع سال زراعی جدید موظف به اعالم نرخ خرید تضمینی است که متاسفانه با گذشت 

خالف  قانون خرید تضمینی وی با اشاره به اینکه دولت در اجرای کامل.چهارماه از کشت گندم خبری از اعالم نرخ واقعی نیست

دهند، : هم اکنون برخی از بخش های اقتصادی اعم از خودروسازی به دلخواه قیمت های خود را افزایش میقانون عمل می کند، افزود

 .کنددر حالیکه به سبب نبود مدافع قوی از حقوق کشاورزان، دولت هر طور که بخواهد با تولیدکنندگان رفتار می

 زینهه افزایش اصلی عامل خود دولت که گفت توان می آب قیمت و ضیارا بها اجاره چشمگیر افزایش به توجه با پاپی زاده ادامه داد: 

وی با اشاره به اینکه دولت درخرید تضمینی گندم قانون شکنی می کند، بیان کرد: از آنجا که افزایش هزینه های .است تولید های

خرید محصوالت کشاورزی برحسب تورم  تولید، تاثیر مستقیمی بر باالرفتن قیمت تمام شده محصول دارد از این رو دولت موظف به

عضو کمیسیون کشاورزی یادآور شد: قشری از تولیدکنندگان .کنداست، در غیر این صورت سیاست یک بام و دو هوا را دنبال می

دن ربه سبب نبود مداقع قوی در حاشیه دولت مظلوم واقع شدند که با گذشت چهار ماه از کشت پاییزه و اعالم نک کشاورزانهمانند 

 .نرخ جدید برای محصوالت پاسخگوی حقوق کشاورزان نیستند

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۴00۶8۷/%D9%8۲%D8%A۷%D9%8۶%D9%88% 
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 گندم

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۸تاریخ: 

 افق روشنی از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم در پیش رو نیست

ایمانی گفت:با وجود تاکید معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اعالم هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم،این امر تاکنون محقق 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیعلیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار .نشده است

هزار  50میلیون و  ۲در سال زراعی جدید اظهار کرد: براساس آمار  سطح زیر کشت گندم،درباه آخرین وضعیت خبرنگاران جوان

 .هزار هکتار گندم دیم کشت شده است 800میلیون و  ۳هکتار گندم آبی و 

 رخوردارب مساعدتری شرایط از قبل سال مشابه مدت به نسبت ها استان در به گفته وی به رغم کاهش میزان بارندگی، پراکنش بارش 

اشاره به اینکه سیاست وزارت جهاد کشاورزی، کاهش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد در واحد سطح است، بیان ایمانی با .است

توجیه اقتصادی ندارد از این رو سیاست وزارتخانه تامین  صادرات گندمکرد: با توجه به کاهش نرخ گندم جهانی نسبت به داخلی،

 .لید سایر محصوالت از قبیل دانه های روغنی استنیاز داخل ، کاهش سطح زیر کشت و اختصاص آن به تو

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در پاسخ به این سوال که تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی در میزان تولید محصول تاثیر گذار 

 ر اعالم نرخ نمی تواند درامکان تولید محصول دیگری وجود ندارد،بنابراین تاخیرد گندماست، گفت:در بخشی از اراضی به غیر از 

 .تغییر کشت محصول اثر گذار باشد اما به طور کلی سیاست وزارتخانه افزایش عملکرد و استفاده بهینه از سطوح کشاورزی است

  داز آب سبز)باران( آبیاری می شو اراضی گندم وی با انتقاد از اظهارات واردات چی ها مبنی بر آب بر بودن تولید گندم افزود: اکثر

تنها مقدار محدودی از اراضی از آب های زیر زمینی استفاده می کنند که مسئوالن امر با توسعه سیستم های نوین آبیاری درصدد 

 پیش رو نیست، تصریح نرخ خرید تضمینی گندم ایمانی با اشاره به اینکه افق روشنی از اعالم.کاهش فشار کمتر به منابع هستند

کرد: با توجه به تاکید معاون اول رئیس جمهور به سخنگوی دولت مبنی بر اعالم هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم،این امر 

 .تا کنون محقق نشده است که انتظار می رود هر چه سریع تر این نرخ اعالم شود تا کشاورزان از بالتکلیفی درآیند

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۴0۳۴9۶/%D8%A۷%D9%8۱% 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۶تاریخ: 

 هزارتومان ۴0رکود بر بازار گوشت قرمز حاکم است/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 

 .رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، کاهش قدرت خرید خانوار در برابر عرضه گسترده گوشت را دلیل اصلی رکود حاکم بر بازار دانست

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار

 ۳۶حاکم است، اظهار کرد: اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  بازار گوشت ، با اشاره به اینکه رکود سنگینی برجوان

وی کاهش قدرت خرید خانوار در برابر عرضه گسترده .هزارتومان به مشتری عرضه می شود ۴0تا  ۳9هزار تومان به مغازه دار و  37 تا

گیرد، افزود: برخی ملکی با اشاره به اینکه ذبح چندانی در کشتارگاه ها صورت نمی.گوشت را دلیل اصلی رکود حاکم بر بازار اعالم کرد

رئیس اتحادیه گوشت .ی و گذراندن معیشت خود چاره ای جز عرضه گوشت با نرخ های پایین در بازار ندارندقصابان به سبب بده

هزارتومان اعالم کرد و گفت: قیمت کنونی گوشت در بازار متعادل است  ۱۶تا  500هزار و  ۱5را  نرخ هر کیلو دام زندهگوسفندی 

وی در پاسخ به این سوال که احتمال کاهش .و پیش بینی می شود که با استمرار واردات ثبات قیمت در بازار همچنان حفظ شود

ملکی .ت در بازار واقعی بوده، و کاهش مجدد دور از انتظار استدر بازار وجود دارد، بیان کرد: قیمت کنونی گوش نرخ گوشتمجدد 

از استان های مرزی خبر داد و گفت: ممنوعیت صادرات دلیل اصلی این امر است، اما این موضوع تاثیری بر  قاچاق دام زندهاز 

 .کاهش عرضه دام در بازار داخل ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۴0۱۶۴۱/%D8%B۱%DA%A9%D9% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶دی  ۲۳تاریخ: 

 تومان رسید ۶550مرغ باز هم ارزان شد/ قیمت به 

گفت: افزایش عرضه در برابر کاهش قدرت خرید مردم، دلیل اصلی روند نزولی قیمت رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی 

صنعت،تجارت و  محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار.مرغ در روزهای اخیر است

در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ  تومانی نرخ مرغ ۲00کاهش ، از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 ۶تومان، غرفه های میدان میوه و تره بار  ۱00هزار و  ۶تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  600هزار و  ۴زنده درب مرغداری 

 550هزار و  ۶به گفته وی؛ امکان عرضه مرغ با نرخ باالتر از .تومان است 550هزار و  ۶و خرده فروشی های سطح شهر  ۴90و هزار 

 یوسفی افزایش عرضه در برابر کاهش قدرت خرید مردم را دلیل اصلی روند نزولی.تومان نیز در برخی مغازه های پروتئینی وجود دارد

این مقام مسئول قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و افزود: قیمت مرغ نه تنها تا .م کرددر روزهای اخیر اعال قیمت مرغ

 .کندنیمه بهمن افزایشی نخواهد داشت، بلکه به حدی در ماه های آتی کاهش می یابند که زیان جبران ناپذیری به مرغداران وارد می

اینکه مرغداران با زیان هزارتومانی در فروش هر کیلو مرغ روبرو هستند، بیان رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به 

هزار تومان  9تا  500هزار و  8و مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده  ۴00هزار و  5قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده کرد: اکنون 

با توجه به بی ثباتی قیمت نهاده ها ، اتحادیه مکاتباتی با  ها در بازار تصریح کرد: افزایش قیمت نهادهوی با انتقاد از استمرار .است

 .مسئوالن تنظیم بازار و شورای عالی اقتصاد به عمل آورده است تا بر زیان تولیدکنندگان افزوده نشود

، 500زار و ه ۱۲، سینه با کتف ۳50هزار و  7 بدون کمر ران مرغ، ۳50هزار و  ۶گفتنی است؛ اکنون نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

 .تومان است ۳50هزار و  ۷و خرده فروشی  500هزار و  ۱5، فیله مرغ 500هزار و  ۱۳سینه بدون کتف 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳98۱8۷/%D9%85%D8%B۱% 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۵تاریخ: 

 هزار تومان ۹ثبات قیمت مرغ در بازار/ نرخ واقعی هر کیلو مرغ 

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت:قیمت هر کیلو مرغ آماده به طبخ در خرده 

صنعت،تجارت و  دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگارمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش .تومان است ۳00هزار و  ۷فروشی 

در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب  ثبات نرخ مرغاز  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 ۶تومان، توزیع در غرفه های میادین میوه و تره بار  ۲00هزار و  ۶تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  200هزار و  ۴مرغداری 

نوار در روزهای پایانی ماه را دلیل وی افزایش عرضه و کاهش قدرت خرید خا.تومان است ۳00هزار و  ۷و خرده فروشی  550هزار و 

یوسفی قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و افزود: .نسبت به هفته گذشته دانستقیمت مرغ  تومانی ۲00اصلی کاهش 

 .تبا توجه به روند کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می شود که قیمت مرغ تا اواسط ماه آینده نوسان چندانی دربازار نخواهد داش

هزار تومان است، بیان  9تا  500هزار و  8و مرغ آماده به طبخ  500هزار و  5 نرخ واقعی هر کیلو مرغ زندهوی با اشاره به اینکه 

تومان اعالم کرد که با وجود  800هزار و  ۷کرد: در چند ماه اخیر ستاد تنظیم بازار حداکثر نرخ هر کیلو مرغ در خرده فروشی ها را 

در بازار  قیمت نهاده ها رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از کاهش.هاده ها، انجمن این نرخ را قبول نداردافزایش قیمت ن

 انیپشتیب شرکت جدید مدیرعامل خبر داد و گفت: در چند روز اخیر نرخ کنجاله سویا و ذرت مقدار ناچیزی در بازار کاهش یافت که 

 .سو می رود و سمت کدام به بازار روند که دید و ماند منتظر باید حال و است داده را بازار در ها نهاده قیمت تعادل قول دام امور

هزار  ۱۲، سینه با کتف ۳50هزار و  7 ران مرغ بدون کمر ،۳50هزار و  ۶این گزارش می افزاید: اکنون نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

 .هزار تومان است ۱5و فیله مرغ  500هزار و  ۱۳، سینه بدون کتف 500و 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۴0۱09۳/%D8%AB%D8%A 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۷تاریخ: 

 تومان رسید 7500بارش برف مرغ را گران کرد/قیمت به 

دهندگان مرغ گوشتی کاهش عرضه ناشی از بارش برف و مسدود شدن راه ها را دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ رئیس انجمن پرورش 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار.در بازار اعالم کرد

تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ۲00از افزایش  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

و خرده فروشی  ۴90هزار و  ۶بار تومان،میادین میوه و تره  ۲00هزار و  ۶تومان، مرغ آماده به طبخ در میدان بهمن  ۷00هزار و  ۴

در بازار اعالم  قیمت مرغها را دلیل اصلی افزایش وی کاهش عرضه ناشی از بارش برف و مسدود شدن راه.تومان است 500هزار و  ۷

 و هزار 5 هب باید زنده مرغ قیمت سال پایان تا تولید هاینهاده  بینی قیمت مرغ در بازار، گفت: با توجه به نرخیوسفی با پیش.کرد

برسد، چرا که در صورت تحقق نیافتن این موضوع صنعت مرغداری در اوایل سال آینده با بحران  تومان هزار 8 طبخ به آماده و 500

ها اعم از ذرت و کنجاله سویا در رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: قیمت برخی نهاده.رو خواهد شدجدی روبه

وی با اشاره به .درصد در بازار افزایش یافت که این امر تأثیر بسزایی در قیمت تمام شده تولید دارد ۳0تا  ۲5ود سه ماه اخیر حد

اسفند  ۱5همچنان روبه افزایش است، تصریح کرد: با توجه به افزایش تقاضا، نرخ جوجه یکروزه تا  جوجه یکروزه قیمتاینکه 

 .ه مرغداران تصوراتی مبنی بر افزایش قیمت مرغ در ایام پایانی سال دارندرو خواهد بود، چرا کهمچنان با نوسان روبه

، سینه 500هزار و  ۱۲، سینه با کتف ۳00هزار و  ۷، ران مرغ بدون کمر ۳00هزار و  ۶افزاید: هر کیلو ران مرغ با کمر این گزارش می

 .هزار تومان است ۱5و فیله مرغ  500هزار و  ۱۳بدون کتف 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۴0۳۴۳۱/%D8%A8%D8%A۷%D8%B۱%D8 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۳۰تاریخ: 

 تومان 7۲50مرغ ارزان شد/نرخ هر کیلو مرغ 

گوشتی افزایش عرضه و کاهش قدرت خرید خانوار در روزهای پایانی ماه را دلیل اصلی روند نزولی قیمت  مدیرعامل اتحادیه مرغداران

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگارمحمدعلی کمالی.مرغ اعالم کرد

در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب  تومانی نرخ مرغ ۱00کاهش ، از اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان است ۲50هزار و  ۷و خرده فروشی  ۴50هزار و  ۶تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  400هزار و  ۴مرغداری 

 هر همچنین تومان اعالم کرد و افزود:  ۶00هزار و  ۲تا  ۴00هزار و  ۲بسته به نژادهای مختلف  نرخ هر قطعه جوجه یکروزهوی 

 .شودتومان به مرغداران عرضه می 8۷5تومان و کنجاله سویا هزار و  985نرخ  با ذرت کیلو

تومان اعالم  ۲00هزار و  8و مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده را  ۲00ار و هز 5سروستانی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده کمالی

کرد و گفت: این درحالی است که نرخ کنونی مرغ به سبب افزایش جوجه ریزی عمدتا با زیان و حاشیه سود کم برای مرغدار در 

ر در روزهای پایانی ماه را دلیل اصلی روند نزولی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی افزایش عرضه و کاهش قدرت خرید خانوا.بردارد

بینی کرد و افزود: با توجه به میزان باالی جوجه وی قیمت مرغ در روزهای آتی را در بازار پیش.در روزهای اخیر دانست مرغ  قیمت

سروستانی در پاسخ به این سوال که رئیس انجمن جوجه کمالی.ریزی، قیمت مرغ برای شب عید افزایش چندانی نخواهد داشت

تومان بود که  ۴00یکروزه، نرخ کنونی جوجه را منطقی می داند، تصریح کرد: در ماه های اخیر نرخ هر قطعه جوجه یکروزه هزار و 

این گزارش می افزاید: .رغداران استتومان رسید که این نرخ اجحاف در حق م 500هزار و  ۲به یکباره به  مرغدارانبا افزایش تقاضا 

، سینه بدون 500هزار و  ۱۲، سینه با کتف ۲00هزار و  7 ران مرغ بدون کمر تومان، ۲00هزار و  ۶نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

 .هزار تومان است ۱5و فیله مرغ  500هزار و  ۱۳کتف 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۴0۶۷۲9/%D9%85%D8%B۱%D8%BA 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۵تاریخ: 

 «سانچی»تن از کارکنان کشتی نفتکش  ۳۲پیام تسلیت وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت درگذشت شهادت گونه 

تن از خدمه و کارکنان کشتی نفتکش کشورمان )سانچی( را به خانواده  ۳۲وزیر جهاد کشاورزی در پیامی درگذشت شهادت گونه 

 .های داغدار آنان و ملت شریف ایران تسلیت گفت

 شرح است:به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، متن پیام محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به این 

 إنا هلل و إنا إلیه راجعون

تن  ۳۲سوزی و غرق شدن کشتی نفتکش کشورمان؛ ملت بزرگ ایران در غم از دست دادن در پی سانحه دلخراش و اندوهبار آتش

 از خدمه و کارکنان غیور و تالشگر این کشتی به سوگ نشسته است.

این مصیبت غمبار را از صمیم قلب به ایشان و ملت شریف ایران تسلیت های داغدار آنان، اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده

کنم و از خداوند متعال برای عزیزان دریادل سفر کرده، رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت عرض می

 نمایم.می

 محمود حجتی

 وزیر جهاد کشاورزی

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱۳8/%D9%BE%DB%8C%D8% 
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 متفرقه

 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۷تاریخ: 

 سوابق مدیرعامل جدید بانک کشاورزی

امور اقتصادی و دارایی، در مدیرعامل جدید بانک کشاورزی ضمن برخورداری از سابقه فعالیت پژوهشی در معاونت اقتصادی وزارت 

به عنوان کارشناس  ۱۳۷۳کارشناس دفتر آموزش عالی و تحقیقات سازمان برنامه و بودجه بوده و از سال  ۱۳۷۱-۷۳فاصله سال های 

 ...اداره کل بررسی های اقتصادی و برنامه ریزی به بانک کشاورزی پیوست. وی

-۷۳ر معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در فاصله سال های خدارحمی ضمن برخورداری از سابقه فعالیت پژوهشی د

به عنوان کارشناس اداره کل بررسی  ۱۳۷۳کارشناس دفتر آموزش عالی و تحقیقات سازمان برنامه و بودجه بوده و از سال  ۱۳۷۱

به عنوان رئیس اداره کل بررسی  ۱۳85تا  ۱۳۷۴های اقتصادی و برنامه ریزی به بانک کشاورزی پیوست. وی در فاصله سال های 

 ۱۳85های اقتصادی و برنامه ریزی و همچنین مدیر امور تجهیز منابع به فعالیت در این بانک ادامه داد. خدارحمی همچنین از سال 

ت مدیره عضو هیا ۱۳9۳تا پایان سال  ۱۳89سال به عنوان عضو هیات مدیره در پست بانک ایران و در فاصله سال های  ۴.5به مدت 

مجددا به بانک کشاورزی پیوست و تا این تاریخ عضو هیات مدیره این بانک  ۱۳9۴بانک صادرات ایران بوده است. وی از ابتدای سال 

این گزارش می افزاید، روح اهلل خدارحمی همچنین در طول سال های فعالیت در بانک صادرات به عنوان عضو غیر موظف  .بوده است

 ای ملی انفورماتیک، شاپرک، انرژی سپهر و شرکت بیمه سرمد همکاری کرده است.هیات مدیره شرکت ه

و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی  ۱۳۳8شایان ذکر است روح اهلل خدارحمی متولد سال 

 است.

 آموزشی وی، می توان به موارد زیر اشاره کرد: -از جمله سوابق علمی 

  تحقیقات مختلف در زمینه های اقتصادی، مالی و بانکیانجام 

 سرپرستی و مشارکت در تهیه برنامه راهبردی اول بانک کشاورزی و عضویت در کمیته راهبری برنامه استراتژیک دوم بانک 

  شرکت در کنفرانس بین المللیthe challenges of sustainable outreach کلمبو، سریالنکا ، 

  برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور)عضو کمیته سرمایه گذاری و تامین منابع(مشارکت در تدوین 

  ۱۳8۴تا  ۱۳۷۴عضویت در شورای پژوهشی بانک کشاورزی از سال 

  ۱۳8۳ – ۱۳8۴عضویت در کارگروه بانکداری بدون ربا بانک کشاورزی طی سال های 

 ۱۳8۳ – ۱۳8۴ مدیر مسئول فصلنامه بانک و کشاورزی طی سال های 

  ۱۳۷8مشارکت در کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک درسال 

  حضور در دوره آموزشیpolicies & their effects on rural finance  ۱۳۷9، امان، اردن در سال 

  ۱۳۷9طی دوره عالی مدیریت اعتبارات در سال  

 ۱۳8۳بهادار و کاال در توکیو و کواالالمپور در سال  حضور در دوره بازار سرمایه بین الملل و بازدید از بورس های اوراق 

  ،۱۳89حضور در دوره بانکداری اسالمی، کواالالمپور، مالزی 

 خدارحمی همچنین تا کنون مقاالت پژوهشی متعددی را نوشته و منتشرکرده که عناوین برخی از آن ها به شرح ذیل است: 

  ۱۳۷۱ایران، پایان نامه فوق لیسانس، دانشگاه شهید بهشتی سال بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی در 

  برآورد تابع تقاضای آب شهری تهران با همکاری دکتر سید کاظم صدر و مسعود عبدیان در مجله علمی فنی آب کشور

  ۱۳۷۳ –زمستان  ۱۳شماره 

http://awnrc.com/index.php
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  در فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، ویژگی های عمده بازار مالی روستایی در ایران با همکاری دکتر عباس عرب مازار

 ۱۳۷8 –تابستان  ۲۶شماره 

  مشارکت زنان در بازار مالی روستایی، مورد بانک کشاورزی، با همکاری مریم السادات مهدوی در مجموعه مقاالت همایش

 ۱۳80اعتبارات خرد و زنان روستایی، وزارت جهاد سازندگی، پاییز 

 ۱۳80تابستان و پاییز  - ۳و  ۲ -کشاورزی در فصلنامه بانک و کشاورزی شماره  درباره بازار و مشتریان هدف بانک 

  بررسی میزان رضایت مشتریان از نظام بانکی کشور با همکاری دکتر جالل رسول اف و دکتر داریوش رشیدی، منتشره در

 ۱۳8۴رایی مجموعه مقاالت اولین همایش بررسی نقش و عملکرد نظام بانکی، وزارت امور اقتصادی و دا

  تجهیز پس اندازهای خرد؛ تجارب موفق، چالش ها و الزامات نهادی و سیاستگزاری، منتشره در مجموعه مقاالت

 ۱۳85سمیناراعتبارات خرد، توسعه روستایی و فقرزدایی ، بانک کشاورزی 

fa/news/http://www.iana.ir/5۱۱۷۳/%D8%B۳%D9%88% 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۷تاریخ: 

 شودهزارتن مرکبات برای شب عید، ذخیره سازی می ۴0

 سازمان توسط خرید، از زیادی بخش سازی خواهد شد، هم اکنونهزارتن مرکبات برای شب عید ذخیره ۴0یک مقام مسئول گفت: 

 .هاستاستان به ورود و خرید حال در روستایی تعاون

صنعت،تجارت و  گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگارهای گرمسیری و نیمهپور مدیرکل دفتر میوهابوالقاسم حسن

 ۳0۳اظهار کرد: امسال در سطحی معادل  تولید مرکبات،درباره آخرین وضعیت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

میلیون  ۲شود که میلیون تن مرکبات برآورد می 5وی افزود: از مجموع .میلیون تن مرکبات تولید خواهد شد 5هزار هکتار بیش از 

رغم هزارتن لیمو شیرین تولید شود که این امر علی ۶00هزارتن لیمو ترش و  5۲0هزارتن نارنگی،  ۷80هزارتن پرتقال،  800و 

 95پور با اشاره به اینکه حسن.هزار تنی میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل است 500محدودیت منابع آبی بیانگر افزایش 

به .سازی شده استرداشت و روانه بازار شده است، گفت: بخشی از این خرید برای تأمین میوه شب عید ذخیرهدرصد پرتقال شمال ب

 خرید از زیادی بخش سازی خواهد شد که هم اکنون هزارتن مرکبات برای شب عید ذخیره ۴0گفته وی؛ براساس برنامه حدود 

گرمسیری، ادامه داد: های گرمسیری و نیمهمدیرکل دفتر میوه.است هااستان به ورود و خرید حال در روستایی تعاون سازمان توسط

پور با بیان حسن.هم اکنون شاهد فراوانی و تنوع عرضه مرکبات از قبیل نارنگی، پرتقال،گریپ فروت و لیمو شیرین در بازار هستیم

کیلو  ۱0ساس آمار، متوسط سرانه مصرف مرکبات در دنیا برابر سرانه جهانی است، بیان کرد: برا 5اینکه تولید مرکبات کشور بیش از 

سازی ذخیرهاین مقام مسئول با تأکید بر اینکه مشکلی در .برابر سرانه مصرف جهانی است 5بوده، در حالیکه این رقم در کشور 

ال ها در حتولید استانهای شمالی و جنوبی برحسب میزان سازی پرتقال از استانوجود ندارد، تصریح کرد: ذخیره میوه شب عید

 اختصاص ودخ به را عید شب سازی توزیع است، به طوریکه استان مازندران به سبب میزان باالی تولید پرتقال سهم بیشتری از ذخیره

دی و بنپور در خاتمه یادآور شد: برای ذخیره سازی مرکبات شب عید نکات دیگری از قبیل امکانات سردخانه، بستهحسن.است داده

داری محصول دارد، میزان بندی و نگههای شمالی امکانات بیشتری در بستهداری را باید مد نظر قرار دهیم و از آنجا که استانگهن

 .شودسازی پرتقال شب عید از این محل تأمین میبیشتری از ذخیره

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۴0۱880/%DB%B۴%DB% 
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 مرکبات

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۸تاریخ: 

 هاپرتقال و نارنگی صدر نشین ویترین میوه فروشی

 .رو شده استهای پرمصرف زمستانی با افزایش قیمت در بازار روبهپرتقال و نارنگی در هفته های اخیر، به عنوان میوه

قیمت برخی اقالم  بازار میوه و تره باردر  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی گزارش خبرنگار به

نظیر خرمالو و انار به نسبت هفته های اخیر در بازار کاهش یافته، اما پرتقال و نارنگی به عنوان میوه های پرمصرف زمستانی با افزایش 

خرده با وجود آنکه در آخرین روزهای ماه اول زمستان بازار میوه با ثبات نسبی همراه است اما قیمت میوه در .قیمت روبرو شده است

 .فروشی ها با سازمان میادین میوه و تره بار تفاوت معناداری دارد

هزارتومان، پرتقال  ۷تا  ۶،پرتقال جنوب 500هزار و  ۷تا  3 نارنگی نرخ هر کیلوآخرین بررسی ها از بازار میوه حاکی از آن است که 

 .هزار تومان است 5و انگور  500هزار و  ۴تومان،موز هزار  8هزار تومان،انار  5تا  500هزار و  ۴،سیب 500هزار و  ۳تا  ۲شمال 

یکی از فروشندگان میوه می گوید: با وجود ثبات نسبی قیمت از ابتدای دی، رکود سنگینی بر بازار میوه حاکم است و تنها نرخ برخی 

تره بار در گفتگو با علی صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و .اقالم پرتقاضا با نوساناتی روبرو بود

هزار و  ۶تا  500هزار و  ۳،درباه آخرین وضعیت بازار میوه اظهار کرد: اکنون هر کیلو انار  صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار

،کیوی 500هزار و  ۳تا  500هزار و  ۲هزار،پرتقال جنوب  ۲تا  500،پرتقال شمال هزار و 500هزار و  ۴تا  500هزار و  ۳،انگور500

هزار و  نرخ هر کیلو خیار رسمیوی .تومان است 500هزار و  ۳تا  500هزار و  2 لیمو شیرین و 500هزار و  ۲تا  500هزار و 

هزار،نارنگی بندری  ۲هزار تا  هزار،سیب ۲تا  500هزار تومان اعالم کرد و افزود: همچنین نرخ هر کیلو خیار گلخانه هزار و  ۲تا  ۲00

صابری ادامه داد: اکنون هر کیلو .هزار تومان است 5تا  500هزار و  ۴هزار و موز  ۲تا  500هزار،نارنگی یافا هزار و  ۷تا  500هزار و  5

 ۳تا  500هزار و  ۲هزار،گوجه فرنگی گلخانه  ۳تا  500هزار و  فلفل دلمه سبزهزار،  ۷تا  500هزار و  ۶فلفل دلمه رنگی با نرخ 

 8تا  ۷و لیمو ترش  500تا هزار و  ۲00،پیاز هزار و 800تا  ۶00هزار،سیب زمینی  ۲تا  500، گوجه فرنگی نو هزار و 500هزار و 

،کاهو 500تا هزار و  800هزار،شلغم  ۴تا  500هزار و  ۳این مقام مسئول نرخ هر کیلو لوبیا سبز .هزار تومان در میدان عرضه می شود

 .تا هزار تومان اعالم کرد 800و کلم قرمز  ۷00تا  500،کلم سفید 300تا هزار و  900، کاهو پیچ ۲00تا هزار و  800 رسمی

 .تومان است 500تومان و سبزی جور)پلو،آش،قورمه( هزار تا هزار و  ۲00تا هزار و  ۷00به گفته وی نرخ هر کیلو سبزی خوردن 

روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به فراوانی میوه و نبود تقاضا، قیمت میوه در  قیمت میوهرئیس اتحادیه بارفروشان 

 .نوسان چندانی در بازار نخواهد داشت

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۴0۳۲0۲/%D9%BE%D8%B۱%D8%A 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 فارس - ۹۶/۱۰/۲۷ : تاریخ

 هایش را رو کرد آنفلوانزای پرندگان خواب را از سر مسئوالن پراند/ دامپزشکی همه نسخه
تر شود و در کنار آن بهسازی بهداشتی استان پرخطر باید پراکنده ۱0گوید: واحدهای مرغداری در رئیس سازمان دامپزشکی می

  .اکسن آنفلوانزای پرندگان هم نسخه کوتاه مدت سازمان دامپزشکی برای پیشگیری از این بیماری استها و تزریق ومرغداری

از مردم عادی ندانند که صدور مجوز و نظارت بر الف تا یای تولید،  شاید خیلی فاطمه بیات،ـ گروه اقتصادی ـ  خبرگزاری فارس

توزیع و واردات دام و طیور، آبزیان و محصوالت گوشتی برعهده سازمان دامپزشکی کشور است، اما با بروز آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 

 .مرغ چیستدانند که علت گران شدن تخمدیگر همه خوب می گذار در کشور شده،های تخمدرصد مرغ ۳0که منجر به از بین رفتن 

ویروس آنفلوانزای پرندگان امسال هم کار خود را کرد و در سایه آنچه که برخی آن را بی تدبیری و یا سهل انگاری مسئوالن و کمبود 

سازمان دامپزشکی به عنوان  اگرچه.میلیارد تومان خسارت روی دست تولیدکنندگان صنعت طیور گذاشت ۲500نامند، بودجه می

در پیش  ای رامتولی نظارت و پیشگیری از این بیماری ترجیح داد، در اعالم زود هنگام یا به هنگام آنفلوانزای پرندگان سکوت رسانه

ه طور ی و ببگیرد، اما پس از آنکه همه دنیا سخن از آنفلوانزای پرندگان در ایران به میان آوردند، سازمان دامپزشکی در نشست خبر

اش سابقه فعالیت در حاال علیرضا رفیعی پور رئیس جدید این سازمان که در کارنامه کاری.رسمی مهر تأییدی بر این موضوع زد

نفعان رسانی طبق اصول و تصمیمات ستاد کشوری آنفلوانزای پرندگان به ذیهای مختلف دامپزشکی را دارد، معتقد است، اطالعبخش

پور رئیس این ای را برای این همه سوال بی پاسخ و مصاحبه با رفیعیدقیقه ۱0بسیار موفق شدیم  س از پیگیریپ.انجام شده است

 رگزاریخبسازمان بگیریم که البته سواالتمان سبب شد که او مایل باشد تا نیم ساعتی را در دفتر کارش و در ساعت اوج کاری به 

 .انگیز آنفلوانزا اختصاص دهدبرای توضیحات بیشتر در مورد راهکارهای این سازمان برای تکرار نشدن داستان غم فارس

هایی همچون آنفلوانزای پرندگان که در کشور رخ سیاست شما در سازمان دامپزشکی برای اعالم و مهار زودهنگام بیماری :فارس

کنید گیرید یا موضوع را تکذیب میای در پیش میداده این است که شما یا سکوت رسانهدهد، چیست؟ چون آنچه تاکنون نشان می

کنید. چند روز گذشته هم رئیس کمیسیون و پس از آنکه همه جا سخن از آنفلوانزا و عدد و ارقام آن پیچید، موضوع را تأیید می

های وارد شده است، ثر وقوع آنفلوانزای پرندگان به مرغداریمیلیارد تومان خسارت بر ا ۲500کشاورزی اتاق ایران اعالم کرده که 

 اید؟ای را در پیش گرفتهگیرانهشما از این به بعد برای اینکه سناریوی دو سال اخیر تکرار نشود، چه سیاست سخت

کنند و در جریان آخرین می مرغ بازدیدبازرسان و مأموران ما به صورت مرتب و موردی از واحدهای تولیدکننده مرغ و تخم :پوررفیعی

دی محض وقوع مورچراکه ما بهرسانی در حوزه تولید و صنعت طیور نباشید؛ گیرند و شما نگران اطالعها قرار میوضعیت بار بیماری

د. در سال های الزم را دو چندان کننکنیم تا مراقبتنفع مراتب را اعالم میای که داریم به واحدهای ذیاز بیماری از طریق شبکه

همه عزیزانی که در صنعت تولید طیور فعال بودند، از نخستین گزارش کانون بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان مطلع شدند  9۶و  95

 .رسانی شدو تا آخرین مورد زیرنظر سیستم حاکمیت دولتی به آنها اطالع

ها اتفاق افتاده، اما به مردم و به مردم و رسانه اید، اینخواهید بگویید به مرغداران اعالم کردهفارس: یعنی شما می

 .نگفتید

 .امنه این طور نیست، هر کس با من مصاحبه کرده و سؤال کرده، آنفلوانزای حاد پرندگان را کتمان نکرده :پوررفیعی

شود ماه سال قبل؛ که می ۱۲ گویم ازگویید، ولی من میشما در مورد گزارش آنفلوانزای پرندگان در فصل پاییز می :پوررفیعی فارس

هایی گزارش شده و حجم زمان وقوع بیماری به صورت رندومی منظم و مرتب کانوناین مدت .9۶تا شهریور سال  95از شهریور سال 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 نرسانی برای بروز و وقوع بیماری کتمابیشتر درگیری در یکی ـ دو، سه ماهی است که شما فرمودید، ولی اینکه بخواهیم در اطالع

رسانی آنفلوانزای پرندگان، ستاد کشوری داریم که ریاست ریزی و اطالعکنیم، چنین چیزی نبوده است، مضاف بر آنکه برای برنامه

جمهور است و وزرای جهاد کشاورزی، کشور، بهداشت، سازمان دامپزشکی و ادارات کل در آن حضور آن برعهده معاون اول رئیس

یژه در این چند وقت اخیر تشکیل جلسه داده است و هر زمان که ستاد تشکیل شده، خبرنگاران در ودارند که به صورت هفتگی به

 !ایمرسانی کردهکنار ما بوده و اطالع

ده رسانی نشفارس: بنده که از خبرنگاران حوزه کشاورزی هستم و بسیار هم در این حوزه پیگیری کردم، به بنده اطالع

 .ه هیچ خبری نیستاست و همیشه به من گفته شد ک

ام و های مختلف داشتهمصاحبه و نشست خبری با استان ۱۶ام و استان کشور سفر کرده ۱۶ماه اخیر من به  ۴در طول  :پوررفیعی

در همه آن جلسات هم سؤالی که از بنده شده این بوده که آخرین وضعیت آنفلوانزای فوق حاد پرندگان چیست و در همان زمان 

بار در سازمان دامپزشکی جلسه ستاد ای یکام، مضاف بر آنکه هفتهام، در اختیار خبرنگاران قرار دادهزی را که داشتهرواطالعات به

بار با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونان ایشان، وضعیت آنفلوانزا گزارش ایم و هر دو هفته یکآنفلوانزای پرندگان را برگزار کرده

ها در گیریماه اخیر بیشترین جلسات و تصمیم ۳صوصی نیز در این ستاد حضور دارند و اتفاقاً در این های بخش خشد که تشکلمی

 .حوزه آنفلوانزای پرندگان انجام گرفته است

ی االجلی برامدت و ضربآقای دکتر! زمان وقوع بحران بحث دیگری است، اما از این به بعد شما چه تصمیم کوتاه :فارس

اید بر است و بهای بلندمدت زمانات سنگین آنفلوانزای پرندگان در دستورکار دارید؛ چراکه نسخهپیشگیری از خسار

 .مرور انجام شود که سال آینده دوباره شاهد این خسارات سنگین نباشیمبه

ا به محل آن رسانده، محض گزارشی از بیماری، خود ردر حوزه بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان وظیفه ما این است که به :پوررفیعی

حال سازی آن بیماری اقدام کنیم تا بتوانیم آن را کنترل کنیم. در عینبرداری کنیم و پس از تأیید بیماری، نسبت به معدومنمونه

 85یعنی برخی از واحدهای مرغداری درگیر آنفلوانزا که ایم، امسال پیشنهاد استفاده هدفمند از واکسیناسیون را برای طیور داده

های با ریسک باال پوشش دهیم. اآلن به دنبال آن دهد، به طور هدفمند در استانگذار تشکیل میدرصد آن را واحدهای مرغ تخم

هستیم که کارهای کارشناسی تهیه واکسن انجام شود و پس از آنکه تأیید نهایی را گرفت ثبت سفارش آن انجام شود که این کار راه 

 .مدت ماستخواهد بود که این نسخه کوتاهرفت طغیان بیماری برون

 ....اآلن در مدل آنفلوانزای حاد پرندگانی که ما با آن درگیریم و سال گذشته و امسال تلفات زیادی از ما گرفت :پوررفیعی فارس

 !میلیون قطعه ۱7فارس: 

در کشور ما نبوده و در کشورهای  H5N8 بله، آن چیزی که وجود دارد این است که این واکسن با این نوع تحت تیپ :پوررفیعی

 .حل آن واکسن استدیگر تولید و استفاده شده است. ما پیشنهاد دادیم که یک راه

دهیم و کمبود را طبق ضوابط ثبت بله، اگر مؤسسه رازی توان تولید را داشته باشد، قطعاً تولید داخل را ترجیح می :پوررفیعی فارس

 .کنیمسفارش کرده و وارد می

، واکسیناسیون آغاز شود و 9۷های پایانی منجر به سال طبق کارهای کارشناسی که انجام شده، امیدواریم در ماه :پوررفیعی فارس

 .اگر امسال این اتفاق نیفتد، سال آینده حتماً باید اجرایی شود

های بدون قدیمی و مرغداریهای سنتی با ساختار ای هم برای مرغداریگیرانهفارس: آیا قرار هست که ضوابط سخت

 مجوز که خود عامل شیوع این بیماری هستند، اعمال شود؟
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استان پرخطر را منفک کنیم و  ۱0رفت از مشکالت صنعت طیور، باید تجمیع واحدهای طیور در دقیقاً. ما اآلن برای برون :پوررفیعی

اشیم. وزیر جهاد کشاورزی هم دستور این موضوع را داده است های دیگر داشته بپراکنش را افزایش دهیم و پراکنش همگن در استان

های غیرمجاز دوم اینکه باید به سراغ مرغداری.و معاون تولیدات امور دامی وزارت جهاد کشاورزی هم پیگیر انجام این موضوع هست

عطیل کی قرار گیرند یا اینکه باید تبرویم، یا آنها باید طبق ضوابط و مقررات پروانه دریافت کنند که تحت پوشش و نظارت دامپزش

هایی هم که در مورد خیلی از مرغداری.ها اعمال کنیمحل را باید در مورد این نوع مرغداریشوند که حتماً باید یکی از این دو راه

واند تی هم میهای فنی و مسافت رعایت شده، باید بهسازی بهداشتی محیط انجام گیرد؛ چراکه اصالح ساختاری در یک مرغدارحریم

توان رد کرد، ولی چیزی ای نمیتخلف انسانی را در هیچ حوزه :پوررفیعی فارس.به اینکه در معرض آنفلوانزا قرار نگیرد، کمک کند

که در سازمان دامپزشکی با جاهای دیگر متفاوت است، این است که ما دو نوع نظارت داریم؛ یکی نظارت عالیه حاکمیتی است که 

های دامی وجود های سازمان دامپزشکی در کل کشور است که در تمام مراکز که تولیدات دامی یا فراوردهدارات و پستمربوط به ا

هزار نفر است که باز بر روی مسئوالن  ۷دارد، دامپزشکان ما مستقر هستند و جمعیت سیستم حاکمیتی سازمان دامپزشکی کشور 

بندی و حتی مراکز تولید ها، مراکز بستهها، مرغداریکنند که در کشتارگاهت میهای مختلف نظارفنی بهداشتی مستقر در مکان

های محصول را خواسته و بدون آنکه مشخص باشد چه زمانی بازرس این بازرسان از مسئول فنی نمونه.کنندداروهای دامی نظارت می

گیری و آزمایش انجام بازار نیز به صورت رندومی نمونه گیرد. حتی از محصوالت موجود دریابد، آزمایشات الزم انجام میحضور می

شان را از مسیر نامه بخشی از مسئوالن فنی از شرکت منفک شده و حقوقآیین ۱9و  ۱8تر اینکه اکنون طبق ماده جالب .دهیممی

چ گاه شود و هیفصلی انجام می ای ما به صورت هفتگی، ماهانه و یاهای دورهکنند و نظارتدیگری توسط نظام دامپزشکی دریافت می

های موردنظر مراجعه کند. بازرسان ما طبق فرمول مشخصی که مشخص نیست بازرس دامپزشکی چه زمانی ممکن است به مجموعه

 دهای خود در مورد نحوه عملکردهند و حتی با برداشتداریم، از کارگر گرفته تا مجموعه تولید و مدیرعامل سواالت الزم را انجام می

 .ایمایم که با گزارش تخلف مسئوالن فنی را از کار برکنار کردهکند و مواردی داشتهمسئوالن فنی، بهداشتی مستقر اظهارنظر می

دهم که وقتی روی محصولی مهر و نشان سازمان دامپزشکی درج می شود، با اطمینان به مردم این اطمینان را می :پوررفیعی فارس

 .محصول را مصرف کنند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۹۶/۱۰/۲۶ : اریخت

 یادداشت اقتصادی
دولت در برآورد قیمت وارداتی با وجود رسیدن به مرز خودکفایی گندم،  تخطئه سیاست خرید تضمینی گندم با اشتباه محاسباتی /

ای برای عدم افزایش نرخ خرید تضمینی بر بودن، گران بودن نسبت به مشابه خارجی را بهانهبرخی به جای حمایت از آن، مشکل آب

  .کننددولت پیشنهاد می دانسته و واردات گندم را در راستای کاهش هزینه

دولت  منظور کاهش هزینه رین دلیل انتقاد برخی دولتمردان به تداوم اجرای قانون خرید تضمینی گندم و توصیه به واردات بهتاصلی

تر بودن قیمت جهانی گندم نسبت به نرخ خرید تضمینی آن در داخل کشور ترین غذای کشورپایینبرای تأمین بازار داخلی، اساسی

های قیمتی از بخش کشاورزی در سطح جهان ر حاضر که حاصل تحقیقات در زمینه شاخص حمایتاین در حالی است که نوشتا.است

تر از نرخ اعالمی دولت در خرید تضمینی تنها با قیمتی پاییندهد، برخی از محصوالت کشاورزی وارداتی به ایران نهاست، نشان می

 !شوندوارد بازار ایران میاند، بلکه تقریباً دو برابر قیمت اعالمی جهانی، تأمین نشده

استناد  ریزی کشور بانوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه»به گفته داودی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس: 

شواهد بیانگر آن است که « است. 9۷های خارجی مخالف افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای سال به پایین بودن قیمت گندم

 .وبخت و سازمان تحت ریاست ایشان یکی از مخالفان اصلی تداوم سیاست خرید تضمینی گندم در بدنه دولت هستندآقای ن

 شده نهاده وارداتی با قیمت جهانیعوامل دخیل در اختالف قیمت تمام

 ایران، که در همه کشورهاییفقط مختص شده یک محصول وارداتی با قیمت جهانی اعالمی آن متفاوت است. این تفاوت نهقیمت تمام

نحوه »طورکلی به دو بخش عوامل مؤثر بر این تفاوت قیمت به.نمایند، صادق استای اقدام به واردات میکه برای تأمین نهاده

هرکدام از این  .شودتقسیم می« های انتقال محموله به کشورهزینه»و [« ۱های معتبر جهانی]خریدوفروش و تسویه بدهی در بورس

طور اجمالی بخشی جدول زیر به.شودهایی است که تغییر در هر زیربخش، باعث تغییر قیمت محصول میو پارادایم دارای زیر بخشد

 .دهدشده یک محصول وارداتی را شرح میاز عوامل مؤثر بر قیمت تمام
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 !ریال۹700شده ذرت وارداتی دولت ریال، اما قیمت تمام5700قیمت جهانی ذرت 

های قبلی و با محصوالتی چون ذرت ، هدفی است که از زمان دولت«خرید تضمینی»جای به« قیمت تضمینی»ینی سیاست جایگز

 .شودآغاز شده و در دولت کنونی همچنان با جدیت دنبال می
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 سیاست وابسته کردن کشور به بهانه کاهش هزینه *

 ترین دلیل تالش دولت برایلت برای اجرای خرید تضمینی گندم، اصلیهنگفت سالیانه به دو گونه که اشاره شد، تحمیل هزینههمان

جمهور و برخی منتقدان اجرای قانون تضمین خرید جایگزین قانون خرید تضمینی در راستای تأمین گندم داخلی است. رئیس

ونه القاء گاستناد کرده و این محصوالت اساسی کشاورزی، به دو برابر بودن نرخ خرید تضمینی گندم در مقایسه با قیمت جهانی آن

 !کنند که اگر دولت گندم را از طریق واردات تأمین کند، نیمی از هزینه اجرای خرید تضمینی را باید بپردازدمی

ای کمتر از نرخ اعالمی تنها با هزینهها بیانگر آن است که ذرت وارداتی نهولی تجربه تأمین ذرت از طریق واردات در طول این سال

 !ودششود، بلکه حتی بعضاً به دو برابر قیمت جهانی در بازار مصرف ایران عرضه میید تضمینی وارد بازار داخلی نشده و نمیخر

 
شده برای ذرت های پرمصرف در واحدهای مرغداری کشور( با قیمت فروش اعالمعنوان یکی از نهادهبا مقایسه قیمت جهانی ذرت )به

شود. توجه به این نکته که دولت محاسبات خود در نرخ های قیمتی یادشده آشکار میپنهانی از تفاوت وارداتی توسط دولت زوایای

دهد، یعنی در صورت استفاده از ارز آزاد شکاف قیمتی ای دولتی انجام میذرت وارداتی را که خود بدان اقدام کرده، با نرخ ارز مبادله

 .[۲هد شد]ذرت که در جدول زیر آورده شده، افزوده خوا

 ،[۳ریال بوده است] 5۷00ای برابر با قیمت جهانی هر کیلو ذرت با احتساب نرخ ارز مبادله 9۶در آذرماه سال 

ریال، یعنی تقریباً  9۷00ی اعالمی ذرت وارداتی از سوی دولت در آذرماه در بازار کاالی کشاورزی برابر با هر کیلو شدهاما قیمت تمام

 ![۴وده است]دو برابر قیمت جهانی ب

باشد، چراکه ریال می 9۷00کننده نهایی این محصول باید پرداخت کنند رقمی باالتر از عنوان مصرفالبته آنچه واحدهای مرغداری به

 .شودهای مربوط به حمل کاال از مبادی وارداتی تا محل مصرف بدان افزوده میهزینه

 [5هزار تومان به ازای هر تن] ۲00تا  ۱50با احتساب متوسط هزینه حمل ذرت در حدود 

شده برای خرید شود. این در حالی است که قیمت تضمینی اعالمریال می ۱۲000تا  ۱۱000شده ذرت حدوداً کیلویی قیمت تمام

 .ریال به ازای هر کیلو بوده است 7055تنها  95ذرت از کشاورزان داخلی در سال 

 !برابر قیمت جهانی، دو ۹۶شده گندم وارداتی در سال قیمت تمام

 شدهها نداشته باشد، اطالع صحیح از واقعیات قیمت تمامشود، برای هر ناظری که اطالع از جزئیات قیمتطور که مالحظه میهمان

گونه ریال به ازای هر کیلو ذرت است و این ۷055ریال و قیمت تضمینی داخلی آن  5700دهد، چراکه نرخ جهانی ذرت ذرت رخ نمی

ت شده وارداجای خرید ذرت داخلی، اقدام به واردات کند. اما قیمت تمامتر است که بهصرفهرسد که برای دولت بسیار بهمیبه نظر 

 .مبلغی بیش از نرخ جهانی اعالمی خواهد بود
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رید تضمینی گندم از شود و ترجیح ختر تمام میها ارزاناند، واردات گندم برای آنکه برخی مقامات دولتی ادعا کردهرغم آنعلی

دهد، هزینه تأمین گندم وارداتی ها نشان میدانند؛ اما بررسیتولیدکنندگان داخلی را نسبت به واردات، لطفی در حق کشاورزان می

شده گندم وارداتی برابر با قیمت خرید تضمینی  تر از قیمت خرید تضمینی نیست، بلکه در بهترین حالت، قیمت تمامتنها پاییننه

رغم قیمت جهانی حدود دهد که علیخواهد بود! جدول زیر اطالعات قیمتی اخذشده از چند شرکت واردکننده غالت را نشان می

شده نهایی نزدیک به دو برابر های واردات، قیمت تمام، با احتساب ریز هزینه9۶ریال برای هر کیلو گندم در سال  ۷000-۶500

 !مت خرید تضمینی گندم داخلی استقیمت جهانی و تقریباً برابر با قی

های واردکننده غالت از کشور آلمان است نشان همچنین اطالعات زیر نیز که مربوط به صفحه ثبت سفارش سایت یکی از شرکت

یعنی حالتی که فروشنده کاال را در مقصد تحویل خریدار قرار دهد( نزدیک ) Ex Work صورت شده گندم بهدهد، قیمت تماممی

 .[۶باشد]هزار ریال در هر کیلو گندم می ۱۱و برابر قیمت جهانی و برابر با به د

 
  

 !نرخ خرید تضمینی دو برابر قیمت جهانی، یعنی پر کردن تنها بخشی از خأل حمایتی کشاورز ایرانی
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ست و ترجیح خرید تضمینی اگر دولت مبنای تصمیمات خود در مورد کشاورزی را مقایسه ایران با کشورهای دیگر جهان قرار داده ا

نگاهی نیز به مقایسه عملکرد گندم داخلی با ها نیمداند بهتر است قبل از مقایسه قیمتبه واردات را لطفی در حق کشاورزان می

 !عملکرد متوسط جهانی گندم داشته باشد

رین حمایت را از کشاورزان داخلی به عمل ظاهر دو برابر قیمت جهانی است، بیشتکند با خرید گندم با قیمتی که بهدولت ادعا می

طور به کار ایرانیکار ایرانی نصف عملکرد متوسط جهانی است، یعنی گندمکه عملکرد در واحد سطح یک گندمآورده است، اما هنگامی

 !شودطبیعی نصف درآمد کشاورز جهانی از محل فروش گندم عایدش می

کننده عمده های عرضهتر از نرخ خرید تضمینی در ایران است، اما در عوض دولتایینبنابراین اگرچه قیمت جهانی گندم ظاهراً پ

اند که در عین کاهش هزینه تولید، عملکرد در واحد سطح ای از کشاورز خود حمایت کردهگونهازاین بهگندم در بازارهای جهانی پیش

باالست که نیاز به اعمال قیمتی فراتر از قیمت جهانی برای خرید  ایاندازهها افزایش یافته است و در نتیجه درآمد کشاورز بهآن

 .ای نداردمداخله

ای در های مداخلهکند که حمایتهمچنان که قوانین و تعهدات جاری میان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به اعضا حکم می

های فنی و تولیدی خش کشاورزی را در قالب حمایتهای خود از بشده محصوالت نداشته باشند و این کشورها حمایتقیمت تمام

 .کنندبه کشاورزان عرضه می

حتی با در نظر گرفتن الزامات سازمان تجارت جهانی، بازهم کشوری مانند چین که عضو این سازمان است و چندین برابر نیاز بازار 

ایران دارد. طبق گزارش رویترز، چین سال گذشته برای اولین ای دولتی باالتر از داخلی خود مازاد تولید گندم دارد، نرخ خرید مداخله

دالر به  ۳۴۶ای دولتی ای خود داشت؛ اما قیمت مداخلهدرصدی در نرخ خرید مداخلهبار طی دهه گذشته، با وجود آنکه کاهشی پنج

رد که این مقدار از نرخ خرید تضمینی پیشنهاد ک ۲0۱8[( را برای سال ۷هزار ریال برای هر کیلوگرم] ۱5ازای هر تن گندم )برابر با 

 .[8درصد نیز باالتر است] ۱5هزار ریالی سال گذشته کشورمان،  ۱۳

تر به آن پرداخته شد، قیمت خرید کاالهایی نظیر گندم و ذرت دو برابر قیمت جهانی های جانبی واردات که پیشبا احتساب هزینه

اردات شده وشود و به هزینه تمامدرستی محاسبه نمیشده واردات بهد و هزینه تمامشود. در این شرایط که هزینه واقعی تولیتمام می

ای وارد کرده است، دو برابر قیمت جهانی برایش تمام هایی که خود دولت با ارز مبادله شود )و حتی نهاده این کاالها توجهی می

تر بودن واردات گندم داد و با صرفهتضمینی داخلی، حکم به بههای جهانی و نرخ خرید شود(، آیا منطقی است با مقایسه قیمتمی

 !چنین اظهارنظرهایی به تولید داخلی ضربه زد و تولیدکننده داخلی را ناامید کرد؟

های آن، یعنی شانه خالی کردن دولت از وظایف قانونی اجرای سیاست قیمت تضمینی بدون تعهد به تأمین زیرساخت

 خود

گندم با تمام ایراداتی که در شکل اجرایی خود دارد )و باید هم اصالح شود( ولی از لحاظ کارکردی دو  سیاست خرید تضمینی

است که کمبود آن تهدیدی جدی « تحقق خودکفایی تولید کاالی راهبردی گندم»دستاورد اول  .دستاورد مهم با خود به همراه دارد

در  «کارمیلیون و سیصد هزار گندمتأمین درآمد پایدار برای بیش از یک»شود و دستاورد دوم برای امنیت ملی کشور محسوب می

 .طول بیش از سه دهه بوده است

ای باالست که کشورهایی نظیر آمریکا، چین و اعضای اتحادیه اندازهاهمیت خودکفایی در تولید گندم برای همه کشورهای دنیا به

براین اند. بناهای گمرکی از تولید گندم داخلی خود حمایت کردهارند، با وضع تعرفهاروپا که همواره بیشترین مازاد تولید گندم را د
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مسئوالن کشور نباید با برخی تصمیمات عجوالنه و اظهارنظرهای غیر کارشناسی زمینه تهدید تولید این کاالی داخلی را فراهم کرده 

 .و کشور را به سمت وابستگی سوق دهند

های دولت در تأمین قوت تواند موجب کاهش هزینهایده آل خود، طرح بسیار کارآمدی است که می سیاست قیمت تضمینی در حالت

غالب مردم شود؛ اما تجربه کامالً ناموفق عرضه آزمایشی سه محصول گندم، جو، و ذرت در بورس کاالی چهار استان کشور در سال 

توان از کشاورز ایرانی ین سیاست در کشور فراهم نیست و نمیهای اجرای احاضر زیرساخت گذشته حاکی از آن است که در حال

 .انتظار داشت که هم دغدغه تولید گندم؛ و هم دغدغه فروش محصول خود را داشته باشد

تغییر سیاست از خرید تضمینی به قیمت تضمینی، نوعی های این طرح نشود، بنابراین تا زمانی که دولت متعهد به تأمین زیرساخت

و نتیجه آن جز افزایش واردات گندم، تهدید معیشت کشاورزان، رها شدن  دولت از وظایف قانونی خود است« لی کردنشانه خا»

 .اراضی زراعی، افزایش نرخ بیکاری و مهاجرت روستا نشینان به شهرها نخواهد بود
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 کننده نهاده و بازار کشاورزان باشندها باید تأمیناتحادیه

 .ها را نهادی مهم برای تولید و فروش محصوالت کشاورزی دانستهای استانی، این تشکلاتحادیه محمود حجتی در دیدار با مدیران

های استانی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به گزارش خبرنگار ایانا، وزیر جهاد کشاورزی، امروز در جمع مدیران اتحادیه

 های کشاورزان باشد و بازار را برای محصول تولیدشده مهیا کند.نهاده کننده بذر، نشاء، کود و دیگرگفت: اتحادیه باید تأمین

محمود حجتی با اشاره به اینکه هر کسی باید با ارزیابی کار خود توانمندی واحد متبوعش را مرحله به مرحله ارتقا دهد، افزود: این 

ها را برای حل مشکل نقاط ضعف را کاهش داده و توانایی آن ها به مروز زمانگرفته در تعاونیها از اقدامات صورتها و ارزیابیتحلیل

نظری و هماهنگی در کارهاست. به عبارتی باید دغدغه فکری، همدهد.به گفته وی، الزمه تعاونی، داشتن روحیه همافزایش می

ارساز است که نتیجه نیز ک مسئوالن و تولیدکنندگان یکی شده و همگی مشکل را شناخته و برای حل آن اقدام کنند. در این صورت

 شود. به عبارتی باید به صورت فردی عمل کرده، اما تیمی نگاه کنیم.ریزی میبوده و در راستای رفع موانع طرح

عاون ترین مسئولیت سازمان تترین کار ما بعد از نگاه مشترک، باید نهادسازی باشد که محوریحجتی بیان کرد: نخستین و اساسی

های ژاپن، هم برنج ست.وی با ذکر مثالی درباره روحیه همکاری و فرهنگ مصرف در ژاپن یادآور شد: در فروشگاهروستایی همین ا

رسد و هم برنج آمریکایی که البته قیمت نوع داخلی چند برابر نوع خارجی است، اما مردم این کشور، برنج داخلی داخلی به فروش می

 کنند.از تولید داخل حمایت میرا بر خارجی ترجیح داده و به این طریق 

ای هگونها باید بهای الزامی است، عنوان کرد: اتحادیههای ایران نیز وجود چنین روحیهوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در تعاونی

ین داد. زیرا گردش ا حرکت کنند که اعضا خرید نهاده از او را بر رقبای دیگر ترجیح دهند؛ حتی اگر اتحادیه عددی باالتر را پیشنهاد

ها شود.حجتی ادامه داد: هلند کشوری است که نه خاک به اندازه کافی دارد و نه آفتاب. اما آنپول در نهایت به نفع خودشان تمام می

ه گل و تحادیکه اطوریها را رونق داده و از نور مصنوعی به جای آفتاب استفاده کنند. بهشان، گلخانههایاند با کمک اتحادیهتوانسته

 میلیارد یورو صادرات دارد و تولیدکنندگان هم مشکلی از بابت تامین نهاده یا بازار فروش نداشتند. 5.5گیاه این کشور، ساالنه 

: ترین بندگان خدا هستند، اظهار کردترین و مقربترین، زحمتکشوی در پایان با تأکید بر اینکه کشاورزان و روستاییان از شریف

دنبال حل مشکل مردم باشند، قبل از اینکه مردم به آنها رجوع کنند؛ بنابراین اگر بتوانیم سفره مردم را هرچه بیشتر ا باید بههتعاونی

 پررنگ کنیم، کار و عمل ما ارزشمندتر خواهد بود./

news/http://www.iana.ir/fa/5۱۱۲۶/%D8%A۷%D8%AA%D8%A 
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دائما اطالع  ۹5منتقدان به دنبال ریگ در بیابان / صورت مساله چیست؟ دامپزشکی: هشدار شیوع آنفلونزا از آذر 

 رسانی می شد+ اسناد

درخصوص اپیدمی اخیر مربوط به آنفلوآنزای پرندگان از وزیر جهاد کشاورزی سوال کرد پور، نماینده ارومیه هفته گذشته نادر قاضی

هایی که وزیر جهاد کشاورزی ارائه کرد، اما باز هم این نماینده گفت رسانی به موقع انجام نشده است؟ با توجه به پاسخکه چرا اطالع

 اما مستندات سازمان دامپزشکی کشورچیست؟قانع نشد تا این پرسش به زودی در صحن علنی مجلس مطرح شود. 

 شیرین سعیدی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

ترین بخش این مهم ترین و کلیدی «رسانی شد.نفعان اطالعبرای همه ذی ۹5آنفلونزای مرغی از ابتدای شیوع آن در سال »

های های طیور سازمان دامپزشکی است. علیرضا اکبرشاهی مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای اکبرشاهی، مدیر بیماریگفته

ع خورشیدی بخش طیور کشور با موضو 95کند: از آذرماه سال وگو با خبرنگار ایانا عنوان میطیور سازمان دامپزشکی در گفت

ع ها از این موضوها، تعاونینفعان این موضوع مانند مسوالن فنی دامپزشکی، اتحادیهآنفلوانزای پرندگان درگیر است و تمامی ذی

اطالع دارند و به آن ها اعالم شده است. ضمن اینکه به طور مرتب و مکرر، حتا به واحدهایی که جدید اضافه شدند، این موضوع 

 هایاو اضافه کرد: در بخشی از پرداخت خسارت که مربوط به نهاده های الزم نیز داده شده است. ه و آموزشرسانی شدگوشزد و اطالع

شود، دامپزشکی با مشکالتی روبروست. در واقع بودجه کافی برای این کار وجود نداشته، به همین دلیل هم تولید و پرورش طیور می

شود که سررسید آن در اسفندماه تشر کرده است. این اسناد در فرابورس عرضه میبرای جبران خسارت این مشکل، اسناد خزانه من

به طور کامل پرداخت شده  95های پیش از این تا سال است. اکبرشاهی در مورد پرداخت خسارت به مرغداران یادآور شد: خسارت

دهد نشان می 9۶های موجود در سال ل پروندهقسمت بیشتر خسارت از مهرماه به بعد رخ داده است. ک 9۶است، اما در مورد سال 

میلیون قطعه مرغ امحا شده است. اما خسارت آن ها تا کنون پرداخت نشده و قرار است با اسناد خزانه تا اسفندماه پرداخت  ۱8حدود 

 شود. 

 اسناد منتشره به دست ایانا رسیده است که در آشیو خبرگزاری موجود است.

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱۷5/%D9%85%D9%8۶%D8%AA 
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 چه کسی مقصر است؛ دولت، مرغداران یا مرغ؟

های ای را ایجاد کرد و برنامههای تازهدرگیر خود کرد. این درگیری خسارتآنفلونزای مرغی همه مرغداران غرب تا مرکز کشور را 

های های درگیر شده استان تهران بود که به نسبت خسارتسازمان دامپزشکی و مرغداران را بر همین اساس تغییر داد. یکی از استان

گذار تهران و پرورش دهنده مرغ معتقد است، پس تخم مرغ پور رئیس هیات مدیره اتحادیهبه گزارش ایانا، ناصر نبی.آن نیز باال بود

ین ای مختص به ابینی ردیف بودجهگذرد، هنوز در دامپزشکی پیشسال که از شیوع و وجود آنفلونزای پرندگان در کشور می ۱0از 

 موقع شیوع این بیماری بیماری مشخص نشده است. حتی در بودجه کل دامپزشکی هم برای این موضوع تمهیدی انجام نشده که در

است هر دوره میزان خسارتش بیشتر  9۶تا به امروز که سال  8۴گوید: این بیماری از سال وگو با ایانا میبا آن مقابله کرد. او در گفت

ه بتر شده است. دلیل این گستردگی نیز آن است که مرغداران تا آخرین لحظه از اطالع دادن شده و منطقه شیوع آن هم گسترده

 کند. کنند. همین موضوع گستره شیوع بیماری را دوچندان میدامپزشکی برای معدوم شدن پرندگان بیمار امتناع می

کنند چون روند پیگیری و تشکیل پرونده برای پرداخت غرامت به آنها بسیار کند: مرغداران برای اطالع دادن تعلل میاو اضافه می

هایی نیز وجود دارد که تا پنج یا شش ماه نیز برای روز طول بکشد. البته پرونده ۴0ن است تا بر است و در بهترین حالت ممکزمان

 ها توضیح داد: همه این مشکالت درپور در مورد علت تعلل و طوالنی شدن روند تشکیل پروندهتشکیل پرونده زمان برده است. نبی

گردد. این بیماری در همه دنیا وجود دارد، اما به نبود بودجه باز میها تشکیل پرونده و پرداخت نکردن به موقع خسارت مرغداری

 ای هم برای مقابله اش وجود ندارد.شود و بودجهفقط در کشور ما این همه خسارت وارد می

د پرداخت شده، حدو 9۶های مرغداران تا شهریور ها گفت: طی چند روز اخیر اعالم شد خسارتپور در مورد پرداخت خسارتنبی

 هامیلیارد تومان بوده، اما مشکل اینجاست خسارت اصلی از شهریور به بعد وارد شده و معلوم نیست چه زمانی این خسارت ۱۲0

درصد مرغداران به  90میلیارد تومان است. بیش از  ۲.5هزار قطعه مرغ حدود  ۱00شود. او اضافه کرد: هزینه پرورش جبران می

 ۷0رای گرفتن وام جایی ندارند. بیمه عدم النفع ندارند، اگر بیمه تکمیلی داشته باشند خسارت را تا سیستم بانکی بدهکار هستند و ب

درصد خسارت را دریافت  50ها( اما اگر بیمه تکمیلی نداشته باشند نهایت تا توانند از بیمه بگیرند )خسارت امحاء مرغدرصد می

 کنند. می

 آیا بیمه مقصر است؟

 د...این خبر ادامه دار

 شیرین سعیدی

 http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱۴۶/%DA%8۶%D9%8۷%DA%A-9% 
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 کمک حال تولید همه باید خیرخواه هم باشیم تولید خیرخواه مردم، مردم

 دهند؟گذارد، مردم چگونه واکنش نشان میبه راستی وقتی قیمت کاالهای خوراکی سبد خانوار رو به افزایش می

وگو با خبرنگار ایانا گفت: متاسفانه عادت بدی بین مردم رواج پیدا کرده که فکر نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، امروز در گفت

مرغ. در صورتی که تولید هزینه های خاص خودش د ارزان مفندر اختیارشان قرار بگیرد؛ مثل همین مرغ و تخمکنند همه چیز بایمی

ز اند، افزود: اما مصیبت بزرگ از طربهرهرا دارد.لطفعلی بخشی، با اشاره به اینکه البته بخش بزرگی از مردم از حداقل مصرف نیز بی

ای در جیب دولت بوده و به همین دلیل حق ندارند قیمت کنندهکنند که دست هر تولیدتفکر مردم سرچشمه گرفته، زیرا تصور می

محصوالت خود را افزایش دهند. این در حالی است که بیشتر تولیدکنندگان به ویژه در عرصه صنایع غذایی، در بخش خصوصی 

یدکننده از تورم مصرف کننده بیشتر بوده است. یعنی فعالیت دارند.به گفته وی، طبق آمار بانک مرکزی، از ابتدای امسال تورم تول

تولیدکننده تحت فشار است و باید در برخی مواقع، قیمت محصول خود را افزایش دهد. اما وقتی دولت اجازه چنین کاری را به عرصه 

رای مواد و راه بیشتر ندارد؛ یا بدهد، او یا باید ورشکستگی را بپذیرد و یا تقلب کند.بخشی عنوان کرد: بنابراین دولت، دتولید نمی

 دهد.ها را نمیها را آزاد بگذارد، اما طرز تفکر مردم اجازه آزادسازی به قیمتها یارانه در نظر بگیرد و یا قیمتاولیه و نهاده

همگی از دولت اند، باعث شده که مردم ها در طول این چند دهه در پیش گرفتهاین کارشناس معتقد است، از طرفی روشی که دولت

متوقع باشند که بازار را تنظیم کند. در حالی که این طریق از ابتدا نادرست بود. همه این عوامل دست به دست هم داده و کاری 

 باشد. ۱۱8کند که رتبه ایران در عرصه کسب و کار می

.iana.ir/fa/news/http://www5۱۱۷9/%D9%8۷%D9%85%D9%8۷ 
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 ضرورت واگذاری ذخیره سازی میوه شب عید به بخش خصوصی

عید باید به بخش خصوصی و اتحادیه ها ای خاص، ذخیره سازی میوه شب قائم مقام خانه کشاورز گفت: برای جلوگیری از رانت عده

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی عنایت اهلل بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار.واگذار شود

از سوی بخش دولتی ایراداتی وارد است، اظهار کرد: ذخیره سازی میوه شب ذخیره سازی میوه شب عید با بیان اینکه به  ،وانج

عید به سازمان تعاون روستایی و اتحادیه های زیر مجموعه واگذار شده است؛ در حالیکه این امر به منظور جلوگیری از رانت عده ای 

وی با اشاره به اینکه در استان .شود و تنها دولت به عنوان دستگاه حاکمیتی براین امر نظارت داشته باشد خاص باید به اتحادیه واگذار

ها، آنها موظف به ذخیره محصول برحسب تعاونی وجود دارد، افزود: در صورت واگذاری ذخیره سازی شب عید به تعاونی ۱۳مازندران 

 وجود میوه شب عیدبیابانی با اشاره به اینکه مشکلی در ذخیره سازی .بازار هستنداستانداردهای دولت و عرضه به موقع محصول در 

ندارد،گفت: ذخیره سازی میوه شب عید نباید به عوامل دولتی واگذار شود؛ چراکه هزینه های تولید، سورت و بسته بندی مشخص 

قام خانه کشاورز ادامه داد: با توجه به آنکه در ذخیره سازی قائم م.کنداست و دولتی بودن این امر تنها گرانی کاذب در بازار ایجاد می

شب عید از بخش خصوصی و اتحادیه ها کمک گرفته نشده است، تنها عده ای خاص سود عایدشان می شود که این امر زیبنده 

نسبت به سال های گذشته، با توجه به فراوانی تولید مرکبات شمال  :خبر داد و گفت تولید مرکباتوی در خاتمه از فراوانی .نیست

 .هیچ گونه کمبودی در تامین ذخیره سازی میوه شب عید وجود ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳99۱99/%D8%B۶%D8%B۱%D9% 
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 انتقاد یک عضو کمیسیون کشاورزی از تاخیر دولت در اعالم نرخ محصوالت کشاورزی

ر تواند بیک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: تاخیر دولت در اعالم نرخ خرید محصوالت کشاورزی می

 تاخیر درباره  نژادنورمحمد تربتی.ذارد و منجر به کاهش تولید این محصوالت شودروی میزان کشت محصوالت استراتژیک تاثیر گ

 ایشور عهده بر که کشاورزی محصوالت و اقالم از برخی خرید نرخ تعیین: کرد بیان کشاورزی، محصوالت خرید نرخ اعالم در دولت

احتماال این تاخیر به این دلیل است که نتوانستند بر  .شود اعالم شهریور آخر تا باید است، کشاورزی جهاد وزارت پیشنهاد با اقتصاد

ها را اعالم کنند چرا که به گفته وی این یک اشکال است که نتواستند به موقع نرخ.اساس تورم و افزایش سالیانه به نتیجه برسند

وی در ادامه .ت محصوالت کشاورزی کنندها مطلع باشند و با توجه به نرخ اقدام به کشکشاورزان در هنگام کشت پاییزه باید از نرخ

شود تا کشاورزان دچار تردید شده و برای کشت محصوالت استراتژیک، اقدام موثری انجام ندهند. کشاورزان گفت: این تاخیر سبب می

د توانمیدر پرداخت نرخ گندم در سال جاری که با تاخیر صورت گرفت، اذیت شدند. تاخیر در اعالم نرخ محصوالت کشاورزی نیز 

این عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد: در برنامه ششم در موارد قانونی این مطالب .منجر به کاهش کشت محصوالت استراتژیک شود

های نظارتی خود استفاده تواند وارد عمل شود و از اهرمتصویب شده و وقتی اجرا نشوند، مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی می

ن در مجلس تصریح کرد: در مجلس انتقادهایی به وزیر کشاورزی در این زمینه وجود دارد. ایراداتی به دولت نماینده مردم گرگا.کند

اندرکار این موضوع هستند، وارد است بنابراین باید از قوانین و سازوکارهایی که در مجلس وجود و هم چنین وزرای مختلف که دست

 .دارد در این زمینه استفاده شود

http://iranecona.com/8۱۱۴8/%D8%A۷%D9%8۶%D8%AA%D9%8 
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 به باالترین رقم طی چهار سال اخیر رسید  ۲0۱7فائو اعالم کرد بهای مواد غذایی در سال 
واحد رسید که از میانگین چهار سال اخیر  ۱۷۴.۶، به میانگین 2017رغم کاهش در اواخر سال شاخص بهای مواد غذایی فائو علی

به نقل از دفتر  خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی  .دهددرصد رشد نشان می 8.۲نیز  ۲0۱۶باالتر بوده و نسبت به سال 

دی(  ۱0آذر تا  ۱0در ایران، شاخص بهای مواد غذایی فائو در ماه دسامبر ) (فائو)نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

المللی سبد های بیناین شاخص که تغییرات ماهیانه قیمت.اهش یافته استدر پی افت شدید قیمت روغن نباتی و محصوالت لبنی، ک

 ۱0واحد در ماه دسامبر) ۱۶9.8آذر( به رقم  ۱0آبان تا  10)درصدی نسبت به ماه نوامبر  ۳.۳کند، با کاهش مواد غذایی را رصد می

 9.۷مل و همچنین پنیر و کره سبب افت افزایش صادرات و کاهش تقاضا برای پودر شیر خشک و شیر کا.دی( رسید ۱0آذر تا 

نسبت به سال قبل  ۲0۱۷رغم این افت قیمت، شاخص فرعی در سال درصدی شاخص بهای لبنیات فائو در ماه دسامبر شد. اما علی

شاخص بهای روغن نباتی فائو نیز در پی افزایش ذخایر روغن پالم در مالزی و اندونزی و کاهش .دهددرصد رشد نشان می ۳۱.5

درصدی قیمت نسبت به ماه نوامبر بود. این امر به نوبه خود قیمت روغن سویا را نیز کاهش داد. در  5.۶قیمت این ماده، شاهد افت 

بینی شاخص بهای شکر نیز در پی عوامل فصلی و پیش.درصد افزایش یافت ۳، این شاخص فرعی نسبت به سال قبل ۲0۱۷سال 

 ۱۱.۲طور میانگین به ۲0۱۷درصد کاهش یافت. قیمت شکر در سال  4.1بت به ماه نوامبر مازاد عرضه در سال جاری میالدی، نس

شاخص .ترین تولیدکننده شکر جهان، بودافت داشته که ناشی از افزایش برداشت در برزیل، به عنوان بزرگ ۲0۱۶درصد نسبت به سال 

ه )دسامبر( قیمت گندم کاهش یافته اما بهای ذرت و برنج روند بهای غالت فائو برای سومین ماه متوالی ثابت مانده است. در این ما

درصد از  ۳۷دهد، اما درصد افزایش نشان می ۳.۲نسبت به سال قبل  ۲0۱۷رو به رشدی داشته است. شاخص بهای غالت در سال 

شت گاو در بازارهای شاخص بهای گوشت فائو نیز در پی افزایش عرضه و افت قیمت گو.تر استپایین ۲0۱۱سابقه سال رقم بی

درصد نسبت  9در سال گذشته میالدی، شاخص فرعی بهای گوشت به میزان .المللی کاهش اندکی را در ماه دسامبر تجربه کردبین

 .افزایش یافته است ۲0۱۶به سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳9۶۱0۲5000۲۳۱ 
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 ای را هم گران کردشوک آنفلوآنزای مرغی، تخم مرغ آفریقایی و کره

 کانون ۳۶ – جنوبی آفریقای پایتخت– "تاون کیپ"در اکتبر سال گذشته میالدی، طبق اسناد بین المللی منتشر شده، تنها از 

ن را به نابودی کشاند. به طوری که مسئوالن این کشور نیز نسبت به افزایش نرخ استا این طیور درصد هفت که شد گزارش آنفلوآنزا

ه می هزار انواع پرنده در حیاط خانه ها به روش سنتی پرورش داد ۱85میلیون مرغ و  ۲9تخم مرغ هشدار دادند. در حال حاضر 

از شیوع این بیماری خسارت می بیند.  ۲00۳به گزارش خبرنگار ایانا، کره جنوبی نیز یکی دیگر از کشورهایی است که از سال .شوند

میلیون جوجه و باالی  ۱5۶به  ۲0۱۶میلیون پرنده خود را از دست داد. رقم خسارت در سال  ۱۴بیش از  ۲0۱۴این کشور در سال 

درصد افزایش داد و مقامات کره ای  ۲5حتی کمبود تخم مرغ در مقطعی از زمان قیمت آن را تا بیش از میلیون اردک رسید!  9.5

این گزارش می افزاید: یکی از تولیدکنندگان کره جنوبی در آن سال .مجبور شدند از اسپانیا، آمریکا و نیوزیلند، تخم مرغ وارد کنند

کردم، اما دولت توضیح روشنی از پرداخت خسارت نداده است. به نظر می رسد هنوز با اینکه من تمام مرغ ها را معدوم "گفته بود: 

این در حالی است که ترکیه در سال گذشته با اعالم مرغداران و بعد از کشف نخستین کانون ".برنامه ای برای این منظور وجود ندارد

و تمام خسارت و حتی درآمد مرغداران را تا سه ماه جلوتر کیلومتری، تمام طیور را معدوم  ۱0بیماری آنفلوآنزای مرغی، تا شعاع 

سازمان جهانی بهداشت( ) WHO رئیس برنامه جهانی آنفلوآنزای.پرداخت کرد؛ مرغداران ترک، امسال از شر ویروس در امان ماندند

 لقی شودویروس آنفلوآنزا هر ساله تغییر می کند که این می تواند تهدیدی مداوم و قابل توجه ت"می گوید: 

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱۴8/%D8%B۴%D9%88%DA%A9 
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 به باالترین رقم رسید ۲0۱7بهای مواد غذایی در سال 

واحد رسید که از میانگین چهار سال اخیر  ۱۷۴.۶، به میانگین ۲0۱۷شاخص بهای مواد غذایی فائو با وجود کاهش در اواخر سال 

 .دهددرصد رشد نشان می 8.2نیز  ۲0۱۶باالتر بوده و نسبت به سال 

شاخص بهای مواد غذایی فائو در ماه دسامبر به گزارش ایانا از دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد)فائو( در ایران، 

 .دی( در پی افت شدید قیمت روغن نباتی و محصوالت لبنی، کاهش یافته است ۱0آذر تا  ۱0)

درصدی نسبت به ماه نوامبر  ۳.۳کند، با کاهش المللی سبد مواد غذایی را رصد میهای بیناین شاخص که تغییرات ماهیانه قیمت

 .دی( رسید ۱0آذر تا  ۱0واحد در ماه دسامبر ) ۱۶9.8به رقم آذر(  ۱0آبان تا  ۱0)

درصدی شاخص بهای  9.۷افزایش صادرات و کاهش تقاضا برای پودر شیر خشک و شیر کامل و همچنین پنیر و کره باعث افت 

درصد رشد نشان  ۳۱.5نسبت به سال قبل  ۲0۱۷لبنیات فائو در ماه دسامبر شد. اما با وجود افت قیمت، شاخص فرعی در سال 

شاخص بهای روغن نباتی فائو نیز در پی افزایش ذخایر روغن پالم در مالزی و اندونزی و کاهش قیمت این ماده، شاهد افت .دهدمی

، این شاخص ۲0۱۷درصدی قیمت نسبت به ماه نوامبر بود. این امر به نوبه خود قیمت روغن سویا را نیز کاهش داد. در سال  5.۶

 .درصد افزایش یافت ۳سال قبل فرعی نسبت به 

درصد کاهش  ۴.۱بینی مازاد عرضه در سال جاری میالدی، نسبت به ماه نوامبر شاخص بهای شکر نیز در پی عوامل فصلی و پیش

افت داشته که ناشی از افزایش برداشت در  ۲0۱۶درصد نسبت به سال  ۱۱.۲به طور میانگین  ۲0۱۷قیمت شکر در سال  .یافت

 .نوان بزرگ ترین تولید کننده شکر جهان، بودبرزیل، به ع

شاخص بهای غالت فائو برای سومین ماه متوالی ثابت مانده است. در این ماه )دسامبر( قیمت گندم کاهش یافته، اما بهای ذرت و 

 ۳۷دهد، اما درصد افزایش نشان می ۳.۲نسبت به سال قبل  ۲0۱۷برنج روند رو به رشدی داشته است. شاخص بهای غالت در سال 

شاخص بهای گوشت فائو نیز در پی افزایش عرضه و افت قیمت گوشت گاو در .تر استپایین ۲0۱۱سابقه سال درصد از رقم بی

المللی کاهش اندکی را در ماه دسامبر تجربه کرد. شایان ذکر است که در سال گذشته میالدی، شاخص فرعی بهای بازارهای بین

 .افزایش یافته است ۲0۱۶ت به سال درصد نسب 9گوشت به میزان 

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۱۳۷/%D8%A8%D9%8۷%D8%A۷% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارشات جهانی

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۴تاریخ: 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/51137/%D8%A8%D9%87%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 ۲0۱7درصدی شاخص بهای مواد غذایی فائو درسال  8.۲رشد 

واحد رسید که از میانگین چهار سال اخیر باالتر بوده و نسبت به  ۱۷۴.۶به میانگین  ۲0۱۷شاخص بهای مواد غذایی فائو درسال 

 سازمان نمایندگی دفتر از نقل ، بهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروهبه گزارش .دهددرصد رشد نشان می 8.۲نیز  ۲0۱۶سال 

دی( در پی افت شدید  ۱0آذر تا  ۱0( در ایران، شاخص بهای مواد غذایی فائو در ماه دسامبر )فائو)متحد ملل کشاورزی و خواربار

المللی سبد مواد غذایی را های بیناین شاخص که تغییرات ماهیانه قیمت.و محصوالت لبنی، کاهش یافته است قیمت روغن نباتی

دی(  ۱0آذر تا  ۱0واحد در ماه دسامبر) ۱۶9.8آذر( به رقم  ۱0آبان تا  ۱0درصدی نسبت به ماه نوامبر ) ۳.۳کند، با کاهش رصد می

درصدی شاخص  9.۷یر و کره باعث افت و شیر کامل و همچنین پن افزایش صادرات و کاهش تقاضا برای پودر شیر خشک.رسید

درصد رشد  ۳۱.5نسبت به سال قبل  ۲0۱۷رغم این افت قیمت، شاخص فرعی در سال بهای لبنیات فائو در ماه دسامبر شد. اما علی

د ، شاهشاخص بهای روغن نباتی فائو نیز در پی افزایش ذخایر روغن پالم در مالزی و اندونزی و کاهش قیمت این ماده.دهدنشان می

، این شاخص ۲0۱۷درصدی قیمت نسبت به ماه نوامبر بود. این امر به نوبه خود قیمت روغن سویا را نیز کاهش داد. در سال  5.۶افت 

بینی مازاد عرضه در سال جاری شاخص بهای شکر نیز در پی عوامل فصلی و پیش.درصد افزایش یافت ۳فرعی نسبت به سال قبل 

 ۲0۱۶درصد نسبت به سال  ۱۱.۲به طور میانگین  ۲0۱۷درصد کاهش یافت. قیمت شکر در سال  ۴.۱میالدی، نسبت به ماه نوامبر 

شاخص بهای غالت فائو برای .ر جهان، بودافت داشته که ناشی از افزایش برداشت در برزیل، به عنوان بزرگترین تولید کننده شک

دسامبر( قیمت گندم کاهش یافته اما بهای ذرت و برنج روند رو به رشدی داشته )سومین ماه متوالی ثابت مانده است. در این ماه 

ه سال سابقدرصد از رقم بی ۳۷دهد، اما درصد افزایش نشان می ۳.۲نسبت به سال قبل  ۲0۱۷است. شاخص بهای غالت در سال 

ی المللی کاهش اندکشاخص بهای گوشت فائو نیز در پی افزایش عرضه و افت قیمت گوشت گاو در بازارهای بین.تر استپایین ۲0۱۱

درصد نسبت به  9را در ماه دسامبر تجربه کرد. براساس این گزارش، در سال گذشته میالدی، شاخص فرعی بهای گوشت به میزان 

 .افزایش یافته است ۲0۱۶سال 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳99۶9۴/%D8%B۱%D8%B۴%D8%%DB%-AF 
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 پیش بینی افزایش تولید بی سابقه قهوه در جهان

 ۱58.8به  ۲0۱۷-۲0۱8سازمان بین المللی قهوه پیش بینی کرد تولید قهوه جهان در سال کشاورزی  -غذا اقتصاد  <مواد غذایی

درصد از تولید بی سابقه سال قبل باالتر است بهبود تولید قهوه روبوستا کمبود  0.۷کیلوگرمی خواهد رسید که  ۶0میلیون کیسه 

میلیون کیسه  9۷.۳، تولید قهوه عربی ممکن است به "فود پرس»تصادذا به گزارش پایگاه خبری اق.قهوه عربی را جبران می کند

همچنین کمبود بارندگی اندازه دانه های قهوه برزیل را کوچک تر .درصدی تولید قهوه برزیل است ۶.۷کاهش یابد که علت آن افت 

درصد از تولید سال کشاورزی  3.7د و میلیون کیسه خواهد رسی ۶۱.5اما تولید فراوان قهوه روبرسا در جهان که به .ساخته است

تولید قهوه هندوراس، هند، اوگاندا، مکزیک، اتیوپی، پرو در رشد تولید .باالتر است، کمبود قهوه عربی را جبران می کند ۲0۱۷-۲0۱۶

  .قهوه جهان نقش خواهد داشت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c000۷0۱95def۴d۴ea۴8۱۲098 
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