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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 اهم اخبار کشاورزی و آب

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

 بهره مند فرمائید.
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۳تاریخ: 

 زدفقدان طرح آمایش سرزمین، تیر خالص به منابع آبی کشور 

 های اخیر به همراهفقدان اطالع کافی مدیران از پتانسیل هر منطقه و نبود طرح آمایش سرزمین، تشدید بحران منابع آب را در سال

 .داشته است

های منحصر ایران کشوری به سبب پتانسیل ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .را داراست تولید محصوالت کشاورزی و دامپروریبه فرد در هر منطقه ، رتبه های باالیی در 

ه همراه های اخیر را بمنابع آبی در سالوری پایین تولید و تشدید بحران البته فقدان اطالع کافی مدیران از پتانسیل هر منطقه بهره

 .داشته است

ریزی کالن برای توسعه پایدار بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار یکی از مسائل کلیدی در کنار برنامه آمایش سرزمین براین اساس

 .است، چرا که کشت، آن سوی مرزها وابستگی به بیگانگان را به همراه دارد

با اشاره به اینکه ظرفیت های   صنعت،تجارت و کشاورزی ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار رضا نورانی رئیس اتحادیه

نهفته غیرقابل انکاری در بخش وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به پتانسیل باالی کشور و تجربه دفاع مقدس و تلخ تحریم های 

 .المانه، اگر به دنبال کشت در سایر کشورها هستیم؛ باید عواقب تولید آن سوی مرزها را در نظر گرفتظ

را نباید به آن سوی مرزها سپرد، چرا که بازگشت تحریم ها، ناامنی در تولید ایجاد  تولید محصوالت استراتژیک به گفته وی؛

در آن سوی مرزها باید تمامی بحث های مدیریتی جز به جز بررسی شود، بیان نورانی با اشاره به اینکه برای آمایش سرزمین .کندمی

 .کرد: به اعتقاد بنده در تولید محصوالت استراتژیک خودکفایی در داخل امری ضروری است

شاورزی ک رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ادامه داد: براساس آمار فائو ایران کشوری دارای پتانسیل باال در تولید محصوالت

کشورهای حاشیه خلیج فارس است  محصوالت کشاورزیاست، به طوریکه عالوه بر تامین مواد غذایی مورد نیاز خود، قادر به تولید 

 .که این امر به معنای وجود ظرفیت های نهفته در بخش است که نباید آن را انکار کرد

وجه به پتانسیل باالی کشور باید به دنبال راهکارهایی برای برون رفت از با ت :افزود کمبود منابع آبیوی با انتقاد از تکرار مداوم 

 .خشکی باشیم تا اینکه مداوم از کم آبی و بحران منابع آبی سخن گوییم

این مقام مسئول مدیریت تولید محصوالت کشاورزی را امری ضروری دانست و گفت: علی رغم آنکه برخی افراد اظهاراتی مبنی بر 

تولید هندوانه و صادرات اشتباه این محصول دارند، اما در گذشته هندوانه به صورت دیم تولید می شد که این امر بیانگر آب بر بودن 

 .است تولید محصوالت آب بر مدیریت

ا به ینورانی تصریح کرد: مازاد بر مصرف برخی محصوالت باغی بیانگر پتانسیل باالی تولید کشور است که با استفاده از دانش روز دن

 .سهولت امکان مدیریت تولید انبوه و افزایش عملکرد شدنی است

 آمایش سرزمین کاهش فشار بر منابع آب های زیر زمینی را به همراه دارد

با توجه : اظهار کرد ،تجارت و کشاورزیصنعت عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار

به بحران منابع آبی، نبود چشم انداز مشخص و آگاهی مدیران از پتانسیل مناطق مختلف کشور در حوزه های مختلف اقتصادی از 

 .جمله اشکاالت اساسی که براین بخش وارد است
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را یکی از زیرساخت های مهم مدیریت کشور دانست و افزود: بی اطالعی مدیران از پتانسیل و منابع هر منطقه  آمایش سرزمینوی 

 .به لحاظ جمعیت، منابع طبیعی، آب و هوا و زیست محیطی در مناطق کم آب فشار مضاعفی برمنابع آب های زیر زمینی وارد کرد

ول دنیا به لحاظ تنوع اقلیمی به شمار می رود،گفت: با توجه به آنکه مزیت نسبی هر کشور ا 5پاپی زاده با اشاره به اینکه ایران جز 

منطقه یک فرصت تلقی می شود، هر محصول در اقلیم خاص خود باید کشت شود که با این وجود کشاورزان با کمترین هزینه 

 گیاه کشت کشاورزی جهاد وزارت اخیر، دهه سه در: داد ادامه  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس.بیشترین سود عایدشان می شود

ه سبب کشت بهاره محصول، تمام دوران تولید ب که داد توسعه همدان و اصفهان بزرگ، خراسان های استان در را قند چغندر بر آب

 تاناس در پاییزه قند چغندر کشت توسعه با حالیکه در  بدون بارش اتفاق می افتاد که این امر بر بحران منابع آبی دامن می زد؛

وی با اشاره به اینکه کشور با تنش آب شدید روبروست، یادآور شد: در گذشته .شود می تامین بارندگی از مصرفی آب عمده خوزستان

ر حالیکه شد دهای هر منطقه، کشت چغندر قند در مناطقی توسعه یافت که نباید کشت میبه سبب بی اطالعی مدیران از پتانسیل

 .مزیت تولید در هر منطقه در نظر گرفته شد آمایش سرزمین،با 

http://www.yjc.ir/fa/news/6407777/%D9%81%D9%82%D8%AF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/news/6407777/%D9%81%D9%82%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۳تاریخ: 

 سیستان و بلوچستان/ برنامه ریزی برای عرضه گندم و خرما در بورسلزوم ایجاد نمایندگی بورس کاال در 

بورس کاال بستری مناسب برای عرضه کاالهای کشاورزی به ویژه در استان هایی است که فصل برداشت محصوالت به دلیل شرایط 

 می برداشت گندم بوده، بورس کاال اقلیمی زودتر شروع می شود و با توجه به این که سیستان و بلوچستان، استانی است که آغاز گر

 .تواند سازوکاری را برای جلوگیری از سردرگمی و کاهش دغدغه های کشاورزان در دستور کار قرار دهد

علیم یارمحمدی، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با ایانا گفت: بهتر است سازوکار بورس برای بیشتر 

و  تواند جنبه صادراتی داشته باشدویژه در شرایطی هستیم که تولید محصوالت میرد استفاده قرار بگیرد بهتولیدات کشاورزی مو

کشورهای همسایه به محصوالت کشاورزی ایران نیاز دارند و اگر از طریق بورس کاال بتوانیم بخشی از تولید محصوالت کشاورزی را 

وی افزود: از وزیر جهاد کشاورزی که از عرضه گندم در بورس کاال خبر داده  .عرضه کنیم، بخش صادرات را هم تقویت کرده ایم

ای برای اصالح خرید پر هزینه تضمینی است؛ البته در ابتدا بخشی از گندم در بورس است، حمایت می کنیم چرا که این اقدام، مقدمه

یارمحمدی به عرضه گندم  .ضه گندم در بورس باشیمکاال عرضه خواهد شد تا به مرور با رفع موانع احتمالی، شاهد افزایش عر

کشاورزان در استان های مختلف در بورس کاال اشاره کرد و گفت: برای توسعه فرهنگ استفاده از مکانیسم بورس کاال در شهرستان 

 اال مباشرینی را برایها، از ایجاد نمایندگی های بورس کاال در سراسر کشور استقبال می کنیم؛ البته به احتمال فراوان بورس ک

تسهیل در امور در نظر گرفته است اما اگر نمایندگی بورس کاال در مناطق گرمسیر مانند استان سیستان و بلوچستان ایجاد شود، 

وی با بیان این که شهرستان  .تسریع و تسهیل و کاهش مشکالت را در عرضه گندم و سایر محصوالت بورس کاال خواهیم داشت

شود تصریح کرد: اکثر کشاورزان این شهرستان در روزهای ن شهرستانی در کشور است که برداشت گندم از آن آغاز میسرباز، نخستی

نخست برداشت گندم، دچار سرگردانی هستند. برداشت گندم در استان سیستان و بلوچستان تقریباً دو ماه زودتر از برداشت گندم 

با معضل تحویل گندم مواجه بودند. براین اساس اگر بورس کاال، نمایندگی را در این  در دیگر مناطق کشور است و همیشه کشاورزان

ج شود تا آنها زودتر به دسترنکار به کشت محصول شده و باعث میاستان ایجاد کند اتفاقی است که باعث ترغیب کشاورزان گندم

دانم، افزود: من هم مانند م و دغدغه گندمکاران را به خوبی میکار هستاین نماینده مردم زاهدان با بیان اینکه خود گندم.خود برسند

کاران فروخته ام و متأسفانه وجه آن با ماه ها تاخیر پرداخت شد کاران کشورم، گندم را از طریق خرید تضمینی به گندمدیگر گندم

از بورس کاال در مسیر اصالح نظام خرید تضمینی گذارند؛ از این رو باید با استفاده کاران چه شرایطی را پشت سر میدانم گندمو می

  .یعنی همان برنامه وزیر جهاد کشاورزی حرکت کنیم

 دولت برای عرضه خرما در بورس کاال برنامه ریزی کند

ار هزار هکت 75یارمحمدی در ادامه با اشاره به وضعیت تولید خرما در این استان بیان کرد: در جنوب استان سیستان و بلوچستان با 

خرما دومین تولیدکننده خرما در کشور هستیم. متأسفانه اقدام ویژه ای در خصوص بهبود شرایط خرید این محصول صورت نگرفته 

 .برندها میکنند و سود عمده خرید خرما را واسطهها خرما را از کشاورزان که جایی برای نگهداری خرما ندارند، خریداری میو واسطه

ریزی کند تا کشاورزان این بخش نیز با انگیزه ن به دولت پیشنهاد کرد تا برای عرضه خرما در بورس کاال برنامهنماینده مردم زاهدا

 .بیشتر و بدون حضور واسطه های پر شمار بتوانند از حاصل زحمات و دسترنج خودشان استفاده کنند

http://www.iana.ir/fa/news/51215/%D9%84%D8%B2%D9%88% 
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 اقتصاد کالن

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۱تاریخ: 

 ساخت مجتمع فرآوری گوشت در قزاقستان توسط ایران

ی و بسته فرآور پایگاه خبری آستانه تایمز اعالم کرد: شرکت ایرانی آرگو پورتال با کمک شرکت قزاق اینوست، در ساخت یک مجتمع

 .گذاری کرده استبندی گوشت حالل سرمایه

 تشرک کمک با پورتال آرگو ایرانی شرکت تایمز؛ آستانه خبری پایگاه از نقل به  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

گذاری در منطقه صنعتی اوندیریس در شهر سمی سرمایه بسته بندی گوشت حالل مجتمع فرآوری و یک ساخت در اینوست، قزاق

 .کرده است

میلیون دالر است. بر اساس اعالم قزاق اینوست، ساخت این  21.5گذاری خارجی صورت گرفته در این پروژه حدود میزان سرمایه

 .مجتمع امسال آغاز می شود

 گذاری و توسعه قزاقستانپروژه سرمایه گذاری با کمیته سرمایه گذاری وزارت سرمایهشرکت آرگو پورتال قراردادی برای اجرای یک 

گذاری برای شرکت های خارجی در قزاقستان امیر شکرچی، مدیر شرکت آرگو پورتال گفت: فضای مساعد سرمایه.به امضا رسانده است

ی شرکت قزاق اینوست و دولت منطقه ای شرق قزاقستان وی افزود: ما از نزدیک در حال همکاری با دفتر نمایندگ.ایجاد شده است

قرار است خطوط تولید مدرن و با بهره وری باال در این مجتمع نصب شود و .کندهستیم که به طور کامل از پروژه ما حمایت می

مرکز فرآوری  راس گاو در این 400هزار راس گوساله و  2همچنین قرار است روزانه .فرصت شغلی جدید ایجاد شود 250حدود 

 .شوند

 .درصد محصول تولیدی آن به ایران صادر خواهد شد 90هدف اصلی این مرکز صادرات است و 

مادینا بایسالبایوا، مدیر منطقه ای شرکت قزاق اینوست هم در این باره گفت: قزاق اینوست به فعالیت های خود در حمایت از این 

می دهد. دستور کار ما به دست آوردن تعرفه های ترجیحی گمرکی و مالیاتی، گرفتن پروژه برای احداث مجتمع فرآوری گوشت ادامه 

 .یارانه و حمایت از نظر صدور روادید است

مقامات دولت منطقه ای شرق قزاقستان قرار است در اواخر ماه ژانویه به ایران سفر کنند. شرکت ملی قزاق اینوست دارای دفاتر 

نسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و ترکیه است که وظایفه آنها انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی و نمایندگی در کشورهای چین، فرا

 .شناسایی حوزه های عالقمندی این شرکت ها است

http://www.yjc.ir/fa/news/6407817/%D8%B3%D8%A7%D8% 
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 اقتصاد کالن

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۴تاریخ: 

 در بخش کشاورزی ۹۷های الیحه بودجه ضد و نقیض

های درصدی بودجه اعتبارات بخش تملک دارایی 18با وجود اینکه معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد از افزایش 

 .ای خبر داده، اما نمایندگان مجلس نظر دیگری دارندسرمایه

به سبب دارا بودن نقش حیاتی در  بخش کشاورزی ،جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش

تامین غذای مورد نیاز و تحقق امنیت غذایی از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می رود که در کشورهای در حال توسعه 

 .فعالیت های این بخش از لحاظ ایجاد اشتغال نیز اهمیت فراوانی دارد

های درصدی بودجه اعتبارات بخش تملک دارایی 18اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش چندی پیش معاون برنامه ریزی و امور 

، نسبت به بودجه سال قبل ،خبر داد در حالیکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی نظر دیگری 97ای در الیحه بودجه سال سرمایه

گذاری و در نهایت رونق کشاورزی از جمله اهداف اقتصادی یه، افزایش سرمارونق صادراتبا وجود آنکه افزایش ظرفیت تولید، .دارند

 . درصدی بودجه با این سیاست مغایرت دارد 13مقاومتی به شمار می رود، اما کاهش 

 با واکنش شدید نمایندگان و افزایش بودجه سایر بخش های اقتصادیالبته ناگفته نماند که کاهش بودجه بخش کشاورزی و 

است، در حالیکه در بودجه سال آینده به سبب اهمیت این بخش در تامین امنیت غذایی و رهایی از وابستگی کشاورزان روبرو شده 

 .به کشورهای بیگانه انتظار می رفت ، جز اولویت های دولت قرار گیرد

با انتقاد   صنعت،تجارت و کشاورزی محمد علی شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار

از کاهش شدید بودجه در بخش آب و کشاورزی، اظهار کرد: با توجه به کاهش شدید اعتبار در الیحه بودجه انتظار می رود که در 

 .کمیسیون تلفیق این میزان جبران شود

ششم توسعه اولویت اول و چهار چالش اصلی کشور به شمار می رود، اما نسبت  وی افزود: باوجود آنکه آب و محیط زیست در برنامه

درصد کاهش یافت که این امر بیانگر آن است که دولت در عمل توجه چندانی به آب  50به سال گذشته در الیحه بودجه اعتبار 

شاورزی انتظار می رود که مصوبات کمیسیون شاعری ادامه داد: با توجه به کاهش چشمگیر اعتبارات خرید تضمینی محصوالت ک.ندارد

 .کشاورزی در کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار گیرد

محصول در بودجه سال آینده، بیان کرد: براساس مفاد  خرید تضمینیسخنگوی کمیسیون کشاورزی با اشاره به کمرنگ شدن 

ینی های الزم درباره جلوگیری از این اقدام داده شده برنامه ششم توسعه، خرید تضمینی در سال آینده کمرنگ خواهد شد که پیش ب

 .است و در غیر این صورت خرید تضمینی با مشکالت جدی روبرو خواهد بود

 واکنش شدید کشاورزان به کاهش بودجه بخش کشاورزی

اظهار کرد: اگرچه  صنعت،تجارت و کشاورزی راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار

بودجه پیشنهادی بخش کشاورزی در الیحه سال آینده در برخی زمینه ها با رشد روبرو بوده، اما در مجموع نسبت به مدت مشابه 

 .سال قبل کاهش یافته است

سیاست کلی دولت و وزارت جهاد کشاورزی اجرای  :افزودوی از اجرای سیاست قیمت تضمینی در سال زراعی جدید خبر داد و 

 .به همراه دارداست که این امر افزایش کیفیت و شفافیت قیمت را  بازار بورسسیاست قیمت تضمینی و هدایت محصول به سمت 

فشار مضاعف بر کشاورزان وارد می کند که درجهت پایداری تولید،  قیمت تضمینی گندم نوری ادامه داد: اجرای یکباره سیاست

 .سیاست قیمت تضمینی باید به مرور پیاده شود
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 .ینده خبرداداین عضو کمیسیون کشاورزی از کاهش بودجه زیرساخت های آب و خاک و صنایع تبدیلی در الیحه سال آ

وی با اشاره به اینکه کشاورزان نسبت به کاهش بودجه بخش کشاورزی در بودجه سال آینده معترض هستند، تصریح کرد: براساس 

 .برنامه ششم توسعه، ورود بخش خصوصی و مشارکت با دولت راهگشای جبران کاهش بودجه سال آینده است

 درصد کاهش یافت 13بودجه بخش کشاورزی 

با انتقاد از کاهش   صنعت،تجارت و کشاورزی اپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگارعباس پ

 5 ه طور متوسطبودجه بخش کشاورزی و افزایش سایر بخش های اقتصادی اظهار کرد: با توجه به آنکه بودجه بسیاری از بخش ها ب

 .درصد کاهش داشته است 13، منفی 96در مقایسه با سال  97درصد افزایش یافته، اما در بخش کشاورزی بودجه سال  15تا 

درصدی به رقم  9تا  8هزار میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: بودجه کشور با افزایش  348را  96وی مجموع بودجه کشور در سال 

 .مان افزایش یافته و این بدان معناست که رشد بودجه به سایر بخش های اقتصادی اختصاص یافته استهزار میلیارد تو 368

هزار و  4؛ حدود  96پاپی زاده درباه آخرین وضعیت اعتبارات ملی بخش کشاورزی گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در سال 

 96میلیارد تومان رسید و در مقابل هزینه های ملی در سال  300هزار و  2 درصد به 47میلیارد تومان بود که این رقم با منفی  400

 .میلیارد تومان رسید 470درصدی به هزار و  14میلیارد تومان بود که در بودجه سال آینده با افزایش  280هزار و 

ت ها از قبیل آب و خاک بیانگر کاهش بودجه توسعه زیرساخ کاهش اعتبارات ملی بخش کشاورزی به گفته این مقام مسئول؛

 .است

 97میلیارد تومان بود که در سال  900هزار و  8؛ 96ای و هزینه ملی در سال های تملک دارایی سرمایهوی ادامه داد: مجموع یارانه

 .میلیارد تومان رسید 900هزار و  5درصد به  33.5با کاهش 

یابد تحقق می اقتصاد مقاومتی بودجه بخش کشاورزی، سیاست عضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سوال که با وجود کاهش

های اقتصادی، اولویت اول اقتصاد مقاومتی است و در شرایطی کانهیا خیر، یادآور شد: تامین امنیت غذایی و مقاوم سازی در مقابل ت

کند تامین امنیت غذایی مردم از سیاست های مهم اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، انتظار می رود که بخش که دولت ادعا می

 .کشاورزی جز اولویت های اول دولت باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/6406501/%D8%B6%D8%%D-AF9% 
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 اقتصاد کالن

 فودپرس ۱۳۹6بهمن ماه  7شنبه 

 محصول کشاورزی چه شد؟ ۴۴۰ای از حذف ارز مبادله

قلم محصول کشاورزی تا پایان سال  440ای از رییس سازمان توسعه تجارت اعالم کرد: برای بررسی حذف ارز مبادله <کشاورزی

 .شودگیری میای در این باره تصمیمجاری فرصت است و برای حمایت از تولید، با نظام تعرفه

طرح شده بود؛ موضوعی که رییس سازمان توسعه قلم محصول م 440ای از های گذشته اخباری مبنی بر حذف ارز مبادلهدر ماه 

تعرفه وارداتی تعریف شده  7700تجارت نیز در نشست خبری خود در آذرماه آن را تایید و اعالم کرد: در حال حاضر در کشور حدود 

 .اندای به سمت ارز آزاد رفتهمورد از ارز مبادله 5400و از این رقم 

توان برای قلم محصول را پیشنهاد داده که می 440مدتی است وزارت جهاد کشاورزی نیز مجتبی خسروتاج همچنین گفته بود که 

   .ای از ارز آزاد استفاده کردآنها به جای ارز مبادله

های جدید در آینده نزدیک هایی مبنی بر عملیاتی شدن تعرفهبا گذشت حدود دو ماه از این اظهارات و درحالیکه در آن دوره صحبت

بود، هنوز در این زمینه اتفاقی رخ نداده است. این در حالی است که در مقطع زمانی اعالم این موضوع، درباره آثار تورمی  مطرح شده

 .این تصمیم انتقادات متعددی مطرح شد

سیدگی ی رسرنوشت این طرح به ایسنا گفت: با توجه به اینکه کمیسیون قانونی برا حال پس از گذشت حدود دو ماه، خسروتاج درباره

شود، در این کمیسیون نمایندگان مختلفی از نهادهای دولتی به تعرفه واردات و صادرات طبق قانون، کمیسیون ماده یک محسوب می

 .های خصوصی حضور داشته و بررسی این موضوع در دستور کار کمیسیون ماده یک قرار گرفته استو بخش

برای بررسی این موضوع تا پایان سال جاری فرصت وجود دارد و با توجه به اینکه  معدن و تجارت تاکید کرد: معاون وزیر صنعت، 

ای جهت حمایت از تولید حرکت شود، این موضوع در دستور کار قرار سیاست و تاکید دولت این است که در حد مقدور با نظام تعرفه

 .یردهای الزم صورت گشود تا پایان سال جاری درباره آن بحثدارد و تالش می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d94f6a04b05f4ca68dfb5f 
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 اقتصاد کالن

 فودپرس ۱۳۹6بهمن ماه  5پنج شنبه 

 درصد ۱۰ماه، تورم دورقمی شد/شاخص تورم دی

، 1395نسبت به دوره مشابه در  1396ماه بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی <مواد غذایی

 .درصد است 10معادل 

 .بر اساس اعالم بانک مرکزی، نرخ تورم دی ماه دو رقمی شد 

به شرح  1395=100دست آمده از شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه خالصه نتایج به

 :زیر است

 0.4رسید که نسبت به ماه قبل  112.4به عدد  1396ماه شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی -

 .درصد افزایش یافت

 .درصد افزایش داشته است 9.7نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل  1396ماه ور در دیشاخص مذک -

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=6d6eb28f0dd74 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۲تاریخ: 

 های دهم و یازدهم+نمودارمقایسه نوسان قیمت برنج داخلی و خارجی در دولت

 .دهد که قیمت این محصول در دولت یازدهم از ثبات بیشتری برخوردار بوده استنگاهی به نوسان قیمت برنج نشان می

به میزان دو هزار  88نج داخلی در سال دهد که قیمت هر کیلوگرم بربه گزارش خبرنگار ایانا، آمار منتشر شده بانک مرکزی نشان می

تومان رسیده است.  380)پایان دولت دهم( به هفت هزار و  92تومان به طور متوسط بوده که این مقدار تا تابستان سال  980و 

 درصد. 147دهد؛ یعنی تومان افزایش نشان می 400بنابراین نرخ آن در طول مدت چهار سال، چهار هزار و 

به میزان پنج هزار  96یعنی ابتدای شروع به کار دولت یازدهم تا مرداد  92ست که قیمت این محصول از مرداد سال این در حالی ا

 درصد رشد قیمت. 71تومان رسیده. به عبارتی  200و 

 وضعیت برنج وارداتی 

ومان در هر کیلوگرم بوده است. این ت 800حدود یک هزار و  88با استناد به آمار بانک مرکزی، قیمت برنج وارداتی در تابستان سال 

تومان رسید. بهای برنج وارداتی تا اواخر  900به چهار هزار و  92درصد رشد در تابستان  174در حالی است که نرخ این محصول با 

کشور، درصد باال رفت.شایان ذکر است که در حال حاضر، مصرف سرانه برنج در  10تومان یعنی  495دولت یازدهم نیز به میزان 

کیلوگرم به ازای هر نفر در سال است که این عدد در دولت دهم نیز همین  40طبق گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، حدود 

شود که کل نیاز برنج کشور در سال بیش از سه میلیون تن باشد. تولید برنج داخلی در دولت دهم بین مقدار بود. بنابراین برآورد می

هزار تن تخمین  400تا دو میلیون و  200هزار تن و در دولت یازدهم بین دو میلیون و  700ا یک میلیون و ت 500یک میلیون و 

 شود.زده می
http://www.iana.ir/fa/news/51202/%D9%85%D9%82%D8% 
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 محصوالتاقتصاد 

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۴تاریخ: 

 قیمت تعیین شده برنج توسط دولت، باالتر از دالالن است

 .های تنظیم بازار برنج، دو پیشنهاد به دولت دادیکی از شالیکاران گیالن، در ارتباط با سیاست

ر عرصه کشاورزی استخوان خرد کرده، امروز ها دبه گزارش خبرنگار ایانا، یکی از برنجکاران منطقه گیالن، به عنوان فردی که سال

در تماس با ایانا، گفت: دولت برای حمایت از کشاورزان دو راه بیشتر ندارد؛ یا تغییر زمان خرید برنج از تولیدکنندگان و یا به تعویق 

 انداختن زمان واردات این محصول.

 اند، دیگر اعالم خرید اینشان را گرفتهبرنجکاران، محصول خود را فروخته و پولنژاد، افزود: وقتی تا مهر ماه، تقریبا تمام احمد روشن

محصول از کشاورز در اوایل زمستان، توجیهی ندارد، جز نماندن برنج روی دست کشاورزان. بنابراین بهتر است سال آینده خرید برنج 

 توسط مباشران دولت، از شهریور ماه اتفاق بیفتد.

خوشبختانه قیمت خرید دولت باالتر از دالالن است. زیرا دالالن تا چند ماه پیش این محصول را حداکثر هشت  به گفته وی، البته

 هزار تومان است. 9خریدند. این در حالی است که نرخ پیشنهادی دولت، باالی تومان می 500هزار و 

ی دانست و ادامه داد: امسال به دلیل اینکه واردات برنج، این کشاورز، یکی از مشکالت سال جاری برنج را واردات زودهنگام نوع خارج

زودتر اتفاق افتاد، کمی بازار داخلی را تحت تاثیر قرار داد. بنابراین بهتر است راه واردات این محصول حداقل تا اواخر آذرماه بسته 

 باشد.
ttp://www.iana.ir/fa/news/h51220/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۱۱/۰۵ : تاریخ

 دهدوهوا گزارش میفارس از وضعیت آب

زدگی با ورود سامانه جوی آوری محصوالت باغی برای جلوگیری از یخلزوم جمع سرمای هوا در پایتخت و برخی شهرها از شنبه/ 

تازه، کاهش قابل توجه دما روزهای جمعه تا شنبه در شمال غرب و غرب کشور و روزهای شنبه تا یکشنبه در مناطق شمالی، مرکزی 

زدگی در مناطق شمالی کشور توصیه محصوالت باغی قابل برداشت برای جلوگیری از خسارت یخآوری دهد؛ جمعو تهران رخ می

های پیشیابی هواشناسی با ورود سامانه بارشی ها و نقشه، براساس آخرین دادهخبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار اقتصادی .شودمی

 .یابدا اواخر وقت امروز بارش در مناطق غرب و جنوب غرب گسترش میاز سمت شمال غرب ت

 .های خوزستان و ایالم با خیزش گردوخاک مواجه هستندبه دلیل افزایش وزش باد از اواخر وقت امروز و همچنین فردا، استان

دلیل کاهش دما به تدریج در روز شنبه بارش گیرد همچنین به فردا بارش مرکز کشور و ارتفاعات غربی و مرکزی البرز را نیز در بر می

 .های البرز و زاگرس به شکل برف خواهد بوددر غرب دامنه

شود؛ همچنین کاهش دما در شمال غرب و غرب بینی میِرو در مناطقی از کشور پیشافت محسوس دما از روز جمعه تا یکشنبه پیش

نیز تهران روزهای شنبه تا یکشنبه قابل توجه خواهد بود و توده هوای  کشور روزهای جمعه تا شنبه و در مناطق شمالی، مرکزی و

 .شنبه هفته آینده تداوم خواهد داشتسرد تا سه

های البرز بارش های کوهستانی شمال، شمال غرب و دامنهاز روز شنبه تا اواخر وقت روز یکشنبه در برخی مناطق به خصوص جاده

 .کاهش دید خواهد شد برف همراه با وزش باد موجب کوالک و

رود صبح یکشنبه مناطق سردسیر در آذربایجان کاهش دما از روز شنبه هفته آینده تا یکشنبه قابل توجه خواهد بود و انتظار می

درجه سلسیوس برسد؛ همچنین کاهش قابل مالحظه دما در سواحل دریای خزر  -20تا  -15غربی و شرقی و اردبیل کمینه دما به 

  .درجه سلسیوس خواهد رسید -6ای گیالن کمینه دما به حدود تا یکشنبه خواهد بود و در مناطق جلگه از روز شنبه

 و گیالن در البرز شمالی هایدامنه های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل،بارش برف در استان 1396/11/06روز جمعه 

بارش باران در کرمانشاه، شمال ایالم، همدان، مرکزی، چهارمحال بختیاری، ارتفاعات خوزستان، زنجان،  و کردستان و مازندران غرب

 .شود که در ارتفاعات بارش به صورت برف خواهد بودبینی میالبرز و تهران پیش قزوین،

، کردستان، کرمانشاه، شمال ایالم، همدان، های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیلبارش برف در استان 1396/11/07 روز شنبه

مرکزی، غرب اصفهان، چهارمحال بختیاری و بارش باران در گیالن، غرب و ارتفاعات مازندران، گلستان، ارتفاعات خوزستان، زنجان، 

بود و  برف خواهد ها بارش به شکلشود که در مناطق کوهستانی و سردسیر این استانبینی میقزوین، لرستان، البرز و تهران پیش

  .های یاد شده نیز بارش برف رخ دهدتدریج در سایر مناطق استانشود که بهبینی میپیش

غرب و غرب کشور بین جمعه تا شنبه و در مناطق شمال، مرکز و تهران بین شنبه تا یکشنبه قابل توجه خواهد کاهش دما در شمال

 برخی در غربداوم خواهد داشت بطوری که کمینه دما در روز یکشنبه در شمالشنبه هفته آینده تبود و هوای نسبی سرد تا سه

 سلسیوس درجه -6 تا -2 بین دوشنبه صبح در دما کمینه شمالی سواحل در و رسید خواهد سلسیوس درجه -20 حدود به مناطق

 .شودمی بینی پیش چهارشنبه روز از دما افزایش روند مجددا و رسید خواهد

شود و الزم است محدودیت در تردد شناورهای سبک و ماهیگیری در نظر بینی میاز اواخر جمعه تا یکشنبه مواج پیشدریای خزر 

 .گرفته شود
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 دگیلغزن از ناشی مخاطرات با مواجهه از اجتناب یا کاهش برای مناسب سفر زمان انتخاب شود کهبا توجه به شرایط فوق توصیه می

 .غرب و شمال کشور و همچنین تجهیز خودرو به تجهیزات زمستانی انجام شودتانی غرب، شمالسکوه هایجاده در دید کاهش و

آوری محصوالت باغی ویژه مصرف گاز برای اجتناب از افت فشار در شبکه گازرسانی، جمعتوجه به مصرف بهینه سوخت و انرژی به

 و هاگلخانه در دما تنظیم و سوخت مصرف در مدیریت و زدگی در مناطق شمالی کشورقابل برداشت برای اجتناب از خسارت یخ

 .است ضروری احتمالی هایخسارت از جلوگیری برای زنبور کندوهای و هادامداری

، اوایل ابریشود و روز شنبه آسمان تهران نیمهبینی میهمراه با وزش باد، گاهی بارش باران پیشابری تا ابری،آسمان تهران فردا نیمه

درجه  4و  11شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران بینی میباد شدید، گاهی بارش باران و گاهی بارش برف پیششب وزش 

 .خواهد بود

 درجه زیر صفر سردترین 7ترین و اردبیل و همدان با کمینه دمای درجه باالی صفر گرم 25روز آینده بندرعباس با بیشینه دمای 

درجه خواهد بود همچنین روز شنبه در اردبیل بیشینه  (-1حالی است که بیشینه دما فردا در اردبیل ) مراکز استان هستند؛ این در

 .( درجه خواهد بود-11( درجه و کمینه دمای )-3دما )

 .استان صفر و زیر صفر درجه خواهد بود 16فردا کمینه دمای 

متر ثبت شد؛ بارش در سال گذشته در همین میلی 36.5امسال  ماهدی 29میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

درصد بارش سال گذشته است، بیشترین میزان بارش در هفته هفدهم  72متر بود،بنابراین بارش سال جاری میلی 50.7بازه زمانی 

 .متر بودمیلی 58سال زراعی متعلق به کیاشهر در استان گیالن به میزان 

 .مشاهده کنند اینجا از را کشاورزینند جزئیات دیگری خبرنامه هفتگی هواشناسی تواکاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961105001392 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۹۶/۱۱/۰۵ : تاریخ

 سال آینده  ۴های بحرانی گردوغبار خوزستان به پایان رسید/ اتمام فاز بعدی تا فاز اول مهار کانون

های بحرانی گردوغبار امسال به پایان رسیده و تا چهار سال آینده فاز دوم پروژه فاز اول مهار کانون مدیر مؤسسه جهاد نصر گفت:

  .جرایی خواهد شدهای گردوغبار خوزستان ابرای مهار تمام کانون

های ، یداهلل شمایلی امروز در بازدید از پروژه انتقال آب کارون از طریق کانال به کانونخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شده است، گفت: بحث مقابله با ریزگردها ریزگرد خوزستان که به دستور رئیس جمهور از اسفند سال گذشته و در عرض سه ماه حفر 

شد اما با وقوع گردوغبار شدید در هشتم سالیان سال بود که در خوزستان مطرح بود ولی به دلیل مشکالت دیگر توجه چندانی نمی

 .بهمن سال گذشته رئیس جمهوری شخصاً دستور رسیدگی فوری دادند

این مهم به مؤسسه جهاد نصر به عنوان بازوی اجرایی محول شد که در ابتدا های حجتی وزیر جهاد کشاورزی وی افزود: با بررسی

ها کمی زمان برد و پس از توافق برای بازسازی نهرهای کشاورزی، تقبل خسارت رضایت اهالی روستای منطقه برای استفاده از زمین

 .م اسفندماه سال گذشته کار را آغاز کردیمهای زمین و خرید آن برای اجرای پروژه از دهمحصوالت کشت شده و پرداخت هزینه

هزار هکتار از  42های بحرانی ریزگردها را احیا کنیم، افزود: فعالً مهار هزار هکتار از کانون 350شمایلی با اشاره به اینکه باید 

 .ودب 96های فوق بحرانی مانند منطقه جنوب و جنوب شرق اهواز انجام شده که اولویت اول ما در سال کانون

ماره ترین آن کانون شوی این را هم گفت که هفت کانون بحرانی گردوغبار در خوزستان شناسایی شده است که بزرگترین و خطرناک

 .چهار و معروف به جنوب شرق اهواز است

ومتر حفر کنیم، کیل 47های آبی توانستیم یک کانال به طول مدیر مؤسسه جهاد نصر با اشاره به این نکته که با توجه به محدودیت

متر مکعب در ثانیه است که از اسفند سال گذشته با بسیج امکانات ظرف سه ماه  20متر و دبی آب  30افزود: عرض این کانال 

 های منطقه خوزستان فرم باتالقیتوانستیم حدود شش میلیون متر مکعب عملیات خاکبرداری انجام دهیم و با توجه به اینکه زمین

 .تر خواهد بودرسیم کار کمی مشکلفر دو متر در زمین به آب میدارند و پس از ح

کشت نهالی همچون نهال گز و کهور که جزو گیاهان مقاوم  هزار هکتار طرح کنترل ریزگردها گفت: 42وی در مورد جزئیات اجرای 

 .انجام شده استها از جمله کارهایی است که طی یک سال اخیر به خشکی هستند، قرق مرتع و مرطوب کردن زمین

رویه سدها، کاهش بارندگی، تعلیف بیش از های کانونی گردوغبار را احداث بیمدیر مؤسسه جهاد نصر از عوامل اصلی ایجاد بحران

 .های بحرانی گردوغبار ایجاد شودها و گرمای زیاد سبب شده است که پوشش گیاهی از بین رفته و کانونحد دام

های بحرانی تولید باید تا ظرف چهار سال کانون 1400آغاز خواهد شد، گفت: تا سال  97از سال شمایلی همچنین فاز دوم که 

 .بنیی شده در استان خوزستان مهار خواهد شدهای پیشگردوغبار با استراتژی

ویژه اهواز  به گزارش فارس، طی چندسال گذشته خوزستان به طور مداوم شاهد بروز پدیده گردوغبار شدید در شهرهای مختلف به

های ریوی و همچنین تعطیلی است که این مسئله سبب از بین رفتن محصوالت کشاروزی، آسیب به افراد به ویژه ایجاد بیماری

های بحرانی ایجاد گردوغبار ادارات و مدارس شده از سال گذشته با دستور ویژه رئیس جمهور و اختصاص بودجه ردیف جداگانه، کانون

ها کاری و احیای زمینهای بحرانی تا سطح نهالهایی همچون انتقال آب کارون به کانونیی شد که با اجرای پروژهدر خوزستان شناسا

 .تا حدی گردوغبار در حال مهار شدن است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961105000661 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۹۶/۱۱/۰۲ : تاریخ

 دهد وهوای کشور گزارش میفارس از وضعیت آب

گیری توده گردوخاک روی غرب/ افزایش دما در اغلب نقاط کشور فردا با شکلجنوبکاهش کیفیت هوا و تشکیل غبار در غرب و 

  .شودبینی میمجدداً در این مناطق کاهش کیفیت هوا و افزایش غبار پیش کشور عراق و نفوذ آن به جنوب غرب و غرب کشور،

های پیشیابی و هواشناسی، امروز در اغلب مناطق کشور جوی ، براساس آخرین نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .استپایدار حاکم و با افزایش دما همراه 

شود،همچنین در مناطق شرق و جنوب شرقی کشور در امروز به تدریج از غلظت گردوغبار در جنوب غرب و جنوب کشور کاسته می

 .برخی ساعات وزش باد شدید ادامه دارد

دت در این م شود،بینی میهای گیالن و اردبیل وزش باد شدید جنوبی پیششنبه در استاناز بعدازظهر امروز تا اواسط وقت روز سه

 .درجه خواهد بود 6تا  4افزایش دما در سواحل خزر بین 

شنبه و شنبه با گذر موج تراز میانی جو در برخی مناطق غرب، شمال غرب و زاگرس مرکزی و در اواخر وقت روز سهبعدازظهر سه

 .شودنی میبیهای جنوبی البرز، افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده پیشروز چهارشنبه در دامنه

گیری توده گردوخاک روی کشور عراق و نفوذ آن به جنوب غرب و غرب کشور، مجدداً در این مناطق شنبه با شکلهمچنین روز سه

شود؛ امروز و فردا در اغلب مناطق کشور افزایش دما داریم که در شرق و جنوب شرق کشور بینی میکاهش کیفیت هوا و غبار پیش

، شودبینی میشنبه وزش باد شدید در گیالن و اردبیل پیشاز بعدازظهر امروز تا اواسط وقت روز سه.اهد بوددرجه خو 10تا  5بین 

 .یابددرجه افزایش می 6تا  4های ساحلی دریای خزر دمای هوا همچنین طی این مدت در استان

مینه شود، بیشینه و کبینی میاحتمال بارش پراکنده پیشآسمان تهران فردا کمی ابری همراه با غبار محلی، اواخر وقت افزایش ابر با 

 .درجه خواهد بود 5و  15دما فردا در تهران به ترتیب 

درجه زیر صفر سردترین  7ترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای درجه باالی صفر گرم 23روز آینده بندرعباس با بیشینه دمای 

 .مرکز استان خواهد بود

 .استان صفر و زیر صفر درجه خواهد بود 14در  فردا کمینه دما

متر ثبت شد؛ بارش در سال گذشته در همین میلی 36.5ماه امسال دی 29میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

در هفته هفدهم  درصد بارش سال گذشته است، بیشترین میزان بارش 72متر بود،بنابراین بارش سال جاری میلی 50.7بازه زمانی 

 .متر بودمیلی 58سال زراعی متعلق به کیاشهر در استان گیالن به میزان 

 .مشاهده کنند را از اینجاتوانند جزئیات دیگری خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی کاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961102001399 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۱تاریخ: 

 ریزگرد بیشتر، محصول کشاورزی کمتر

 .گذارندکنند و بر میزان برداشت محصول آن اثر میریزگردها محصوالت کشاورزی را آلوده می

 گذارند.کنند و بر میزان برداشت محصول آن اثر میریزگردها محصوالت کشاورزی را آلوده می

ت بر کشاورزی را انتقال آفاترین تاثیر ریزگردها به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرکل محیط زیست استان خوزستان نخستین و مهم

د که اندهد. بخشی از متخصصان تحقیقاتی را انجام دادهگوید: ریزگردها بخش مهمی از آفات گیاهی را با خود انتقال میداند و میمی

ت از ردهد ریزگردها بر محصول نخیالت خوزستان تاثیر بسیار منفی دارد. مشکل دیگر از بین رفتن شغل کشاورزی و مهاجنشان می

گذاری بخش کشاورزی دارد. های گرد و غبار قرار دارند. این موضوع هم تاثیر مستقیم بر کاهش سرمایهروستاهایی است که در کانون

زاده کشاورزی را احمدرضا الهیجانهمچنین محصوالت کشاورزی آلوده در بلندمدت بر میزان برداشت و کاهش محصول تأثیر دارد.

ترین دلیل ترین و اصلیدهد: مهموگو با خبرنگار ایانا توضیح میداند و هم متأثر از ریزگردها. وی در گفتهم عامل ریزگردها می

 اند.های غبار ساز در داخل خوزستان فعال شدهاست. به دلیل تغییرات اقلیمی کانون وجود آمدن ریزگردها کاهش بارندگیبه

ها کشت دیم و آبی انجام هایی واقع است که تا چند سال پیش در این زمینزمین های غبار درست درکند: این کانونوی اضافه می

سال پیش زیر  10ها تا گیرد. این زمینهای مارون، جراحی و زهره نشات میشد. در واقع کانون از حوزه پایین دست رودخانهمی

 ها دیگر قابل کشت نیستند. مینسازی اراضی و عدم مدیریت مصرف آب این زکشت بودند؛ اما به دلیل یکپارچه

کند: تا این لحظه تخمین دقیق و مشخصی از میزان خسارت بر محصوالت کشاورزی وجود ندارد. تهیه چنین زاده بیان میالهیجان

های مختلف از جمله گردشگری، صنعت، های مربوطه انجام شود. ما از بخشگزارشی به طور کامل تخصصی است و باید توسط بخش

ایم که گزارش دقیق و کارشناسی در مورد میزان های آب و خاک و محصوالت کشاورزی درخواست کردههای انسانی، خسارترتخسا

کند: وزارت جهاد کشاورزی استان خوزستان گزارش مدون خسارات وارده از ریزگردها به بخش مربوطه را ارائه دهند. وی عنوان می

های موردی مانند میزان خسارت در زنبورداری یا دامداری تهیه شده؛ اما گزارش است. البته گزارشو کاملی در این زمینه ارائه نکرده 

دامه گوید و اها میکاملی تهیه نشده است. مدیرکل محیط زیست استان خوزستان از اجبار و تکلیف نهادها در مورد تهیه این گزارش

اند که نتایج و شده« مکلف»ربط های ذیمطرح شده است. نهادها و دستگاهها در جلسات ستاد ریزگردها دهد: تهیه این گزارشمی

ها به غیر شرکت توزیع برق که گزارش کاملی از ها از خسارات تخمینی ریزگردها را ارائه دهند. اما هیچ کدام از این دستگاهبررسی

 دست ما نرسیده است./ میزان خسارات وارده شده و خسارات احتمالی تهیه کرده است، هنوز گزارشی به
http://www.iana.ir/fa/news/51200/%D8%B1%DB%8 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۱تاریخ: 

 دهدمحصوالت کشاورزی را افزایش میهزار کشاورز خوزستانی/ ریزگردها آفات  2۷۰اعالم وضعیت اضطراری به 

صبح شروع به کار کردند. اما ریزگردها بر تمامی زوایای  10برابر حد مجاز رسید و امروز ادارات از ساعت  66ریزگردها در خوزستان به 

 .است های کشاورزی استان را نیز تحت تاثیر خود قرار دادهزندگی خوزستان تاثیر گذاشته و محصوالت کشاورزی و زمین

کوروش بهادری مدیرکل هواشناسی استان خوزستان معتقد است ریزگردها به طور مستقیم تاثیر منفی بر  به گزارش خبرنگار ایانا،

کند: ازدید هواشناسی غبار و ریزگردها عالوه بر اثرات زیست محیطی، تشدید وگو با ایانا عنوان میکشاورزی دارد. او امروز در گفت

 کشاورزی نیز تاثیر مستقیم دارد. کما اینکه ریزگردها در کاهش بارش بسیار موثر هستند.   ب به بهداشت روانی برها و آسیبیماری

گوید: افزایش ریزگردها باعث باال رفتن دمای ابرها و سترون شدن آنها او در توضیح بیشتر نحوه تاثیر ریزگردها بر کشاورزی می

متر میلی 10ییر شرایط اقلیمی را به دنبال دارد. در حالت عادی بارندگی در اهواز باید حدود شود. این اتفاق کاهش بارندگی و تغمی

 متر رسیده است. میلی 0.7باشد که به دلیل این تغییرات جوی، میزان بارش اهواز امسال به 

کیلومتر بارش در همین مقطع  50کند: این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که در شهر رامهرمز با فاصله هوایی بهادری اضافه می

متر بوده است. ریزگردها عالوه بر کاهش بارندگی موجب نشست خاک بر روی گیاهان و اقالم کشاورزی و همچنین میلی 17زمانی 

هد: دشود. مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در مورد منشا این ریزگردها توضیح میهای گیاهی مییزمینه ساز رشد انواع بیمار

های داخلی بوده است. اما ریزگردهای دیروز و منشا این ریزگردها در هفته گذشته )جمعه( بیشتر منشاء داخلی و از کانون

 اند. ن شدهامروز)یکشنبه( منشاء خارجی داشته و از کشور عراق وارد ایرا

ربط و همین اطالع رسانی عمومی از هفته گذشته آغاز شده است. از روز کند: اطالع رسانی به نهادهای مربوطه و ذیاو اضافه می

 شنبه اطالعیه و روزچهارشنبه نیز اخطاریه منتشر شد. جمعه سپس دوشنبه، اطالع رسانی شد؛ پس از آن روز سه

شده، همکاران در گوید: در روزهایی که اعالم وضع هواشناسی میبهادری در مورد نحوه اطالع رسانی به نهادها و کشاورزان می

اند. )توسعه هواشناسی کاربردی کشاورزی( به کشاورزان اعالم وضعیت اضطراری کرده« تهک»هواشناسی خوزستان از طریق سامانه 

 دهد. واسطه پوشش میشاورز ساکن استان خوزستان را به طور مستقیم و بیهزار ک 270این سامانه بیش از 

رسانی باشد )چه در سرما و چه در گرما یا شرایط خاص( به کشاورزان کند: این سامانه در همه روزهایی که نیاز به اطالعاو اضافه می

ریزی برای کشاورزان است. در حال ع برنامهها در حقیقت به نوعی منبع و مرجکند. این پیامکمستقیم اطالع رسانی می

های چند منظوره داشته و شود تا استفادههای هواشناسی جدید در مراکز تحقیقی وزارت جهاد کشاورزی نصب میایستگاه  حاضر

 وزارت جهاد کشاورزی نیز از موضع و وضعیت هوا اطالع یابد.
http://www.iana.ir/fa/news/51199/%D8%A7%D8%B9%D9%84% 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۱تاریخ: 

 آثار و تبعات ریزگردهای خوزستان بر بخش کشاورزی و گونه های جانوری و گیاهی

 .های جانوری را نیز تهدید می کندمزارع کشاورزی و سایر گونهریزگردها تبعاتی دارد که ضمن نارضایتی مردم، حیات 

 علیرضا صفاخو: -خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا(

 های جانوری را نیز تهدید می کند.ریزگردها تبعاتی دارد که ضمن نارضایتی مردم، حیات مزارع کشاورزی و سایر گونه

با خبرنگار ایانا نسبت به نداشتن دغدغه جدی نزد هر آنکس که می تواند در این پیام هشدار آمیز محمد درویش است در گفت و گو 

ریشه کنی ریزگردهای بالی خانمان سوز این روزها کاری کند؛ اما، نمی کند! بالیی که به گفته دوریش، گاهی هم در ظاهر روی 

کشورمان وارد می سازد. از جمله، ماحصل خوش و خوبش را نشان می دهد اما نیش خود را به حیات گونه های حیاتی محیط زیست 

گزارش اخیر جمعی از همکاران محمد درویش در مرکز صفی آباد دزفول است که مشخص می کند نوعی سن گندم که هر ساله 

 خسارت سنگینی به گندم زارهای منطقه می زده، با پدیده ریزگردها ضربه فنی شده و دیگر به جان گندم ها نمی افتد، اما روی نا

درصد باکتری های کشاورزی است که مفید هستند و در طول دو دهه اخیر به دالیل شرایط رو به  99مطبوع آن تهدید به نابودی 

 آشفتگی محیط زیست منطقه نابود شده اند.

وی با بیان این که تا امروز هنوز عمق فاجعه برای همگان ملموس نشده است، به مثال: دیگری از تبعات ریزگردها برای بخش حیات 

گونه های گیاهی و جانوری اشاره می کند که بالتبع گریبان محصوالت کشاورزی را نیز می گیرد و آن پسرفت خط برف در مناطق 

ره شده و با جذب بیشتر نور خورشید و در نتیجه آب شدن زودهنگام ذخایر برفی در ابتدای بهار به مرتفعی است که با ریزگردها تی

 جای ابتدای تابستان، زودتر از موعد مقرر از بین می روند. 

مختل شدن فرآیند فتوسنتز درختان و گیاهان تولید کننده محصوالت کشاورزی که با پر شدن خلل برگ ها رخ می دهد، از دیگر 

تبعات ناگوار ریزگردها بر اکوسیستم منطقه است که این فعال محیط زیستی آن را یادآور می شود. اما درویش متاثر از سبقه فعالیت 

ها و مطالعات محیط زیستی خود، نمی تواند به عمق دیگری از فاجعه ریزگردها اشاره نکند و آن مثالی است از تاثیرات مخرب 

به گفته وی یکی از دالیل خشک شدن بلوط ها و بنه ها همین مساله ریزگردهاست که امکان فتوسنتز را ریزگردها بر منابع طبیعی. 

گرفته و موجب تضعیف این پوشش گیاهی می شوند. اتفاقی که کاهش مقاومت آن ها مقابل سوسک چوبخوار را به همراه دارد. یا از 

که الرو حشرات مزاحم را می خورند و مانع توسعه این گونه آفات در  بین رفتن پرندگانی مانند دارکوب سر سرخ و دارکوب باغی

 مزارع و باغات و پوشش های گیاهی منطقه می شدند.

درویش که تاثر را می شد در میانه توصیف اش از عمق این فاجعه ضد حیاتی احساس کرد، وقتی با این پرسش خبرنگار ایانا مواجه 

ست محیطی و محقق و فعال این بخش چه چشم اندازی را برای بخش کشاورزی و حیات می شود که در مقام یک صاحب نظر زی

سایر گونه های زنده متصور است، به گفتن این جمله بسنده می کند که شاید در خودش معانی عمیقی را هویدا می کند و آن این 

ترهم، کسی متوجه عمق آنچه در حاال رخ دادن است، شاید تا نیم قرن آینده و بروز فجایع بسیار سنگین تر و جبران ناپذیر "است: 

اما این که چه راهکارهای برای نجات از این فاجعه می توان اتخاذ کرد پرسش دیگری است که از درویش می پرسیم و او این "نشود. 

ری مسووالنه دولت های گونه می گوید: برای خروج از این مخمصه چند اقدام باید به صورت موازی پیش رود. نخست آن که با همکا

ایران، ترکیه، عراق و سوریه حق آبه رودخانه های منتهی به میان رودان و بین النهرین حفظ شود که متاسفانه خوش بینی زیادی 

کشور هیچ نوع نگرانی جدی برای آینده پرمخاطره این وضعیت ندارند. چرا که ترکیه  4برای اجرای این گزینه وجود ندارد، زیرا هر 

کشور دیگر هم پیوسته و مشتاقانه در حال احداث  3این باور است که دود این گرد و غبارها به چشم شهروندان آن ها نمی رود و  بر
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برابر بزرگ ترین سد ایران یعنی کرخه است  3در سوریه که  "اسد"سدهای بزرگ و متعدد بر روی رودخانه ها هستند. از سد بزرگ 

که اجازه ورود یک قطره آب را به عراق  ا سد داریان درایران روی سرشاخه های دجله در کردستانگرفته تا سد موصل در عراق ی

 میلیارد متر مکعبی احداث کرده است.  120نخواهد داد. این در حالی است که ترکیه هم در حوضه آبخیر دجله و فرات!مخزنی 

هنگی سازمان ملل متحد اتفاق مثبتی در این روند رخ نخواهد داد، می درویش با بیان اینکه تا زمان تغییر رویکرد این کشورها با هما

افزاید: و این امر محقق نخواهد شد مگر آنکه جریان های ترورریستی و توتالیتر منطقه موضع خود را برای تحقق توسعه پایدار تغییر 

هزار هکتار را جهت استفاده گونه های  700 دهند.این صاحب نظر محیط زیست با اشاره به اینکه ایران در اقدام یک جانبه خود

گیاهی سازگار با شرایط بیابانی و رها کردن آب در شادگان و هورالعظیم شناسایی کرده است اما شرط توفیق آن توقف طرح های 

 سدسازی و کشت برنج در پایاب سد کرخه است.
http://www.iana.ir/fa/news/51198/%D8%A2%D8%AB%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۳تاریخ: 

 های ریزگرد در اهوازاجرای مدل های فنی مهندسی در کانون

 .بحرانی جنوب شرق اهواز انجام شده استاستاندار خوزستان گفت: عملیات بیولوژیک و حفر کانال در عرصه های فوق 

 استاندار خوزستان گفت: عملیات بیولوژیک و حفر کانال در عرصه های فوق بحرانی جنوب شرق اهواز انجام شده است.

 استان خوزستان/استاندار خوزستان در بازدید از عرصه های بحرانی گرد و خاک در منطقه جنوب شرق اهواز گفت: دو مدل فنی -ایانا

 منظور آبرسانی و  در عملیات مقابله با ریزگردهای این منطقه صورت گرفته است که یکی از این مدل ها حفر کانال به  مهندسی

 پس از آن مرطوب سازی تاالب شریفه در این کانون ها است.  مرطوب سازی تاالب منصوره و

همچنین مالچ پاشی و غرق کردن دیگر عملیاتی است که در این غالمرضا شریعتی افزود: عملیات بیولوژیک از جمله کاشت نهال و 

 است که با رفع موانع ذکر شده مانعی برای آبگیری تاالب منصوره وجود نخواهد داشت.  منطقه

هزار هکتار از کانون های  320سال آینده  5وی اظهار امیدواری کرد سال های آینده نیز با همین سرعت کارها انجام شود تا ظرف 

 عال ریزگرد نهالکاری شوند.ف
http://www.iana.ir/fa/news/51214/%D8%A7%D8%AC%D8%B1 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۱تاریخ: 

 وارداتی استدرصد بازار چوب ایران،  ۷۰

 .های موجود در بازار؛ وارداتی استدرصد چوب 70رییس اتحادیه فروشندگان چوب گفت: به علت کمبود منابع، بیش از 

 صنعت، تجارت واسماعیل الهیان رئیس اتحادیه فروشندگان چوب و تخته و سه الیی و فرآورده های چوبی در گفتگو با خبرنگار 

 های چوبتراشهدر خصوص مواد اولیه موجود در بازار اظهار کرد: بخش زیادی از  کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

موجود در بازار وارداتی است. بسیاری از این کاالها از روسیه و گرجستان وارد کشور شده و مابقی هم به صورت اندک از کشور هلند 

ها از دیگر کشور بوده و تمام وی در ادامه افزود: کمبود منابع و مواد اولیه کافی، علت اصلی واردات این تراشه.بازار عرضه می شوددر 

 .نمونه های خارجی به صورت قانونی وارد کشور شده است

 دادند رارق بحرانی وضعیت در را کشور هایجنگل  درختان، رویه بی قطع با الهیان تصریح کرد: در سالهای گذشته برخی افراد سودجو

با پیگیری  ه شده ایم؛ البته مواج مشکل با دارند نیاز چوب به که محصوالتی تولید و چوبی هایتراشه بخش در ما سبب همین به و

 .ربط وضعیت جنگل های کشور در شرایط مطلوبی قرار گرفته استاقدامات سازمان های ذی

 موجود های چوب کیفیت: داد ادامه است، وارداتی بازار، در موجود های چوب درصد 70 از بیش اینکه این عضو اتاق اصناف با بیان

ی های داخلی بهتر است، اما به علت کمبود در منابع؛ بخش اندکی از سهم بازار در اختیار نمونهخارج های نمونه از مراتب به کشور در

  .قرار دارد

 .د در بازار وارداتی بوده و مابقی آن نمونه های داخلی استموجو MDF از درصد 50 به گفته وی ؛

رئیس اتحادیه فروشندگان چوب و تخته و سه الیی و فرآورده های چوبی تاکید کرد: در حال حاضر در تولید نئوپان در کشور به 

 .خودکفایی رسیده ایم و بخش اعظم نیاز بازار توسط تولیدات داخلی در این بخش تامین می شود

خود را محاسبه و پرداخت کرده اند، اما سازمان امور  مالیات در خصوص رکود بازار فروشندگان چوب گفت: با وجود اینکه کسبه وی

گزارش فصلی افراد را تقاضا کرده و جریمه های سنگینی برای کسبه در نظر گرفته که این امر برای  (169مالیاتی) براساس ماده 

های بیمه، وزارت کار از دیگر مشکالتی است که موجب شده تا بخش زیادی از همچنین سنگ اندازیافراد مشکل ساز شده است؛ 

 .واحدهای تولیدی و صنفی با تعطیلی مواجه شوند

الهیان در خاتمه یادآور شد: نوسان بازار و وارداتی بودن بخش اعظم تولیدات موجود در بازار؛ موجب افزایش قیمت کاالها شده ، به 

 .درصدی مواجه شده است 20چوب روسی با رشد قیمت  طوریکه

http://www.yjc.ir/fa/news/6403299/%DB%B7%DB%B0%D-8%AF 
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 انتصابات
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 انگور/کشمش
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 قیمت هابازار و 
 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۲تاریخ: 

 های تنظیم بازارواردکنندگان ناراضی از سیاست

پس از اینکه شرکت بازرگانی دولتی خبر خرید برنج داخلی را اعالم کرد شوک جدیدی به قیمت بازار برنج وارد شد. خبری که نشان 

است. اما هم زمانی اعالم این خبر با آزادشدن واردات برنج داد دولت اقدام به خرید برنج از کشاورزان و تولیدکنندگان کرده 

 .خارجی،رکود بازار این محصول که قوت اصلی مردم ایران است، به هم ریخت

به گزارش خبرنگار ایانا، فدایی، مدیرعامل یک واحد شالکوبی مدرن و در عین حال نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی 

گوید: البته این است خبر خرید برنج توسط دولت تغییری در بازار به وجود نیاورده است. او به ایانا میایران در گیالن معتقد 

 واردکنندگان برنج بودند که بیشتر سعی کردند بازار را متالطم کنند. 

الی که قیمت برنج امروز تومان خریداری کند، در ح 100هزار و  9کند: در حال حاضر قرار است دولت برنج را با قیمت او اضافه می

دهد که قیمت برنجی که دولت اعالم کرده است بیشتر هزار تومان است. این موضوع هم نشان می 10تا  500هزارو  9در بازار بین 

 به جهت تنظیم بازار بوده است.

 ننده را دارد. رسد با اعالم این خبر دولت بیشتر قصد کمک به مصرف کننده و تولید کفدایی معتقد است به نظر می

کند: اقدام دولت برای خرید برنج با قیمتی که اعالم شده، نه تولید کننده و مصرف کننده بلکه فقط بازار را برای او اضافه می

توسط های مخلوط شده و با کیفیت مبینی است که برنجتر کرده است. با توجه به قیمت اعالم شده قابل پیشفروشندگان برنج خراب

 آورند. و نه مرغوب برای فروش میبه باال 

نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران معتقد است درحال حاضر بیشتر فروشندگان عمده محصول مرغوب را در انبار 

( 96ها در فصل قبل کشت )مرداد تومان است. همین برنج 700هزار و  10در حال حاضر کیلویی  دهد: این برنجدارند و توضیح می

 تومان بود. 700هزار و 11

تومان به صورت تضمین  100هزار و  9تومانی را  700هزار و  11تا  10کند: وقتی کشاورز یا خریدار عمده باید برنج او اضافه می

شود که بیشتر به مصرف کننده سود گذاری باعث میشود. این شیوه قیمتخرید بفروشد و سود بانکی هم بدهد مشکل ایجاد می

 د. البته به یک نکته مهم دیگر نیز توجه کنید که برنج ایرانی همچنان خریدار دارد اما قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده است.ببر

آورد. متاسفانه نبود یک سندیکای معین و مشخص برای کشاورزان کند: این موضوع مشکالت بیشتری را به وجود میفدایی یادآور می

که هر کیلو  هاست و در حالیترین برنجزند. براساس نظر کارشناسان فائو برنج ایرانی یکی از باکیفیتن میبه این موضوع بیشتر دام

 از این برنج در بازار جهانی حدود دو پوند است که قیمت برنج هندی حدود پنج پوند است. 
://www.iana.ir/fa/news/http51205/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8 
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 بازار و قیمت ها 

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۴تاریخ: 

 اندسرا نمانده است/ شالیکاران بیشتر محصول خود را فروختهدیگر برنجی در دست کشاورزان صومعه

 .محصول تولید شده را فروخته اندیکی از کشاورزان نمونه شمال کشور، معتقد است که بیشتر شالیکاران، 

هایی که ارقام محلی کشت سرا، گفت: در حال حاضر بیشتر کشاورزان به ویژه آنبه گزارش خبرنگار ایانا، برنجکار منطقه صومعه

ورزان، نژاد، با اشاره به تصمیم دولت برای خرید برنج داخلی از کشااند.محمد جواد کریمیکنند، تمام محصول خود را فروختهمی

شد تا کشاورزان بتوانند حق انتخاب داشته باشند. زیرا در زمان افزود: بهتر بود که این تصمیم حداکثر تا اواسط شهریور ماه گرفته می

کنونی بیشتر محصول در دست دالالن است و حتی برخی کشاورزان برای خودمصرفی نیز برنج ندارند.به گفته وی، اما شاید این 

ست.این ها بسیار عالی ای ارقام پرمحصول، صرفه اقتصادی داشته باشد. زیرا قیمت تعیین شده از طرف دولت، برای آنتصمیم دولت برا

گونی تولید  60کشاورز که پنج هکتار شالی را در اختیار دارد، معتقد است اگر از ارقام محلی مانند دم سیاه و هاشمی، در هر هکتار، 

 گونی هم افزایش خواهد یافت. 120ام پرمحصول، تا شود، این عدد در ارتباط با ارق
http://www.iana.ir/fa/news/51227/%D8%AF%DB%8C%DA% 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۱تاریخ: 

 معضلی در چرخه تولید و توزیع محصوالت کشاورزیها، واسطه

 .قائم مقام خانه کشاورز گفت: وجود واسطه ها و دالالن یکی از مشکالت عمده در چرخه تولید و توزیع محصوالت کشاورزی است

با  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی عنایت اهلل بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار

ه به ه طوریکاظهار کرد: نقش تعاونی ها برحسب اساسنامه دیده نشده است، ب بخش کشاورزیانتقاد از نقش کمرنگ تعاونی ها در 

 .سبب دخالت دولت کارایی خود را از دست داده اند

وی افزود: با توجه به آنکه تعاونی ها با سرمایه مردم در استان ها تشکیل می شود، اما مدیرعامل آن به سبب نقش حاکمیتی دولت 

 .از کارمندان بازنشسته انتخاب می شود

در بخش بیان کرد: براساس اساسنامه، دولت در وظایف تعاونی ها تنها باید سیاست  هانقش پررنگ تعاونی بیابانی با اشاره به ضرورت

 .کندنظارتی خود را اعمال کند، چرا که موکول شدن وظایف تعاونی ها به دولت، کار دولت را سنگین تر می

 .به خوبی ایفا کنند به گفته وی؛ دخالت دولت در کار تعاونی و اتحادیه ها موجب شده تا آنها نتوانند نقش خود را

قائم مقام خانه کشاورز با اشاره به اینکه یکی از مشکالت عمده در چرخه تولید و توزیع محصوالت واسطه گری است، یادآور شد: 

 این امور باید به تعاونی ها واگذار ذخیره سازی میوه شب عیدکند. برای تقویت تعاونی ها ضربه مهلکی به انحصار گرایی وارد می

 .، چراکه کمبود نظارت و واسطه گری اختالف زیاد قیمت از تولید تا توزیع را به همراه داردشود

http://www.yjc.ir/fa/news/6406361/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۴تاریخ: 

 تومان رسید ۷۶۳۰مرغ در بازار/ قیمت مرغ به نرخ جدید مرغ و تخم

 .مرغ در بازار خبر دادرئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت نرخ مرغ و تخم

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

تومان،  009هزار و  4خ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری نر امروز: گفت و داد خبر بازار در مرغ قیمت تومانی 130  ، از افزایشجوان

 630هزار و  7و خرده فروشی  930هزار و  6تومان، توزیع درب واحد های صنفی  780هزار و  6مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است

 .تومان است 930هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  930هزار و  6به گفته وی؛ نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

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

 .هزار تومان است 16مرغ 

ی دانست و افزود: البته نرخ کنون نوسان قیمت مرغرئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزایش تقاضا در روزهای ابتدایی ماه را دلیل اصلی 

 .مرغ با نرخ واقعی خود و جبران زیان مرغداران فاصله دارد

 .تومان اعالم کرد 900هزار و  7تا  800هزار و  7و مرغ آماده به طبخ  100تا هزار و  5وی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده 

توجه به افزایش تولید پیش بینی می شود که قیمت مرغ از  یوسف خانی قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با

 .اوایل هفته آینده با کاهش در بازار روبرو شود

 و هزار 7 تا 500 و هزار 7  هابه گفته وی با توجه به میزان باالی جوجه ریزی در ایام پایانی سال نرخ هر کیلو مرغ در خرده فروشی

 .بود خواهد تومان 800

در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ هر شانه تخم مرغ به سبب کاهش  افزایش قیمت تخم مرغنده و ماهی از رئیس اتحادیه پر

 .تومان است که افزایش مجدد قیمت تخم مرغ در روزهای آتی قیمت تخم مرغ دور از انتظار نیست 500هزار و  14تولید 

 امر این  ومانی هر شانه تخم مرغ در بازار دوام زیادی نیاورد، تصریح کرد:ت 600هزار و  12یوسف خانی با اشاره به اینکه نرخ مصوب 

 .است بازار در کنندگان مصرف استقابل عدم و وارداتی های مرغ تخم نامناسب توزیع از ناشی

http://www.yjc.ir/fa/news/6411779/%D9%86%D8%B1%D8%%D-AE8 
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 برنامه و سیاست ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۴تاریخ: 

 تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی ، واردات گندم را به همراه دارد

 .میلیون تنی گندم را به همراه داشت 7، واردات 86-85یک مقام مسئول گفت: ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار

ماه از آغاز فصل  5های جدید نیست، اظهار کرد: با گذشت خبری از اعالم نرخ قانون خرید تضمینی،با بیان اینکه برخالف  ،جوان

ای به کمیسیون اقتصادی، کشاورزی مجلس شورای اسالمی و وزیر جهاد کشاورزی نوشتیم که نتیجه این مکاتبات این کشت، نامه

 .می نامه ای به رئیس جمهور نوشتند و خواستار تسریع در اجرای قانون خرید تضمینی شدندنماینده مجلس شورای اسال 153بود که 

وی با اشاره به سرگردانی و بالتکلیفی کشاورزان افزود: اگر دولت برای سال زراعی جدید در نظر دارد که بر خالف قانون عمل کند و 

 .چیست؟  نرخ نرخ خرید محصوالت را افزایش ندهد، پس دلیل تاخیر در اعالم

های بعد تاثیرگذار است یا خیر، بیان کرد: در سال کاهش تولید گندمایمانی در پاسخ به این سوال که بی توجهی به قانون خرید در 

برخی گندمکاران چاره ای جز کشت گندم ندارند و به همین خاطر این امر در کاهش سطح زیر کشت محصول تاثیر چندانی ندارد؛ 

 .گیری کشاورزان را به همراه داشته باشدتکرار پی در پی آن می تواند، تغییر در اتخاذ تصمیمهر چند که 

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: رعایت نرخ خرید تضمینی بر حسب تورم یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار در 

و زیر  واردات گندم تواند،می د توجیه اقتصادی تولید برای کشاورزان پایداری تولید و خودکفایی محصوالت به شمار می رود که نبو

در سال زراعی  د تضمینی گندمثبات نرخ خریدرصد،  30باالی  تورم به گفته وی؛ با وجود.سوال بردن خودکفایی را به بارآورد

 .میلیون تنی گندم را به همراه داشت 7، واردات 86-85و  84-85

ت ها و توسعه مکانیزاسیون نیازمند حمایهای تولید، کشاورزان برای تامین نهادهایمانی در خاتمه یادآور شد: با توجه به باال بودن هزینه

ذشته های گقانون نرخ خرید تضمینی ، تضعیف بنیه مالی کشاورزان و همانند سالدولت هستند که به همین خاطر بی توجهی به 

 .زیر سوال بردن خودکفایی و واردات مجدد گندم را در بر خواهد داشت

http://www.yjc.ir/fa/news/6410152/%D8%AA%D8%A7%D8% 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۵تاریخ: 

 اقالم اساسی شب عید با چاشنی گرانی!/ نوسات نرخ ارز چقدر روی قیمت کاال تاثیرگذار است؟

های و اگر، در این گزارش به اما 97های مردم ایران معطوف شده به قیمت نهایی اقالم اساسی شب عید این روز ترین دغدغهمهم

 .گرانی کاال پرداخته شده است

ماه تا شب عید بیشتر فاصله نداریم  2حدود  صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش خبرنگار 

یک حساب و کتاب ساده در می یابیم که افزایش خرید افراد  و هرساله حضور مردم در بازار موجب رشد تقاضا می شود. براساس

سبب باالرفتن قیمت کاالها شده، اما این بار نوسانات بازار ارز و روند صعودی نرخ آن معادالت رابرهم ریخته به همین سبب مسئوالن 

 .و کاهش نگرانی در این زمینه هستند کنترل قیمت کاالها در بازار دولت هم به دنبال

با ابراز اطمینان به جامعه نسبت  همین راستا روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار،در 

به اینکه منابع الزم برای تأمین مایحتاج مردم پیش بینی و تهیه شده است، از دستگاه های دولتی خواست تا با تأمین ذخایر کاالهای 

 .فضایی با ثبات و آرام در بازار ایجاد کنند ارت بر قیمت ها،اساسی مورد نیاز و نظ

 های پایانی سال، گفت: دولتهای مورد نیاز مردم در روزهای دولتی برای تأمین کاالجهانگیری با تاکید بر برنامه ریزی همه دستگاه

ته است و مردم نباید از این بابت نگرانی به کار بس های اساسی مردم در شب عیدتأمین اقالم و کاال تمام تالش خود را برای

وی همکاری اصناف و تولیدکنندگان بخش خصوصی با دستگاه های دولتی را در این خصوص ضروری خواند و افزود: .داشته باشند

مسئول،  یممکن است برخی کاالها به طور مقطعی و به دالیل غیرقابل پیش بینی، نوسان قیمت پیدا کند اما با تالش همه دستگاه ها

 .وضعیت بازار در روزهای منتهی به پایان سال اطمینان بخش خواهد بود

اما هنوز اما و اگرهای زیادی از برخی کارشناسان و صاحب نظران در خصوص تاثیرات افزایش نرخ ارز و میزان خرید بر قیمت کاالهای 

 .تعدادی از روسای اتحادیه های صنفی رفته ایممصرفی و پر تقاضا شب عید مردم به گوش می رسد، به همین علت به سراغ 

 شودباال رفتن نرخ ارز باعث افزایش نرخ پایانی کاال می

از نرخ  دتاثیری پذیری تولی؛ با اشاره به صنعت،تجارت و کشاورزی مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار

های شود، شامل مواد اولیه و کاالهایی که از مبادی رسمی وارد کشور میدرصد از کاال 85اظهار کرد: مطابق آمار رسمی بیش از  ارز

 .شودشوند. براین اساس باال رفتن نرخ ارز باعث افزایش نرخ پایانی کاال میای است که به صورت مستقیم در تولید مصرف میسرمایه

های ق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در طی سالیان اخر، بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و قیمتعضو اتا

 .شودفعلی بازار، مردم قدرت خرید ندارند و افزایش نرخ ارز باعث بازگشت به رکود تورمی در کشور می

ویی شود و از ساد کشور دارد؛ از یک سو باعث افزایش واقعی کاال و خدمات میای بر اقتصوی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز تاثیر عمده

 .یابدمیافزایش  تورمهای خود را با افزایش قیمت بسنجند، در نتیجه شود تا مردم کاالسبب می

درصدمنابع ارزی کشور در کنترل  80عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نقش کلیدی دولت در مدیریت نرخ ارز تصریح کرد: بیش از 

توان این گونه بررسی کرد یا دولت توانایی کنترل نرخ ارز را ندارد و یا به صورت عمدی با دولت است. این افزایش قیمت ارز را می

 .رخ ارز، سعی در تامین بخشی از کسری بودجه را داردافزایش ن

ه هایی کحریری در پایان با رد این موضوع که داللی برخی از فروشندگان ارز باعث افزایش قیمت ارز شده است، گفت: مجموع دالر

تواند اردی رقمی نیست و نمیمیلی 100رسد که در برابر بازار شود به حدود یک میلیارد دالر میدر گردش بازار، خرید و فروش می

 .تاثیر محسوس و بلندمدتی ، داشته باشد
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 است کرده کساد را پوشاک بازار  افزایش نرخ ارز 

در خصوص   اورزیصنعت،تجارت و کشابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در گفتگو با خبرنگار 

ک ی تاثیرات نوسانات بازار ارز بر کاالهای بازار شب عید اظهار کرد: تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازار دو جنبه را به دنبال خواهد داشت. از

طرفی  ا ازدهد، امطرف باال رفتن نرخ ارز اثر مثبتی بر کاالهای داخلی داشته و فضای تولیدات داخلی را از تعطیلی خارج و بهبود می

 قدرت خرید مردم روندی درنتیجه شد، خواهد کسادی ایجاد سبب قیمت افزایش این و داشته  تاثیر مستقیم بر کاالهای وارداتی

 .و افزایش قیمت موجب تشدید پایین رفتن قدرت خرید و بروز تورم می شود نزولی پیدا کرده

میان تولیدکنندگان داخلی شده، چراکه باال رفتن قیمت ارز موجب کاهش وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز سبب ایجاد فضای رقابتی 

 .واردات خواهد شد

اظهار کرد: بخش  صنعت،تجارت و کشاورزی مجتبی درودیان رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان نیز در گفتگو با خبرنگار

کاالهای داخلی موجود در بازار به سبب اینکه تولید آنها برای چند ماه قبل بوده و یا قسمتی از مواد اولیه کاالها وارداتی زیادی از 

بوده، افزایش نرخ ارز بر این تولیدات تاثیری نداشته است؛ اما اگر باالرفتن قیمت ارز ادامه دار باشد، ارزش کاالها بعد از آغاز سال 

 .گیردی به خود میجدید، روندی صعود

 .به گفته وی؛ افزایش قیمت ارز تنها بر کاالهای وارداتی موجود در بازار تاثیر مستقیم خواهد داشت

  کفش شب عید، گران نخواهد شد

با بیان اینکه در حال حاضر بازار در  و کشاورزی صنعت،تجارترسول شجری رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز در گفتگو با خبرنگار 

کاهش قدرت خرید مردم که در پی آن موجب پایین آمدن میزان تقاضا در بازار شده،  :وضعیت رکود شدیدی قرار دارد، اظهار کرد

و  هعرضه مواجه بود بازار کفش با مازادسبب می شود تا افزایش نرخ ارز تاثیر چندانی بر قیمت کاالها نداشته باشد. هم اکنون 

 .کسبه به علت کاهش میزان فروششان، دست به باال بردن قیمت ها نخواهند زد

وی در ادامه افزود: نوسانات بازار ارز تاثیر بسیاری بر قیمت مواد اولیه خواهد داشت، به همین منظور به محض رشد میزان تقاضا در 

خود خواهد گرفت؛ قیمت کاالها هم افزایش داشته و باالخره باال رفتن قیمت بازار که با نزدیک شدن به شب عید روندی صعودی به 

 .ارز تاثیر منفی بر بازار خواهد گذاشت

 گذاردقیمت دالر صد درصد در نرخ بلور و چینی تاثیر می 

اظهار  رزیصنعت،تجارت و کشاواحمد رحمانی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوستر ، بلور و چینی در گفتگو با خبرنگار 

درصد شده است که البته این روند ادامه دار  5کرد: اقالم بلور و چینی وارداتی به سبب افزایش نرخ ارز، دچار رشد قیمت بیش از 

 .تغییر نکرده است به علت رکود حاکم بر بازار قیمت لوسترخواهد بود، اما در حال حاضر 

 دهش سبب حوزه این در فعال افراد مالی گردش آمدن پایین و موجود کساد فروش، میزان کاهش: کرد تصریح  این عضو اتاق اصناف

 .هد گذاشتخوا را خود صددرصدی تاثیر ارز نرخ رفتن باال ، تقاضا میزان رشد صورت در اما شود، کاسته ارز نرخ افزایش اثر تا

 مرکزی توانایی مدیریت نرخ ارز را داردبانک  

با بیان اینکه نرخ ارز نقش مستقیمی در  صنعت،تجارت و کشاورزییحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار 

های دنیا نقش کلیدی در اقتصاد دارد و افت و خیز آن تاثیر سایر کشور نرخ ارز در کشور مانند :قدرت خرید مردم دارد، اظهار کرد

 .گذاردمستقیمی بر قدرت خرید مردم می
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هایی ، بیان کرد: ایران جزو معدود کشورنوسانات نرخ ارز در ایران شدت بیشتری داردعضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه 

های اساسی از طریق واردات تامین این تاثیرپذیری به دلیل این است که عمده نیاز است که وابستگی شدیدی به نرخ ارز دارد و

 .کندشود، بنابراین نرخ ارز نقش حیاتی را در این میان بازی میمی

ود بهای دیگر تابعی از عرضه و تقاضاست که در صورت کمآل اسحاق با اشاره به مازاد ارز در کشور تصریح کرد: قیمت ارز مانند کاال 

های میلیارد دالر و کل هزینه 900عرضه و افزایش تقاضا، قیمت آن افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکه میزان ارز جاری در کشور 

 .میلیارد دالر است از لحاظ عرضه ارز، مشکلی در بازار وجود ندارد 70جاری 

های ناشی از فروش نفت، گاز و منابع پتروشیمی است ارز درآمد وی با اشاره به منابع عرضه و تقاضا در کشور اذعان کرد: منبع اصلی

های خارجی است، همچنین عمده تقاضای ارز مربوط به کاال و بخشی از آن صادرات غیرنفتی بازرگانان و ورود ارز از طریق توریست

 .افرتی داردهای خارجی است که نیاز به ارز مسشود و یا سفرو خدماتی است که از خارج کشور تامین می

ذار است و تاثیرگ مسائل اقتصادیهای سیاسی افزود: سیاست خارجی نیز بر آل اسحاق با تاکید بر تاثیرگذاری اقتصاد از تنش

 .باعث افزایش قیمت ارز شده است  های سیاسی و مشکالت برجام،بحران

های خارجی است، بیان کرد: دشمنان عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه افزایش نرخ ارز ناشی از فضاسازی دشمنان و رسانه

 های اقتصادی در تالش هستندین این بار با ایجاد تنشای عایدشان نشده، بنابراجمهوری اسالمی از اقدامات خصمانه سیاسی نتیجه

 .وضعیت اقتصادی کشور را متالطم کنند و باعث افزایش نارضایتی مردم شوند

تومان است، گفت: با توجه به منابع ارزی کشور و  200هزار و  4تا  4آل اسحاق در پایان با بیان اینکه نقطه تعادل قیمت ارز بین 

 .گرددت و بانک مرکزی این افزایش نرخ ارز متوقف خواهد شد و بازار به حالت تعادل باز میتوانایی و تدبیر دول

http://www.yjc.ir/fa/news/6412270/%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰7تاریخ: 

 آجیل شب عید به طور کامل تأمین شده است

 .رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار از تأمین کامل نیاز بازار به آجیل و خشکبار ایام عید خبر داد

اتحادیه فروشندگان آجیل و  رئیس به نقل از صدا و سیما، مصطفی احمدی ،ن جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارا به گزارش

های گذشته، اظهار کرد: پسته مورد نیاز بازار با توجه به هزار تن پسته در سال جاری مانند سال 180با اشاره به تولید  خشکبار

 .حجم مناسب تولید به صورت کامل تأمین شده است

هزار تن از این رقم در داخل کشور و مابقی وارد کشور خواهد  7تا  6هزار تن اعالم کرد و گفت:  16تا  15وی نیاز بازار به مغز بادام را 

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار با اشاره به سه برابر شدن مصرف آجیل و خشکبار در ایام عید نسبت به شب چله .شد

ه به کاهش قابل توجه مصرف آجیل در تابستان صاحبان واحدهای صنفی در این بخش تمایل به فروش کاالی خود ادامه داد : با توج

احمدی قیمت تخمه ژاپنی شور و تخمه کدو را در ایام اوج مصرف .دارند بنابراین سعی بر آن است که افزایش قیمت نداشته باشیم

انست و گفت: توصیه می شود برای ایام عید مردم بیشتر انواع تخمه را خرید بسیار مناسب و دارای صرفه اقتصادی برای خانوار د

هزار تن است ادامه داد : تولید این محصول صد در صد ایرانی بیش از  25تا  20وی با اشاره به اینکه مصرف تخمه در ایام عید .کنند

یه آجیل و خشکبار با اشاره به ورود واحدهای صنفی رئیس اتحاد.هزار تن است که این حجم تولید قیمت آن را کاهش داده است 50

غیر مرتبط با صنف آجیل و خشکبار به این بخش در ایام نوروز گفت: این واحدها آجیل بی کیفیت به مردم عرضه می کنند که به 

نفی دارای احدهای صدلیل تغییر شغل پس از ایام نوروز شکایات مردم قابل پیگیری نیست بنابراین مصرف کنندگان باید فقط از و

 .جواز کسب خرید کنند

گروه بازرسی در این ایام بر بازار کنترل خواهند  30احمدی با اشاره به تشدید بازرسی ها در ایام پرمصرف آجیل و خشکبار افزود: 

عالم کرد و گفت: مانع از برخورد قاطع با متخلفان ا قانون نظام صنفیروزه برای واحدهای متخلف را بر اساس  10وی فرصت .داشت

در ایام نوروز برای برخورد جدی با متخلفان، به تعزیرات پیشنهاد همراهی یک قاضی با بازرسان اتحادیه داده شده است تا به محض 

 .برخورد با واحد متخلف دستور پلمب واحد در همان زمان صادر شود

http://www.yjc.ir/fa/news/6415477/%D8%A2%D8%AC%DB% 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۶تاریخ: 

 تومان2۷۰۰احتمال افزایش قیمت مرغ در شب عید/نرخ هر قطعه جوجه یکروزه 

شوند متأثر از این نوسانات افزایش خواهند دیگر وارد بازار میروز  50هایی که یوسفی گفت: با توجه به افزایش نرخ جوجه یکروزه، مرغ

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

روز گذشته قیمت جوجه یکروزه سیر  15خبر داد و گفت: در  قیمت جوجه یکروزه در بازاراز افزایش  ،باشگاه خبرنگاران جوان

به گفته وی با توجه .تومان افزایش یافت 2700به  1700افزایشی به خود گرفت به طوریکه در این مدت قیمت هر قطعه جوجه از 

یوسفی ادامه داد: مرغداران از ماه گذشته تا کنون .بینی قیمت جوجه در روزهای آتی امکان پذیر نیست به اوضاع کنونی بازار، پیش

به گفته وی با توجه به افزایش تقاضا برای .ریزی کردند که این امر تا اواسط بهمن ادامه خواهد داشتمیلیون قطعه جوجه105

رئیس انجمن پرورش .جهاد باید تمهیداتی برای کنترل قیمت بیندیشد ریزی و تأمین گوشت مرغ شب عید، دفتر طیور وزارتجوجه

ریزی شوند، جوجههایی که اکنون وارد بازار میدهندگان مرغ گوشتی درباره تأثیر افزایش قیمت جوجه بر نرخ مرغ، تصریح کرد: مرغ

از نوسانات نرخ جوجه و جلوگیری از زیان مرغدار شوند متأثر روز دیگر وارد بازار می 50هایی که آن قبال انجام شده بود؛ اما مرغ

 .کرد اعالم تومان هزار 9 تا 500 و هزار 8  وی نرخ واقعی مرغ شب عید را.افزایش خواهند یافت

http://www.yjc.ir/fa/news/6413914/%D8%A7%D8%AD%D8%AA 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۱۱/۰۲ : تاریخ

افتد/ اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی گندم صدای های قیمت تضمینی آماده نباشد، بازار دست دالالن میزیرساخت

۱۵۳  

جمهور نامه رئیس نماینده مجلس به 153های فراوان نماینده مجلس را درآورد رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: پس از پیگیری

نوشتند تا قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را به درستی و در اسرع وقت انجام دهد که یکی از آنها اعالم نرخ خرید تضمینی 

 شده برای اعالمهای انجاموگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین پیگیریعلیقلی ایمانی در گفت .گندم است

نماینده  153ای که گرفتیم این بود که یمت تضمینی خرید گندم از سوی دولت اظهار داشت: پس از کلی پیگیری تنها نتیجهآخرین ق

ماه از آغاز فصل کشت،  5جمهور نوشتند تا در اجرای قانون خرید تضمینی تسریع شود؛ چراکه با گذشت ای به رئیسمجلس نامه

 .ندم و سایر محصوالت اعالم نشده استبرخالف قانون هنوز نرخ خرید تضمینی گ

ها در کشور آیا به نظر شما کاهشی در میزان تولید و برداشت گندم خواهیم وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به کاهش بارندگی

ها بعد از دگیها مناسب بوده است، وضعیت سبز گندم مطلوب است اما باید دید بارنداشت، گفت: فعالً به دلیل آنکه پراکنش بارش

 .تر استاین چگونه خواهد بود، ولی در حال حاضر وضعیت گندم نسبت به سال گذشته مناسب

 های مناسب قیمت تضمینی گندم باید ایجاد شودزیرساخت*

د یک شود،گفت: حتماً بایکاران در مورد خرید گندم به روش قیمت تضمینی که از طریق بورس کاال انجام میرئیس بنیاد ملی گندم

 این ایهزیرساخت اگر و باشد داشته وجود کاال بورس و کشاورز بین حلقه واسط مانند سازمان تعاون روستایی یا بازرگانی دولتی 

 ضایع کشاورز حق و کرده کم را دولت حمایتی اثر که بود خواهیم حوزه این به هادالل ورود شاهد دوباره نشود، اجرا درستی به طرح

تن را خودم تولید کنم، خودم در  50تا  5ایمانی در توضیح بیشتر این مسئله گفت: اگر قرار باشد منِ کشاورز محصولی بین .شودمی

س باید از افتد، پدست افراد دیگر میتوانم و بازی بهانبار نگهداری کنم و خودم فروش آن را در تابلوی بورس پیگیری کنم، قطعاً نمی

استان  4به گزارش فارس، طی مصوبه هیأت وزیران امسال .ساختارهای مناسب این روش خرید تضمینی ایجاد شودتدریج اکنون و به

توانستند گندم تولیدی کشاورزان خود را از طریق بورس کاال و به روش قیمت تضمینی به بازار کشور به صورت آزمایشگاهی می

 .هایی بابت اجرای خرید گندم کشاورزان از طریق قیمت تضمینی وجود داردیعرضه کنند که این اتفاق به درستی محقق نشد و نگران

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961102001160 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۴تاریخ: 

 ماندبرنج روی دست کشاورزان نمیدیگر 

 .گوید: با تدبیر جدید دولت، بازار به تکاپو افتاده استیکی از کشاورزان لنگرودی می

برنجکار لنگرودی، در تماس با خبرنگار ایانا از بهبود وضعیت بازار برنج در یکی، دو هفته گذشته خبر داد و گفت: خوشبختانه با 

 برنج انجام داد، اگرچه قیمت پیشنهادی پایین بود، اما موتور بازار این محصول را روشن کرده است.تدبیری که دولت برای خرید 

اند، افزود: با این حال، ما توانستیم برنج محلی جمال سیمایی، با اشاره به اینکه کشاورزان لنگرودی محصول خود را به دولت نفروخته

ن در هر کیلوگرم به فروش برسانیم که این اتفاق به دنبال اقدام دولت برای خرید برنج توما 500هزار و  10را در بازار آزاد با نرخ 

 ایرانی بود.

هکتار شالیزار را در اختیار دارد، عنوان کرد: در حال حاضر برنجکاران برای فروش محصول خود مشکلی ندارند، اما برخی  1.5وی که 

ل هستند، به فروش برنج با نرخ دولتی ترغیب شده و از این طرح، رضایت بیشتری مناطق مازندران که به تولید ارقام پرمحصول مشغو

 دارند.
http://www.iana.ir/fa/news/51219/%D8%AF%DB%8C 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۴تاریخ: 

 کنندرقمی به بازار عرضه می ۱۶هزار کشاورز تا پایان امسال محصوالت خود را با کد  ۴۰۰

رقمی ردیابی محصوالت کشاورزی دریافت کردند و  16بردار کد هزار بهره 340رییس سازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرد: تاکنون 

 .رسدهزار نفر می 400تا آخر امسال این عدد به 

به گزارش ایانا از جهاد کشاورزی، محمد علی باغستانی اظهار کرد: ما طرح ارتقای سالمت هشت محصول کشاورزی را به سازمان 

 16برنامه و بودجه برای تامین اعتبار ارایه داده ایم و در صورت تامین اعتبار، ظرف سه سال آینده تا دو میلیون کشاورز دارای کد 

 رقمی به بازار عرضه خواهند کرد 16هند شد و محصوالت خود را با کد رقمی ردیابی محصوالت خوا

 رقمی عمدتا به محصوالت تازه خوری مانند سبزی و صیفی و باغی تخصیص می یابد. 16وی گفت: کد 

حاضر  لوی با بیان این که در طرح سالمت هشت محصول، برای کنترل بیولوژِک آفات، یارانه در نظر گرفته شده است، گفت: در حا

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

هزار هکتار بود و ما قصد داریم سطح مبارزه  190کنیم.باغستانی افزود: میزان مبارزه بیولوژیک در اراضی کشاورزی در سال گذشته 

 ر اساس میزان تخصیص اعتبارات، افزایش دهیم.بیولوژِیک را ب

وی درباره کنترل آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما که از اردیبهشت امسال مناطقی از نخلستان های کشور را آلوده کرده بود، 

 ن این سازمانتصریح کرد: این آفت در استان های فارس هرمزگان و جنوب کرمان گزارش شده بود که با اقدامات به موقع کارشناسا

 هم اکنون کنترل شده و در مناطق آلوده و مشکوک ضمن تله گذاری ،پی گیری ها به طور جدی ادامه دارد.

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

اصله نخل توسط کارشناسان این سازمان ردیابی و از این  500هزار و  45در استان فارس  های کشورعنوان کرد و اظهار کرد: امسال

 مورد امحا شده اند. 81اصله نخل تیمار و  471نخل آلوده بودند که  552تعداد 

ده شد و وی افزود: امسال برای نخستین بار در الرستان استان فارس، سوسک سرخرطومی حنایی خرما در درختان نخل خانه ها دی

ردیابی ها نیز ابتدا خانه به خانه صورت گرفت.باغستانی ادامه داد: امسال در منطقه ای در استان هرمزگان نیز این آفت در نخلستان 

اصله آن امحا و  16نخل آلوده شناسایی و  64هزار نخل را ردیابی کردند و از این تعداد  59ها گزارش شد و کارشناسان سازمان 

 شد.مابقی تیمار 

مورد آلوده بود که  157هزار نخل ردیابی شد ،تصریح کرد: از این تعداد نخل  30وی با بیان این که در جنوب کرمان نیز نزدیک به 

 مورد امحا و مابقی تیمار شدند. 21

مدیریت باغستانی خطرات و خسارات ناشی از این آفت را جدی خواند و از باغداران خواست به محض مشاهده حشره مشکوک به 

 های جهاد کشاورزی اطالع دهند.

 وی گفت: میزان تکثیر سوسک سرخرطومی حنایی خرما فوق العاده است و روزانه می تواند تا دو هزار متر پرواز کند.

وی همچنین از باغداران خواست در کالس های آموزش جهاد کشاورزی شرکت و به اطالعیه های مربوط به سوسک سرخرطومی 

وجه کنند.رییس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: این آفت در باغات نخلیاتی که مدیریت ضعیفی داشته اند دیده شده حنایی خرما ت

 و از این رو مردم باید بهداشت باغات نخلیات را رعایت کنند.

 هزار تومان است. 100تا  50وی اظهار کرد: هزینه تیمار هر درخت با توجه به پیشرفت آفت 
http://www.iana.ir/fa/news/50787/%DB%B4%DB%B0%DB%B0%- 
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 برنامه و سیاست ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۱تاریخ: 

 صادرات دام زنده، تاثیری در بازار داخلی ندارد

ار گونه تاثیری در بازتوجه به واردات الشه با قیمت مناسب، صادرات دام زنده، هیچرئیس شورای تامین کنندگان دام زنده گفت: با 

 .داخل نخواهد داشت

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار

به صورت مشروط خبر داد و گفت: در جلسات اخیر قرار شد در ازای واردات هر کیلو الشه گوشت، یک  صادرات دام زندهاز  ،جوان

 .کیلو دام زنده سبک صادر شود

ند ماه اخیر انباشت دام پرواربندی مشکالت متعددی برای وی با اشاره به اینکه محدودیتی در صادرات دام نیست، افزود: در چ

 .تولیدکنندگان به وجود آورد که صادرات تنها راهکار خروج از بحران کنونی است

رات با قیمت مناسب،صاد واردات الشهپوریان با اشاره به اینکه صادرات دام زنده تاثیری در بازار داخلی ندارد، بیان کرد: با توجه به 

 .گونه تاثیری در بازار داخل نخواهد داشته، هیچدام زند

 با  خبر داد و گفت: اکنون هر کیلو دام زنده سبک درب دامداری قیمت دام زندهدرصدی  20رئیس شورای تامین کنندگان از کاهش 

 .هزار تومان عرضه می شود 16هزار تومان و میادین میوه و تره بار  14تا  500هزار و  13 نرخ

مورد نیاز داخل به منظور کنترل بازار باید از گوشت درصد  30وی ادامه داد: با توجه به خشکسالی های اخیر و شرایط اقلیمی، 

 .طریق واردات تامین شود

تومان  500هزار و  32به  34از  نرخ هر کیلو الشه داخلیپوریان درباه آخرین وضعیت بازار گوشت داخل یادآور شد: هم اکنون 

 .یافت به طوریکه نرخ الشه داخلی با استرالیایی در حال رقابت است تقلیل

http://www.yjc.ir/fa/news/6406265/%D8%B5%D8%A7%D8%AF 
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 برنامه و سیاست ها  

 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۶بهمن  ۰۳تاریخ: 

 فقدان طرح آمایش سرزمین، تیر خالص به منابع آبی کشور زد

 های اخیر به همراهفقدان اطالع کافی مدیران از پتانسیل هر منطقه و نبود طرح آمایش سرزمین، تشدید بحران منابع آب را در سال

 .داشته است

های منحصر ایران کشوری به سبب پتانسیل ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .را داراست تولید محصوالت کشاورزی و دامپروریبه فرد در هر منطقه ، رتبه های باالیی در 

ه همراه های اخیر را بوری پایین تولید و تشدید بحران منابع آبی در سالز پتانسیل هر منطقه بهرهالبته فقدان اطالع کافی مدیران ا

 .داشته است

ریزی کالن برای توسعه پایدار بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار یکی از مسائل کلیدی در کنار برنامه آمایش سرزمین براین اساس

 .به بیگانگان را به همراه دارد است، چرا که کشت، آن سوی مرزها وابستگی

با اشاره به اینکه ظرفیت های   صنعت،تجارت و کشاورزی رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

پتانسیل باالی کشور و تجربه دفاع مقدس و تلخ تحریم های نهفته غیرقابل انکاری در بخش وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به 

 .ظالمانه، اگر به دنبال کشت در سایر کشورها هستیم؛ باید عواقب تولید آن سوی مرزها را در نظر گرفت

اد جرا نباید به آن سوی مرزها سپرد، چرا که بازگشت تحریم ها، ناامنی در تولید ای تولید محصوالت استراتژیک به گفته وی؛

نورانی با اشاره به اینکه برای آمایش سرزمین در آن سوی مرزها باید تمامی بحث های مدیریتی جز به جز بررسی شود، بیان .کندمی

 .کرد: به اعتقاد بنده در تولید محصوالت استراتژیک خودکفایی در داخل امری ضروری است

ر فائو ایران کشوری دارای پتانسیل باال در تولید محصوالت کشاورزی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ادامه داد: براساس آما

کشورهای حاشیه خلیج فارس است  محصوالت کشاورزیاست، به طوریکه عالوه بر تامین مواد غذایی مورد نیاز خود، قادر به تولید 

 .که این امر به معنای وجود ظرفیت های نهفته در بخش است که نباید آن را انکار کرد

با توجه به پتانسیل باالی کشور باید به دنبال راهکارهایی برای برون رفت از  :افزود کمبود منابع آبیی با انتقاد از تکرار مداوم و

 .خشکی باشیم تا اینکه مداوم از کم آبی و بحران منابع آبی سخن گوییم

: علی رغم آنکه برخی افراد اظهاراتی مبنی بر این مقام مسئول مدیریت تولید محصوالت کشاورزی را امری ضروری دانست و گفت

آب بر بودن تولید هندوانه و صادرات اشتباه این محصول دارند، اما در گذشته هندوانه به صورت دیم تولید می شد که این امر بیانگر 

 .است تولید محصوالت آب بر مدیریت

 نسیل باالی تولید کشور است که با استفاده از دانش روز دنیا بهنورانی تصریح کرد: مازاد بر مصرف برخی محصوالت باغی بیانگر پتا

 .سهولت امکان مدیریت تولید انبوه و افزایش عملکرد شدنی است

 آمایش سرزمین کاهش فشار بر منابع آب های زیر زمینی را به همراه دارد

با توجه : اظهار کرد صنعت،تجارت و کشاورزی عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار

به بحران منابع آبی، نبود چشم انداز مشخص و آگاهی مدیران از پتانسیل مناطق مختلف کشور در حوزه های مختلف اقتصادی از 

 .جمله اشکاالت اساسی که براین بخش وارد است
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را یکی از زیرساخت های مهم مدیریت کشور دانست و افزود: بی اطالعی مدیران از پتانسیل و منابع هر منطقه  مینآمایش سرزوی 

 .به لحاظ جمعیت، منابع طبیعی، آب و هوا و زیست محیطی در مناطق کم آب فشار مضاعفی برمنابع آب های زیر زمینی وارد کرد

ر اول دنیا به لحاظ تنوع اقلیمی به شمار می رود،گفت: با توجه به آنکه مزیت نسبی هر کشو 5پاپی زاده با اشاره به اینکه ایران جز 

منطقه یک فرصت تلقی می شود، هر محصول در اقلیم خاص خود باید کشت شود که با این وجود کشاورزان با کمترین هزینه 

 .بیشترین سود عایدشان می شود

 های استان در را قند چغندر بر آب گیاه کشت کشاورزی جهاد وزارت اخیر، دهه سه در: داد ادامه  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس

ه سبب کشت بهاره محصول، تمام دوران تولید بدون بارش اتفاق می افتاد که این ب که داد توسعه همدان و اصفهان بزرگ، خراسان

 رندگیبا از مصرفی آب عمده خوزستان استان در ییزهپا قند چغندر کشت توسعه با حالیکه در  امر بر بحران منابع آبی دامن می زد؛

وی با اشاره به اینکه کشور با تنش آب شدید روبروست، یادآور شد: در گذشته به سبب بی اطالعی مدیران از .شود می تامین

زیت م سرزمین،آمایش شد در حالیکه با های هر منطقه، کشت چغندر قند در مناطقی توسعه یافت که نباید کشت میپتانسیل

 .تولید در هر منطقه در نظر گرفته شد

http://www.yjc.ir/fa/news/6407777/%D9%81%D9%82%D8%AF 
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 برنامه و سیاست ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۲تاریخ: 

 توافقی، راهگشای رونق بازار برنج ایرانی نیستخرید 

 .نایب رئیس انجمن برنج گفت:خرید توافقی، تاثیری در رونق بازار برنج داخلی نخواهد داشت

، با بیان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی علی اکبریان نایب رئیس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار

داخلی نخواهد داشت، اظهار کرد: با توجه به اطالع رسانی نامناسب، هنوز برخی  بازار برنجاینکه خرید توافقی، تاثیری در رونق 

ضمن آنکه دریافت نامه از اداره کل جهاد استان و شورای محل برای فروش  کشاورزان از اجرای خرید توافقی محصول با خبر نیستند،

 .برنج دست و پای کشاورزان را بسته است

افزود: با وجود آنکه دولت برای حمایت تولیدکنندگان به تازگی اقدام به  خرید توافقی برنجوی با انتقاد از محدودیت زمانی اجرای  

 .بهمن این امر ادامه دارد 15مالی کرده است، اما تا خرید توافقی برنج در استان های ش

هزار و  9و طارم و و هاشمی  100هزار و  7، فجر 450هزار و  5اکبریان ادامه داد: در فرآیند خرید دولت هر کیلو برنج ندا را با نرخ 

تولید هستند، افزود: دولت برای تامین نایب رئیس انجمن برنج با اشاره به اینکه شالیکوبان حلقه اول .کندتومان خریداری می 100

ه طور بواردات برنج کند، زیرا دولت در زمان ذخیره استراتژیک باید بخشی از خرید خود را شالیکوبان و کارخانه داران خریداری می

ی خارجی اشتغالزایی کند که این امر برای کارخانه هاکند، بلکه از کارخانه های خارجی خرید میمستقیم از کشاورزان خریداری نمی

کرد که امسال جهت وی ادامه داد: در سال های قبل شرکت غله در خرید توافقی از کارخانه های مباشر خریداری می.در بر دارد

 . حمایت از کشاورزان باید این سیاست دنبال می شد

درصد خرده به صورت فله با  10برنج ندا با  در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلوبرنج ایرانی  قیمتاکبریان از افت مجدد 

هزار و  5هزار، شیرودی  5و هر کیلو برنج بسته بندی و بوجار ندا  100هزار و  5، شیرودی 500هزار و  8، طارم 700هزار و  4نرخ 

 .هزارتومان است 10تا  500هزار و  9و طارم  500

برنج در انبارها دلیل اصلی رکود و کاهش قیمت برنج ایرانی در بازار به  به گفته این مقام مسئول؛ کاهش قدرت خرید مردم و انباشت

وی تاکید کرد: اختالف فاحش قیمت برنج در بازار تهران با استان های شمالی را نشان از حباب کاذب قیمت و جوالن .شمار می رود

 .دالالن است

توافقی راهکار مناسبی برای خروج از رکود بازار برنج ایرانی نیست، نایب رئیس انجمن برنج با اشاره به اینکه سیاست کنونی خرید 

 .یادآور شد: با توجه به شرایط سخت خرید و مشخص نبودن زمان پرداخت، کشاورزان تمایلی به فروش محصول خود به دولت ندارند

r/fa/news/http://www.yjc.i6406316/%D8%AE%D8%B 
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 برنامه و سیاست ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۵تاریخ: 

 تولید پایدار دغدغه این روزهای مسئوالن بخش کشاورزی است

رشد و توسعه پایدار مهم ترین بحث در بخش کشاورزی است که مسئوالن امر به سبب حفظ منابع گران بهای آب و خاک، منابع 

 .طبیعی و محیط زیست بر آن تاکید دارند

یکی از شاخص  رشد توسعه پایدار کشاورزی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

ترین اهداف دولت هاست که تحقق آن از طریق تحوالت بنیادین همه جانبه در ساختار کشاورزی، مدیریت و بهره برداری مطلوب از 

 .منابع و امکانات ،سازماندهی و هدایت سنجیده فعالیت ها در چارچوب برنامه ریزی علمی و منطقی امکان پذیر خواهد بود

در چند سال اخیر است که این امر نشان از پایداری تولید محصوالت به شمار   بخش کشاورزی  مثبت مستمرآمار ها حاکی از رشد 

پایدار را نخستین و مهم ترین بحث در بخش کشاورزی می داند چرا که این امر  تولید کشاورزی، جهاد وزیر  محمود حجتی.می رود

 .بیعی و افزایش بهره وری را به همراه داردحفظ منابع گران بهای آب و خاک، محیط زیست، منابع ط

 .حال انتظار می رود با تاکید وزیر جهاد کشاورزی، تولید پایدار یکی از مهم ترین دغدغه های بخش کشاورزی شود

با اشاره به اینکه   صنعت،تجارت و کشاورزیعلی اشرف منصوری مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

 وست،روبر  توسعه گلخانه ها راه عالج کشاورزی از بحران کنونی آب است، اظهار کرد: در شرایط فعلی که کشور با مشکل تامین آب

 .است آبی منابع بحران از کشاورزی عالج راه تنها گلخانه فضای به باز فضای  از کشت انتقال

 .توسعه گلخانه ها؛ پایداری تولید، توسعه صادرات و کمک به دولت در بحث اشتغال را به همراه خواهد داشتبه گفته وی 

برابر فضای آزاد اعالم کرد و افزود: با توجه به تاکید وزیرجهاد  10منصوری میزان بهره وری مصرف آب و تولید در فضای گلخانه را 

از فضای باز به فضای بسته باید در دستور کار قرار گیرد چرا که حفظ منابع پایه  کشاورزی، انتقال کشت محصوالت سبزی و صیفی

 .امری ضروری است

 .مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی پایداری تولید را عاملی مهم در حفظ منابع پایه از جمله آب دانست

 تولید پایدار از هدر رفت منابع آبی جلوگیری می کند 

با اشاره به اینکه تولید پایدار مهم  صنعت،تجارت و کشاورزیی مرکزی خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار مسعود اسدی عضو شورا

،توسعه محصوالت کشاورزیترین دغدغه بخش کشاورزی به شمار می رود، اظهار کرد: ایجاد فضای مناسب برای بازرگانی 

 .سیون و مدرنیزاسیون صنایع تبدیلی و تکمیلی نقش بسزایی در تحقق تولید پایدار داردمکانیزا

بخش کشاورزی افزود: وزیر جهاد کشاورزی نماینده جامعه کشاورزان است که با  تولید پایداروی با اشاره به تاکید وزیر جهاد بر 

 .کند کسب ار کشاورزان برای الزم امتیازات رود می انتظار  پیگیری های الزم

اسدی ادامه داد: با توجه به آنکه امنیت غذایی ایران در گرو جامعه کشاورزی است،پایداری تولید از هدر رفت منابع ارزشمند آب و 

 .خاک جلوگیری می کند

ز شته باشند اعضو شورای خانه کشاورز با اشاره به اینکه در برخی مناطق ،منابع ارزشمند آب را بی آنکه کشاورزان اندوخته ای دا 

در بخش کشاورزی امری ضروری است به طوریکه با وجود شرایط  پایداری تولیدبراین اساس اجرای  :دست داده ایم،بیان کرد

 .کنونی،اجرای آن از همین امروز دیر است

 خاطر به کشور که شرایطی چنین در  خبر داد و گفت:  یبخش کشاورزوی از کاهش بودجه توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در 

 ابعمن محدودیت  وجود با اما. است اولویت در تبدیلی صنایع بر امنیتی بودجه بنابراین هاست، قدرت فشار تحت ها ارزش از دفاع
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مور باید به بخش خصوصی واگذار شود که الزمه تحقق این امر اطمینان خاطر سرمایه گذاران از سوی مسئوالن نسبت به ا این مالی

به گفته اسدی بخش خصوصی به سبب نبود بازارهای مناسب و اطمینان از بازارهای صادراتی به .است  در این بخش سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی ورود نمی کند که در چنین شرایطی دولت با تسهیل در ایجاد زیرساخت ها می تواند افراد را 

 .کندنسبت به سرمایه گذاری در این بخش ترغیب 

 تولید پایدار مهم ترین دغدغه بخش کشاورزی

گفت:با توجه به منابع ارزشمند آبی و خاکی،  صنعت،تجارت و کشاورزیعنایت اهلل بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار 

 .به شمار می رود کشاورزیبخش  تولید پایداریکی از مهم ترین دغدغه

به گفته وی اصالح زیرساخت های کشاورزی،توسعه سیستم های آبیاری نوین مطابق با استانداردهای دنیا و آموزش کشاورزان از مهم 

 .ترین راهکارهای اقتصاد پایدار محسوب می شود

 تولید پایدار، حلقه مفقوده بخش کشاورزی

با اشاره به اینکه حلقه   صنعت،تجارت و کشاورزی بگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگارعلی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخ

 عرضه محصوالت کشاورزیهای مفقوده بخش کشاورزی ضربه مهلکی به تولید پایدار وارد می کنند،بیان کرد: خرید تضمینی و 

وتاه برای بهره برداران بخش به شمار می رود چرا که برای دستیابی به تولید پایدار باید تمهیدات اساسی به در بورس کاال مسکنی ک

وی با انتقاد از نواقص زنجیره های تولید ،گفت: تا زمانی که زنجیره تولید کامل نشود و بهره بردار اطالع دقیقی از .کار گرفته شود

 .ه باشد، دستیابی به تولید پایدار غیر ممکن خواهد بودتقاضای بازار داخلی و صادراتی نداشت

http://www.yjc.ir/fa/news/6410052/%D8%AA%D9%88% 
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 برنامه و سیاست ها

 فودپرس ۱۳۹6بهمن ماه  4چهار شنبه 

 برای تنظیم بازار+ سندواردات جوجه خارجی 

رئیس اتحادیه سراسری مرغدارن گوشتی خبر از واردات جوجه خارجی برای کنترل قیمت و جلوگیری از افزایش قیمت  <مواد غذایی

 .این محصول در بازار داد

 تیگوش مرغداران تحادیها  زاده رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغدارن گوشتی با ارسال نامه ای به مدیران عاملعطاءاهلل حسن 

 و ظحف ضرورت به توجه با و گذشته روز چند طی در گوشتی روزه یک جوجه قیمت رویهبی افزایش پیرو احتراما»: نوشت ها استان

 ددمتع جلسات برگزاری از پس رساندمیر استحضار به عزیز میهن جای جای در پرتالش و زحمتکش مرغداران هایسرمایه از صیانت

با مسئوین ذیربط و هماهنگی با معاونت وزیر در امور توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی و معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد 

  :کشاورزی منجر به حصول نتایج ذیل گردید

د. باشرو به افزایش میریزی از اواسط دی ماه از آنجایی که طبق روال عمومی طی سالیان گذشته همواره میزان تقاضا برای جوجه -1

هفته افزایش یابد لذا هیچگونه نگرانی از  70هفته به  64های مادر گوشتی از مقرر گردید برای تامین و جبران این نیاز سن گله

های شرکت پشتیبانی از یک سوی و تحلیل اقتصادی کمبود جوجه یک روزه در حال حاضر و میزان ذخایر مرغ منجمد در سردخانه

ه جوجه رویای نخواهد بود که این افزایش بیگردد که قیمت مرغ زنده در واخر اسفندماه و ایام نوروز به گونهبینی میعی پیشو اجتما

 .یک روزه را جبران نماید

دهندگان مرغ گوشتی را مطلع فرمایید که ریال وجود نداشته و پرورش 18000لذا هیچگونه توجیه اقتصادی برای خرید آن بیش از 

 .دام به خرید جوجه با شرایط فعلی فقط میزان ضرر و زیان آنها را افزایش خواهد داد و الغیراق

علی ایحال این اتحادیه جهت جلوگیری از روند افزایش بها جوجه یک روزه نسبت به اخذ مجوز جهت واردات آن اقدام الزم را  -3

 .اسرع وقت نسبت به خرید و ورود آن اقدام نمایدانجام داده و مقرر گردید با هماهنگی سایر مراکز نظارتی در 

ریال باعث افزایش ضرر و زیان پرورش دهندگان مرغ  18000 - 17000نظر به اینکه خرید جوجه یک روزه با بهاء بیش از  -4

 مبلغ فوق الذکر ممانعتگردد اوال از خرید جوجه باالتر از برد لذا اکیدا توصیه میهای تولید را باالی میگوشتی خواهد بود و هزینه

 .به عمل آورند و ثانیا در صورت خرید نسبت به شکایت از واحد مذکور از طریق سازمانهای ذیربط با ارائه مدارک اقدام نمایید

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=76934fbc1c5f40 
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 برنامه و سیاست ها

 ایران اکونا - ۱۳۹۶بهمن / /  ۰۲دوشنبه , 

 است« قیمت نرخ تضمینی گندم»کمیسیون کشاورزی مجلس به دنبال تغییر 

مجلس گفت: این کمیسیون به دنبال تغییر نرخ تضمینی خرید گندم خواهد بود « کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی»دبیر اول 

درصد افزایش داشته باشد. اگر این رقم افزایش پیدا نکند کشاورزان به دنبال  20های گذشته اید حداقل همچون سالو این رقم ب

تومانی خرید  1300از میزان، جالل محمودزاده نماینده مردم مهاباد با اشاره به تعیین نرخ  .تولید محصول دیگری خواهند بود

تصاد گفت: شورای اقتصاد دو ماه پیش رشد صفر درصد را برای نرخ تضمینی گندم در در شورای عالی اق 97تضمینی گندم در سال 

نظر گرفته بود که وزارت جهاد کشاورزی آن را نپذیرفت و مجددا این موضوع به شورای اقتصاد ارجاع شد تا این شورا بر اساس نرخ 

چند مشکل در این زمینه وجود دارد گفت: اول اینکه وی با بیان اینکه .تورم نرخ تضمینی خرید گندم را یک درصد افزایش دهد

های وزارت جهاد کشاورزی که متولی اصلی محصوالت کشاورزی است در شورای اقتصاد یک رأی دارد که این خود یکی از ضعف

شاورزان برای ک بینیم نرخ تمام شده گندمکه ما میموجود است، دوم اینکه برآورد این شورا یک برآورد کارشناسی نیست در صورتی

مجلس شورای « کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی»دبیر اول  .ما بسیار باالتر از آن است که شورای اقتصاد در نظر گرفته است

تومان  1250تومان است، یعنی اگر  1300تا  1250اسالمی تصریح کرد: به اعتقاد بنده قیمت تمام شده گندم برای کشاورز بین 

تومان سود کشاورز  50توانیم با تومان برای کشاورز سود خواهد داشت. خب ما می 50نرخ اعالمی شورای اقتصاد کیلویی باشد، با این 

 .آالت چه خواهد شد؟ یا خرید سم و کود، که از جمله ملزومات استهای زندگی و نگهداری ماشینرا در روستا نگه داریم؟ پس هزینه

محمودزاده اضافه کرد: با در نظر گرفتن تصمیم شورای اقتصاد درباره نرخ تضمینی گندم به احتمال قوی سال آینده واردکننده گندم 

ا شود. این نماینده مجلس بخواهیم بود و از خودکفایی باید دست به واردات بزنیم. این ظلم بزرگی است که به بخش کشاورزی می

رد: نتیجه است کسر کنند، بیان کها و جلساتی که بیهای برخی سمینارای کسر از کشاورز از ریخت و پاشبیان اینکه مسووالن به ج

ایم. وی گفت: مسووالن نباید هرچه مشکل است بر سر کشاورز بریزند آن هم کشاورزی که ما به زور آن را در روستا نگه داشته

درصد  20های گذشته ندم خواهد بود و این رقم باید حداقل همچون سالکمیسیون کشاورزی به دنبال تغییر نرخ تضمینی خرید گ

ه دنبال روند بافزایش داشته باشد. اگر این رقم افزایش پیدا نکند کشاورزان به دنبال تولید محصول دیگری خواهند رفت؛ مثال می

کشور در زمینه مصرف آب است. دبیر اول های کشت چغندر قند که این محصول نیاز به تأمین آب زیادی دارد و مغایر با چالش

مجلس شورای اسالمی تأکید کرد:معتقدم الزمه خودکفایی در گندم توجه دولت به این « کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی»

شود می هشود، نرخ تورمی که گفتتفاوت باشد. اگر بنا باشد این رقم تغییر نکند پس نرخ تورم چه میبخش است نه اینکه آنقدر بی

 درصد است و به نظر بنده بیش از اینهاست. با این وجود کشاورز چه کار خواهد کرد؟ 15تا10

تومان است با احتساب تصمیم شورای اقتصاد، کشاورز نباید  1300محمودزاده اظهار کرد: معتقدم نرخ تمام شده گندم برای کشاورز 

درصد است خب اگر مسووالن  15شود باالی هیچ نفعی از تولید گندم ببرد. همچنین سود تمامی تسهیالتی که به کشاورز داده می

داند بنابراین این ظلم است و دهند این کشاورز با چه درآمدی باید اقساط این تسهیالت را برگردرصدی به کشاورز می 15تسهیالت 

 .اندکند مسووالن شمشیر را برای کشاورزان از رو بستهریزی صورت گرفته آدم حس میبا برنامه

http://iranecona.com/81228/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8% 
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 برنامه و سیاست ها

 ایران اکونا - ۱۳۹۶بهمن / /  ۰۳شنبه , سه 

 ابالغ شرایط جدید واردات برنج به گمرکات کشور

مدت زمان ثبت سفارش واردات برنج و فرصت تمدید آن که با کاهش همراه شده، به همراه تعرفه واردات این محصول به گمرکات 

 .کشور و مناطق آزاد برای اجرا اعالم شد

 رممحت کل مدیر معقولی آبادی فراهانی مدیر کل دفتر مقررات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال نامه ای به علی علی

 ضمن»واردات برنج نوشت: و  سفارش ثبت جدید شرایط اظهار با ایران اسالمی جمهوری گمرک و ویژه  آزاد مناطق امور و واردات مرکز

وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ثبت سفارش و واردات برنج به استحضار  1396/10/24، مورخ 20/26691ارسال تصویرنامه شماره 

 :رساندمی

های باشد. مدت اعتبار ثبت سفارش تمامی محمولهمجاز می 1397/03/31لغایت  1396/11/01ثبت سفارش و واردات برنج از تاریخ 

برنج سه ماهه و برای یک ماه قابل تمدید است. حداکثر مدت اعتبار ثبت سفارش بروات اسنادی، اعتبارات اسنادی و حواله تا تاریخ 

 .قابل ورود و ترخیص قطعی است 1397/04/31های وارداتی حداکثر تا لغایت خواهد بود و محموله 1397/04/31

مورخ  53885/136096و اصالحیه شماره  53855/ت 135023ق مفاد مصوبه گردد حقوق ورودی برنج سفید مطابیادآوری می

 «.باشداالجرا می( الزم1395/11/3است و از تاریخ ابالغ مصوبه فوق ) %26دبیرخانه محترم هیئت دولت  1395/11/3

http://iranecona.com/12858/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7 
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 برنج
 فارس - ۹۶/۱۱/۰۱ : تاریخ

 ت تنظیم بازار برنج را بر هم زد/خرید تضمینی برنج آرامش را به بازار برگرداند نعوزارت ص

هزار تومان از سوی وزارت جهاد کشاورزی آرامش در  9دبیر انجمن برنج گفت: با اعالم خرید تضمینی برنج ایرانی با قیمت کیلویی 

  .توانند باالی این رقم برنج خود را بفروشندبازار برقرار شد و کشاورزان می

لید داخل و اینکه ، در مورد آخرین وضعیت بازار برنج توخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی جمیل علیزاده شایق در گفت

واردات برنج خارجی از امروز چه تأثیری بر برنج داخلی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: امسال قیمت برنج تولید داخل نسبت به سال 

معدن و تجارت بود که اجازه داده بود از ابتدای تیرماه گذشته بسیار پایین آمده بود که دلیل آن ناشی از حرکت غلط وزارت صنعت،

 .وارد شود و این مسئله کمی بازار را بر هم زد برنج

صراحت تنظیم بازار محصوالت کشاورزی را برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است، خاطرنشان وی با اشاره به اینکه مجلس به

 .کنددخالت میاندازد و در امور دانیم به چه دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت یک مرتبه خود را وسط میکرد: ولی نمی

میلیون  2هزار تن برنج از محل تولید داخل و واردات تأمین شده بود که  300میلیون و  3به گفته دبیر انجمن برنج از ابتدای امسال 

 .هزار تن آن تولید داخل بود 250و 

د و رنج هستیم اصرار بر واردات کردنسازی بعلیزاده شایق به این نکته اشاره کرد که واردکنندگان با این بهانه که ما به فکر ذخیره

سازی ایم و اگر کسی نگران ذخیرهسازی و وارد کردههزار تن اضافه بر مصرف داخل ذخیره 300آقای حجتی در پاسخ آنها اعالم کرد که 

 .است بیاید برنج داخل را که در انبارها مانده بخرد

هزار تومان  9ج داخلی، خرید تضمینی برنج ایرانی را به قیمت کیلویی وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای تقویت قیمت برن

 .در دستور کار قرار داد که همین مسئله سبب شد کشاورز بتواند با خیال راحت در بازار آزاد محصول خود را باالی این رقم بفروشد

رنج تواند ببرنج برقرار شود؛ چراکه کشاورز می دبیر انجمن برنج گفت: همین کار وزارت جهاد کشاورزی سبب شد تا آرامش در بازار

 .خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه کند

گونه توضیح داد که از ثبت سفارش تا ماه هم اینعلیزاده شایق در مورد آزاد شدن واردات و ثبت سفارش برنج از امروز اول بهمن

االی خود را انتخاب، سفارش، حمل و وارد گمرکات کشور کند. یعنی واردات رسمی سه ماه زمان الزم است تا واردکننده بتواند ک

 .رسماً از ابتدای سال آینده برنج وارد خواهد شد

 در نامه آقایوی به نکته دیگری هم اشاره کرد و آن اینکه پیش از این ثبت سفارش کاالها شاید محدودیت چندانی نداشت، اما 

سه ماه معتبر است و واردکنندگان از زمان ثبت سفارش برای واردات سه  حجتی قید شده است که ثبت سفارش برنج تا

 .ماه فرصت دارند

به گزارش فارس، طی نامه رسمی حجتی وزیر جهاد کشاورزی به شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت واردکنندگان برنج 

ماه  3سفارش برای واردات برنج کنند که اعتبار هر ثبتاقدام به ثبت سفارش  97توانند از امروز اول بهمن تا اول خرداد سال می

 .خواهد بود

 :شرح زیر استمتن نامه حجتی به

 جناب آقای شریعتمداری

 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
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 سالم علیکم

تمامی باشد، مدت ثبت سفارش مجاز می 97/3/31لغایت  96/11/1رساند ثبت سفارش واردات برنج از تاریخ به استحضار می

ماهه و برای یک ماه قابل تمدید است. لطفاً دستور فرمایید مراتب به تمامی متقاضیان اعالم و تعهد الزم مبنی های برنج سهمحموله

 .وارد و ترخیص قطعی گردد اخذ شود 97/4/31های وارداتی حداکثر بایستی تا شامگاه اینکه محموله

حداکثر مهلت اعتبار ثبت سفارش،  97/4/31دی، اعتبارات اسنادی و حواله تا تاریخ حداکثر مهلت اعتبار ثبت سفارش، بروات اسنا

خواهد بود. بدیهی است به دلیل شروع فصل برداشت برنج داخلی، ترخیص  97/4/31بروات اسناد، اعتبارات اسنادی و حواله تا تاریخ 

 .پذیر نخواهد بودامکان 97/4/31و واردات برنج پس از تاریخ 

 محمود حجتی                                                                   

 وزیر جهاد کشاورزی                                                                

.php?nn=http://www.farsnews.com/newstext13961101000367 
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 برنج

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۳تاریخ: 

 با اقدام دولت، بازار برنج تکان خورد

، خواند، معتقد است با اقدام اخیر دولتکشاورز الهیجانی که اقدام دولت برای خرید برنج از کشاورزان گیالنی را تحسین برانگیز می

 .حدودی از رکود خارج شده استبازار برنج تا 

قدام خواند، معتقد است با اکشاورز الهیجانی که اقدام دولت برای خرید برنج از کشاورزان گیالنی را تحسین برانگیز می

 اخیر دولت، بازار برنج تا حدودی از رکود خارج شده است.

مروز در تماس با ایانا گفت: اینکه دولت برای خرید برنج به گزارش خبرنگار ایانا، یکی از شالیکاران نمونه شهرستان الهیجان، ا

 کشاورزان دست به کار شده، بسیار خوشحال کننده است، اما ای کاش زمان آن دو یا سه ماه زودتر بود.

یلوگرم کمحسن کشاورز، معتقد است عالوه بر زمان نامناسب، قیمت تعیین شده نیز پایین است. زیرا شالیکاران حداقل برای تولید هر 

تومان، برای تولیدکننده صرفه  100هزار و  9کنند. بنابراین خرید هر کیلوگرم برنج به مبلغ برنج، بیش از هشت هزار تومان هزینه می

ا بلکه قیمتاند تاند یا آن را نگه داشتهاقتصادی ندارد.به گفته وی، سابق بر این بیشتر کشاورزان یا محصول خود را به دالالن فروخته

ای رقم خورد که به مروز زمان از سود فروش برنج کاسته شد و حاال بازار رقابتی شده.کشاورز ها کمی افزایش یابد، اما روند بازار به گونه

تن تولید داشتم، اما هنوز برای فروش آن  1.5که در زمینی به وسعت یک هکتار به کاشت برنج مشغول است، عنوان کرد: امسال 

رسد بازار کمی رونق گرفته و خرید این محصول تا حدودی از رکود زیرا با اقدام دولت برای خرید برنج، به نظر میام. اقدام نکرده

 ها افزایش یابد.خارج شده است. بنابراین منتظرم تا قیمت

 هزار تومان باشد. 11این شالیکار گفت: قیمت عادالنه خرید برنج در حال حاضر باید حداقل 

http://www.iana.ir/fa/news/51211/%D8%A8%D8%A7%- 
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 برنج

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۲تاریخ: 

 رسدتومان به دست مصرف کننده می ۳۰۰هزارو  ۱۰قیمت برنج دولتی 

اتحادیه تولیدکنندگان برنج استان گیالن معتقد است اعالم قیمت کارشناسی یا خرید رئیس هیات مدیره اتحادیه شالیکوبان و رئیس 

های مختلف برنج در فصل دولت چاره کنترل بازار یا قیمت باالی برنج نیست. او معتقد است: موضوع خرید برنج و تنظیم بازار و قیمت

 و حاال دولت شده است. عدم اقدام برای صحیح برای خرید هاست که دغدغه تولیدکنندگان و حتی فروشندگان عمده این کاالسال

 .های مختلف وجود داشته باشدبرنج و توزیع آن باعث شده تا مشکل قیمت برنج در فصل

 شیرین سعیدی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

 خرید یا شناسیکار قیمت اعالم است معتقد گیالن استان برنج تولیدکنندگان اتحادیه رئیس و شالیکوبان اتحادیه مدیره هیات رئیس 

های مختلف برنج در فصل مت باالی برنج نیست. او معتقد است: موضوع خرید برنج و تنظیم بازار و قیمتقی یا بازار کنترل چاره دولت

صحیح برای خرید هاست که دغدغه تولیدکنندگان و حتی فروشندگان عمده این کاال و حاال دولت شده است. عدم اقدام برای سال

کند: وگو با ایانا عنوان میجنابی در گفتهای مختلف وجود داشته باشد. برنج و توزیع آن باعث شده تا مشکل قیمت برنج در فصل

های گذشته است. دولت اعالم قیمت کارشناسی کرده است و برنج خوزستان نیز با وجود تر از سالامسال وضعیت کمی متفاوت

های گذشته کشت شده است. به همین دلیل امسال خریدارانی که از شهرهای دیگر مثل همدان، پنج برابر سال ها حدودمحدودیت

کند: در حالی که از کیفیت برنج شمال کاسته نشده و مشکل کردستان، ایالم و... بودند، به سراغ برنج شمال نیامدند. او اضافه می

هزارتومان قیمت دارد، مشکلی را  12تا  11تومان برای برنج با کیفیتی که حدود  100هزار و  9خاصی هم وجود ندارد، اعالم قیمت 

 شود. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان برنج گیالن معتقد است گرانیها میکند. این فقط باعث دلسرد شد. بیشتر تولیدکنندهحل نمی

گوید: باعث شده تا دولت چنین قیمتی را اعالم کند. او میکاذب برنج در فصل مسافر و وجود نداشتن آمار دقیقی از سطح زیر کشت، 

اند و باید این وام را پس درصد استفاده کرده 18این راهم در نظر داشته باشید که بیشتر کشاورزان هنوز از وام و تسهیالت با بهره 

وجود ولت ممکن است اخاللی در این کار بهای در بخش خرید و فروش برنج اعالم قیمت توسط دکند: از نظر حرفهبدهند. او اضافه می

درصد خرده دارد. باید سورت و بسته بندی هم شود. به این ترتیب قیمت  8خرد حداقل بیاورد. برنجی را که دولت اعالم کرده می

ر امروز هم همین تومان نخواهد بود که قیمت بازا 300هزار و  10ترین حالت کمتر از بینانههای خریداری شده در خوشنهایی برنج

دانیم دولت به واقع کارشناس و متخصصی برای ها که بگذریم، هنوز نمیها و نکتهکند: از همه این موضوعاست.جنابی یادآوری می

کند. هزار هکتارسطح زیر کشت( برنج کل کشور را تولید می 238درصد ) 36ارزیابی برنج دارد یا خیر!؟ در حال حاضر گیالن حدود 

 واحد آن فعال هستند. 1425  کارخانه شالکوبی وجود دارد که تعداد 1800استان حدود در این 

http://www.iana.ir/fa/news/51203/%D9%82%DB%8C%D9%8 
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 برنج

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۲تاریخ: 

 در پوست گردو/برنج تسلیم تنظیم بازار شددست مافیای برنج 

 .های بسیاری دارد که معایب و مزایای گوناگونی در پی داشته استهای دهم و یازدهم تفاوتوضعیت واردات برنج در دولت

ن این با ساختها وگو با خبرنگار ایانا گفت: سلطانی برای واردات برنج نداریم. برخیدبیر انجمن واردکنندگان برنج، امروز در گفت

 گردند. در حالی که اکنون واردات برنج، سلطان ندارد!القاب، به دنبال حفظ منافع خود می

مسیح کشاورز، با اشاره به سه ضلع تاثیرگذار بر قیمت تمام شده واردات برنج، افزود: بازارهای جهانی، تعرفه و سود گمرکی و قیمت 

تیار های گمرکی همیشه در اخوارداتی تاثیر مستقیم دارند.به گفته وی، قیمت ارز و تعرفهارز، سه فاکتوری هستند که در بازار برنج 

تواند با توجه به بازارهای جهانی، مقدار و زمان واردات را تنظیم کند، اما همین اختیار نیز در حال دولت بوده و واردکننده تنها می

شود، عمال تاجر قدرت تصمیم گیری هایی که در واردات اعمال میوعیتحاضر از دست تاجران گرفته شده است. زیرا با وجود ممن

تواند بر این بازار حکومت کرده و به معنای واقعی، لقب سلطان در زمان مقتضی را ندارد. حال با توجه به چنین شرایطی، آیا کسی می

ای یافت که این زمینهتومانی اختصاص می 1226 های نهم و دهم، به واردات برنج ارز ترجیحیبگیرد؟کشاورز عنوان کرد: در دولت

مند شوند. دولت هم نظارت چندانی در قیمت فروش توانستند از مزایای آن بهرهای خاص میبرای ایجاد رانت بود. زیرا تنها عده

 اده کردند.ها هم از این فرصت استفها در آن مقطع سودهای کالنی به جیب زدند. حتی برخی بانکنداشت و یک سری شرکت

هایی برچیده شد، اما ایجاد ممنوعیت برای واردات، در مقاطعی به گفته وی، خوشبختانه در دولت یازدهم، بساط چنین سوءاستفاده

بیند، نتواند این کار را انجام دهد. بنابراین در واقعیت، شود که تاجر در هنگامی که شرایط را برای واردات مساعد میاز زمان باعث می

 اند و اختیاری در این زمینه ندارند.ران برنج اکنون تسلیم بازارهای جهانی و تنظیم بازار داخلی شدهتاج

درصد، فرصت را برای رشد قاچاق  40دبیر انجمن واردکنندگان برنج تاکید کرد: همین ممنوعیت به عالوه افزایش تعرفه واردات به 

 کند.ف میفراهم کرده و سالمت محصول را از مسیر اصلی منحر

http://www.iana.ir/fa/news/51204/%D8%AF%D8%B3%D 
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 برنج

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰7تاریخ: 

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

تن برنج از انواع پرمحصول در استان مازندران خریداری شده و  361برنج توسط دولت به طور مشخص و دقیق از روز اعالم خرید 

 .تن آن مربوط به استان گیالن است 10فقط 

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

کند: در حاضر از ابتدای شروع وگو با ایانا عنوان میخرید برنج در استان مازندران و دالیل کندی خرید در این بخش در گفت میزان

تن هم  10تن برنج از انواع پرمحصول شیرودی، ندا و نعمت خریداری شده است. البته  361طرح خرید برنج توسط دولت تا به امروز 

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

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

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

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

کند: ورود دولت برای خرید برنج فقط خرید توافقی است که برای تعادل اضافه می 2مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 

 و تنظیم بازار است. این رفتار دولت در حال حاضر موجب رونق بازار شده است. 

http://www.iana.ir/fa/news/51237/%D8%A8%D9%87%D-8%B7%D9%88 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/51237/%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 برنج

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰7تاریخ: 

 خریم،فقط کشاورزاناز دالالن و تجار برنج نمی

 .شهرستان بابل و نواحی اطراف آن خریداری شده استتن برنج از  80حدود 

سید احمد طاهری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به اینکه بابل و نکا دو مرکز اعالم شده برای  به گزارش خبرنگار ایانا،

ند. که کننواحی اطراف فعالیت می وگو با ایانا توضیح داد: این دو مرکز برای پوششخرید برنج در استان مازندران هستند، در گفت

 تن برنج از کشاورزان خریداری کرده است.  80این مرکز به تنهایی حدود 

گوید: یکی از دالیل مهم تاخیر و کندی روند خرید برنج آن است که برنج فقط از او در مورد آهسته بودن روند خرید برنج می

از  شود وج. به محض تایید کشاورز بودن فروشنده، برنج ارزیابی شده، ثبت میشود نه دالالن یا تجار برنکشاورزان خریداری می

دهد: از آنجایی که برنج در این فصل بیشتر در اختیار شود. طاهری در مورد نحوه تایید کشاورزان توضیح میکشاورز خریداری می

محل سازمان لیستی دارند که فروشنده با این لیست دالالن است، فروشنده برنج باید به عنوان کشاورز تایید شود. کشاورزان در 

شوند و بعد از تطبیق داده شده و توسط گروه داوری که از کارشناسان و خبرگان کشاورزی محلی هم در آن حضور دارند تایید می

زمان تحویل برنج یک روزه  کند: همه روند این کار تاشود. او اضافه میای که مهر برجسته دارد تایید رسمی و نهایی میآن طی نامه

شود و معطلی ندارد. این شیوه هم برای آن است که قرار نیست از دالالن برنج خریداری شود. با توجه به میزان برنج باقی انجام می

ن های باقی مانده خریداری شده و مدت زمارسد در مدت زمان اعالم شده بیشتر برنجمانده از فصل برداشت تا کنون به نظر می

 تمدید هم چندان طوالنی نباشد. 

http://www.iana.ir/fa/news/51236/%D8%A7%D8% 
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 برنج

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰7تاریخ: 

فروشند/ امکان تمدید مدت را کمتر میتن برنج خریداری شده است/ کشاورزان ارقام صدری و هاشمی  ۳۰۰بیش از 

 زمان خرید وجود دارد

 .شود، خریداری شده استتن از انواع برنج پرمحصول که در مازندران کشت می 300در حال حاضر بیش از 

 د برنج دربه گزارش خبرنگار ایانا، دالور حیدرپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در مورد نحوه عملکرد و میزان خری

دهد: بیشترین محصولی که تا به امروز خریداری شده از ارقام پرمحصول بوده است. وگو با ایانا توضیح میاستان مازندران در گفت

 فروشند. کشاورزان ارقام مرغوبی مانند صدری و هاشمی کمتر می

ا و نعمت، شیرودی خریداری شده است. این ارقام در تن از انواع برنج پرمحصول مانند ند 300او اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 

 شود ولی در مورد محصوالت گیالن شاید به دلیل خاص بودن روند خرید سرعت نداشته باشد. مازندران زیاد کشت می

بهمن این  15گوید: با توجه به دستور وزارت جهاد کشاورزی تا حیدرپور در مورد زمان و نحوه خرید برنج در استان مازندران می

شود. دولت به این دلیل در بازار خرید برنج وارد شد چون بازار در حال شیوه خرید پابرجاست. حتی در صورت لزوم تمدید نیز می

 رکود بود و بخشی از محصول سال در انبارهای کشاورزان مانده بود. 

ست. با این شیوه بخشی از نیاز بازار داخلی هم و ذخیره کاال کند: این شیوه رونق را تا حدود زیادی به بازار بازگردانده ااو اضافه می

تومان خریداری  450تومان و شیرودی پنج هزار و  800شود. انواع ندا و نعمت در حدود چهار هزار و نیز توسط کاالی داخلی انجام می

قالم خرید اضافه شوند. در حال حاضر دو مرکز شود. البته این امکان هم وجود دارد که اقالم محلی مانند برنج طارم محلی هم به امی

 در بابل و نکا برای خرید برنج فعال هستند.

http://www.iana.ir/fa/news/51235/%D8%A8%DB%8C%D8%B4- 
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 برنج

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۴تاریخ: 

 شودبرنج خریداری شده گیالنی، کارشناسی می

 .کنندطرح خرید برنج از کشاورزان داخلی منوط به شرایطی است که اگر رعایت نشود، کارشناسان دولتی آن را تایید نمی

شود؛ یخالصه مبه گزارش خبرنگار ایانا، مدیر عامل غله گیالن، گفت: مهمترین شروط خرید برنج از کشاورزان داخلی در دو بند اصلی 

 یکی رعایت حدود درصد شکستگی و دیگری رقم تولیدی.

یعقوب خزرائی در توضیح این مطلب افزود: طبق ضوابط اعالم شده، باید درصد شکستگی برنجی که کشاورزان برای فروش به مراکز 

قابل قبول نیست. گذشته از اینها درصد  15درصد باشد؛ به عبارتی شکستگی باالی  15دهند، بین هشت تا تعیین شده تحویل می

 نوع برنج تحویلی باید از رقم هاشمی انتخاب شود.

به گفته وی، تمام کارشناسان مستقر در مراکز خرید، از موسسه تحقیقات برنج هستند و کامال در مورد مباحث مربوط به محصول 

این حال  رسد. باج برای دالل یا کشاورز، بعید به نظر میسالم و یکنواخت آشنایی دارند. بنابراین احتمال تقلب و مخلوط کردن برن

ن کنند.خزرائی در تایید سخنان خود عنواممکن است در بخش مازندران این اتفاق بیفتد. زیرا بیشتر آنها برنج پرمحصول تولید می

د. بلکه شخص فروشنده باید از گیرکرد: از همه مهمتر اینکه خرید محصول از هر کسی که خود را کشاورز معرفی کند، صورت نمی

 جهاد کشاورزی شهرستان محل اقامت خود معرفی نامه داشته و میزان تولید وی قبال توسط کارشناسان تخمین زده شده باشد.

http://www.iana.ir/fa/news/51224/%D8%A8%D8%B1%D9%86% 
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 برنج

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۲تاریخ: 

 خرید توافقی، راهگشای رونق بازار برنج ایرانی نیست

 .نایب رئیس انجمن برنج گفت:خرید توافقی، تاثیری در رونق بازار برنج داخلی نخواهد داشت

، با بیان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی علی اکبریان نایب رئیس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار

نی نامناسب، هنوز برخی داخلی نخواهد داشت، اظهار کرد: با توجه به اطالع رسا بازار برنجاینکه خرید توافقی، تاثیری در رونق 

کشاورزان از اجرای خرید توافقی محصول با خبر نیستند، ضمن آنکه دریافت نامه از اداره کل جهاد استان و شورای محل برای فروش 

 .برنج دست و پای کشاورزان را بسته است

رای حمایت تولیدکنندگان به تازگی اقدام به افزود: با وجود آنکه دولت ب خرید توافقی برنجوی با انتقاد از محدودیت زمانی اجرای  

 .بهمن این امر ادامه دارد 15خرید توافقی برنج در استان های شمالی کرده است، اما تا 

هزار و  9و طارم و و هاشمی  100هزار و  7، فجر 450هزار و  5اکبریان ادامه داد: در فرآیند خرید دولت هر کیلو برنج ندا را با نرخ 

نایب رئیس انجمن برنج با اشاره به اینکه شالیکوبان حلقه اول تولید هستند، افزود: دولت برای تامین .کندریداری میتومان خ 100

ه طور بواردات برنج کند، زیرا دولت در زمان ذخیره استراتژیک باید بخشی از خرید خود را شالیکوبان و کارخانه داران خریداری می

کند که این امر برای کارخانه های خارجی اشتغالزایی کند، بلکه از کارخانه های خارجی خرید میمیمستقیم از کشاورزان خریداری ن

کرد که امسال جهت وی ادامه داد: در سال های قبل شرکت غله در خرید توافقی از کارخانه های مباشر خریداری می.در بر دارد

 . حمایت از کشاورزان باید این سیاست دنبال می شد

درصد خرده به صورت فله با  10در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو برنج ندا با برنج ایرانی  قیمتان از افت مجدد اکبری

هزار و  5هزار، شیرودی  5و هر کیلو برنج بسته بندی و بوجار ندا  100هزار و  5، شیرودی 500هزار و  8، طارم 700هزار و  4نرخ 

 .هزارتومان است 10ا ت 500هزار و  9و طارم  500

به گفته این مقام مسئول؛ کاهش قدرت خرید مردم و انباشت برنج در انبارها دلیل اصلی رکود و کاهش قیمت برنج ایرانی در بازار به 

وی تاکید کرد: اختالف فاحش قیمت برنج در بازار تهران با استان های شمالی را نشان از حباب کاذب قیمت و جوالن .شمار می رود

 .دالالن است

نایب رئیس انجمن برنج با اشاره به اینکه سیاست کنونی خرید توافقی راهکار مناسبی برای خروج از رکود بازار برنج ایرانی نیست، 

 .یادآور شد: با توجه به شرایط سخت خرید و مشخص نبودن زمان پرداخت، کشاورزان تمایلی به فروش محصول خود به دولت ندارند

http://www.yjc.ir/fa/news/6406316/%D8%AE%D8%B 
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 برنج

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۴تاریخ: 

 برنج مخلوط؛ یک روش تقلب در فروش محصوالت کشاورزی

می رود تا هنگام نرخ گذاری خرید تضمینی، مالحظه کیفیت مطبوع و کشاورز نمونه لنگرودی در تماس با ایانا گفت: از دولت انتظار 

 .ارگانیک بودن آن ها را داشته باشد

به گزارش خبرنگار ایانا، تیمور یحیی پور، کشاورز فرهنگی و بازنشسته و دبیر زیست شناسی، احساس مسوولیت نسبت به تولید برنج 

یکی از بخش های شهرستان لنگرود قائل است، در تماس با خبرنگار ایانا، با نگاه  "کمله"هکتار شالیزار خود واقع در  6ارگانیک در 

به رویکرد گذشته برنج های تولیدی که طعم و عطر خاص خود را داشتند، از افت کیفی برنج های تولیدی به دلیل استفاده بیش از 

ظ هزینه های کارگری و چه هزینه شخم و ... توجیه ندارد تومان چه به لحا 9100سم و کود خبر داد و گفت: با این وجود تعیین نرخ 

.وی با بیان این که با این شرایط به طور قطع برنج های فروخته شده قطعا مخلوط است و تشخیص آن برای حتی کشاورزان دشوار 

 هزار تومان باید باشد. 10است، اظهار کرد: در واقع برنج ارگانیک و کیفی با طعم خوب بیش از 

پور با بیان این که چون خودش عامل فروش است برنجی را به دولت نفروخته است، تصریح کرد: مراجعان به اینجانب برای  یحیی

 11تومان تا  500هزار و 10خرید چون متقاضی برنج ارگانیک و با طعم و عطر خوب هستند، برنج خود را با نرخ باالتر یعنی حدود 

 هزار تومان خریداری می کنند.

کشاورز فعال در گیالن که نسبت به سایر شالیکاران گفت و گو کننده با ایانا دغدغه زیست محیطی پررنگی نشان می دهد، می این 

افزاید: متاسفانه از آنجا که نگهداری از شالی ها بدون سم و کود شیمایی بسیار دشوارتر است، به ندرت می توان برنج با کیفیت در 

 این شاخص ها را پیدا کرد. 

وی در پایان اظهار امیدواری می کند تا دولت هنگام نرخ گذاری ها مالحظه واقع بینی ها را داشته باشد و کیفیت مطبوع و ارگانیک 

 بودن آن ها را نیز مد نظر بگیرد.

http://www.iana.ir/fa/news/51222%D/8%A8%D8%B1%D9%86% 
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 برنج

 -14/09/1396ایرنا

 رونمایی از نخستین محصول برنج ارگانیک مزارع منطقه آزاد انزلی 

به گزارش ایرنا، مدیر قطب ارگانیک و عضو شورای فناوری و نوآوری ارگانیک بین الملل عصر دوشنبه در این مراسم با قدردانی از 

انزلی در راستای تولید محصوالت ارگانیک با ارزش غذایی باال اظهار کرد: یکی از شیوه های مهم و مورد حمایت سازمان منطقه آزاد 

محمدرضا رضاپناه با اشاره به حمایت مراکز علمی فعال در این سبک برای .توجه دنیا در کشاورزی، تولید محصوالت ارگانیک است

تولید افزود: خوشبختانه مزارع محدوده منطقه آزاد انزلی با حمایت های مسئوالن رساندن محصوالت کشاورزی از جمله برنج به مرحله 

این منطقه به خوبی در تولید برنج ارگانیک وارد عمل شده و باید این نوع برنج نه تنها در منطقه آزاد بلکه در کل کشور و کشورهای 

تحقیقات گیاه پزشکی کشور تصریح کرد: در آخرین کنگره  دانشیار موسسه .آسیای میانه به عنوان قطبی مهم در نظر گرفته شود

برگزار شده کشورهای پیشرفته ای که در کاشت و تولید برنج سبک خاصی برای خود دارند؛ معتقدند که باید تولید برنج بدون استفاده 

ارگانیک در کشور فرانسه اشاره و  رضاپناه به برگزاری بیستمین کنگره تولید برنج.از کودهای شیمیایی را در دستور کار قرار داد

خاطرنشان کرد: کشاورزان و تولیدکنندگان این محصول در منطقه آزاد انزلی با بهره گیری از علوم تحقیقاتی و آشنایی بیشتر با تولید 

ور داشته ضمحصوالت ارگانیک می توانند به عنوان نمایندگان تولید این محصول در سطح کشور در بیستمین کنگره بین المللی ح

باشند و منطقه آزاد انزلی به عنوان تولیدکننده برنج سبزبج، نه تنها به عنوان محصولی ارگانیک در کشور بلکه به عنوان قطب تولید 

 .این محصول در کشورهای حاشیه خزر و آسیای میانه معرفی شود

ادامه این مراسم حمیدرضا مرتضایی عضو هیات مدیره  برندسازی و بازاریابی حصوالت ارگانیک در دستور کار منطقه آزاد انزلیدر**

سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان مزایای کشت ارگانیک برنج اظهار کرد: این طرح با هدف عملیاتی کردن تولید محصول برنج به 

 رتقاء امنیت غذایی، معرفیمنظور ایجاد منطقه الگویی و کاهش استفاده از سموم و کود شیمیایی برای حافظت از منابع آب و خاک، ا

شیوه های نوین کشاورزی، اصالح الگوی کشت، توانمندسازی کشاورزان در راستای ارتقاء معیشت و افزایش بهره وری انجام شده 

 16وی با اشاره به اهمیت تولید غذای سالم به دلیل فوائد آن و افزایش درآمد حاصل از تولید افزود: در سال جاری با مشارکت .است

کشاورز در دو روستای بلسکله امام جمعه باال محله و فشتکه اول و در فاز نخست ، بیش از پنج هکتار از اراضی زیر کشت برنج 

وی به برنامه های منطقه آزاد انزلی برای .ارگانیک رفته و در سال های آینده نیز سطح زیر کشت این محصول افزایش می یابد

ت در کشور و همچنین صادرات به کشورهای حاشیه خزر اشاره و تاکید کرد: ضرورت کشت محصول برندسازی و بازاریابی این محصوال

برنج ارگانیک و همچنین نتایج آزمایشات انجام شده بر روی این محصول، بیانگر ارزش غذایی باال ، افزایش کیفیت و افزایش برداشت 

رزان تولیدکننده این محصول نیز در مقایسه با سایر کشاورزان به مرتضایی گفت: به طور میانگین میزان درآمد کشاو.محصول است

کشاورز برنج کار ارگانیک تقدیر شد. برنج ارگانیک  16به گزارش خبرنگار ایرنا در این مراسم از .درصد بیشتر بوده است 30میزان 

د و سموم شیمیایی رشد کرده و به جهت محصولی است که از آغاز پرورش بذر تا برداشت محصول از شالیزار، بدون استفاده از کو

بهبود فرایند رشد محصول ، بازدهی باال و مبارزه با آفات از زنبور تریکوگراما ، کودهای ورمی کمپوست و مبارزه بیولوژیک در راستای 

 .واقع است منطقه آزاد انزلی تنها منطقه آزاد شمال کشور و در غرب استان گیالن.حفظ محیط زیست استفاده کاربردی دارد

http://www.irna.ir/fa/News/82753082 
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 پسته
 فودپرس ۱۳۹6بهمن ماه  5پنج شنبه 

 خداحافظی صادرات پسته با روزهای اوج

میالدی از نظر ارزش صادرات، پسته آمریکا صادراتی به مراتب بیشتر  2016آمارهای رسمی گویای آن است که در سال  <کشاورزی

میالدی آمریکا به عنوان بزرگترین صادرکننده پسته دنیا شناخته شده و پس از آن ایران در رتبه  2016در سال .از ایران داشته است

درصد از صادرات پسته دنیا  39ون دالر در مجموع میلی 78گیرد بدین ترتیب آمریکا با صادراتی به ارزش یک میلیارد و دوم قرار می

 .دهدرا به خود اختصاص داده است. این در حالی است که صادرات ما از نظر ارزش رتبه دوم را به خود اختصاص می

ود درصد از صادرات جهانی این بخش را به خ 24میلیون دالر صادرات پسته داشته و در مجموع  669میالدی  2016ایران در سال 

میلیون دالر و  890میالدی ارزش صادرات پسته ایران معادل  2015اختصاص داده است. این آمارها در حالی است که در سال 

درصد  30و  35میلیون دالر بوده و به ترتیب سهم ایران و آمریکا از بازارهای جهانی این بخش  755محصول آمریکا ارزشی حدود 

درصد بازار جهانی رتبه سوم جدول صادرات پسته  14میلیون دالری و در اختیار داشتن  393 اما هنگ کنگ با صادرات.بوده است

میلیون  114کل صادرات، هلند با  (میلیون دالر )هفت درصد 178را به خود اختصاص داده و پس از آن آلمان با صادراتی معادل 

و اختصاص دادن سه درصد از بازارهای صادرات پسته به خود  میلیون دالر صادرات 82دالر )چهار درصد سهم صادراتی( و بلژیک با 

میلیون دالر  777میالدی در مجموع دو میلیارد و  2016روند. همچنین در سال دیگر کشورهای عمده صادرکننده پسته به شمار می

درصد، ایتالیا پنج  10آلمان  درصد، 12درصد بازار واردات به خود، ویتنام با  28هنگ کنگ با اختصاص دادن .پسته صادر شده است

درصد کل بازارهای وارداتی این محصول بزرگترین بازارهای صادرکنندگان این کاال به شمار  3.7درصد و هند  4.5درصد، چین 

درصد به  13درصد از صادرات پسته به مقصد این کشور،  19کنگ بزرگترین بازار پسته ایرانی بوده و هنگ 1395در سال   .روندمی

درصد از  59درصد آلمان و هفت درصد هند صورت گرفته و همین چند کشور به تنهایی  9درصد امارات متحده،  10قصد ویتنام، م

اند. همچنین از کشورهای اسپانیا، افغانستان، کویت، اردن، تایوان، یونان، روسیه، کانادا صادرات پسته ایران را به خود اختصاص داده

البته با تمام این اوصاف در صنعت خشکبار ایران نقاط قوت متعددی وجود .شودی بالقوه صادرات پسته یاد میو قطر به عنوان بازارها

ها بوده و تنوع بیشتری در این محصول وجود دارد. دارد از جمله آنکه کیفیت پسته ایرانی از نظر طعم و مزه بهتر از سایر نمونه

توان بدون تغییر رنگ و طعم آن را در دمای باالتری برشته های باالتری است و میهمچنین پسته ایرانی قابل برشته شدن در دما

ه رود و براساس مجموع این شرایط ذائقشمار میکرد. درصد مغز پسته ایرانی نیز نسبت به پوست آن بیشتر از سایر انواع پسته به

توان ران نقاط ضعفی نیز وجود دارد که از جمله آنها میدر صنعت خشکبار ای.کشورها به سمت تولید ایران در این بخش بیشتر است

به عدم توانایی مالی صادرکنندگان به دلیل گران بودن قیمت محصول و عدم دسترسی به امکانات مالی با بهره پایین، عدم عقد 

ل، ونقمندی از یارانه حملبهره قراردادهایی با حجم باال و مدت زمانی طوالنی، عدم تبلیغات و بازاریابی، عدم حمایت الزم در خصوص

ضعف سیستم حمل و نقل، نوسانات نرخ ارز، نبودن بانک یا موسسه مالی و اعتباری برای تسهیالت ارزی با بهره قابل قبول و همچنین 

کشت طبق آمارهای ارائه شده در حال حاضر سطح .باالبودن تعرفه صادرات پسته فرآوری شده در گمرکات خارجی کشور اشاره کرد

 77هزار هکتار باغ بارور  270شود که در این میان استان کرمان با در اختیار داشتن هزار هکتار می 360پسته در ایران بیش از 

شود، اما با این وجود از سال کاری ایران و دنیا محسوب میترین منطقه پستهدرصد محصول کشور را تولید کرده و به عنوان مهم

های خارجی، ایران رتبه اول تولید در این بخش را از دست داده و در جایگاه دوم تولید پسته قرار گرفته با توجه به رقابت 2011

 .است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=3c75e5e8e91e4 
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 پنبه
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۱۱/۰۳ : تاریخ

 منتظر اعالم نرخ خرید تضمینی از سوی دولت هستیم/ تقویت بخش خصوصی برای تولید کود زیستی در برنامه ششم 

د خصوصی در کوای به تولید و تقویت توان بخش معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت گفت: در برنامه ششم توسعه توجه ویژه

  .ایمخطر رایزنی کردههای کمکشهای معتبر جهانی برای واردات و تولید آفتزیستی آمده است و همچنین با شرکت

های کشاورزی ده، عباس کشاورز بعدازظهر امروز در آیین آغاز پنجمین نمایشگاه نهاخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در  ها اشاره کرد و گفت:کشهایی همچون بذر مناسب و آفتوگو برگزار شد، به اهمیت استفاده از نهادهتهران که در بوستان گفت

میلیون تن آن کودهای آلی  1.5شود که یک تا هزار تن انواع کود شیمیایی مصرف می 300میلیون و  2کشور ما ساالنه رقمی حدود 

 .هزار تن کود بیولوژیک است 300تا  200است و 

ها در کشور نسبت به سایر کشورهای دنیا چگونه است، گفت: اقلیم ایران اقلیمی کشوی در پاسخ به اینکه وضعیت استفاده از آفت

ه تدابیری ک است که عوامل خسارت در آن امکان طغیان ندارد، اما مشکالتی مثل سن گندم و ملخ را داریم که اینها را هم بخشی با

 .شودهایی خوبی که در دسترس است کنترل میکشکنند و همچنین آفتکشاورزان اتخاذ می

شود، به طوری که یک معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت همچنین گفت: کود و سم به نسبت تولید کمتر از نصف مصرف می

کشاورز همچنین در مورد راهکارهای دولت برای .کنیمها را استفاده میکشدرصد آفت 0.6درصد کشاورزی دنیا را داریم، اما کمتر از 

زنند نیز این گونه توضیح داد که این کودها در دهه هفتاد ترویج استفاده از کودهای بیولوژیک که آسیب کمتری به محیط زیست می

را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا تولید افزایش  در دستور کار قرار گرفت و در برنامه ششم به طور ویژه عنوان شده که تولید آن

های بیولوژیک دیده شده است که نمونه آن تخم پارازیت است که تاکنون دولت کشیابد و سهم قابل توجهی در مصرف عناصر آفت

های کشد آفتوی همچنین در مورد ارائه تسهیالت برای تولی.کرد، اما اکنون به بخش خصوصی واگذار شده استآن را تولید می

 دار مانند تجهیز مکانیزاسیون، ایجادهای اولویتبیولوژیک و کم خطر هم گفت: منبع تأمین اعتباری ما بانک کشاورزی است که طرح

های زیادی برای تولید این مواد بیولوژیک شود و همچنین مساعدتدرصد کارمزد کمتر داده می 3گلخانه و پرورش ماهی در قفس با 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت افزود: همچنین از محل اعتباری که برای ایجاد اشتغال در .خواهند داد هم اختصاص

توانند های کم خطر در مناطق روستایی مستقر باشند، میکشهایی که در حوزه تولید آفتمناطق روستایی اختصاص یافته شرکت

های دولت برای واردات یا تولید سموم کم خطر هم این گونه توضیح داد از حمایت کشاورز همچنین.از این تسهیالت استفاده کنند

ایم، حداقل تعرفه کشور یعنی گیرد و دو سه سالی است که موفق شدهای صورت میهای کم خطر با ارز مبادلهکشکه واردات آفت

کنندگان یته خاصی تعریف شده که اگر واردتبه گفته وی همچنین کم.درصدی را برای سموم کم خطر در نظر بگیریم 5تعرفه 

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از رایزنی .کنیمکش کم خطر با مشکلی مواجه شدند، سریع آن را حل مینسبت به تأمین آفت

ا که بکنیم های کم خطر خبر داد و گفت: از بخش خصوصی خواهش میکشهای معتبر جهانی برای تولید و واردات آفتبا شرکت

وی در پایان .کنیمهای کم خطر را در کشور تولید کنیم و ما هم از آنها حمایت میکشها مشارکت کنند تا بتوانیم آفتاین شرکت

مان ماه از آغاز کشت گندم چه شد، گفت: از من سؤال نکنید ما قیمت 5در پاسخ به اینکه باالخره تکلیف نرخ خرید تضمینی با گذشت 

های کشاورزی به گزارش خبرنگار فارس پنجمین نمایشگاه نهاده.ایم و هنوز منتظر تصویب دولت هستیمدولت داده را مردادماه به

 در هاکشآفت انواع  های بذر، کودشرکت داخلی و خارجی در حوزه 120با حضور « دست در دست کشاورز ایرانی»تهران با شعار 

 .ماه ادامه داردآغاز به کار کرده و تا ششم بهمن ماهبهمن سوم امروز از تهران وگویگفت بوستان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961103001572 
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 تامین منابع مالی  

 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۴تاریخ: 

 چایکار از تسهیالت ۴۶۵۰برداری بهره درصد بدهی چایکاران/ 8۰پرداخت 

شود مابقی بینی میدرصد بدهی چایکاران بوده، پرداخت شده است و پیش 80میلیون تومان که بیش از  200میلیارد و  161تاکنون 

 .آن نیز به مرور به حساب چایکاران واریز شود

درصد از بهای برگ سبز چای خبر داد و گفت:  80پرداخت بیش از وگو با خبرنگار ایانا از رئیس سازمان چای کشور امروز در گفت

 شود.میلیون تومان از بدهی چایکاران پرداخت شده است و به مرور مابقی آن به حسابشان واریز می 200میلیارد و  161تاکنون 

رور اند و مابقی نیز به متسویه کرده گرفته راصورت کامل بهای برگ سبز تحویلکارخانه چایکاری به 33محمدولی روزبهان بیان کرد: 

 کنند.آن را تسویه می

بردار چایکار تاکنون بهره 650شده از سوی صندوق حمایت از صنعت چای کشور افزود: به چهارهزار و های پرداختوی درباره وام

 ا سود کم پرداخت شده است.های بمیلیون تومان برای انجام عملیات بهزراعی و امور جاری، وام 900مبلغ پنج میلیارد و 

میلیارد تومان برای عملیات فوق به چایکاران تسهیالت پرداخت کند؛ عالوه بر  30روزبهان عنوان کرد: قرار است این صندوق مبلغ 

وه اختصاص حها درباره ناین اعتبار قرار است اعتبار دیگری با بهره زیر پنج درصد به چایکاران اختصاص یابد که در حال رایزنی با بانک

 آن هستیم.

 دیگر چای سنواتی نداریم

به بعد دیگر چای سنواتی نداریم که  1382های سنواتی در کشور ادامه داد: از سال رئیس سازمان چای کشور درباره وضعیت چای

 های تولیدشده در همان سال به فروش رفته است.بخواهیم به فکر تبدیل آن باشیم، زیرا تمام چای

های ای و سیاستهای لحظهبه قبل بر اثر انحالل سازمان چای، طرح 1388های های سنواتی مربوط به سالد: چایوی تأکید کر

 های تولیدشده در همان سال به فروش رفت.نادرست بود که پس از آن اصالحات الزم انجام و چای

های فعال اضافه کنیم، زیرا طی دو سال اخیر چهارهزار ه باغهای بیشتری را احیا کرده و بروزبهان یادآور شد: در برنامه داریم که باغ

های شمالی وجود هزار هکتار باغ فعال در سطح استان 210ترتیب در حال حاضر بیش از های متروکه احیا شد و بدینهکتار از باغ

 هکتار بود. 500هزار و  17های چای های گذشته سطح فعال باغدارد؛ در حالی که سال

 های چایهکتار از باغ 8۰۰۰رس در انواع ه

هایی که اقتصادی نیست، وارد شود باغها اظهار کرد: عملیات بهزراعی باعث میرئیس سازمان چای کشور درباره انواع هرس در باغ

ه است که های چای، انواع هرس طی چند سال اخیر به انجام رسیدهزار هکتار باغچرخه تولید شود و در این راستا تاکنون در هشت

 ترتیب کیفیت و کمیت محصول تولیدی را افزایش داده است.بدین

از  های گذشتههای خشکی در سال جاری از بین رفته بودند، در مقایسه با سالهایی که بر اثر تنشوی خاطرنشان ساخت: مقدار باغ

 .کاهش چشمگیری برخوردار بود که دلیل آن رسیدگی چایکاران به باغداران بوده است

روزبهان در پایان اضافه کرد: برای توسعه صنعت چای کشور و برای روزی که بتوانیم تمامی چای مصرفی کشور را از تولید داخل 

ترتیب بتوانند با اقتصادی ها و باغداران اختصاص خواهد یافت تا بدینمیلیارد تومان تسهیالت به کارخانه 40تأمین کنیم، بیش از 

با خیال  توانندشود و مردم میمیزان تولید را باال ببرند؛ زیرا در تولید چای ایرانی از هیچ سمی استفاده نمی کردن و افزایش تولید،

 راحت از این نوشیدنی در طول روز استفاده کنند./

http://www.iana.ir/fa/news/50789/%D9%BE%D8%B1%D8%AF 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۲تاریخ: 

 های فرهنگی و توقعات اجتماعی کشاورزی ایران و چینتفاوت

 .شوددانند که از کشورهای دیگر وارد ایران میهایی میتر از برنجهای داخلی را قابل اطمینانمحققان کشور، سالمت و کیفیت برنج

ای تولید های دنیا در مناطق حارهوگو با خبرنگار ایانا گفت: از آنجا که معموال بیشتر برنجبرنج، امروز در گفت رئیس موسسه تحقیقات

ها مجبور به استفاده ها در آن مناطق، باالست. به همین دلیل برنجکاران در این سرزمینشود، بنابراین جمعیت آفات و بیماریمی

 هستند. هاکشدرصد بیشتری از سموم و آفت

نیا با اشاره به فلز سنگینی به نام آرسنیک، افزود: خاک و آب مناطقی مانند هند و بنگالدش، از درصد آرسنیک باالیی فرزاد علی

ج توان برای تمام انواع برنگیرد. اما با این حال نمیبرخوردار است که البته بخش عمده برنج وارداتی کشور از همین ناحیه صورت می

 ها را آلوده دانست.می یکسان صادر کرد و تمام آنخارجی حک

های وارداتی از نوع داخلی کمتر است. زیرا به دلیل معتدل بودن اقلیم ایران، به گفته وی، بنابراین به صور کلی، سالمت و کیفیت برنج

اشی تا زمان برداشت، حدود دو ماه افتد. ضمن ایتکه معموال از آخرین سمپها به ندرت اتفاق میجمعیت آفات کمتر بوده و سمپاشی

نیا عنوان کرد: در ایران تنها خاک منطقه کوچکی به نام قروه کردستان غلظت آرسنیک نسبتا باالتری دارد که البته فاصله است.علی

ا هم دو را ب توان اینشود.وی در ارتباط با تفاوت قیمت برنج داخلی و خارجی، توضیح داد: نمیدر این منطقه اصال برنج کشت نمی

هزار تومانی به ازای هر برداشت رضایت داشته باشد، اما کشاورز  500مقایسه کرد. زیرا به عنوان مثال، شاید کشاورز چینی به درآمد 

 های فرهنگی و توقعات اجتماعی سنجید.ها را باید در کنار تفاوتکند. بنابراین نرخایرانی آن را قبول نمی

http://www.iana.ir/fa/news/51207/%D8%AA%D9%81%D 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۴تاریخ: 

 امکان تقلب در فروش برنج وجود دارد، اما قابل تشخیص است

توان آن را معتقد است که اگرچه امکان تقلب در فروش برنج به دولت وجود دارد، اما مییکی از استادان دانشگاه در زمینه غالت، 

 .تشخیص داد

به گزارش خبرنگار ایانا، استاد دانشگاه تربیت مدرس، امروز گفت: متاسفانه همانطور که در گندم یا محصوالت دیگر امکان تقلب 

 شدن است. وجود دارد، در مورد برنج نیز همین مسئله قابل تکرار

 تر از حد استاندارد و یا مخلوط شدنتواند شامل درصد باالی شکستگی، کیفیت پایینها میمحمد حسین عزیزی، افزود: این تقلب

 آن با انواع نامرغوب باشد.

ده و کار زببه گفته وی، با این حال تمام تقلبات قابل تشخیص بوده و بسته به اینکه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی تا چه حد 

های توان دست متقلبان را رو کرد؛ حتی تاریخ ماندگاری برنج نیز قابل رصد خواهد بود.عزیزی معتقد است طرحکشته باشند، می

 کند، هم به نفع کشاورز بوده و هم در راستای حمایت از مصرف کننده است.اینچنینی که دولت به منظور تنظیم بازار اجرا می

http://www.iana.ir/fa/news/51226/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۱تاریخ: 

 تومان 2۵۰۰کند/ نرخ هر قطعه جوجه یکروزه دار دردی از مرغداران دوا نمیمرغ نطفهواردات تخم

میلیون تخم مرغ نطفه دار چاره ساز نیاز مرغداران و جلوگیری از تنش قیمت در بازار  10رئیس انجمن جوجه یکروزه گفت: واردات 

 .نخواهد بود

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیفرد رئیس انجمن جوجه یکروزه در گفتگو با خبرنگار اکبر اصغریعلی

خبر داد و گفت: هم اکنون تقاضا برای تولید مرغ شب عید با شیب مالیمی رو  ریزی شب عیدجوجه، از افزایش تقاضا برای جوان

 .ا، نوسان قیمت جوجه یکروزه در بازار را رقم زدهبه افزایش است که این امر در کنار وجود واسطه

 .تومان اعالم کرد 500هزار و  2تا  150هزار و  2وی نرخ کنونی هر قطعه جوجه یکروزه را 

میلیون  10گفت: معاونت توسعه بازرگانی در تابستان مجوز واردات  دارمرغ نطفهتخم وارداتفرد درباه آخرین وضعیت اصغری

ساز نیاز مرغداران و جلوگیری از تنش قیمت در بازار را به مدیرکل طیور وزارت جهاد صادر کرد که این میزان چاره دارمرغ نطفهتخم

تابع تقاضای فصلی است، بیان کرد: در چند دهه گذشته، قیمت  نرخ جوجه رئیس انجمن جوجه یکروزه با بیان اینکه.نخواهد بود

 .رو استبه سبب افزایش تقاضا و قیمت مرغ شب عید با نوساناتی در بازار روبهجوجه یکروزه از اوایل دی تا اواسط بهمن 

کند، گفت: با توجه به آنکه کار بازرگانی واردات جوجه وی با تأکید بر اینکه واردات کنونی جوجه یکروزه دردی از مرغداران دوا نمی

شود که تولید های وارداتی به مرغداران عرضه میبهمن جوجه 25یکروزه در بازار صورت نگرفته است، در خوشبینانه ترین حالت در 

 275میلیون جوجه، نیازمند ظرفیت  100فرد ادامه داد: برای تولید سالیانه یک میلیارد و اصغری.آیدمرغ آن اردیبهشت به دست می

 .شودد محقق میهستیم که با چهار دوره جوجه ریزی در سال این میزان تولی مرغداران گوشتیمیلیون قطعه در 

یابد، افزود: با توجه به میلیون قطعه برای روزهای پایانی سال افزایش می 420وی با اشاره به اینکه ظرفیت مرغداران گوشتی تا 

با  مرغداراندرصدی تقاضا برای جوجه ریزی شب عید، گرانی سرسام آور جوجه در بازار امری طبیعی است، چرا که  30افزایش 

 .کنندها نسبت به فصول قبلی عرضه میقیمت باالتری مرغ خود را به کشتارگاه

http://www.yjc.ir/fa/news/6406515/%D988%D8%A7%D8%B1%D8 
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 تخم مرغ

 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۶بهمن  ۰7تاریخ: 

 تومان ۶۰۰هزار و  ۱2مرغ واردات تخم مرغ تا فروردین ماه سال آینده ادامه دارد/ نرخ هر شانه تخم

مطابق با نیاز بازار  97یک مقام مسئول گفت:با توجه به شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان در صنعت مرغ تخمگذار تا فروردین ماه سال 

 .باید تخم مرغ وارد شود

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی عامل اتحادیه مرغداران میهن در گفتگو با خبرنگاررضا ترکاشوند مدیر

 تخم مرغ گفت: هم اکنون سازمان میادین میوه و تره بار هر شانه، از استمرار عرضه تخم مرغ با نرخ مصوب در بازار خبر داد و جوان

 .کنندتومان به مصرف کنندگان عرضه می 600هزار و  12را با نرخ مصوب 

 .ها وارداتی و داخلی استبه گفته وی عمده تخم مرغ مورد نیاز میادین میوه و تره بار در سطح شهر تهران وارداتی و سایر استان

مرغ با نرخ مصوب وجود ندارد، افزود: روزانه مطابق با نیاز میادین میوه و تره بار اشاره به اینکه محدودیتی در عرضه تخمترکاشوند با 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تاکنون هزار تن تخم مرغ وارد شده است، بیان کرد: با توجه به شیوع .تخم مرغ عرضه می شود

 .مطابق با نیاز بازار باید تخم مرغ وارد شود 97نعت مرغ تخمگذار تا فروردین ماه سال آنفوالنزا حاد پرندگان در ص

درب مرغداری دستخوش تحوالتی در بازار قرار گرفت که با عرضه مستقیم محصول  قیمت تخم مرغوی ادامه داد: در چند روز اخیر  

 .به نرخ مصوب پیش بینی می شود که قیمت درب مرغداری به تعادل برسد

 .تا کنون میلیون مرغ تخم گذار ناشی از آنفوالنزا حادپرندگان معدوم شد 18به گفته ترکاشوند 

مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن در ادامه افزود: با وجود آنکه یکی از تولیدکنندگان عمده تخم مرغ در دنیا محسوب می شویم، اما 

هایی در عرضه محصول مواجه شدیم که برای تأمین نیاز با محدودیت انحادپرندگ شیوع آنفلوانزای در چند ماه اخیر به سبب

 .کشور چاره ای جز واردات نداریم

 .هزار تن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شد 13وی تصریح کرد: در نیمه نخست سال با وجود تمامی مشکالت 

http://www.yjc.ir/fa/news/6415227/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF 
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰7تاریخ: 

 درصد گران شد ۳۶مرغ یکساله تخم

درصد افزایش داشته، ضمن اینکه سبزی  12درصد و گوشت قرمز  36مرغ در یکسال اخیر بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت تخم

بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .انددرصد گران شده 39تا  30و میوه نیز حدود 

دی ماه منتشر کرد که براساس آن نرخ پنج گروه نسبت به هفته  29برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به  فروشیقیمت خرده

دهد؛ این در حالی است که در یک سال منتهی به بیست و نهم دی ماه سال جاری نرخ لبنیات قبل از آن افزایش و چهار گروه کاهش نشان می

درصد، گوشت مرغ  11.8درصد، گوشت قرمز  39.9های تازه درصد، سبزی 30.4های تازه درصد، میوه 0.6د، برنج درص 35.8درصد، تخم مرغ  9

درصد کاهش  10.4درصد و قند و شکر  0.8درصد رشد کرده است. همچنین قیمت حبوب  2.5درصد و روغن نباتی  15.5درصد، چای  7.7

 0.1درصد، گوشت قرمز یک درصد، قند و شکر  3.2های تازه درصد، میوه 0.1ه، قیمت برنج مادر هفته منتهی به بیست و نهم دی.دهدنشان می

درصد و  0.1درصد، حبوب  0.5درصد، تخم مرغ  0.1نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافته است. همچنین قیمت لبنیات  0.2درصد و چای 

 .باتی نیز در مدت زمان مشابه بدون تغییر و ثابت بوده استدرصد کاهش داشت و قیمت گوشت مرغ و روغن ن 1.8های تازه سبزی

 مرغلبنیات و تخم

درصد کاهش ولی بهای پنیر پاستوریزه  0.9در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 

 126ای درصد کاهش داشت و شانه 0.5مرغ معادل قیمت سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم .درصد افزایش یافت 1.1

 .رفتهزار ریال فروش می 160هزار تا 

 برنج و حبوب

درصد افزایش یافت و بهای برنج درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب قیمت نخود،  0.1در گروه برنج، قیمت برنج درجه یک معادل 

 .درصد کاهش داشت 0.6درصد تا  0.1یا چیتی و لوبیا قرمز بدون تغییر بود و بهای سایر اقالم این گروه بین لوب

 های تازهها و سبزیمیوه

شد و انگور عرضه کمی داشت. سایر اقالم میوه و سبزی تازه در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه عرضه نمی

ر عرضه باها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهفروشیا از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوهکه تعدادی از آنه

 .های تازه قیمت سیب قرمز ثابت بودکردند که در گروه میوههای سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه میفروشیشد. میوهمی

درصـد  23.7درصد تا  0.4درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  1.7رصد و کیوی د 2.3بهای پرتقال درجه یک معادل 

درصد  0.2درصـد و لوبیا سبز  1.5زمینی بدون تغییر بود. قیمت بادنجان معادل های تازه بهای سیبافـزایش یافت. در گروه سبزی

 .صد کاهش داشتدر 5.8درصد تا  0.8افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین 

 گوشت قرمز و مرغ

درصد افزایش  1.7گاو و گوساله و گوشت مرغ ثابت بود و بهای گوشت گوسـفند معادل  قیمت گوشت تازهدر هفته مورد گزارش 

 .یافت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

 .درصد افزایش داشت 0.2معادل در این هفته قیمت قند و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود و بهای شکر و چای خارجی هر یک 

http://www.yjc.ir/fa/news/6415082/%D8%AA%D8%AE%D9% 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6415082/%D8%AA%D8%AE%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 تخم مرغ

 فودپرس ۱۳۹6بهمن ماه  7شنبه 

 تخم مرغ صدرنشین افزایش قیمت در بین خوراکی ها شد

درصد افزایش  12درصد و گوشت قرمز  36مرغ طی یکسال اخیر بر اساس گزارشات رسمی بانک مرکزی، قیمت تخم <مواد غذایی

فروشی بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده.انددرصد گران شده 39تا  30داشته، ضمن اینکه سبزی و میوه نیز حدود 

دی ماه منتشر کرد که براساس آن نرخ پنج گروه نسبت به هفته قبل از آن  29برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به 

دهد؛ این در حالی است که در یک سال منتهی به بیست و نهم دی ماه سال جاری نرخ لبنیات افزایش و چهار گروه کاهش نشان می

درصد،  11.8درصد، گوشت قرمز  39.9تازه های درصد، سبزی 30.4های تازه درصد، میوه 0.6درصد، برنج  35.8درصد، تخم مرغ  9

درصد و قند و شکر  0.8درصد رشد کرده است. همچنین قیمت حبوب  2.5درصد و روغن نباتی  15.5درصد، چای  7.7گوشت مرغ 

درصد، گوشت  3.2های تازه درصد، میوه 0.1ماه، قیمت برنج در هفته منتهی به بیست و نهم دی.دهددرصد کاهش نشان می 10.4

درصد،  0.1نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافته است. همچنین قیمت لبنیات  0.2درصد و چای  0.1قرمز یک درصد، قند و شکر 

درصد کاهش داشت و قیمت گوشت مرغ و روغن نباتی نیز در مدت  1.8های تازه درصد و سبزی 0.1درصد، حبوب  0.5تخم مرغ 

 .ثابت بوده استزمان مشابه بدون تغییر و 

 مرغلبنیات و تخم

درصد کاهش ولی بهای پنیر پاستوریزه  0.9در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 

 126ی ادرصد کاهش داشت و شانه 0.5مرغ معادل درصد افزایش یافت. قیمت سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم 1.1

 .رفتهزار ریال فروش می 160هزار تا 

 برنج و حبوب

درصد افزایش یافت و بهای برنج درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب قیمت نخود،  0.1در گروه برنج، قیمت برنج درجه یک معادل  

 .د کاهش داشتدرص 0.6درصد تا  0.1لوبیا چیتی و لوبیا قرمز بدون تغییر بود و بهای سایر اقالم این گروه بین 

 های تازهها و سبزیمیوه

شد و انگور عرضه کمی داشت. سایر اقالم میوه و سبزی تازه در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه عرضه نمی

ر عرضه بامیوه و ترهها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین فروشیکه تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه

 .های تازه قیمت سیب قرمز ثابت بودکردند که در گروه میوههای سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه میفروشیشد. میوهمی

درصـد  23.7درصد تا  0.4درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  1.7درصد و کیوی  2.3بهای پرتقال درجه یک معادل 

درصد  0.2درصـد و لوبیا سبز  1.5زمینی بدون تغییر بود. قیمت بادنجان معادل های تازه بهای سیبیش یافت. در گروه سبزیافـزا

 .درصد کاهش داشت 5.8درصد تا  0.8افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین 

 گوشت قرمز و مرغ

درصد افزایش  1.7در هفته مورد گزارش قیمت گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ ثابت بود و بهای گوشت گوسـفند معادل 

 .یافت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

 .درصد افزایش داشت 0.2در این هفته قیمت قند و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود و بهای شکر و چای خارجی هر یک معادل 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=27d1ac8fccc9417084b 
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 تولیدات باغی
 فارس - ۹۶/۱۱/۰7 : تاریخ

 شب عید هزار تن سیب و پرتقال برای ذخیره ۶۰خرید تضمینی 

هزار تن سیب از محل تولید داخل به صورت تضمینی  20هزار تن پرتقال و 40مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت:  

  .شودبهمن کار انتقال آنها نیز انجام می 15خریداری شده که تا 

اوسط هاشمی صبح امروز در نشست خبری در محل این سازمان در تهران از علی، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هزار تن آن پرتقال است که  40هزار تن سیب و پرتقال آغاز شده که  60سازی دو محصول برای شب عید خبر داد و گفت: ذخیره

بهمن امر خرید و انتقال  15یا است که تا تن پرتقال والنس 300هزار و  10هزار تن از محل پرتقال تامسون شمال و  30نزدیک به 

  .شودآنها انجام می

  .تن آن خریداری شده است 222هزار و  19شود که تاکنون هزار تن سیب از محل داخل خریداری می 20وی اضافه کرد: همچنین 

ه که قیمت هر کیلوگرم آن بین تن زعفران خریداری شد 60وی همچنین به این نکته اشاره کرد که در خرید توافقی زعفران امسال 

  .هزار تومان بسته به کیفیت آن بوده است 200میلیون و  5هزار تا  800میلیون و  4

 درصد پول زعفران به کشاورزان ۴۵پرداخت  *

 و است شده پرداخت کاراندرصد از پول خرید توافقی زعفران به زعفران 45هاشمی همچنین به این نکته اشاره کرد که تاکنون 

 .برسد تومان هزار 300 و میلیون 5 کیلویی به بازار در زعفران قیمت تا شد سبب توافقی خرید

این محصول به دستور وزیر جهاد کشاورزی به صورت تضمینی خریداری  :وی همچنین از آغاز خرید تضمینی خرما خبر داد و گفت

 .باشد داشته سزایی به تأثیر محصول این بازار در امیدواریم که است شده آغاز امروز از  شود که کار خریدمی

 45مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در پاسخ به اینکه وضعیت خرید تضمینی پنبه در حال حاضر چگونه است نیز گفت: تاکنون 

 .ایمکرده پرداخت نیز را آن پول درصد 80 که است شده خریداری کارانتن وش پنبه از پنبه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961107000589 
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۱تاریخ: 

 افزایش تولید محصوالت زراعی در سال های اخیر

تولید برخی محصوالت زراعی نظیر گندم، کلزا و جو در مقایسه با سال زراعی  96-95مدیر امور زراعت جهاد گفت: در سال زراعی 

 .قبل با افزایش تولید روبرو بوده است

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی حسن بهنیا مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار

، درباه آخرین وضعیت سطح زیر کشت محصوالت زراعی اظهار کرد: اکنون سطح زیر کشت اراضی محصوالتی نظیر خبرنگاران جوان

 .هزارتن است 200میلیون و  3د حدود هزار هکتار با تولی 137گندم، جو، کلزا، سبزی و صیفی، نباتات علوفه ای و ذرت علوفه ای 

هزار هکتار  239این رقم به  96-95هزارتن اعالم کرد و افزود: در سال زراعی  200را  95-94وی میزان تولید گندم در سال زراعی 

 .افزایش یافت

 .رسید 96-95هزارهکتار سال  148به  95-94هزارتن سال زراعی  108از  تولید جو به گفته بهنیا؛

تن در سال زراعی جاری افزایش یافت که این  632به هزار و  95-94تن سال زراعی  110از  تولید کلزا :قام مسئول ادامه داداین م

 .درصدی تولید محصول است 500امر بیانگر رشد 

ک کرد: طی یجز اولویت های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است، بیان  تولید روغنوی با اشاره به اینکه افزایش ضریب خوداتکایی 

 .درصد افزایش خواهد یافت 70ساله با بکارگیری تمهیدات الزم ضریب خوداتکایی تولید دانه های روغنی به  10برنامه 

 های همایش و آموزشی های دوره برگزاری با مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان تهران در ادامه افزود: جهاد کشاورزی استان 

 .رساند 96-95 درسال هکتار  100هزار و  به را 94-93 زارعی سال هکتار هزار 131 از کلزا کشت زیر سطح ، مختلف

 اراضی سطح در شده گواهی بذور پوشش میزان اخیر سال سه در یادآور شد:تولید گندم و جو  بهنیا با اشاره ضرورت افزایش

در افزایش  امر این دهیم، افزایش درصد 70 به را آن توانستیم شده گرفته کار به راهکارهای با که بود درصد 40 تنها استان کشاورزی

 .عملکرد تولید در واحد سطح تاثیر بسزایی دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/6402054/%D8%A7%D9%81%D8%B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6402054/%D8%A7%D9%81%D8%B2


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۱تاریخ: 

 تومان ۶۰۰هزار و  ۱2میلیون قطعه مرغ معدوم شد/ نرخ مصوب هر شانه تخم مرغ  2۰

 .میلیون قطعه مرغ به سبب بیماری آنفوالنزا در کشور معدوم شده است 20یک مقام مسئول گفت: براساس آخرین آمار تا کنون 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگارناصر نبی پور رئیس هیأت مدیره 

هزار و  5نون نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری در بازار خبر داد و گفت: هم اک ثبات نرخ تخم مرغاز  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .است تومان 350 عدد هر و 800 و هزار 10 ، شانه ای  800

تومان در فروشگاه های زنجیره  600هزار و  12با نرخ مصوب  هر شانه تخم مرغنبی پور ادامه داد: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار 

 .ای و میادین میوه و تره بار عرضه می شود

میلیون قطعه مرغ براساس بیماری آنفوالنزا در کشور معدوم شده است، بیان کرد:  20این مقام مسئول با اشاره به اینکه تا کنون 

 . استان با این بیماری درگیر هستند 15براساس اعالم سازمان دامپزشکی 

میلیارد  130شده که طبق اعالم صندوق بیمه میلیارد تومان خسارت به واحدهای مرغ تخم گذار وارد  250به گفته وی؛ تاکنون 

 .تومان غرامت مرغداران پرداخت شده است

گذار استان تهران با اشاره به اینکه بیماری با شدت بیشتری در حال پیشروی است، تصریح کرد: رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .شتری همراه خواهد بودبا توجه به بارش باران و برف و کاهش دما شیوع بیماری با روند بی

در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به روند کنونی بیماری و معدوم سازی ،امکان افزایش قیمت  مرغ قیمت تخم وی 

النزا ونبی پور واردات را یکی از ابزارهای کنترل قیمت دانست و یادآور شد: با توجه به آنکه بیماری آ نف.تخم مرغ در بازار وجود دارد

 .به حدی نیست که بتوان آن را وارد کرد میزان تخم مرغحاد پرندگان در همه کشورهاست، 

http://www.yjc.ir/fa/news/6407731/%DB%B2%DB%B0 
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 تولیدات دام و طیور

 ایران اکونا - ۱۳۹۶بهمن / /  ۰۳سه شنبه , 

 تولیدکننده مرغ به تعزیرات معرفی شدند ۱۹

کنندگان و واحد پرورش مرغ مادر گوشتی طی لیستی از سازمان حمایت مصرف 19معاون وزیر جهاد کشاورزی از معرفی 

ینده غ در هفته های آتولیدکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی، برای کنترل قیمت جوجه یک روزه و جلوگیری از افزایش قیمت مر

 عاونم رکنی علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای مشترک به .خبر داد

زی های کشاورزاده سرپرست اتحادیه سراسری تعاونیتولیدکنندگان جوجه یک روزه و حسن انجمن دبیر فارغی دامی، تولیدات امور

با توجه به روند افزایشی قیمت جوجه یک روزه گوشتی » :نوشت "کنترل قیمت جوجه یک روزه"مرغداران گوشتی ایران با موضوع 

های به عمل آمده و جلسات برگزار شده لطفا موارد ذیر نگیرویه قیمت این نهاده با عنایت به هماهبه منظور جلوگیری از افزایش بی

 :را عملیاتی فرمایید

های تولیدی خود را بر اساس سامانه سماصط به فروش برسانند هرگونه فروش خارج از این کلیه واحدهای مرغ مادر باید جوجه -1

شکی و واحدهای تابعه معاونت امور تولیدات دامی گردد. سازمان دامپزسازمانه تخلف محسوب شده و مشمول برخورد تعزیراتی می

ریزی برای مزارع مرغ مادری ها الزم است بر روند اجرای این موضوع نظارت دقیق و از صدور مجوزهای بهداشتی و جوجهدر استان

 17000با قیمت پایه  سی درصد از تولید ماهانه کلیه مزارع مرغ مادر بایستی در بورس کاال -2.که رعایت نکنند خودداری نمایند

ریزی برای واحدهای متخلف خودداری ریال عرضه شود. در صورت عدم رعایت، معاونت امور تولیدات دامی از صدور حواله جوجه

 .ورزدمی

کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان تعزیرات واحد پرورش مرغ مادر گوشتی که طی لیست سازمان حمایت مصرف 19تعداد  -3

های استانی مرغداران ریال( به اتحادیه 17000اند، الزم است کلیه تولیدات خود را با قیمت مصوب تنظیم بازار )فی شدهحکومت معر

گوشتی خود تحویل دهند و اسناد مربوطه را به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال نمایند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 

 .هده داردمسئولیت حسن اجرای این بند را به ع

ریزی الزم را به منظور عرضه مستقیم جوجه یک روزه به تولیدکنندگان ضروری است انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه، برنامه -4

 .مجاز مرغ گوشتی بر اساس سامانه سماصط به عمل آورند

ت نظارت الزم را بر اجرای موارد مذکور اعمال ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی این معاونت مکلف اسدفتر برنامه -5

نماید و در صورت عدم بازگشت قیمت به حاشیه مصوب ظرف یک هفته مراتب را جهت صدور مجوز واردات جوجه یک روزه اعالم 

 «.نمایند

http://iranecona.com/81295/%DB%B1%DB%B9 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۴تاریخ: 

 چایکار از تسهیالت ۴۶۵۰برداری درصد بدهی چایکاران/ بهره 8۰پرداخت 

شود مابقی بینی میدرصد بدهی چایکاران بوده، پرداخت شده است و پیش 80میلیون تومان که بیش از  200میلیارد و  161تاکنون 

 .آن نیز به مرور به حساب چایکاران واریز شود

درصد از بهای برگ سبز چای خبر داد و گفت:  80وگو با خبرنگار ایانا از پرداخت بیش از رئیس سازمان چای کشور امروز در گفت

 شود.میلیون تومان از بدهی چایکاران پرداخت شده است و به مرور مابقی آن به حسابشان واریز می 200میلیارد و  161تاکنون 

رور اند و مابقی نیز به مگرفته را تسویه کردهصورت کامل بهای برگ سبز تحویلکارخانه چایکاری به 33محمدولی روزبهان بیان کرد: 

 کنند.آن را تسویه می

بردار چایکار تاکنون بهره 650شده از سوی صندوق حمایت از صنعت چای کشور افزود: به چهارهزار و های پرداختوی درباره وام

 های با سود کم پرداخت شده است.یون تومان برای انجام عملیات بهزراعی و امور جاری، واممیل 900مبلغ پنج میلیارد و 

میلیارد تومان برای عملیات فوق به چایکاران تسهیالت پرداخت کند؛ عالوه بر  30روزبهان عنوان کرد: قرار است این صندوق مبلغ 

اختصاص  ها درباره نحوهچایکاران اختصاص یابد که در حال رایزنی با بانک این اعتبار قرار است اعتبار دیگری با بهره زیر پنج درصد به

 آن هستیم.

 دیگر چای سنواتی نداریم

به بعد دیگر چای سنواتی نداریم که  1382های سنواتی در کشور ادامه داد: از سال رئیس سازمان چای کشور درباره وضعیت چای

 های تولیدشده در همان سال به فروش رفته است.چایبخواهیم به فکر تبدیل آن باشیم، زیرا تمام 

های ای و سیاستهای لحظهبه قبل بر اثر انحالل سازمان چای، طرح 1388های های سنواتی مربوط به سالوی تأکید کرد: چای

 های تولیدشده در همان سال به فروش رفت.نادرست بود که پس از آن اصالحات الزم انجام و چای

های فعال اضافه کنیم، زیرا طی دو سال اخیر چهارهزار های بیشتری را احیا کرده و به باغآور شد: در برنامه داریم که باغروزبهان یاد

های شمالی وجود هزار هکتار باغ فعال در سطح استان 210ترتیب در حال حاضر بیش از های متروکه احیا شد و بدینهکتار از باغ

 هکتار بود. 500هزار و  17های چای ذشته سطح فعال باغهای گدارد؛ در حالی که سال

 های چایهکتار از باغ 8۰۰۰انواع هرس در 

هایی که اقتصادی نیست، وارد شود باغها اظهار کرد: عملیات بهزراعی باعث میرئیس سازمان چای کشور درباره انواع هرس در باغ

های چای، انواع هرس طی چند سال اخیر به انجام رسیده است که هکتار باغهزار چرخه تولید شود و در این راستا تاکنون در هشت

خشکی  هایهایی که بر اثر تنشترتیب کیفیت و کمیت محصول تولیدی را افزایش داده است.وی خاطرنشان ساخت: مقدار باغبدین

وردار بود که دلیل آن رسیدگی چایکاران های گذشته از کاهش چشمگیری برخدر سال جاری از بین رفته بودند، در مقایسه با سال

به باغداران بوده است.روزبهان در پایان اضافه کرد: برای توسعه صنعت چای کشور و برای روزی که بتوانیم تمامی چای مصرفی کشور 

ترتیب فت تا بدینها و باغداران اختصاص خواهد یامیلیارد تومان تسهیالت به کارخانه 40را از تولید داخل تأمین کنیم، بیش از 

شود و مردم بتوانند با اقتصادی کردن و افزایش تولید، میزان تولید را باال ببرند؛ زیرا در تولید چای ایرانی از هیچ سمی استفاده نمی

 توانند با خیال راحت از این نوشیدنی در طول روز استفاده کنند./می

http://www.iana.ir/fa/news/50789/%D9%BE%D8%B1%D8%AF 
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 حبوبات
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 خرما
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - ۹۶/۱۱/۰7 : تاریخ

 شب عید هزار تن سیب و پرتقال برای ذخیره ۶۰خرید تضمینی 

هزار تن سیب از محل تولید داخل به صورت تضمینی  20هزار تن پرتقال و 40مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت:  

  .شودبهمن کار انتقال آنها نیز انجام می 15خریداری شده که تا 

اوسط هاشمی صبح امروز در نشست خبری در محل این سازمان در تهران از ، علیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هزار تن آن پرتقال است که  40هزار تن سیب و پرتقال آغاز شده که  60سازی دو محصول برای شب عید خبر داد و گفت: ذخیره

بهمن امر خرید و انتقال  15تن پرتقال والنسیا است که تا  300هزار و  10محل پرتقال تامسون شمال و هزار تن از  30نزدیک به 

  .شودآنها انجام می

  .تن آن خریداری شده است 222هزار و  19شود که تاکنون هزار تن سیب از محل داخل خریداری می 20وی اضافه کرد: همچنین 

تن زعفران خریداری شده که قیمت هر کیلوگرم آن بین  60که در خرید توافقی زعفران امسال وی همچنین به این نکته اشاره کرد 

  .هزار تومان بسته به کیفیت آن بوده است 200میلیون و  5هزار تا  800میلیون و  4

 درصد پول زعفران به کشاورزان ۴۵پرداخت  *

 و است شده پرداخت کارانول خرید توافقی زعفران به زعفراندرصد از پ 45هاشمی همچنین به این نکته اشاره کرد که تاکنون 

 .برسد تومان هزار 300 و میلیون 5 کیلویی به بازار در زعفران قیمت تا شد سبب توافقی خرید

این محصول به دستور وزیر جهاد کشاورزی به صورت تضمینی خریداری  :وی همچنین از آغاز خرید تضمینی خرما خبر داد و گفت

 .باشد داشته سزایی به تأثیر محصول این بازار در امیدواریم که است شده آغاز امروز از  که کار خرید شودمی

 45مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در پاسخ به اینکه وضعیت خرید تضمینی پنبه در حال حاضر چگونه است نیز گفت: تاکنون 

 .ایمکرده پرداخت نیز را آن پول درصد 80 که است شده خریداری کارانتن وش پنبه از پنبه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961107000589 
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 خرید تضمینی

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۳تاریخ: 

 نرخ خرید تضمینی گندم هستیممنتظر تصویب دولت برای تعیین 

کشاورز در خصوص تکلیف نرخ خرید تضمینی گندم گفت: در مرداد ماه قیمت را به دولت اعالم کردیم و هنوز منتظر تصویب آن 

 .هستیم

 در کشاورزی جهاد وزیر معاون ، عباس کشاورز،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 هتعرف حداقل :کرد اظهار شد، برگزار گفتگو بوستان در که تهران کشاورزی هاینهاده نمایشگاه پنجمین آغاز آیین در زراعت امور

ه شده است، ضمن آن که کمیته خاصی هم جهت گرفت نظر در درصد 5 معادل سال اخیر، 3تا  2در  کم خطرواردات سموم  برای

 بنا به درخواست وزیر جهاد تصمیماتی مبنی بر ورود جدی به مواد بیولوژیک وی افزود: .ایمتعریف کرده رفع مشکالت واردکنندگان

  .دهند افزایش ما با  فعالیت خود را در این زمینه اتخاذ شده است و از تمامی فعاالن تقاضا داریم که

هدر  ضایعات باالی محصوالت کشاورزی :معاون وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از مصرف باالی ضایعات در بخش کشاورزی، گفت 

توان میزان هدر رفت آب را به آب را به همراه دارد که در صورت کاهش عوامل خسارت زا نظیر آفات می میلیارد متر مکعب 9رفت 

 .طور چشمگیری کاهش داد

 وی با اشاره به اینکه مصرف کود تاثیر بسزایی در خسارت های جدی از قبیل سرمازدگی و خشکی دارد، افزود: با توجه به تاثیر

 .های کشاورزی با کاهش مصرف آب، فرمول اصالح تغذیه خسارت ها را در بخش به حداقل ممکن خواهد رساندنهاده

تن در هکتار می رسد، افزود: عملکرد در  110این مقام مسئول با اشاره به اینکه عملکرد تولید گوجه فرنگی در استان گلستان به 

 .گیرندکنند بیماری گندم فانتزی است و آن را جدی نمین فکر میتولید گندم باال نیست، چراکه تولیدکنندگا

طوبت ها نداریم و با توجه به رای جز توسعه گلخانهها گفت: با توجه به بحران منابع آبی چارهکشاورز با اشاره به ضرورت توسعه گلخانه

دهند، چراکه در صورت بروز یک بیماری کوچک  باالی فضای گلخانه فعاالن بخش خصوصی باید خدمات بیشتری به تولیدگنندگان

به گفته وی؛ با توجه به آنکه در فضای گلخانه نسبت به فضای آزاد، باید  .گیردهمانند آنفوالنزای مرغی، کل گلخانه را در بر می

ی از که کشاورزی بخشکنیم، چرامراقبت بیشتری در تولیدات به عمل آوریم، از صفر تا صد این پروژه را به بخش خصوصی واگذار می

 .اقتصاد است که باید مسائل زیست محیطی و پایدار در آن رعایت شود

 هزار تن انواع کود شیمیایی در کشور 300میلیون و  2مصرف سالیانه رقمی حدود 

سالیانه رقمی در کشور ما  ها اشاره کرد و گفت:کشهایی همچون بذر مناسب و آفتاین مقام مسئول به اهمیت استفاده از نهاده

هزار تن  300تا  200میلیون تن کودهای آلی و  1.5شود که یک تا هزار تن انواع کود شیمیایی مصرف می 300میلیون و  2حدود 

شود و با وجود اینکه یک درصد کشاورزی وی در ادامه تصریح کرد: کود و سم به نسبت تولید کمتر از نصف مصرف می.کود بیولوژیک است

 .کنیمها را استفاده میکشدرصد آفت 0.6یم، اما کمتر از دنیا را دار

د، زننکشاورز همچنین در مورد راهکارهای دولت برای ترویج استفاده از کودهای بیولوژیک که آسیب کمتری به محیط زیست می

شده که تولید آن را به بخش  یادآور شد: این کودها در دهه هفتاد در دستور کار قرار گرفت و در برنامه ششم به طور ویژه عنوان

م های بیولوژیک دیده شده که نمونه آن تخکشخصوصی واگذار کنیم تا تولید افزایش یابد و سهم قابل توجهی در مصرف عناصر آفت

 .کرد، اما اکنون به بخش خصوصی واگذار شده استپارازیت است که تاکنون دولت آن را تولید می
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را  های معتبر و شناخته شده جهانی از بخش خصوصی تقاضا داریم که تولیدکنندگانمذاکرات با شرکت کشاورز ادامه داد: با توجه به

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه منبع اصلی تامین اعتبارات بخش، بانک  .در جهت تامین سموم مورد نیاز ، حمایت کنند

 ،یزاسیوممکان توسعه به مربوط هاییپروژه برای  دانیم که هموارهتصادی بخش میکشاورزی است، بیان کرد: بانک کشاورزی را بانک اق

 .دهدکشاورزان قرار می اختیار در تسهیالت درصد، 3 کارمزد با قفس در ماهی پرورش و هاگلخانه توسعه

ماه از آغاز کشت گندم چه شد، گفت: از من سؤال  5با گذشت  تکلیف نرخ خرید تضمینیوی در پاسخ به این سوال که باالخره 

 .نکنید؛ چراکه وزارتخانه در مرداد ماه قیمت را به دولت اعالم کرده است و ما هنوز منتظر تصویب آن از سوی دولت هستیم

news/http://www.yjc.ir/fa/6411028/%D9%85%D9%86%D8% 
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 خرید تضمینی

 ایران اکونا - ۱۳۹۶بهمن / /  ۰۲دوشنبه , 

 است« قیمت نرخ تضمینی گندم»کمیسیون کشاورزی مجلس به دنبال تغییر 

مجلس گفت: این کمیسیون به دنبال تغییر نرخ تضمینی خرید گندم خواهد بود « کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی»دبیر اول 

درصد افزایش داشته باشد. اگر این رقم افزایش پیدا نکند کشاورزان به دنبال  20های گذشته و این رقم باید حداقل همچون سال

تومانی خرید  1300از میزان، جالل محمودزاده نماینده مردم مهاباد با اشاره به تعیین نرخ  .تولید محصول دیگری خواهند بود

در شورای عالی اقتصاد گفت: شورای اقتصاد دو ماه پیش رشد صفر درصد را برای نرخ تضمینی گندم در  97تضمینی گندم در سال 

ین موضوع به شورای اقتصاد ارجاع شد تا این شورا بر اساس نرخ نظر گرفته بود که وزارت جهاد کشاورزی آن را نپذیرفت و مجددا ا

وی با بیان اینکه چند مشکل در این زمینه وجود دارد گفت: اول اینکه .تورم نرخ تضمینی خرید گندم را یک درصد افزایش دهد

های ن خود یکی از ضعفوزارت جهاد کشاورزی که متولی اصلی محصوالت کشاورزی است در شورای اقتصاد یک رأی دارد که ای

بینیم نرخ تمام شده گندم برای کشاورزان که ما میموجود است، دوم اینکه برآورد این شورا یک برآورد کارشناسی نیست در صورتی

مجلس شورای « کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی»دبیر اول  .ما بسیار باالتر از آن است که شورای اقتصاد در نظر گرفته است

تومان  1250تومان است، یعنی اگر  1300تا  1250المی تصریح کرد: به اعتقاد بنده قیمت تمام شده گندم برای کشاورز بین اس

تومان سود کشاورز  50توانیم با تومان برای کشاورز سود خواهد داشت. خب ما می 50باشد، با این نرخ اعالمی شورای اقتصاد کیلویی 

 .آالت چه خواهد شد؟ یا خرید سم و کود، که از جمله ملزومات استهای زندگی و نگهداری ماشینهزینهرا در روستا نگه داریم؟ پس 

محمودزاده اضافه کرد: با در نظر گرفتن تصمیم شورای اقتصاد درباره نرخ تضمینی گندم به احتمال قوی سال آینده واردکننده گندم 

ا شود. این نماینده مجلس بنیم. این ظلم بزرگی است که به بخش کشاورزی میخواهیم بود و از خودکفایی باید دست به واردات بز

رد: نتیجه است کسر کنند، بیان کها و جلساتی که بیهای برخی سمیناربیان اینکه مسووالن به جای کسر از کشاورز از ریخت و پاش

ایم. وی گفت: ه زور آن را در روستا نگه داشتهمسووالن نباید هرچه مشکل است بر سر کشاورز بریزند آن هم کشاورزی که ما ب

درصد  20های گذشته کمیسیون کشاورزی به دنبال تغییر نرخ تضمینی خرید گندم خواهد بود و این رقم باید حداقل همچون سال

ه دنبال روند بمیافزایش داشته باشد. اگر این رقم افزایش پیدا نکند کشاورزان به دنبال تولید محصول دیگری خواهند رفت؛ مثال 

های کشور در زمینه مصرف آب است. دبیر اول کشت چغندر قند که این محصول نیاز به تأمین آب زیادی دارد و مغایر با چالش

مجلس شورای اسالمی تأکید کرد:معتقدم الزمه خودکفایی در گندم توجه دولت به این « کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی»

شود می شود، نرخ تورمی که گفتهتفاوت باشد. اگر بنا باشد این رقم تغییر نکند پس نرخ تورم چه میآنقدر بیبخش است نه اینکه 

 درصد است و به نظر بنده بیش از اینهاست. با این وجود کشاورز چه کار خواهد کرد؟ 15تا10

با احتساب تصمیم شورای اقتصاد، کشاورز نباید  تومان است 1300محمودزاده اظهار کرد: معتقدم نرخ تمام شده گندم برای کشاورز 

درصد است خب اگر مسووالن  15شود باالی هیچ نفعی از تولید گندم ببرد. همچنین سود تمامی تسهیالتی که به کشاورز داده می

و  این این ظلم استدهند این کشاورز با چه درآمدی باید اقساط این تسهیالت را برگرداند بنابردرصدی به کشاورز می 15تسهیالت 

 .اندکند مسووالن شمشیر را برای کشاورزان از رو بستهریزی صورت گرفته آدم حس میبا برنامه

http://iranecona.com/81228/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8% 
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 خدمات

 فارس - ۹۶/۱۱/۰۵ : تاریخ

 هزار مروج کشاورزی برای 8هزار هکتار از اراضی خوزستان/بکارگیری  2۹۵احیای 

هزار هکتار از اراضی خوزستان از مجموعه  295های احیا شده معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت: مدیریت زمین 

  .ایمها به کار گرفتهبندیهزار مروج کشاورزی را برای مدیریت این پهنه 8هزار هکتار احیا شده و  550

های مراد اکبری در پروژه بازدید خبرنگاران اعزامی به خوزستان از بخشی از پروژه، علیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

این  د وضعیت کشاورزی در این استان اشاره کرد و گفت:ها برای بهبوهزار هکتار از اراضی خوزستان به اهمیت این پروژه 550احیای 

هزار هکتار باید وزارت  550ها در دولت نهم تعریف شده بود تا مؤسسه جهاد نصر به عنوان کارفرما به آن ورود کند و برای این پروژه

جراحی، دز و کرخه اینقدر ظرفیت ندارد و های کارون، داد اما این وزارتخانه اعالم کرد که رودخانههنگام آب را مینیرو تخصیص به

 .توانیم آب تأمین کنیمهزار هکتار می 312فقط برای 

ها در دو استان خوزستان و ایالم قرار دارد، خاطرنشان کرد: به همین دلیل احیای زمین وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از پروژه

 .به صورت بهبود کیفیت خاک و تسطیح اراضی آغاز شدهزار هکتار کلید خورد و کار عملیاتی  312پروژه با 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک به مزایای اجرای این پروژه اشاره کرد و گفت: افزایش تولیدات کشاورزی، اشتغالزایی 

توسعه ساختار اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم، ساماندهی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان و گسترش امنیت اجتماعی به همراه 

 .از جمله آنها است

هزار هکتار از این طرح حذف شد و  17اکبری این را هم گفت که متأسفانه با وجود قول مساعد وزارت نیرو اختصاص آب برای 

شهرستان  21پروژه و در  206هزار هکتار را در قالب زهکشی زیرزمینی، تجهیز و نوسازی اراضی و آبرسانی در قالب  295توانستیم 

 .استان خوزستان اجرا کنیم

میلیون دالر از  100معاون وزیر جهاد کشاورزی به این نکته هم اشاره کرد که برای تسطیح اجرای پروژه با اجازه مقام معظم رهبری 

 .های اصلی به وزارت نیرو دادیممیلیار دالری را برای تکمیل شبکه 1.5بودجه اختصاص یافته 

ده از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد کارهای احیای اراضی خوزستان اشاره کرد و گفت: سه مدیر طرح وی همچنین به استفا

هزار هکتار  66به میزان  92تا  87دهند و با آنکه اجرای پروژه از سال ها را انجام میکه مؤسسه جهاد نصر بر آن نظارت دارد فعالیت

 .های فرعی اجرا شده استکتار شبکه اصلی و شبکههزار ه 212تاکنون  93پیشرفت داشت اما از سال 

ها یا تسطیح شده، یا دپو شده و یا به عنوان میلیون متر مکعب اعالم کرد که خاک 133اکبری همچنین حجم عملیات خاکی را 

 .جا شده استخاک کشاورزی جابه

ها ها و از بین نرفتن آنرای ماندگار شدن این پروژهکرد چه ضمانتی بوی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که با توجه به این هزینه

ایم مضاف برآنکه برای است که ما تمام مسائل فنی و تخصصی را در نظر گرفتهساله 30های آب عمرش وجود دارد، گفت: پروژه

 .شودیریت میبندی توسط یک مروج مدهزار مروج استخدام کرده که هر پهنه 9تا  8مدیریت موضوع وزارت جهاد کشاورزی 

میلیارد متر  16به گزارش خبرنگار فارس، یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی در استان خوزستان وجود دارد که آب مصرفی در آن 

مکعب است. در پروژه احیای اراضی که بخشی از آن در دوران جنگ تحمیلی خسارت دیده است آبشویی زمین و خاک در بخش 

های جنگی از جمله کارهایی است که در اری در آبادان و اطراف اهواز، پاکسازی مناطق آلوده به مینهای آبیشلمچه، اجرای شبکه

 .سطح استان خوزستان برای ارتقای وضعیت کشاورزی به دستور و تأکید مقام معظم رهبری در حال انجام است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961105000586 
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 خدمات

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۳تاریخ: 

 گامی کوچک برای آغازی بزرگ با بکارگیری بانوان در مسوولیت های کالن کشاورزی

عشق، مهر و بردباری نغمه زندگی و زنان، بیکرانی از توانایی جامعه های انسانی را در خود به امانت دارند. آن ها همواره با سمفونی 

 .زایش را در تار و پود آفریده ای می سرایند که یه نیابت خدایش عزم بر آفرینشی دیگر بار دارد

 پژوهشگر کشاورزی –عبدالحسین طوطیایی 

بر پشت حتی خمیده خود اما راست قامتانی می پرورانند که طالیه داران   سر بلند است  در زیر پای آنها  تنها  زنان در بهشتی که

دار اقت  جامعه هستند. در خالل چند دهه گذشته امواج پر قدرت زنان کشورمان از موانع پرشماری گذر کرده و گام های  کاروان پویایی

شگاه ها، میادین ورزشی ، آزمایشگاه و کانون های و برجسته ای به عرصه دانش و بینش نهاده اند. آنها با حضور پر رنگ در دان

ر رنگ بگسترانند. انتظار حضور پ  که بجای درسایه دیگری نشستن، خود می توانند سایبانی برای جامعه  تحقیقاتی و.... نشان دادند

چشم انداز پر امیدی را   م،وعده های رییس جمهور بخصوص در ایام انتخابات دولت دوازده  تر زنان هم در مطالبات مردم و نیز در

تا کنون، از ذوب   تحقق این مطالبات سرزنش های خار مغیالن پرشماری وجود داشت اما نشانه ها  فراهم نمود. گرچه برای

یخ های بازدارنده حکایت داشته است. یخ هایی که بیش از پیوند با باورهای اعتقادی، ریشه در سلیقه های جناحی ، عرف   تدریجی

 نگ گذشته داشته است.و فره

در مراسم معارفه خانم فاطمه محمودی به عنوان مسئول اداره منابع طبیعی و   طبیعی و آبخیز داری استان لرستان  مدیر کل منابع

های رییس جمهوری مبنی بر بکارگیری های دولت تدبیر و امید و برنامهاظهار کرد: در راستای سیاست  آبخیز داری شهرستان ازنا

وان شایسته در پست های مدیریتی، این انتصاب صورت گرفته است. وی خاطر نشان کرد: امید است بانوان مدیر در اداره کل منابع بان

طبیعی و آبخیزداری استان، با شایستگی و درایتی که از خود در مسائل مدیریتی نشان می دهند بتوانند الگویی برای سایر بانوان 

انتصاب خاتم فاطمه محمودی به عنوان مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان گرچه قدمی   دستگاه های اجرایی باشند.

از فعالیت های وزارت جهاد کشاورزی که قرار است پایداری عرصه های طبیعی را مورد   برای حوزه ای  کوتاه اما آغازی نوید بخش

تا کنون در اختیار کارشناسان مرد قرار داشته است.   و بطور سنتی شاخه ای که مدیریت های آن  حراست قرار دهد تلقی می شود.

و آن را سرآغاز حضور بیشتر زنان شایسته کشورمان در عرصه   ارزشمند را مورد قدردانی و ستایش قرار گرفته  الزم است این اقدام

یی، معاونت منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی از جناب دکتر آقا  در این راستا  منابع طبیعی کشور تلقی نماییم.  مدیریت پایدار

این مطالبه و انتظار وجود دارد که با در اختیار قرار دادن فرصت های بیشتر و بزرگ تر برای زنان شایسته و متخصص کشورمان در 

 انتخاباتی آقای روحانی جامه عمل بپوشانند.  وعده های  در تحقق  این حوزه

را بر فراز سقف ه کوتاه جنسیت ارزیابی می نمایند بتواند زمینه ای فراهم آورد   که شایستگی ها  همکارانی  که همگامی  امید واریم

صیانت   تا بر توانمندی زنان کشورمان در کرسی های مدیریتی بیش از بیش مهر تایید بگذارند. زنانی که به حکم غریزه مادرانه خود

سا بیش از جنس دیگر حس کرده و بر میثاق پایداری آن پای می فشرند. بدون تردید این چه ب  از طبیعت را بمثابه مادر زندگانی

ابراز توانایی های   ضمن آنکه در تالش برای  زنان آغاز گر وظیفه ای دشوار تر از زنجیره آیندگان خواهند داشت. آنان در حال حاضر

 د سنگینی دارند. فردی خود هستند بار رسالت جامعه زنان را نیز بر شانه های خو

http://www.iana.ir/fa/news/51213/%DA%AF%D8%A7%D9% 
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 خدمات

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۵تاریخ: 

 میلیارد تومانی مرغداران، پرداخت شد 2۳۰غرامت 

میلیارد تومان بوده، از سوی صندوق بیمه  230 تاکنون که مرغداران صورت گرفته، غرامت هاییک مقام مسئول گفت: با پیگیری

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیگذار در گفتگو با خبرنگار فرزاد طالکش دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم.پرداخت شد

 395درباه آخرین وضعیت شیوع آنفوالنزا حاد پرندگان اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای مهر تا پایان دی ماه بیش از  ،خبرنگاران جوان

 .است مرغداری صنعتیکانون مربوط به واحدهای  350کانون در کشور آلوده به این بیماری هستند که حداقل 

وی با اشاره به اینکه مرغداران نسبت به تاخیر در پرداخت غرامت صندوق بیمه معترض هستند، افزود: از ابتدای مهر تاکنون، بیمه 

 یمرغداران های صورت گرفته از چند روز گذشته غرامت غرامت واحدهای خسارت دیده را پرداخت نکرده است، بدین منظور با پیگیری

 .است پرداخت حال در بیمه صندوق سوی از بوده، تکمیل آنها پرونده که

 مرغدارانهای تکمیلی طالکش ادامه داد: براساس اعالم مدیرعامل صندوق بیمه، رقم پرداختی غرامت مرغداران برحسب پرونده

 .مه بیش از این رقم خواهد بودمیلیارد تومان بوده است که با استمرار روند آنفوالنزای حاد پرندگان، بدهی بی 230تاکنون 

دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره به آخرین وضعیت تلفات واحدهای مرغ تخم گذار بیان کرد: براساس آخرین 

سن گذار)گذار، پولت تخمدرصد این رقم مربوط به واحدهای مرغ تخم 85میلیون قطعه پرنده معدوم شده که حدود  20آمار تا کنون 

و مابقی سایر پرندگان بومی نظیر بلدرچین و  مرغ مادر تخم گذاردرصد مرغ مادر گوشتی و  11تا  10شروع به تخم گذاری( 

 .بوقلمون است

 برقراری تعادل تولید تا مصرف تنها راهکار جلوگیری از واردات

 نونتاک گرفته صورت برآوردهای براساس ناشی از بیماری آنفوالنزا حاد پرندگان خبر داد و گفت:  کاهش تولید تخم مرغ وی از

 امهاد درصورت که است یافته کاهش گذشته های سال مازاد رقم معادل  پرندگان حاد آنفوالنزا بیماری از ناشی تولید  هزارتن 165

 .ری از سرانه نیاز کشور کاسته خواهد شدبیما

 .طالکش؛ در صورت توقف بیماری و برقراری تعادل تولید در محل مصرف، نیازی به واردات نخواهیم داشتبه گفته 

در تهران را دلیل اصلی نوسانات اخیر قیمت اعالم کرد و گفت:  کمبود تخم مرغدبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار 

یر واقعی در استان تهران افزایش داد؛ در حالیکه در سایر استانها برای کمبود تخم مرغ در ماه های اخیر، قیمت محصول را به طور غ

 .تولید در این برهه زمانی مشکل خاصی وجود نداشت

وی رقم واردات تخم مرغ تا کنون را کمتر از هزارتن اعالم کرد و افزود: با استمرار شیوع بیماری ،کمبود تخم مرغ و نبود مدیریت 

 . ا نوساناتی در بازار روبرو شودصحیح طبیعی است که قیمت ب

 بازار تخم مرغ متشنج شد 

در روزهای اخیر خبر داد و گفت: چند روزی است که بازار تخم مرغ مجدد دستخوش نوساناتی  بازار تخم مرغطالکش از تشنج 

ربه مدیریت صحیح و استفاده از تجبخش زیادی از این نوسانات واقعی نیست، با اعمال  که آنجا از قرار گرفته است که به اعتقاد بنده 

 .های قبلی می توان از استمرار افزایش قیمت در بازار جلوگیری کرد

هزار تومان افزایش یافت  6به  600هزار و  5به گفته این مقام مسئول در چند روز گذشته نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری از 

 .ین زمینه به کار گیردکه انتظار می رود بخش دولتی تمهیدات خاصی را در ا
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 پرینت قیمت روی تخم مرغ، راهکاری اساسی کنترل بازار

را راهکار اساسی کنترل بازار دانست و افزود: نوسان قیمت درب مرغداری ناشی از عرضه و  پرینت قیمت بر روی تخم مرغوی 

 .حک قیمت بر روی تخم مرغ وجود نداردتقاضا امری طبیعی است، اما برای جلوگیری از افزایش قیمت در بازار چاره ای جز 

گذار یادآور شد: تاکنون نوسان قیمت تخم مرغ درب مرغداری تاثیری در قیمت محصول دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم

 .کننده نداشته که در صورت ادامه این روند طبیعی است که قیمت تخم مرغ در بازار دستخوش تحوالتی قرار گیردبرای مصرف

http://www.yjc.ir/fa/news/6411969/%D8%BA%D8%B1%D8%A7% 
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 خدمات

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۴تاریخ: 

 درصدی اعتبار صندوق بیمه کشاورزی در بودجه سال آینده ۳۰کاهش 

 .درصد کاهش یافته است 30یک مقام مسئول گفت: اعتبارات صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در مقایسه با سال گذشته 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی علی ابراهیمی پاک عضو هیأت مدیره صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

اظهار کرد: میزان خسارت وارده به مرغداران از آبان  پرداخت خسارت به مرغداران، درباره آخرین وضعیت باشگاه خبرنگاران جوان

 .میلیارد تومان بود که تمامی آن پرداخت شد 127میلیون قطعه حدود  12ا اوایل امسال ناشی از معدوم سازی سال گذشته ت

وارد کرد  میلیارد تومان خسارت به واحدهای مرغداری 206میلیون قطعه رقمی معادل  17وی افزود: در ماه های اخیر معدوم سازی 

 .درصد غرامت ها آغاز شده است 30روز گذشته پرداخت که با توجه به پیگیری های صورت گرفته از چند 

میلیارد تومان غرامت به مرغداران  15به گفته ابراهیمی پاک؛ با توجه به محدودیت های اختصاص بودجه، در چند روز گذشته 

 .پرداخت و مابقی در صورت تامین اعتبار به مرور پرداخت خواهد شد

همانند سایر عوامل طبیعی غیرقابل پیش بینی است که در صورت بروز خسارت، انتظار می رود این مقام مسئول ادامه داد: آنفوالنزا 

 .که دولت از طریق ستاد بحران حمایت الزم از کشاورزان را به عمل آورد

 43شامل دو بخش است، بیان کرد: پیش بینی شده که امسال صندوق بیمه محصوالت کشاورزی وی با اشاره به اینکه اعتبارات 

 .درصد رقم بیمه، توسط مردم و مابقی توسط دولت پرداخت شود

درصدی اعتبارات صندوق در بودجه سال آینده ، یادآور  30عضو هیأت مدیره صندوق بیمه محصوالت کشاورزی با انتقاد از کاهش 

ار صندوق در بودجه پیشنهادی میلیارد تومان را به دولت داد در حالیکه رقم اعتب 500شد: صندوق بیمه پیشنهادی معادل هزار و 

درصد کاهش یافته که انتظار می  30؛ 96میلیارد تومانی سال  350هزار میلیارد تومان است که این رقم در مقایسه با اعتبار هزار و 

 .هر چه سریع تر پرداخت شود غرامت تولیدکنندگانرود در کمیسیون تلفیق تغییراتی رخ دهد تا درصورت وقوع خسارت، 

http://www.yjc.ir/fa/news/6411642/%DA%A9%D8%A7%D9%87% 
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 خدمات

 فودپرس ۱۳۹6بهمن ماه  6جمعه 

 توجهی دولت، تخم مرغ راگران کردگسترش شیوع آنفلوانزای مرغی/بی

بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان گسترش یافته و کارشناسان معتقدند عدم انجام اقدامات مناسب، دلیل طی روزهای اخیر، شیوع 

  .این امر بوده و اثر خود را در بازار با افزایش قیمت تخم مرغ نشان داده است

اد ترده بیماری آنفلوانزای فوق حبیستم آذرماه امسال، سید فرزاد طالکش، دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران، از شیوع گس

کانون بیماری در کشور وجود داشت، گفت:  20پرندگان در کشور خبر داد و با اشاره به اینکه در سال گذشته در همین تاریخ، حدود 

ی است و درصد آن، مربوط به واحدهای صنعت 90کانون آلوده داشته ایم که تقریباً  170امسال از ابتدای مهرماه تاکنون، بیش از 

 .روز، حذف شده اند 80میلیون قطعه مرغ طی این  9.5حدود 

میلیون  11.5دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران تصریح کرد: این در حالی است که در سال گذشته و در طول دوره بیماری، 

 .قطعه مرغ حذف شده بود

کشاورزی طی این مدت اعالم کرده اند اقدامات مناسبی برای مقابله در این میان، هر چند مسئوالن سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد 

با این بیماری در حال انجام است، اما مسئوالن بخش خصوصی و تولیدکنندگان معتقدند اقدامات انجام شده در این زمینه، به هیچ 

روز اخیر، آنفلوانزای  10ه طی عنوان رضایت بخش نیست و همین مساله، دلیل اصلی گسترش بیماری در کشور است به طوری ک

 .فوق حاد پرندگان در استانهای یزد و مرکزی نیز گسترش یافته است

در همین زمینه، سیدفرزاد طالکش، امروز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت شیوع آنفلوانزا در کشور، اظهار داشت: 

 .ایمیماری افزایش یافته؛ همچنین در یزد نیز، شاهد گسترش بیماری بودهمتاسفانه در استان اصفهان، تعداد واحدهای درگیر به ب

 درصد واحدهای تولیدی قم از بین رفت 8۰یزد و مرکزی درگیر شدند/ 

درصد واحدهای تولیدی معدوم شده است؛ ضمن اینکه استان های یزد و مرکزی اخیرا درگیر این  80به گفته وی، در استان قم نیز 

 .روز است که بیماری در این استانها شیوع یافته است 10دود بیماری شده و ح

میلیون مرغ، بر اثر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور معدوم شده اند، افزود:  21طالکش با اشاره به اینکه تاکنون حدود 

 .میلیون آن مرغ تخم گذار بوده است18از این میزان، حدود 

های قم، اصفهان، فارس، سمنان، خراسان رضوی و گلستان قطب های تولید کشور هستند، گفت: متاسفانه وی با بیان اینکه استان 

دو الی سه مورد از قطب های تولید ما، تاکنون آلوده شده اند؛ ضمن اینکه وقتی عالئم بیماری در جایی ظاهر می شود، اگر اقدامات 

 .ی کردویژه ای انجام بگیرد، می توان از گسترش آن جلوگیر

 اقدامات انجام شده به هیچ عنوان رضایت بخش نیست

طالکش درباره اینکه آیا اقدامات انجام شده در کشور در جهت مقابله با این بیماری رضایت بخش است؟، تصریح کرد: به هیچ عنوان؛ 

 .اگر این چنین بود بیماری به این شکل گسترش نمی یافت

که به مرغداران پرداخت می شود، مناسب و راضی کننده بوده است؟، افزود: بیمه پیش بینی  وی همچنین درباره اینکه آیا خساراتی

هایی انجام می دهد؛ اما بیماری همچنان در حال پیشرفت است و بر میزان خسارت ها افزوده می شود؛ ضمن اینکه معموال مسئوالن 

 .نمی توانند پرداخت ها را به موقع انجام دهند

 ره گران شدتخم مرغ هم دوبا
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 و یافته ثبات  یر در بازاراخ های هفته طی که  بر همین اساس؛ گزارش های میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد قیمت تخم مرغ هم

تومان رسیده بود، مجددا افزایش یافته و نرخ هر عدد از این  400و در برخی دیگر از مناطق نیز به حدود  500 به مناطق برخی در

تومان رسیده که دلیل این مساله نیز گسترش شیوع بیماری آنفلوانزا و افزایش جمعیت مرغ های معدومی  600د محصول، به حدو

 .است

حال باید منتظر ماند و دید که تدبیر دولت و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار در کشور، برای کنترل شیوع 

 .ار تخم مرغ که یکی از کاالهای اساسی مورد نیاز مردم است، چه خواهد بودآنفوالنزای مرغی چه بوده و برای تنظیم باز

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=182a3155e62c4e81a 
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 خشکسالی
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 های روغنیدانه 
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 روغن
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۱تاریخ: 

 توسعه صادرات زعفران، راهکاری مناسب برای کسب درآمدهای غیرنفتی

 .غیرنفتی وجود داردگیری اقتصاد بر پایه تولیدات برخی مسئوالن معتقدند؛ با توسعه صادرات زعفران، امکان شکل

های بالقوه اقتصاد یکی از ظرفیت زعفران ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .ایران برای صادرات در جهان به شمار می رود که بسیاری از کشورها چشم طعم به این محصول منحصر به فرد کشور دوخته اند

ای درصد زعفران مقام اول تولید و تجارت در جهان را به خود اختصاص داده است که این امر فرصت مناسبی بر 92ایران با تولید  

 .اقتصاد ایران ایجاد کرده تا با استفاده حداکثری از این پتانسیل بالقوه بتوانیم در زمینه صادرات پایدار گام برداریم

و کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت موضوعی است که دولتمردان در ادوار مختلف براین  صادرات غیرنفتیارزش 

 .ن امر تقویت نظام ارزی و توسعه تبادالت تجاری با دیگر کشورها را به همراه داردسیاست مهم تاکید دارند، چرا که ای

اهمیت توسعه صادرات نفتی به قدری حائز اهمیت است که دولتمردان بر بستن چاه های نفت و شکل گیری اقتصاد بر پایه تولیدات 

قش بسزایی در تحقق این آرمان دارد که برخی از ن بخش کشاورزی غیرنفتی تاکید دارند که با وجود این به نظر می رسد که

 .مسئوالن به این موضوع باوری ندارند

 توسعه صادرات زعفران با اشاره به اینکه با   صنعت،تجارت و کشاورزی علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

درصد زعفران در ایران تولید می شود، با به  90اه های نفت کشور وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه بیش از امکان بستن چ

 .کارگیری برخی تمهیدات امکان توسعه صادرات و جایگزینی آن به جای درآمدهای نفتی به سهولت وجود دارد

 .دی به توسعه صادرات درآمدهای غیر نفتی نیستاز سوی دولت امی صادرات زعفرانوی افزود: با خرید و فروش و 

درصد است، بیان کرد: سهم ناچیز بزرگترین  20حسینی با اشاره به اینکه سهم بزرگترین تولیدکننده زعفران از بازارهای صادراتی 

 ر کشورها ثروت آفرینیتولیدکننده زعفران از بازارهای دنیا یک چالش بزرگ برای ایران محسوب می شود، چرا که این امر برای سای

 .و برای ایران تنها یک افتخار است

های دربسته گفت: با توجه به آنکه تولیدکنندگان سال ها گیری مسئوالن دولتی در اتاقعضو شورای ملی زعفران با انتقاد از تصمیم

ه این کند کخصوصی استفاده نمیعمر خود را در تولید، فرآوری و بسته بندی محصول گذاشتند، اما بخش دولتی از نظرهای بخش 

 که شود می تمام کشاورزان و  به زیان صادرات نوسان قیمت زعفران به گفته وی؛.امر ناامنی در صادرات زعفران را به همراه دارد

 .ه همین خاطر مدیریت قیمت امری ضروری استب

 نبود ثبات اقتصادی، لطمه جدی به بازار زعفران وارد کرد

اظهار کرد: ایران بزرگترین تولیدکننده  صنعت،تجارت و کشاورزی نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگارغالمرضا میری 

 .ی وجود داردزعفران در دنیا به شمار می رود که در صورت اراده عظیم با توسعه صادرات امکان جایگزینی آن با درآمدهای نفت

میری ادامه داد: با توجه به آنکه دولتمردان معتقدند که اقتصاد مولد کشور پتانسیل تولید هزارتن زعفران در دنیا را دارد، اما هم 

تن محصول روی دست کشاورزان مانده است، در حالیکه تایوان با وجود واردات خاک از سایر کشورها،  400تا  360اکنون تولید 

این مقام مسئول توسعه صادرات زعفران را مستلزم فراهم کردن زیرساخت ها و حمایت های الزم .چهارم جهان را دارا استاقتصاد 

، اما درآمد و ثروت آفرینی آن برای درصد زعفران دنیا دراختیار ایران است 92دانست و گفت: با توجه به آنکه انحصار تولید 

 .یلی انحصار بزرگترین تولیدکننده همچنان در اختیار کشور خواهد بودسایر کشورهاست که با توسعه صنایع تبد
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کند، بیان کرد: در چند سال اخیر به سبب مشکالتی میری با اشاره به اینکه نبود ثبات اقتصادی لطمه جدی به بازار زعفران وارد می

زعفران ایرانی ، آن را به اسم خود به سایر کشورها نظیر نقل و انتقال پول ناشی از شرایط تحریم موجب شده که سایر رقبا با خرید 

 .به همراه خواهد داشت تولید طالی سرخ ایرانی برای  عرضه کنند که این امر آثار سویی

تنها روی کاغذ نوشته شده است، یادآور شد: دولت برای توسعه صادرات باید  44نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه اصل 

 .ا به بخش خصوصی واگذار کند و تنها خود نظاره گر باشدتمامی امور ر
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 زیتون
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6بهمن ماه  7شنبه 

 غذاهایی که برای بیماران مبتال به آسم مفید است

یک متخصص تغذیه با بیان اینکه افرادی که آسم دارند از پرخوری پرهیز کنند، گفت: مصرف قهوه به دلیل اینکه اثر  <غذا و تغذیه

 .گذارد، برای افراد مبتال به آسم مفید استهای تنفسی فرد میمثبتی بر روی ماهیچه

در خانواده  (Asthma)شان ارثی است، افزود: یعنی سابقه آسمزاده، با بیان اینکه دو سوم از افرادی که آسم دارند، آسمفیسارا صرا

ها بر روی آنها به آسانی اثر می گذارد هایشان تحریک پذیرتر است و محرکبیمار وجود دارد. افرادی که مبتال به آسم هستند شُش

 .های قارچی باشدها و مواردی که در محیط هستند مثل عفونتسیستم ایمنی بدن در مقابله با آلرژنتواند، کاهش که علت آن می

آید، ادامه داد: مصرف و وجود آنتی ها به وجود میزاست که در شُشوی با بیان اینکه آسم یک شرایط التهاب

آسم داشته باشد؛ تغذیه با شیر مادر هم در کنترل آسم تواند آثار مثبتی در بهبود شرایط در بدن می (Antioxidants)هاکسیدان

 .بسیار موثر خواهد بود

نند، بیهایی که آفتاب نمیهای قدیمی، خانهتر در فضاهایی همچون خانهاین دکترای تغذیه در ادامه بیان کرد: عفونت قارچی بیش

ممکن است از فردی به فرد دیگر منتقل شود یا از طریق  هاشود و وجود دارد. قارچهایی که نمناک و مرطوب هستند، دیده میخانه

 .خوردن غذایی که به قارچ آغشته شده است، وارد بدن شود

ند، کنوی با بیان اینکه موادی همچون تخم مرغ، گندم، ماهی، آجیل و بادام، شیر و سویا که حساسیتزا هستند، آسم را تشدید می

یعنی باید بیمار به  .اند این مواد را مصرف کند یا خیر باید به صورت فردی بررسی شودگفت: اما اینکه فرد مبتال به آسم می تو

 .متخصص تغذیه مراجعه کند

 
رابطه معنا داری وجود دارد. تغذیه  D های غیراشباع و ویتامینها، چربی، میوهE ،C زاده گفت: بین آسم و سطح ویتامینصرافی

مادر باردار  D دهد. همچنین باال بودن سطح ویتامینماه توانایی معجزه آسایی به بچه می 6 انحصاری با شیر مادر برای مدت حداکثر

-Anti)و امگا سه چون ضد التهاب c در آینده بچه بسیار موثر است. برای افرادی که آسم دارند توصیه می کنیم مصرف ویتامین

inflammatory) هستند از خواصش بهره مند شوند. 

مرغ، آجیل، ماهی، گندم از موارد حساسیتزا هستند، افزود: مصرف قهوه به افرادی که آسم دارند ه با بیان اینکه تخماین دکترای تغذی

گذارد. کاکائو هم باعث خون رسانی به مغز شده و در نتیجه های تنفسی فرد میبسیار توصیه می شود؛ زیرا اثر مثبتی بر روی ماهیچه

فراد کنند، گفت: برخی از اها، حساسیت پیدا میبیان اینکه بسیاری از اوقات افراد به گرده افشانی گلوی با .دهدها را کاهش میسرفه

ها و غذاها ممکن است حساسیتزا شوند و شرایط تنفسی آنها نامناسب شود. علت این موارد، عدم مصرف نیز نسبت به یکسری از میوه

ها، مصرف کلم بروکلی، پرتقال، گریپ فروت، کیوی، ها مثل ویتامینآنتی اکسیدان غذاهایی مانند مثل تخم مرغ، امگا سه، زردچوبه و

نند به کشود. افرادی که از ماساژ استفاده میگوجه فرنگی و به طوری کلی خانواده کلم است؛ مصرف نوشابه نیز زیاد توصیه نمی

تواند تحریک پذیر و های غذایی هم مییح کرد: رایحهوی تصر.هایشان بهتر استآورند، کارایی ریهخاطر آرامشی که به دست می

ایط شود افرادی که شرعاملی باشد برای سرفه و تنگی نفس افراد؛ در اولین مرحله برای اینکه این شرایط بدتر نشود توصیه می

سیستم بدنش سرکوب شود و  نامناسب ریوی دارند در برابر عوامل آلرژن هوا قرار نگیرند و در مواردی از کورتون استفاده کنند تا

 .واکنش نشان ندهد
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این دکترای تغذیه با بیان اینکه افرادی که آسم دارند از پرخوری پرهیز کنند، اظهار داشت: مصرف غذای زیاد و پرکردن معده باعث 

رار بگیرند. مصرف شود و این حالت برای افرادی که آسم دارند، مضر است. این افراد نباید در معرض عفونت قرفالکس معده می

تواند تأثیر خوبی در کنترل ، سلنیوم، امگا سه و منیزیم به صورت مکمل میE ، مصرف ویتامین6و مصرف ویتامین ب  C ویتامین

بیماری داشته باشد. تمامی این موارد باید توسط متخصص تغذیه یا پزشک فرد اجازه داده شود تا تداخل غذایی و دارویی نداشته 

 .مبتال به آسم باید بدن خود را قوی و وزن خود را کنترل کنند باشد. افراد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b1ac499de40b44fa 
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 سالمت

 فودپرس ۱۳۹6بهمن ماه  6جمعه 

 زیاد این ماده غذایی باعث زوال عقل میشودمصرف 

زوال عقل( )به گفته محققان، مصرف بیش از اندازه نمک عالوه به قلب، به مغز هم آسیب رسانده و خطر ابتال به دمانس  <غذا و تغذیه

 .دهدرا افزایش می

حال، در مطالعات قبلی، ارتباط مصرف  ای ضروری برای تنظیم عملکردهای مهم بدن است. با اینبه گزارش شفا آنالین:نمک ماده

تایید شده است.  <Heart disease and stroke>بیش از اندازه نمک با افزایش فشارخون و افزایش خطر بیماری قلبی و سکته

ها مشاهده کردند رژیم غذایی حاوی میزان نمک باال موجب کاهش جریان خون در زمان استراحت محققان در مطالعه بر روی موش

شود؛ این مناطق از مغز در یادگیری و حافظه دخیل هستند. اختالل درصد در هیپوکامپ مغز می 25درصد در پوسته مغز و تا  28ا ت

 .شودهای اندوتلیال ایجاد میایجاد شده در جریان خون به مغز ناشی از کاهش تولید اکسیدنیتریک است؛ گازی که از طریق سلول

های تغذیه شده ما دریافتیم موش»گوید: تیم تحقیق از دانشکده ویل کورنل نیویورک، در این باره می کاستانتینو آیدکوال، سرپرست

افزاید: وی در ادامه می« با رژیم غذایی پرنمک، حتی زمانی که فشارخونشان افزایش نیافته بود، مبتال به زوال عقل یا دمانس شدند.

 «.شدیر مخرب نمک بر قدرت شناختی به فشارخون باال نسبت داده میها، تاثاین یافته عجیب است چراکه در انسان»

بیشتری تولید کنند؛ اینترلوکین  17ها، اینترلوکین های سفید خون موشمحققان دریافتند نتیجه مصرف باال نمک موجب شد سلول

ال های اندوتلینیتریک در سلولهای ایمنی و التهابی بدن را تنظیم کرده و موجب کاهش اکسید پروتئینی است که واکنش 17

 .شودمی

گرم نمک )کمتر از یک قاشق چایخوری( در روز مصرف کنند.  5طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی، افراد بزرگسال بایستی کمتر از 

 .برای کودکان و نوزادان هم مصرف نمک باید بسیار کمتر از این میزان باشد
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 سالمت

 فودپرس ۱۳۹6بهمن ماه  5پنج شنبه 

  ۹۷ترفند الغری تا نوروز

روزهای نزدیک به نوروز همه ما در پی خرید و بیرون از خانه هستیم که با توجه به خوراکی های خوشمزه  -الودکتر  <غذا و تغذیه

ای که در خیابان پیدا می شود نمی توانیم از کنارشان راحت عبور کنیم.این خود یکی از عوامل اصلی چاق شدن است که حتی در 

کاهش وزن نمی باشیم. در اولین قدم باید بتوانیم این هوس های نا به جا د رمورد غذاهای  پی فعالیت زیاد قبل از نوروز باز هم شاهد

در ادامه با روشهای مناسب برای الغری تا  .....پر چربی و ناسالم خیابانی را کنار بگذاریم و بعد روی بیاوریم به ورزش کم خوری و 

 قبل از عیدراه حل ساده برای الغری  20 .آشنا خواهید شد 97نوروز 

 ترفندهای ساده برای الغری

سالمتی بدن به سبک زندگی وابسته است. به دلیل برخی عادت ها غلط، بسیاری از افراد گرفتار چاقی و اضافه وزن شده و با وجود 

 .اینکه رژیم می گیرند یا ورزش می کنند، همچنان از افزایش وزن رنج برده و در موارد زیادی احساس شکست می کنند

رژیم غذایی کم نمک کمک می کند تا آب اضافی بدنتان از بین برود همچنین نفخ شکم شما از بین خواهد رفت. پروتئین های بدون 

ایی هچربی سوخت و ساز بدن شما را افزایش می دهدو باعث می شود که بدن شما حداکثر میزان کالری را بسوزاند همچنین با ورزش

 .ب شما را افزایش دهد میتوانید به کاهش وزن خود کمک کنیددر مدت زمان کوتاه که تپش قل

 زیاده روی ممنوع

اگرموادغذایی پرکالری و چرب رارژیم غذایی خود حذف کرده اید اما وزنتان کاهش پیدا نکرده است. این موضوع نشان دهنده آن 

ود کالری مواجه شود؛ به عبارتی میزان کالری است که شما بیش از حد غذا می خورید. به منظور کاهش وزن بدن شما باید با کمب

 .سوزانده شده در بدن شما از میزان کالری دریافتی بیشتر باشد

در رعایت رژیم غذایی الزم نیست خود را از خوردن بسیاری غذاها محروم کرده و زجر بکشید بلکه فقط باید تعادل را رعایت کرده و 

 .میزان کالری غذا خود را هر روز محاسبه کرده و در پایان روز خودتان را وزن کنید به اندازه غذا بخورید. توجه داشته باشید

 از قدیم گفته اند تا می توانید غذا را بجوید

بهتر است هر زمان که گرسنه شدید سراغ غذا رفته و آن را به آرامی میل کنید تا زودتر از همیشه احساس سیری کنید. مصرف میان 

 .مقوی به رفع گرسنگی و جلوگیری از پرخوری کمک زیادی می کند وعده های کم حجم اما

باید توجه داشته باشید که خود را از خوردن و احساس لذت در غذاخوردن محروم نکنید زیرا لحظه که احساس کنید از همه چیز 

 .دفکر کنی 97محروم شده اید، این زمان درست لحظه آغاز شکست شما برای کاهش وزن است. به نوروز 

 دو هفته با این ترفند رژیم بگیرید سپس اگر مناسب بود ادامه دهید

 غالت با دانه های گندم

 ماست طبیعی طعم دار یا ساده

 انواع توت ها یا زغال اخته تازه یا یخ زده، توت فرنگی، تمشک

 گوشت کم نمک یا مرغ ،گوشت بوقلمون، ماهی قزل آال

 فرنگی ، کرفس، هویجانواع سبزیجات مثل کاهو، خیار، گوجه 

 شیر بادام

 عسل
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 تخم مرغ

 اسفناج

 گوجه فرنگی

 آووکادو

 ژالتین بدون قند

 بادام خام بدون نمک

 لیمو تازه یا آبلیمو

 روغن زیتون

 چای سبز

 طناب و کفش برای فعالیت ورزشی

 صبحانه

ا یوه ها که از ترکیب ماست و انواع توت همی توانید برای صبحانه یک فنجان غالت کامل را با شیر بادام یا یک فنجان میلک شیک م

 .و میزان کمی عسل تهیه شده یا املتی که ازسفیده تخم مرغ آب پز با اسفناج خرد شده و گوجه فرنگی را مصرف کنید

 ناهار کم کالری اما پرانرژی

سینه مرغ کبابی با خیار و گوجه فرنگی در وعده ناهار غذایی کم کالری با انرژی باال مصرف کنید.شما می توانید به عنوان مثال از 

 .خرد شده یا دو عدد تخم مرغ آب پز با کرفس و هویچ استفاده کنید

 شام سبک

گرم از قلوه گاه  180تا  150شام متعادلی انتخاب کنید نمونه هایی از شام متعادل که میتوانید از میان آنها انتخاب کنید: حدود 

 .گرم ماهی 150فنجان اسفناج بخار پز یا  1مرغ کبابی با  گرم180کبابی با ساالد خرد شده یا 

 خوردن دوبار میان وعده در هر روز

فنجان آووکادو  1عدد بادام یا  20گرم ژله بدون قند یا  150میان وعده انتخابی شما می تواند شامل یک فنجان از انواع توت ها یا 

 .قطعه قطعه شده با لیمو و کمی نمک باشد

  .ندام شویدتا عید خوش ا
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 سالمت

 فودپرس ۱۳۹6بهمن ماه  ۲دو شنبه 

 های زمستانی  تغذیه مناسب برای پیشگیری از افسردگی

 .متخصص تغذیه درخصوص تغذیه مناسب برای جلوگیری از افسردگی در فصل زمستان توضیحاتی را ارائه داد <مواد غذایی

ن های زمستانی توضیح داد: کمبود ایسیدضیاالدین مظهری متخصص تغذیه در خصوص تغذیه مناسب تاثیرگذار بر روند افسردگی 

تر شدن خستگی را نیز به تهی آورد، بلکه بروز ترس و چیرهفراهم می افراد را (Depression)ماده معدنی نه تنها موجبات افسردگی

دهند. برطرف کردن نیاز بدن از طریق مکمل یاری و یا منابع غذایی حاوی سلنیوم که شدن ذخایر بدن از این ریزمغذی نسبت می

 .خواهد شدمنجر به رفع کمبود این ماده معدنی گردد، به سرحال شدن و برطرف نمودن افسردگی منجر 

کند و از های آزاد و مهاجم را خنثی میاکسیدانی، رادیکالزدگی و یا آنتیمظهری گفت: ضمنا سلنیوم به علت خاصیت ضدزنگ

ها بر روی ساز و کار مغز و شبکه در هم تنیده اعصاب، اکسیدانآورد و همانند سایر آنتیها جلوگیری به عمل میسرطانی شدن سلول

 .کندزودرس جلوگیری می (Alzheimer)ذارد و احتماال از بروز آلزایمرگتاثیر مثبت می

ها، حاوی ماده معدنی برابر بیشتر از سایر آجیل 2500باشد که بالغ بر ترین منبع غذایی سلنیوم، فندق برزیلی میوی افزود: غنی

کامل پرک شده، جگر مرغ و جوجه پرورش یافته در ها و غالت سلنیوم است، ولی غذاهای دریایی، صدف، ماهی و آبزیان دیگر، دانه

 .شوندهوای آزاد نیز از دیگر منابع غذایی سلنیوم محسوب می

های حاوی سلنیوم باید خودداری شود، چرا که دریافت زیاد آن از طریق این متخصص تغذیه تصریح کرد: از استفاده خودسرانه مکمل

های نماید، ولی استفاده از منابع غذایی آن و مخصوصا ماهیطرناکی را ایجاد میهای خ(Poisoning)ها و غذاها مسمومیتمکمل

های حیوانی با ارزش بیولوژیکی باالتر و صدها ترکیب و پروتئین 3-مختلف که عالوه بر دارا بودن سلنیوم، غنی از اسیدهای چرب امگا

 .شما خواهند افزود ای به سالمتی، به نشاطباشند، بدون وارد آمدن صدمهمفید دیگر می

و تهی شدن  (Anemia)خونی باشد. کممظهری گفت: آهن از جمله مواد معدنی بسیار پراهمیت و دارای وظایف و خواص متعدد می

 .هم هستند. تفاوت این دو موضوع، در سطور زیر به صورت ساده بیان گردیده استبدن از ذخایر آهن، دو حالت بسیار نزدیک به

های قرمز خون از آهن و افت غلظت هموگلوبین. در این حالت حجم یه گفت: کم خونی یعنی تهی شدن گلبولاین متخصص تغذ

 هایی توانایی الزم را جهتآیند. چنین گلبولتر و به رنگ قرمز روشن در میشود و رنگ پریدهتر از معمول میهای قرمز کوچکگلبول

های بدن دارا نیستند و تحت تاثیر این رویداد، در افراد مبتال به کم خونی، آزاد فتهای باها به سلولانتقال اکسیژن کافی از شش

 .گذاردهای بدن تاثیر منفی میشود و این موضوع بر عملکرد و توانایی سلولهای بدن با تاخیر انجام میشدن انرژی در سلول
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 سالمت

 فودپرس ۱۳۹6بهمن ماه  ۱یک شنبه 

 چربی های بدن را با این میوه آب کنید 

زیادی  های شکمی را تا حدودتوان چربییک متخصص تغذیه گفت: با خوردن روغن آووکادو در غذاهای مختلف می <غذا و تغذیه

  .کاهش داد و در نتیجه خطر ابتال به سندروم متابولیک در فرد کاهش پیدا خواهد کرد

گویند با خوردن روغن آووکادو در محمدآذرفر متخصص تغذیه در خصوص خواص آواکادو برای کاهش وزن توضیح داد: محققان می 

و در نتیجه خطر ابتال به سندروم متابولیک در فرد کاهش های شکمی را تا حدود زیادی کاهش داد توان چربیغذاهای مختلف می

 .پیدا خواهد کرد

دهد رژیم غذایی که در آن از مواد غذایی سرشار از اسیدهای چرب تک غیر اشباع استفاده ای دیگر نشان میوی گفت: نتیجه مطالعه

کالری  120خوری روغن آووکادو دارای حدود دهد. یک قاشق غذاشده است توزیع چربی در اطراف شکم را تا حد زیادی کاهش می

ای و خواص مشابه روغن زیتون فوق بکر است. اما روغن زیتون فوق گرم چربی تک غیر اشباع است. این روغن از لحاظ تغذیه 10و 

ن مواد از روغن توان برای سرخ کردبکر نقطه دود پایینی دارد که آووکادو برخالف آن نقطه دودش بسیار باال است و از این رو می

 کنند و این یک جنگ درون بدن است های آزاد با بدن مبارزه میاین متخصص تغذیه با بیان اینکه رادیکال.آووکادو استفاده کرد

های زنجیره ای متعددی در بدن باشند که توانند آغازگر واکنشهای اکسیژن مخربی هستند که میهای آزاد مولکولفت: رادیکال

 .شودمی DNA ها وسلولباعث تخریب 

 های تازه و سبزیجات وجودهایی که در میوهتواند سالمت بدن را به خطر بیندازد. آنتی اکسیدانآذرفر در پایان افزود: این موضوع می

ر است ایط بهتهای آزاد را خنثی کنند اما گاهی این نیرو کافی نیست و در این شردارند توانایی این را دارند که برخی از این رادیکال

آزاد  هایتواند با رادیکالآووکادو را هم به رژیم غذایی خود اضافه کنیم. به عقیده محققان با خوردن آووکادو بدن بهتر و بیشتر می

 .بهتر است از میوه تازه آووکادو به جای روغن آن استفاده کنید .مبارزه کند
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 سیب زمینی
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 شیالت
 فارس - ۹۶/۱۱/۰۲ : تاریخ

 شود دهندگان بررسی میفعالً خبری از ممنوعیت واردات ماهی تیالپیا نیست/ درخواست پرورش :

مدیرکل بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیالت گفت: فعالً خبری از ممنوعیت واردات ماهی تیالپیا نیست، اما 

  .اند که در دست بررسی استدهندگان ماهی درخواست ممنوعیت واردات را دادهپرورش

، در پاسخ به اینکه امروز خبرهایی مبنی بر ممنوعیت واردات ماهی خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی عیسی گلشاهی در گفت

 دهندگان ماهی مبنی براینکه باید ممنوعیتتیالپیا به گوش رسیده، با تکذیب این موضوع تصریح کرد: درخواستی از طرف پرورش

پزشکی مجوزهای بهداشتی و سازمان توسعه تجارت مجوزهای تجاری واردات این ماهی اعمال شود، به دست ما رسیده که سازمان دام

 .ای به ما اعالم نشده استکند و نتیجه اعالم خواهد شد که فعالً نتیجهواردات یا صادرات انواع آبزیان مانند کاالهای دیگر بررسی می

شور همواره محل بحث بین سازمان شیالت، به گزارش خبرنگار فارس، طی چهار سال اخیر موضوع پرورش ماهی تیالپیا در داخل ک

مؤسسه تحقیقات شیالت و سازمان حفاظت از محیط زیست بوده، تا جایی که مجوز تولید آزمایشی این نوع ماهی در چهار مزرعه 

 .پرورش در استان یزد صادر شد، اما این کار به دلیل عدم موافقت کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست عملیاتی نشد

های شناسان محیط زیست معتقدند که تیالپیا نوعی گونه مهاجم است که در صورت آزاد شدن پرورش آن و رها شدن در آبکار

آال های مختلفی از جمله ماهی قزلدهندگان ماهی معتقدند که گونههای بومی را از بین خواهد برد، از طرفی دیگر پرورشجاری گونه

ها دالر ارز از کشور جلوگیری توان ساالنه از خروج میلیونکننده مین عالوه بر تأمین نظر مصرفدر کشور وجود دارد که با پرورش آ

 .زندکرد، چرا که واردات تیالپیا به دلیل نداشتن تیغ و پسند مصرف ذائقه ایرانی به تولید داخلی ضربه می

 .شودمتحده عربی به کشورمان انجام می بیشترین حجم واردات تیالپیا از کشورهایی همچون چین، ایتالیات و امارات

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961101001704 
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 شیالت

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۱تاریخ: 

 واردات ماهی تیالپیا ممنوع شد + تصویرنامه

کیفیت را برای حمایت ازتولیدکنندگان داخلی ای از مهرفرد خواست تا واردات تیالپیای چینی و بیرئیس سازمان شیالت در نامه

 .ممنوع کند

ها بازار ماهی کشور را به خود اختصاص داده و به گفته برخی تولیدکنندگان به گزارش خبرنگار ایانا، واردات ماهی تیالپیا که این روز

 .سال ممنوع شد 3ومی کشور را دچار انزوا کرده است، با دستور رئیس سازمان شیالت به مدت ماهی ب

دراین نامه که توسط حسن صالحی رئیس سازمان شیالت و معاون وزیر جهاد کشاورزی به مهرفرد معاون توسعه بازرگانی وزارت 

 های بومی مانندتولیدکنندگان و پرورش دهندگان ماهیجهاد کشاورزی نوشته شده تاکید شده این ممنوعیت به منظور حمایت از 

 .قزل آال و کپور ماهیان و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی درخواست شده است

ابت ها مسئوالن محیط زیست بدانند و بارهای بومی تیالپیا را برای اقتصاد کشور و صنعت ماهیگیری مضر میتولیدکنندگان ماهی

 .اندماهی هشدار دادهمشکالت زیست محیطی این 

های آلوده شود به دلیل همه چیز خوار بودن و امکان زنده ماندن در آباین ماهی از کشورهای آسیای جنوب شرقی و چین وارد می

 های بومیاز نظر بهداشتی تایید شده نیست و خطر باالیی در بحث ایجاد بیماری دارد. در ضمن میزان امگای این ماهی هم از ماهی

 .شودان کمتر بوده و کیفیت گوشت بسیار پایینی دارد اما به خاطر ارزان بودن به آن توجه میایر

http://www.iana.ir/fa/news/51201/%D9%88%D8%A7%D8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/51201/%D9%88%D8%A7%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 شیالت

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۲تاریخ: 

 صادرات میگو رکورد زد

میلیون دالر صادر شد در حالیکه مجموع  72تن میگو با ارزش بیش از  177هزار و  15ماهه امسال  9یک مقام مسئول گفت: در 

 .تن بود 49هزار و  15صادرات میگو در سال گذشته 

صنعت،تجارت و عیسی گلشاهی مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیالت در گفتگو با خبرنگار 

تن  177هزار و  15ماهه امسال  9خبر داد و گفت: در  درات میگوصااز رکورد  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 70تن با ارزش حدود  49هزار و  15میلیون دالر صادر شد، در حالیکه مجموع صادرات میگو سال گذشته  72میگو با ارزش بیش از 

هزارتن برسد که در صورت  20به رقم  شود تا پایان سال میزان صادرات میگوبینی میوی، اذعان داشت: پیش .میلیون دالر بوده است

 .درصد رشد خواهد داشت 76و ارزشی  71تحقق این امر نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 

 12، 94تن، سال  610هزار و  11، 93تن اعالم کرد و افزود: در سال  585هزار و  11را  92گلشاهی میزان صادرات میگو در سال 

 .تن صادر شد 49هزار و  15، 95تن و سال  830هزار و 

 283تن انواع آبزیان به ارزش  451هزار و  82ماهه امسال  9بیان کرد: در  صادرات آبزیان،این مقام مسئول درباه آخرین وضعیت 

 .درصد رشد داشته است 37و ارزشی  23میلیون دالر صادر شد که از نظر وزنی 

 سبب به یراخ هایسال در رود، افزود: با توجه به اینکهمشتریان قدیم میگوی ایرانی به شمار میوی با تأکید بر اینکه اتحادیه اروپا از 

 .اندکرده ورود بازارها این به گذشته سال از مجددا صادرکنندگان بودیم، داده دست از را بازارها برخی تحریم مسائل

افزایش تقاضا از کشورهای فرانسه، آلمان، بلژیک، حضور صادرکنندگان مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه آبزیان، ادامه داد: 

افزایش صادرات میگو های مختلف و مذاکره مستقیم با خریداران و تنوع محصول در بازارهای صادراتی از جمله دالیل در نمایشگاه

 .رودهای اخیر به شمار میسال در

هزار و  21تن اعالم کرد و گفت: این در حالی است که سال گذشته  698هزار و  12را  92سال  تولید میگوی پرورشیوی میزان 

 .برسد تن هزار 30 از بیش به امسال شود که تولید بینی میتن میگو تولید شد و همواره پیش 321

غییر شود، تصریح کرد: با توجه به توب میای محسهای زنجیرهیکی از اقالم اصلی آبزیان در فروشگاه میگوگلشاهی با اشاره به اینکه 

های میگو به میزان مصرف بندیرویکرد بازارهای داخلی و صادراتی، افزایش تنوع وفراوری محصول و همچنین کوچک شدن بسته

 .رودخانوار از جمله دالیل مهم افزایش تقاضا برای خرید میگو در بازار به شمار می

http://www.yjc.ir/fa/news/6407644/%D8%B5%D8%A7%D8%AF% 
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 شکر
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۱تاریخ: 

 یارانه استافزایش سرانه مصرف لبنیات منوط به پرداخت 

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، پرداخت یارانه به یکی از زنجیره های تولید، راهکار مناسبی 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار.جهت افزایش سرانه مصرف به شمار می رود

از دامداران اظهار کرد: اکنون کارخانه های لبنی هر  نرخ خرید شیرخام، درباه آخرین وضعیت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .کنندمی خریداری دامداران از تومان 400 و هزار تا 350 و هزار خنر با را کیلو شیرخام 

 .وی افزود:کارخانه های لبنی پس از بررسی اسناد و مدارک قیمت تمام شده دامداران، موظف به خرید شیرخام به نرخ مصوب هستند

پس از اخطار سازمان حمایت مبنی بر بازگشت قیمت لبنیات به ارقام قبلی این  کارخانه های لبنیباکری در پاسخ به این سوال که 

مصوبه را رعایت کردند، بیان کرد: توافقاتی میان کارخانه های لبنی با سازمان حمایت صورت گرفت، به طوریکه مالک کارخانه ها، 

 .قیمت اسفند سال گذشته است

نسبت به اجرایی نشدن نرخ مصوب شیرخام، افزود: بررسی های سازمان  دامداران دبیر انجمن صنایع لبنی در خصوص ناراضی بودن

تومانی شیرخام است و تنها دامداران تصوراتی اشتباه مبنی بر  330حمایت بیانگر آن است که قیمت کنونی لبنیات طبق نرخ هزار و 

 .افزایش چندین باره قیمت لبنیات و ثبات نرخ شیر خام دارند

تومانی نرخ خرید شیرخام معترض هستند، بایستی به گزارش  440امدارانی که نسبت به اجرا نشدن مصوبه هزار و به گفته وی؛ د

 .های سازمان حمایت مراجعه کنند ؛ چراکه در سال های اخیر قیمت محصوالت لبنی افزایش غیر واقعی نداشته است

 .را مشروط به افزایش قیمت محصوالت لبنی مطابق با آن دانست پس از بررسی ستاد تنظیم بازار نرخ خرید شیرخام باکری افزایش

 ریدخ قدرت کاهش به توجه با یادآور شد:افزایش سرانه مصرف لبنیات دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به راهکارهای موثر در 

 راکهچ رود، می شمار به مصرف سرانه افزایش جهت مناسبی راهکار دولت، سوی از تولید های زنجیره از یکی به یارانه پرداخت خانوار،

 .شود می تمام صنعت زیان به لبنیات و شیر قیمت ثبات

http://www.yjc.ir/fa/news/6403398/%D8%A7%D9%81% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۴تاریخ: 

 روز تا پایان فرصت برنج فروشان 11

 .خبرها حاکی از آن است که خرید برنج از کشاورزان تا نیمه بهمن ماه ادامه دارد

بهمن به مراکز  15توانند برای تحویل برنج خود تا کشور، گفت: کشاورزان می 2به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل شرکت غله منطقه 

 محصول خود را بفروشند؛ پرداخت دستمزد نیز چند روز به طول خواهند انجامید. اعالم شده توسط دولت مراجعه و

سید محمد جعفری، با اشار به اینکه خرید برنج مازندران از سیزدهم و گیالن از هفدهم دی ماه آغاز شده، افزود: در حال حاضر دو 

های رشت و رودسر واقع در استان گیالن فعال شهرستانهای نکا و بابل در استان مازندران و دو مرکز نیز در مرکز در شهرستان

هستند.به گفته وی، البته به دستور وزیر و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی، انجمن شالیکاران گیالن چهار مرکز جدید معرفی کرد 

 که تنها یکی از آنها مورد تایید قرار گرفته است.

رنج از کشاورزان خریداری شده که خوشبختانه این اتفاق منجر به حرکت بازار به تن ب 360جعفری عنوان کرد: تا این لحظه حدود 

 اکنون به عنوان مثال، قیمت برنج هاشمی از نرخ اعالمی وزارت جهاد کشاورزی فراتر رفته است.ویژه در منطقه گیالن شد. زیرا هم

اعالم کرد و گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران، از نظر  کشور، خرید از کشاورزان را بدون محدودیت 2مدیر عامل شرکت غله منطقه 

 الزحمه کشاورزان پرداخت خواهد شد.تامین اعتبار مشکلی نداشته و تمام حق

http://www.iana.ir/fa/news/51223/11%D-8%B1%D9%88%D8%B2%- 
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 صادرات و واردات

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۰۱تاریخ: 

 واردات ماهی تیالپیا ممنوع شد + تصویرنامه

کیفیت را برای حمایت ازتولیدکنندگان داخلی ای از مهرفرد خواست تا واردات تیالپیای چینی و بیرئیس سازمان شیالت در نامه

 .ممنوع کند

ها بازار ماهی کشور را به خود اختصاص داده و به گفته برخی تولیدکنندگان به گزارش خبرنگار ایانا، واردات ماهی تیالپیا که این روز

 .سال ممنوع شد 3ماهی بومی کشور را دچار انزوا کرده است، با دستور رئیس سازمان شیالت به مدت 

الت و معاون وزیر جهاد کشاورزی به مهرفرد معاون توسعه بازرگانی وزارت دراین نامه که توسط حسن صالحی رئیس سازمان شی

 های بومی مانندجهاد کشاورزی نوشته شده تاکید شده این ممنوعیت به منظور حمایت از تولیدکنندگان و پرورش دهندگان ماهی

 .قزل آال و کپور ماهیان و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی درخواست شده است

ابت ها مسئوالن محیط زیست بدانند و بارهای بومی تیالپیا را برای اقتصاد کشور و صنعت ماهیگیری مضر میدگان ماهیتولیدکنن

 .اندمشکالت زیست محیطی این ماهی هشدار داده

های آلوده شود به دلیل همه چیز خوار بودن و امکان زنده ماندن در آباین ماهی از کشورهای آسیای جنوب شرقی و چین وارد می

 های بومیاز نظر بهداشتی تایید شده نیست و خطر باالیی در بحث ایجاد بیماری دارد. در ضمن میزان امگای این ماهی هم از ماهی

 .شودایران کمتر بوده و کیفیت گوشت بسیار پایینی دارد اما به خاطر ارزان بودن به آن توجه می

http://www.iana.ir/fa/news/51201/%D9%88%D8%A7%D8 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۱تاریخ: 

 تومان 2۵۰۰کند/ نرخ هر قطعه جوجه یکروزه دار دردی از مرغداران دوا نمیمرغ نطفهواردات تخم

میلیون تخم مرغ نطفه دار چاره ساز نیاز مرغداران و جلوگیری از تنش قیمت در بازار  10یکروزه گفت: واردات رئیس انجمن جوجه 

 .نخواهد بود

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیفرد رئیس انجمن جوجه یکروزه در گفتگو با خبرنگار اکبر اصغریعلی

خبر داد و گفت: هم اکنون تقاضا برای تولید مرغ شب عید با شیب مالیمی رو  ریزی شب عیدجوجه، از افزایش تقاضا برای جوان

 .ار را رقم زدها، نوسان قیمت جوجه یکروزه در بازبه افزایش است که این امر در کنار وجود واسطه

 .تومان اعالم کرد 500هزار و  2تا  150هزار و  2وی نرخ کنونی هر قطعه جوجه یکروزه را 

میلیون  10گفت: معاونت توسعه بازرگانی در تابستان مجوز واردات  دارمرغ نطفهتخم وارداتفرد درباه آخرین وضعیت اصغری

ساز نیاز مرغداران و جلوگیری از تنش قیمت در بازار در کرد که این میزان چارهدار را به مدیرکل طیور وزارت جهاد صامرغ نطفهتخم

تابع تقاضای فصلی است، بیان کرد: در چند دهه گذشته، قیمت  نرخ جوجه رئیس انجمن جوجه یکروزه با بیان اینکه.نخواهد بود

 .رو استب عید با نوساناتی در بازار روبهجوجه یکروزه از اوایل دی تا اواسط بهمن به سبب افزایش تقاضا و قیمت مرغ ش

کند، گفت: با توجه به آنکه کار بازرگانی واردات جوجه وی با تأکید بر اینکه واردات کنونی جوجه یکروزه دردی از مرغداران دوا نمی

شود که تولید ن عرضه میهای وارداتی به مرغدارابهمن جوجه 25یکروزه در بازار صورت نگرفته است، در خوشبینانه ترین حالت در 

 275میلیون جوجه، نیازمند ظرفیت  100فرد ادامه داد: برای تولید سالیانه یک میلیارد و اصغری.آیدمرغ آن اردیبهشت به دست می

 .شودهستیم که با چهار دوره جوجه ریزی در سال این میزان تولید محقق می مرغداران گوشتیمیلیون قطعه در 

یابد، افزود: با توجه به میلیون قطعه برای روزهای پایانی سال افزایش می 420نکه ظرفیت مرغداران گوشتی تا وی با اشاره به ای

با  مرغداراندرصدی تقاضا برای جوجه ریزی شب عید، گرانی سرسام آور جوجه در بازار امری طبیعی است، چرا که  30افزایش 

 .کننده فصول قبلی عرضه میها نسبت بقیمت باالتری مرغ خود را به کشتارگاه

http://www.yjc.ir/fa/news/6406515/%D988%D8%A7%D8%B1%D8 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۳تاریخ: 

 ای نزدیکبازار گوشت در آینده صادرات دام زنده دردسر ساز شد/ التهاب

 .تومانی نرخ دام زنده در بازار داخل شد 500رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: صدور مجوز صادرات دام زنده منجر به افزایش 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگارعلی

 .است تومان 500 و هزار 16 در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو دام زنده  نرخ دام زنده تومانی 500از افزایش  ،جوان

هزار تومان به مشتری عرضه  40تا  39هزار تومان به مغازه دار و  37تا  36نبه با نرخ به گفته وی، هر کیلو شقه گوسفندی بدون د

، تنش قیمت در بازار گوشت را به همراه صادرات دام زندهملکی با انتقاد از آزاد شدن صادرات دام زنده، افزود: صدور مجوز .شودمی

 .خواهد داشت

 به زار ای به ستاد تنظیم باه به افزایش قیمت دام زنده، اتحادیه در حال تنظیم نامهرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، ادامه داد: با توج

 .ور اطالع رسانی مبنی بر افزایش قیمت گوشت و تشنج مجدد بازار استمنظ

چاره ساز نخواهد بود، تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ دالر،  واردات گوشت، وی با اشاره به اینکه صادرات دام زنده مشروط به

تر به موضوع نگاه کنند تا قیمت گوشت مجددا دستخوش واردات گوشت صرفه اقتصادی ندارد و از مسئوالن تقاضا داریم که عمیق

 .تحوالت بازار قرار نگیرد

http://www.yjc.ir/fa/news/6409527/%D8%B5%D8%A7% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۱تاریخ: 

 گذاران خارجیتقویت صنعت آرد و نان با مشارکت سرمایه 

 .ها انجام خواهیم دادخارجیهای بیشتری با یک مقام مسئول گفت: در صنعت آرد و نان، پاستا و تجهیزات فروشگاهی؛ مشارکت

محمدرضا مرتضوی مدیر هیأت مدیره انجمن  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  

حاشیه نشست خبری دوازدهمین نمایشگاه صنعت آرد و نان اظهار کرد: زمانیکه قرار شد برای تشکیل نمایشگاه  صنایع غذایی ایران در

ای ترین برگزارکنندگان نمایشگاه در سطح کردیم که با یکی از حرفههای آلمانی وارد مذاکره شویم، افتخار میآرد و نان با شرکت

 .کنیمدنیا همکاری می

 صنعت آرد و نانای در های برگزارکننده در نمایشگاه، کمک مهمی به حرکت توسعهای بودن این شرکتوی در ادامه افزود: حرفه

 .بخشدکشور کرده و به این صنعت عمق می

یدواریم میلیارد دالر حجم مبادالت تجاری آرد و نان در داخل کشور است، ام 12تا  10مرتضوی تصریح کرد: با توجه به اینکه 

 .ها بتواند در آینده موجب شکوفایی هرچه بیشتر این صنعت در کشور شودهای مشترک با اروپاییفعالیت

وزه آورد تا بزرگان این حمدیر هیأت مدیره انجمن صنایع غذایی ایران تشکیل نمایشگاه صنعت آرد و نان بستر مناسبی را فراهم می

 .زنددر سراسر جهان در ایران به رقابت بپردا

هزار واحد نانوایی  90کنم از فرصت بوجود آمده به نفع خود بهره برده و با وجود وی بیان کرد: به بخش سنتی نان ایران توصیه می

 .های خود به بهترین شکل بهره ببردسنتی در کشور و قدرت باال از پتانسیل

ها انجام خواهیم داد و در های بیشتری با خارجیشارکتمرتضوی تأکید کرد: در صنعت آرد و نان، پاستا و تجهیزات فروشگاهی م

 .ای نزدیک یک نهضت بزرگ در این حوزه اتفاق خواهد افتادآینده

آالت ای اذعان کرد: ورود ماشیندر پایان با اشاره به پتانسیل باالی بازارهای منطقه صنایع غذایی ایرانمدیر هیأت مدیره انجمن 

های رآوردهف صادراتتوانیم به ت آرد و نان کشور، نه تنها موجب شکوفایی تولید داخلی شده، بلکه میهای نوین در صنعو تکنولوژی

 .های منطقه امیدوار باشیمآن در آینده به کشور

هایی که با های صنعتی استان تهران اظهار کرد: به دنبال آن هستیم تا نمایشگاهمحمدی رئیس انجمن ناندر ادامه مهدی خان

 . ها نباشدشود، فقط به نفع خارجیها در کشور برگزار میت خارجیمشارک

ها با صنعت آرد و نان ما آشنا شده و با افزایش فعالیت خود بازار وی همچنین افزود: در واقع کشورهای دیگر باید در این نمایشگاه

 .تر کنندرقابت را گرم

منابع مالی خوبی به حوزه آرد و نان کشور تزریق کنیم تا با توسعه و محمدی در پایان تأکید کرد: به دنبال آن هستیم که خان

 .پیشرفت تجهیزات کنونی در آینده شاهد شکوفایی هرچه بیشتر در این حوزه مهم کشور باشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/6408196/%C2%A0%D8%AA%D9%82% 
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 صنایع غذایی

 فودپرس ۱۳۹6بهمن ماه  ۳سه شنبه 

 !وقتی کانون صنایع آرد علیه منافع ملی نامه نگاری می کند / گندم را با کامیون حمل کنید نه با قطار

م ندگ حمل خواستار ایران دولتی بازرگانی شرکت مدیرعامل به ای نامه در آرد صنایع انجمنهای کانون –اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

، در حالی که تقریبا تمامی کارشناسان بر حمل و نقل ریلی در «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .است شده کامیون  با

کشور تاکید داشته و استفاده از مزایایی نظیر کاهش قیمت، افزایش سرعت جابجایی و ایجاد امنیت و حفاظت از جان مردم در جاده 

ها را یادآوری می کنند چندی پیش کانون صنایع آرد ایران در نامه ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی خواستار حمل گندم با 

 .کامیون به جای قطار شده است

ین و امتاسفانه مدتی است کلیه گندم های ارسالی به تهران از طریق راه آهن می باشد » بنا براین گزارش در این نامه آمده است: 

 .امر امکان تحویل گندم تفاهمی را از شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک سلب می نماید

لهذا خواهشمند است دستور فرمایند مقادیری گندم کیفی به صورت حمل با کامیون در دستور کار قرار داده شود تا امکان تحویل 

 «.تانها گرددگندم تفاهمی فراهم شود و کمکی به بهبود کیفیت در این اس

در این نامه که از سوی دبیر کل کانون صنایع آرد به عنوان یک مقام صنفی ارسال می شود روشن نیست چگونه امکان حمل گندم 

کیفی فقط از طریق کامیون وجود دارد؟ و چرا این مقام صنفی به جای حمایت از منافع ملی در راستای کاهش قیمت تمام شده 

با استفاده از حمل   عت حمل و افزایش ایمنی جاده وها و حفاظت از جان مردم وکاهش تصادفات جاده ایگندم دولتی، افزایش سر

 .و نقل ریلی چنین درخواستی را مطرح می نماید

 آیا است هااستان این در گندم اختالط بهبود و البرز و تهران استانهای به تحویلی  اگر هدف دبیر کل کانون آرد ارتقای کیفیت گندم

ز وضعیت و مزایای حمل و نقل ریلی و نحوه اختالط در سیلوهای مدرن تازه احداث شده در کنار راه آهن استان ا صنفی مقام این

 !البرز در جهت یکنواختی و بهبود کیفیت گندم های تحویلی به کارخانجات آرد آگاه است؟

نگاه ملی و به دور از حاشیه ها بتوانند به بهبود وضعیت کیفیت به نظر می رسد جا دارد تشکلهای صنفی از جمله کانون صنایع آرد با 

گندم، آرد و نان کشور کمک کنند نه اینکه با چنین مکاتباتی سرمایه گذاری جدید و استفاده از مزیت های ایجاد شده را زیر سوال 

 .ببرند یا در آنها شبهه ایجاد کنند

ائه راهکارها و در نظر گرفتن تمهیداتی تالش کند تا احیانا برخی مشکالت نظیر در همین راستا مطلوب است کانون صنایع آرد با ار

تحویل گندم با تاخیر به کارخانجات با سرعت بیشتری انجام شود تا عالوه بر حفظ منافع ملی، منافع کارخانجات و صنف زحمتکش 

 .آردسازان نیز حفظ شود

 :بازرگانی دولتی به شرح زیر است متن کامل نامه دبیرکل کانون آرد به مدیرعامل شرکت

 جناب آقای مهندس سیفمعاون محترم وزیر، رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولت ایران

 با سالم و احترام

همانگونه که استحضاردارید استانهای تهران و البرز عموما مصرف کننده گندم هستند و استانهای فرستنده گندم معموال بهترین 

م خود را برای خودشان نگه داشته و مازاد آن ار به این استانها ارسال می نمایند و کارخانه های آرد استانهای تهران و البرز غالبا گند

با مشکل گندم کیفی مواجه هستند. جهت حل این مشکل تحویل گندم تحت عنوان گندم تفاهمی یکی از راهکارهایی است که می 

 .مشکل کمک نماید تواند تا حدودی به رفع این
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اما متاسفانه مدتی است کلیه گندم های ارسالی به تهران از طریق راه آهن می باشد و این امر امکان تحویل گندم تفاهمی را از 

 .شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک سلب می نماید

دستور کار قرار داده شود تا امکان تحویل  لهذا خواهشمند است دستور فرمایند مقادیری گندم کیفی به صورت حمل با کامیون در

 .گندم تفاهمی فراهم شود و کمکی به بهبود کیفیت در این استانها گردد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=6e411800e81140b78ec 
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 صنایع غذایی

 فودپرس ۱۳۹6بهمن ماه  ۲و شنبه 

 در گرو تغییر نگرش سلبی مدیران سازمان محیط زیست PET میلیارد دالر ارزش افزوده بازیافت 2.۳ایجاد 

نسبت اتحادیه صنایع بازیافت ایران ر نامه ای به معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست  -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

  .ستفاده از آب بسته بندی در این سازمان واکنش نشان دادا ممنوعیت خصوص در سازمان این بخشنامه  به

، متن کامل نامه سید توحید صدرنژاد دبیر کل اتحادیه صنایع بازیافت ایران خطاب «فود پرس«به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 :فاظت محیط زیست نسبت به شرح زیر استبه کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان ح

 جناب آقای دکتر مدنی

 معاونت محترم آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست

ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست  96/10/30مورخ  42951/96با سالم، احترام و آرزوی توفیق روزافزون، بخشنامه شماره 

نماید، پیش از هر چیز، بار دیگر بیانگر ضرورت به روز رسانی بندی را ممنوع میهای بستهکه بنابر پیشنهاد حضرتعالی استفاده از آب

های مختلف، کشور در حوزه باشد. واقعیت این است که به رغم تمام پیشرفتهاینگرش مدیران حوزه محیط زیست کشورمان می

  .مدیریت حفاظت محیط زیست کشورمان هنوز بر تفکرات سلبی چند دهه پیش جهان مبتنی است

زیست کشورهای جهان بود. براساس این تفکر هر یک از آثار  سالها پیش تفکر پایای سلبی تنها روش متدوال برای مدیریت محیط

دارد بالفاصله بایستی متوقف شود؛ از این رو، صاحبان این تفکر تا آنجا که یارای مقاومت زیست اثر تخریبی  حیات بشر که بر محیط

ایستادند. در نهایت وقتی نیاز راهبردی کشورها به توسعه بیشتر بود، داشتند با صرف منابع مختلف کشورهایشان در مقابل توسعه می

زیست به  اشکال دیگر هم داشت: تبدیل سازمانهای حفاظت محیطکرد. این تفکر یک زیست عبور می قطار توسعه از روی محیط

 .ای بودجهنهادهای صیانتی و وابستگی تام آنها به ردیف های هزینه

زیست ضرورت یافت، رویکرد متفکران این  از اواخر سه دهه پیش که لزوم یافتن راهکاری بهینه برای مدیریت و حفاظت از محیط

، شود. اقتصاد سبز با اتخاذ سیاستهایی مشخصایا و خالق مبدل گردیدکه امروزه اقتصاد سبز نامیده میحوزه اندک اندک به تفکری پ

سازد؛ در چنین شرایطی شود در مقابل سایر فعالیتهای اقتصادی،قدرتمند میزیست می کسب و کارهایی را که موجب تعالیم حیط

 محیطی خود نظارتهای کالن صیانتی بر حفظ و بهبود شاخصهای زیستودجهدولتها بدون نیاز به دخالت در اجرا و بدون نیاز به ب

 .کنندمی

 :مشتمل بر 4Rدر این که حفظ محیط زیست بر اصول 

Reduce:  ،کاهش تولید پسماندها توسط بشر 

Reuse: ،استفاده مجدد از منابع 

Recycle: افزوده، وهای دیگر زنجیره ارزشلقههایی با قابلیتاستفاده در حبازیافت پسماندها و تولید فرآورده 

Recover: ،زدودن آسیبهایی که بشر پیش از این به محیط زیست وارد آورده 

  :مبتنی است، شکی نیست. اما سوال اینجا است

محیطی معطوف به اصالح فرهنگ مصرف مردم و کاهش تولید پسماند است، های زیستدر شرایطی که در تمام جهان تالش تشکل•

 تر برای مدیریت پسماندها ندارند؟های محیط زیست در سطح ملی ماموریتی کالنسازمان آیا

تواند ساالنه آیا در شرایطی که صنایع بازیافت ایران با تبدیل معضل پسماند به فرصتی برای نجات محیط زیست و اقتصاد کشور می•

جاد نماید، چشم پوشی مدیران حوزه محیط زیست از چنین ظرفیتی افزوده و یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایمیلیارد دالر ارزش10
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سوز کشورهای اروپایی یا بازار تامین مواد اولیه صنایع بازیافت کشورهای و اصرارشان به تبدیل کشور به بازار فروش نیروگاه های زباله

 آسیایی ناشی از چیزی غیر از غفلت یا تغافل است؟

میلیارد دالر ارزش افزوده برای اقتصاد 2.3فرصت شغلی پایدار، قابلیت ایجاد ساالنه 290،000ا ایجادب PET در شرایطی که بازیافت•

 های آب آشامیدنی؟کشور دارد، حمایت از صنایع بازیافت برای کشورمان اهمیت بیشتری دارد یا کاهش مصرف بطری

ر ارزش افزوده بازیافت کاغذ ایران به اقتصاد کشورهای شرق آیا تعطیلی کارخانجات بازیافت کاغذ و اهدای ساالنه یک میلیارد دال•

 تر هستند، دردآور نیست؟آسیا در شرایطی که عموم کارخانجات بازیافت ایران از رقبای آسیای شرقی خود مدرن

 الیاتم مثال عوض در و کندنمی معاف مالیات پرداخت از را کنندگانرقیب،بازیافت کشورهای نظیر کشورمان حمایتی قوانین  چرا•

از تولید کاغذ از چوب  بیشتر برابر 2.5 دفاتر رد و پسماند مبادالت ثبت برای رسمی مرجع وجود عدم دلیل به کاغذ بازیافت فرآیند

   است؟

ف رادانند و انحصار شبکه دالالن فعال در اطای جهت ثبت مبادالت پسماند را انحصار میچرا برخی مدیران دولت استقرار سامانه•

 ها و عدم تقید ایشان به ثبت معامالت پسماند در مراجع رسمی را امری عادی؟شهرداری

کرده، که در برخورداری از مواهب خدادادی، در جهان جوانان تحصیل توان پذیرفت سرزمینی برخوردار از اکثریت جوان،چگونه می•

 ها و عدم انتقالا ضعف شماری از مدیران میانی در تشخیص اولویتهمتایی ندارد، به بحران اشتغال و ضعف اقتصاد دچار باشد؟ آی

 تاثیر نیست؟صحیح بازخورد سیاستهای اقتصادی و اجتماعی به مدیران ارشد کشور در بروز این وضعیت بی

سال پیش به تصویب  10نامه اجرایی آن به عنوان اسناد قانونی حاکم بر صنعت بازیافت که حدود قانون مدیریت پسماندها و آیین

ا به ناپذیری ررسید در مرحله اجرا، گرفتار تفاسیر بعضا نادرست مدیران دولتهای نهم و دهم گردید و اجرای ناقص آن ضربات جبران

رسید الحاق سازوکارهای حمایتی به قوانین موجود اقتصاد کشور و به طور مشخص محیط زیست وارد آورد. بر این اساس به نظر می

  .ناپذیر باشدتواند ضرورتی اجتنابتفاده از تجارب کشورهای موفق جهان در این حوزه میبا اس

پیگیری اتحادیه صنایع بازیافت ایران و مساعدت سرکار خانم دکتر ابتکار ریاست وقت سازمان حفاظت محیط زیست به تشکیل 

سیاستهای حمایتی به قانون مدیریت پسماندها منجر  ای جهت الحاقکارگروهی جهت بازنگری قانون و ضمایم آن به تنظیم الیحه

های وزارت کشور ها و دهیاریمقاومت چند ساله عوامل مختلفی در سازمان حفاظت محیط زیست و نیز سازمان شهرداری .گردید

اندهی ک به سامکم»های مختلف در برابر این الیحه به دستور مستقیم ایشان به گنجاندن سیاستهای حمایتی به الیحه به بهانه

منتهی گردید. این الیحه نیز توسط عوامل « شهرها با مشارکت بخش غیردولتیهای ساحلی و کالنپسماندهای عادی با اولویت استان

  !یاد شده در لحظات آخر دستکاری و قلب ماهیت گردید

نیازهای الزم جهت تقویت بخش قل پیشبه هیچ عنوان برآورنده حدا« کمک به ساماندهی ... با مشارکت بخش غیر دولتی»الیحه 

ای که حول خصوصی فعال در حوزه مدیریت پسماندها نبوده و بیش از هر چیز محملی است برای تقویت مناسبات سوداگرانه

رندانه عبارت  «بخش خصوصی»خورد به جای همانگونه که در عنوان این الیحه نیز به چشم می .ها شکل گرفته استشهرداری

گنجانده شده است! ضعفهای اساسی که در قانون مدیریت پسماند وجود داشت نه تنها در این الیحه برطرف « دولتی بخش غیر»

 :نشده که بعضا تقویت گردیده است

خش ب»در عنوان این الیحه به جای « بخش غیردولتی»ها مقارن با جایگزینی عبارت تقویت مناسبات سوداگرانه حول شهرداری -1

 .«خصوصی

  :شم پوشی تعمدی طراحان این الیحه از شفاف سازی مناسبات حاکم بر بازار و در نتیجهچ -2
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 ها،تداوم انحصار تامین مواد اولیه واحدهای بازیافت به شبکه دالالن فعال در اطراف شهرداری-

 ، (ایتداوم فعالیت و تقویت واحدهای بازیافت فاقد مجوز )زیرپله-

 الن تامین پسماند کشورهایخارجی،تداوم فعالیت و تقویت دال-

 تداوم خارج شدن ارزش افزوده فرایند بازیافت از اقتصاد کشور،-

های اجرایی پسماند را به جای ایفای وظایف اصلی خود، به فروش پسماندهای شهری تا هر میزان تداوم ذهنیت بیماری که مدیریت-

 ...کند، وغیب میسوز ترهای زبالهممکن و سوزاندن مابقی را در کوره

دولتی در حوزه بازیافت و رقابت این نهادها، با بخش خصوصی در این حوزه بدون رعایت گذاری نهادهای عمومی یا شبهتداوم سرمایه-

 .44های کلی اصل مقررات حاکم بر بخش صنعت و مقررات ضد انحصار قانون سیاست

دیریت های زنجیره میان تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی و سایر حلقهپوشش نامتجانس معافیت مالیاتی با اعمال تبعیض م -3

محیطی صنعت بازیافت سوز )علیرغم مزیتهای اقتصادی، اجتماعی و زیستهای زبالهپسماند و اعطای امتیازات انحصاری به کوره

 .(نسبت به بازیابی انرژی از سوزاندن زباله

های زنجیره مدیریت پسماند بر اساس تطبیق محصول و فرآیند با بندی حلقهرتبهچشم پوشی تعمدی طراحان این الیحه از  -4

 .محیطیالزامات زیست

سال از تصویبقانون  12کننده)ی پسماند( و در حقیقت عملیاتی نشدن آن به رغم گذشت ابقای زنجیره ناقص مسئولیت تولید -5

 .مدیریت پسماندها

 .االشارهها( در الیحه فوقهای تولید پسماند)=شهرداریصاد سبز به نفع محلمصادره تنها سیاست حمایتی حوزه اقت -6

های رمایهنهند تا با صرف سدر این میان، اتحادیه صنایع بازیافت ایران صدای صنعتگرانی است که با عشق و ایثار پای به این میدان می

شود و سهمشان از مشارکت در رشد و توسعه ن شنیده نمیدارند اما صدایشان توسط مسئوالشخصی این فرصت را در کشورشان نگاه

توجهی و انتظار پشت درب اتاق مسئوالنی باشد که حاصل خدمتشان به کشور در امثال این الیحه مشهود شدن،بیگرفتهکشور نادیده

ر و بای توقف این روند فاجعهای در سازمان حفاظت محیط زیست براگونه تمایل و ارادهرسد هیچو با کمال تاسف به نظر می !است

ای که در اینجا ذکر آن اهمیت دارد این است که اتفاقا سبز نمودن اقتصاد جایگزینی آن با اقتصاد سبز و چرخشی وجود ندارد. نکته

که  یستجمهوری یا حتی وزیران و سایر نهادها نتنها وظیفه رهبری یا ریاستکشور و ایجاد زیرساختهای فرهنگی و اقتصادی آن نه

اتفاقا در تمام کشورهای موفق جهان در این حوزه تنها و تنها با محوریت و همکاری خالقانه تشکلهای بخش خصوصی و سازمانهای 

 .زیست به وجود آمده و قلب پیکره توسعه کشورها گردیده است حفاظت محیط

 .پذیرا باشیدپیشاپیش مراتب سپاس این تشکل را به نمایندگی از صنعت بازیافت ایران 

 با تجدید احترام،

 سید توحید صدرنژاددبیر کل اتحادیه صنایع بازیافت ایران
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 صنایع غذایی

 ایران اکونا– ۱۳۹۶من / به/  ۰7شنبه , 

 گروه خوراکی در هفته آخر دی ۴کاهش قیمت 

دی ماه منتشر  29فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده

 .دهدکرد که براساس آن نرخ پنج گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و چهار گروه کاهش نشان می

فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به بیست و نهم براساس خالصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده

نسبت به هفته  0.2درصد و چای  0.1درصد، گوشت قرمز یک درصد، قند و شکر  3.2های تازه درصد، میوه 0.1ماه، قیمت برنج دی

 1.8های تازه درصد و سبزی 0.1درصد، حبوب  0.5درصد، تخم مرغ  0.1قبل از آن افزایش یافته است. همچنین قیمت لبنیات 

 .و ثابت بوده است درصد کاهش داشت و قیمت گوشت مرغ و روغن نباتی نیز در مدت زمان مشابه بدون تغییر

 مرغلبنیات و تخم

درصد کاهش ولی بهای پنیر پاستوریزه  0.9در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 

 126ای هدرصد کاهش داشت و شان 0.5مرغ معادل قیمت سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم .درصد افزایش یافت 1.1

 .رفتهزار ریال فروش می 160هزار تا 

 برنج و حبوب

درصد افزایش یافت و بهای برنج درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب  0.1در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج درجه یک معادل 

 .درصد کاهش داشت 0.6رصد تا د 0.1قیمت نخود، لوبیا چیتی و لوبیا قرمز بدون تغییر بود و بهای سایر اقالم این گروه بین 

 های تازهها و سبزیمیوه

شد و انگور عرضه کمی داشت. سایر اقالم میوه و سبزی تازه در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه عرضه نمی

ر عرضه باسازمان میادین میوه و ترهها متفاوت بودند، به نرخ مصوب فروشیکه تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه

های تازه قیمت سیب قرمز ثابت بود. کردند که در گروه میوههای سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه میفروشیشد. میوهمی

درصـد  23.7درصد تا  0.4درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  1.7درصد و کیوی  2.3بهای پرتقال درجه یک معادل 

درصد  0.2درصـد و لوبیا سبز  1.5زمینی بدون تغییر بود. قیمت بادنجان معادل های تازه بهای سیبافـزایش یافت. در گروه سبزی

 .درصد کاهش داشت 5.8درصد تا  0.8افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد افزایش  1.7و گوساله و گوشت مرغ ثابت بود و بهای گوشت گوسـفند معادل  در هفته مورد گزارش قیمت گوشت تازه گاو

 .یافت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

 .درصد افزایش داشت 0.2در این هفته قیمت قند و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود و بهای شکر و چای خارجی هر یک معادل 

 تغییرات سالیانه

های تازه درصد، میوه 0.6درصد، برنج  35.8درصد، تخم مرغ  9و نهم دی ماه سال جاری نرخ لبنیات  در یک سال منتهی به بیست

 2.5درصد و روغن نباتی  15.5درصد، چای  7.7درصد، گوشت مرغ  11.8درصد، گوشت قرمز  39.9های تازه درصد، سبزی 30.4

 .دهددرصد کاهش نشان می 10.4درصد و قند و شکر  0.8درصد رشد کرده است. همچنین قیمت حبوب 
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 علوفه
 فارس - ۹۶/۱۱/۰۱ : تاریخ

 تومان شد ۱۶۵۰ثبات قیمت کنجاله سویا و ذرت/ کنجاله کیلویی 

ای مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: قیمت تمام شده کنجاله سویا با احتساب قیمت جهانی کنجاله و محاسبات تعرفه 

  .فروشیمبه مرغداران می 1650تا  1600تومان است که آن را کیلویی  1695

در مورد آخرین وضعیت ثبات قیمت ذرت و کنجاله سویا به عنوان  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی حمید ورناصری در گفت

دو نهاده پرمصرف در بخش تولید دام و طیور اظهار داشت: نباید فراموش کرد که این دو محصول وارداتی است و قیمت جهانی آن 

دالر در هر تن است که با  400کنجاله سویا  شده بسیار مؤثر است. قیمت جهانی امروزامبه همراه قیمت ارز در تعیین قیمت تم

 3درصد تعرفه واردات و  10تومان، به عالوه  1500شود کیلویی تومان است( می 3620تومان )که البته 3750ای احتساب ارز مبادله

 .شودتومان می 1695درصد هزینه ترخیص بندر قیمت تمام شده آن کیلویی 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام همچنین با اشاره به قیمت چند ماه گذشته که توسط شرکت پشتیبانی امور دام به مرغداران 

تومان را، بلکه باید تعادلی بین قیمت جهانی  1890دانیم و نه قیمت تومان قبل را درست می 1450شد، گفت: نه قیمت عرضه می

تومان است.  1650تا  1600وجود داشته باشد. هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا بسته به نوع فروش بین واردات و قیمت عرضه شده 

 1650تومان و خرید کنجاله به تنهایی  1600کنند، کیلویی یعنی مرغدارانی که به ازای تحویل مرغ به این شرکت کنجاله دریافت می

 .شودمرغ محاسبه میتخمتومان از طریق این شرکت برای تولیدکنندگان مرغ و 

تومان است که نسبت به  1700به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام هم اکنون قیمت کنجاله سویا در بازار آزاد در هر کیلو 

 .تومان کاهش قیمت داشته است که قاعدتا در قیمت نهایی بسیار مؤثر است 200یکی دو ماه اخیر در هر کیلو 

درصد  90دهند که از این میزان شده تولید گوشت مرغ را تشکیل میدرصد هزینه تمام 75ای های تغذیههادهوی این را هم گفت: ن

مرغ و گوشت را در کشور پایین تخم شده تولید مرغ،مربوط به هزینه ذرت و سویا است و تمام تالش ما این است که قیمت تمام

 .بیاوریم

  مرغداران تومان از 6950خرید تضمینی مرغ کیلویی 

تومان  6950هر کیلوگرم مرغ را از تولیدکنندگان  سازی آن خبر داد و گفت:آوری مرغ تولید داخل و ذخیرهوی همچنین از جمع

ورناصری به مردم اطمینان داد که ذخایر .تر بیایددهیم قیمت مرغ از یک سقفی باالتر و یا پایینکنیم و اجازه نمیخریداری می

تومان از  33000تا  31500به اندازه مصرف کشور تکمیل است و هم اکنون گوشت گرم گوسفندی وارداتی بین گوشت قرمز نیز 

به گزارش خبرنگار فارس، طی چند ماه .ای در دسترس مردم وجود داردهای زنجیرهطریق مراکزی مانند سازمان میادین و فروشگاه

درصد افزایش قیمت داشت در حالی که  40مرغ تا حوزه گوشت، مرغ و تخمگذشته قیمت کنجاله سویا بنا به گفته تولیدکنندگان 

شود که افزایش نرخ ارز آزاد نباید تأثیری بر روی آن داشته باشد و برخی منافع واردکنندگان ای وارد کشور میاین محصول با ارز مبادله

های مهم سبب افزایش قیمت محصوالتی همچون این نهادهدانستند این در حالی است که افزایش را در بازار عامل افزایش قیمت می

به .مرغ، گوشت مرغ و حتی شیر شد تا جایی که دامداران درخواست افزایش قیمت مجدد شیر را به سازمان حمایت ارائه کردندتخم

رش تا حمل و ورود به گزارش خبرنگار فارس، البته این راباید گفت که واردات محصولی همچون کنجاله و سویا از زمان ثبت سفا

تومان بوده است و در  3450تا  3400ای در دو سه ماه اخیر رقمی حدود برد که قیمت ارز مبادلهماه زمان می 3تا  2کشور بین 

 .است شده تمام تومان 1500 کننده وارد برای ای سرانگشتی قیمت تمام شده کنجاله در بدترین حالتمحاسبه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961101000665 
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 گل و گیاهان صنعتی
 ایران اکونا - ۱۳۹۶بهمن / /  ۰۲دوشنبه , 

 قاچاق گل به کشور

شود، تر میرمقگیاه کشور بر اثر رکود هر روز نسبت به گذشته بی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه با بیان اینکه بازار گل و

 .کندگفت: در حال حاضر سه نوع گل از طریق قاچاق به بازار کشور راه پیدا می

 .اندهای فراوانی را متحمل شدهاکبر شاهرخی در مصاحبه با رادیو اظهار داشت: تولیدکنندگان داخلی متأثر از پدیده رکود ضرر و زیان

وی در ادامه ضمن اشاره به بحث قاچاق گل و گیاه گفت: خوشبختانه با همکاری خوب بازرسان اتاق اصناف تهران، تعزیرات حکومتی، 

 .جهاد کشاورزی و پلیس آگاهی جلوی قاچاق در این حوزه گرفته شده است

ای ت که بتواند به تولیدکنندگان داخلی لطمهحدی نیساکنون قاچاق در این حوزه بهرئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه گفت: هم

وی با ابراز اینکه بازارهای گل و گیاه کشور تحت کنترل است، افزود: در حال حاضر سه نوع گل از قبیل الکی بامبو، ارکیده .واردکند

 .کنندهای زینتی از طریق قاچاق به بازارهای کشور راه پیدا میدندلیون و کاکتوس

 شود، گفت: تنها تعداد محدودیهای زینتی خاص در ایران تولید نمینکه در شرایط حاضر الکی بامبو و کاکتوسشاهرخی با بیان ای

ها کنند بنابراین قاچاق این گلهای مجهز تولید و به بازار مصرف عرضه میرا در گلخانه« ارکیده دندلیون»از تولیدکنندگان داخلی 

 .ردای به تولید داخلی وارد نخواهد کضربه

http://iranecona.com/81249/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9% 
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 گندم
 فارس - ۹۶/۱۱/۰7 : تاریخ

 برای چهارمین بار طی یک سال اخیر اتفاق افتاد 

میلیاردی به تولیدکنندگان بذر همچنان پابرجا است از  240تولیدکننده بذر گندم مقابل وزارت جهاد کشاورزی/ بدهی  180تجمع 

شان طی یک سال اخیر شرکت تولیدکننده بذرگندم در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات 180نفر از نمایندگان  175صبح امروز 

گار وگو با خبرنلقمانعلی پاشایی نماینده تولیدکنندگان معترض در گفت .ی تجمع کردندبرای چهارمین بار مقابل وزارت جهاد کشاورز

شود که قیمت شرکت تولیدکننده داخلی تأمین می 180اظهار داشت: صددرصد بذر گندم کشور توسط  خبرگزاری فارسکشاورزی 

ان است و طبق توافقی که وزارت جهاد کشاورزی با تولیدکنندگان داشته قرار بر این بوده که هر هزار توم 2تمام شده آن هر کیلو 

تومان به تولیدکننده  400مان یعنی هر کیلو تو هزار 2  التفاوت قیت تاتومان فروخته شود و مابه 1600کیلوگرم بذر گندم به کشاورز 

 .بذر توسط وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شود

میلیارد تومان مابه 270ای که با احتساب طلب سال گذشته رقمی حدود هزار تن بذر گندم تحویل داده 420افزود: امسال حدودوی 

 .میلیارد تومان باقی مانده است 240میلیارد تومان آن پردخت شده و  30التفاوت قیمت بوده است که تنها 

اند دههای تولیدکننده بذر ورشکست شه فشارها تا حدی است که برخی از شرکتنماینده تولیدکنندگان بذر به این نکته اشاره کرد ک

و برخی هم در زندان هستند و این در حالی است که با توجه به شرایط آب و هوایی بذر مورد نیاز گندم به عنوان یکی از کاالهای 

رت جهاد کشاورزی خواست تا هرچه زودتر بابت طلب پاشایی از معاون زراعت وزا.استراتژیک باید حتماً در داخل کشور تولید شود

گویند پولی نداریم که بپردازیم. اما این جواب ما نیست و اگر کنیم میهر بار که تجمع می تولیدکنندگان بذر فکری بکنند و گفت:

 .ودشاین روند پیش برود به مرور تولید بذر در داخل کشور که جزو ارکان اقتصاد مقاومتی است متوقف می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961107001686 
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 گندم

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۶تاریخ: 

 تولید گندم بر حسب ثبت سفارش خرید، امری موثر در پایداری تولید

مقام مسئول گفت: برای پایداری تولید و جلوگیری از سرگردانی کشاورزان؛ گندم تولیدی باید برحسب ثبت سفارش، خریداری یک 

از جایگزینی سیاست قیمت   صنعت،تجارت و کشاورزی محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگارعلی خان.شود

اظهار کرد: اجرای سیاست قیمت تضمینی نه تنها تاثیری در افزایش کیفیت محصول ندارد، بلکه  خرید تضمینی گندمتضمینی به جای 

 .کندهمدستی دالالن و واسطه ها با یکدیگر، آسیب جدی به پایداری تولید وارد می

 .کندسب کیفیت از بروز مشکالت در بخش تولیدجلوگیری میبه گفته وی؛ استاندارد سازی محصول و خرید برح

داری باید برحسب ثبت سفارش خری گندم تولیدیمحمدی تصریح کرد: برای پایداری تولید و جلوگیری از سرگردانی کشاورزان، خان

 .شود

 گندمکاران از تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی سرگردانند 

گفت:گندم یکی از کاالهای استراتژیک  صنعت،تجارت و کشاورزی خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگارعنایت اهلل بیابانی قائم مقام 

 .کشور محسوب می شود که تاخیر در اعالم نرخ خرید بالتکلیفی کشاورزان را به همراه دارد

 خرید گندمولت در اعالم نرخ خرید تضمینی به نظر می رسد که ورود بخش خصوصی و وی افزود: با توجه به تاخیر همه ساله د

 .مطابق با استانداردها و عرضه به سیلوها امری ضروری است

شی گیرد، به طوریکه بخمطابق با استاندارهای خاص دولت صورت می عرضه گندم به سیلوهابیابانی تصریح کرد: براساس آمارها، 

 .شتوانه در اختیار دولت و بخش دیگر با نظارت دولت از سوی بخش خصوصی وارد بازار می شوداز آن به عنوان پ

یر با های اخگذارد و البته در سالها میبیشترین بار مالی را بر دوش دولت سیاست خرید تضمینی گندم بر این اساس همه ساله

ن سازمان بورس از کاهش دغدغه های دولت و تسریع در افزایش میزان خرید تضمینی کار دولت سخت تر شده است که مسئوال

البته کارشناسان بخش کشاورزی از جایگزینی سیاست خرید .پرداخت مطالبات با عرضه محصوالت در بورس کاال خبر می دهند

د تا رور اجرا کنهایی دارند که بدین منظور وزارت جهاد در نظر دارد تا این سیاست را به متضمینی به جای قیمت تضمینی نگرانی

 .عالوه بر کاهش بار مالی دولت، منفعت این سیاست نیز عاید کشاورزان شود

http://www.yjc.ir/fa/news/6406389/%D8%AA%D9%88%D9%84 
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 گوجه فرنگی
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 قرمزگوشت 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶بهمن  ۰۱تاریخ: 

 تومان ۷۵۰۰مرغ گران شد/ قیمت هر کیلو مرغ 

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

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

تومان، 8 00هزار و  4در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  نرخ مرغ تومانی 200از افزایش  ،جوان

 500هزار و  7و خرده فروشی  800هزار و  6تومان،توزیع درب واحد های صنفی  640هزار و  6مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است

 .تومان است 500هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  500هزار و  6به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

و  500هزار و  13، سینه بدون کتف 500هزار و  12اشاره به نرخ سایر مشتقات، افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف  یوسف خانی با

 .تومان است 500هزار و  15 فیله مرغ

در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به افزایش تقاضا احتمال افزایش  قیمت مرغرئیس اتحادیه پرنده مرغ و ماهی 

 .دارد وجود آتی روزهای در مرغ قیمت تخممجدد 

 .تومان فراتر نخواهد رفت 800هزار و  7هزار تومان و آماده به طبخ از  5به گفته یوسف خانی نرخ مرغ زنده در روزهای پایانی سال از 

در بازار خبر داد و گفت: در روزهای اخیر قیمت هر شانه تخم مرغ از  قیمت تخم مرغوی در بخش دیگر سخنان خود از افزایش 

هزار تومان افزایش یافت که با وجود کاهش تخم مرغ احتمال نوسان قیمت در روزهای آتی دور از انتظار  14به  600هزار و  12

 .نیست

http://www.yjc.ir/fa/news/6407909/%D9%85%D8%B1%D8%%DA%AF%-BA 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۲تاریخ: 

 تر استآخرین تحوالت بازار مرغ/نرخ هر کیلو مرغ از نان ارزان

 .تومان به فروش رسید 500هزار و  7رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ در خرده فروشی 

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

هزار و  4در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ 2۰۰افزایش از  ،خبرنگاران جوان

 7و خرده فروشی  800هزار و  6و تره بار تومان، غرفه های میادین میوه  740هزار و  6تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  900

 .تومان به فروش رسید 500هزار و 

ها، افزایش قیمت مرغ و دانست و افزود: با توجه به نوسان قیمت نهاده بازار مرغوی افزایش تقاضا را دلیل اصلی نوسانات اخیر 

 .امه تولید نخواهند بودرسیدن به نرخ واقعی امری ضروری است، در غیر این صورت مرغداران قادر به اد

 یک با برابر سنگک نان عدد 4 هر قیمت  یوسفی با اشاره به اینکه مرغ ارزان ترین پروتئین درسبد مصرفی خانوار است، بیان کرد:

ه توان گفت که قیمت نان از نرخ هر کیلو مرغ در غرفعدد نان؛ می هر برای تومانی هزار 2 نرخ حداقل احتساب با که است نان کیلو

 تولیدکننده جیب  تومانی در خرید هر کیلو مرغ از 500های میادین میوه و تره بار باالتر است که این امر بیانگر پرداخت یارانه هزار و 

هزار و  8هزار تومان و آماده به طبخ  5 نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی.است مردم به

 .کردتومان اعالم  500

، سینه 500هزار و  12،سینه با کتف 500هزار و  7، ران مرغ بدون کمر 500هزار و  6بر این اساس نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

 .هزار تومان است 15و فیله مرغ  500هزار و  13بدون کتف 

/fa/news/http://www.yjc.ir6409505/%D8%A2%D8%AE%D8 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
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 مرکبات
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۱۱/۰۵ : تاریخ

 شود های روغنی شکسته میدرصد نیازهای بخش کشاورزی کشور در داخل/ رکورد تولید دانه 8۳تولید 

  .شودهای روغنی در کشور شکسته میمعاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سال آینده رکورد تولید دانه

اس کشاورز صبح امروز در آیین تجلیل از کشاورزان نمونه استان لرستان بیان کرد: استان آباد، عباز خرم خبرگزاری فارسبه گزارش 

 االترب اروپا از قند چغندر های روغنی وهای روغنی وضعیت مطلوبی دارد که در این راستا ظرفیت کشور در دانهلرستان در زمینه دانه

شود، افزود: از تولیدکنندگان بخش کشاورزی های روغنی شکسته میتولید دانهوی در ادامه با اشاره به اینکه سال آینده رکورد .تاس

 .ها را نداردخواهیم تولید برخی محصوالت را متوقف کنند چرا که بازار کشش آنمی

ات ده حبوبهای خوبی برداشته شده و در آینهای روغنی و شکر گاممعاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: در زمینه تولید گندم، دانه

اراده نیست، هنوز امنیت کشاورز بیان کرد: هیچ کشوری در دنیا نسبت به امنیت غذایی خود سست و کم.شودها اضافه میهم به آن

وی تشریح کرد: درست است که باید از صادرات کشاورزی پول در بیاوریم، اما این موضوع .غذایی برای کشورها در اولویت قرار دارد

 .درصد نیازهای بخش کشاورزی کشور در داخل تولید شده است 83ت غذایی لطمه بزند، چراکه نباید به امنی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به اینکه به امنیت غذایی به عنوان آرمان ملی نباید کم توجهی شود، افزود: در بخش 

 .شودها سخت میها دقت نکنیم حل آنبه آنها راه حل دارند، اگر کشاورزی سه چالش جدی داریم و همه آن

کشاورز یادآور شد: اولین چالش این بخش، آب است، این یک چالش جدی بوده، اما راه حل آن این است که از آب مصرفی خطی 

لید شود و کیلو سیب زمینی تو 6تعریف کنیم که تولید آن نیاز به آب کمتری داشته باشد، به عنوان مثال از هر مترمکعب آب باید 

 .اگر این موضوع را مدیریت کنیم چالشی نخواهیم داشت

توانند به حل این چالش کمک کنند، چالش دیگر بخش معاون وزیر جهاد کشاورزی تبیین کرد: کشاورزان و تولیدکنندگان می

 .دهدکشاورزی قیمت تمام شده است و این موضوع کشاورزان و حتی سیاسیون را آزار می

کند، هم دولت و هم فعاالن اقتصادی و تصمیم گیران سیاسی کرد: تورم خودش را به سرنوشت اقتصادی ما تحمیل می کشاورز اضافه

 .کنند باید پول ارزان تعریف کنندبرای کسانی که اشتغال ایجاد می

و بخش خصوصی در این  های بخش کشاورزی بوده و اگر دولتوی ادامه داد: اشتغال به عنوان یک چالش نهفته یکی دیگر از چالش

 .زمینه تالش کنند مشکالت مرتفع خواهد شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: لرستان با پوشش جنگلی فراوان دشت چندان وسیعی ندارد، اما آب کشاورزی زیادی دارد 

ورزی جنگلی قدیمی باید به کشاشود، به دلیل دارا بودن خاک حاصلخیز و پوشش های پایین دست مصرف میکه بیشتر برای استان

 .دیم در لرستان اهمیت داد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961105000423 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها

 فارس - ۹۶/۱۱/۰۳ : تاریخ

 وزارت جهاد کشاورزی فقیه درنماینده ولی

ویژه دهه فجر در مناطق عشایری و روستایی با مشارکت  هزار ساکن روستا و عشایر در دهه فجر/ برنامه 10بازنشستگی پیش از موعد 

هزار ساکن روستا  10دستگاه دبیر کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر با اعالم خبر صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد  28

  .شوددستگاه اجرا می 28ویژه دهه فجر در مناطق عشایری و روستایی با مشارکت  ایر در دهه فجر، گفت: برنامهو عش

، حجت االسالم حسن عالمی پیش از ظهر امروز در نشست خبری ویژه کمیته روستایی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های دهه از انقالب اسالمی با فعالیت 4شایری ستاد دهه فجر که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: مردم باید با گذشت و ع

 متأسفانه و ستا شده بیشتر زمان گذشت با شده در اقصی نقاط کشور آشنا شوند؛ چراکه کینه استکبار نسبت به انقالب اسالمیانجام

کند تا زهر خود را بریزد و ما باید مردم را در جریان این کارها قرار می سعی غیرمتعارف و متعارف ای،رسانه ابزارهای از استفاده با

 .دهیم که یکی از مخاطبان ما مردم روستایی هستند

کان دشمن پیهای متناسب با روستاییان و عشایر باید طراحی و عملیاتی شود، خاطرنشان کرد: نوک تیز وی با اشاره به اینکه برنامه

فقیه است که اینکه بخواهند چهره نورانی امام خمینی راحل)ره( را مخدوش جلوه دهند، چه اینکه خلف صالح و جانشین به سمت ولی

امام یعنی رهبر انقالب اسالمی را آماج تبلیغات سوء خودشان قرار دهند و در آینده هم قرار خواهند داد و ما باید در دهه فجر که 

امر خوبی جا بیندازیم که حقیقتاً مسئول خیمه انقالب ولیها معطوف است، این مطالب را بهمردم بیشتر به سمت رسانه گوش و چشم

 .است که اگر آسیب ببیند، خیمه انقالب نیز آسیب خواهد دید و رهبری زبان گویای انقالب است

دستگاه  28ایری ستاد دهه فجر به این نکته اشاره کرد که عنوان دبیر کمیته روستایی و عشدر ادامه این نشست پیمان فلسفی به

هایی همچون های آموزش و پرورش، بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسالمی، ورزش و جوانان و سازمانکشوری ازجمله وزارتخانه

مشارکت دارند تا  ها، معاونت توسعه روستایی، ریاست جمهوری و ستاد اجرایی فرمان امام در این مجموعهها و دهیاریشهرداری

 .های مرتبط با بخش روستایی و عشایری را در این کمیته پیگیری کنندفعالیت

هزار واحد بهداشتی روستایی و عشایری توسط وزارت  6شده در این کمیته های انجامرسانیوی به این نکته اشاره کرد که طبق اطالع

 .شوددهه فجر افتتاح میهزار واحد آن در  2بهداشت در دستورکار قرار دارد که 

های روستایی را ازجمله های روستایی و منازل پزشکان در بخشمراکز جامع روستایی، درمانگاه های بهداشت،فلسفی احداث خانه

 .های وزارت بهداشت و ارائه خدمات بهتر به روستاییان و عشایر مؤثر باشدتواند در توسعه زیرساختها برشمرد که میاین طرح

میلیارد تومان خبر داد و گفت:  200ها با اعتباری بالغ بر ها و شهرداریهزار پروژه توسط سازمان دهیاری 5همچنین به افتتاح وی 

هزار روستا و ایجاد بوستان  8ها مربوط به بهسازی معابر روستایی، ایجاد اماکن بهداشتی، مدیریت پسماند در درصد کل این پروژه 60

 .ودو فضای سبز خواهد ب

هزار و  2های بسیج در این کمیته اشاره کرد و گفت: های پایگاهدبیر کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر همچنین از فعالیت

کنند که سرکشی به خانواده ای را اجرا میهای ویژهویژه در مناطق عشایری برنامهحوزه در سراسر کشور به 150پایگاه بسیج و  35

عنوان برنامه  150ترین آنهاست، مضاف بر اینکه پزشکی به مناطق عشایری و اعزام مبلغ به این مناطق از مهم شهدا، اعزام اکیپ

 .شودهای روستایی در سراسر کشور اجرا میهای محلی توسط فدراسیون ورزشورزشی و بازی
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ها سراسر کشور داریم که در تمام این کانون هزار کانون فرهنگی و هنری روستایی در 14فلسفی همچنین به این نکته اشاره کرد که 

صندوق اعتبارات خرد توسط دفتر زنان روستایی در این ایام افتتاح  500شود. مضاف بر آنکه های ویژه دهه فجر برگزار میبرنامه

 .خواهد شد

اورزی خبر توسط صندوق بیمه محصوالت کش هزار ساکن روستایی و عشایری ۱۰صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد 

ق زمان و از طریهای روستایی و عشایری به صورت همماه تمام پروژهدیگری بود که فلسفی به آن اشاره کرد و افزود: روز یازدهم بهمن

خورد. مضاف بر آنکه روز چهاردهم زمان کلید میطور هماستان کشور به 31های روستایی و عشایری در ویدئوکنفرانس به همت کمیته

های انقالب برنامه با آرمانهای عشایری و روستایی که عضو کمیته هستند در حرم امام راحل)ره( طی یک ویژهاه تمام بخشمبهمن

 .کننداسالمی تجدید میثاق می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961103001068 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۳تاریخ: 

 سهم ناچیز ایران از تجارت غذای حالل در دنیا

 . شافعی گفت: در حالی که تجارت غذای حالل در دنیا رو به گسترش است، اما ایران از این تجارت سهم باالیی ندارد

غالمحسین شافعی امروز در نشست صبحانه کاری اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

ایران که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین سرمایه هر کشوری سرمایه نیروی انسانی آن کشور است و شاید 

 .اشدتاثیرگذارترین موضوع مهم بر مسایل انسانی مساله بهداشت، درمان و تغذیه ب

به اقدامات وزارت بهداشت و توجه به طبقات فرو دست جامعه تشکر کرد و گفت: بخش خصوصی و  اتاق بازرگانی ایرانرئیس 

اجتماعی در بخش درمان کارهای قابل  های گذشته براساس مسئولیتبخش مردمی، به خصوص فعاالن اقتصادی در طول سال

وری بیشتر، نیازمند تعامل بین بخش خصوصی سسات نیکوکاری است که در جهت بهرهاند و نمونه آن تشکیل موتوجهی انجام داده

 .و وزارت بهداشت است

به دلیل موقعیت های قابل توجه کشورمان از پتانسیل خوبی برای  صنایع غذاییشافعی تصریح کرد: همچنین در بخش غذا و 

 . فعالیت های برون مرزی برخوردار هستیم

گری سالمت بیان کرد: در بخش پزشکی در حال به دست آوردن نقاط مطلوب هستیم و کشورهای وی در خصوص بخش گردش

اطراف ایران هم نیازمند استفاده از این ظرفیت کشورمان هستند، بنابراین الزم است که این بخش با همکاری وزارت بهداشت و بخش 

 .خصوصی توسعه یابد

 سهم  در حالیکه این تجارت در دنیا رو به گسترش است اما ایران از این تجارت شافعی به تجارت غذای حالل اشاره کرد و گفت:

 .شود تر فعال هم بخش این بهداشت وزارت و خصوصی بخش بین تعامل با امیدواریم و ندارد باالیی

http://www.yjc.ir/fa/news/6410128/%D8%B3%D9%87%D9%85 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۶تاریخ: 

 های تولید در بخش کشاورزی از شایعه تا واقعیتارائه آمار افزایش هزینه

های تولید خود را افزایش تضمینی، هزینهمسئوالن سازمان برنامه و بودجه معتقدند که وزارت جهاد به منظور افزایش نرخ خرید 

 .دهند، اما کارشناسان بخش کشاورزی نظر دیگری دارندمی

، موضوع آمارسازی و تغییرات آماری در وزارت وانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران ج صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .است شده روروبه وزارتخانه مسئوالن  هاست که این امر با واکنش شدید کشاورزان وجهاد کشاورزی نقل بسیاری از محفل

لیاتی، چندی پیش معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه بودجه در همایش تخصصی نقش و اهمیت مدرن سازی نظام ما

هزینه های تولید خود را افزایش می دهد و آمار تورم را باال  افزایش نرخ خرید تضمینیگفت: وزارت جهاد کشاورزی به منظور 

 .کنددهد، هر چند که نمی خواهم بگویم که وزارت جهاد کشاورزی آمار سازی مینشان می

ارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی روبرو شد، چرا که آنها چنین البته ناگفته نماند که این امر با واکنش و انتقاد برخی از ک

به نظر می رسد از آنجا که شورای اقتصاد در چند سال اخیر به درستی قانون خرید .داننداظهاراتی را بر مبنای ناآگاهی مسئوالن می

ایجاد یک زمینه سازی روانی برای افزایش ندادن نرخ  بالدن به  تضمینی محصوالت را اجرا نکرده است، تنها با بیان چنین اظهاراتی

 .نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید است

ن با انتقاد از سخنان برخی مسئوال   صنعت،تجارت و کشاورزی مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار 

مبنی برآمار سازی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: اظهارات برخی مسئوالن مبنی برآمار سازی وزارت جهاد به منظور دریافت یارانه 

ت، چرا که گذاش بخش کشاورزی و روستاییبیشتر و افزایش نرخ خرید تضمینی را باید به حساب ناآگاهی آنها نسبت به وضعیت 

 .وستاها نسبت به شهرها آگاهی دارندهمگان از باال بودن تورم ر

رزان نسبت به کشاو محصوالت کشاورزیوی افزود: همه ساله مسئوالن با تاخیر در اعالم نرخ و پایین بودن قیمت خرید تضمینی 

ینی اسدی ادامه داد: از مسئوالنی که معتقدند وزارت جهاد کشاورزی به منظور افزایش یارانه و نرخ خرید تضم.کم لطفی داشتند

 .کنند، تقاضا داریم که وقت بیشتری برای آشنایی با بخش کشاورزی و روستایی بگذارندمحصوالت، آمار غیر واقعی به دولت اعالم می

رئیس تشکل های بخش کشاورزی با انتقاد نسبت به شرایط خرید تضمینی محصوالت گفت: در چهار سال اخیر دولت با تاخیر در 

قیمت محصول برحسب تورم باید دین خود را نسبت به کشاورزان ادا کند و به نظر می رسد که این بیانات  اعالم نرخ و افزایش ندادن

 .در سال زراعی جدید است نرخ خرید تضمینی گندم یک زمینه سازی روانی برای عدم افزایش

م که با تاخیر در اعالم نرخ خرید و عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تصریح کرد: از مسئوالن سازمان برنامه و بودجه تقاضا داری

 .افزایش ندادن آن بر حسب تورم، بیش از پیش بر مشکالت کشاورزان دامن نزنند

 اجرای ناقص قانون خرید تضمینی در سال های اخیر

اظهار کرد: با توجه  صنعت،تجارت و کشاورزی عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار

به منظور یارانه بیشتر و افزایش نرخ خرید تضمینی  وزارت جهاد کشاورزیبه اظهارات اخیر برخی مسئوالن مبنی بر آمار سازی 

ا وجود آنکه یک مسئول دولتی، مسئول دیگر را زیر سوال می برد، به گفته وی؛ ب.محصوالت، باید مدارک و ادله الزم ارائه شود

پاپی زاده با انتقاد از افزایش غیرواقعی .شود شفاف وضعیت تا کند آزمایی راست را، امور باید قانون اجرای بر ناظر عنوان به  مجلس

درستی قانون خرید تضمینی محصوالت نرخ خرید محصوالت کشاورزی بیان کرد: با توجه به آنکه در سال های اخیر دولت به 

 .گونه پول اضافی به کشاورزان پرداخت نشده استکند، می توان گفت که هیچکشاورزی را اجرا نمی
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عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: برخی از مسئوالن دولتی معتقدند که وزارت جهاد آمار شفاف به منظور دریافت یارانه 

 .شود ارائه قانون اجرای بر ناظر عنوان به  کند که براین اساس باید اسناد و مدارک الزم به مجلسبیشتر به دولت اعالم نمی

در بودجه سال آینده می توان گفت که اظهارات  بخش کشاورزیدرصدی  40تا  30پاپی زاده در خاتمه گفت: با وجود کاهش یارانه 

   .برخی از مسئوالن مبنی بر آمارسازی وزارت جهاد با بودجه متناقض است

http://www.yjc.ir/fa/news/6412206/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایران اکونا - ۱۳۹۶بهمن / /  ۰7شنبه , 

 معاون وزیرکشاوزی به قطع انشعاب آب، برق و گاز کشاورزان اعتراض کرد

کرد و معاون وزیر جهاد کشاورزی به قطع انشعاب آب، برق و گاز واحدهای تولیدی داری بدهی توسط وزارت نیرو و نفت اعتراض 

 .خواهان طرح این موضوع قبل از اقدام در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شد

ریزی و اقتصادی وزارت ای به بخشنده معاون برنامهمحمدعلی طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی با ارسال نامه

های استانی رساند بر اساس گزارشبه استحضار می»نوشت: قطع آب، برق و گاز واحدهای دارای بدهی "جهاد کشاورزی با موضوع 

منظور وصول بدهی آبونمان خود از واحدهای تولیدی و کشاورزی، ها بههای خدمات رسان آب، برق وگاز در برخی استانواصله شرکت

 .اندنسبت به قطع انشعاب آب، برق و گاز واحدهای دارای بدهی اقدام نموده

 رایب بایستمی مذکور هایشرکت دارند در راستای جلوگیری از توقف تولید در واحدهای بخش کشاورزی  همانگونه که استحضار

خود راهکارهای دیگری به غیر از قطع انشعاب واحد تولیدی که منجر به بروز مشکالت فنی در فرایند تولید محصول  بدهی وصول

  .گردد، اتخاذ نمایندکشاورزی و خساراتی می

 هایگردد مراتب به وزارت نیرو و وزارت نفت منعکس گردد تا در صورت وجود چنین مواردی مراتب ابتدا به کارگروهمیپیشنهاد  

گیری موضوع در کارگروه مذکور در خصوص قطع انشعاب واحد استانی تسهیل و رفع موانع تولید منعکس گردد و قبل از تصمیم

 «.تولیدی اقدامی صورت نپذیرد

http://iranecona.com/81366/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9 
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 نهاده
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 نوغان
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 گزارشات جهانی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۰۶تاریخ: 

 از آمریکا را ممنوع کردچین واردات ذرت تراریخته 

 .ها را ممنوع کرده استچین واردات محصول ذرت تراریخته از آمریکا و خوراک دامی تولید شده از این نوع ذرت

دست ورزی ) ردات ذرت تراریختهوابه نقل از نیوز تارگت، چین در یک اقدام،  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

چین معموالً کشوری نیست که استانداردهای استثنایی درباره کیفیت  های آن را از آمریکا متوقف کرده است،شده ژنتیک( و فرآورده

 .اما چه عاملی سبب شده که این کشور دست به چنین اقدامی بزندمحصوالت غذایی داشته باشد ،

قرار است دیگر از آمریکا به  DDGS مسئله به بلومبرگ بیزینس ویک توضیح داد، غالت معروف به سه شرکت تجاری درباره این

 .که تراریخته است، دارای آلودگی خطرناکی باشد MIR162 چین صادر نشود. دلیل آن این است که چین نگران است که نوع ذرت

ه بیشتر به منظور تولید سوخت زیستی اتانول از آن استفاده بود ک ذرت آمریکاهای جانبی ترین خریداران فرآوردهچین از بزرگ

 34، چین 2013شود و در سال آید، صرف تولید ماده سوختی اتانول میدرصد ذرتی که در آمریکا به عمل می 40شود، بیش از می

گیز چین نیست، این کشور برانآمریکا را خریداری کرد، البته این پایان کار اقدام تعجب DDGS درصد صادرات ذرت صادراتی

 .متعلق به آمریکا را برگشت داد MRI162 های ذرت از نوعمحموله

 2013میلیون مترمکعب ذرت سینگنتا که مشکوک به آلودگی بود را نپذیرفت. دولت چین در دسامبر  1.1همچنین دولت چین 

واردات ذرت  چینله قابل فهم است که چرا دولت تن ذرت تراریخته را دور ریخت، بنابر این با این وضع این مسئ 758همچنین 

 .کندتراریخته و خوراک دامی تولید شده از این ذرت را ممنوع می

http://www.yjc.ir/fa/news/6414028/%DA%86%DB%8 
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 گزارشات جهانی

 فارس - ۹۶/۱۱/۰۶ : تاریخ

 چین واردات ذرت تراریخته از آمریکا را ممنوع کرد

  .ها را ممنوع کرده استچین واردات محصول ذرت تراریخته از آمریکا و خوراک دامی تولید شده از این نوع ذرت 

نقل از نیوز تارگت، چین در یک اقدام، واردات ذرت تراریخته )دست ورزی  ، بهخبرگزاری فارسالملل به گزارش خبرنگار اقتصاد بین

چین معموالً کشوری نیست که استانداردهای استثنایی درباره کیفیت  های آن را از آمریکا متوقف کرده است،شده ژنتیک( و فرآورده

 .ن اقدامی بزنداما چه عاملی سبب شده که این کشور دست به چنیمحصوالت غذایی داشته باشد ،

قرار است دیگر از آمریکا به  DDGS سه شرکت تجاری درباره این مسئله به بلومبرگ بیزینس ویک توضیح داد، غالت معروف به

 .که تراریخته است، دارای آلودگی خطرناکی باشد MIR162 چین صادر نشود. دلیل آن این است که چین نگران است که نوع ذرت

های جانبی ذرت آمریکا بود که بیشتر به منظور تولید سوخت زیستی اتانول از آن استفاده اران فرآوردهترین خریدچین از بزرگ

 34، چین 2013شود و در سال آید، صرف تولید ماده سوختی اتانول میدرصد ذرتی که در آمریکا به عمل می 40شود، بیش از می

برانگیز چین نیست، این کشور رد، البته این پایان کار اقدام تعجبآمریکا را خریداری ک DDGS درصد صادرات ذرت صادراتی

  .متعلق به آمریکا را برگشت داد  MRI162 های ذرت از نوعمحموله

 2013میلیون مترمکعب ذرت سینگنتا که مشکوک به آلودگی بود را نپذیرفت. دولت چین در دسامبر  1.1همچنین دولت چین 

تن ذرت تراریخته را دور ریخت، بنابر این با این وضع این مسئله قابل فهم است که چرا دولت چین واردات ذرت  758همچنین 

  .کندمی ممنوع را ذرت این از تراریخته و خوراک دامی تولید شده 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960627000654 
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