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 آب
 فارس - ۹۶/۱۱/۲۰ : تاریخ

 سه عامل بنیادی بروز بحران آب در ایران/ مجلس و دولت در تشدید بحران آب دخیل هستند 

سازگاری با اثرات تغییر اقلیم و کاهش فشار بر عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران گفت: در دو دهه اخیر باید در جهت 

های بی رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی توان ها بر منابع آب شدت یافته و برداشتاندازیمنابع آب تالش می شد اما دست

  .های آبریز در تغذیه منابع سطحی و زیرزمینی را کاهش دادحوضه

در پاسخ به این سئوال که خشکسالی رخ داده در کشور تا چه اندازه  خبرگزاری فارستصادی گو با خبرنگار اقوبنفشه زهرایی در گفت

گردد؟ گفت:خشکسالی یک پدیده طبیعی است و رخداد آن ارتباطی با سوء مدیریت ندارد چرا که ایران از به سوء مدیریت باز می

 .های سطحی مواجه شده است که متاثر از مجموعه عوامل طبیعی و غیرطبیعی استآبش قابل توجه روانمیانه دهه هفتاد با کاه

شده  ها نیز تقویتوی افزود: اثرات تغییر اقلیم بر بارش و دمای کشور در دو دهه اخیر تشدید شده و فراوانی و شدت وقوع خشکسالی

کردیم، جهت سازگاری با اثرات تغییر اقلیم و کاهش فشار بر منابع آب تالش میاست بنابراین در همین دوره که قاعدتاً بایستی در 

رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی باعث شده که توان های بیها بر منابع آب شدت روز افزونی یافته و برداشتاندازیدست

 .ریز در تغذیه منابع سطحی و زیرزمینی کاهش قابل توجهی یابدهای آبحوضه

دید های شریز با اثرات تغییر اقلیم و خشکسالیهای آبرایی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، تجمیع مداخالت انسانی در حوضهزه

به وقوع پیوسته، عدم تالش دولت برای حفاظت از منابع آب و عدم مشارکت مجلس برای تدوین قوانینی که نهایتاً ساز و کار مناسب 

 .ا فراهم کند، منجر به بروز بحران آب در کشور شده استبرای حفاظت از منابع آب ر

 وضعیت منابع آب کشور حاصل مجموعه ای از اشتباهات در مدیریت منابع طبیعی کشور است *

 که داشت ارانتظ توان می نیرو وزارت هایبرنامه تغییر با آیا عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران در پاسخ به این سئوال که

ت ابع طبیعی کشور اسمن مدیریت در اشتباهات از ای مجموعه حاصل کشور آب منابع وضعیت: گفت نشود؟ تکرار گذشته اشتباهات

کارشناس آب افزود: بخش قابل توجهی از منابع آب کشور در بخش کشاورزی .که بخش کوچکی از آن شاید به وزارت نیرو بازگردد

مصرف آب در این بخش قاعدتاً بر عهده بخش کشاورزی است بنابراین دستگاه های برنامه ریز مورد استفاده قرار می گیرد و مدیریت 

 .شاورزیکردند نه بخش کبر متمرکز میآبهای صنعتی کمبرای توسعه کشور کم آبی مثل ایران قاعدتاً باید موتور توسعه را بر بخش

توان انتظار داشت که مصرف کشور به بخش کشاورزی وابسته است، نمیدرصد از اشتغال  20زهرایی ادامه داد: تا زمانی که بیش از 

آب در بخش کشاورزی کاهش محسوسی پیدا کند. افزایش جمعیت در کنار شعارهای مربوط به تامین امنیت غذایی و خودکفایی در 

 .تمحصوالت استراتژیک کشاورزی، قطعا منجر به افزایش روزافزون مصرف آب در بخش کشاورزی شده اس

 بدنه دولت و مجلس اهمیتی به طرح های حفاظتی برای احیا و تعادل بخشی آب نمی دهند*

وی خاطر نشان کرد: همراهی این فرآیند با تنش های عمیق در روابط بین المللی ایران با سایر کشورها، عمالً منجر شده که بدنه 

و تعادل بخشی منابع آب سطحی و زیرزمینی ندهند پس تا دولت و مجلس اهمیتی به طرح های حفاظتی وزارت نیرو برای احیا 

زمانی که نگرش اغلب مسئوالن نظام جمهوری اسالمی به توسعه و پایداری منابع طبیعی کشور تغییر نکند، وزارت نیرو نخواهد 

ر باطل ایجاد نخواهد توانست قدم موثری در حفاظت از منابع آب کشور بردارد و قطعاً عوض شدن شخص وزیر هم تغییری در این دو

 .کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961119000461 
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 آب

 ایران اکونا - ۱۳۹۶/ بهمن /  ۱۶دوشنبه , 

 کشت پائیزه چغندر قند برای مقابله کم آبی

ایم، کشت برنج را در استانهای به جز گیالن و مازندران محدود کنیم و ارقام خو کشاورزی گفت: سعی کردهمعاون زراعت وزیر جهاد 

 .بی که پرمحصول و کیفی است، مانند رقم گیالنه معرفی شده است

ا در ر ایم کشت برنجعباس کشاورز صبح امروز در نشست خبری گزارشی از عملکرد بخش کشاورزی ارایه کرد و گفت: سعی کرده

 .استانهای به جز گیالن و مازندران محدود کنیم و ارقام خو بی که پرمحصول و کیفی است، مانند رقم گیالنه معرفی شده است

وی همچنین توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی را عامل موثری در افزایش عملکرد در هکتار دانست و افزود: مبارزه با کرم ساقه 

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین در مورد توسعه کشت .د، سبب بهینه شدن وضعیت کشت برنج شده استخوار برنج و آفت بالی

کردیم، ولی با توجه درصد شکر مصرفی کشور را وارد می 50چغندر قند و افزایش تولید شکر در کشور گفت: ما تا چند سال پیش 

 .را به پاییز منتقل کردیمبه مشکل کم آبی و محدود کردن کشت بهاره تولید چغندر قند 

رسیده است. مضاف بر آنکه  94تن در هکتار در سال  60به  9۲تن در سال  4۲وی یاد آور شد: عملکرد در هکتار چغندر قند از 

تن رسیده  ۷4مصرف آب این محصول در کشت پاییزه یک سوم است و امسال هم عملکرد در هکتار چغندر قند در کشت پاییزه به 

درصد سطح زیر کشت چغندر قند در کشور کاهش یافته، اما در طول تاریخ رکورد  65به صراحت گفت که با آن که  کشاورز.است

به ازای هر مترمکعب  ۸0تولید چغندرقند شکسته شده و بیش از هشت میلیون تن چغندرقند تولید شده است. چرا که در اوایل دهه 

وی این را هم گفت که تا دو سال آینده اگر با همین .گرم رسیده است ۷50قم به شد، اما اکنون این رگرم شکر تولید می ۲30آب 

 .رسیمروند پیش برویم و دو سه کارخانه در خوزستان احداث شود، در کنار مدیریت آب به خودکفایی در تولید شکر می

زا در جمهوری اسالمی از اروپا باالتر های روغنی در کشور اشاره کرد و گفت: ظرفیت کشت کلکشاورز همچنین به توسعه کشت دانه

درصد  13تا  1۲هم دو برابر خواهد شد و امیدواریم سال آینده  9۷شد و در سال  95کشت کلزا دو برابر سال  96است و در سال 

 .روغن مصرفی کشور را تولید کنیم

na.com/http://iraneco۸1639/%DA%A9%D۸%B4%D۸% 
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 آب

 ایران اکونا - ۱۳۹۶/ بهمن /  ۱۶دوشنبه , 

 های مازندران و گیالن به صالح نیستهای سطحی/کشت برنج به جز استانلگوی کشت در انتظار آمار آب

استان گیالن و مازندران به صالح  ۲شده، کشت برنج به جز  انجام معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت گفت: با توجه به بررسی

 .دهدنیست و اگر طرح آمایش سرزمین اجرا شود، وزارت نیرو آب معینی را برای محصول مشخص به کشاورزان اختصاص می

استان گیالن و مازندران به صالح  ۲شده، کشت برنج به جز  انجام زراعت گفت: با توجه به بررسی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور

 .دهدنیست و اگر طرح آمایش سرزمین اجرا شود، وزارت نیرو آب معینی را برای محصول مشخص به کشاورزان اختصاص می

 باید ولا گام: گفت رسید، کجا به استان هر در کشت الگوی و سرزمینی آمایش طرح اجرای باالخره اینکه به پاسخ در عباس کشاورز

والتی مناسب کشت است. گام دوم ما مطالعه شطرنج توزیع و چیدمان محص چه خاک، و اقلیم به توجه با کشور از منطقه هر در بدانیم

 .مان نیاز به اطالعات آبی کشور داریمکشت محصوالت است، اما برای اجرای طرح

عنوان متولی توزیع آب کشور باید به ما بگوید که امکان اختصاص آب در هر استان به چه میزان است، تا ما رت نیرو بهوی افزود: وزا

ریزی کنیم؛ چراکه اکنون این وزارتخانه اطالعات آماری آب زیرزمینی را به ما اعالم کرده، اما هنوز از بر اساس آن بتوانیم برنامه

 .نداده است های سطحی اطالعاتی به ماآب

کارهایی انجام  چه زمینه این در اکنون و کنید اعمال را برنج همچون بریآب محصوالت کشت ممنوعیت بود قرار پرسید خبرنگار

گونه محصوالت در برنامه ششم هم آمده که اگر ما الگو تعیین کردیم، وزارت نیرو بر اساس آن آب شده، گفت: ممنوعیت کشت این

توانیم به کشاورز بگوییم چه محصولی بکار و یا کشت نکن، اما اینکه آب به کشت یک محصولی دهد، یعنی آنکه ما نمیاختصاص می

 .شود که کشاورز آن محصول را کشت نکندیابد، خود عاملی میارد، اختصاص نمیکه ممنوعیت د

جز ها گفت: در مورد برنج تردیدی نداریم که کشت این محصول بهمعاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین در مورد کشت برنج در استان

 .دو استان گیالن و مازندران نه به صالح کشور است و نه آبی برای آن داریم

ها برداشت شما از کاهش حجم تولید گندم چیست که او پاسخ داد: هنوز زود خبرنگار همچنین پرسید با توجه به کاهش بارندگی

های نوین کشت که انجام شد، تولید گندم مطلوب بوده است است آماری در این زمینه ارائه کنیم، اما در دو سه سال گذشته با روش

های ملی است که توأم با درجه کنید، با ارزیابی ما متفاوت است؛ چرا که معیار ما بارشارزیابی میها و آنچه شما در مورد بارش

 .شودحرارت و مناطق کشت مقایسه می

http://iranecona.com/۸1635/%D9%۸4%DA%AF%D9%۸۸%DB%۸%DA-C 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۲۱تاریخ: 

ای ایران باید فعال شود/ روابط ایران و ترکمنستان در دوره زنده یاد برای رونق تجارت کشاورزی، دیپلماسی منطقه

 هاشمی و دولت اصالحات در اوج بود

مبنای روابط سیاسی بین کشورها بر اساس روابط امروزه حرف نخست را در مناسبات بین کشورها روابط اقتصادی می زند و در واقع 

 .اقتصادی است؛ اگرچه کشور ما در این مورد مبنای مناسبات خود را بیشتر بر اولویت روابط سیاسی بنیان نهاده است

ست های سیازهرا ساعی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم که سابقه مشاور استانداری و پژوهشگری معاونت پژوهش

خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه دارد؛ امروز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری 

نع تراشی اخیر آنچه کشور ترکمنستان برای مراودات تجاری دو کشور در مورد تجارت محصوالت ما پیرامون  کشاورزی ایران )ایانا(

گوید: پیش از هر چیز باید این اصل را مد نظر قرار داد که امروزه حرف نخست را در مناسبات بین کشاورزی ایجاد کرده است، می 

کشورها روابط اقتصادی می زند و در واقع مبنای روابط سیاسی بین کشورها بر اساس روابط اقتصادی است؛ اگرچه کشور ما در این 

 ی بنیان نهاده است.مورد مبنای مناسبات خود را بیشتر بر اولویت روابط سیاس

وی با اشاره به تاریخچه ای از مناسبات همکاری های دو کشور ایران و ترکمنستان بعد از فروپاشی شوروی سابق که در دوره زنده 

یاد هاشمی رفسنجانی و حتی دولت اصالحات به سطح بسیار قابل قبولی ارتقا یافت و نیازاف، رییس جمهوری آن کشور حامی توسعه 

دو جانبه بود؛ اما در یک دهه اخیر دچار چالش هایی شده است که اهمیت بازنگری سیاست های دستگاه وزارت خارجه و  مناسبات

همکاری نمایندگان مجلس برای ترمیم آن را نه فقط در مورد این کشور، بلکه سایر کشورهای منطقه که در حوزه ژئوپولتیک ایران 

 هستند را می طلبد.

ال ها هزینه ای که ایران برای حفظ ثبات و آرامش این کشورها متحمل شده است، تصریح کرد: در چنین شرایطی ساعی با اشاره به س

 هوشمندانه ترین کار رایزنی مسووالنه برای بهره بردن ایران از حمایت های صورت گرفته است.

سال اخیر در مورد گاز وارداتی  10کمنستان طی نماینده فعال مردم تبریز در مجلس دهم با اشاره به مشکالتی که بین ایران و تر

ایران و قیمت آن ایجاد شده است، اظهار کرد: رفع موانع این چنینی از پیش پای فعاالن اقتصادی کشورمان، تقویت مجدد دیپلماسی 

مری ضروری برای منطقه ای را می طلبد که پس از مشغله های فراوان دیپلماسی بین الملل برای تصویب برجام، هم اکنون به ا

 استفاده از موقعیت های منطقه ای بدل شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم با بیان اینکه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه می تواند با بهره گیری از فرصت های موجود، 

دهد، گفت: وجود یک مرکز قوی  کمک های فراوان و موثری در حوزه اقتصادی کشور در جهت رشد تولید و تقویت صادرات انجام

هماهنگ کننده باعث می شود دیپلماسی واحدی برای گسترش و توسعه اقتصادی کشور با استفاده از پتانسیل سفارتخانه ها فراهم 

 شود.

من ضساعی اضافه کرد: باید برنامه ریزی دقیق و منسجی برای استفاده از فرصت اقتصادی موجود در دیگر کشورها صورت بگیرد تا 

 پیدا کردن بازارهای اقتصادی برای کشورمان، سرمایه گذارهای خوبی برای کشور جذب نمایند.

وی ابراز امیدواری کرد با حضور دکترغالمرضا انصاری، معاونت جدید اقتصادی وزارت امور خارجه که از افراد موجه و با سابقه در این 

 تا این دست مشکالت نیز رفع و رجوع شود. امر است، دیپلماسی منطقه ای ایران دوباره فعل شود
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الزم به ذکر است شریعتی عضو هیئت مدیره کانون صنایع غذایی هفته گذشته خبر داد مقامات ترکمنستان تمایلی برای تجارت با 

دانند یاری مجاز نمهای ایرانی را برای مبادالت تجهای ترکمنستان اعالم کردند که بانککه به تازگی بانککشورمان ندارند، به طوری

 و بهانه آن هم عدم رعایت قوانین است.

ترکمنستان همواره یکی از بازارهای اصلی کاالهای صادراتی ما بوده و با توجه به هم مرز بودن این کشور با استان خراسان بخش 

 شد.ای از تولیدات کشاورزی و صنعتی این استان به این کشور صادر میعمده

http://www.iana.ir/fa/news/5131۸/%D۸%A۸%D۸%B1%D۸%A۷%D 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۱۶تاریخ: 

 آقای نوبخت! منادی کدام اقتصاد مقاومتی هستید؟

و ریاست سازمان برنامه و بودجه سرانجام و پس از چهار ماه و نیم انتظار بیهوده، خبر از عدم تغییر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت 

بهمن ماه سال جاری مجلس شورای اسالمی با اعالم اینکه  13دادند. وی در حاشیه جلسه  139۷در نرخ خرید گندم را برای سال 

تا زمانی که دولت تصمیم جدیدی در این رابطه نگیرد، قیمت گندم مانند در سال آینده قیمت گندم تغییری پیدا نخواهد کرد گفت: 

 !.سال گذشته خواهد بود

 رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران-علی قلی ایمانی

ارم ند گیری خرده بنای است خشک آسمان تا لرزان های زمین از متعدد مشکالت آماج  دوازدهم دولت که شرایط این در گرچه  

 آقای جناب سخنرانی هنوز. دارد منافات نیز دوازدهم دولت رییس سیاست محورهای و ها وعده با تصمیمی چنین  بدون تردیداما 

 سال در گندم تولید شکنی رکورد شکرگزاری مراسم در کشاورزی بخش در پایدار توسعه از ایشان حمایتی های وعده و  روحانی

 دهش تاکید  کشاورزی بخش  هایی که بر عزم دولت ایشان از بهره برداران آسیب پذیر ود. وعدهش می مرور بسیاری خاطر در 1396

 ارقر عتاب و قهر در ها مدت  که  آسمانی همسوی و کشور کالن اقتصاد حوزه گیران تصمیم و مشاوران که شگفتا. آفرید ها امید و

 تولید قشر  به مهری کم نقاب در روی  خالف مصوبات قانونی موجودی بر حت آنها. اند کشیده بطالن خط  طوالنی انتظار  این بر دارد

 کشاورزی جهاد وزارت ،136۸ شهریور ۲1 مصوب کشاورزی اساسی محصوالت خرید تضمین قانون یک تبصره طبق. اند نهاده کننده

واحد بهره برداری متعارف و ک ی در و تولید واقعی های هزینه رعایت با را محصوالت تضمینی خرید قیمت ساله هر است موظف

 حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا پایان تیرماه به هیات دولت تقدیم کند.

به دوراز تشریفات و برای   که خود ار تصمیم گیران اصلی در حوزه اقتصاد هستند  ای کاش سخنگوی با وجاهت و خوش پوش دولت 

تولید کننده بخش کشاورزی قرار می گرفتند. بهره بردارانی که ناگزیرند سقف معیشت   واقعی چهار میلیون مدت کوتاهی در فضای

قرار دهند. زمین هایی که در تنش های اقلیمی موجود عمدتا در زراعت های زمستانه   حداکثر دو هکتار زمین آبی  خودرا بر درآمد

گاه ن  تنها با  دولت می خواهد  از گندم ، جو و کلزا تشکیل شده است. آیا  که اکثرا زراعت های زمستانه ای  در حال پایداری هستند.

 بهره بردار که با سیلی سرخی بر چهره دارند بنگرد؟  تجاری به معیشت این چهار میلیون

  از منزلت آنان می کاهیم؟  سرانجام با صدقه  چرا بجای حفظ جایگاه تولید 

با توجه به اینکه کشورما چهار   خ بنزین چنین نگاه و ارزیابی خشک تجاری لحاظ نمی شود؟چرا در خصوص قیمت گذاری نر 

 1600برای هر لیتر بنزین   بایستی با این سخاوت نابجا  برابرمیانگین جهانی انرژی های تجدید ناپذیر خودرا مصرف می کند آیا

  پرداخت کنیم؟  تومان یارانه

ندارد . چرا در چنین شرایطی   نتیجه ای در بر  و خالی شدن جیب آیندگان  تن از توان عمومیکه جز آلودن هوا ، کاس  سخاوتی 

 مهار نسبی تورم را بر شانه های نحیف کشاورزان می نهیم؟  بارسنگین

سخنانشان را زینت دهند. آیا چنین سیاست  "اقتصاد مقاومتی  "قید   که با  آقای نوبخت در مصاحبه های متعدد فراموش نمی کنند 

 های تولید ستیزی می تواند همسوی اقتصاد مقاومتی و با محور توسعه پایدار باشد؟ 

مدیریت   دفاع از مصرف کنندگان بر تالش های  با دستکش هایی مخملین و بنام  های آهنینی را می بینیم که  در شرایطی که دست

  انتظار می رود؟  کشاورزی چنگ می اندازد آیا از آمثال اقای نوبخت جز چشم یاری بخش
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ال با نرخ تورم در س  های دولتی و خصوصی  که بمناسبت های مختلف بر تطبیق دریافتی های کارکنان در دستگاه  سخنگویی 

مورد   ای بایستی در این شرایط بحران اقلیمی چگونه پیام آور کم مهری به کشاورزانی می شود که بهر شیوه  تاکید دارد 139۷

ه که وزیر جهاد کشاورزی و با فروتنی بر دستانشان بوسه می زند نشکست  پای تولیدکنندگانی را  حمایت قرار گیرند؟ آیا به این ترتیب

 ایم؟

/news/http://www.iana.ir/fa51۲91/%D۸%A۲%D9%۸۲%D۸ 
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 اقتصاد کالن

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۸تاریخ: 

 گذاریهای سرمایهرفع مشکالت تولیدکنندگان با ایجاد صندوق

مشکالت تولیدکنندگان را در بخش تواند تا حد زیادی گذاری میهای سرمایهها، ایجاد صندوقیک مقام مسئول گفت: در کنار بانک

 .کشاورزی حل کند

 از حمایت صندوق مادرتخصصی شرکت عامل مدیر عبدالکریم رضوی اردکانی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

بعد ازظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر در محل این شرکت در  بخش کشاورزی گذاری درسرمایه توسعه

های کشاورزی اشاره کرد و گفت: نقدینگی یکی از مشکالت اصلی در های انجام شده در حوزه صندوقتهران برگزار شد، به فعالیت

تواند تا حد زیادی مشکالت گذاری میمایههای سرها، ایجاد صندوقهای مختلف از جمله کشاورزی است که در کنار بانکبخش

مشکالت تولیدکنندگان در بخش درصد از  ۸0های انجام شده وی با بیان اینکه طی بررسی.تولیدکنندگان را حل کند

صندوق حمایت از بخش کشاورزی در کشور تشکیل شده که کشاورزان آن  110مواد اولیه است، افزود: در همین راستا   ،کشاورزی

 صندوق عشایری روستایی 13صندوق در حوزه منابع طبیعی و  ۸صندوق استانی،  3۲کنند که از این تعداد صندوق اره میرا اد

میلیارد تومان بود، که این رقم  140حدود  83ها در سال رضوی به این نکته اشاره کرد که در ابتدای تشکیل سرمایه صندوق.است

گذاری در بخش کشاورزی از عامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهمدیر.میلیارد تومان رسیده است 1455به 

صندوق مربوط به فعالیت  3صندوق مربوط به منابع طبیعی و  4خبر داد و گفت: از این تعداد  96صندوق جدید در سال  ۷تشکیل 

درصد را به  4با نرخ سود  سهیالت ارزان قیمتتکند تا رضوی به این نکته اشاره کرد که این صندوق سعی می.زنان روستایی است

میلیارد تومان تسهیالت در  ۷50و  95میلیارد تومان تسهیالت در سال  153۲سهامداران خود ارائه کنند که از این محل نیز تاکنون 

میلیارد  ۷11زار و ه ۷ها تا پایان شهریور امسال ارائه شده است، همچنین از ابتدای تشکیل این صندوق 96شش ماهه نخست سال 

های های صندوقگذاریوی در خاتمه در پاسخ به این سوال که چه میزان از سرمایه.گذاران قرار گرفته استتومان در اختیار سرمایه

هایی مانند زنجیره تولید شیر بوده است، گفت: بسته به میزان تولید هر استان درصدی کشاورزی در حوزه صنایع تبدیلی و یا زنجیره

 کنیم تا تسهیالتی بیشتر در مورد پرورشیابد، برای مثال؛ در استانی مانند بوشهر سعی میها اختصاص میاز اعتبارات به این بخش

تواند میگو و ماهی ارائه کنیم و در برخی استانها مانند خراسان رضوی، زنجیره شیر به طور کامل از صفر تا صد اجرا شده است که می

 .هش قیمت تمام شده داشته باشدکمک بسیاری در کا

http://www.yjc.ir/fa/news/6430905/%D۸%B1%D9%۸1%D 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۶/۱۱/۲۱ : تاریخ

 شود؟آیا قیمت گندم همانند سال قبل فریز می /یادداشت اقتصادی

آمارها حاکی از آن است که نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در سه سال اخیراز سوی دولت روند کاهشی داشته است در  

  .حالی که طبق قانون مصوب مجلس هرسال مطابق با نرخ تورم باید نرخ خرید تضمینی محصوالتی همچون گندم افزایش یابد

های وبودجه به دلیل افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان در سالبرنامه گروه اقتصادی ، رئیس سازمان -خبرگزاری فارس

گذشته، با افزایش آن در سال آینده مخالفت کرده است؛ این در حالی است که قیمت خرید تضمینی این محصول در سال جاری، با 

درصدی قیمت  9کاران منتظر افزایش حداقل دمدرصد رشد، کمترین رشد را در میان محصوالت کشاورزی داشته است. امسال گن ۲

 .هستند

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اعالم نشده 

بینی ی پیشای داشته، بنابراین برای این دست از محصوالت افزایشمالحظههای پیش برخی محصوالت رشد قابلسال»است، گفت: 

 محصوالت«. کنیم، در مقابل برای خرید دیگر محصوالت افزایش رقم وجود خواهد داشت که در شورای اقتصاد مصوب شده استنمی

غنی، های رواند از گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانهاساسی کشاورزی که در لیست خرید تضمینی دولت قرار دارند، عبارت

 .، پیاز و حبوبات. در زیر آمار مربوط به قیمت برخی از این محصوالت در سه سال اخیر آورده شده استزمینیچای، سیب

 
 (ریال-)کیلو 9۷-94های مقایسه قیمت خرید تضمینی برخی محصوالت کشاورزی )زراعی( طی سال -1جدول 

های اول بررسی شده است. رتبه 9۷-94های ر سالد 1، قیمت محصوالت گندم، جو، دانه سویا، آفتابگردان و برنج درجه 1در جدول 

، آفتابگردان، دانه سویا، گندم و جو. گندم در رتبه 1تا پنجم به ترتیب از باالترین قیمت به محصوالت زیر اختصاص دارد؛ برنج درجه 

 ۷۲1مان، دانه سویا تو ۲13، 9۷تا سال  94چهارم قیمت نسبت به سایر محصوالت در این جدول قرار دارد. قیمت جو طی سال 

تومان افزایش  ۲۷5که قیمت گندم تنها تومان افزایش پیدا کرده است؛ درحالی 9۸۲، 1تومان و برنج درجه  ۷54تومان، آفتابگردان 

 .داشته است
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 9۷-94های مقایسه درصد رشد قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی طی سال -۲جدول 

در سال گذشته، قیمت تمام این محصوالت  .پرداخته شده است 9۷تا سال  94ا از سال ه، به بررسی درصد رشد قیمت۲در جدول 

ازآن قیمت داشته و پس 95درصد، بیشترین کاهش قیمت را نسبت به سال  11قیمت برنج با  .با شدت زیادی کاهش پیدا کرده است

طور که در این جدول مشخص اند. هماناشتهدرصدی را تجربه کرده است. مابقی محصوالت تغییر قیمت کمتری د ۸گندم کاهش 

هنوز مشخص نشده است. در جدول باال، دو ردیف به درصد رشد  96نسبت به سال  9۷است، درصد رشد قیمت محصوالت در سال 

شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دیگری قیمت احتمالی اعالمی توسط دولت شده که یکی قیمت اعالماختصاص داده 9۷سال 

ت. )به دلیل اهمیت بیشتر قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سایر محصوالت، تنها اطالعات درباره قیمت احتمالی این محصول اس

 .(موجود است

 
رنگ پیشنهاد وزارت آمده است. نمودار سیاه 9۷-94های در نمودار باال، مقایسه درصد رشد قیمت خرید تضمینی محصوالت طی سال

درصد  10با  95و  94های قیمت خرید گندم و نمودار قرمز مصوبه احتمالی دولت است. قیمت گندم در سال جهاد کشاورزی برای

درصد رسیده است. اگر  ۲.3درصد کاهش روبرو شده و به کمترین رقم یعنی عدد  ۸با  96افزایش، روند ثابتی داشته اما در سال 

http://awnrc.com/index.php
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رت جهاد کشاورزی را نپذیرد، قیمت خرید تضمینی گندم از محصوالت چنانچه دولت امسال هم همانند سال گذشته پیشنهاد وزا

شود. عدم رشد مناسب قیمت گندم در سال دیگر کمتر شده و نمودار آن برخالف سایر محصوالت و برخالف نرخ تورم کاهشی می

امه خودکفایی در تولید گندم جاری، تولیدکنندگان این محصول را متضرر کرده است؛ لذا وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از اد

درصدی قیمت این محصول را به دولت داد. با پذیرش این پیشنهاد توسط دولت، نرخ رشد قیمت این  9امسال پیشنهاد افزایش 

 .محصول به میزان تورم افزایش خواهد یافت و به قیمت منطقی خود بازخواهد گشت

شورای اسالمی؛ در حمایت از افزایش قیمت خرید تضمینی گندم گفته یوسف داوودی، نماینده مردم سراب و مهربان در مجلس 

طبق قانون، دولت باید نرخ خریدهای تضمینی را بر اساس نرخ تورم سالیانه افزایش دهد و افزایش یک تا دو درصدی خالف »است: 

 .«خریدهای تضمینی سال آینده استوبودجه افزایش یک الی دو درصدی نرخ قانون مصوب کشور است. متأسفانه نظر سازمان برنامه

 که اهمیت آن از دیگر محصوالتتأمل است، رشد ناچیز قیمت گندم نسبت به سایر محصوالت است. درحالیای که در آمارها قابلنکته

حوزه  یهامراتب بیشتر است. امید است مسئوالن با توجه بیشتر به واقعیتمثل عدس، سویا، ذرت، کلزا، چغندر و آفتابگردان به

ازپیش توجه کنند تا رشد و شکوفایی بیشتری در این حوزه به گیری نموده و به محصوالت با اهمیت بیشتر، بیشکشاورزی تصمیم

 .وقوع بپیوندد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=4۷5139611۲1000 
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 اقتصاد محصوالت

 فارس - ۹۶/۱۱/۱۹ : تاریخ

 رسدبرداری میبه بهره 98ماه/ سد پلرود در سال  کاران تا پایان بهمنپرداخت بدهی چای

 ماه جاریکاران پرداخت کرده است گفت: تا پایان بهمننماینده مردم رودسر در مجلس با اشاره به اینکه دولت سهم خود را به چای 

  .شودکاران پرداخت میمانده سهم دولت به چایسهم کارخانجات و باقی

اسداهلل عباسی پیش از ظهر امروز در هر مراسم اهدای سند مالکیت روستایی در بیجارگاه علیا  از رودسر، خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .بخش کالچای اظهار کرد: همه باید تالش و همکاری کنیم تا توان تولید در کشاورزان باالتر برود

مانده آن با شده و باقی کاران پرداختچای ماه امسال خبر داد و افزود: سهم دولت بهکاران تا پایان بهمنوی از پرداخت بدهی چای 

 .شودماه جاری پرداخت میسهم کارخانجات تا پایان بهمن

تصریح کرد: این  96میلیارد تومان اعتبار برای سد پلرود در سال  35رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به تخصیص عضو هیئت

 9۸کنیم سد پلرود در سال بینی میشود و پیشکشاورزی منطقه می آبگیری شده که موجب تحول در آب شرب و 9۷سد در سال 

های انقالب حضوری تأثیرگذار داشتند؛ ما مسؤوالن وی افزود: با توجه به اینکه مردم این منطقه در همه صحنه.برداری برسدبه بهره

سند مالکیت اهالی روستای بیجارگاه علیا  جلد 1۷3به گزارش فارس، .وظیفه داریم در حد توان خود نسبت به آنان ادای دین کنیم

نفر با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، فرماندار و جمعی از مسئوالن شهرستان  6بخش کالچای صادرشده که امروز به 

 .رودسر تحویل روستائیان داده شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139611190014۲6 
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 اقتصاد محصوالت

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۶تاریخ: 

 معافیت چای وارداتی از مالیات بر ارزش افزوده مصوبه مجلس است

بر ارزش افزوده گفت: این معافیت ها براساس مسیحی در خصوص معافیت چای اعم از وارداتی و تولید داخل از پرداخت مالیات 

 .قوانین مصوب مجلس اعمال شده است

به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی، درخصوص ابهامات مطرح شده  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

قانون اساسی، هیچ  51عنوان داشت: به موجب اصل  مالیات بر ارزش افزودهاز  و تولید داخل چای وارداتیدرخصوص معافیت 

 .شود مگر به موجب قانون و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی نیز به موجب قانون مشخص می شودنوع مالیات وضع نمی

، عرضه و واردات محصوالت کشاورزی فرآوری نشده اعم 13۸۷قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  1۲وی با بیان اینکه مطابق ماده 

به استناد مفاد بند )ر(  :از تولید داخل یا وارداتی در هنگام واردات و عرضه، از پرداخت مالیات و عوارض معاف گردیده است، گفت

ماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، چای از جمله محصوالت کشاورزی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجت 33ماده 

 .فراوری نشده محسوب گردیده است

و به استناد قوانین یاد شده، چای اعم از تولید داخل و وارداتی مشمول  96مسیحی در ادامه اظهار داشت: بنابراین، از ابتدای سال 

 .پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیست

 محصوالت کشاورزیلیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور همچنین یادآور شد: در حال حاضر در خصوص سایر معاون ما

 .نظیر برنج و آرد نیز این معافیت هم شامل تولید داخل و هم واردات می باشد

واردات باشد، این امر مستلزم اصالح  وی تاکید کرد: چنانچه نظر مجلس محترم شورای اسالمی، حمایت از تولید داخل و مقابله با

 .قانون بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز مجری قانون خواهد بود

http://www.yjc.ir/fa/news/64۲۸111/%D9%۸5%D۸%B9%D۸%A۷%D9 
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 تاقتصاد محصوال

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۲۱تاریخ: 

 های دامینوسان نرخ ارز، متهم اصلی گرانی نهاده

 .ثباتی نرخ ارز بر نوسان قیمت خوراک دام دامن زده استرئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: در چند روز گذشته، بی

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار

ک دام دامن زده ثباتی نرخ ارز بر نوسان قیمت خوراخبر داد و گفت: در چند روز گذشته، بی بازار نهاده های دامیاز التهاب مجدد 

 .است

با ارز آزاد به  واردات جووی با اشاره به اینکه عمده جو مصرفی دام کشور از طریق واردات تامین می شود، افزود: با توجه به آنکه 

رود که به منظور تولید کاالی ارزان قیمت، در جهت تخصیص ارز مبادله ای تمهیداتی اندیشیده گیرد، انتظار میکشور صورت می

                          .ودش

مقدسی با اشاره به اینکه نوسان نرخ ارز ضربه مهلکی به پیکره تولید وارد خواهد کرد، بیان کرد: حمایت از تولیدکننده با تکیه بر 

ی باید به مواد منابع داخلی، حفظ امنیت غذایی و اشتغال را در بر دارد که به همین خاطر ارز مبادله ای به جای واردات کاالی نهای

 .اولیه اختصاص یابد

به  ۸90تومان اعالم کرد و افزود: نرخ هر کیلو ذرت از  40رئیس انجمن صنفی گاوداران نرخ هر کیلو جو در بنادر شمالی را هزار و 

 .تومان تحویل در بنادر جنوبی افزایش یافت ۷50به هزار و  ۷40تومان و کنجاله سویا از هزار و  915

 رمزقیمت تمام شده شیر و گوشت قنوسان نرخ ارز به سبب باالرفتن نرخ نهاده های تولید تاثیر بسزایی در افزایش  به گفته وی؛

و ذرت توسط شرکت پشتیبانی  کنجاله سویاهزار تن  4مقدسی درباه آخرین وضعیت توزیع نهاده های دولتی، گفت: تا کنون .دارد

 .امور دام و شرکت نهاده های دامی جاهد در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است

http://www.yjc.ir/fa/news/643035۷/%D9%۸6%D9%۸۸%D۸%B3%D۸%A۷%D9% 
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 قلیم و منابع طبیعیا
 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۲۱تاریخ: 

 سال 5بازگشت زندگی به تاالب منصوره پس از 

با آبگیری تاالب منصوره از طریق کانال آبرسانی به کانون های فوق بحرانی ریزگرد حیات دوباره پس از سال ها خشکی به زمین های 

 .تشنه این تاالب بازگشت

کیلومتری اهواز که بخشی از حوضه تاالب بزرگ شادگان به شمار  40خوزستان، تاالب منصوره واقع در به گزارش خبرنگار ایانا از 

 های فوق بحرانی ریزگرد آبگیری و احیا شد.سال خشکی از طریق کانال آبرسانی به کانون 5می رود پس از 

ل های اخیر جزو کانون های فوق بحرانی ریزگرد هزار هکتار در جنوب شرق اهواز واقع است و در طول سا 14این تاالب با مساحت 

ماه با محوریت و حمایت استانداری خوزستان  10کیلومتر به صورت ضربتی در طول  4۷بوده است.کانال آبرسانی به این تاالب به طول 

جرا معارض بودند ا توسط موسسه جهاد نصر و با همکاری بین بخشی دستگاه های اجرایی که در طول مسیر کانال دارای تاسیسات و

 هزار هکتار کانون های فوق بحرانی ریزگرد مهار می شود.  4۲هزار هکتار از  14شد.با آبگیری تاالب منصوره 

های آینده منوط به تامین حقابه آن از طریق این کانال آبرسانی یا بارش های با میانگین طبیعی تداوم حیات این تاالب در طول سال

 خواهد بود.

کاری در کانون های فوق بحرانی ریزگرد در برسانی عالوه بر آبگیری تاالب منصوره آب مورد نیاز طرح های نهالٱاین کانال  با اجرای

 جنوب شرق اهواز تامین شد.

ز هزار هکتار ا 4بهمن ماه در حاشیه بازدید از روند آبگیری تاالب منصوره گفت: تا این لحظه حدود  ۲0استاندار خوزستان روز جمعه 

 تاالب منصوره آبگیری شده است و طی روزها و هفته های آینده به تدریج سراسر این تاالب مرطوب خواهد شد.

های ریزگرد هست که این کانال آب امکان آبیاری و تامین آب را برای نهال کاری غالمرضا شریعتی افزود: در اطراف این کانال کانون

ی هاما امیدواریم طبق برنامه کانال های فرعی می کشیم که تمام زمین هایی که کانونآن مناطق برای ما ایجاد می کند همچنین 

 ریزگرد هستند و نهال کاری باید شوند نهال کاری کنیم. 

استاندار خوزستان توضیح داد: ما قصد داریم کانون ها به جنگل تبدیل شود و زمین ها را در اختیار مردم منطقه قرار خواهیم داد که 

 استفاده کنند. آنها 

کیلومتر کانال حفر  100کیلومتر کانال آبرسانی ایجاد شده که با احتساب کانال های فرعی حدود  4۷استاندار خوزستان تصریح کرد: 

 های ریزگرد ادامه شود. شده است و باید کانال ها را تا نقاط مختلف از کانون

ار زیر کشت نهال خواهد رفت برد و در سال آینده آب به تاالب شریفیه خواهد هزار هکت 100شریعتی ادامه داد: با این کانال بیش از 

 رسید تا این تاالب را هم که مانند تاالب منصوره در سال های اخیر خشک و جزو کانون های ریزگرد بوده احیا شود.

a.ir/fa/news/http://www.ian51315/%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸% 
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 انتصابات
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۱۱/۲۱ : تاریخ

 دهد نرخ انواع میوه و سبزی در تهران + جدول فارس خبر می

ها در سازمان میادین هزار تومان است در حالی که قیمت ۸تا  4ها بین فروشیمیوهدر سطح پایتخت قیمت هر کیلوگرم میوه در 

  .روندهای فصل به فروش میترین میوهتر از این رقم است و اکنون موز و انار به عنوان گرانبار به مراتب پایینتره

گیرد ای را در پیش می، معموالً در فصل زمستان قیمت برخی از اقالم میوه روند فزایندهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های فصل محسوب ترین میوهرسد تا حد زیادی تعادل قیمت در بازار برقرار است. انار و موز به عنوان گراناما امسال به نظر می

هزار تومان  ۸تا  6از مرکز تا شمال پایتخت هر کیلوگرم انار درجه یک را بین  های سطح پایتختفروشیشوند به طوری که میوهمی

تومان،  ۸000تا  5500فروشند. همچنین هر کیلوگرم پرتقال درجه یک جنوب بین هزار تومان می ۸تا  6و هر کیلوگرم موز را بین 

  .تومان متغیر است 5000تا  3000قرمز از تومان و هر کیلوگرم سیب زرد و  4000تا  3000هر کیلوگرم پرتقال شمال از 

ون در ای داشت هم اکنزمینی نیز که در دو، سه سال گذشته در فصل سرما به یکباره روند فزایندهفرنگی، پیاز و سیبقیمت گوجه

 .هزار تومان است 3تا  ۲فروشی شهر به وفور یافت شده و قیمت آن بین کیلویی سطح میوه

 بار تهرانهای سازمان میادین و ترهی در غرفهقیمت انواع میوه و سبز

 (قیمت )تومان نوع میوه ردیف

 5900 انار ممتاز 1

 4800  انگور شاهرودی 2

 3900 پرتقال تامسون جنوب 3

 2400 پرتقال تامسون شمال 4

 2000 پرتقال رسمی شمال 5

 3400 پرتقال رسمی جنوب 6

 3500 نارنگی جنوب 7

 4100 نارنگی بندری 8

 2900  سیب زرد 9

 2800  سیب قرمز 10

 3800 کیوی 11

 5000 ای هندیموز خوشه 12

 5500 موز ریز فیلیپینی 13

 5500 گالبی 14

 2600 ایخیار گلخانه 15

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139 بهمن سوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 1800 ایخیار بوته 16

 10500 لیموترش 17

 1700 بادمجان 18

 1750 کدو 19

 2000 پیاز 20

 1600 زمینیسیب 21

 1700 شلغم 22

 1300 کاهو 23

 1000 کرفس 24

 1750 فرنگیگوجه 25

 1250 هویج 26

 1650 ایفلفل سبز دلمه 27

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139611۲1000۷41 
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۶تاریخ: 

 هزارتن برنج وارداتی برای تعادل بازار/قیمت گوشت قرمز افزایش نمی یابد 60توزیع 

هزار تن برنج وارداتی در ایام پایانی سال برای ایجاد  60معاون شرکت بازرگانی داخلی با اشاره به طرح تنظیم بازار شب عید گفت: 

 .بازار عرضه می شود تعادل

، معروفان معاون شرکت بازرگانی داخلی در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

گفت:برای پایان سال بر اساس  تنظیم بازار شب عیددر خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای  شبکه خبر 1۸:30برنامه گفتگوی 

بهمن شروع شده و تا  15در نظر گرفته شده که مرحله نخست آن از دیروز  برنج وارداتیهزار تن  60طرح کلی تنظیم بازار عرضه 

 .فروردین ماه سال بعد است که در صرت نیاز بازار باز هم ادامه خواهد داشت 15اسفند ادامه دارد و مرحله دوم آن تا تاریخ  ۲0

تومان برای مصرف کننده نهایی  5600قیمت هرکیلو وی ادامه داد: بخشی از این برنج ها از نوع مرغوب درجه یک دانه بلند هندی به 

 .است تومان 3900 کیلو هر قیمت با تایلندی نیز  سوم نوع برنج و تومان و ۲600، بخشی دیگر برنج پرمحصول با قیمت هر کیلو 

مت و تنظیم بازار نداریم و هدف اصلی ما حفظ قی  معاون شرکت بازرگانی داخلی تصریح کرد: هیچ مشکلی برای توزیع در این طرح

 .شود می تامین واردات از تن هزار ۷00 و داخل از تن 300 میلیون و ۲ که داریم  برنج  میلیون تن مصرف 3است؛ درکشور 

 می تامین واردات محصوالت از مابقی و  داخلی های برنج از درصد ۷5 از بیش که  است برنج مصرف  کیلو سرانه 3۷وی ادامه داد: 

 .شود

معروفان درباره واردات برنج در سال جاری گفت: میزان تولید کشور و سطح زیر کشت در سه استان شمالی کشور مشخص است و با 

هزار تن تا یک میلیون ۷00میلیون جمعیت کشور مجبور هستیم برای تنظیم بازار و ذخیره سازی  80توجه به تولید داخلی و نیاز 

 . تن وارد کنیم

والت وارداتی مانند برنج بر اساس محص در قیمت تغییر و شود می تعیین  برنج برداشت  زمان اساس بر واردات زمان  وی ادامه داد:

این مقام مسئول افزود: در این ایام تعادل قیمت را مدنظر داریم و در حال حاضر حباب قیمتی در برنج نداریم و افزایش . نرخ ارز است

برای توزیع به موقع  کامل وآمادگی  قیمت روغن گفت: به اندازه کافی در بازار روغن وجود دارد وی درباره.قیمت نیز نخواهیم داشت

 . در بازار را داریم

تخم  ثبح در: گفت عید شب بازار  بر اساس این گزارش ور ناصری مدیر عامل شرکت پشتیبانی دام کشور درباره تمهیدات تنظیم

رای تنظیم بازار انجام دادیم و تامین اصلی را از تولید داخلی انجام دادیم و مابقی را از طریق به دلیل آنفوالنزا اقدامات اساسی ب مرغ

 می تامین واردات از استان هر نیاز  هزار تن واردات روزانه انجام می شود و بر اساس۲وی گفت : در حدود .واردات تامین می کنیم

 . گردد می عرضه بازار تنظیم قالب در تومان 1۲600 شانه هر مصوبات طبق و کنیم

 بسیار ذخیره شود، می تولید کشور در مرغ  میلیون و یکصد هزارتن۲ور ناصری درباره گوشت مرغ گفت: با توجه به اینکه ساالنه 

 . داشت نخواهیم حوزه این در واردات داریم تولید مازاد اینکه به توجه با و داریم خوبی

نیاز استانی به همه کشور ابالغ کرده ایم و هر کدام از استان ها بر این اساس توزیع را انجام می  این مقام مسئول تصریح کرد: برنامه

 .تومان است۸00هزار 5دهند و قیمت گوشت مرغ 

وی ادامه داد:گوشت قرمز در دو بخش گوشت منجمد گوساله وارداتی و گوشت گرم گوسفندی است که قیمت گوشت گوسفندی به 

 .زار تومان است ودر ایام پایانی سال هیچ افزایش قیمت نخواهیم داشته 33قیمت هر کیلو 

http://www.yjc.ir/fa/news/64۲۸054/%D۸%AA%D9%۸۸%D۸%B۲%DB% 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۸تاریخ: 

 تحوالت بازار میوه و صیفی/ موز همچنان در بازار می تازدآخرین 

 .در هفته های اخیر قیمت انواع میوه و تره بار در بازار تغییر چندانی نداشته است و تنها نرخ موز با افزایش قیمت روبرو شده است

قیمت انواع میوه و تره ، در هفته های اخیر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان شاورزیصنعت،تجارت و ک به گزارش خبرنگار

 .در بازار تغییر چندانی نداشته است و تنها نرخ موز به عنوان یکی از اقالم اصلی سبد میوه خانوار با افزایش قیمت روبرو شد بار

هزار،  ۸تا  5، پرتقال جنوب 500هزار و  ۷تا  3 نرخ هر کیلو نارنگیررسی از بازار میوه و تره بار حاکی از آن است که آخرین ب

و موز  500هزار و  4تا  500هزار و  3هزار،کیوی  ۸تا  500هزار و  5هزار، انار  5تا  3، لیموشیرین 500هزار و  3تا  ۲پرتقال شمال 

 .ومان استهزار ت ۸تا  500هزار و  ۷

را دلیل اصلی نوسانات قیمت دانست و افزود: با توجه به شرایط کنونی، امکان پیش بینی  کمبود عرضه موز یکی از فروشندگان میوه

 .قیمت در روزهای آتی در بازار وجود ندارد

 تومانی نرخ موز در میدان 500کاهش 

از فراوانی میوه در   صنعت،تجارت و کشاورزی باردر گفتگو با خبرنگارعلی صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره 

 .بازار خبر داد و گفت: با توجه به فراوانی انواع میوه، نگران نوسان قیمت در بازار شب عید نیستیم

در روزهای اخیر  گرانی نرخ موزدرصد را دلیل اصلی  ۲0به  5واردات از  وی نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی و تغییر تعرفه

 .اعالم کرد

تومان در بازار عرضه  500هزار و  5در میدان خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو موز با نرخ  تومانی نرخ موز 500کاهش صابری از 

 .می شود

مه داد: اگرچه در ماه های اخیر فیلیپین سهمیه موز صادراتی به ایران را رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار ادا

 .کاهش داده بود، اما پس از رایزنی های مجدد قراردادهایی میان تجار دو کشور منعقد شده است

هزار و  3تا  500ر و هزا ۲هزار تومان اعالم کرد و افزود: هر کیلو انگور شاهرودی با نرخ  ۷تا  500هزار و  4 نرخ هر کیلو اناروی 

 6هزار، توت فرنگی  4تا  3هزار، پرتقال جنوب  3تا  ۲، پرتقال خونی شمال ۸00تا هزار و  ۲00، پرتقال تامسون شمال هزار و 500

 .هزار تومان در میدان عرضه می شود ۲تا  500هزار و سیب هزار و  ۷تا  6هزار، خرمالو  10تا 

هزار،  3تا  ۲هزار، نارنگی تخم پاکستانی  ۸تا  5، نارنگی بندری 500هزار و  3تا  ۲و نارنگی انشو صابری ادامه داد: اکنون نرخ هر کیل

 .هزار تومان است 3تا  500و کیوی هزار و  500هزار و  3تا  ۲، لیموشیرین 500هندوانه هزار تا هزار و 

 نرخ هر کیلو خیارگلخانهعالم کرد و گفت: همچنین تومان ا ۸00تا هزار و  ۲00این مقام مسئول نرخ هر کیلو خیار رسمی هزار و 

هزار،  ۲تا  500، پیاز قرمز هزار و 600تا هزار و  200تومان، پیاز زرد هزار و  900تا  600، سیب زمینی ۲00هزار و ۲تا  ۸00هزار و 

 .هزارتومان است 9تا  ۷،لیمو ترش سنگی 200تا هزار و  ۷00شلغم 

، 500هزار و  6تا  5وی با اشاره به نرخ سایر صیفی در میدان میوه و تره بار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو فلفل دلمه رنگی با نرخ 

گوجه فرنگی ، 500هزار و  ۲تا  500هزار، گوجه فرنگی گلخانه هزار و  4تا  500هزار و  3، لوبیا 500فلفل دلمه سبز هزار تا هزار و 

 .تومان عرضه می شود 600تا  400و کاهو رسمی  ۷00تا  400، کاهو پیچ ساالدی 900تا  500، هویج 500و  تا هزار 800 نو

http://www.yjc.ir/fa/news/6430510/%D۸%A۲%D۸%AE%D۸%B1%D 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۱۱/۱۷ : تاریخ

 آال در کشور زده ماهی قزلقانون ذخایر ژنتیکی در مجلس نهایی شد/ تالش برای تولید انبوه تخم چشم

ایم، اما تاکنون قانونی برای ورود و خروج مواد ژنتیکی در کشور نداشته :رئیس آموزش، تحقیق و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت

  .شودسال به ما ابالغ می این قانون در مجلس نهایی شده و تا پایان

اسکندر زند امروز در نشستی خبری که به مناسبت ایام دهه فجر در سازمان تحقیقات،  ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هش در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: در آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، به دستاوردهای بخش تحقیق و پژو

زمینی، لوبیا، کنیم که بیشتر آنها مربوط به حوزه گندم، سیبرقم جدید معرفی می ۲5، 96بخش پژوهش و فناوری، تا پایان سال 

 از جمله گندم به شود، ارقام بذریزند در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه گفته می .جو، نخود، چغندر قند و برنج است

عنوان یک کاالی استراتژیک کیفت الزم را ندارد و چه کارهایی در این حوزه برای افزایش عملکرد در هکتار این محصول انجام 

گویم که در حوزه گندم و بذر گندم جزو کشورهای پیشرو هستیم و در اصالح نژاد این محصول محققان ایم، گفت: به جرأت میداده

نژادی گندم، ذرت و ارقام پنبه کارهای خوبی انجام شده است، البته در حوزه برنج نیز ارقام پرمحصول که در حوزه بهخوبی داریم 

بسیار خوب است، ولی با ذائقه ایرانی جور نیست و به دنبال بذرهای هیبریدی در زمینه ارقام بومی هستیم که رقم گیالنه یکی از 

  .آنهاست

ایم که یکی از آنها بذر سبزی و صیفی است ضعف داریم و ورود نکردهرا قبول داریم که در برخی جاها نقطه وی اضافه کرد: البته این

های های بین المللی همچون سیمیت و ایکاردا پروژهکند، اما با سازمانکه از حوزه ما خارج است و بخش خصوصی در زمینه آن کار می

میلیون  500کنند و ساالنه رقمی حدود المللی در این زمینه با ما کار میه تحقیقات بینمؤسس 14ایم که المللی را آغاز کردهبین

  .کنیمالمللی که در کشور ما وجود دارد، دریافت میدالر بودجه خارجی برای تحقیقات بین

 150سال این تعداد به مصرف از سوی این مؤسسه اشاره کرد و گفت: تا پایان خطر و کمکش کمآفت 130زند همچنین به معرفی 

اند، درصد که در بازار هم بوده 1۸ایم که از بین آنها هزار برند فرمول کوهی را تحت نظارت قرار داده ۸رسد، مضاف بر آنکه نوع می

  .ایمتقلبی شناخته شده و از تولید آنها جلوگیری به عمل آورده

های بذر، قرارداد در بخش 5پایان سال جاری خبر داد و گفت:  معاون حجتی همچنین از انتقال دانش فنی به بخش خصوصی تا

های ایم، تا بتوانیم در حوزهبنیان جدید ایجاد کردهشرکت دانش 1۲نهال، شیالت و کود به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و 

  .المللی هم فعالیت کنیمبین

های مهم برای زده ماهی هم که یکی از نهادهد تخم چشمرئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج جهاد کشاورزی در مورد تولی

زده پرورش ماهی در کشور است، گفت: در این زمینه هنوز وابستگی داریم، اما طرحی علمی در سازمان شروع شده تا تخم چشم

آال را در مرحله اول قزلجفت از تخم ماهی  500آال را که عاری از بیماری است در کشور خودمان تولید کنیم که در این راستا قزل

  .ایمتکثیر کرده

  .زده ماهی را از منابع داخلی تأمین کردزند اظهار امیدواری کرد تا به زودی و با همکاری بخش خصوصی بتوان تخم چشم

عالوه بر خروج ارز شود که خود اال وارد کشور میزده قزلمیلیون دالر تخم ماهی چشم ۲0وی به این نکته هم اشاره کرد که ساالنه 

  .تواند عامل انتقال و بروز بیماری آبزیان در تولیدات داخلی باشدمی

های گذشته بخش معاون آموزش، تحقیق و ترویج وزارت جهاد کشاورزی همچنین در مورد بیماری جاروئک لیموترش که طی سال

نوع  ۷0ایم با مطالعاتی که در کل باغات ایران داشتهزیادی از درختان لیموترش کشور را از بین برده، گفت: طی دو سال اخیر 
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اند و احتمال اینکه به جاروئک لیموترش مبتال شوند، بسیار اندک است و یک تر بودهایم که چهار نوع آن مقاوملیموترش کشف کرده

سازی شده تا مقاوم تر و بدون الصایم که البته این نوع خنمونه با عنوان پرشین الیم را جایگزین لیموترش موجود در بازار کرده

  .مشکل تکثیر شود

شود، با ارقام مقاوم و جدید وی این نوید را داد که باغات لیموترش استان فارس که بیشتری حجم لیموترش در آنجا کشت می

   .لیموترش بهسازی شود

ر باغات نهادینه کنیم، چرا که یکی از مشکالت اصلی شده را به مرور دهای گواهیوی همچنین به این نکته اشاره کرد که بتوانیم نهال

میلیون اصله  1۸شده داشتیم که اکنون به بیش از میلیون اصل نهال گواهی 15، 9۲ما در کشور همین موضوع است که در سال 

  .رسیده است

م ن باغ مادری برای مزارع بذر نداشتیشود، خاطرنشان کرد: تاکنوزند همچنین با اشاره به اینکه نظارت بر مزارع بذر الکترونیکی می

اما سال گذشته سه باغ و امسال نیز یک باغ جدید احداث کردیم چرا که برای توسعه باغبانی در کشور باید باغ مادری تولید و کیفیت 

  .هکتار بذر گواهی شده داریم ۲30ها را افزایش دهد. در کنار آن نهال

ژنتیکی در مجلس خبر داد و گفت: یکی از دستاوردهای خوبی که تا پایان سال به ما ابالغ  زند همچنین از نهایی شدن قانون ذخایر

 .شدای عمل میمان در کشور نداشتیم و سلیقهشود، همین قانون است چرا که پیش از این قانونی برای ورود و خروج مواد ژنتیکیمی

های بهداشت، جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از محیط زیست زارتخانهشود تا وای تعریف میوی اضافه کرد: در همین راستا سامانه

و مجازاتهایی را برای خروج غیرقانونی مواد  سازوکار تشکیالتی را برای مدیریت ذخایر ژنتیکی در دستورکار قرار دهند و حتی جرم

  .رسد اتفاق خوبی باشدژنتیکی کشورمان مشخص شده که به نظر می

هزار پهنه تقسیم  10ایم که کشور را به ین به این نکته اشاره کرد که باز برای توسعه اراضی کشاورزی قول دادهوی در پایان همچن

  .پهنه آن تشکیل شده است 600هزار و  ۷کنیم که تاکنون 
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 برنامه و سیاست ها  

 فارس - ۹۶/۱۱/۲۲ : تاریخ

 دستورالعمل اجرایی ستاد گرده افشانی محصوالت باغی ابالغ شد

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ، دستورالعمل اجرایی ستاد گرده افشانی محصوالت سیب، گیالس، پرتقال، بادام و کلزا را  

  .در هشت استان کشور ابالغ کرد

 گرده دستا اجرایی، دستورالعمل این اساس بر کشاورزی، جهاد وزارت رسانی اطالع پایگاه از نقل به فارس خبرگزاری به گزارش

ل سیب در آذربایجان غربی و خراسان رضوی، گیالس در استان های تهران و خراسان رضوی، پرتقال در استان های محصو افشانی

مازندران و فارس، بادام در استان های فارس و چهارمحال و بختیاری و کلزا در استان های مازندران و اردبیل و کرمانشاه تشکیل می 

 .شود

بنا براین گزارش، محمدعلی طهماسبی، ایجاد ارزش افزوده در محصوالت باغی و زراعی و پایداری کشاورزی از طریق گرده افشانی با 

کلنی های زنبور عسل را بسیار مهم خواند و اظهار داشت: امروزه ارزش افزوده محصوالت کشاورزی کشورهای مختلف از طریق گرده 

 .برابر ارزش محصوالت عسل و موم برآورد شده است 143تا  60بین  افشانی کلنی های زنبور عسل

 .برابر ارزش تولید عسل است 90وی افزود: در کشور ما ارزش اقتصادی گرده افشانی محصوالت زراعی و باغی به میزان 

ولید حداکثری محصول در معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اذعان داشت: گرده افشانی ناقص نه تنها مانعی در برابر ت

 .محصوالت وابسته به حشره گرده افشان به شمار می رود، بلکه باعث کاهش کیفیت و عدم بازار پسندی محصول می شود

طهماسبی با بیان این که تولید، اشتغال زایی، صادرات و ارز آوری و روند گسترش باغداری دورنمای امیدوار کننده ای را نشان می 

د: در چنین شرایطی ساماندهی و منسجم کردن برنامه های باغی از جمله مدیریت گرده افشانی در راستای افزایش دهد، تصریح کر

 .کیفی و کمی محصول و کاهش هزینه های تولید کنندگان می باشد

زی، و یا معاونت افزود: در این جهت در هر استان هدف، ضروری است ستاد گرده افشانی با مسئولیت رئیس سازمان جهاد کشاور  وی

بهبود گیاهی و اعضای مدیران باغبانی، زراعت، دام، سازمان حفظ نباتات و فعاالن بخش خصوصی و ترویج و مدیریت روابط عمومی 

 .تشکیل شود

ول صبنابراین گزارش در دستورالعمل اجرایی ابالغی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید شده است: هر استان برای هر مح

هکتاری و همچنین در همان منطقه یک باغ یا مزرعه  ۲کیلومتر در سطح حداقل  10دو تا سه باغ یا مزرعه به فاصله هشت تا 

 .متر انتخاب شود 150آزمایشی تحقیقاتی با سطح 

ار ا باشد و برای هر هکتهمچنین، انتخاب باغ یا مزرعه بر اساس شناسایی باغدار یا زارع پیشرو است که هدف از گرده افشانی را پذیر

 .باغ یا مزرعه چهار تا شش کندو با نظر ستاد استانی در نظر گرفته می شود
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۹۶/۱۱/۲۱ : تاریخ

های بهاره از نهم اسفند آغاز آغاز توزیع کاالهای اساسی با قیمت مصوب از امروز در استان تهران/ فعالیت فروشگاه

 شودمی

مرغ از امروز با قیمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: کاالهای اساسی از جمله برنج، مرغ، گوشت قرمز و تخم 

  .شودار توزیع میمصوب تنظیم باز

، از آغاز توزیع کاالهای اساسی در پایتخت خبر داد و گفت: این خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی کریم ذوالفقاری در گفت

بار، تعاونی های میادین میوه و ترهرفهای، غهای زنجیرهمرغ است که در سطح فروشگاهکاالها شامل برنج، مرغ، گوشت قرمز و تخم

 .شودهای بهاره عرضه میها و فروشگاههای سطح شهر تهران و تعاونیداریمصرف کارکنان، بنک

هزار  3تومان،  600هزار و  5برنج وارداتی بر اساس نوع و رقم آن با سه قیمت هر کیلوگرم  وی در مورد قیمت این کاالها هم گفت:

هزار  33تا  500هزار و  31شود. قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی گوشت قرمز بین تومان عرضه می 600هزار و  ۲ تومان و 900و 

 .شودتومان عرضه می 600هزار و  1۲ای مرغ شانهتومان و تخم ۲00هزار و  6تومان خواهد بود و هر کیلوگرم مرغ نیز 

کند نقطه پایتخت که کاالهای اساسی را عرضه می 4پایی نمایشگاه بهاره در رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران همچنین از بر

های آن حکیمیه در شرق تهران، مصال در مرکز شود که مکانروز برپا می 10ها از نهم اسفند به مدت خبر داد و گفت: این نمایشگاه

 .نقطه افزایش یابد 5اند که البته ممکن است به فت کردهبوستان والیت در جنوب تهران و پارک ارم در غرب تهران مجوز دریاتهران، 

وی بر این نکته تأکید کرد که با توجه به اینکه مصرف خانوار در ماه پایان سال و برای شب عید ممکن است افزایش داشته باشد، 

 .کننده و تولیدکننده تأیید و نهایی شده استها توسط سازمان حمایت از حقوق مصرفقیمت

مرغ برای استان تهران به میزان کافی ذخیره شده و ه ذوالفقاری اقالم اساسی ازجمله گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج و تخمبه گفت

 .نگرانی بابت تأمین مایحتاج مردم وجود ندارد

کاالهای اساسی از ها متولیان تنظیم بازار اقدام به عرضه خواهی دالالن و واسطهبه گزارش فارس، هر ساله برای جلوگیری از زیاده

 .ها را در حد تعادلی نگه دارندکنند تا بتوانند قیمتهای بهاره میای و نمایشگاههای زنجیرهطریق فروشگاه
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۹۶/۱۱/۲۰ : تاریخ

  96ها داد/ افزایش واردات روغن در سال های فنی وزارت بهداشت انحصار واردات برنج را به هندیشاخص

قاصد مبرند که ما به دنبال تنوع ها را باال میها همواره در فصل واردات ما قیمتمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، گفت: هندی

  .های فنی وزارت بهداشت فقط با برنج هندی تطبیق داردوارداتی هستیم اما شاخص

تر اعالم کرده بودید که قرار است مقاصد ، در پاسخ به اینکه پیشخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی یزدان سیف در گفت

کند اما این اتفاق نیفتاده، گفت: این مساله به خاطر آن است که وزارت بهداشت صرفا مبادی واردات را به  وارداتی برنج تنوع پیدا

 .توان برنج را از هند تامین کردها فقط میاند که بر اساس آن شاخصهای فنی گذاشتههند اختصاص داده چرا که شاخص

دهند و ما در تالش هستیم که از کشورهایی همچون اوروگوئه، را افزایش میها ها هر سال هنگام واردات برنج قیمتوی افزود: هندی

توان از آن برنج وارد کرد اما به البته پاکستان هم یکی دیگر از کشورهایی است که می پاراگوئه و آرژانتین برنج خود را تامین کنیم

 .شود این امکان وجود نداردمیدلیل آنکه مبادالت آنها با دالر و مبادالت تجاری ما با یورو انجام 

وی در مورد وضعیت واردات روغن به کشور هم گفت: ذخایر استراتژیک ما به اندازه کافی تامین شده است اما حجم واردات ما نسبت 

دانست و افزود: به جای اجرای  96وی دلیل این موضوع را تغییری در قانون بودجه سال .به سال گذشته افزایش داشته است

های روغنی بسته و تصویب کردند که این امر های تجاری در حوزه واردات و صادرات نمایندگان مجلس عوارضی برای دانهستسیا

ها به ای از سوی بانکخبرنگار فارس به موضوع عدم اختصاص ارز مبادله.مقداری واردات را تسهیل کرد و واردات روغن افزایش یافت

افتد، گفت: ای بگیرد چرا این اتفاق نمیپرسید با وجود اینکه برنج جزو اقالمی است که باید ارز مبادلهواردکنندگان برنج اشاره کرد و 

 .ای برای واردات برنج اختصاص یابدبنا به دستور رئیس جمهور و تصویب کارگروه تنظیم بازار باید ارز مبادله

هایی که ثبت سفارش در ها همواره در ماهدات برنج از هند، هندیطی چند سال اخیر به دلیل افزایش وار به گزارش خبرنگار فارس،

بخشی به مقاصد وارداتی اصالح دهند که این مساله باید با تنوعایران آزاد است قیمت هر تن برنج خود را چند صد دالر افزایش می

نج باسماتی هند واردات این برنج را به اتحادیه به گزارش فارس اتحادیه اروپا به تازگی به دلیل باقی ماندن بقایای سموم در بر.شود

 .ها برای جبران این ممنوعیت به بازار ایران دوخته شده استممنوع کرده است و چشم امید هندی
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 فارس - ۹۶/۱۱/۱۸ : تاریخ

 های کشاورزی در کشور لزوم ایجاد تعاونی و تشکل

  .های کشاورزی در کشور با هدف رفع مشکالت فعاالن این بخش تاکید کردوزیر جهاد کشاورزی بر لزوم ایجاد تعاونی و تشکل

از ایالم، محمود حجتی عصر امروز در مراسم افتتاح شبکه آبیاری تحت فشار چمژآب ـ کبودبان اظهار  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 ریزی مدونی را برای توسعه بخش کشاورزی در مناطق مختلف از جمله استان ایالم تدوین کردهداشت: وزارت جهاد کشاورزی برنامه

 .است

 100های وزارت جهاد کشاورزی بوده که در استان ایالم موضوع ها و اولویتهای آب و خاک یکی از سیاستوی گفت: اجرای پروژه

 .شودهزار هکتار پروژه آب و خاک پیگیری و اجرایی می

وان یک اولویت اساسی در دستور کار وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: افزون بر این موضوع افزایش اراضی آبی استان ایالم نیز به عن

 .های مورد نظر این اراضی تا دو برابر افزایش خواهد یافتقرار گرفته است و اکنون با اجرای طرح

هزار هکتار زمین آبی کشاورزی دارد، اضافه کرد: قطعا به زودی این  100حجتی با بیان اینکه در حال حاضر استان ایالم کمتر از 

 .هزار هکتار افزایش خواهد رسید که تحول چشمگیری در منطقه است ۲00م به رقم در استان ایال

وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی تمام توان خود را صرف رفع مشکالت این حوزه کرده و با اعتقاد به اینکه کشاورزان پبشتاران 

 .های خود را افزون کرده استعرصه اقتصاد مقاومتی هستند در این راستا تالش

 هایی شروع شدهوزیر جهاد کشاورزی گفت: امکانات محدود در استان ایالم نیازمند توجه ویژه مسؤوالن بوده که در این راستا تالش

 .و قطعا نتایج مطلوبی نیز حاصل خواهد شد

عا در حل مشکالت این بخش در استان ایالم امری الزم و ضروری بوده و قط ...های کشاورزی و ها و تعاونیوی ادامه داد: ایجاد تشکل

 .نقش مهم و اساسی دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1396111۸00۲۲۸4 
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 برنامه و سیاست ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۲۰تاریخ: 

 ریزیها برنامهاستقالل و توسعه کشور/ خودکفایی گندم دستاورد سال کشاورزی محور

 در هبریر معظم مقام تأکید به بنا که است مقاومتی اقتصاد مهم هایسرفصل از یکی گندم نظیر خودکفایی محصوالت استراتژیک

 .گرفت قرار دولت هایبرنامه اولویت

، ۸3پس از برگزاری جشن خودکفایی در سال  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

های کافی روند نزولی به خود گرفت که با روی کارآمدن دولت یازدهم و حمایت از گندمکاران، به سبب نبود حمایت تولید گندم

 .چشیدیم 95-94ها مجددا طعم شیرین خودکفایی را در سال زراعی پس از سال

ارت جهاد کشاورزی در دولت ترین عملکردهای وزتوان یکی از درخشانهای گذشته را میبراین اساس خودکفایی گندم در سال 

 .یازدهم برشمرد

شود، اما در سال زراعی اگرچه صادرات گندم به سبب بحران منابع آبی صرفه اقتصادی ندارد و به معنای صادرات آب مجازی تمام می

 .رهای هدف نداشتیمای جز صادرات بخشی از گندم و مشتقات آن به بازاتولید فراتر از نیاز کشور بود، به همین دلیل چاره 94-95

هزار تن اعالم کرد و  16، را 95چندی پیش یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی مجموع صادرات گندم و آرد در سال 

 .هزارتن مشتقات آن صادر شد 141هزارتن آرد و  ۲14ماهه امسال  9گفت: این در حالی است که در 

رای جلوگیری از صادرات آب مجازی به بازارهای هدف در نظر دارد که با افزایش البته ناگفته نماند که وزارت جهاد کشاورزی ب

 .عملکرد در هکتار و کاهش سطح زیر کشت تنها برحسب نیاز کشور اقدام به تولید گندم کند

با اشاره به اینکه کشاورزی محور  صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار

های مختلف فراز و فرودهایی را پشت سر شود، اظهار کرد: اگرچه بعد از انقالب، کشاورزی در سالاستقالل و توسعه کشور قلمداد می

 .گرفت صورت برداران بهره از خوبی حمایت غذایی امنیت تأمین منظور به گذراند، اما در این سال ها 

یابیم که حمایت دولت، در افزایش تولید و ضریب خوداتکایی سال اخیر در می 39وی افزود: با نگاهی به بخش کشاورزی در  

 .محصوالت کشاورزی تأثیر بسزایی داشته است

ر است، گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری ب اقتصاد مقاومتیهای ایمانی با اشاره به اینکه خودکفایی گندم یکی از سرفصل

افزایش  ها، توسعه مکانیزاسیون وخودکفایی محصوالت استراتژیک، فاکتورهای مختلفی برای تحقق این سیاست از قبیل تأمین نهاده

 .نرخ خرید تضمینی به کار گرفته شده است

 از عدب هایسال در آنکه به توجه با: افزود و دانست کشور اقتصاد در پیشرو هایبخش از یکی را کشاورزی بخش  این مقام مسئول،

 امکان خارج هب وابستگی کمترین با اکنون هم بر تولیدات داخل بوده است،  متکی کشور نیاز تأمین منظور به دولتمردان نگاه انقالب،

 .دارد وجود داخلی نیاز تأمین

 .ابزار و ملزومات مختلفی را برنامه ریزی کرد خودکفایی گندمبه گفته وی وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق 

ظم رهبری و سیاست ابالغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر خودکفایی مع مقام تأکید به توجه با کشاورزی جهاد وزارت ایمانی ادامه داد: 

گرفت به طوریکه اکنون برای تامین محصوالت استراتژیک از جمله گندم، فاکتورهای مختلفی برای رسیدن به این هدف را در نظر 

 .مصرف داخلی، نیازی به واردات نداریم
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 گندم، بیان کرد: افزایش تولید و توزیع بذر کیفی، آموزش رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با اشاره به عوامل موثر در خودکفایی

برحسب استانداردهای الزم، افزایش نرخ خرید تضمینی، های مناسب از قبیل سم و کود و میزان مصرف کشاورزان، توزیع دیگر نهاده

 .رودهای بخش خصوصی و کارشناسان در عرصه از مهم ترین عوامل خودکفایی گندم به شمار میاستفاده از توان تشکل

ملکرد در واحد های آتی در نظر دارد، با افزایش عوی در ادامه افزود: وزارت جهاد کشاورزی برای استمرار خودکفایی گندم در سال

 .سطح و کاهش سطح زیر کشت، به اندازه نیاز داخلی تولید کند

توجیه اقتصادی ندارد، بیان کرد: با توجه به کمبود منابع آبی و آب بر بودن تولید گندم در  صادرات گندمایمانی با اشاره به اینکه 

 .ین امرتوجیه اقتصادی برای کشور در بر نداردبرخی مناطق می توان گفت که صادرات گندم به معنای آب مجازی است که ا

هزار هکتار اعالم کرد و گفت: این در حالی است  ۷30میلیون و  5این مقام مسئول سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید را 

ا افزایش عملکرد هزارهکتار اراضی سطح زیر کشت گندم بود که ب 500میلیون و  6همزمان با آغاز کار دولت یازدهم،  9۲که در سال 

 .در هکتار، سطح زیر کشت گندم به منظور تخصیص به سایر محصوالت کاهش یافت

http://www.yjc.ir/fa/news/6430۷6۲/%DA%A9%D۸%B4%D۸%A۷%D9%۸۸% 
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 برنامه و سیاست ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۹تاریخ: 

 نیم نگاهی به طرح تسهیالت توسعه اشتغال روستایی در کشور

 .موفقیت طرح تسهیالت توسعه اشتغال روستایی با هدف رفع مشکل بیکاری در مناطق روستایی با تردیدهایی همراه است

،چندی پیش در ارتباط با معضل بیکاری در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 ،گزارشی تنظیم و منعکسمناطق روستایی،تبعات و پیامدهای این عارضه و ضرورت مهار و کنترل این معضل از سوی این خبرگزاری 

در روستاها به میزانی است که در سطوح کالن نیز ذهن مسئوالن کشوری را به خود  معضل بیکاریبدون تردید،اهمیت رفع .شد

مشغول ساخته است. به تَبَعِ دغدغه های موجود،تاکنون طرح ها و ایده های متعددی برای مهار و مدیرت هر چه شایسته تر این 

یکی از دستورکارهای تعریف شده برای مقابله با بیکاری در روستاها،به طرح موسوم به تسهیالت .ارائه شده است عارضه مطرح و

 .معطوف می شود که مقرر است با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی،اجرایی و عملیاتی شود توسعه اشتغال روستایی

هزار میلیارد تومان( از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات  6ر )حدود میلیارد دال 1.5بر اساس این طرح قرار است معادل ریالی 

عامل )بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش 

 .به متقاضیان پرداخت شودکشاورزی( سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی 

هزار میلیارد  1۲در راستای اجرای این طرح، مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از موسسات مذکور حدود 

اما آنچه که باعث بروز تردید هایی در اذهان و افکار برخی از .یابداختصاص می تسهیالت اشتغال روستاییتومان برای پرداخت 

ان اقتصادی شده،ناظر بر این دغدغه است که تا چه میزان چارچوب ها و ساز و کارهای کاربردی و سازنده برای هدایت کارشناس

صحیح،موثر و پایدار این تسهیالت برای اشتغالزایی اندیشده شده و اساسبرآورد دستگاه های ذی ربط از میزان موفقیت این طرح به 

که معتقدند صرفا با تزریق پول یا تسهیالت،نمی توان در مقابله با بیکاری موفق عمل کرد و کم نیستند کارشناسانی .چه میزان است

تجارب گذشته در خصوص ارائه تسهیالت به مراکز تولیدی نشان می دهد وجود چنین دغدغه و تردیدهایی در ارتباط با میزان 

 .اطمینان از موفقیت طرح مذکور بی راه نیست

 می راسه این  ول برخی توفیقات غیر قابل انکار،عده ای از تولید کنندگان را بدهکار کرده است .اکنونتسهیالتی که با وجود حص

یان بیکار را به روستائیانی تبدیل کند که عالوه بر بیکاری با بدهی نیز مواجه روستایی،روستائ اشتغال توسعه تسهیالت طرح که رود

خصوص طرح مذکور شده است به طور عمده معطوف بر این موضوع می شود که روستائیانی به واقع آنچه که باعث بروز تردید در .شوند

 .که فاقد تجربه و تخصص کافی در حوزه تولیدات صنعتی هستند چگونه قادر به پیشبرد اهداف مذکور در این عرصه خواهند بود

ین تسهیالت و شراکت روستائیان در گرفتاری بدهی هشدار برخی رسانه ها نسبت به احتمال ورود عده ای سودجو برای استفاده از ا

بدون تحقق کامل اهداف تولیدی و شغلی ( از نمونه تردیدهایی است که می طلبد به عنوان یک دغدغه  ) بازپرداخت تسهیالت دولتی

اده از تسهیالت مذکور و به واقع،بیم آن می رود عده ای از سرمایه داران با اسم و عنوان روستائیان،به استف.جدی به آن توجه شود

 .منحرف کردن مسیر و هدف تعیین شده در این حوزه ، اقدام کنند

 انتقال واحدهای تولیدی به شهرهای کوچک،تهدیدی احتمالی که باید جدی پنداشته شود

قرار گرفتن بُرد انتقال و تالش برای جابجایی و استقرار مراکز و واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرهای کوچک و تحت الشعاع 

ظرفیت زیست محیطی،بروز برخی نارسایی ها بر اثر تمرکز فراتر از قاعده مراکز تولیدی در حوزه های جغرافیایی کوچک و محدود از 

 .دیگر دغدغه هایی است که در صورت بروز آن،قطع به یقین شاهد مشکالت جدی در پَسِ اجرای این طرح ، خواهیم بود
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ای بی اهمیت بودن تولید نیست و قطعا یکی از مولفه های تعیین کننده در توسعه اقتصادی کشور،به حل و طرح این موضوع به معن

فصل معضل بیکاری ، رونق فزاینده اقتصادی و تقویت و ارتقای بنیة مراکز تولیدی معطوف می شود اما غفلت از آسیب های احتمالی 

ترش خارج از چارچوب مراکز مذکور،چالشی است که نمی توان و نباید به سادگی و نبود توجه کافی به پیامدهای احتمالی، رشد و گس

 بود واهدنخ گونه این و است  البته قطع به یقین شاخص ها و معیارهایی برای ارائه تسهیالت این چنینی تعریف شده.از آن عبور کرد

 در مشابه های طرح اوصاف،تجربه این همه با گیرد،اما تعلق متقاضیان به اشتغالزایی های الزم،وام های مولفه از برخورداری بدون که

 .شود اقدام مذکور های طرح اجرای به بیشتری چه هر نظر و دقت با کند می گذشته،ایجاب سنوات

http://www.yjc.ir/fa/news/6430۸۸1/%D9%۸6%DB%۸C%D9%۸5 
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 برنامه و سیاست ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۲۰تاریخ: 

 هزار هکتاری، امری مهم در تولید پایدار 550اجرای طرح 

هزار هکتاری احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایالم تاثیر بسزایی در تولید پایدار و  550یک مقام مسئول گفت: اجرای طرح 

 .اشتغالزایی افراد جویای کار دارد

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

خوزستان و ایالم اظهار کرد: بنابر  هزار هکتاری احیای اراضی کشاورزی 550اجرای طرح با اشاره به آخرین وضعیت  ،جوان

یکی از اقدامات تاریخی و ارزشمند متاثر از  هزار هکتاری کشاورزی در این دو استان 550تاکید مقام معظم رهبری، اجرای طرح 

 .عواقب جنگ تحمیلی به شمار می رود

 .به گفته وی؛ اجرای این طرح توسعه پایدار تولید، ثروت آفرینی و اشتغالزایی افراد جویای کار در این دو استان را به همراه دارد

هاد نصر واگذار شد که با توجه به وسعت و پراکندگی طرح در اسدی ادامه داد: با مصوبه هیأت دولت، اجرای این طرح به موسسه ج

 .ابتدا مشکالتی در اجرا دیده شد که خوشبختانه با حل بحران ها و معضالت پیش رو، فاز اول به اجرای کامل رسید

 استان بخش فعاالن و کشاورزی هایتشکل از برخی  ای نزدیک خبر داد و گفت:در آینده اجرای فاز دوم طرح این مقام مسئول از

 هایلتشک از برخی مقابل در اما دربیاید، اجرا به االنبیا خاتم قرارگاه و استان کشاورزی جهاد توسط باید دوم فاز اجرای که معتقدند

 ضعف نقاط شناسایی ای مقایسه روند یک در  گویندکه با اجرای فاز دوم این طرح از سوی موسسه جهاد نصر می  دمعتقدن استانی

 .است پذیر امکان سهولت به اول فاز قوت و

 اناست سایر آموختگان دانش و استان کار جویای افراد تمامی برای پایدار اشتغال در مهم دستاوردی را طرح این دوم فاز اجرای  وی

 .ها اعالم کرد

به شمار می رود، تصریح کرد: افزایش  قطب تولید غالت کشور عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه استان خوزستان،

درصدی تولید غالت و جلوگیری از مهاجرت روستاییان و کشاورزان به حاشیه شهرها از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح به  50

 مالز دجهبو داشتند، طرح این اجرای وی در خاتمه یادآور شد: مقام معظم رهبری با توجه به دیدگاه ملی که نسبت به .شمار می رود

 .دادند اختصاص امر این به را

http://www.yjc.ir/fa/news/64۲3۷1۲/%D۸%A۷%D۸%A 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۶تاریخ: 

 سنگ اندازی بانک مرکزی پیش پای واردکنندگان برنج

ته های بانک مرکزی اختصاص نیافای به واردات برنج به سبب سنگ اندازیواردکنندگان برنج گفت: تا کنون ارز مبادلهدبیر انجمن 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار.است

نقشی ندارند، اظهار کرد: با توجه به قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی  واردات برنج، با اشاره به اینکه واردکنندگان در میزان جوان

 .ندمسئول تنظیم بازار هستند و انجمن واردکنندگان هیچ نقشی ندار

و جلوگیری از واردات در پایان دوره  حذف ارز مبادله ایوی افزود: وزارت جهاد کشاورزی با تمامی اختیارات قانون خود اقدام به 

 .ممنوعیت کرد که به همین خاطر باید پاسخگوی حقوق مصرف کنندگان باشد

ارز در اختیار انجمن واردکنندگان نیست، بیان کرد: با توجه  کشاورز با اشاره به اینکه پارامترهای واردات از قبیل دوره ممنوعیت و نوع

تومان تمام می شود  300هزار و  ۷به نوسان نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مبادله ای به واردات، نرخ تمام شده هر کیلو برنج وارداتی 

 .که این نرخ برای واردکننده صرفه اقتصادی ندارد

ر د کمبود و گرانی برنجندگان نقشی در واردات ندارند، از این رو وزارت جهاد باید پاسخگوی به گفته وی؛ با توجه به آنکه واردکن

 .شب عید باشد

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: با اعالم رفع ممنوعیت و صدور مجوز واردات از ابتدای بهمن، تاکنون یک کیلو برنج از مبادی 

 .نج های موجود در بازار قاچاق هستندرسمی وارد کشور نشده است و تمامی بر

وی با اشاره به اینکه اختصاص ندادن ارز مبادله ای به واردات برنج بر افزایش قاچاق دامن می زند، بیان کرد: از دولتمردان انتظار می 

 .روبرو نشوند رود هر چه سریع تر نسبت به تعیین و تکلیف این امر اقدام کنند تا مردم در روزهای پایانی سال با بحران

ای به واردات برنج افزود: با وجود آنکه رئیس جمهور در مصاحبه در تخصیص ارز مبادله بانک مرکزی این مقام مسئول از مخالفت

ای به واردات کاالهای اساسی به منظور تنظیم بازار شب عید مشکلی نداریم، اما زنده تلویزیونی اعالم کرد که در تخصیص ارز مبادله

 .ای بانک مرکزی اختصاص نیافته استبه سبب سنگ اندازی ه واردات برنجتا کنون ارز مبادله ای به 

وی با اشاره به نگرانی مصرف کنندگان از بازار شب عید یادآور شد: با توجه به نوسانات نرخ ارز، واردات برنج بدون تخصیص ارز مبادله 

بحران جدی روبرو هزار تومان به مصرف کنندگان تمام شود که این امر خریداران را با  ۸ای موجب شده که هر کیلو برنج با نرخ 

 .کند. به همین خاطر وزارت صمت در حال پیگیری تخصیص ارز مبادله ای از معاون اول رئیس جمهور استمی

http://www.yjc.ir/fa/news/64۲3۷۲4/%D۸%B3%D9%۸6% 
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 برنج

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۶تاریخ: 

 هزارتن برنج وارداتی برای تعادل بازار/قیمت گوشت قرمز افزایش نمی یابد 60توزیع 

هزار تن برنج وارداتی در ایام پایانی سال برای ایجاد  60معاون شرکت بازرگانی داخلی با اشاره به طرح تنظیم بازار شب عید گفت: 

 .تعادل بازار عرضه می شود

، معروفان معاون شرکت بازرگانی داخلی در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

گفت:برای پایان سال بر اساس  نظیم بازار شب عیدتشبکه خبر در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای  1۸:30برنامه گفتگوی 

بهمن شروع شده و تا  15در نظر گرفته شده که مرحله نخست آن از دیروز  برنج وارداتیهزار تن  60طرح کلی تنظیم بازار عرضه 

 .م ادامه خواهد داشتفروردین ماه سال بعد است که در صرت نیاز بازار باز ه 15اسفند ادامه دارد و مرحله دوم آن تا تاریخ  ۲0

تومان برای مصرف کننده نهایی  5600وی ادامه داد: بخشی از این برنج ها از نوع مرغوب درجه یک دانه بلند هندی به قیمت هرکیلو 

 .است تومان 3900 کیلو هر قیمت با تایلندی نیز  سوم نوع برنج و تومان و ۲600، بخشی دیگر برنج پرمحصول با قیمت هر کیلو 

نداریم و هدف اصلی ما حفظ قیمت و تنظیم بازار   معاون شرکت بازرگانی داخلی تصریح کرد: هیچ مشکلی برای توزیع در این طرح

 .شود می تامین واردات از تن هزار ۷00 و داخل از تن 300 میلیون و ۲ که داریم  برنج  میلیون تن مصرف 3است؛ درکشور 

 می تامین واردات محصوالت از مابقی و  داخلی های برنج از درصد ۷5 از بیش که  است برنج مصرف  کیلو سرانه 3۷وی ادامه داد: 

 .شود

معروفان درباره واردات برنج در سال جاری گفت: میزان تولید کشور و سطح زیر کشت در سه استان شمالی کشور مشخص است و با 

هزار تن تا یک میلیون ۷00هستیم برای تنظیم بازار و ذخیره سازی میلیون جمعیت کشور مجبور  80توجه به تولید داخلی و نیاز 

 . تن وارد کنیم

والت وارداتی مانند برنج بر اساس محص در قیمت تغییر و شود می تعیین  برنج برداشت  زمان اساس بر واردات زمان  وی ادامه داد:

نظر داریم و در حال حاضر حباب قیمتی در برنج نداریم و افزایش این مقام مسئول افزود: در این ایام تعادل قیمت را مد. نرخ ارز است

 .قیمت نیز نخواهیم داشت

 . برای توزیع به موقع در بازار را داریم کامل وآمادگی  وی درباره قیمت روغن گفت: به اندازه کافی در بازار روغن وجود دارد

تخم  ثبح در: گفت عید شب بازار  کشور درباره تمهیدات تنظیمبر اساس این گزارش ور ناصری مدیر عامل شرکت پشتیبانی دام 

به دلیل آنفوالنزا اقدامات اساسی برای تنظیم بازار انجام دادیم و تامین اصلی را از تولید داخلی انجام دادیم و مابقی را از طریق  مرغ

 می تامین واردات از استان هر نیاز  و بر اساس هزار تن واردات روزانه انجام می شود۲وی گفت : در حدود .واردات تامین می کنیم

 . گردد می عرضه بازار تنظیم قالب در تومان 1۲600 شانه هر مصوبات طبق و کنیم

 بسیار ذخیره شود، می تولید کشور در مرغ  میلیون و یکصد هزارتن۲ور ناصری درباره گوشت مرغ گفت: با توجه به اینکه ساالنه 

 . داشت نخواهیم حوزه این در واردات داریم تولید مازاد اینکه به توجه با و داریم خوبی

این مقام مسئول تصریح کرد: برنامه نیاز استانی به همه کشور ابالغ کرده ایم و هر کدام از استان ها بر این اساس توزیع را انجام می 

 .تومان است۸00هزار 5دهند و قیمت گوشت مرغ 

گوشت منجمد گوساله وارداتی و گوشت گرم گوسفندی است که قیمت گوشت گوسفندی به  وی ادامه داد:گوشت قرمز در دو بخش

 .هزار تومان است ودر ایام پایانی سال هیچ افزایش قیمت نخواهیم داشت 33قیمت هر کیلو 

http://www.yjc.ir/fa/news/64۲۸054/%D۸%AA%D9%۸۸%D۸%B۲%DB% 
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 برنج

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۶تاریخ: 

 خرید توافقی برنج، تاثیری در رونق بازار ندارد

نائب رئیس انجمن واردکنندگان برنج گفت: محدودیت زمانی خرید توافقی برنج نه تنها در رونق بازار تاثیری نداشته، بلکه رکود حاکم 

 .انی را نیز افزایش داده استبر بازار برنج ایر

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی دالور حیدرپور رئیس جهاد کشاورزی مازندران در گفتگو با خبرنگار

تن ارقام پر  400تا  350تاثیر خرید توافقی برنج بر رونق بازار اظهار کرد: تا کنون شرکت غله و بازرگانی دولتی ، با اشاره به جوان

 .محصول از کشاورزان خریداری کرده که این امر تا حدی رونق بازار برنج را به همراه داشته است

 .تومان اعالم کرد ۸00هزار و  4ت را و برنج ندا و نعم 450هزار و  5وی نرخ خرید توافقی برنج شیرودی را 

حیدرپور از کاهش خرید و فروش ارقام طارم خبر داد و گفت: اگرچه قیمت ارقام طارم در بازار کاهش نیافته است اما در صدد هستیم 

 .که در صورت امکان این ارقام با قیمت مبنا خریداری شود

کیفیت، تعیین کننده قیمت برنج در بازار است، بیان کرد: هم اکنون نرخ هر  رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران با اشاره به اینکه

هزار  10تا  10هزار تومان و طارم  9تا  500هزار و  ۸کیلو ارقام پر محصول بوجار نشده در کارخانه های شالی کوبی به صورت عمده 

عید به بازار وجود ندارد، افزود: با توجه به افزایش  وی با اشاره به اینکه محدودیتی در میزان عرضه برنج شب.تومان است 500و 

 .تقاضا انتظار می رود که تا حدودی رونق بازگردد

درصد بر نرخ برنج  ۲0تا  15هزار تومان اعالم کرد و گفت: افزایش  13تا  1۲حیدرپور نرخ واقعی هر کیلو برنج ایرانی در بازار تهران 

ران به سبب هزینه های حمل و نقل و بسته بندی قابل توجیه است و بیش از آن فرصت از عمده فروشی تا خرده فروشی بازار ته

 .طلبی سودجویان است که انتظار می رود با نظارت هر چه بیشتر دستگاه های تعزیراتی از نوسان قیمت دربازار جلوگیری شود

 برنج کاران مظلوم ترین قشر جامعه کشاورزی

خرید توافقی با انتقاد از سازوکارهای نامناسب  ، صنعت،تجارت و کشاورزی نج در گفتگو با خبرنگارعلی اکبریان نایب رئیس انجمن بر

 فزایشا منظور به توافقی خرید در حالیکه در هستند، برنج تولیدکننده حلقه ترین مهم شالیکوبی های کارخانه اظهار کرد:برنج 

 .شدند گرفته نادیده واردات،

به گفته وی؛ محدودیت زمانی خرید توافقی برنج نه تنها در رونق بازار تاثیری نداشته، بلکه رکود حاکم بر بازار برنج ایرانی را نیز 

 .افزایش داده است

ا زان و کارخانه های شالیکوبی راکبریان ادامه داد: خرید توافقی برنج به سبب به کارگیری سازوکارهای نامناسب، ضررو زیان کشاور

 .صورت گرفته است برنج وارداتی روی بر کشور درهای  بازکردن برای امر این رسد می نظر به که  به همراه داشته

از  به مصرف کنندگان بیان کرد: نرخ برنج ایرانی پس قیمت برنج ایرانینایب رئیس انجمن برنج با انتقاد از اطالع رسانی ناصحیح 

استعالم از اتحادیه های شمالی باید به مصرف کنندگان اعالم شود، در حالیکه برخی افراد که هیچ اطالعی از قیمت ندارند، نرخ های 

 .کندکنند که این امر ضربه مهلکی به تولید برنج ایرانی وارد میگزافی را اعالم می

اشاره به اینکه برنج کاران مظلوم ترین قشر جامعه کشاورزی به شمار می روند، تصریح کرد: برخی افراد با اطالع رسانی نادرست وی با 

 .به مصرف کنندگان به دنبال واردات و تغییر دائفه افراد هستند

هزار تومان در  10و طارم و دم سیاه  ۷00هزار و  5، شیرودی 400هزار و  5بدون بوجار  نرخ تحویلی هر کیلو برنج ندا اکبریان

 .بازار تهران اعالم کرد
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 .نایب رئیس انجمن برنج ادامه داد: واردکنندگان با تخصیص ارز مبادله ای به واردات برنج خارجی، درصدد نابودی برنج ایرانی هستند

ج بیان کرد: با وجود آنکه مصرف کنندگان برن وی با اشاره به اینکه زور واردکنندگان برنج خارجی بر تولیدکنندگان داخلی می چربد،

 یم مصرف توزیع داخلی و خارجی با یکدیگر متفاوت هستند، اما در سازمان های دولتی برای تغییر ذائقه افراد، برنج های خارجی 

 .شود

ار ر برنج های خارجی، انتظدر براب ارقام پرمحصول برنج ایرانی اکبریان در خاتمه یادآور شد: با وجود کیفیت باال و قیمت مناسب

می رود که در ارگان دولتی نظیر پادگان ها، برنج ایرانی جایگزین برنج خارجی شود که متاسفانه به سبب آنکه زور برنج خارجی بر 

 .داخلی می چربد؛ این امر تا کنون محقق نشده است

http://www.yjc.ir/fa/news/64۲3۷05/%D۸%AE%D۸%B1%DB%۸C 
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 پسته
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 پنبه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۶تاریخ: 

 درصدی پنبه، نیازمند برنامه ریزی منسجم ۱00رسد/ خوداتکایی هزارتن می 50تولید پنبه به 

 .هزارتن برسد 50شود امسال تولید پنبه تصفیه شده قابل عرضه به صنایع نساجی، به بینی میمدیرعامل صندوق پنبه گفت: پیش

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه در گفتگو با خبرنگار

اظهار کرد: خرید توافقی پنبه بر افزایش کیفیت و تولید تأثیر بسزایی دارد؛ در حالیکه  خرید توافقی پنبه،با اشاره به ضرورت  ،جوان

 .یابدزان به دولت، کیفیت پنبه داخلی کاهش میبا خرید تضمینی و تحویل محصول همراه با ناخالصی از سوی کشاور

هزارتن از این میزان توسط سازمان  50کنی، حدود های پنبه پاکتن وش تحویلی به کارخانه 550هزار و  1۲4وی افزود: از مجموع 

 .است های گلستان، فارس، اردبیل و برخی از شهرهای خراسان خرید تضمینی شدهتعاون روستایی از کشاورزان استان

تن وش پنبه به کارخانه  550هزار و  1۲4گفت: بنا بر آخرین آمار،  96-95در سال زراعی  تولید پنبه کاویانی درباره آخرین وضعیت

 .هزارتن برسد 160های پنبه پاک کنی مجاز تحویل داده شد که انتظار می رود این میزان تا پایان فصل به 

هزارتن پنبه تصفیه شده قابل عرضه  30تن وش پنبه ، حدود  550هزار و  1۲4کنون از مجموع مدیرعامل صندوق پنبه ادامه داد: تا 

 .هزارتن برسد 50تا  45به صنایع نساجی تولید شد که پیش بینی می شود تولید پنبه امسال به 

ین میزان همزمان با فصل برداشت هزارتن از ا ۲0هزارتن اعالم کرد و افزود:  56از ابتدای فروردین تا دی ماه را  واردات پنبهوی 

 .تولید داخل وارد شد که مورد انتقاد کشاورزان قرار گرفت

هزارتن  50کاویانی نیاز سالیانه صنایع نساجی را یکصد هزار تن پنبه اعالم کرد و گفت: با توجه به تولید داخل در طول سال باید 

مسئول، با توجه به پتانسیل موجود با برنامه ریزی منسجم به سهولت امکان  به گفته این مقام .نیاز صنایع از طریق واردات تامین شود

 .در کشور وجود دارد صنایع نساجیتامین نیاز 

http://www.yjc.ir/fa/news/64۲3693/%D۸%AA%D9%۸۸%D9%۸4% 
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 منابع مالیتامین 
 فارس - ۹۶/۱۱/۱۸ : تاریخ

  96قیمت در سال میلیارد تومان تسهیالت ارزان ۷50اعطای 

 ۷50گذاری در بخش کشاورزی گفت: در شش ماه نخست امسال مدیر عامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه

  .گذاری پرداخت شده استقیمت به کشاورزان عضو صندوق سرمایهمیلیارد تومان تسهیالت ارزان

، عبدالکریم رضوی اردکانی بعد ازظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های کشاورزی اشاره کرد و گفت: نقدینگی یکی های انجام شده در حوزه صندوقر تهران برگزار شد، به فعالیتدر محل این شرکت د

تواند تا حد گذاری میهای سرمایهها، ایجاد صندوقهای مختلف از جمله کشاورزی است که در کنار بانکاز مشکالت اصلی در بخش

درصد از مشکالت تولیدکنندگان در  ۸0های انجام شده بیان اینکه طی بررسی وی با .زیادی مشکالت تولیدکنندگان را حل کند

صندوق حمایت از بخش کشاورزی در کشور  110های اولیه یعنی مواد اولیه است، افزود: در همین راستا بخش کشاورزی، حلقه

 13صندوق در حوزه منابع طبیعی و  ۸ی، صندوق استان 3۲کنند که از این تعداد صندوق تشکیل شده که کشاورزان آن را اداره می

  .صندوق عشایری روستایی است

میلیارد تومان بود، که این رقم به  140حدود  ۸3ها در سال رضوی به این نکته اشاره کرد که در ابتدای تشکیل سرمایه صندوق

  .میلیارد تومان رسیده است 1455

 96صندوق جدید در سال  ۷گذاری در بخش کشاورزی از تشکیل ایهمدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرم

  .صندوق مربوط به فعالیت زنان روستایی است 3صندوق مربوط به منابع طبیعی و  4خبر داد و گفت: از این تعداد 

سهامداران خود ارائه درصد را به  4کند تا تسهیالت ارزان قیمت با نرخ سود رضوی به این نکته اشاره کرد که این صندوق سعی می

میلیارد تومان تسهیالت در شش ماهه نخست  ۷50و  95میلیارد تومان تسهیالت در سال  1532کنند که از این محل نیز تاکنون 

میلیارد تومان در  ۷11هزار و  ۷ها تا پایان شهریور امسال ارائه شده است، مضاف بر آنکه از ابتدای تشکیل این صندوق 96سال 

  .گذاران قرار گرفته استمایهاختیار سر

ید هایی مانند زنجیره تولهای کشاورزی در حوزه صنایع تبدیلی و یا زنجیرههای صندوقگذاریخبرنگار فارس پرسید؛ چقدر از سرمایه

ثال؛ در م یابد، به عنوانها اختصاص میشیر بوده است، که گفت: بسته به میزان تولید هر استان درصدی از اعتبارات به این بخش

کنیم تا تسهیالتی بیشتر در مورد پرورش میگو و ماهی ارائه کنیم و در برخی استانها مانند خراسان استانی مانند بوشهر سعی می

  .تواند کمک بسیاری در کاهش قیمت تمام شده داشته باشدرضوی، زنجیره شیر به طور کامل از صفر تا صد اجرا شده است که می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1396111۸00191۲ 
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 تامین منابع مالی

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۶تاریخ: 

 کندصندوق بیمه با کمبود اعتبار دست و پنجه نرم می

به  96-95میلیارد تومان غرامت مربوط به سال زراعی  100یک مقام مسئول گفت: صندوق بیمه محصوالت کشاورزی،هزار و 

عت،تجارت صن علی ابراهیمی پاک عضو هیات مدیره صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار.کشاورزان بدهکار است

، اظهار است صندوق بیمه، با بیان اینکه کمبود اعتبار، چالش اصلی پیش روی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزی

به کشاورزان  96-95میلیارد تومان غرامت مربوط به سال زراعی  100کرد: صندوق بیمه محصوالت کشاورزی تاکنون حدود هزار و 

 .بدهکار است

میلیارد تومان از این  400میلیارد تومان بود، افزود:  950، حدود 95-94وی با اشاره به اینکه میزان اعتبار صندوق در سال زراعی 

 .میلیارد تومان امسال به حساب کشاورزان واریز شد 500میزان سال گذشته و 

درصدی اعتبار صندوق بیمه در الیحه بودجه سال آینده بیان کرد: صندوق پیشنهاد تخصیص  35این مقام مسئول با انتقاد از کاهش 

نهادی در بودجه سال آینده هزار میلیارد تومان است میلیارد تومان به دولت داد، در حالیکه رقم اعتبار پیش 500اعتبار یک هزار و 

 . درصد تقلیل یافته است35که این رقم در مقایسه با اعتبار سال گذشته حدود 

اورزان جدید بیان کرد: استقبال کش بیمه محصوالت در سال زراعیابراهیمی پاک درباه آخرین وضعیت استقبال کشاورزان نسبت به 

 .درصد افزایش یافته است 30تا  ۲5سال قبل در مقایسه با مدت مشابه 

برای برخی محصوالت تولیدی ناشی از افزایش تعهد صندوق بیمه دستخوش تغییر  حق بیمه کشاورزانبه گفته این مقام مسئول 

 .و تحوالتی قرار گرفت

 میلیارد تومان از غرامت مرغداران ۱20پرداخت  

در پی آنفلوانزا فوق حاد پرندگان گفت: غرامت پرداختی به مرغداران  به مرغدارانغرامت پرداختی وی با اشاره به آخرین وضعیت 

میلیارد تومان آن به مرغداران  120 که است تومان میلیارد ۲10 حدود گذار تخم مرغ قطعه میلیون 19  ناشی از معدوم سازی

 .درصد دیگر در حال پرداخت است 30پرداخت شده و حدود 

به این فاجعه ملی از دولت انتظار می رود که اعتبار الزم به منظور پرداخت غرامت مرغداران را در اختیار صندوق به گفته وی؛ با توجه 

 .قرار دهد

http://www.yjc.ir/fa/news/64۲3۷۲۸/%D۸%B5%D9%۸6%D۸%AF%D9%۸۸% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۱۷تاریخ: 

 شودرقم محصول زراعی جدید معرفی می 25تا پایان سال جاری 

رقم  5رقم جدید شامل  ۲5رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نشست خبری اعالم کرد: تا پایان سال جاری 

آفتکش جدید کم خطر  30رقم برنج، همچنین  ۲رقم چغندر و 3رقم لوبیا،  3رقم نخود، یک رقم سیب زمینی،  ۲رقم جو،  3گندم، 

 .یافته جدید معرفی می شود 150،

قرارداد دانش فنی که بخش عمده آن منعقد شده انجام می شود، همچنین  50تا پایان سال افزود:  به گزارش خبرنگار ایانا، اسکندر زند

 شرکت دانش بنیان جدید تاسیس کردیم. 1۲ ردر حال حاض

وی با بیان اینکه در حوزه فعالیت های تحقیقات بین المللی پروژه بزرگی با موسسه تحقیقات بین المللی گندم و ذرت در سیمیت 

 است.الین پیشرفته و امید بخش گندم برای نان بهاره و زمستانه امسال وارد ایران شده  1۷00در حال انجام است گفت: 

شبه الین دست  ۷ژنوتیپ جاروک به  ۷0وی ادادمه داد: کار مشترکی با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری انجام شده که از بین 

 شبه الین مقاوم به بیماری ارقام جاروک را معرفی می شود. 4ایم که از این تعداد یافته

جفت مولد  500قزل آال در هفته جاری   از لحاظ تخم چشم زدهرئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار کرد: 

را   شده که به زودی به کمک بخش خصوصی دانش فنی تخم چشم زده قزل آال عاری از بیماری  را تکثیر  قزل آال  عاری از بیماری

 تکمیل می شود.

هزار تن می رسد، همچنین  600هزار تن بذور گواهی شده تولید شد که تا پایان سال به بیش از  330،  9۲وی عنوان کرد: سال 

میلیون  1۸انجام شد که این رقم تا پایان سال جاری نظارت بر بیش از  میلیون اصله نهال گواهی شده  15نظارت بر تولید  9۲سال 

 اصله نهال انجام می شود. 

هزار هکتار آن تحت نظارت الکترونیک  105ار مزرعه گواهی شده بذر وجود دارد که از این میزان هزار هکت ۲40زند در پایان گفت:

هسته های انواع   تن هسته های انواع بذور تولید می شود و در حال حاضر در زمینه 6500قرار گرفته و تا پایان سال بیش از 

 خودکفا هستیم.  ذرت و برنج  جو پنبه  نظیر گندم  بذور

http://www.iana.ir/fa/news/51۲95/%D۸%AA%D۸%A۷%D-9%BE%D 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۷تاریخ: 

 نوع لیمو ترش مقاوم به آفت جاروک در آینده نزدیک ۴معرفی 

ایم که این محصوالت به زودی معرفی خواهند نوع لیمو ترش مقاوم به آفت جاروک را آغاز کرده 4یک مقام مسئول گفت: کار تجاری 

اسکندر زند رئیس سازمان تحقیقات،  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.شد

آموزش و ترویج کشاورزی در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، با اشاره به اینکه در حوزه پژوهش و فناوری تا پایان 

 3م نخود، یک رقم سیب زمینی، یک رقم لوبیا، رق 2رقم گندم، سه رقم جو،  5رقم جدید معرفی خواهد شد، اظهار کرد:  ۲5سال، 

 .رقم چغندر قند، یک رقم برنج و تعدادی ارقام باغبانی معرفی خواهد شد

یافته جدید برای تمامی حوزه ها به  150تا پایان سال خبر داد و گفت: تا پایان سال،  آفت کش جدید کم خطر 30معرفی وی از 

 .کشاورزان معرفی خواهیم کرد

قرارداد انتقال دانش فنی در زمینه واگذاری دانش فنی بذر، نهال،کود شیمیایی و در حوزه  50زند؛ تا پایان سال با انعقاد به گفته 

 .های مختلف خاک و آب و گیاه پزشکی انجام خواهد شد

ی و بین المللی یک های فعالیت تحقیقاتدر حوزه :شرکت دانش بنیان خبر داد و افزود 1۲معاون وزیر جهاد کشاورزی از تاسیس 

الین پیشرفته بخش گندم  1۷00پروژه با موسسه تحقیقات گندم داریم که در این پروژه کار بزرگی اتفاق افتاد، به طوریکه حدود 

 .وارد ایران شد و کشت این الین ها در حوزه های الین گندم نان بهاره و گندم نان زمستانه داریم

 .وع لیمو ترش مقاوم به آفت جاروک را آغاز کردیم که این ارقام به زودی معرفی خواهند شدن 4این مقام مسئول گفت: کار تجاری 

از اقدامات مقابله با آفت بیماری جاروک و  را جدید باغات احداث و ژنتیک به مقاوم ایرانی الین پرشین به گفته وی؛ جایگزینی

 .بازسازی باغات لیموترش دانست

به کشورهای خارج دیگر وابسته نخواهیم بود، افزود:  واردات تخم چشم زدهزند با اشاره به اینکه در آینده ای نزدیک در زمینه 

 سازمان  جفت مولد عاری از بیماری تخم چشم زده برای قزل آال در هفته جاری را می توان از دیگر اقدامات مشترک 500تکثیر حدود 

 در و تکمیل را فنی دانش بیماری از عاری آال قزل زده چشم تخم زودی به خصوصی بخش کمک با که برشمرد فناوری و علم با

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برای تشخیص سریع و دقیق برخی بیماری ها از قبیل .داد خواهیم قرار تولیدکنندگان اختیار

کردیم، اما اکنون با بومی شدن این دانش در موسسه گیاه پزشکی و تجاری میجاروک، آنتی بادی های الزم را از سایر کشورها وارد 

دانش فنی تولید شد که بخشی از آن به  150به گفته وی؛ سال گذشته در مجموع .داشت نخواهیم  شدن آن دیگر به واردات، نیازی

 .بخش خصوصی و بخش دیگر به منظور ترویج بین کشاورزان توزیع خواهد شد

 تن فراتر خواهد رفت 500هزار و  6ته اولیه بذور از تولید هس 

 .تن هسته اولیه بذور تولید شود 500هزار و  6به گفته زند تا پایان سال پیش بینی می شود که بیش از 

را از دیگر  واکسن دام و طیورمیلیارد دوز در بخش  ۲.3هزار آمپول از پادزهرها و  140دوز،  ۲3وی تولید واکسن های انسانی تا 

 .اقدامات در حوزه تولید محصوالت فناورانه برشمرد

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: با توجه به رقابتی بودن تولید واکسن دام و طیور با سایر کشورها، بیش 

 .میلیارد دوز واکسن در این بخش وارد می شود 2.3از دوبرابر معادل 

 ۷تا  6واکسن،  9از  واکسن های انسانیوی با اشاره به اینکه در زمینه پادزهرها به طور کامل خودکفا هستیم، بیان کرد: در زمینه 

 .واکسن در موسسه رازی تولید می شود
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 نظارت بر مزارع تولید بذر الکترونیکی شد

 9۲هزار تن خواهیم رساند،این در حالی است که تا سال  600وی در ادامه تصریح کرد: تا پایان سال ظرفیت بذور گواهی شده را به 

 .هزارتن بذر گواهی شده توسط موسسه ثبت بذر گواهی شد 330تنها 

میلیون  1۸تا پایان سال به  رود می انتظار  میلیون اصله صورت گرفت که 115، نظارت بر تولید گواهی نهال، 9۲زند ادامه داد: تا سال 

 .اصله نهال برسیم

 .الکترونیک شده است مزارع تولید بذر هزار 105 بر نظارت  گفته این مقام مسئول؛به 

در دستور کار موسسه ثبت و گواهی قرار گرفته است، گفت: با  توسعه باغ های مادریمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 

 .باغ می رسد 4احداث یک باغ جدید مادری تا پایان سال، تعداد این باغ ها به 

 .درصد کودهای موجود در بازار تقلبی شناخته شدند، تولید آنها متوقف شد 1۸وی افزود: با توجه به آنکه 

 سرانه آموزش کشاورزان ارتقا یافت

به طور متوسط سرانه  9۲این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت سرانه آموزش بهره برداران بخش کشاورزی بیان کرد: در سال 

 .دقیقه ارتقا یافت ۲59دقیقه بود که امسال به حدود  56آموزش کشاورزان 

 متوسط سن کشاورزان ایران از اروپا کمتر است

کشاورز یک مروج  530کشاورز تنها یک مروج وجود داشت که هم اکنون برای هر  130 هزار و 3به ازای هر  9۲زند افزود: سال 

 .وجود دارد

 .کشاورز تحت یک مروج است 530تا  500به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی با اجرای طرح پهنه بندی در هر پهنه ای 

سال است  60متوسط سن آمار در اتحادیه اروپا  :سال اعالم کرد و گفت 53وی در بخش دیگر سخنان خود متوسط سن کشاورزان 

 .که کمیسیونر اتحادیه اروپا معتقد است به سبب پر ریسک بودن بخش کشاورزی ، جوانان انگیزه ای به کار در این بخش ندارند

ورزان و جزئیات درصد اطالعات کشا 95کشاورز در سامانه خبر داد و گفت: براین اساس بیش از  ۷30هزار و  3زند از ثبت اطالعات 

 . پهنه به ثبت رسیده است

  .صندوق توسعه خرد اعتبارات زنان روستایی تا پایان سال خبر داد ۸۲5وی از ایجاد 

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج در بخش پایانی سخنان خود از ابالغ قانون ذخایر ژنتیک برای اولین بار در کشور خبر داد 

ک در حال گذراندن مراحل پایانی خود در مجلس شورای اسالمی است که با ابالغ آن تمامی وزارتخانه ها و گفت: قانون ذخایر ژنتی

 .موظف هستند که برای مدیریت ذخایر خود سازو کار تشکیالتی به کار گیرند

/fa/news/http://www.yjc.ir64۲۸۷43/%D9%۸5%D۸%B9%D۸%B1%D9%۸1%DB 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۶تاریخ: 

 نیم نگاهی به توفیقات ایران در حوزه زراعت و باغداری/افزایش ضریب تولیدِ محصوالت استراتژیک

 .شودتوان کشور در بخش تولید محصوالت استراتژیک معطوف مییکی از توفیقات انقالب به حوزه زراعت و باغداری و ارتقای 

در تسریع فرآیند توسعه،  زراعت و باغدارینقش  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اقتصاد و انرژیبه گزارش خبرنگار 

ی در های تولیدی ایران در عرصه کشاورزیتظرف به نگاهی نیم با کننده است.خودکفایی و امنیت غذایی هر چه بیشتر، بسیار تعیین

ه، ددوران پیش از انقالب و توان کشور در دوران کنونی، به این واقعیت پی خواهیم برد که سیر و روند رشد ایران در حوزه اشاره ش

 .در طول چهار دهه گذشته با تحولی چشمگیر همراه شده است

از اولویت هایی بود که از همان ابتدای پیروزی انقالب اسالمی،  محصوالت استراتژیک در عرصه زراعی و باغیبه واقع، تامین 

تعیین شده، امروز شاهدیم قریب به مورد تاکید معمار کبیر انقالب، امام خمینی)ره( قرار گرفت و با عنایت به هدفگذاری تعریف و 

 .شوددرصد ار محصوالت اصلی و اساسی کشور در عرصه زراعی و باغی با اتکای به توان داخلی تامین می 90

تولید گندم، یکی دیگر از بخش های حساس و تعیین کننده در حصول استقالل و امنیت غذایی به شمار می رود که خوشبختانه با 

ضریب تولید این محصول نسبت به دوران پیش از انقالب حدود سه برابر رشد داشته که این ادعا با در نظر گرفتن  تدابیر اتخاذ شده،

 .میلیون تن( به سهولت قابل اثبات است 13افزایش میزان تولید گندم )

ولید شیر،گوشت، شیالت این روند در دیگر حوزه های مرتبط با زراعت و باغداری و تامین محصوالت غذایی استراتژیک همچون ت

 4۸4درصد، محصوالت زراعی  4۷۸غی با محصوالت برداشت افزایش و تقویت در کشور موفقیت میزان آمار طبق و...نیز مشهود است.

 .درصد است 1۸4درصد و گوشت مرغ، هزار و  ۲5۸درصد، شیر  4۷1هزار و  9درصد، شیالت 

 واردات محصوالت زراعی چندگاهی اخباری در البه الی سطور رسانه ها مبنی براگرچه شوربختانه باوجود این موفقیت ها، هر از 

و باغی منعکس می شود که توان و بنیه داخلی به راحتی قادر به تولید و تامین آن است، اما فارغ از این غفلت ها، آنچه که امروز در 

ب نیست و تمامی این توفیقات در شرایطی به دست آمده بخش زراعت و باغداری شاهد هستیم قابل مقایسه با دوران پیش از انقال

که کشور در سالیان گذشته از حیث منابع آبی و تغییرات اقلیمی ، با چالش های متعددی مواجه بوده و در حال حاضر نیز معضالت 

ت، اما ود ساخته اسزیست محیطی و طبیعی بسیاری بصورت فراگیر بعضا بخش وسیعی از اراضی جغرافیایی کره خاکی را درگیر خ

همچنان روند دستیابی به موفقیت ها به تناسب و فراخور شرایط موجود و آنچه که در دوران پیش از انقالب بوده مطلوب به نظر می 

رسد و به واقع کم نیستند محصوالت زراعی و باغی ایران که در بازار کشورهای جهان، به عنوان تولیدات مرغوب و درجه یک، عرضه 

 .فروش می رسندو به 

http://www.yjc.ir/fa/news/64۲5۷۲۸/%D9%۸6%DB%۸C%D9 
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 تخم مرغ
 فارس - ۹۶/۱۱/۱۸ : اریخت

 دهد مرغ گزارش میفارس از وضعیت بازار تخم

گذار میهن هزار تومان ایستاد رئیس اتحادیه مرغ تخم 15مرغ روی مرز مرغ دوا نکرد/ هر شانه تخمواردات هم دردی از قیمت تخم

ریزی مجدد، هزار تومان شده و با توجه به جوجه 15رفت، اکنون هر شانه حدود شد، قیمت باالتر هم میمرغ وارد نمیگفت: اگر تخم

  .شودتر میسال آینده متعادلمرغ از اردیبهشت تخم

ویژه در فصل پاییز و ـ اقتصادی ـ فاطمه بیات، طی دو سال اخیر با گسترش شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان به خبرگزاری فارس

ند تا حدی که بنا به تأیید وزیر جهاد کشاورزی های خود را معدوم کنها مجبور شدند، تا مرغزمستان در کشور بسیاری از مرغداری

گذار بودند، معدوم شدند و همین مسئله ها که عمدتاً مرغ تخمهای مادر در مرغداریدرصد از مرغ 30و حتی امسال  95در سال 

 .هم بریزدمرغ بهسبب شد که بازار تخم

مرغ تولیدی خود را در رقابت با ترکیه روانه بازار کشورهای اطراف از کرد تا تخمکه ایران تا پیش از این اتفاق، تالش میتر اینجالب

هزار تومان به فروش رسید و  1۷تا  16مرغ در بازار رقمی بین جمله بازار عراق کند، اما کار به جایی رسید که قیمت هر شانه تخم

یه بار ترکمرغ را صادر کرد که اینز واردات تخممرغ به دلیل کمبود عرضه مجورویه قیمت تخمستاد تنظیم بازار برای افزایش بی

 .محصوالتش را روانه بازار ایران نمود

ای و میادین های زنجیرهتومان روزانه از طریق فروشگاه 600هزار و  1۲مرغ تنظیم بازاری به قیمت هر شانه همچنین قرار شد تا تخم

 .بار به مردم عرضه شودمیوه و تره

رسد. البته هزار تومان به فروش می 15مرغ موضوع بازار را رصد کردیم و جالب آنکه همچنان هر شانه تخمپس از یک ماه از این 

 .تومان هم قیمت خورده است ۷00مرغ به که هر عدد تخمطوری تایی رقم بسیار باالتر است، به 9تایی و  6های کوچک بندیبسته

شد و این را هم نباید فروش کرد که بسیاری از قشر ومان به مردم فروخته میت 300ای مرغی که قبل از این موضوعات دانهتخم

 .کنندمرغ استفاده میضعیف جامعه برای تأمین منبع پروتئینی خود از تخم

 عوگو با خبرنگار اقتصادی فارس در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود توزیگذار میهن در گفترضا ترکاشوند رئیس اتحادیه مرغ تخم

ای مرغ را شانهشد، مردم باید هر شانه تخمها وارد و توزیع نمیمرغمرغ وارداتی قیمت همچنین باالست، گفت: اگر همین تخمتخم

گذار کشور از بین رفته است و زمان الزم است، تا دوباره درصد از مرغ تخم 30خریدند؛ چرا که به دلیل آنفلوانزا هزار تومان می ۲5

 .جایگزین شود

ی مرغ درب مرغدارمرغ بنا به نیاز بازار در سطح پایتخت خبر داد و گفت: اکنون هر کیلوگرم تخمتن تخم 50تا  30وی از توزیع روزانه 

 600هزار و  1۲و در بازار نیز  تومان 600هزار و  10ای شود، شانهرسد که با حساب سرانگشتی میتومان به فروش می 300هزار و  5

 .رسدمی تومان به فروش

برد تا این واحدها به تولید حدود یک سال زمان می مرغ خبر داد و گفت:ریزی مجدد واحدهای تولیدکننده تخمترکاشوند از جوجه

 .کن شده تا دوباره به تولید ما آسیب نزندمستمر برسند و امیدواریم بیماری آنفلوانزا با راهکارهای دامپزشکی ریشه

بینی کرد که تا فروردین به دلیل افزایش تقاضا و شرایط موجود بازار تا حدی به همین شیوه گذار میهن پیشتخمرئیس اتحادیه مرغ 

 .مرغ شاهد خواهیم بودتری برای بازار تخماست، اما از اردیبهشت به بعد شرایط متعادل

tp://www.farsnews.com/newstext.php?nn=ht1396111۸00054۸ 
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 تخم مرغ

 فودپرس ۱۳۹۶بهمن ماه  ۲۲یک شنبه 

 تومان ۷00تر شد/هر عدد؛ تخم مرغ گران

تومان و  ۷00قیمت تخم مرغ در بازار همچنان روند افزایشی طی می کند و هم اکنون نرخ هر عدد از این محصول به  <مواد غذایی

 .تومان رسیده است 1۸500هر شانه به 

روند افزایش قیمت تخم مرغ در بازار همچنان ادامه دارد، گزارشات میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد قیمت هر عدد تخم مرغ در  

 .تومان رسیده است 500هزار و  1۸تومان و شانه ای  ۷00مراکز خرده فروشی سطح شهر به 

حاد پرندگان در کشور و معدوم شدن چند میلیون مرغ تخم گذار دلیل افزایش قیمت براساس این گزارش، شیوع آنفلوانزای فوق 

 .تخم مرغ در بازار است

میلیون قطعه مرغ بر اثر شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور  ۲4به گفته مسئوالن سازمان دامپزشکی کشور تاکنون بیش از 

یمت ارز نیز باعث اختالالتی در حوزه واردات این کاال شده و واردکنندگان تمایل معدوم شده است؛ به گفته کارشناسان باال رفتن ق

 .چندانی به واردات تخم مرغ ندارند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=6f9c6c۷46c4d4c49a 
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 تولیدات باغی
 فارس - ۹۶/۱۱/۱۶ : تاریخ

 هزار تن سیب/ مشوق صادراتی دولت برای صادرات مازاد مرکبات 380صادرات 

میلیون تن مرکبات در کشور تولید شد که  5هزار تن سیب و  ۷00میلیون و  3معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال  

  .هزار تن سیب صادر شده است 3۸0ماه دولت برای صادرات مرکبات مشوق صادراتی در نظر گرفت و تا ابتدای بهمن

شست خبری که به مناسبت دهه فجر ، محمدعلی طهماسبی بعد از ظهر امروز در نخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

میلیون هکتار گلخانه در دنیا وجود دارد که عمده آن در کشورهای آسیایی است و از این میزان  3.5برگزار شده بود، خاطرنشان کرد: 

افه کنیم و تا هزار هکتار به این رقم اض 1۸هکتار گلخانه در ایران است و ما در برنامه ششم توسعه قصد داریم، تا  300هزار و  1۲

 .هزار هکتار برسد 60های کشور به باید سطح زیرکشت گلخانه 1404پایان سال 

سال است و ما تالش  15وری باغات اشاره کرد و گفت: عمر اقتصادی مفید باغات وی به راهکارهای افزایش عملکرد در هکتار و بهره

دار و با مدت مفید بیشتر اقدامات زیادی انجام دهیم، به طوری که اکنون ههای استاندارد، شناسنامایم، تا در راستای کاشت نهالکرده

 .کندنهالستان مجوزدار در کشور داریم که نهال مورد نیاز کشاورزان را تأمین می 365

از  دار در راستای جلوگیریمعاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه احداث باغ اراضی شیب

دار دیده شده هزار هکتار اراضی باغی شیب 500در برنامه ششم توسعه ایجاد  فرسایش خاک و کاهش مصرف آب اشاره کرد و گفت:

هزار  60ایجاد  96معاون حجتی به این نکته اشاره کرد که در سال .درصد دیگر اراضی ملی است 50درصد آن مستثنیات و  50که 

 .هزار هکتار آن انجام شده است 55ر در دستورکار است که تاکنون مطالعه داهکتار باغات در اراضی شیب

طهماسبی بخش اصلی سخنان خود را به میزان تولید مرکبات در کشور اختصاص داد و گفت: باوجود آنکه سال گذشته دچار 

ور تولید شده، تا حدی که دولت میلیون تن مرکبات در کش 5های مختلفی در بخش تولید مرکبات بودیم، اما امسال بیش از آسیب

 .یارانه صادراتی به این موضوع اختصاص داده تا تولید مازاد بر مصرف صادر شود

هزار تن سیب در کشور تولید شده که حدود  700میلیون و  3امسال  وی همچنین به میزان تولید سیب در کشور اشاره کرد و افزود:

روند و از مجموع سیب تولیدی تعبیری سیب درجه سه هستند که به صنایع فرآوری میهای صنعتی یا به هزار تن آن سیب 400

 .شودهزار تن آن در استان آذربایجان غربی تولید می ۲00یک میلیون و 

هزار تن  3۸0ماه بیش از تا ابتدای بهمن اشاره کرد و گفت: 96معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی به آمار صادرات سیب در سال 

 .گندیدهزار تن سیب در انبارها می 150سیب صادر شده است و اگر سیاست واردات موز به ازای صادرات سیب نبود، سال قبل 

هزار  800میلیون و  ۲گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی از تولید های گرمسیری و نیمهپور مدیرکل میوهدر ادامه این نشست حسن

 .بازارهای ما در این زمینه اشباع و انبارها پر است تن پرتقال در کشور خبر داد و گفت:

شوند، هایی که در ناحیه مدیترانه تولید میوی به کیفیت باالی پرتقال ایران در بین پرتقال سایر کشورها اشاره کرد و گفت: پرتقال

بار سمپاشی  ۲۷ده کنند، تا حدی دفعات از سموم کشاورزی استفابه دلیل مرطوب بودن بیش از حد هوا در آن منطقه مجبورند، به

شود، مضاف بر آنکه آفتابی که در ایران داریم، از اروپا کنند، اما در کشور ما گاهی به دلیل خشکی هوا اصالً سمپاشی انجام نمیمی

 .است C و E وضعیت بهتری دارد و در نتیجه پرتقال تولیدی در ایران حاوی مقادیر باالتری ویتامین

سوم ایران است و ما با وجودی که آب باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، اروپا سه برابر ایران بارندگی دارد، اما تبخیر یکبه گفته معاون 

درصد است، در نتیجه تولید محصول کیفیت خوبی دارد، اما هزینه  ۸ها مانند جهرم رطوبت نسبی کم داریم و در بحث شهرستان

 .رقابت با کشورهای دیگر نیستتولید به دلیل آبیاری باالست و قابل
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مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران هم در این نشست به ذخیره پرتقال کشور در استان مازندران اشاره کرد و گفت: در انبارهای 

ن است توما ۲00هزار و  ۲تا  500هزار تن پرتقال ذخیره شده که قیمت فروش آن در میادین رقمی بین هزار و  500مازندران باالی 

 .توانیم، تأمین کنیمو تا خردادماه نیاز بازار را می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1396111600146۷ 
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 تولیدات باغی

 فارس - ۹۶/۱۱/۲۲ : تاریخ

 دستورالعمل اجرایی ستاد گرده افشانی محصوالت باغی ابالغ شد

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ، دستورالعمل اجرایی ستاد گرده افشانی محصوالت سیب، گیالس، پرتقال، بادام و کلزا را  

  .در هشت استان کشور ابالغ کرد

 گرده ستاد اجرایی، دستورالعمل این اساس بر کشاورزی، جهاد وزارت رسانی اطالع پایگاه از نقل به فارس خبرگزاری به گزارش

ل سیب در آذربایجان غربی و خراسان رضوی، گیالس در استان های تهران و خراسان رضوی، پرتقال در استان های محصو افشانی

ای مازندران و اردبیل و کرمانشاه تشکیل می مازندران و فارس، بادام در استان های فارس و چهارمحال و بختیاری و کلزا در استان ه

 .شود

بنا براین گزارش، محمدعلی طهماسبی، ایجاد ارزش افزوده در محصوالت باغی و زراعی و پایداری کشاورزی از طریق گرده افشانی با 

ی مختلف از طریق گرده کلنی های زنبور عسل را بسیار مهم خواند و اظهار داشت: امروزه ارزش افزوده محصوالت کشاورزی کشورها

 .برابر ارزش محصوالت عسل و موم برآورد شده است 143تا  60افشانی کلنی های زنبور عسل بین 

 .برابر ارزش تولید عسل است 90وی افزود: در کشور ما ارزش اقتصادی گرده افشانی محصوالت زراعی و باغی به میزان 

اشت: گرده افشانی ناقص نه تنها مانعی در برابر تولید حداکثری محصول در معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اذعان د

 .محصوالت وابسته به حشره گرده افشان به شمار می رود، بلکه باعث کاهش کیفیت و عدم بازار پسندی محصول می شود

دورنمای امیدوار کننده ای را نشان می طهماسبی با بیان این که تولید، اشتغال زایی، صادرات و ارز آوری و روند گسترش باغداری 

دهد، تصریح کرد: در چنین شرایطی ساماندهی و منسجم کردن برنامه های باغی از جمله مدیریت گرده افشانی در راستای افزایش 

 .کیفی و کمی محصول و کاهش هزینه های تولید کنندگان می باشد

تاد گرده افشانی با مسئولیت رئیس سازمان جهاد کشاورزی، و یا معاونت افزود: در این جهت در هر استان هدف، ضروری است س  وی

بهبود گیاهی و اعضای مدیران باغبانی، زراعت، دام، سازمان حفظ نباتات و فعاالن بخش خصوصی و ترویج و مدیریت روابط عمومی 

 .تشکیل شود

ت جهاد کشاورزی تاکید شده است: هر استان برای هر محصول بنابراین گزارش در دستورالعمل اجرایی ابالغی معاون امور باغبانی وزار

هکتاری و همچنین در همان منطقه یک باغ یا مزرعه  ۲کیلومتر در سطح حداقل  10دو تا سه باغ یا مزرعه به فاصله هشت تا 

 .متر انتخاب شود 150آزمایشی تحقیقاتی با سطح 

ر یا زارع پیشرو است که هدف از گرده افشانی را پذیرا باشد و برای هر هکتار همچنین، انتخاب باغ یا مزرعه بر اساس شناسایی باغدا

 .باغ یا مزرعه چهار تا شش کندو با نظر ستاد استانی در نظر گرفته می شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139611۲۲00039۷ 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961122000397


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139 بهمن سوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 تولیدات زراعی
 فارس - ۹۶/۱۱/۱۶ : تاریخ

 معرفی رقم برنج پر محصول و کیفی گیالنه/ کیفیت تولید گندم داخل بهتر از نمونه وارداتی آن است 

و ارقام های به جز گیالن و مازندران محدود کنیم ایم، کشت برنج را در استانمعاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: سعی کرده

  .خو بی که پرمحصول و کیفی است، مانند رقم گیالنه معرفی شده است

، عباس کشاورز صبح امروز در نشست خبری گزارشی از عملکرد بخش کشاورزی ارایه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در استانهای به جز گیالن و مازندران محدود کنیم و ارقام خو بی که پرمحصول ایم کشت برنج را سعی کرده :کرد و گفت

 .و کیفی است، مانند رقم گیالنه معرفی شده است

وی همچنین توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی را عامل موثری در افزایش عملکرد در هکتار دانست و افزود: مبارزه با کرم ساقه 

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین در مورد توسعه کشت .بب بهینه شدن وضعیت کشت برنج شده استخوار برنج و آفت بالید، س

کردیم، ولی با توجه درصد شکر مصرفی کشور را وارد می 50چغندر قند و افزایش تولید شکر در کشور گفت: ما تا چند سال پیش 

 .ه پاییز منتقل کردیمبه مشکل کم آبی و محدود کردن کشت بهاره تولید چغندر قند را ب

 آنکه بر مضاف. است رسیده 94 سال در هکتار در تن 60 به 9۲ سال در تن 4۲ از قند چغندر هکتار در عملکرد وی یاد آور شد:

تن رسیده  ۷4رد در هکتار چغندر قند در کشت پاییزه به عملک هم امسال و است سوم یک پاییزه کشت در محصول این آب مصرف

 .است

درصد سطح زیر کشت چغندر قند در کشور کاهش یافته، اما در طول تاریخ رکورد تولید  65صراحت گفت که با آن که  کشاورز به

به ازای هر مترمکعب آب  ۸0چغندرقند شکسته شده و بیش از هشت میلیون تن چغندرقند تولید شده است. چرا که در اوایل دهه 

وی این را هم گفت که تا دو سال آینده اگر با همین روند .گرم رسیده است ۷50به شد، اما اکنون این رقم گرم شکر تولید می ۲30

 .رسیمپیش برویم و دو سه کارخانه در خوزستان احداث شود، در کنار مدیریت آب به خودکفایی در تولید شکر می

در جمهوری اسالمی از اروپا باالتر های روغنی در کشور اشاره کرد و گفت: ظرفیت کشت کلزا کشاورز همچنین به توسعه کشت دانه

درصد  13تا  12هم دو برابر خواهد شد و امیدواریم سال آینده  9۷شد و در سال  95کشت کلزا دو برابر سال  96است و در سال 

 .روغن مصرفی کشور را تولید کنیم

برای آنکه بتوانیم تولید شیر را در کشور  های بخش کشاورزی دانست و افزود:ای را از جمله چالشکشاورز کمبود کشت گیاهان علوفه

ای را وارد کنیم، در صورتی که اصل علوفه متکی بر یونجه است و اضافه کنیم، باید برخی گیاهان مانند یونجه، شبدر و ذرت علوفه

 .اهش یابدهای فارس، اصفهان و خراسان باعث شده تا سطح زیر کشت این محصول به شدت کای در استانهای منطقهخشکسالی

 رقم تنوع که رفتیم سورگوم اشاره کرد و گفت: به سراغ گونهوی از معرفی چند گیاه جدید که مقاوم به کمبود آب برای تولید علوفه،

مصرف آبی آن نیز کم است، در دستور کار قرار دارد عالوه بر آن  که ایعلوفه چغندر که برآن مضاف است، زیاد بسیار آن تکنولوژی و

 .ارزن که رقمی مقاوم به خشکی است و علوفه هم دارد، در دستور کشت قرار گرفته است

ای کرد و گفت: ذرتی که ما در معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت همچنین به ایجاد تنوع کشت ذرت در کشور هم اشاره

درصد  40رس را عرضه کردیم و بیش از های میانکرد، اما اکنون رقمروز دوره رشد را طی می 150کردیم باید ت میکشور کش

 .کنندهای کشت شده، اکنون از همین نوع هستند که طول رشد آنها کمتر و آب کمتری هم مصرف میذرت
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هزار هکتار از اراضی کشور به روش میکرو  35اکنون وی همچنین از گسترش آبیاری به روش میکرو در کشور خبر داد و گفت: 

 .شود که مصرف آب را تا حد زیادی کاهش داده استآبیاری می

 توانندنمی و داشته حساسیت نان در موجود گلوتن به افراد از بسیاری :گفت و داد خبر کشور در کینوا کشاورز همچنین از کشت گیاه

 کشت استان هفت در هکتار ۲4 در گیاه این فائو ند جایگزینی خوبی برای آن باشد و ما از طریقتوامی کینوا که کنند استفاده آن از

 هایاستان در اکنون و است خشکی و شوری به مقاوم گیاهی کینوا معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت تأکید کرد:.کردیم

 در کینوا سال آینده میزان کشت 5شده است و امیدواریم تا  تکش زابل شهر و یزد اصفهان، قم، رضوی، خراسان جنوبی، خراسان

 .دارد باالیی بسیار رقم داخل در آن خارجی مشابه اکنون که چرا برسد، هکتار هزار 30 به کشور

 تر از اراضی دیم اشاره کرد و گفت: به دنبال آنهای وزارت جهاد کشاورزی در راستای برداشت بهینهکشاورز همچنین به برنامه

هستیم کشت دیم از تک محصولی که فقط کشت گندم است به چند کشت چند محصولی توسعه دهیم که کشت غالت و علوفه در 

کیلوگرم  ۲00وری خوبی داشته باشد چرا که در مناطق سنتی از هر هکتار تواند بهرهکنار آن نیز از جمله محصوالتی است که می

 امیدواریم و ایمکرده شروع ایکاردا کیلوگرم هم برداشت شده که ما این طرح با 1500وش تا کنند، ولی در این رگندم دیم برداشت می

 .شود متحول کشور دیم کشاورزی آینده سال 4-3 ظرف

مان کنترل تولید است، چون عملکردها به وی همچنین در مورد تولید خوب محصوالت سبزی و صیفی در کشور هم گفت: ما مشکل

ریزد همانطور که در برخی مناطق گوجه فرنگی و هندوانه روی دست و با اندکی اضافه تولید بازار به هم می افزایش یافته شدت

 .کشاورز مانده است، یا به دلیل کشت نشائی پیاز و آبیاری نواری این محصول عملکرد بسیار باال رفته است

و تولید الیاف آن در کشور گفت: در سه سال گذشته که در  معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت همچنین در مورد کشت پنبه

کنند که با توجه به تحقیقات های خوبی در این حوزه فعالیت میدولت و چه در بخش خصوصی نهادسازی کردیم و اکنون تشکل

بینی ما این است و پیشدرصد رسیده  6بار رشد منفی تولید به مثبت انجام شده در حوزه کشت پنبه و بذر آن امسال برای نخستین

کشاورز در پاسخ به اینکه باالخره کیفیت گندم ایرانی پایین است یا منافع واردات برخی سبب .هزار تن برسیم 130است که به تولید 

اند و جالب این است که هر گندمی سه مقطع است که کیفیت گندم را زیر سؤال برده :تالش برای واردات گندم شده است، گفت

شان ایم که نشود و ما آزمایشاتی روی گندم وارداتی و تولید داخلی گرفتهشود، برای قرنطینه نمونه آن نگهداری میکشور میوارد 

مضاف بر آنکه درجه کیفیت گندم برای تولید محصوالتی مانند  است آن وارداتی نمونه از بهتر داخل گندم کیفیت تولیدداد 

 .صنایع و شیرینی اهمیتی ندارد و تنها برای تولید ماکارونی باید سمولینای آن باال باشد

هیچ کشاورزی در دنیا بدون کود میسر نیست و ما نصف اروپا کود  :وی همچنین در مورد وضعیت کیفیت کود در کشور هم گفت

 .نیم و با توجه به ایجاد نظام ثبت و ایجاد کد رهگیری کنترل بر روی کیفیت آنها را داریمکمصرف می

مورد آن گواهی تأیید  6400برند در نظام ثبتی بررسی شده که  ۸۲00معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت افزود: بیش از 

است که در برخی محصوالت فلزات سنگین مشاهده شد که بیش  گرفته و تعدادی هنوز در آزمایشگاه هستند و برخوردها تا بدانجا

 .کردیم پلمپ های مختلف تعطیل وکارخانه را در استان 15تا  10از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1396111600064۷ 
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 عی  تولیدات زرا

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۱۷تاریخ: 

 شودرقم محصول زراعی جدید معرفی می 25تا پایان سال جاری 

رقم  5رقم جدید شامل  ۲5رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نشست خبری اعالم کرد: تا پایان سال جاری 

آفتکش جدید کم خطر  30رقم برنج، همچنین  ۲رقم چغندر و 3رقم لوبیا،  3رقم نخود، یک رقم سیب زمینی،  ۲رقم جو،  3گندم، 

 .یافته جدید معرفی می شود 150،

قرارداد دانش فنی که بخش عمده آن منعقد شده انجام می شود، همچنین  50تا پایان سال افزود:  به گزارش خبرنگار ایانا، اسکندر زند

 شرکت دانش بنیان جدید تاسیس کردیم. 1۲ در حال حاضر

وی با بیان اینکه در حوزه فعالیت های تحقیقات بین المللی پروژه بزرگی با موسسه تحقیقات بین المللی گندم و ذرت در سیمیت 

 الین پیشرفته و امید بخش گندم برای نان بهاره و زمستانه امسال وارد ایران شده است. 1۷00در حال انجام است گفت: 

شبه الین دست  ۷ژنوتیپ جاروک به  ۷0ت علمی فناوری ریاست جمهوری انجام شده که از بین وی ادادمه داد: کار مشترکی با معاون

 شبه الین مقاوم به بیماری ارقام جاروک را معرفی می شود. 4ایم که از این تعداد یافته

جفت مولد  500ری قزل آال در هفته جا  رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار کرد: از لحاظ تخم چشم زده

را   شده که به زودی به کمک بخش خصوصی دانش فنی تخم چشم زده قزل آال عاری از بیماری  را تکثیر  قزل آال  عاری از بیماری

 تکمیل می شود.

 هزار تن می رسد، همچنین 600هزار تن بذور گواهی شده تولید شد که تا پایان سال به بیش از  330،  9۲وی عنوان کرد: سال 

میلیون  1۸انجام شد که این رقم تا پایان سال جاری نظارت بر بیش از  میلیون اصله نهال گواهی شده  15نظارت بر تولید  9۲سال 

 اصله نهال انجام می شود. 

یک هزار هکتار آن تحت نظارت الکترون 105هزار هکتار مزرعه گواهی شده بذر وجود دارد که از این میزان  ۲40زند در پایان گفت:

هسته های انواع   تن هسته های انواع بذور تولید می شود و در حال حاضر در زمینه 6500قرار گرفته و تا پایان سال بیش از 

 خودکفا هستیم.  ذرت و برنج  جو پنبه  نظیر گندم  بذور

http://www.iana.ir/fa/news/51۲95/%D۸%AA%D۸%A۷%D-9%BE%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/51295/%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139 بهمن سوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۶/۱۱/۱۸ : تاریخ

 ایران هفتمین تولیدکننده گوشت مرغ دنیاست/ سهم ایران از بازار جهانی مناسب نیست 

هفتمین تولیدکننده گوشت مرغ دنیاست، سهم مناسبی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایران با وجود اینکه 

  .از بازار جهانی را کسب نکرده است

از ارومیه، حسن رکنی ظهر امروز در مراسم افتتاح یکی از واحدهای تولیدی شرکت گسترش و توسعه  خبرگزاری فارسبه گزارش 

پروژه با اعتبار  500هزار و  3شود های دهه فجر امسال که در کشور افتتاح میبی، اظهار کرد: تعداد پروژهپرور آذربایجان غرصنایع به

 .باشدهزار میلیارد تومان مییک

میلیون تن افزایش  11۸میلیون تن به  9۷وی با اشاره به افزایش تولید محصوالت گوشتی در کشور، افزود: محصوالت کشاورزی از 

اون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه به رغم افزایش تولید محصوالت کشاورزی ولی تراز تجاری مع.یافته است

 .کشور رو به بهبود است های اخیر تراز تجاریهای صورت گرفته در سالکشور منفی بود، ادامه داد: با تالش

ریزی مقدار بودجه 9۲یشرو در تولید محصوالت کشاورزی است، تصریح کرد: سال های پغربی جزء استانوی با اشاره به اینکه آذربایجان

 .درصد رسیده است 15ها به ها کمتر از پنج درصد بود که امروزه بودجه زنجیرهدرصد و زنجیره 96خارج از زنجیره 

 :ردی در کشور کاهش یابد، خاطرنشان کوری باید افزایش یافته و هزینه تولید محصوالت کشاورزی و گوشترکنی با بیان اینکه بهره

 .شودوقتی تولیدکننده در زنجیره قرار بگیرد به خودی خود هزینه تولید کاهش یافته و بسیاری از مشکالت حل می

وی با اشاره به اینکه پس از تولید محصول مرحله بعدی حضور در بازار است، عنوان کرد: برای جلب توجه مشتریان باید در بحث 

 .بندی و تفکیک اجزای گوشت مرغ و طیور دقت کافی صورت بگیردبسته

شود، ابراز هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید می ۲50میلیون و  ۲معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 

چهار کیلوگرم است در واقع ایران  کیلو بوده در حالی که متوسط جهانی آن ۲۸کرد: سرانه مصرف و تولید گوشت مرغ در کشور 

هفتمین کشور دنیا در زمینه تولید گوشت مرغ هست؛ متوسط قیمت جهانی گوشت مرغ بین دو تا دو نیم دالر است پس با این وجود 

 .توان گفت قیمت آن در ایران بیشتر از جهان نیستنمی

شود و ایران باید سهمی در این زمینه ر جهان مبادله میمیلیون تن آن د 10وی بیان کرد: از مجموع تولیدات گوشت مرغ جهان 

 .داشته باشد و این امر قابل محقق شدن است زیرا بیشتر کشورهای همسایه ایران واردکننده گوشت هستند

مورد  رانیهای ایهای مختلف در نظر گرفته شود، عنوان کرد: اندازه مرغرکنی با بیان اینکه برای حضور در بازار جهانی باید سلیقه

دهد ایران پسند کشورهای جهانی نیست؛ در چند سال اخیر صدها هزار تن گوشت مرغ از ایران صادر شده است که این نشان می

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تا سه دهه .توانایی داشتن سهمی از بازار تجارت گوشت مرغ را دارد

کند هزار تن عبور می ۲00میلیون و  10های لبنیات و پروتئین بود، افزود: امروزه تولیدات جاری ایران از مله واردکنندهقبل ایران از ج

 .تن لبنیات از ایران صادر شده است ۸90و سال گذشته 

newstext.php?nn=http://www.farsnews.com/1396111۸001۲۷4 
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 تولیدات دام و طیور

 فارس - ۹۶/۱۱/۱۸ : تاریخ

 رأسی در کشور  ۱5هزار واحد پرواربندی  ۱0ایجاد 

  .ساله این بنیاد در سطح کشور استهای سهرأسی جزو برنامه 15هزار واحد پرواربندی  10مقام بنیاد تعاون سپاه گفت: ایجاد قائم

واحد طرح مردمی پرواربندی  ۲100از بیرجند، خضراهلل حیدرزاده صبح امروز در مراسم افتتاح فاز عملیاتی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ام پرواری واحدی د ۲100جنوبی، اظهار داشت: این مراسم نمادین آغاز فعالیت پروژه رأسی در کشور به نمایندگی در خراسان 15دام 

 .رأسی در سراسر کشور است 15

های کشور آغاز و اجرا شد و با توجه به موفقیت طرح به سایر وی با اشاره به اینکه این طرح به صورت پایلوت در یکی از استان

 .یاتی سازیمواحد در سطح کشور به همان شیوه عمل ۲100های کشور تعمیم یافته است، تصریح کرد: بنا داریم در سال اخیر استان

 .ساله این بنیاد در سطح کشور استهای سهرأسی جزو برنامه 15هزار واحد پرواربندی  10مقام بنیاد تعاون سپاه ادامه داد: ایجاد قائم

 .شوندبینی شده و با هدایت و کمک بسیج سازندگی ایجاد میحیدرزاده یادآور شد: این واحدها با منابعی که از طریق بانک انصار پیش

ب بینی شده دام سالم و مناسبرداران هستیم، افزود: در این راستا با منابع پیشوی با اشاره به اینکه در اجرای این واحدها در کنار بهره

 گیرد و همچنین علوفه و نهاده دام نیز به اندازه استانداردبرداران با هدایت و نظارت بسیج سازندگی قرار میخریداری و در اختیار بهره

 .رسدماهه به پایان می 9برداران قرار گرفته و بعد از یک دوره در اختیار بهره

های مربوط به طرح مقام بنیاد تعاون سپاه ادامه داد: همچنین بعد از این دوره فروش گوشت را طرف دامدار انجام و با کسر هزینهقائم

اران بردمیانگین حدود یک میلیون تومان به صورت ماهیانه سهم بهرهشود که به طور بردار میو منابع بانک مانده درآمد سهم بهره

ها اجرای های مختلف اشاره کرد و افزود: یکی از اهداف اصلی این طرحها در استانحیدرزاده به اهداف اجرای این طرح.است

 .های کالن رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی استسیاست

شود، اضافه کرد: بهترین اقدام برای هزار تن گوشت از خارج از کشور برای نیاز داخل وارد می 1۲0از وی با بیان اینکه ساالنه بیش

 .ها بوده که زمینه کمک به پرورش دام در کشور را فراهم کرده استکاهش واردات گوشت از خارج از کشور اجرای این پروژه

ها لید و تحت شعار از مزرعه تا سفره یکی دیگر از اهداف اجرای این طرحمقام بنیاد تعاون سپاه با بیان اینکه تکمیل زنجیره توقائم

شود به طوری که پرورش ها گام مثبتی در راستای ایجاد امنیت غذایی برداشته میگونه طرحاست، یادآور شد: همچنین با اجرای این

 .ت وارداتی وجود ندارددام در این واحدها تحت نظارت بوده و با تولید این واحدها دیگر نیاز به گوش

ویژه در روستاها دانست و اضافه کرد: مشکلی که دشمن با ها را کمک به معضل بیکاری بهحیدرزاده ضرورت دیگر اجرای این طرح

جاد توان گام مثبتی در زمینه ایها میتحمیل تحریم بر کشور ایران وارد کرده مشکالتی برای روستائیان داشته که با وجود این طرح

 .اشتغال در روستاها برداشته شود

 .های اجتماعی در جامعه خواهیم بودوی ادامه داد: با رفع مشکل بیکاری شاهد کاهش آسیب

 .ها توسعه یافته و تقویت شوندقائم مقام بنیاد تعاون سپاه خاطرنشان کرد: امید است این طرح

های صورت گرفته بینیدهیم، تصریح کرد: براساس پیشاین طرح قرار میحیدرزاده با بیان اینکه منابع را به صورت متمرکز در اختیار 

 .گیردها قرار میمیلیون تومان منابع وجود دارد که از طریق بانک انصار و بسیج سازندگی در اختیار این طرح 60برای هر واحد نیاز به 

قرمز  یابد تا در تأمین گوشتد: این طرح به قدری توسعه میوی با اشاره به اینکه کشورما نیاز زیادی به تأمین گوشت دارد، اضافه کر

 در: افزود و کرد اشاره هاطرح این اجرای راستای در شده ایجاد اشتغال میزان به  قائم مقام بنیاد تعاون سپاه.نیاز شویمدر کشور بی
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 این توسط گوشت تن هزار 11 تا هزار 9 بین ساالنه که شودمی ایجاد اشتغال نفر دو برای حداقل طرح این در رأس 15 واحد هر

 .شد خواهد تولید واحدها

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1396111۸000913 
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۱۸تاریخ: 

های دامپزشکی/ لزوم تغییر انشای بخشنامه چالش برانگیز صادرات های ایرانی با بسته ماندن قرنطینهتهدید نسل دام

 دام زنده

 .دهدباز نشدن قرنطینه تهدید بزرگی برای دامپروری کشور است و قاچاق دام زنده را افزایش می

 نژاد کی،دامپزش سازمان قرنطینه بازنشدن است معتقد گوشت و زنده دام صادرکنندگان ملی مجمع رئیس نایب نسب، کریمی خلیل

 را چیز مهه دامپزشکی قرنطینه: دهدمی توضیح ایانا خبرنگار با وگوگفت در امروز او. کندمی تهدید را گوسفند خصوص به کشور دام

 .افتدمی زنده دام قاچاقچیان دست به میدان واقع در نشود باز قرنطینه اگر اما کند،می قانونی و شفاف

گوید: هر زمانی که قانون منع صادرات وضع شد، قاچاق شود، میاو با اشاره به اینکه قاچاق دام زنده فقط از طریق بندرعباس انجام می

. البته نیروهای انتظامی با این به شدت رواج گرفته است. تا جایی که این اواخر هر هفته حدود هشت هزار راس دام قاچاق شده است

 کنند، اما باز هم اگر قانون صادرات تصحیح شود، مشکل به کلی حل خواهد شد.پدیده مقابله می

دهد: اگر قرنطینه باز باشد دامپزشکی اجازه صادرات کریمی نسب در مورد مشکل قاچاق و تهدید نسل دام پروار کشور توضیح می

 کند. شود. اما قاچاقچی دام هرنوع دامی را از کشور خارج میدهد و فقط دام نر صادرات میمیگوسفند ماده یا باردار را ن

گیرد. اصالت نژاد و قدرت باروری دام کشور نیز تقلیل پیدا کند: با این شیوه نسل دام کشور در معرض تهدید قرار میاو اضافه می

 کند. بنابراین امیدواریم که سازمان دامپزشکی کشور به این موضوع نیز توجه داشته و مشکل بخشنامه موجود نیز حل شود. می

دهد: در بخشنامه فعلی نوشته شده که در ازای نندگان دام زنده در مورد چالش موجود توضح مینایب رئیس مجمع ملی صادرک

صادرات یک کیلو گوشت، یک کیلو دام زنده صادر شود. اما این موضوع محل مناقشه شده است، زیرا از آنجا که سازمان دامپزشکی 

وگرم است، بنابراین باید انشای بخشنامه یاد شده تغییر کند. برای کیل 30کند و وزن هر راس دام حدود هر راس دام را قرنطینه می

 کیلو گوشت وارد شده، یک راس دام زنده صادر شود.  30مثال ذکر شود که به ازای هر 

گوید: در حال حاضر ما مشکل صادرات به کویت را نسب در مورد مشکل دیگری که در راه صادرات دام زنده وجود دارد، میکریمی

ای شرایط مستقیم صادرات دام زنده به کویت را اعالم کرده است. اداره قرنطینه کشور کویت با نامه ۲016پیش رو داریم. از سال نیز 

 این نامه به اداره دامپزشکی ارائه شده، اما از آن زمان تا به حال از سوی اداره دامپزشکی پاسخی نیامده است! 

زه صادرات مستقیم به کشور کویت را نداریم، دام از بندرعباس به عمان و از آنجا به کویت کند: در حال حاضر که اجااو اضافه می

رود. یعنی دام بیش از پنج روز در راه است. اما با اجازه صادرات مستقیم، دام از آبادان با هشت ساعت زمان به کویت حمل خواهد می

  کاهش تلفات دام تاثیر دارد، اهمیت مضاعف خواهد داشت./ شد. این فاصله زمانی در ماه های گرم سال که به شدت در 

http://www.iana.ir/fa/news/5131۲/%D۸%AA%D9%۸۷%D۸%AF% 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/51312/%D8%AA%D9%87%D8%AF%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139 بهمن سوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۶تاریخ: 

 ارزش افزوده مصوبه مجلس است معافیت چای وارداتی از مالیات بر

مسیحی در خصوص معافیت چای اعم از وارداتی و تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: این معافیت ها براساس 

 .قوانین مصوب مجلس اعمال شده است

به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی، درخصوص ابهامات مطرح شده  جوان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

قانون اساسی، هیچ  51عنوان داشت: به موجب اصل  مالیات بر ارزش افزودهاز  چای وارداتی و تولید داخلدرخصوص معافیت 

 .الیاتی نیز به موجب قانون مشخص می شودشود مگر به موجب قانون و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف منوع مالیات وضع نمی

، عرضه و واردات محصوالت کشاورزی فرآوری نشده اعم 13۸۷قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  1۲وی با بیان اینکه مطابق ماده 

ناد مفاد بند )ر( به است :از تولید داخل یا وارداتی در هنگام واردات و عرضه، از پرداخت مالیات و عوارض معاف گردیده است، گفت

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، چای از جمله محصوالت کشاورزی  33ماده 

 .فراوری نشده محسوب گردیده است

لید داخل و وارداتی مشمول و به استناد قوانین یاد شده، چای اعم از تو 96مسیحی در ادامه اظهار داشت: بنابراین، از ابتدای سال 

 .پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیست

 محصوالت کشاورزیمعاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور همچنین یادآور شد: در حال حاضر در خصوص سایر 

 .نظیر برنج و آرد نیز این معافیت هم شامل تولید داخل و هم واردات می باشد

چنانچه نظر مجلس محترم شورای اسالمی، حمایت از تولید داخل و مقابله با واردات باشد، این امر مستلزم اصالح  وی تاکید کرد:

 .قانون بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز مجری قانون خواهد بود

http://www.yjc.ir/fa/news/64۲۸111/%D9%۸5%D۸%B9%D۸%A۷%D9 
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 چای

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۷تاریخ: 

 حذف مالیات بر ارزش افزوده از واردات چای، به نفع تولید داخل نیست

 .گیرداز تولید داخل را میرئیس سازمان چای گفت: حذف مالیات بر ارزش افزوده از واردات چای، قدرت رقابت پذیری 

، محمدولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

د به نفع تولی واردات چای مناسبت دهه فجر برگزارشد، با اشاره به اینکه حذف مالیات بر ارزش افزوده ازدر نشست خبری که به 

تواند قدرت داخل نیست، اظهار کرد: با وجود آنکه در سال های اخیر مالیات بر ارزش افزوده چای داخلی حذف شد، اما این اقدام می

 .قرار دهدرقابت پذیری تولید داخل را تحت الشعاع خود 

میلیارد تومان یارانه به چایکاران پرداخت کرد، چراکه میزان  ۲۷وی افزود: دولت امسال به منظور حمایت از تولید داخل یکصد و  

 .های کارگری کشور نسبت به کشورهای تولیدکننده باالتر استبارندگی، تولید و هزینه

 هایامسال در انبارها باقی است،گفت: با توجه به آنکه فصل زمستان، ماه لیدیچای تو هزارتن ۸روزبهان با اشاره به اینکه کمتر از  

 3فروردین و اردیبشهت پرمصرف ترین فصل چای است، نگرانی مبنی بر فروش چای تولیدی وجود ندارد، چراکه حداقل در ایام عید 

 .هزارتن چای به مصرف می رسد

 .هزارتن چای در انبارها را رد کرد 15وی همچنین شایعات اخیر مبنی بر باقی ماندن  

های سنواتی باقی مانده در انبارها بیان کرد: برخی رئیس سازمان چای در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت چای 

 .است88تا ۸6و بخش دیگر مربوط به سال های  ۸۲تا  ۷9های سنواتی باقی مانده در انبارها مربوط به سال های چای

، توسط بانک ملی تسهیالت به کارخانه های چایبه سبب پرداخت  ۸۲تا  ۷9داد: چای های سنواتی مربوط به سال وی ادامه 

هزار تن آن تحت نظارت دستگاه مسئول با نرخ  3هزارتن حدود  30تحت اختیار این بانک است که با صدور مجوز دولت از مجموع 

 .ج شدندتومان جهت مصارف صنعتی از کشور خار ۷90هزار و  ۲

هزارتن  ۲0در اختیار تعاون روستایی است، بیان کرد: هم اکنون حدود  ۸۸تا  ۸6روزبهان با اشاره به اینکه چای سنواتی سال های  

 .باقی است که البته این میزان در گذشته بیشتر بوده است انبارهای تعاون روستاییچای در 

  

 ۲03هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  10۸امسال :ات چایکاران، گفتاین مقام مسئول درباه آخرین وضعیت پرداخت مطالب

درصد بهای برگ سبز تحویلی،  ۸9میلیون تومان معادل  500میلیارد و  1۸۷میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که تاکنون 

 .پرداخت شده است

 میلیون دالر ارزش مصرفی سالیانه چای کشور 600

 .کنند که این امر بیانگر اهمیت تولید این محصول استر از تولید چای امرار معاش مینف هزار 500  بیان کرد:روزبهان در ادامه 

وی با اشاره به دالیل اهمیت تولید چای گفت: ایجاد اشتغال مولد، نبود امکان کشت محصول دیگر در ارتفاعات باغات، ایجاد صنایع  

 .توان از دالیل اهمیت تولید چای برشمردرگانیگ و استراتژیک بودن را میجانبی و محصوالت دارای افزوده، نیمه ا

میلیون دالر چای در کشور مورد استفاده  600ساالنه  :این مقام مسئول با بیان اینکه یکی از کشورهای پرمصرف چای هستیم،گفت 

شی از شرایط اقلیمی را از نا تولیدی چای نظیر یب طعم و عطر و چای های باغ در آفات دفع سموم از نکردن استفاده گیرد.قرار می

 .جمله مزیت های تولید چای ایرانی است
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به  ۷6هزارتن در سال  300تولید برگ سبز چای از  :های اخیر گفترئیس سازمان چای با نگاهی به وضعیت تولید چای در سال 

 .چایکاران، تولید روند صعودی به خود گرفت رسید که خوشبختانه با افزایش حمایت از 9۲هزارتن در سال  ۸0کمتر از 

هزار هکتار باغات رها شده و پرداخت تسهیالت 4به بعد، احیای  93از سال  قیمت خرید برگ سبز چایدرصدی  150وی افزایش  

 .های اخیر اعالم کردبه زراعی بدون بهره را دلیل اصلی روند روبه رشد تولید در سال

صندوق حمایت  :را یکی از اقدامات جدی سازمان دانست و افزود 93از توسعه صنعت چای در سال روزبهان تشکیل صندوق حمایت 

میلیارد تومان می  5۸بزرگترین شرکت سهامی خاص در کشور بوده است که سرمایه کنونی آن به رقمی معادل  از صنعت چای

 .یل شدمیلیون تومان تشک 600میلیارد و  ۸رسد، در حالیکه در ابتدا با سرمایه 

میلیون تومان در اختیار چایکاران قرار گرفت، یادآور شد: در  500میلیارد و  31، تسهیالتی معادل 96وی با اشاره به اینکه در سال  

دستگاه هرس و برگ پین از طریق تسهیالت غیرنقدی و بدون سود در اختیار چایکاران قرار  600بیش از هزار و  96و  95سال های 

 .ه سیستم سوخت رسانی کارخانه های چای از گازوئیل سوز به سوخت گاز تغییر یافتگرفت، ضمن آنک

گذاری صنعت چای از دو میلیارد گذاری دانست و افزود: سرمایهرئیس سازمان چای مهم ترین پارامتر در یک صنعت را میزان سرمایه 

میلیارد تومان ارتقا  ۲۲شود که در سال زراعی جدید به یرسید و پیش بینی م 96میلیارد تومان در سال  19به رقم  9۲تومان سال 

 .یابد

 درصد رشد کرد ۱90درآمد چایکاران 

 در افزایش تولید برگ سبز چای،درصدی تولید برگ سبز چای در چهار سال اخیر خبر داد و گفت: با توجه به  35وی از رشد 

 .رسید 96ومان در سال میلیارد ت ۲03به  9۲میلیارد تومان سال  ۷0آمد چایکاران از 

ارتقا یافت،گفت: البته  96درصد در سال  ۲۲به  92درصد سال  1۷این مقام مسئول با اشاره به ابنکه ضریب خودکفایی چای از  

درصد رسیده بود که امسال خشکسالی تا حدودی این  ۲۸ضریب خودکفایی چای در سال گذشته به سبب شرایط مناسب اقلیمی به 

 .اثیر خود قرار دادموضوع را تحت ت

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره با برنامه های آینده سازمان چای تصریح کرد: برنامه ریزی به منظور افزایش تولید برگ  

گذاری در صنعت چای، ارتقای صنعت مکانیزاسیون، افزایش تولید چای ، افزایش سرمایهافزایش کیفیت چای ایرانیسبز چای، 

 .یب خودکفایی را بخشی از اقدامات پیش رو سازمان برشمردایرانی و ضر

http://www.yjc.ir/fa/news/64۲9۲11/%D۸%AD%D۸%B0%D9%۸1 
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 چای

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۲۰تاریخ: 

 افزایش یافت 20۱۷صادرات چای هند به ایران در سال 

 .میلیون کیلو افزایش داشت 4.15؛ ۲01۷پایگاه خبری ایندیا تایمز اعالم کرد: میزان صادرات چای هند به ایران در سال 

به نقل از پایگاه خبری ایندیا تایمز، بر اساس آمار، صادرات چای هند در سال   ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .میلیون کیلو رسید ۲40.۷سال گذشته یعنی  36با تقاضای باالی کشورهای مصر، ایران و چین به باالترین رقم در  2017

 .دمیلیون کیلو صادرات چای دست یافته بو ۲41.۲5به رکورد  19۸1آخرین بار هند در سال 

میلیون کیلو نسبت به سال قبل افزایش داشت. همچنین ارزش روپیه  1۸.۲3درصد، معادل ۸.۲، ۲01۷صادرات چای هند در سال 

 .درصد افزایش یافت 5.90ای چای صادر شده هند در این سال 

 .میلیون کیلو افزایش داشت 4.15، ۲01۷این گزارش حاکی است، میزان صادرات چای هند به ایران در سال 

http://www.yjc.ir/fa/news/643۲4۷5/%D۸%B5%D۸%A۷%D۸% 
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 چای

 فارس - ۹۶/۱۱/۱۷ : تاریخ

 سنواتی به خارج از کشور هزار تن چای 3کاهش تعرفه واردات چای به نفع تولید داخل نیست/ صادرات 

سنواتی باقیمانده در انبارهای دولت برای مصارف غیرانسانی و  هزار تن چای 30هزار تن از  3رئیس سازمان چای کشور گفت:  

  .دهدها را به بازار داخلی برای مصرف نمیصنعتی طی یک مزایده فروخته و صادر شده است و دولت اجازه ورود این چای

محمدولی روزبهان بعدازظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر و ارائه  ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

اخیراً وزارت صنعت عملکرد سازمان چای در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده، در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه 

شدت کاهش یافته است و این موضوع در تضاد با اقتصاد مقاومتی و تولید ای را اعالم کرده که تعرفه واردات چای خارجی بهمصوبه

داخل است که وی گفت: این مصوبه گمرک بر مبنای برنامه ششم توسعه است، اما هر اقدامی که منجر به کاهش قدرت رقابت تولید 

 .برابر واردات شود، به نفع ما نخواهد بود داخلی در

مالیات بر ارزش افزوده را از کارخانجات چای نگرفت و  96وی افزود: مضاف بر آنکه دولت برای حمایت از تولید چای داخلی در سال 

 .میلیارد تومان برای چای داخلی یارانه تعیین کرده است 1۲۸این موضوع را حذف کرد و در کنار آن 

هزار تن چای در  110تا  105زمان چای همچنین به آمار مصرف و تولید در داخل اشاره کرد و گفت: ساالنه رقمی بین رئیس سا

 .هزار تن چای تولید کنیم که مابقی آن باید از طریق واردات تأمین شود ۲4شود که امسال توانستیم کشور مصرف می

میلیون تن چای در جهان  6مقدار  ،۲016ر چین عنوان کرد و افزود: در سال ترین تولید کننده چای در دنیا را کشوروزبهان بزرگ

 .میلیون تن آن توسط کشور چین بوده است که مقام اول را در این زمینه دارد ۲تولید شد که 

ها بخشی باقیمانده در انبار با عنوان چای سنواتی و تعیین تکلیف آن گفت: این چای وی همچنین در مورد آخرین وضعیت چای

ای داشت که اند که دولت مصوبهگرفته و بدهی خود را پرداخت نکرده های چای واماست که کارخانه ۸۲تا  ۷9های مربوط به سال

 30ها وجه حق ورود به بازار داده نشود که میزان این چایها قرار بگیرد و به هیچهای باقیمانده در انبار تحت کلید بانکاین چای

تعیین تکلیف شد که فقط برای مصارف صنعتی به خارج از کشور صادر شود که مشتقاتی همچون رنگ  94وده که از سال هزار تن ب

 .و کافئین از آن استحصال شود

ها با نظارت سخت گیرانه سازمان ملی استاندارد، هزار تن از این چای 3ای که برگزار شد رئیس سازمان چای ادامه داد: طبق مزایده

گذاری شده به خارج از کشور ارسال شد و سیستم قیمتهای نظارتی دیگر پلمپسازمان غذا و دارو و سازمان ه سازمان چای،نمایند

 .ای بود که به داخل کشور ارزش بازگشت نداشته باشدآن به گونه

ها هم مربوط خش دیگری از چایتومان اعالم کرد و افزود: یک ب ۲۷90وی قیمت هر کیلوگرم چای فروخته شده از طریق مزایده را 

به اختالف حقوقی برخورد کرده و رأی نهایی  ۸۸تا  ۸6به اختالف بین یک خریدار خصوصی با کارخانجات چای بوده است که از سال 

 .هزار تن است ۲0صادر شده است که چای به سازمان تعاون روستایی برگشته و میزان آن حدود 

 .دهدها را به هیچ عنوان به داخل بازار نمیگونه چایورود اینروزبهان تأکید کرد: دولت اجازه 

 کشور دنیا 30کشت چای در *

شود و کشورهایی همچون انگلیس، روسیه و ترکیه کشور جهان کشت می 30روزبهان به این نکته هم اشاره کرد که چای در 

ق و پاکستان را هم اضافه کنیم که مصرف سرانه آنها بیش از ها عراترین کشورهای چای در دنیا هستند که البته باید به اینپرمصرف

 .کیلوگرم است ۲
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شد، خاطرنشان کرد: هزار تن برگ سبز چای در کشور تولید می 300، ۷0رئیس سازمان چای کشور بابیان اینکه زمانی در دهه 

ند، تا کشت نکنند و این موضوع سبب شد که به به کشاورزان یارانه داد ۸3نشده و اشتباه در سال متأسفانه با یک تصمیم کارشناسی

 .سوم کاهش یابدمرتبه میزان تولید به یکیک

 هزار هکتار فعال است ۲1.5هزار هکتار باغ چای  ۲۸از  *

فعال  9۲هکتار آن در سال  500هزار و  1۷هزار هکتار باغ چای در مازندران و گیالن داریم که  ۲۸وی در ادامه افزود: در حال حاضر 

برداری رسیده هکتار برای بهره 500هزار و  ۲1کاران دادیم، اکنون این رقم به زراعی و ارائه تسهیالتی که به چایبود و با کارهای به

هزار تن چای در کشور مصرف  110به گفته روزبهان از نظر تولید و سطح زیر کشت ایران رتبه پانزدهم جهان را دارد و ساالنه .است

درصد از چای  ۸5تا  ۸0زمان چای کشور با اشاره به اینکه باغات چای غیرقابل جایگزینی هستند تصریح کرد: رئیس سا.شودمی

زدگی شده و یا در کشت شده در کشور ما در ارتفاعاتی قرار دارند که آب ندارند و دیم هستند و حتی اگر در فصل سرما دچار یخ

 های چای از بین برود با جنگلکه اگر بوتهشوند، درصورتیسازی کرده و دارای برگ میتابستان بسوزند، باز در دو ماه بعد خود را باز

 .شویمای مواجه میمخروبه

عمل آوری یک بوته چای گذاری زیادی انجام شده است و افزود: برای بهوی چای را یک کاالی استراتژیک دانست که روی آن سرمایه

های تولیدشده در دنیاست که ی به ثمر بنشیند، مضاف بر آنکه چای ایرانی جزو معدود چایسال زمان الزم است تا باغات چا ۷تا  5

 .نشیندبدون استفاده از سم به بار می

تن چای خشک تولید کردیم، ولی امسال با کاهش  500هزار و  31روزبهان در مورد میزان تولید کشور هم گفت: سال گذشته 

سال اخیر و بهبود کیفیت،  3شده طی های انجامسازیکه به دلیل فرهنگتر از آن اینرسید. مهم هزار تن ۲4ها این رقم به بارندگی

 .رسدماند و همه به فروش میای در انبارها باقی نمیهیچ چای تولیدشده

موعه خود های دولتی که همچنان از چای داخلی برای مصارف مجرئیس سازمان چای کشور خطاب به برخی دولتمردان و سازمان

تر اند که چای ایرانی سالمکنند و این موضوع را درک کردهکنند گفت: برخی اوقات مردم از مسئوالن جلوتر حرکت میاستفاده می

 .است و باید از تولید داخل حمایت کرد نه آنکه چای خارجی را مصرف کنیم که کیفیت آن هم چندان مشخص نیست

 های چای و کشاورزانت به کارخانهمیلیارد ریال تسهیال 3۱5پرداخت  *

نیز  93این تسهیالت در سال خبر داد و گفت:  96کاران در سال میلیارد ریال تسهیالت به کارخانجات چای و چای 315وی از ارائه 

 .گرفته شدسال تنفس در نظر  ۲ساله و  5زراعی باغات چای آغاز شد ک وام بدون بهره با بازپرداخت کار ارائه تسهیالت برای به

میلیارد تومان برگ سبز  ۲03کاران از محل خرید تضمینی برگ سبز چای هم گفت: امسال روزبهان در مورد پرداخت مطالبات چای

 .میلیارد تومان آن پرداخت شده است 1۷۸چای خریداری شده که تاکنون 

ایرانی گفت: سازمان برنامه و بودجه، ارتش، سپاه  ها نسبت به خرید چایرئیس سازمان چای کشور با تقدیر از عملکرد برخی سازمان

 .اند که خود جای تقدیر داردو وزارت جهاد کشاورزی اقدام خوبی در خرید چای ایرانی برای مصرف زیرمجموعه خود انجام داده

ewstext.php?nn=http://www.farsnews.com/n1396111۷0014۷0 
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 چای  

 فارس - ۹۶/۱۱/۲۰ : تاریخ

 هزار تن افزایش یافت ۴واردات چای ایران از هند  :20۱۷در سال 

  .هزار کیلوگرم بیشتر چای از هند خرید 150چهار میلیون و  ۲01۷ایران در سال  

نسبت به سال پیش از  ۲01۷بیانیه ای اعالم کرد این کشور در سال به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، هیئت چای هند در 

 ۲40.6۸درصد بیشتر چای صادر کرد و میزان صادرات این کشور به  ۸.۲آن به علت تقاضای خوب از سوی ایران، مصر و چین، 

 .میلیون کیلوگرم رسید

، هند، دومین صادرکننده چای در جهان، چای سی تی سی را بیشتر به مصر، پاکستان و انگلیس و نوع ارتودکس را رویترزبه نوشته 

 .به عراق، ایران و روسیه صادر می کند

میلیون  1۲۷۸.9یک درصد افزایش یافت و به  ۲01۷بود که تولید چای این کشور در سال  این هیئت در بیانیه دیگری اعالم کرده

 .کیلوگرم رسیده است

 6.16صادرات به مصر  .سال گذشته به شمار می رود 36این میزان صادرات چای، باالترین میزان در ، رسانه های هندی به نوشته

 .میلیون کیلوگرم افزایش یافته است 2.80میلیون کیلوگرم، به چین  4.15میلیون کیلوگرم، به ایران 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139611۲0000400 
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 چای 

 فارس - ۹۶/۱۱/۱۹ : تاریخ

 رسدبرداری میبه بهره 98ماه/ سد پلرود در سال  کاران تا پایان بهمنپرداخت بدهی چای

 ماه جاریکاران پرداخت کرده است گفت: تا پایان بهمننماینده مردم رودسر در مجلس با اشاره به اینکه دولت سهم خود را به چای 

  .شودکاران پرداخت میمانده سهم دولت به چایسهم کارخانجات و باقی

اسداهلل عباسی پیش از ظهر امروز در هر مراسم اهدای سند مالکیت روستایی در بیجارگاه علیا  از رودسر، خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .بخش کالچای اظهار کرد: همه باید تالش و همکاری کنیم تا توان تولید در کشاورزان باالتر برود

مانده آن با شده و باقی کاران پرداختچای ماه امسال خبر داد و افزود: سهم دولت بهکاران تا پایان بهمنوی از پرداخت بدهی چای 

 .شودماه جاری پرداخت میسهم کارخانجات تا پایان بهمن

تصریح کرد: این  96میلیارد تومان اعتبار برای سد پلرود در سال  35رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به تخصیص عضو هیئت

 9۸کنیم سد پلرود در سال بینی میشود و پیشکشاورزی منطقه می آبگیری شده که موجب تحول در آب شرب و 9۷سد در سال 

های انقالب حضوری تأثیرگذار داشتند؛ ما مسؤوالن وی افزود: با توجه به اینکه مردم این منطقه در همه صحنه.برداری برسدبه بهره

سند مالکیت اهالی روستای بیجارگاه علیا  جلد 1۷3به گزارش فارس، .وظیفه داریم در حد توان خود نسبت به آنان ادای دین کنیم

نفر با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، فرماندار و جمعی از مسئوالن شهرستان  6بخش کالچای صادرشده که امروز به 

 .رودسر تحویل روستائیان داده شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139611190014۲6 
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 حبوبات
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 خاک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139 بهمن سوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 خرما
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۶تاریخ: 

 کندخرید توافقی خرما دردی از باغداران دوا نمی

از  شود و تأثیری در حمایتپایان فصل برداشت، خرید توافقی خرما تنها به نفع دالالن تمام میدبیر انجمن خرما گفت: با توجه به 

 .باغداران نخواهد داشت

با اشاره  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی اصغر موسوی دبیر انجمن خرما در گفتگو با خبرنگارعلی

کند، اظهار کرد: با توجه به پایان فصل برداشت، خرید کنونی به نفع کشاورز دردی از باغداران دوا نمی خرید توافقی خرمابه اینکه 

 کند.نیست و تنها از منافع دالل حمایت می

داران به سبب کمبود باغ ساله همه  برداشت را راهکار مناسب جهت حمایت از کشاورز دانست و گفت:وی خرید توافقی خرما در فصل 

 هب  کنند کههای خود، چند ماه قبل از فصل برداشت اقدام به پیش فروش محصول خود به دالالن مینقدینگی و پرداخت بدهی

 راچ کند نمی دوا دردی کشاورزان از حمایت منظور به خرما فقیتوا خرید بر مبنی روستایی تعاون سازمان اخیر تصمیم خاطر همین

  .محصولی دست باغداران باقی نمانده است اکنون هم که

تولیدکننده خرما در جهان بود، گفت: هم اکنون مصر رتبه نخست و  سال گذشته نخستین ۲0موسوی با تأکید بر اینکه ایران در 

 .ای نه چندان دور عربستان جایگاه ایران را خواهد گرفتآیندهایران رتبه دوم تولید را داراست و در 

هزار تُن از  400تا  350هزار تُن اعالم کرد و افزود: همه ساله  900را حدود  96-95این مقام مسئول، تولید خرما در سال زراعی 

 .شودصادرات ضایعات، خوراک دام می منسجم برنامه و فرآوری نبود سبب به  این

 .شودهزار تُن به بازارهای هدف صادر می 100تا  ۸0هزار تُن در داخل مصرف و  550تا  500وی از مجموع تولید، به گفته 

در بازار، تصریح کرد: با توجه به آنکه هر کیلو خرما در فصل برداشت با  قیمت خرمادبیر انجمن خرما با انتقاد از افزایش روز افزون 

شود که هزار تومان در بازار عرضه می ۲0تا  1۸های ن از باغداران خریداری شد، اما اکنون با قیمتهزار توما 3تا  500هزار و  ۲نرخ 

 .کنندگان است در حالیکه مسئوالن جهت به کارگیری راهکارهای تعادل قیمت، گوش شنوا ندارنداین امر اجحاف در حق مصرف

http://www.yjc.ir/fa/news/64۲3۷00/%D۸%AE%D۸%B1%DB%۸C% 
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 خرید تضمینی/خدمات
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
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 روغن
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 زعفران
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 زیتون
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۶تاریخ: 

 هزار تومان 20تولید زیتون کاهش یافت/ نرخ هر کیلو زیتون کنسروی 

 .تاس شده روروبه محصول افت با امسال زیتون، تولید میزان گذشته، سال سرمازدگی عضو شورای ملی زیتون گفت: با توجه به

، در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  گفتگو با خبرنگارنادر جاللت عضو شورای ملی زیتون در 

 .ستا شده روروبه محصول افت با لامسا تولید میزان گذشته، سال سرمازدگی خصوص کاهش تولید زیتون، اظهار کرد: با توجه به

 .هزارتن از این رقم زیتون کنسروی و مابقی روغن زیتون است ۷0هزارتن میوه زیتون حدود  100وی گفت: از مجموع 

های قبل، بیان کرد: بخشی از این نوسان قیمت، ناشی از تورم و بخش دیگر در ماه افزایش قیمت زیتونجاللت با اشاره به دالیل 

 .تر و مشتری پسند بودتولید محصول درشت

 .عضو شورای ملی زیتون؛ نوسان نرخ دالر را ناشی افزایش قیمت روغن زیتون دانست

هزار  ۲0تا  13بسته به کیفیت از  و زیتون کنسروینرخ هر کیل :هزار تومان اعالم کرد و افزود 50وی نرخ هر لیتر روغن زیتون 

 .تومان است

گرم است که در پنج  ۲00جاللت با انتقاد از سرانه پایین روغن زیتون در کشور تصریح کرد: هم اکنون سرانه مصرف روغن زیتون 

 .گرم افزایش دهیم 500ین رقم را به سال آینده با حمایت دولت به منظور پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی در نظر داریم که ا

اکثرا  روغن زیتون های قاچاق :گیرد، بیان کردوی با اشاره به اینکه بخشی از واردات روغن زیتون از مبادی غیررسمی صورت می

 .پومیس)تفاله زیتون( و بی کیفیت هستند که از طریق مرزها وارد کشور می شوند

 .است رسیده هزارتن 6 تا 5  ه به سرانه مصرف روغن زیتون، میزان به وارداتاین مقام مسئول در خاتمه گفت: با توج

http://www.yjc.ir/fa/news/64۲3۷۲6/%D۸%AA%D9%۸۸%D9%۸4%DB% 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۶بهمن ماه  ۲۲یک شنبه 

 نابودی قاتل خاموش با مواد غذایی خوشمزه

گویند، رژیم غذایی سالم و مصرف برخی مواد غذایی نقش موثری در کنترل بیماری که به آن قاتل خاموش هم می <غذا و تغذیه

 .دارد

گویند، هم می به این عارضه قاتل خاموش .کندها افزایش پیدا میفشار خون بیماری مزمن است که در آن، فشار خون در شریان 

 .زیرا در بیشتر مواقع هیچ عالمتی ندارد، رژیم غذایی سالم و مصرف برخی از مواد غذایی نقش موثری در کنترل فشار خون دارد

 .دارد (blood pressure)مصرف این ساالد و اسموتی خوشمزه تاثیر چشمگیری در کاهش فشار خون

 مواد الزم برای تهیه ساالد رژیمی فشار خون

 عدد یک                                رخیا

 حبه ۲                   سیر خرد شده

  چهارم یک                         پیاز کوچک

 خوریچای قاشق نصف                      سرکه سیب

 خوریچای قاشق نصف                 شیره درخت افرا

 طرز تهیه ساالد رژیمی فشار خون

 .ریزیمدهیم و داخل کاسه مینازک برش میخیار را -

 .سیر و پیاز خرد شده را به مواد اضافه کنید-

 .کننده افرا و در صورت تمایل اندکی شوید را هم به ساالد بیفزایید و مواد را به خوبی با هم مخلوط کنیدسرکه سیب، شیرین-

 دالیل مناسب بودن ساالد برای مبتالیان به فشار خون

شود. میزان بیش از اندازه سدیم یکی از غنی از پتاسیم است؛ این ماده معدنی سبب تعادل در میزان سدیم در بدن می خیار، منبع

 .علل اصلی بروز فشار خون باال است

دهد. فیبر به همچنین خیار سرشار از فیبر است؛ بنابراین مصرف آن میزان فشار و کلسترول خون را کاهش می

 .کندو بهبود روند کاهش وزن هم کمک می ۲از دیابت نوع  (prevention)پیشگیری

 .سیر هم نقش موثری در تنظیم میزان نیتریک اکسید درون سلولی و فشار خون دارد

 مواد الزم برای تهیه اسموتی رژیمی فشار خون

 فنجان نصف                    شیر بدون چربی

 فنجان نصف                     ماست کم چرب

 نفنجا نصف                           فرنگیتوت 

 عدد یک                        موز خرد شده

 تیکه یک           کیوی پوست کنده شده

 غذاخوری قاشق یک                             تخم کتان
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 طرز تهیه اسموتی رژیمی فشار خون

 .کنید. توت فرنگی، موز خرد و کیوی پوست کنده شده را به مواد بیفزاییدکن بریزید و ماست را به آن اضافه شیر را در مخلوط

وانید تکن بریزید تا با هم به خوبی مخلوط شوند. در صورت تمایل میتخم کتان را به این مخلوط اضافه کنید و مواد را در مخلوط

 .کنید چند برگ شاهی خرد شده هم به این ترکیب اضافه و دوباره مواد را با هم مخلوط

 .ای چند بار میل کنیدتوانید هفتهاین اسموتی را می

  چند نکته درباره اسموتی رژیمی فشار خون

 .برای مقوی شدن بیشتر این اسموتی از شیر نارگیل استفاده کنید

 و C هایویتامینتوانید مقدار کمی اسفناج و نصف فنجان چغندر پخته را هم اضافه کنید. اسفناج و چغندر حاوی به این ترکیب می

Aشود که به باز شدن عروق خونی و ، آهن، منیزیم و نیترات هستند. نیترات موجود در این سبزیجات به اسید نیتریک تبدیل می

 .کندکاهش فشار خون کمک شایانی می

.ir/Post.aspx?Id=http://www.foodpress۸9dc5a9dd۷1b436۲bdb0 
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 سالمت

 فودپرس ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱5یک شنبه 

 دمنوشی برای کاهش ریفالکس ناشی از اضطراب

 (heart beat)قلب تپش کاهش و معده تخلیه بهبود ریفالکس، کاهش برای( هم با همراه) محمدی گل و دمنوش به <غذا و تغذیه

 .کنداضطرابی سودمند است و برانگیختگی هیجانی را تعدیل می

شوند. بهتر است به جای چای معمول، روزی دو بار این دمنوش دچار ریفالکس می (Stress)کسانی که در پی رویارویی با استرس

  .را حدود یک ساعت بعد از غذا بنوشند

خوب دم بکشد تا مزه آن گس و دبش درآید. این دمنوش باید بدون برای اثربخشی بهتر، این دم نوش بهتر است. دمنوش خوبِ  

  .کننده )چه قند و چه نبات یا عسل( نوشیده شودکننده یا با کمترین اندازه شیرینشیرین

آوری و بهبود روحیه خیلی خوب است. گل سرخ بخشی، خوابگاهی عصاره گل سرخ را در بینی بچکانید برای آرامش اعصاب، آرامش

 .گذاردای طبع گرم است که بر سیستم اعصاب تاثیر مثبت میدار

دلیل هشود ببوییدن گل سرخ و گالب برای بهبود سردرد های ناشی از گرمی بسیار خوب است. اینکه در مراسم عزا از آن استفاده می

خشکی رفته است لذا تحمل صبر بر  خوابی هستند لذا مغز آنها رو به حرارت واین است که افراد عزادار دچار استرس و غم یا کم

 .مصیبت را بیشتر می کند پس مفرح )شادی بخش( است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=35ef4afe1e5c4465۸3af۲f۸۷۸۷ 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 فارس - ۹۶/۱۱/۱۷ : تاریخ

 آال در کشور زده ماهی قزلقانون ذخایر ژنتیکی در مجلس نهایی شد/ تالش برای تولید انبوه تخم چشم

ایم، اما تاکنون قانونی برای ورود و خروج مواد ژنتیکی در کشور نداشته :رئیس آموزش، تحقیق و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت

  .شوداین قانون در مجلس نهایی شده و تا پایان سال به ما ابالغ می

اسکندر زند امروز در نشستی خبری که به مناسبت ایام دهه فجر در سازمان تحقیقات،  ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

گزار شد، به دستاوردهای بخش تحقیق و پژوهش در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: در آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی بر

زمینی، لوبیا، کنیم که بیشتر آنها مربوط به حوزه گندم، سیبرقم جدید معرفی می ۲5، 96بخش پژوهش و فناوری، تا پایان سال 

شود، ارقام بذری از جمله گندم به مبنی بر اینکه گفته می زند در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس .جو، نخود، چغندر قند و برنج است

عنوان یک کاالی استراتژیک کیفت الزم را ندارد و چه کارهایی در این حوزه برای افزایش عملکرد در هکتار این محصول انجام 

صالح نژاد این محصول محققان گویم که در حوزه گندم و بذر گندم جزو کشورهای پیشرو هستیم و در اایم، گفت: به جرأت میداده

نژادی گندم، ذرت و ارقام پنبه کارهای خوبی انجام شده است، البته در حوزه برنج نیز ارقام پرمحصول خوبی داریم که در حوزه به

ی از کبسیار خوب است، ولی با ذائقه ایرانی جور نیست و به دنبال بذرهای هیبریدی در زمینه ارقام بومی هستیم که رقم گیالنه ی

  .آنهاست

ایم که یکی از آنها بذر سبزی و صیفی است ضعف داریم و ورود نکردهوی اضافه کرد: البته این را قبول داریم که در برخی جاها نقطه

های های بین المللی همچون سیمیت و ایکاردا پروژهکند، اما با سازمانکه از حوزه ما خارج است و بخش خصوصی در زمینه آن کار می

میلیون  500کنند و ساالنه رقمی حدود المللی در این زمینه با ما کار میمؤسسه تحقیقات بین 14ایم که المللی را آغاز کردهبین

  .کنیمالمللی که در کشور ما وجود دارد، دریافت میدالر بودجه خارجی برای تحقیقات بین

 150ی این مؤسسه اشاره کرد و گفت: تا پایان سال این تعداد به مصرف از سوخطر و کمکش کمآفت 130زند همچنین به معرفی 

اند، درصد که در بازار هم بوده 1۸ایم که از بین آنها هزار برند فرمول کوهی را تحت نظارت قرار داده ۸رسد، مضاف بر آنکه نوع می

  .ایمتقلبی شناخته شده و از تولید آنها جلوگیری به عمل آورده

های بذر، قرارداد در بخش 5نین از انتقال دانش فنی به بخش خصوصی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: معاون حجتی همچ

های ایم، تا بتوانیم در حوزهبنیان جدید ایجاد کردهشرکت دانش 1۲نهال، شیالت و کود به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و 

  .المللی هم فعالیت کنیمبین

های مهم برای زده ماهی هم که یکی از نهادهموزش و ترویج جهاد کشاورزی در مورد تولید تخم چشمرئیس سازمان تحقیقات آ

زده پرورش ماهی در کشور است، گفت: در این زمینه هنوز وابستگی داریم، اما طرحی علمی در سازمان شروع شده تا تخم چشم

آال را در مرحله اول جفت از تخم ماهی قزل 500م که در این راستا آال را که عاری از بیماری است در کشور خودمان تولید کنیقزل

  .ایمتکثیر کرده

  .زده ماهی را از منابع داخلی تأمین کردزند اظهار امیدواری کرد تا به زودی و با همکاری بخش خصوصی بتوان تخم چشم

شود که خود عالوه بر خروج ارز اال وارد کشور میه قزلزدمیلیون دالر تخم ماهی چشم ۲0وی به این نکته هم اشاره کرد که ساالنه 

  .تواند عامل انتقال و بروز بیماری آبزیان در تولیدات داخلی باشدمی

های گذشته بخش معاون آموزش، تحقیق و ترویج وزارت جهاد کشاورزی همچنین در مورد بیماری جاروئک لیموترش که طی سال

نوع  ۷0ایم از بین برده، گفت: طی دو سال اخیر با مطالعاتی که در کل باغات ایران داشته زیادی از درختان لیموترش کشور را
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اند و احتمال اینکه به جاروئک لیموترش مبتال شوند، بسیار اندک است و یک تر بودهایم که چهار نوع آن مقاوملیموترش کشف کرده

سازی شده تا مقاوم تر و بدون ایم که البته این نوع خالصبازار کرده نمونه با عنوان پرشین الیم را جایگزین لیموترش موجود در

  .مشکل تکثیر شود

شود، با ارقام مقاوم و جدید وی این نوید را داد که باغات لیموترش استان فارس که بیشتری حجم لیموترش در آنجا کشت می

   .لیموترش بهسازی شود

شده را به مرور در باغات نهادینه کنیم، چرا که یکی از مشکالت اصلی های گواهییم نهالوی همچنین به این نکته اشاره کرد که بتوان

میلیون اصله  1۸شده داشتیم که اکنون به بیش از میلیون اصل نهال گواهی 15، 9۲ما در کشور همین موضوع است که در سال 

  .رسیده است

شود، خاطرنشان کرد: تاکنون باغ مادری برای مزارع بذر نداشتیم الکترونیکی میزند همچنین با اشاره به اینکه نظارت بر مزارع بذر 

اما سال گذشته سه باغ و امسال نیز یک باغ جدید احداث کردیم چرا که برای توسعه باغبانی در کشور باید باغ مادری تولید و کیفیت 

  .هکتار بذر گواهی شده داریم ۲30ها را افزایش دهد. در کنار آن نهال

زند همچنین از نهایی شدن قانون ذخایر ژنتیکی در مجلس خبر داد و گفت: یکی از دستاوردهای خوبی که تا پایان سال به ما ابالغ 

 .شدای عمل میمان در کشور نداشتیم و سلیقهشود، همین قانون است چرا که پیش از این قانونی برای ورود و خروج مواد ژنتیکیمی

های بهداشت، جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از محیط زیست شود تا وزارتخانهای تعریف میهمین راستا سامانهوی اضافه کرد: در 

و مجازاتهایی را برای خروج غیرقانونی مواد  سازوکار تشکیالتی را برای مدیریت ذخایر ژنتیکی در دستورکار قرار دهند و حتی جرم

  .رسد اتفاق خوبی باشدژنتیکی کشورمان مشخص شده که به نظر می

هزار پهنه تقسیم  10ایم که کشور را به وی در پایان همچنین به این نکته اشاره کرد که باز برای توسعه اراضی کشاورزی قول داده

  .پهنه آن تشکیل شده است 600هزار و  ۷کنیم که تاکنون 
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 شیالت

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۲۳تاریخ: 

 رسدهزارتن می 200پرورش ماهی در قفس به 

 .هزارتن خواهد رسید ۲00حجتی گفت: تا پایان برنامه ششم توسعه، تولید ماهی در قفس به 

حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم  محمود ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

د برگزارشد، با اشاره به اینکه بعد از انقالب سرمایه گذاری قابل توجهی در دولت تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه که در وزارت جها

باتوجه به عنایت مقام معظم رهبری که توجه ویژه ای به بخش آب  :یازدهم و دوازدهم در بخش کشاورزی صورت گرفت، اظهار کرد

گونه ای که در صورت بهره برداری مناسب از این  و خاک دارند، در سال های اخیر سرمایه گذاری مناسبی در بخش صورت گرفت به

 .منابع ،امکان تامین نیاز کشور از منابع داخلی وجود دارد

به گفته وی؛ برای تحقق بهره برداری مناسب از منابع آب و خاک از صندوق توسعه ملی اعتبارات مناسبی در اختیار بخش قرار 

براین اساس با استفاده از ابزارهای مورد نیاز امکان  :محیط زیست سازگار است،گفت حجتی با اشاره به اینکه تمامی اقدامات با.گرفت

 .رفع نیاز کشور وجود دارد

فعالیت های خوبی صورت گرفت، بیان کرد: یک کشاورز از تولید گل نرگس  مناطق دیم زاراین مقام مسئول با اشاره به اینکه در 

 .میلیون دالر درآمد کسب کرد و همچنین از کشت گل محمدی در مناطق دیم زار درآمد مناسبی به دست آوردند ۲5

های مغفول در یکی از ظرفیت پرورش ماهی در قفس :وی با اشاره به اینکه ظرفیت مناسب در کشت ماهی در قفس داریم،گفت

 . رود که سازمان شیالت در سال های اخیر توجه ویژه ای به این امر داشتندبخش به شمار می

هزارتن اعالم کرد و گفت: این درحالی است که در پرورش ۲00وزیر جهاد کشاورزی مجموع تولید آبزی پروری کشور یک میلیون و 

 .جود داردماهی در قفس ظرفیت یک میلیون تنی و

 .هزارتن خواهد رسید ۲00به گفته وی؛ تا پایان برنامه ششم توسعه تولید ماهی در قفس به 

 میلیارد دالر منابع به حوزه آب و خاک کشور ۱0اختصاص  

 هزار هکتار از اراضی دشت سیستان، 300میلیارد دالر به حوزه آب و خاک کشور گفت: اجرای طرح آبرسانی به  10وی از اختصاص 

 ، جلوگیری توسعه سیستم های نوین آبیاریهزار هکتار برای نخستین بار در کشور طرح  46طرح انتقال آب تا مزرعه در سطح 

 .از فرسایش خاک و توسعه آبخیزداری و... همه به دلیل عنایت ویژه مقام معظم رهبری به بخش کشاورزی است
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 شیالت

 ایران اکونا - ۱۳۹۶/ بهمن /  ۱۶دوشنبه , 

 دهه ۴درصدی تولیدات شیالت ایران در  3500رشد 

 36سال از عمر جمهوری اسالمی ایران افزایش  39معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تولید محصوالت پروشی شیالتی و خاویاری در

 .هزار تن رسیده است 150برابری داشته و به یک میلیون و

 .است داشته برابری 36 افزایش خاویاری و شیالتی محصوالت تولید ایران اسالمی انقالب پیروزی از بعد: کرد اظهار حسن صالحی

 تن هزار 90 و میلیون  یک به  1395هزار تن بود که این رقم در سال  3۲میزان تولید این محصوالت  135۷وی افزود: در سال 

 .است شده آبزیان انواع تن هزار 150 و میلیون یک تولید برآورد نیز جاری سال برای و رسیده

الب در توجهی داشته است؛ در ابتدای پیروزی انقبنابراین گزارش، ایران در بخش صنایع تبدیلی محصوالت شیالتی نیز پیشرفت قابل

 .است رسیده شرکت 140  تا  130کشورمان تنها یک کارخانه تولید کنسرو ماهی وجود داشت که امروز به 
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 شکر
 فارس - ۹۶/۱۱/۱۸ : تاریخ

 در آستانه خودکفایی شکر قرار داریم 

یون و میلبه یک معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با بیان اینکه در آستانه خودکفایی شکر قرار داریم، گفت: امسال نزدیک

  .نیز نیاز به واردات شکر نخواهیم داشت 9۷هکتار تولید داشتیم و در سال  1۲0هزار تن شکر از  930

اره به زنی باغ مادری گردو در تویسرکان با اشاز تویسرکان، عباس کشاورز ظهر امروز در مراسم کلنگ خبرگزاری فارسبه گزارش 

اینکه بزرگترین وظیفه جهاد کشاورزی تقویت امنیت غذایی است اظهار کرد: هر میزان که برای ما ممکن است نیاز غذایی جامعه را 

 .ها در داخل تولید کنیمبا اولویت انرژی، پروتئین و مکمل

شود افزود: با توجه به کم آبی، شرایط ید میدرصد پروتئین در داخل تول 92درصد انرژی و بیش از  ۸0وی با اشاره به اینکه بیش از 

 .های تکنولوژی این عدد خوبی استاقلیمی و محدویت

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با اشاره به خودکفایی تولید گندم و عدم ضرورت واردات در این محصول، گفت: در آستانه 

 .خودکفایی شکر قرار داریم

ر تحویل چغندر مشکالتی داشتیم، گفت: بنده به عنوان خدمتگزار کوچک از همه کشاورزان عذرخواهی وی با بیان اینکه امسال د

 .کنم، این مهم را نظم خواهیم دادمی

نیز نیاز به واردات  9۷هکتار تولید داشتیم و در سال  1۲0هزار تن شکر از  930میلیون و کشاورز بیان کرد: اما امسال نزدیک به یک

 .داشتشکر نخواهیم 

های مختلف چون باغبانی، میلیون تن کاال در بخش 5وی با بیان اینکه در بحث صادرات توفیق باالی داشتیم اظهار کرد: بیش از 

 .زراعت، لبنیات، ماهی... صادرات داریم که این مهم نشان دهنده توفیق نسبی است

ی وردو مولفه دانست و گفت: اولین مشکل پایین بودن بهرهمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت مشکالت کشاورزی کشور را 

 .در حوزه کشاورزی است

درصد  6وری داشته باشیم افزود: طی چهار سال اخیر، هر سال ها بهرهوی با تاکید بر اینکه باید از منابع به ویژه آب بیش از این

ها شناسایی کنیم بر همین اساس راه حلابد ما بحران آب را حل میسال آینده ادامه ی 6وری از آب را افزایش دادیم اگر این امر بهره

ی وری کلید ارتقا و بهبود و هنر اقتصاددار باشیم تاکید کرد: بهرهوری وفاکشاورز با بیان اینکه همه باید به بهره.و عملیاتی شده است

رآمد های کازود: تکنولوژی به معنای مدیریت فنی، یافتهوی دومین مشکل در حوزه کشاورزی را تکنولوژی خواند و اف.کندرا ایجاد می

 .جدید و سرمایه است
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۲۳تاریخ: 

 تومان 650درصد افزایش یافت/ قیمت واقعی هر کیلو شیر خام هزار و  20قیمت تمام شده شیر خام 

درصد افزایش  30تا  ۲0های دامی،اکنون قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام رئیس اتحادیه دامداران گفت: با توجه به افزایش نرخ نهاده

 .یافته است

 ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی در گفتگو با خبرنگار حسین نعمتی رئیس اتحادیه دامداران ایران

درصد افزایش یافت که 100های تولید از قبیل یونجه از افزایش نرخ تمام شده شیرخام خبر داد و گفت: در روزهای اخیر، نرخ نهاده

 .این امر به شدت نرخ تمام شده تولید شیرخام را باال برد

های لبنی حداکثر فزود: اکنون کارخانهتومان اعالم کرد و ا 650با احتساب حداقل سود، هزار و  شیرخاموی قیمت تمام شده هر کیلو 

تومانی سه سال گذشته کمتر  440کنند که این قیمت از نرخ مصوب هزار و تومان خریداری می 340هر کیلو شیرخام با نرخ هزار و 

که در صورت رسد های لبنی به گوش میهایی مبنی بر کاهش نرخ خرید شیرخام از سوی کارخانهنعمتی ادامه داد: اخیرا زمزمه.است

 .شودتحقق این امر، صنعت دامداری نابود می

های دامی، بیان کرد: در چند ماه اخیر نرخ هر کیلو ذرت، جو و سویا به رئیس اتحادیه دامداران با اشاره به آخرین وضعیت نرخ نهاده

ه تولید هر کیلو گوشت قرمز و درصد افزایش یافت که این امر حداقل قیمت تمام شد 100درصد و یونجه  30تا  ۲0طور متوسط 

نرخ وی با انتقاد از افزایش همه ساله قیمت محصوالت لبنی، بیان کرد: در چند سال اخیر، .درصد گران کرد 30تا  ۲0شیر را 

دهد، چندین بار افزایش یافت در حالیکه نرخ شیرخام با وجود آنکه ماده اولیه تولید محصوالت لبنی را تشکیل می محصوالت لبنی

 .درصد گران شد ۷تا  6تنها 

نعمتی تصریح کرد: با توجه به آنکه نگاه دولت بیشتر به سمت مصرف کننده است، از این رو با نوسان غیر قابل توجه شیرخام با 

 .برد تا قیمت ها شکسته شوندواردات محصول، میزان عرضه را باال می

http://www.yjc.ir/fa/news/6433۷49/%D9%۸۲%DB%۸C%D9%۸5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6433749/%D9%82%DB%8C%D9%85


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139 بهمن سوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۱۱/۲۰ : تاریخ

  96ها داد/ افزایش واردات روغن در سال های فنی وزارت بهداشت انحصار واردات برنج را به هندیشاخص

برند که ما به دنبال تنوع مقاصد ها را باال میها همواره در فصل واردات ما قیمتهندیمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، گفت: 

  .های فنی وزارت بهداشت فقط با برنج هندی تطبیق داردوارداتی هستیم اما شاخص

تر اعالم کرده بودید که قرار است مقاصد پاسخ به اینکه پیش، در خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی یزدان سیف در گفت

وارداتی برنج تنوع پیدا کند اما این اتفاق نیفتاده، گفت: این مساله به خاطر آن است که وزارت بهداشت صرفا مبادی واردات را به 

 .برنج را از هند تامین کرد توانها فقط میاند که بر اساس آن شاخصهای فنی گذاشتههند اختصاص داده چرا که شاخص

دهند و ما در تالش هستیم که از کشورهایی همچون اوروگوئه، ها را افزایش میها هر سال هنگام واردات برنج قیمتوی افزود: هندی

وارد کرد اما به توان از آن برنج البته پاکستان هم یکی دیگر از کشورهایی است که می پاراگوئه و آرژانتین برنج خود را تامین کنیم

 .شود این امکان وجود ندارددلیل آنکه مبادالت آنها با دالر و مبادالت تجاری ما با یورو انجام می

وی در مورد وضعیت واردات روغن به کشور هم گفت: ذخایر استراتژیک ما به اندازه کافی تامین شده است اما حجم واردات ما نسبت 

دانست و افزود: به جای اجرای  96ی دلیل این موضوع را تغییری در قانون بودجه سال و.به سال گذشته افزایش داشته است

های روغنی بسته و تصویب کردند که این امر های تجاری در حوزه واردات و صادرات نمایندگان مجلس عوارضی برای دانهسیاست

ها به ای از سوی بانکه موضوع عدم اختصاص ارز مبادلهخبرنگار فارس ب.مقداری واردات را تسهیل کرد و واردات روغن افزایش یافت

افتد، گفت: ای بگیرد چرا این اتفاق نمیواردکنندگان برنج اشاره کرد و پرسید با وجود اینکه برنج جزو اقالمی است که باید ارز مبادله

 .دات برنج اختصاص یابدای برای واربنا به دستور رئیس جمهور و تصویب کارگروه تنظیم بازار باید ارز مبادله

هایی که ثبت سفارش در ها همواره در ماهطی چند سال اخیر به دلیل افزایش واردات برنج از هند، هندی به گزارش خبرنگار فارس،

ح بخشی به مقاصد وارداتی اصالدهند که این مساله باید با تنوعایران آزاد است قیمت هر تن برنج خود را چند صد دالر افزایش می

به گزارش فارس اتحادیه اروپا به تازگی به دلیل باقی ماندن بقایای سموم در برنج باسماتی هند واردات این برنج را به اتحادیه .شود

 .ها برای جبران این ممنوعیت به بازار ایران دوخته شده استممنوع کرده است و چشم امید هندی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139611۲0000461 
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 صادرات و واردات

 فارس - ۹۶/۱۱/۲۰ : تاریخ

 هزار تن افزایش یافت ۴واردات چای ایران از هند  :20۱۷در سال 

  .هزار کیلوگرم بیشتر چای از هند خرید 150چهار میلیون و  ۲01۷ایران در سال  

نسبت به سال پیش از  ۲01۷به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، هیئت چای هند در بیانیه ای اعالم کرد این کشور در سال 

 ۲40.6۸کرد و میزان صادرات این کشور به  درصد بیشتر چای صادر ۸.۲آن به علت تقاضای خوب از سوی ایران، مصر و چین، 

 .میلیون کیلوگرم رسید

ی سی را بیشتر به مصر، پاکستان و انگلیس و نوع ارتودکس را ، هند، دومین صادرکننده چای در جهان، چای سی ترویترزبه نوشته 

 .به عراق، ایران و روسیه صادر می کند

میلیون  1۲۷۸.9یک درصد افزایش یافت و به  ۲01۷این هیئت در بیانیه دیگری اعالم کرده بود که تولید چای این کشور در سال 

 .کیلوگرم رسیده است

 6.16صادرات به مصر  .سال گذشته به شمار می رود 36، این میزان صادرات چای، باالترین میزان در رسانه های هندی به نوشته

 .میلیون کیلوگرم افزایش یافته است 2.80گرم، به چین میلیون کیلو 4.15میلیون کیلوگرم، به ایران 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139611۲0000400 
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 صادرات و واردات

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۲۱تاریخ: 

 صنایع تبدیلی کشاورزی با هدف صادرات محصول ساخته شودکارخانجات 

در کنار اهمیت همکاری های سفارتخانه های کشورمان در کشورهای هدف، غیبت شرکت های تولیدی بزرگ و صاحب نام برای 

 .صادرات، از بزرگ ترین مشکالت صنایع غذایی ایران برای باز شدن موانع صادراتی کشورمان است

ضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی اتاق ایران و مدیرعامل شرکت تالونگ، در مورد مهدی معصومی، ع

بروز تراشیده شدن موانع صادرات کشورمان که از جمله آن ها صادرات مواد غذایی به ویژه به کشورهای همسایه یا ناحیه آسیای 

به وجود موانع کلیدی و استراتژیک پیش روی صادرات اشاره کند. او در عین حال  می دهد بیشتر  میانه و بعضا عراق است، ترجیح

که نقش کمک دیپلماسی به توسعه صادرات و رفع موانع آن در کشورهای هدف را حائز اهمیت می پندارد، می گوید: اما در کنار این 

نیز توجه داشت که خود ما نیز معموال شرکت های  دست اقدامات و رایزنی های دیپلماتیک در کشورهای هدف، باید به این نکته

تولیدی را به شکل عام و برای محصول داخلی طراحی و ایجاد کرده ایم. در واقع یک شرکت برای محصول داخلی ایجاد می شود و 

، در حالی که برای در واقع سایز، ذائقه و سلیقه داخلی را پاسخ می دهد، بعد در یک مقطعی به او فشار می آوریم که صادرات کند

 .صادرات ساخته نشده است. در صورتی که در کشوری مانند ترکیه، کارخانجات با هدف صادرات ساخته می شوند

معصومی معتقد است: تمامی زیرساخت ها هم برهمین اساس تعریف و اجرا می شود. او توضیح می دهد: مثال مواد اولیه ای که وارد 

است، یک سری عوارض به آن تعلق می گیرد، به برخی از آن ها ارزش افزوده تعلق می گیرد، پس  می کنیم چون برای تولید داخل

قیمت تمام شده باال می رود و امکان صادرات وجود ندارد. در حالی که اگر شرکتی برای داخل تولید می کند و تولید برای صادرات 

 .ارد دیگر برای صادرات باید متفاوت باشدهم دارد، شرایطی مانند عوارض و ورود موقت و بسیاری از مو

معصومی ایجاد خط تولیدی را فقط برای صادرات ضروری می داند و می افزاید: مثال برای ورود کاالیی که برای صادرات استفاده می 

ه، هزینه های هزار تن تخم مرغ به قصد صادرات تولید شود، مواد اولی ۲00شود، عوارض وضع نشود، یا مثال هدف گذاری کند که 

 .اش و همه شرایطش باید متفاوت از تولید داخل باشد

معصومی معتقد است، با امکانات و ظرفیت و دانش فنی که در این حوزه در ایران وجود دارد، اگر تعاریف برای تولید صادراتی متفاوت 

اهد بود. به گفته او، هم اکنون کشور ما در تولید از تولید داخل باشد، ایران از جمله قوی ترین کشورهای صادرکننده صنایع غذایی خو

تخم مرغ و مرغ از نظر تکنولوژی مواد اولیه و بسیاری از فرآورده های این دو محصول از پیشرفته ترین کشورهاست، اما توان صادرات 

 /.نداریم

iana.ir/fa/news/http://www.51319/%DA%A9%D۸%A۷%D۸%B 
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 صادارت و واردات

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۲۱تاریخ: 

 همه چیز به کام واردکنندگان

گمرک جمهوری اسالمی ایران با ابالغ دستوری اعالم کرد؛ عرضه و واردات انواع چای از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف 

ناگهانی که مورد اعتراض جمعی از نمایندگان استان گیالن نیز قرار گرفته است موجب انتقاد زیادی در حوزه چنین تصمیم  .شد

تولید و توسعه داخلی این محصول قرار گرفته است. کشورهای سریالنکا، هند، کینیا در رده عمده ترین صادر کنندهای چای سیاه به 

 .انند امارات، چین و... نیز به طور پراکنده و کم وارد می شودایران قرار دارند.البته از کشور های دیگر م

 ولید ت کارشناس مدیریت-مجید فردصفاری

جایی انکار ناپذیر یافته است. این   در الگوی مصرف غذایی جامعه ما  سال است که بتدریج 1۲0نوشیدنی سحر انگیز چای کمتر از 

دمنوش وفادار در تمامی دهک های سنی، درآمدی و در هر برنامه از جشن و یا مراسم عزا و از بامداد تا شامگاه هر روز، یار غار و 

 تصادی بیش از کاالرا چه از نظر وابستگی جامعه و نیز از نظر اق  بنابراین اگر اهمیت چای  کشورمان بوده است.  همراه زندگی مردم

 های اساسی از قبیل شکر و روغن و..... ندانیم اما خیلی کمتر نیز نخواهد بود.

تنها در بخشی از اراضی استان گیالن وسطح   داخلی به لحاظ نیاز به خاک اسیدی و شرایط اقلیمی خاص خود  گرچه تولید چای

نظام متعادل مصرف   مل تامین نیاز داخلی در همسویی با صرفه جویی وکمتری در غرب آستان مازندران میسر است . اما اگر همه عوا

هماهنگ شود چه بسا وابستگی به واردات چای به طور چشمگیری کم خواهد شد . سیاستی که اگر در مدیریت تولید و نیز بخش 

 تدریجی آن تبدیل نمی شدند.به مولفه ای برای نابودی   هرگز زنجیره واردکننده های آن  بازرگانی کشور همسویی می یافت

هزار تن در سال یود.  15هزار تن و میزان واردات کمتر از  ۷0درنیمه اول دهه هفتاد میزان تولید چای در دواستان شمالی بیش از 

سطوح اراضی چایکاری به بمیزان چشمگیری کاهش یافته و از آن سو مصرف   متاسفانه به موازات دو برابر شدن جمعیت کشورمان

ویال و از آن سو دروازه های سخاوتمند   باغات چای و تبدیل آنها به  افزایش یافته است . روند روز افزون تغییر کاربری  رانه نیزس

شگفت انگیز در حوزه این محصول   برای واردات چای از کشت و صنعت این گیاه جادویی رمقی به جا نگذاشته است. از دیگر آمار

داخلی نسیت به مصرف جهانی آن است. گویی مردم ما نیز در یک هماهنگی ناخواسته و با اسراف در  مصرف سرانه بسیار باالی

که توانسته اند بر رونق وارد کنندگان افزوده اند. در چنین شرایطی خبر حذف مالیات بر ارزش افزوده برای   مصرف این نوشیدنی

در سال است می تواند بمثابه آخرین تیر خالص برای آخرین مقاومت  میلیون دالر ۲۷0واردات چای خارجی که در حال حاضر حدود 

تا کنون در برابر وسوسه سود بیشتر برای تغییر کاربری و ساخت و   باغداران چای در حفظ باغات ورشکسته خود باشد. باغدارانی که

در معرض نوسانات   ن سو البی گری واردکنندگانو اما از آ  وزارت جهاد کشاورزی  برنامه های حمایتی  ساز مقاومت کرده و با تناوب

ت در اس  چای وارد آمده  بر ظرفیت های تولید داخلی  البته با تمام تخریب های جبران ناپذیری که تا کنون  فرساینده قرار دارند.

اقتصادی می توان پیش بینی کرد. در این چشم انداز   چشم انداز روشنی برای این بخش  صورت اجرای یک طرح جامع حمایتی

) با   امکان دستیابی به افزایش حداقل ده هزار هکتار ییشتر نسبت به سطوح باغات موجود، دو برابر شدن عملکرد برگ سبز چای

آغاز هر برنامه حمایتی در   بدون تردید  جدید و شیوه های نوین به باغی و..( وجود دارد.  اصالح باغات چای، بهره گیری از ارقام

این است که بجای این بخشودگی و فرش قرمز در برابر   باید انجام گیرد. از جمله پیشنهادات کلیدی  مرحله نخست از حوزه بازرگانی

بر واردات چای خارجی و ممانعت جدی و مصمم از ورود چای قاچاق   معنی دار تعرفه  افزایش  پهن کردن بایستی به  واردات

 شود.  بادرتم

http://www.iana.ir/fa/news/5131۷/%D9%۸۷%D9%۸5%D9%۸۷%- 
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 صادرات و واردات

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۲۱تاریخ: 

 صادرات کشاورزی پاسوز دیپلماسی ضعیف گذشته شد

المللی کارآمد وجود نخواهد داشت و در این همچون صادرات سایر محصوالت، بدون دیپلماسی بینصادرات محصوالت کشاورزی نیز 

 .کندبین فقط تولید کننده زیان می

شود، سعید شادکام، دبیر اتحادیه صادرکنندگان ساالمبور و چرم با اشاره به اینکه هیچ صادراتی بدون زیرساخت دیپلماسی برقرار نمی 

الملل، زیرساخت اصلی صادرات به سایر کشورها است. ضمن اینکه کند: دیپلماسی و روابط بینرنگار ایانا عنوان میوگو با خبدر گفت

 دهد.ها را برای صادرکنندگان افزایش میالمللی، هزینهکمبود در برقراری روابط بین

تواند از ایران صادرات کند. به طور مستقیم نمی الملل وجود دارد، صادرکنندهکند: زمانی که محدودیت در روابط بیناو اضافه می

کند و بعد از هزینه بسیار و تعویض برچسب یا مبدا کاال آن را به مقصد نهایی برای محموله صادراتی یک مقصد دوم تعریف می

سی را بانکی و الهای کند. در ضمن برای گرفتن پول کاالهایش نیز با مشکل مواجه است. به دلیل اینکه جلوی حسابصادرات می

بندند. شادکام با اشاره به اینکه مشکل به وجود آمده در ترکمنستان برای همه صادرکنندگان آشناست و منتطر بودیم که دیر یا می

گوید: متاسفانه گشایش کار صادرات به دست سیاست مداران و دیپلماسی است. متاسفانه آنچه که امروز با آن زود بروز کند، می

الملل است. در واقع صادرات ایران به ویژه صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی ستیم، حاصل چالش در روابط بینمواجه ه

 گشایی آن باید امید به پیروزی نهایی برجام داشته باشیم. آن ما پاسوز دیپلماسی ضعیف گذشته شده و برای گره

برای  گذاران همهای دیگر اقتصاد مانند اشتغال هم تاثیر دارد. امروز سرمایهر بخشالملل دگشایی در روابط بینکند: گرهاو اضافه می

ده تر بوگذاران، ایجاد شغل راحتورود به ایران مشکالت خاص خود را دارند که مشابه مشکالت صادرکنندگان است. با وجود سرمایه

های اقتصادی که به راحتی قابل حل نیست، کمبودی به نام ششود. بنابراین بیشتر مشکالت و چالتر فراهم میو اشتغال هم راحت

   دیپلماسی وجود دارد و هر چه زودتر باید برای آن فکری کرد.

http://www.iana.ir/fa/news/51314/%D۸%B5%D۸%A۷%D۸%AF%D۸ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/51314/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139 بهمن سوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 صادرات و واردات

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۲۱تاریخ: 

 کندقوانین صادرات روزانه تغییر می

 .کنند که منشا اقتصادی نداردهایی را پرداخت میصادرکننده و صادرات کشور هزینه

نندگان صادرکبه گزارش خبرنگار ایانا، سیدحمید رضا کمال علوی، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است 

 ایرانی هر روز با یک مشکل تازه ای روبرو می شوند و این مشکالت تمامی ندارد.

ر یک باره کند: تغییوگو با ایانا عنوان میای که در ترکمنستان برای تجار ایرانی به وجود آمده است، در گفتاو با اشاره به مشکل تازه 

ییر برنامه تغو ناگهانی قوانین چه در کشور ایران و چه در کشورهای همجوار )که بیش تر مقاصد صادراتی ما هستند( به سرعت و بی

 کند. در برخی کشورهای همجوار قوانین روزانه تغییر می کند. حتیمی

بوط ها مرکند: برخی کشورها که چند مرز بازرگانی داریم قوانین در هر مرز متفاوت است. البته بخش مهمی از این تفاوتاو اضافه می

الشعیر ن صنفی تولید کنندگان ماءبه کشور مقصد است، اما همین موضوع برای صادرکننده یک مشکل خیلی پیچیده است. دبیر انجم

گوید: زمانی بود که صنف ماءالشعیر به دورترین نقاط دنیا مثل استرالیا هم صادرات و مالت در مورد مشکالت صادرات این صنف می

 داشت، اما امروز برای صادرات به کشورهای دیگر با مشکل مواجه هستیم. 

رهای همجوار مشکالت بسیاری دارد. برای مثال هزینه بارگیری و حمل بسیار باالست. کند: در حال حاضر صادرات به کشواو اضافه می

های این کاال زند به خصوص اینکه ظرفچراکه خودروهای حمل باید در مرز عوض شوند. این تعویض خودرو صدمه زیادی به کاال می

گوید: در صنف آب معدنی و راستا بسیار وجود دارد میعلوی با اشاره به اینکه مشکالت مشابه در صنوف هم ای است. کمالشیشه

صنوف مشابه نیز هزینه حمل به قدری باالست که صادرات صرفه اقتصادی ندارد، چون هزینه حمل از قیمت تمام شده کاال بیشتر 

ریک کنند شداخلی برپا می کنند یا نمایشگاهها شرکت میکند: اعضای انجمن با هزار دردسر و هزینه در نمایشگاهاست. او اضافه می

 . رسدکنند. اما در موقع عمل به قدری مشکالت قوانین و موانع وجود دارد که هیچ کاری به ثمر نمیگذار جذب میتجاری یا سرمایه

 هشود: مشکالتی که امروز در ترکمنستان برای تجار پیش آمده تازعضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران یادآور می

 شود. اند که هر روز تکرار میتوجه بودهنیست، اما متاسفانه مسوالن اقتصادی و سیاسی به قدری به این موضوع بی

http://www.iana.ir/fa/news/51313/%D9%۸۲%D9%۸۸%D۸%A 
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 وارداتصادرات و 

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۱۸تاریخ: 

 مجوز صادرات دام در ازای واردات گوشت، تا کنترل بازار/صادر کننده دام زنده باید به همان میزان گوشت وارد کند

زای اشود، تا این لحظه نیز برای صادرات مشروط )صادرات به های مقصد صادراتی انجام میقرنطینه دام برای صادرات بر اساس الزام

 .واردات گوشت( مشکلی وجود نداشته است

مسعود محمدیان معاون دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه تاکنون مشکلی برای صادرات 

رح است. نخست کند: دو نکته مهم در مورد صادرات دام زنده مطوگو با ایانا عنوان میمشروط دام زنده وجود نداشته است، در گفت

 شود و در واقع تعیین کننده است. آنکه ضوابط صادرات دام زنده با استانداردهای مقصد صادراتی هماهنگ می

کند: نکته مهم دیگر در مورد بخشنامه اخیر صادرات در ازای واردات است. این بخشنامه به تازگی ابالغ شده و ضوابط آن او اضافه می

زمان هم شود کههم ابالغ شده است. موضوع قابل توجه اینجاست که این بخشنامه شامل صادرکنندگانی میهای صادر کننده به استان

 وارد کننده گوشت هم باشند. 

دهد: تا کنون تعدادی از صادرکنندگان هایی که در این باره مطرح شده توضیح میمحمدیان در مورد مشکالت صادرکنندگان و اعتراض

اند، که با توضیح و توجیه شرایط برای این صادرکنندگان، ها مراجعه کردهد( به این دفتر و ادارات کل استان)فقط صادرکننده بودن

 مشکل حل شده است. 

ها ابالغ شده است. این ادارات نیز بر گوید: این بخشنامه به همه ادارات در استانهای مرزی میاو در مورد روند صادرات در استان

 و همچنین مدارک ارائه شده توسط صادرکنندگان در حال انجام امور برای تسهیل صادرات دام زنده هستند. / اساس مدارک موجود

http://www.iana.ir/fa/news/51306/%D9%۸5%D۸%AC%D9%۸۸ 
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 صادرات و واردات

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۱۸یخ: تار

 ممانعت از صادرات دام زنده؛ کاهش سلب اعتماد بازار به دولت

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی ایران گفت: با ایجاد مانع غیرضروری مقابل صادرات دام زنده، هم 

 .مشکالت اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، تولید کمتر می شوددامپروران انگیزه تولید نخواهند داشت و هم با افزایش 

حیدر کدیور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی ایران و رییس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه امروز 

ای خلق الساعه ای که منجر به رکود در بازار با ابراز تاسف از تصمیم ه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، 

می شود؛ ممانعت از صادرات دام زنده را نیز اقدام خطایی برشمرد که یکی از تبعات آن، گسترش قاچاق دام زنده از مرزهای گسترده 

 کشور است.

ادرت به استفاده از سهمیه وی اظهار کرد: افزایش انگیزه قاچاق منجر به این شده است که حتی برخی استان های همجوار، مب

صادراتی استان های همجوار کنند؛ به گونه ای که به طور مثال از استان ایالم که فعالیت دامداری های آن ها به اندازه استانی مانند 

استانی  بین کرمانشاه نیست، برای انتقال دام های استان کرمانشاه و صادرات آن از طریق این استان مبادرت به جابجایی غیر قانونی

 می کنند. 

اداری، باعث انحراف فعاالن اقتصادی از مسیر طبیعی می شود، تصریح کرد: متاسفانه  کدیور با بیان این که بوروکراسی های پیچیده 

در این موارد اصول به سمت تسهیالت امور عمل نمی شود و بعضا با مانع تراشی مقابل تولید کنندگان و صادرکنندگان، ناخواسته 

 چوب الی چرخ تسریع تولید و صادرات قرار می گیرد. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی ایران با اعالم اینکه به دلیل کاهش رغبت دامداران، میزان تولید دام 

زنده، هم دامپروران انگیزه تولید در منطقه روند کاهشی به خود گرفته است، افزود: با ایجاد مانع غیرضروری مقابل صادرات دام 

 نخواهند داشت و هم با افزایش مشکالت اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، تولید کمتر می شود.

وی با یادآوری اینکه بروز زلزله اخیر در استان کرمانشاه و به طور خاص منطقه سرپل ذهاب نیز موجب تلف شدن دام های بسیاری 

کرد تا مسووالن وزارتخانه متولی تولید در اتخاذ تصمیم های خود از جمله نادیده گرفتن نامه خود وزارت شده است، اظهار امیدواری 

جهاد کشاورزی، دوراندیشانه تر تصمیم گیری کنند و تحت تاثیر برخی نگرانی های غیر کارشناسی، اعتماد تولید کننده و صادرکننده 

 را سلب نکنند./

http://www.iana.ir/fa/news/51309/%D9%۸5%D9%۸5%D۸%A 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۷تاریخ: 

 حذف مالیات بر ارزش افزوده از واردات چای، به نفع تولید داخل نیست

 .گیردارزش افزوده از واردات چای، قدرت رقابت پذیری از تولید داخل را میرئیس سازمان چای گفت: حذف مالیات بر 

رئیس سازمان چای کشور  ، محمدولی روزبهانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

د به نفع تولی واردات چای در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر برگزارشد، با اشاره به اینکه حذف مالیات بر ارزش افزوده از

تواند قدرت داخل نیست، اظهار کرد: با وجود آنکه در سال های اخیر مالیات بر ارزش افزوده چای داخلی حذف شد، اما این اقدام می

 .رقابت پذیری تولید داخل را تحت الشعاع خود قرار دهد

میلیارد تومان یارانه به چایکاران پرداخت کرد، چراکه میزان  ۲۷وی افزود: دولت امسال به منظور حمایت از تولید داخل یکصد و  

 .های کارگری کشور نسبت به کشورهای تولیدکننده باالتر استبارندگی، تولید و هزینه

 هایامسال در انبارها باقی است،گفت: با توجه به آنکه فصل زمستان، ماه چای تولیدی هزارتن ۸با اشاره به اینکه کمتر از روزبهان  

 3فروردین و اردیبشهت پرمصرف ترین فصل چای است، نگرانی مبنی بر فروش چای تولیدی وجود ندارد، چراکه حداقل در ایام عید 

 .هزارتن چای به مصرف می رسد

 .هزارتن چای در انبارها را رد کرد 15همچنین شایعات اخیر مبنی بر باقی ماندن  وی 

های سنواتی باقی مانده در انبارها بیان کرد: برخی رئیس سازمان چای در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت چای 

 .است88تا ۸6گر مربوط به سال های و بخش دی ۸۲تا  ۷9های سنواتی باقی مانده در انبارها مربوط به سال های چای

، توسط بانک ملی تسهیالت به کارخانه های چایبه سبب پرداخت  ۸۲تا  ۷9وی ادامه داد: چای های سنواتی مربوط به سال 

هزار تن آن تحت نظارت دستگاه مسئول با نرخ  3هزارتن حدود  30تحت اختیار این بانک است که با صدور مجوز دولت از مجموع 

 .تومان جهت مصارف صنعتی از کشور خارج شدند ۷90ر و هزا ۲

هزارتن  ۲0در اختیار تعاون روستایی است، بیان کرد: هم اکنون حدود  ۸۸تا  ۸6روزبهان با اشاره به اینکه چای سنواتی سال های  

 .باقی است که البته این میزان در گذشته بیشتر بوده است انبارهای تعاون روستاییچای در 

  

 ۲03هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  10۸امسال :مقام مسئول درباه آخرین وضعیت پرداخت مطالبات چایکاران، گفتاین 

درصد بهای برگ سبز تحویلی،  ۸9میلیون تومان معادل  500میلیارد و  1۸۷میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که تاکنون 

 .پرداخت شده است

 مصرفی سالیانه چای کشور میلیون دالر ارزش 600

 .کنند که این امر بیانگر اهمیت تولید این محصول استر از تولید چای امرار معاش مینف هزار 500  روزبهان در ادامه بیان کرد:

نایع صوی با اشاره به دالیل اهمیت تولید چای گفت: ایجاد اشتغال مولد، نبود امکان کشت محصول دیگر در ارتفاعات باغات، ایجاد  

 .توان از دالیل اهمیت تولید چای برشمردجانبی و محصوالت دارای افزوده، نیمه ارگانیگ و استراتژیک بودن را می

میلیون دالر چای در کشور مورد استفاده  600ساالنه  :این مقام مسئول با بیان اینکه یکی از کشورهای پرمصرف چای هستیم،گفت 

شی از شرایط اقلیمی را از نا تولیدی چای نظیر بی طعم و عطر و چای های باغ در آفات دفع سموم از نکردن استفاده گیرد.قرار می

 .جمله مزیت های تولید چای ایرانی است
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به  ۷6هزارتن در سال  300تولید برگ سبز چای از  :های اخیر گفترئیس سازمان چای با نگاهی به وضعیت تولید چای در سال 

 .رسید که خوشبختانه با افزایش حمایت از چایکاران، تولید روند صعودی به خود گرفت 9۲ال هزارتن در س ۸0کمتر از 

هزار هکتار باغات رها شده و پرداخت تسهیالت 4به بعد، احیای  93از سال  قیمت خرید برگ سبز چایدرصدی  150وی افزایش  

 .اخیر اعالم کردهای به زراعی بدون بهره را دلیل اصلی روند روبه رشد تولید در سال

صندوق حمایت  :را یکی از اقدامات جدی سازمان دانست و افزود 93روزبهان تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای در سال 

میلیارد تومان می  5۸بزرگترین شرکت سهامی خاص در کشور بوده است که سرمایه کنونی آن به رقمی معادل  از صنعت چای

 .میلیون تومان تشکیل شد 600میلیارد و  ۸با سرمایه رسد، در حالیکه در ابتدا 

میلیون تومان در اختیار چایکاران قرار گرفت، یادآور شد: در  500میلیارد و  31، تسهیالتی معادل 96وی با اشاره به اینکه در سال  

سود در اختیار چایکاران قرار  دستگاه هرس و برگ پین از طریق تسهیالت غیرنقدی و بدون 600بیش از هزار و  96و  95سال های 

 .گرفت، ضمن آنکه سیستم سوخت رسانی کارخانه های چای از گازوئیل سوز به سوخت گاز تغییر یافت

گذاری صنعت چای از دو میلیارد گذاری دانست و افزود: سرمایهرئیس سازمان چای مهم ترین پارامتر در یک صنعت را میزان سرمایه 

میلیارد تومان ارتقا  ۲۲شود که در سال زراعی جدید به رسید و پیش بینی می 96میلیارد تومان در سال  19به رقم  9۲تومان سال 

 .یابد

 درصد رشد کرد ۱90درآمد چایکاران 

 در افزایش تولید برگ سبز چای،درصدی تولید برگ سبز چای در چهار سال اخیر خبر داد و گفت: با توجه به  35وی از رشد 

 .رسید 96میلیارد تومان در سال  ۲03به  9۲میلیارد تومان سال  ۷0ز آمد چایکاران ا

ارتقا یافت،گفت: البته  96درصد در سال  ۲۲به  92درصد سال  1۷این مقام مسئول با اشاره به ابنکه ضریب خودکفایی چای از  

امسال خشکسالی تا حدودی این  درصد رسیده بود که ۲۸ضریب خودکفایی چای در سال گذشته به سبب شرایط مناسب اقلیمی به 

 .موضوع را تحت تاثیر خود قرار داد

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره با برنامه های آینده سازمان چای تصریح کرد: برنامه ریزی به منظور افزایش تولید برگ  

مکانیزاسیون، افزایش تولید چای  گذاری در صنعت چای، ارتقای صنعت، افزایش سرمایهافزایش کیفیت چای ایرانیسبز چای، 

 .ایرانی و ضریب خودکفایی را بخشی از اقدامات پیش رو سازمان برشمرد

http://www.yjc.ir/fa/news/64۲9۲11/%D۸%AD%D۸%B0%D9%۸1 
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 صادرات و واردات

 ایران اکونا – ۱۳۹۶/ بهمن /  ۱۸چهارشنبه , 

 افغانستان واردات گوشت مرغ از ایران را ممنوع کرد

 .تن گوشت مرغ را که از ایران به استان هرات قاچاق شده بود توقیف کردند ۲5نیروهای امنیتی افغانستان 

تن  ۲5گاه گفت، نیروهای امنیتی افغانستان روز سه شنبه به گزارش ایران اکونا به نقل از پایگاه خبری پژواک افغان نیوز، یک مقام آ

 .گوشت مرغ را که از ایران به استان هرات قاچاق شده بود توقیف کردند

 .میلیون افغانی گوشت قاچاق در شهر هرات بازداشت شده است ۲.3سخنگوی فراماندار هرات گفت، راننده خودروی حامل حدود 

خالف ممنوعیت اعالم شده از سوی دولت در زمینه واردات گوشت و بدون پرداخت عوارض جیالنی فرهاد گفت، این گوشت بر 

 .گمرکی وارد خاک افغانستان شده است

مرغداری به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس آنفوالنزای  16ضیا رحمان رحمانی، رئیس اتحادیه مرغداران هرات گفت، در حال حاضر 

د، به دلیل شیوع این ویروس و کاهش شدید خرید مرغ، مرغداران زیان قابل توجهی را متحمل پرندگان قرنطینه شده اند. وی افزو

 .شده است. وی از دولت افغانستان خواست تا به مرغ داری های متضرر از این تحوالت کمک کند

ه زودی جمع آوری خواهند عبدالصبور رحمانی، مدیر بخش کشاورزی و دام استان هرات گفت، تمام پرندگان آلوده به این ویروس ب

 .شد. وی افزود، تنها سر بریدن مرغ ها در مناطق باز در هرات ممنوع شده و پرندگان باید به کشتارگاه ها برده شوند

هفته گذشته، ویروس آنفوالنزای پرندگان از ایران به افغانستان سرایت کرده و واردات گوشت مرغ از  3بر اساس گزارش ها در طی 

 .افغانستان ممنوع شده استایران به 

http://iranecona.com/۸1۷۲۷/%D۸%A۷%D9%۸1%D۸%BA% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۶دو شنبه 

 رییس و جعفری شاهی دبیر ماندندانجمن صنفی صنعت آبلیمو هیات مدیره جدید خود راشناخت/ حجتی 

مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیموی ایران به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و  -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 .بازرس برگزار شد

، مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیموی ایران به منظور انتخاب «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

با حضور نماینده قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از  1396/11/16اعضای هیأت مدیره روز دوشنبه 

گ هوشن امیر دار، خزانه احمدی یونس مدیره، هیات رئیس نائب قنادان مجید  ت مدیره،شمارش آراء مجید روحی حجتی رئیس هیا

 .دبیرشدند شاهی جعفری ورویا مدیره هیات اصلی عضو جهرمی محبتی جالل  حجتی عضو اصلی هیات مدیره،

 .همچنین محمد هاشمی فرد بازرس اصلی و محمد جعفری شاهی بازرس علی البدل انتخاب شدند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=f3b69d9b6e334adeb15 
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 صنایع غذایی

 ایران اکونا - ۱۳۹۶/ بهمن /  ۱۸چهارشنبه , 

 برابری جمعیت 3رغم رشد درصد غذای کشور در داخل به 85تولید 

دهه گذشته از نظر خودکفایی در تولید مواد  4برابری جمعیت کشور طی  3معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت با وجود افزایش حدود 

 .درصد تامین غذای کشور در داخل تولید می شود ۸5غذایی وضعیت خوبی داریم و 

انقالب شرایط سخت و خفقان زیادی حاکم بود، یادآور شد: به لحاظ معاون وزیر جهاد کشاورزی درامور دام با اظهار اینکه قبل از  

اقتصادی نیز شرایط خوبی نداشتیم اما پس از انقالب اسالمی توقع ما رو به جلو است تا رفتارهای اجتماعی، اقتصادی و همه موضوعات 

ع دستاوردهایی که انقالب داشته قابل توجه توامان توسعه پیدا کنند. خیلی مواقع ممکن است شرایط خود را نقد کنیم ولی در واق

میلیون بود و امروز  30حسن رکنی به حوزه امنیت غذایی اشاره کرد و عنوان داشت: جمعیت کشور در اوایل انقالب کمتر از .است

غم می کنیم که علیرمیلیون رسیده ایم بنابراین تامین غذا با آن زمان متفاوت است و امروز شرایطی را داریم تجربه  ۸0به قریب به 

 .افزایش جمعیت الگوی غذایی نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده است

میلیون تن تولید محصوالت کشاورزی مان در حوزه های مختلف  11۷وی در رابطه با خودکفایی برای تولید گندم بیان کرد: قریب به 

 .میلیون تن داریم ۸.5بردی مثل گندم قریب به است و ذخیره گندم خیلی خوبی را داریم و خودکفا هستیم. ذخایر راه

معاونت وزیر جهاد کشاورزی در امور دام، به دستاوردهای صنعت دامپروری اشاره کرد و گفت: در اوایل انقالب یکی از کشورهایی 

ش از ر کشور به بیبزرگ واردکننده محصوالت لبنی بودیم ولی امروز به وفور این محصوالت در داخل تولید می شود و تولید شیر د

هزار تن صادرات شیر را به صورت متنوع داشته ایم یعنی بیش  ۷50میلیون تن در سال رسیده که تا نه ماهه اول امسال قریب به  10

 .کشور دنیا صادرات داشته ایم 30محصول را به  ۲0از 

 .کیلو سرانه مصرف در کشور است ۲۸ وی افزود: سرانه مصرف مرغ در اوایل انقالب کمتر از پنج کیلو بود، امروز حدود

در وضعیت موجود علیرغم اینکه نزدیک به دو برابر میانگین سرانه جهانی تولید و مصرف مرغ مان است، امکان صادرات را پیدا کرده 

 .میلیون تن محصوالت حوزه طیور را صادرات داشته ایم 1،5ایم و در چهار ساله گذشته قریب به 

درصد افزایش صادرات امسال نسبت به سال گذشته داشته ایم، متذکر شد: در  30نکه در حوزه آبزیان بیش از رکنی با اظهار به ای

کیلو رسیده است و با رشد بسیار خوب در بحث  10اوایل اقالب سرانه مصرف آبزیان کمتر از چهار کیلو بود ولی اکنون به بیش از 

 .صادرات پیش می رویم

درصد تامین غذا که امنیت غذا و کاهش فقر را به دنبال دارد، در داخل انجام می پذیرد، تاکید کرد: به  ۸5وی با بیان اینکه بیش از 

دنبال این هستیم که همزمان با افزایش غذا بر کیفیت آن پرداخته شود و پایداری اکوسیستم هایی که در بخش کشاورزی است مورد 

آب را هم متوجه هستیم و به دنبال این هستیم که تغییر رفتار در کارمان داشته توجه قرار گیرد، این در حالی است که محدودیت 

 .باشیم

http://iranecona.com/۸1۷1۷/%D۸%AA%D9%۸۸%D9%۸4%DB%۸C% 
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 عسل
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 علوفه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139 بهمن سوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم
 فارس - ۹۶/۱۱/۱۷ : تاریخ

 شودهم در زمینه تولید گندم خودکفا می 9۷برای سومین سال متوالی ایران در سال 

هم در زمینه تولید گندم برای سومین سال متوالی خودکفا  9۷معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایران در سال  

ی استان از بوشهر، حسن رکنی بعد از ظهر امروز در آیین تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورز خبرگزاری فارسبه گزارش  .شودمی

های مناسبی طی چهار سال گذشته انجام داده ریزیبوشهر اظهار داشت: وزارت کشور در راستای افزایش محصوالت کشاورزان، برنامه

 .درصدی این محصوالت مواجه شویم ۲0که سبب شده با افزایش 

های اجرا شده در طی سال بود که با برنامهمیلیون تن در  9۷وی افزود: تا قبل از دولت یازدهم، میزان تولیدات محصوالت کشاورزی

 .ایممیلیون تن بوده 11۸ها شاهد ارتقای این محصوالت به این سال

دولت به دنبال افزایش تولید گندم در جهت نیل به خودکفایی در این بخش  :معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

میلیون تن برسد و با  14.5درصد تولید گندم به  61های چند ساله، با بیش از شکسالیاست که در این راه توانسته است با وجود خ

 .به خودکفایی خواهد رسید 9۷این شرایط تا سال 

 150ای که صادرات این گیاهان به هایی نصیب کشور شده به گونهرکنی عنوان کرد: در حوزه صادرات گیاهان دارویی نیز موفقیت

 .تمیلیون یورو رسیده اس

های آبیاری نوین در های آبیاری سنتی و استفاده از روشترین استراتژی وزارت جهادکشاورزی بازنگری در روشوی ادامه داد: مهم

 .بر استکنار کاهش استفاده از محصوالت آب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1396111۷00۲16۸ 
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 گندم

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶بهمن  ۱۶تاریخ: 

 کارخانه متخلف کود تعطیل شد ۱5کیفیت گندم تولیدی، جوابگوی نیاز کشور است/

 .نیاز کشور استکشاورز گفت: با توجه به ارتقای کیفیت گندم، گندم تولیدی جوابگوی تمامی 

، عباس کشاورز معاون امور زراعت جهاد گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 و صادرات سبزی و تولید اخیر سال چهار در اینکه به اشاره با دهه فجر برگزاری شد،کشاورزی در نشست خبری که به مناسبت 

هزارتن  ۸00هزارتن فرآورده گوجه فرنگی، 500هزارتن گوجه فرنگی، 3۷0ماهه امسال  9صیفی رشد خوبی داشتیم، اظهار کرد: در 

 .هزار تن پیاز صادر شد100 و  هندوانه و خربزه

نولوژی موجود در زمینه سبزی و صیفی در اختیار کشاورز از جایگاه ممتازی برخوردار است، افزود: کشاورزان وی با اشاره به اینکه تک

مناطق جنوب جیرفت،کهنوج، هرمزگان و بوشهر از توصیه های وزارتخانه به خوبی استقبال کردند، به طوریکه اقدام به کشت نشا و 

 .آبیاری طیف مزارع خود کردند

 درصد افزایش یافت 6بهره وری آب، 

درصد بهره وری آب افزایش یافته است، افزود: این امر بیانگر  6معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در چهار سال گذشته 

میلیارد متر مکعب آب در سال های اخیر است که در صورت استمرار در برنامه ششم، بحران آب مدیریت خواهد  4.5صرفه جویی 

 .شد

 کنددرصد پروتئین را تامین می 3۸درصد کالری و  40اشاره به اینکه تولید گندم بسیار حائز اهمیت است، گفت: مصرف گندم وی با 

میلیون هکتاری نصف اراضی زراعی کشور را تشکیل می دهد و توجه  6کشاورز تصریح کرد: سطح زیر کشت گندم در مساحت .

 .باران استکشاورزان در تولید این محصول بیشتر به آب 

میلیون تن بود که به سبب  1۲.6برنامه تولید گندم  :خبر داد و گفت 96-95درصدی تولید گندم در سال زراعی  ۲.5وی از کاهش 

 .میلیون تن رسید که با وجود شرایط اقلیمی رقم مناسبی است 1۲.3درصد، به رقم  ۲.5کاهش میزان بارندگی با 

کماکان استمرار خواهد داشت، بیان کرد: سیاست و برنامه وزارت جهاد در این  خودکفایی گندماین مقام مسئول با اشاره به اینکه 

 .بخش از قبیل تدارک بذر، نهاده و مکانیزاسیون به نحو مطلوبی ادامه خواهد داشت

شد: این امر بدان گرم رسیده است، یادآور ۷50گرم پنج سال گذشته به 500کشاورز با اشاره به اینکه کارایی مصرف آب از حدود 

 .درصدی همراه بوده است 50گرم گندم، تولید کردیم که این امر با رشد 750معناست که از هر متر مکعب 

وی از ارتقای کیفیت گندم تولید داخل خبر داد و گفت: هم اکنون گندم تولیدی، جوابگوی تمامی نیازهای کشور است و کیفیت آن 

 .مشکلی ندارد

 کیفیت الزم را نداشتند92سال کودهای عرضه شده در 

کیفیت الزم را نداشتند، بیان 9۲معاون امور زراعت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه براساس رصد بازار،کودهای عرضه شده در سال 

در و مشخصات کود کیفی  کرد: با ایجاد نظام کنترل کیفیت ،هم اکنون کودهای کشور دارای کد رهگیری هستند، بنابراین ویژگی

 .سازمان آب و خاک ثبت شده است

برند  400برند برای ثبت و بررسی به آزمایشگاه آمدند، افزود: از این تعداد هزار و  ۲09هزار و  ۸وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 

 .برند مسدود شدند و مابقی در آزمایشگاه در حال بررسی است ۲00گواهی قبولی اخذ کردند، هزار و 
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امه داد: با عرضه کنندگان کودهای بی کیفیت برخورد شدیدی اعم از بستن کارخانه و اخذ جرائم سنگین صورت گرفت که کشاورز اد

 .در برخی موارد متخلفان از وابسته های وزارتخانه بودند

 .تان تعطیل شدندکارخانه متخلف در سمنان، استانهای شمالی،کردستان، یزد و خوزس15به گفته این مقام مسئول؛ تاکنون بیش از 

وی ادامه داد: با توجه به آنکه کودهای بی کیفیت از فلزات سنگینی برخوردارند؛ به سبب سالمت تولید، خاک و جامعه باید تعطیل 

 .شوند

کشاورز با اشاره به اینکه عرضه کود بدون برچسب قاچاق است، تصریح کرد:کودهای بدون برچسب حق عرضه ندارند و باید به سازمان 

 .عزیرات معرفی شوندت

 متوسط از کمتر یعنی دنیا  صدم 46، 95وی یادآور شد: یک درصد کشاورزی دنیا به ما تعلق دارد، این درحالی است که در سال 

 .ایم کرده مصرف کود جهانی

میلیون تن کود مصرف ۲.5میلیون تن است، افزود: این در حالی است که ما به سختی  4.5کشاورز با اشاره به اینکه نیاز کودی کشور 

  .کنیم که بدین منظور رویکردهای جدیدی تدارک دیده شده استمی

درصد کود از منابع داخلی تأمین می شود، افزود: هم اکنون سرمایه گذاران زیادی خواهان تولید  ۸۸وی با اشاره به اینکه بیش از 

 .تضمینی خواهیم کرد کود هستند که در صورت تولید کود تجاری، تمامی آن ها را خرید

 درصد افزایش داشت ۱۱3تولید برنج 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سیاست محدود کردن کشت برنج در سایر مناطق به جز استان های شمالی در دستور 

نه ها در این زمینه همکاری بیشتری خوشبختانه تا حدودی در این زمینه موفق شدیم، اما باید سایر نظارتخا :کار قرار گرفته اند، افزود

 .داشته باشند

هزار  9۷0پیش بینی تولید یک میلیون و  96 – 95درصدی تولید برنج خبرد داد و گفت: در برنامه سال زراعی  113وی از افزایش 

 .تن بود، اما خوشبختانه این رقم با رشد قابل توجهی به دو میلیون و دویست هزار تن رسید

سال گذشته  4ل با اشاره به اینکه در طی سه سال اخیر توزیع بذر گواهی شده برنج را آغاز کردیم، ادامه داد: در طی این مقام مسئو

دستگاه کنباین برنج تزریق شد، در حالیکه در سال های گذشته یا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، تنها هزار و  610هزار و  5

 .امر تاثیر بسزایی در سهولت کار برنج کاران دارددستگاه کنباین داشتیم که این  100

 نیست 9۷نیازی به واردات شکرت در سال 

درصد شکر مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می شد، بیان کرد:  55معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در گذشته 

کار خود قرار داد به گونه ای که با تمرکز در بهره وری توانست، عملکرد وزارتخانه با سیاستگزاری فریز کردن کشت بهاره را در دستور 

 .تن افزایش دهد 60به  4۲چغندر قند طی سال های گذشته را از 

 .به گفته وی؛ هم اکنون عملکرد چغندر قند کشور، در حد اتحادیه اروپا است

تعطیل شده بود، یادآور شد: با روی کار آمدن دولت یازدهم  کشت چغندر قند پاییزهاین مقام مسئول با اشاره به اینکه در گذشته 

 .تن رسید ۷4و استقبال کشاورزان کشت چغندر قند پاییزه را مجددا آغاز کردیم، به طوریکه امسال عملکرد کشت چغندر قند به 

هزار تن شکر  9۲0یک میلیون هزار تن چغندر قند و احتساب شکرِ نی شکری، بیش از  50میلیون و  ۸کشاورز ادامه داد: از تولید 

 .واردات ضرورتی نخواهد داشت 9۷تولید خواهد شد، به طوریکه در سال 

 نرخ خرید تضمینی گندم با نان گره خورده است 
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، همین امر موضوع تصمیم  ای استقیمت نان عموما یارانه :وی با اشاره به اینکه موضوع گندم با نان گره خورده است، بیان کرد

 .گیری درباره نرخ خرید تضمینی را سخت کرده است

بی سابقه نیست، افزود: در برخی مواقع نرخ خرید تضمینی  اعالم نرخ خرید تضمینی گندم کشاورز با اشاره به اینکه تاخیر در

تر نرخ خرید تضمینی در سال زراعی جدید سریعگندم بعد از فصل برداشت افزایش می دادند که به هر ترتیب انتظار می رود هر چه 

 .تعیین و تکلیف شود

 ورود گیاه کینوا برای اولین بار به کشور

 .وی با اشاره به اینکه گیاهان علوفه ای اهمیت فراوانی دارند،گفت: تولید شیر در کشور را به سبب سالمت جامعه باید افزایش دهیم

ای و شبدر قابل واردات نیست، ادامه داد: اصل علوفه متکی بر  از قبیل یونجه، ذرت علوفه کشاورز با بیان اینکه گیاهان علوفه ای

یونجه است که به سبب آب بر بودن محصول ، خشکسالی مناطق فارس و خراسان سطح زیر کشت محصول را به شدت تهدید کرده 

 .است

د گیاه ، چنکمبود آب، بیان کرد: طی دو سال گذشته ، با وجود وی با اشاره به اینکه علوفه باید به قدر نیاز در کشور تولید شود

 .جدید از قبیل آمارانتوس علوفه ای، چغندر قند علوفه ای، سورگوم و ارزن مقاوم به خشکی تولید شد

هکتار  ۲4 بیش ازاین مقام مسئول با اشاره به اینکه گیاه کینوا برای اولین بار از طریق فائو به کشور آورده شده است، بیان کرد: در 

استان اعم از خراسان، قم، اصفهان، یزد و زابل مقاوم به خشکی تولید شد و ظرف پنج سال آینده در نظر داریم که تولید را به  ۷در 

 .هزار هکتار افزایش دهیم 30

 ظرفیت تولید کلزا در ایران بیش از اروپا است

وپا باالتر است، افزود: برای حفظ پایداری کشاورزی، تولید کلزا امری ضروری وی با اشاره به اینکه ظرفیت تولید کلزای ایران از ار

 . است

 .انتظار می رود که کمتر از سه تن کلزا تولید نشود  کلزا، تولید عملکرد افزایش با به گفته وی؛

 آبی در برخی مناطق به غیر از کشاورز با اشاره به اینکه گلرنگ به علت خشکی وارد کشاورزی شد، افزود: با توجه به بحران منابع

 .تولید گلرنگ، امکان کشت محصول دیگری وجود ندارد

 خودکفایی تولید پنبه در آینده نزدیک 

درصد رسیده است، افزود: پنبه از نظر اشتغال و مقاومت  6وی با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار رشد منفی تولید پنبه به مثبت 

 .همی به شمار می رود که باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیردبه خشکی تولید صنعتی م

 . سال آینده به خودکفایی تولید پنبه دست یابیم 5به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی؛ پیش بینی می شود که تا 

 هزار تراکتور در سال های اخیر 8۱عرضه  

درصد رسیده است، بیان کرد: براین اساس تمامی زیر بخش ها از قبیل  1.6کشاورز با اشاره به اینکه ضریب مکانیزاسیون به بیش از 

 .زراعت، باغبانی، دام و طیور و جنگل و مرتع از این امر بهره مند خواهد شد

کنیم، تصریح کرد: در سال های اخیر معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه از عرضه ماشین های نو و جدید حمایت خاصی می

 .کمباین توزیع شد2080ر هکتار تراکتور و هزا ۸1

تسهیالت توسعه  :ترین کارمزد بانکی به توسعه مکانیزاسیون اختصاص دارد، تصریح کردکشاورز با اشاره به اینکه ارزان

 .گیرددرصد در اختیار متقاضیان قرار می 15و بذر با کارمزد  مکانیزاسیون
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های مختلف آغاز در دوره کشاورزی حفاظتی :کشاورزی حفاظتی آغاز شده است،گفت وی با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه با

شد که پس از توقف مجدد در برنامه ششم توسعه با انعقاد دو قرارداد بین المللی برای انتقال دانش و تعریف ساختار عملیاتی در 

 .ید گسترش یابددستور کار قرار گرفت که به سبب کاهش هزینه ها و مقرون به صرفه بودن با

http://www.yjc.ir/fa/news/64۲6۸91/%DA%A9%DB%۸C% 
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 گندم

 ایران اکونا - ۱۳۹۶/ بهمن /  ۱۷سه شنبه , 

 دولت قیمت گندم را زودتر اعالم کند

معتقدند تاخیر دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم و مباحث مطرح شده مبنی بر عدم افزایش قیمت، خودکفایی کارشناسان 

 .این محصول را تهدید می کند

تاخیر دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم رخداد جالبی نیست؛ اخبار ضد و نقیضی هم که هر از گاهی در این زمینه منتشر  

نکه دولت قصد افزایش نرخ خرید این محصول را در سال زراعی جاری ندارد، بیشتر زمینه دلهره و نگرانی کشاورزان می شود مبنی بر آ

 .را فراهم کرده است

 خرید نرخ ستنی قرار دولت شود می شنیده اینکه بیان با در همین راستا علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور

معظم رهبری مبنی بر خودکفایی گندم و در پی تالش دولتمردان و وزیر  مقام تاکیدات با: اظهارداشت دهد، فزایشا را گندم تضمینی

در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم اما بعد از آن بی مهری هایی که به گندم شد، عمال قانون  ۸3وقت جهاد کشاورزی در سال 

 کار دستور رگذار بر تولید گندم که انگیزه کشاورزان برای تولید را افزایش می دهد از خرید تضمینی به عنوان یکی از فاکتورهای تاثی

 .شد خارج دولت

تومان ثابت  ۲05درصد  30نرخ گندم با تورم باالی  ۸5-۸6و  ۸4-۸5وی ادامه داد: در نتیجه این امر، در دوسال متوالی سال زراعی 

ماند که این موضوع باعث شد بنیه مالی کشاورزان تضعیف و کشاورزان نتوانند نهاده های تولید همچون کود، سم، بذر مناسب، 

میلیون تن گندم به  ۷ مرز تا کشور و کرد پیدا کاهش عملکردها تدریج به شد باعث موضوع این مکانیزاسیون و ... را تهیه نمایند و 

 .میلیارد دالر ارز از مملکت برای خرید گندم از کشور خارج شد۲/6ه و قریب واردات وابست

 به توجه و مقاومتی اقتصاد  زمینه در رهبری معظم مقام مجدد تاکیدات پی ایمانی ادامه داد: با روی کار آمدن دولت یازدهم و در 

 .کرد اجرا و تدوین را گندم خودکفایی طرح کشاورزی جهاد وزرات کشاورزان؛ از حمایت و داخلی تولید

ایمانی گفت: در این زمینه دولت با برنامه ریزی منظم توانست بخشی از عقب ماندگی کشاورزان را با اعالم نرخ خرید تضمینی مناسب 

 .به خودکفایی برساند 94-95جبران کند و کشور را در سال زراعی 

خیر دولت در زمینه اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران کشوربا اشاره به تا

سالجاری، اضافه کرد: متاسفانه علی رغم تاخیر پنج ماهه اعالم نرخ تضمینی محصوالت خبرهایی به گوش ما کشاورزان می رسد که 

 .ر تمام می شوددولتمردان تمایل به افزایش قیمت تضمینی گندم ندارند چرا که معتقدند واردات گندم ارزانت

ایمانی تصریح کرد: اگر این اتفاق بیفتد ضمن اینکه قانون رعایت نمی شود خود کفایی گندم به تدریج به سرنوشت خودکفایی سال 

 .دچار خواهد شد ۸3

 بود نخواهند مجبور کشاورزان و شد نخواهد سکنه از خالی ما روستاهای قطعا  کند تولید از حمایتی  دولت امروز وی ادامه داد: اگر 

   .ت کنندمهاجر دارد، مملکت و نظام برای را زیادی های ناهنجاری و معضالت خود که شهرها حاشیه به

ایمانی تصریح کرد: ما کشاورزان هم نیز مثل سایر اقشاری که درآمد آنها مطابق نرخ تورم افزایش می یابد در همین جامعه زندگی 

 .می کنیم و مشمول تورم می شویم

براساس این گزارش؛ عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در تازه ترین اظهار نظر خود درباره اینکه سرانجام 

تکلیف نرخ خرید تضمینی گندم به کجا رسید و چرا این مسئله امسال این همه با تأخیر مواجه شده است، اظهار داشت: امیدواریم 

 .ین مسئله را تعیین تکلیف کندشورای اقتصاد هرچه سریعتر ا
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این مقام مسئول با بیان اینکه امسال اولین باری نیست که چنین تأخیری اتفاق می افتد گفت: این امر بی سابقه نیست نمی گویم 

 .اتفاق خوب و شایسته ای است اما می گویم بی سابقه نیست

ت نان یارانه ای است دولت نیز رعایت درآمدهایش را می کند وی خاطرنشان کرد: موضوع گندم با بحث نان گره خورده و چون قیم

 .بنابراین تصمیم گیری در این زمینه برای دولتمردان مشکل شده است

هر چند مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی همواره در برابر سواالت و مطالبات رسانه های جمعی در زمینه نرخ خرید تضمینی با لبخند 

ی می کنند و همه چیز را به شورای اقتصاد و دولت حواله می دهند اما این روزها تیغ تند انتقاد کارشناسان از مسئولیت خود شانه خال

به سوی مسئوالن این وزارت خانه نیز نشانه رفته است به طوریکه برخی کارشناسان معتقدند وزارت جهاد کشاورزی آنچنان که 

به اعتقاد کارشناسان عدم افزایش نرخ خرید تضمینی در سالجاری تیر خالصی  شایسته است نتوانسته از حقوق کشاورزان دفاع کند؛

 ...خواهد بود بر خودکفایی گندم

http://iranecona.com/۸1694/%D۸%AF%D9%۸۸%D9%۸4%D۸% 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۸تاریخ: 

 آشفتگی بازار گوشت در ایام پایانی سال منتفی است

 .یک مقام مسئول گفت: با توجه به وضعیت مساعد ذخایر گوشت منجمد گوسفندی، در ایام پایانی سال، نوسان قیمت نخواهیم داشت

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

 در ماه های اخیر، ثبات قیمت الشه داخلی : با وجوددر بازار اظهار کرد قیمت گوشت، با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر جوان

 .نرخ شقه گوسفندی در خرده فروشی ها به دنبال نوسانات نرخ ارز دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گرفت

در عمده فروشی ها  داخلی الشهوی افزود: باوجود نوسان نرخ ارز، واردکنندگان در بحث واردات با مشکالتی مواجه شده اند، اما 

 .همچنان به نرخ سابق عرضه می شود

تومان اعالم کرد و گفت: عرضه الشه با نرخ های  ۲00هزار و  34درب عمده فروشی را  نرخ عرضه هر کیلو الشه داخلیپوریان 

اشته د کنندگان است که دستگاه های مسئول بر این امر باید نظارتباالتر در خرده فروشی ها ناشی از سودجویی مغازه داران و توزیع

 .باشند

وی ادامه داد: با توجه به فراوانی عرضه و قیمت مناسب دام و ذخایر استراتژیک پیش بینی می شود که با بحران خاصی در ایام پایانی 

 .سال روبرو نشویم

تا  ۸0، رقمی معادل کنونی شرایط در  تصریح کرد:واردات گوشت رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده درباره آخرین وضعیت 

تن گوشت به صورت هفتگی از کشورهای آسیای میانه و استرالیا وارد می شود، در حالیکه در ماه های اخیر میزان واردات روزانه  ۸5

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به نوسانات نرخ ارز امکان آشفتگی بازار گوشت همانند سال گذشته در روزهای .تن بود 45تا  40

در بازار با نوسانات چشمگیری روبرو  نرخ گوشت سال گذشته به دلیل نبود ذخایر استراتژیک، :جود دارد یا خیر، گفتپایانی سال و

 .داشت نخواهیم بازار در  بود، در حالیکه امسال به سبب وضعیت مساعد ذخایر گوشت منجمد گوسفندی، نوسان قیمتی

http://www.yjc.ir/fa/news/6430۲54/%D۸%A۲%D۸%B4%D9%۸1%D 
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 گوشت قرمز

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۹تاریخ: 

 واردات گوشت قرمز ادامه دارد/تشدید چالش های بخش کشاورزی با نوسانات نرخ ارز

 .درصدی آن ادامه دارد 10تولید گوشت قرمز ،واردات درصدی در  90نماینده مجلس گفت:با توانمندی 

صنعت،تجارت و علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار 

 مرز به  از جمله گندم  تولیدات کشاورزی؛ اظهار کرد:هم اکنون در زمینه ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

درصدی،در حال  90با دستیابی به توانمندی  گوشت قرمزرسیده ایم، همچنین در حوزه تولید پروتئین یعنی   خودکفایی

 درصد 30 تا ۲5 ، خودکفایی مرز به برنج تولید زمینه در اینکه بیان با  ادامه  دروی .هستیم کشور مانده باقی نیاز درصد 10  واردات

 نارگیل و موز مثل خاصی کشور،میوهای خشک نیمه جغرافیای سیستم باتوجه البته:گفت و داد خبر میوه صادرات انواع ،از ایم رسیده

 .شوند می وارد  مناطق گرمسیری از

درسرمایه گذاری تولیدات دانه های روغنی شاهد وابستگی کشور به واردات هستیم. شرایط جغرافیایی ابراهیمی مطرح کرد: متاسفانه 

. بنابراین است شده کشور به آنها درصدی90 واردات ،باعث" کنجاله و ،کلزا سویا"نیمه خشک ایران و پر آب بر بودن محصوالتی نظیر 

 .در زمینه تولیدروغن مزیت اقتصادی مناسبی نداریم

ضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به چالش های مهم اقتصادی حوزه کشاورزی ،تصریح کرد:اولین چالش ع

 .مهم بخش کشاورزی بحران کم آبی است و تاکنون برای برون رفت از آن اقدامی صورت نگرفته است

،نبود صنایع تبدیلی و انبار محصوالت  نوسانات ارزه سبب نماینده شازند ادامه داد: فقدان رقابت محصوالت داخلی و خارجی ب

کشاورزی استاندارد ،نبود بازار مصرف و صنایع تبدیلی،فقدان حمایت بیمه کارآمد در حوزه کشاورزی،نداشتن ابزارهای مکانیزاسیون 

 .از مشکالت اصلی در حوزه کشاورزی است

جمعیت  5۷آمایش سرزمینی به مرز واقعی خود نرسیده است ،بیان کرد:سال ابراهیمی با بیان اینکه متاسفانه قانون توزیع آب و 

 شاهد امروز  درصد بود.اما مشکالت زندگی روستایی از جمله بحران آب باعث شده است تا 30درصد و جمعیت شهری  ۷0روستایی 

 .باشیم شهری  و افزایش جمعیت شهر به روستاییان مهاجرت

ش سرزمینی و مصرف بهینه آب مصرفی ،ادامه داد:چون تاکنون برنامه و مطالعه آمایش سرزمینی فراهم وی با اشاره به برون رفت آمای

میلیون نفر دارد، هنوز آب  1۲نشده است وجود دانش آب هم بی فایده خواهد بود.در شهرهای بزرگ مثل تهران که جمعیتی بالغ بر 

 .ین راستا به فرهنگ سازی نیازمندیمشود که در اشرب و مصارف بهداشتی از یک منبع تامین می

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به اجرای مهار سطحی آب با روش سنتی گفت: می توان بامدیریت 

مکن مرزمینی )باتوجه به حجم بارندگی های فصلی(، به بهترین شکل زی هایآب  و بارشی  صحیح و برنامه ریزی از منابع آب اعم از

 .به استفاده بهینه از آنها پرداخت

http://www.yjc.ir/fa/news/64۲۷۷۲۷/%D9%۸۸%D۸%A۷%D۸% 
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 گوشت قرمز

 ایران اکونا - ۱۳۹۶/ بهمن /  ۱۶دوشنبه , 

 شودپیش بینی نمیهزارتومان گران شد/کاهش نرخ 2گوشت گوسفندی 

هزارتومان گران شده است، گفت: پیش بینی  ۲رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، با بیان اینکه قیمت این کاال طی دو هفته اخیر، 

 .کاهش قیمت برای روزهای آینده نداریم

ه است و انتظار کاهش تومان گران شد 1000ندی در هر هفته، حدود گوسف گوشت اخیر، هفته دو طی: داشت اظهار علی اصغر ملکی

قیمت نیز نمی توانیم داشته باشیم؛ چرا که در حال نزدیک شدن به روزهای پایانی سال هستیم و ذخایر دام رو به اتمام است، مصرف 

   .پروتئین افزایش پیدا می کند و با توجه به این موارد، دام زنده گران می شود که این امر بر روی قیمت گوشت تاثیر دارد

   .هزارتومان است 43تا  4۲ضافه کرد: هم اکنون، قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کنندگان بین وی ا

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، با اشاره به اینکه واردات نیز مقداری با مشکل مواجه شده است، افزود: یکی از دالیل این امر، شرایط 

 .جوی بوده است

باال رفتن قیمت ارز نیز در اختالالتی که در واردات گوشت قرمز بوجود آمده، موثر بوده است، گفت: بله، این ملکی درباره اینکه آیا 

امر نیز موثر بوده؛ مسئوالن تنظیم بازار در حال پیگیری این مسائل هستند و قرار شده دولت یارانه ای را برای آن در نظر بگیرد تا 

   .قیمت بیش از این افزایش پیدا نکند

http://iranecona.com/۸1616/%DA%AF%D9%۸۸%D۸%B 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۸تاریخ: 

 تومان رسید ۷500آخرین تحوالت بازار مرغ/قیمت به 

 .تومان است 500هزار و  ۷ها رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: امروز نرخ هرکیلو مرغ زنده در خرده فروشی

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

هزار و  5در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده در مرغداری  تومانی نرخ مرغ 300افزایش  ، ازخبرنگاران جوان

و خرده  990هزار و  6یوه و تره بار های میادین متومان، توزیع در غرفه 100هزار و  ۷تومان، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن  300

ر د گرانی مرغوی افزایش تقاضا و نوسان نرخ نهاده ها ناشی از باالرفتن نرخ ارز را دلیل اصلی .تومان است 500هزار و  ۷فروشی ها 

 .روزهای اخیر دانست

لید محصول خود در بازار می کنند، یوسفی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته پرورش دهندگان مرغ گوشتی با زیان اقدام به تو

به بانک ها معوق شده است که با این وجود آینده خوبی نمی توان پیش بینی کرد، چرا که  مرغدارانافزود: هم اکنون تمامی بدهی 

 .در آینده ای نه چندان دور تعدادی از مرغداران از گردونه تولید خارج خواهند شد

 500هزار و  ۸و مرغ آماده به طبخ  500هزار و  5را نرخ متعادل هر کیلو مرغ زنده تی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش

 .تومان اعالم کرد

در ایام پایانی سال امکان رسیدن نرخ مرغ به قیمت واقعی خود وجود  افزایش جوجه ریزیوی در پاسخ به این سوال که با وجود 

دارد یا خیر، بیان کرد: اکنون مرغ ارزانترین پروتئین در دسترس طبقه متوسط و کم درآمد جامعه است که با افزایش تقاضا، این امر 

،سینه با کتف  650هزار و  ۷، ران مرغ بدون کمر  650هزار و  6این گزارش می افزاید؛ هر کیلو ران مرغ با کمر  .تحقق خواهد یافت

 .هزار تومان است 16هزار، فیله مرغ  14هزار، سینه بدون کتف  13

http://www.yjc.ir/fa/news/6430431/%D۸%A۲%D۸%AE%D۸%B1% 
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 مرغگوشت 

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۲۲تاریخ: 

 کمبودی در توزیع مرغ شب عید وجود ندارد

 .مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت:با توجه به وضعیت مناسب تولید، کمبودی در توزیع مرغ شب عید وجود ندارد

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

 د،تولی مناسب وضعیت به توجه با  ، درباره آخرین وضعیت توزیع مرغ در روزهای پایانی سال، اظهار کرد:باشگاه خبرنگاران جوان

 .وجود ندارد توزیع مرغ شب عید در کمبودی

وی افزود: اگرچه قیمت کنونی مرغ جوابگوی هزینه تولیدکنندگان نیست،اما به نظر می رسد که با وجود وضعیت مناسب تولید، 

روش هر کیلو نرخ فکمالی با انتقاد از نرخ پایین فروش مرغ در ماه های اخیر گفت: در سه ماه اخیر، .نوسان چندانی نداشته باشیم

 .کمتر از هزینه تمام شده تولید آن بود که این امر، زیان انباشته مرغداران را به همراه داشت مرغ زنده

هزار  ۸هزارتومان و مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده را  5این مقام مسئول نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را برای ایام پایانی سال 

 .تومان اعالم کرد 400و 

در بازار بیانگر آن است که تولیدکنندگان  نرخ کنونی جوجه یک روزه :وی با انتقاد از نرخ باالی جوجه یک روزه در بازار افزود

جوجه یک روزه، بیش از سود عرفی خود اقدام به عرضه محصول در بازار می کنند که انتظار می رود ، دستگاه های مسئول کنترل 

 .است داده افزایش را  این امر به شدت هزینه های تولید مرغداران الزم را داشته باشند چرا که

 درصد تولید مرغ در داخل مصرف می شود 95 

بیان کرد: سال گذشته  تولید گوشت مرغمدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت 

 .میلیون قطعه در ماه رسیده ایم 105درصد افزایش به رقم  6با  میلیون قطعه جوجه ریزی داشتیم که امسال 95ماهانه 

درصد این میزان در داخل  95هزارتن مرغ در کشور تولید می شود که حدود  150میلیون و  ۲به گفته وی سالیانه به طور متوسط 

 .مورداستفاده قرار می گیرد

درصد تولید به کشورهای  10تا  5اساس آمار موجود، سالیانه به بازارهای هدف گفت: بر صادرات مرغکمالی درباه آخرین وضعیت 

گرم هستند که به سبب وزن  1.300تا  1.100عراق و امارات صادر می شود چرا که کشورهای اطراف ،خواهان مرغ سبک با وزن 

 .باالی مرغ تولیدی کشور امکان صادرات وجود ندارد

زینه تولید وفقدان رقابت با برخی رقبا همچون ترکیه و برزیل را مانع اصلی پیش وی بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان، باال بودن ه

 .روی صادرات دانست

کمالی در پایان گفت: بهبود شاخص و افزایش راندمان تولید در کاهش میزان تلفات تاثیر بسزایی دارد.این امر در کنار مدیریت تولید 

توان و پتانسیل  صنعت مرغداریدرات به بازارهای هدف را افزایش دهد چرا که و رعایت بیشتر مسائل قرنطینه ای ،می تواند صا

 .افزایش تولید را دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/6433۸60/%DA%A9%D9%۸5%D۸%A۸ 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۲۲تاریخ: 

 تومان ۷۷00آخرین تحوالت بازار مرغ/قیمت هر کیلو مرغ 

های دامی، قیمت مرغ در بازار دستخوش رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با توجه به افزایش تقاضا و نوسان نرخ نهاده

 .تغییراتی شد

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

 400هزار و  5تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ۲00از افزایش  ،خبرنگاران جوان

و خرده فروشی  1۸0هزار و  ۷تومان، توزیع در غرفه های میادین سطح شهر  100هزار و  ۷تومان، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن 

 .تومان است ۷00هزار و  ۷

 .اضا و نوسان نرخ نهاده های دامی را دلیل اصلی گرانی نرخ مرغ نسبت به روزهای اخیر دانستوی افزایش تق

شود از بینی میبینی کرد و گفت: با توجه به افزایش تقاضا و بهبود قدرت خرید خانوار، پیشدر بازار را پیش قیمت مرغ یوسفی

 .ابتدای اسفند نرخ مرغ به قیمت واقعی خود برسد

 .تومان اعالم کرد 500هزار و  ۸و مرغ آماده به طبخ  500هزار و  5پرورش دهندگان مرغ گوشتی نرخ واقعی مرغ زنده  رئیس انجمن

به گفته وی با بهبود نسبی تقاضا در صورت افزایش قابل توجه مرغ در روزهای آتی، شرکت پشتیبانی امور دام ذخایر خود را وارد 

 .میدان خواهد کرد

با توجه به تعطیلی پیش رو، طبق روال همه ساله نرخ مرغ در ایام بعد از دهه فجر دستخوش تغییر و تحوالتی یوسفی تصریح کرد: 

 .قرار خواهد گرفت

هزار، سینه  13،سینه با کتف 650هزار و  ۷، ران مرغ بدون کمر 650هزار و  6نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر   :این گزارش می افزاید

 .هزار تومان است 16 و فیله مرغ 14بدون کتف 

http://www.yjc.ir/fa/news/64336۲3/%D۸%A۲%D۸%AE%D۸%B1% 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۷تاریخ: 

 رشد سرمایه گذاری در بخش مکانیزاسیون رکورد زدحال خوش صنعت مکانیزاسیون بعد از انقالب/ 

یک مقام مسئول گفت: وضعیت ساخت و تولید انواع ماشین آالت کشاورزی با قبل از انقالب قابل مقایسه نیست، چرا که پیش از 

 .انقالب در سطح کشور تولیدکننده ماشین نداشتیم

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی در گفتگو با خبرنگار کامبیز عباسی رئیس توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی

 بیش یراخ سال پنج در: گفت و داد خبر کشاورزی مختلف  در زیر بخش رشد بی سابقه مکانیزاسیون، از باشگاه خبرنگاران جوان

 .میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی صورت پذیرفت 500 و هزار 5 از

 مکانیزاسیون کشاورزیهمزمان با آغاز کار دولت یازدهم، ماهانه یکصد میلیارد تومان در حوزه  9۲به گفته وی؛ از نیمه دوم سال 

 .سرمایه گذاری صورت گرفت که این امر در طول تاریخ مکانیزاسیون کشور بی سابقه بوده است

هزار دستگاه  1۸5هزار دستگاه تراکتور و  90تامین بیش از   گذاری در حوزه مکانیزاسیونعباسی ادامه داد: در سال های اخیر سرمایه

به گفته این مقام مسئول مکانیزاسیون؛ در زیربخش های مختلف کشاورزی .انواع ادوات و تجهیزات کشاورزی را به همراه داشته است

 .اعم از زراعت، باغبانی، آبزیان، دام و طیور، جنگل و مرتع و گیاهان دارویی مورد توجه قرار گرفته است

در طول تاریخ مکانیزاسیون اسب بخار در هکتار رسید، افزود:  1.6۲ها به رقم پس از سال ضریب مکانیزاسیونوی با اشاره به اینکه 

 .کشاورزی ،دستیابی به این سرانه اسب بخار در اراضی کشور بی سابقه بوده است

درصدی بر صنعت داخل اتفاق افتاده است، بیان کرد: در بسیاری از حوزه  95با تکیه  توسعه مکانیزاسیونعباسی با اشاره به اینکه 

درصد به  94درصد و تراکتور بیش از  90درصد، ماشین آالت برداشت  99رزی تا های ماشین آالت و ادوات کشاورزی نظیر خاک و

 .خوداتکایی دست یافتیم و در حوزه فناوری های نوین کماکان نیازمند تامین از مبادی واردات هستیم

 رشد چشمگیر مکانیزاسیون، دستاورد مهم انقالب 

: تگف و داد خبر انقالب از قبل های سال به نسبت  در محصوالت مختلف کشاورزی صنعت مکانیزاسیونوی از رشد چشمگیر 

 در البانق از پیش چراکه نیست، مقایسه قابل انقالب از قبل با مزرعه به ورود و کشاورزی آالت ماشین انواع تولید و ساخت وضعیت

 .گندم مکانیزاسیون توسعه یافته بودد در حوزه محدو صورت به تنها و نداشتیم ماشین تولیدکننده کشور سطح

 ارقام و اعداد بود، سنتی صورت به کار و کشت گذشته در که آنجا از رئیس توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد در ادامه افزود: 

 .نیست بیان قابل مکانیزاسیون

گذاری شده بود، اما در آن ایام این کارخانه قبل از انقالب پایه کارخانه تراکتور سازیبه گفته این مقام مسئول با وجود آنکه 

 .واردکننده تراکتورهای اروپایی به کشور بود، در حالیکه هم اکنون تولید کارخانه های تراکتور و کمباین کامال داخلی است

درصد  ۸0د: براین اساس کشت بیش از وی با اشاره به اینکه قبل از انقالب تمامی کشت و کار شالی در کشور سنتی بود، بیان کر

گرفت که خوشبختانه غالت از جمله گندم و جو غیرمکانیزه بود و در محصوالت دیم به جای بذر کاری عموما بذر پاشی صورت می

 95تا  90درصد کشت چغندر قند و ذرت دانه ای و ذرت علوفه ای و همچنین  100بعد از انقالب با روند صنعتی شدن بخش تولید، 

 .درصد غالت مکانیزه است

 باغات در مکانیزاسیون کُند روند اصلی عامل  سنتی بودن باغات،
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گفت: با توجه به سنتی بودن باغات و برخی مشکالت ساختاری  بخش باغبانیعباسی با اشاره به آخرین وضعیت مکانیزاسیون در 

درصدی نفوذ  ۲5تا  ۲0است، هر چند که در این ایام ضریب در حوزه باغبانی، مکانیزاسیون در این بخش کماکان نیازمند توسعه 

 .مکانیزاسیون در باغات به صورت مطلوبی تحقق یافت

 16۸های کشاورزی در دولت یازدهم به نحو مطلوبی پیگیری شد، افزود: تاکنون گذاری ماشیناین مقام مسئول با بیان اینکه پالک

پالک راهنمایی و رانندگی و شناسنامه دار شد که به دنبال مدیریت مصرف سوخت در هزار دستگاه انواع تراکتور و کمباین صاحب 

 .صدد صدور کارت سوخت هستیم

وی با اشاره به اینکه در حوزه روش های نوین کشاورزی تحوالت مطلوبی اتفاق افتاده است، گفت: سطح زیر کشت کشاورزی حفاظتی 

میلیون هکتار رسیده است که این امر بیانگر حفظ پوشش خاک این  1.۷ر به های کم خاک ورزی و بی خاک ورزی در کشوو روش

تا  40لیتر گازوئیل و کاهش  60تا  50، مدیریت مصرف سوخت، صرفه جویی بیش از محصوالت کشاورزیاراضی، مدیریت بقایای 

 .درصدی مصرف آب در هر هکتار است 50

اشاره به دستاوردهای مهم انقالب یادآور شد: براساس برآوردهای سال گذشته و رئیس توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با 

میلیارد متر مکعب صرفه جویی ناشی از روش های نوین خاک ورزی و خاک ورزی حفاظتی در کشور  4تا  3امسال به طور متوسط 

لی بخش عمده محصوالت کشاورزی به صورت اتفاق افتاده است، به طوریکه هم اکنون با تکیه بر صنعت داخل و توانمندی های داخ

 .شودمکانیزه کشت می

http://www.yjc.ir/fa/news/64۲3۷1۸/%D۸%AD%D۸%A۷%D9%۸4- 
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 متفرقه
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 مرکبات
 فارس - ۹۶/۱۱/۱۷ : تاریخ

 هزار تن میوه برای شب عید 60میلیارد تومان تشویقی برای صادرات مرکبات/ خرید  50اختصاص 

شان را انبار کردن تا به قیمت مناسب بفروشند و ضرر نکند، هایمعاون وزیر جهاد کشاورزی درباره نگرانی کشاورزانی که پرتقال 

  .صادرات مرکبات در نظر گرفته استمیلیارد تومان برای نظام تشویقی برای  50دولت  :گفت

کی آباد با اشاره به اینکه یهاشمی امشب در بازدید از پروژه افتتاح سورتینگ سلیماناز تنکابن، علی اوسط خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیارد دالر از صندوق توسعه  1.5اذن رهبری و مصوبه مجلس  از مسائل مهم کشور امروز ما بحث اشتغال است، اظهار کرد: دولت به

سوم بودجه تملک هزار میلیارد تومان برابر با یک 12ها است، یعنی ملی مجوز برداشت دارد همچنین به همین میزان آورده بانک

اده است که این یک فرصت برای زایی اختصاص دها به موضوع اشتغالوی با بیان اینکه دولت با مشارکت بانک.دارایی کشور است

ارزشمندی  بدیل وهای تعاونی و تولیدی دارند است، تصریح کرد: اینها با یک فرصت بیکسانی که میل به کار جمعی از قبیل شرکت

 .های نظام تولید خودشان را زنجیره تولید خود را بخواهند تکمیل کنندها و کاستیتوانند ایدهمواجهه هستند که می

 هاییاندیشیم که باید به عرصه صادرات گامهایی چون مازندران میوزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: ما وقتی به استان معاون

ها، سردرختی، برنج یا چای داریم، محصوالتی است که یک بخش پاسخگوی نیاز ها تن برداشت مرکبات، میوهبردارند وقتی میلیون

این مسؤول با تأکید بر اینکه ما باید در مسیر صادرات زنجیره تولیدمان را تکمیل کنیم، .استملی و یک بخش فرصتی برای صادرات 

افزایی متذکر شد: باید به سمت فرآوری، تنوع بخشیدن به تولید، از یک محصول چندین تنوع را ارزانی دادن و از مسیر فراوری و ارزش

هاشمی، مدیریت اقتصادی کردن ماندگاری در روستا را راهکار .برسد، برسیمبه آن سودی که به ماندگاری مولد بر موضوع به تولید 

 برای  پدیده آزار دهنده مهاجرت و سربار جامعه نشدن دانست و افزود: اقتصادی شدن تولید و رسیدن به یک مرحله از تمکن و رفاه

 .های تولید استزنجیره همین کردن تکمیل روستا

مان مندی از نظرات کارشناسی سازتوانند با بهرهها میها و تعاونیازارمان را باید بشناسیم، گفت: اتحادیهوی با اشاره به اینکه نیاز ب

 .و متولی در این بخش راه خودشان را تغییر دهندها تعاونی روستایی کشور به دیگر سازمان

ود، شر سال نسبت به سال قبل کاسته میوجوی شغل اداری هرئیس سازمان تعاون روستایی کشور با بیان اینکه میزان جست

 حلش اقتصادی کردن تولید وساز باشد، تنها راههایی که برای جوانان نسل امروز انگیزهباید برویم به سمت فرصت :خاطرنشان کرد

ن را ر و مطمئجلب توجه آنهایی که در عرصه بازرگانی، تجارت صاحب سبک، نظر، تجربه و مهارت هستند تا بتوانیم جای پای پایدا

 .در بازار مصرف منطقه و جهان پایدار ایجاد کنیم

میلیارد  50شان را انبار کردن تا به قیمت مناسب بفروشند و ضرر نکند، افزود: دولت هایهاشمی درباره نگرانی کشاورزانی که پرتقال

 .تومان برای نظام تشویقی برای صادرات مرکبات در نظر گرفته است

 .ها بازسازی کنیم، ما نباید همه چیز را از دولت توقع داشته باشیمها و اتحادیهمان را به تعاونیه یک بخش باید نگاهوی با بیان اینک

رویم و اطمینان بیشتر به بدنه گر و کاهش دامنه اختیار دولت میمعاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: وقتی به سمت کاهش تصدی

ها، ام اجتماعی، نظام تعاونی خودمان یک فرصت است که باید این توانای و مهارت را در تعاونیفعال اجتماعی که این برای نظ

گذاری کرده تا جایی در عرصه های تشویقی که دولت پایههای بازرگانی داخل ایجاد بکنیم تا از این مکانیزمها و در شرکتاتحادیه

هزار تن سیب  ۲0هزار تن پرتقال و  40ون وزیر جهاد کشاورزی، خریداری معا.برداری کننددست بیاورد به خوبی بهرهصادرات به

سازی شب عید را گام دوم دولت برای نگرانی کشاورزان از انبارهای پر شده از مرکبات دانست و گفت: این یک درختی برای ذخیره

ها اشاره ها، سوتینگها و ارتقای تعاونیاللرنگی نقش دهاشمی به کم.ها استگامی برای تعادل بخشی و حمایت از خود تولیدکننده
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های جوشیده از متن آفرین واسطهشود راهی است که ما از طریق بازارهای جدید و نقشکرد و متذکر شد: امکاناتی که دارد ایجاد می

تصریح کرد: رویکرد من تعاونی وی .تر کنیمها باشد این نقش را باید فعالهای تعاونی و اتحادیهتواند شرکتخود کشاورزان که می

 .های مردمی استآفرینگری در سازمان تعاونی روستایی و ایجاد یک فرصت نو برای نقشمحوری و کاهش تصدیمحوری، اتحادی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۷00۲100139611 
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 مرکبات

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۶تاریخ: 

 میلیارد تومان یارانه صادراتی به سیب و پرتقال 50کمبودی در عرضه پرتقال وجود ندارد/تخصیص 

استفاده از یارانه صادراتی، مازاد تولید خود را طهماسبی با بیان اینکه کمبودی در عرضه پرتقال وجود ندارد، گفت: درصدد هستیم با 

 .صادر کنیم

باغبانی ، محمد علی طهماسبی معاون امور گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 رد کمبودی اینکه به اشاره با وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد،

هایی میلیون تن خواهد رسید، از این رو نگرانی 5به بیش از  تولید مرکبات آنکه به توجه با: کرد اظهار ندارد، وجود مرکبات عرضه

اندن پرتقال تولیدی روی دست باغداران وجود دارد، به همین سبب درصدد هستیم با استفاده از یارانه صادراتی، مازاد مبنی بر باقی م

 .تولید خود را صادر کنیم

 .میلیارد تومان یارانه صادراتی به سیب و پرتقال تخصیص داده شده است 50وی افزود: امسال، رقمی معادل 

هزارتن اعالم کرد و افزود: هم اکنون سردخانه و انبارهای فنی در شهرستان فسا،  ۸00میلیون و  ۲ طهماسبی میزان تولید پرتقال را

 .مملو از پرتقال ناون بسته بندی شده با کیفیت باال است

 کیفیت پرتقال های تولیدی مطلوب است

اریم، رایط اقلیمی و آفتابی که در ایران درا مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به ش کیفیت پرتقال های تولیدیاین مقام مسئول 

تعداد دفعات سم پاشی باغات به نسبت مدیترانه بسیار کم است که در نهایت این امر موجب شده پرتقال تولیدی ارزش غذایی باالتری 

 .داشته باشند

بیان کرد: ذخایر انباری باغات شمال،  هزارتن پرتقال در انبارها ذخیره سازی شده است، 500معاون امور باغبانی با اشاره به اینکه 

 .خواهد بود 9۷جوابگوی تامین نیاز کشور تا خرداد ماه 

 .تومان اعالم کرد 500هزار و ۲تا  500وی نرخ هر کیلو پرتقال بسته به کیفیت را هزار و 

هزارتن  400شود،افزود: حدود می هزار تن سیب در کشور تولید ۷00میلیون و  3معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه امسال 

ها ذخیره هزارتن تابستانه هستند و مابقی در سردخانه 600از این میزان سیب های صنعتی قابل استفاده در صنایع آبمیوه و کنسانتره،

 .شده است

هزارتن بوده  351ته هزارتن بوده، این درحالی است که مجموع صادرات سال گذش 3۸1به گفته وی؛ میزان صادرات سیب تا کنون را 

 150 رفتن بین از شاهد صورت این غیر در زدیم، گره پایه تعرفه با موز واردات با گذشته سال  است، چراکه این میزان صادرات را

 .بودیم ارومیه های سردخانه در سیب هزارتن

هزارتن  100برای تعادل بازارباید حدود  هزارتن اعالم کرد و گفت: 300معاون وزیر جهادکشاورزی میزان تولید کیوی امسال بیش از 

 .از این میزان، صادر شود

 اصالح و بازسازی اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گرفت

هزار هکتار باید در  900هزار باغ، ۸00میلیون و ۲وی افزود: طرح اصالح و بازسازی اراضی کشاورزی را در دستور کار داریم که از 

نهالستان مجوز و پروانه کار گرفتند و با  365به گفته طهماسبی .هزار هکتار را پیش بردیم600که امسال چرخه بازسازی قرار گیرد 

های با کیفیت به بخش نهال گذاری بخش خصوصی در اصفهان، خراسان، البرز و مازندران این کار رونق گرفت و ارقام و پایهسرمایه

 .اندازی کردیمی بخش نهالستان صندوق حمایت از نهال را توسط بخش خصوصی راهاین مقام مسئول ادامه داد: برا.کاری اضافه شد
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 ها در افزایش بهرهبانها در صرفه جویی مصرف آب، گفت: سایهبانمعاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تأثیر سایه

رو هستیم، با فراهم کردن که با تنش آبی و گرما روبه وی افزود:در مناطقی.درصدی مصرف آب تأثیر بسزایی دارد30وری و کاهش 

ها متفاوت است، بیان بانمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه هزینه اجرای سایه.شرایط تسهیالت در صدد اجرای آن هستیم

میلیون 3.5های دنیا را سطح گلخانه طهماسبی.اندبان بسته به نوع سازه و مصالح در محصوالت مختلف متفاوتکرد: هزینه اجرای سایه

هکتار سهم کشور ما است که در برنامه ششم توسعه در نظر داریم، 300هزار و 1۲ها هکتار اعالم کرد و افزود: از مجموع سطح گلخانه

هزار و ۲ل وی با اشاره به اینکه امسا.هزار هکتار اضافه کنیم4۸، 1404هکتار به این سطح و در افق چشم انداز 600هزار و 1۸

 .ها نیز باید بازسازی شودهکتار از سطح گلخانه337 :هکتار گلخانه جدید باید احداث شود، تصریح کرد۲40

http://www.yjc.ir/fa/news/64۲6۸9۷/%DA%A9%D9%۸5%D۸%A۸%D9%۸۸ 
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 مرکبات

 ایران اکونا - ۱۳۹۶/ بهمن /  ۱۶دوشنبه , 

 میلیارد تومان یارانه برای صادرات مرکبات در سال جاری اختصاص یافت 50

 .میلیارد تومان یارانه صادراتی مرکبات در سال جاری خبر داد 50مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی از اختصاص 

اکونا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، شاهرخ شجری با بیان این که در زمینه مدیریت و  به گزارش ایران

ساماندهی وضعیت تولید، توزیع و صادرات محصوالت کشاورزی و از جمله مرکبات، مجموعه برنامه ها و اقدامات اساسی و پایدار از 

ی وزارت جهاد کشاورزی به مورد اجرا گذاشته شده است،تصریح کرد: به منظور توسعه سوی معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورز

صادرات محصوالت کشاورزی از جمله مرکبات در سال جاری، دستور العمل اجرایی نحوه تخصیص یارانه صادراتی مطابق بند ب ماده 

 .ادرات محصوالت مورد نظر تهیه و تدوین شده استقانون برنامه ششم توسعه و پیش بینی مشوق های الزم در راستای توسعه ص 33

وی با اشاره به بررسی های فنی و کارشناسی انجام شده با لحاظ هزینه مبادله اعم از حمل و نقل، تعرفه گمرکی و سایر هزینه های 

فظ رقابت پذیری برای ح :سورت، بسته بندی، نگهداری، اختالف قیمت تمام شده و قیمت فروش در بازارهای هدف،اظهار داشت

ریال یارانه صادراتی به ازای هر کیلوگرم مرکبات مطرح شده و به همین منظور وزیر جهاد  5000صادرکنندگان پیشنهاد اولیه مبلغ 

میلیارد ریال یارانه صادراتی برای مرکبات در سال جاری از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان  500کشاورزی طی مکاتباتی مبلغ 

بودجه کشور درخواست کرده است که با موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه همراه بوده و پیگیری برای تخصیص و برنامه و 

 .همچنین برنامه ریزی جهت پرداخت یارانه در حال انجام می باشد

مجموعه گزینه های مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد که صادر کنندگان محصول پرتقال می توانند از 

ریال یارانه صادراتی به ازای صادرات یک کیلوگرم  5000مشوق های صادراتی مربوط به صادرات پرتقال یعنی یارانه صادراتی )دریافت 

 ۲0درصد به جای تعرفه  5کیلوگرم پرتقال در قبال واردات یک کیلوگرم موز با تعرفه  ۲پرتقال( و طرح بازار به ازای بازار و صادرات 

 .ریال به ازاء صادرات یک کیلوگرم پرتقال استفاده نمایند 5000درصد تا سقف حداکثر 

محصول اولویت دار در تخصیص تسهیالت سرمایه در گردش است، خاطرنشان کرد:  ۷شجری با بیان این که صادرات مرکبات یکی از 

( قانون تنظیم بخشی 15۲موضوع بند )الف( ماده ) تخصیص تسهیالت سرمایه در گردش از محل اعتبار تلفیقی صندوق توسعه ملی

 ،مرکبات کنندگان صادر به اولویت با کشاورزی محصوالت کنندگان صادر به درصد 14٫5با سود  1396( در سال ۲از مقررات دولت )

 .است مرکبات صادرات توسعه برای اقدامات از دیگر یکی کیوی و کشمش زعفران، خرما، پسته، سیب،

یکی از اقدامات زیربنایی وزارت جهاد کشاورزی به « راه اندازی زنجیره های ملی عرضه با تأکید بر صادرات»اشاره به این که وی با 

محصول استراتژیک کشاورزی از جمله مرکبات( می باشد،اظهار داشت:ایجاد  9منظور توسعه صادرات محصوالت کشاورزی )برای 

منجر به نگاه سیستمی از مرحله تولید تا مصرف و ساماندهی تولید در جهت بازار مصرف یا  زنجیره های عرضه با تاکید بر صادرات

صادرات می شود و خط تولید صادراتی منفک از خط تولید محصوالت مورد نیاز داخلی )مزارع صادراتی( موجب ایجاد صادرات تفاضا 

بهداشتی کشورهای هدف داشته و از  -ق بیشتر با ضوابط فنی محور می گردد. شجری اضافه کرد:این راهکار پیامدهایی همچون تطاب

 .نظر کیفیت نیز صادرات بهبود می یابد

وی افزود:سیاستگذاری در راستای تشکیل کنسرسیوم ها و خوشه های صادراتی برای ادغام مقیاس های کوچک و غیراقتصادی 

 .متی در بازارهای هدف می شودصادراتی موجب تسهیل برندسازی و همچنین جلوگیری از رقابت های قی
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مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت:ماهیت زنجیره های ملی عرضه با تأکید بر صادرات بر اساس راه اندازی 

 ،بنگاه های بزرگ مقیاس با برند مشترک صادراتی با در نظر گرفتن سهم از منافع مادی طرح برای تمامی اعضاء شامل تولید کنندگان

 .واحدهای لجستیک، ترانزیت و صادر کنندگان می باشد

وی خاطرنشان کرد: برای خروج از خرد نگری و حرکت به سمت تجمیع توان استانی و ایجاد برندهای ملی و زنجیره با مالک عملیات 

 ضور هیئت موسس استانفرااستانی در دستور کار قرار گرفته و هئیت موسس زنجیره مرکبات انتخاب و جلسات آن با محوریت و ح

 .مازندران تشکیل شده است

http://iranecona.com/۸16۲3/%DB%B5%DB%B0 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۱۱/۱۷ : تاریخ

 گر باشندمردم روستاها باید مطالبه/ کارگیری ظرفیت و دانش فرزندان روستاییلزوم به

تأکید کرد و گفت: مردم  کارگیری ظرفیت و دانش فرزندان روستاییجمهور بر لزوم بهمعاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس 

سیدابوالفضل رضوی ظهر امروز در همایش  استان تهران، خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی  .گر باشندروستاها باید مطالبه

جمهوری جمهور و معاون اول رئیسهای رئیسروستاییان و عشایر که در مسجد دمزآباد ورامین برگزار شد، اظهار داشت: با پیگیری

 .م انقالب این الیحه تصویب شدای خاص روستاییان و عشایر برای ایجاد اشتغال پایدار به مجلس ارائه و با توصیه رهبر معظالیحه

 .شود که در دو جهت هم سرمایه در گردش و هم سپرده استدرصد پرداخت می 6وی ادامه داد: به روستاییان و عشایر وام با سود 

 یجمهور عنوان کرد: وثیقه ضمانت روستاییان و عشایر ملکی است که در آنجا کارگشایمعاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس

 .عنوان ضمانت قرار دهندتوانند سفته بهکنند و میمی

دانش  توانیم از پتانسیل ورضوی تصریح کرد: فرزندان روستایی در روستاها پیشرفت کرده و همه دارای تسهیالت عالیه هستند و می

 .وری کرداند، استفاده و بهرهای آموختهکه علم و حرفه همین فرزندان روستایی

 که بخواهند مسؤوالن از و باشند گرمطالبه باید روستاها مردم و کنیم تجدیدنظر پرورید: بیایید در کشاورزی و داموی توضیح دا

 .اورزان آموزش دهندکش به را روزبه فن و حرفه

 ممرد و باشند مردم پاسخگوی که است این مسؤوالن جمهور تأکید کرد: وظیفه همهمعاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس

 .بدهند را هاآن هایپرسش جواب که بخواهند مسؤوالن از

 هاآن و کنید پیگیری مسؤوالن توانید حق و حقوق خود و دیگران را ازگر باشید، میرضوی خطاب به مردم روستا گفت: اگر مطالبه

 .دهند پاسخ شما مطالبات و سؤاالت به که هستند مواظب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1396111۷001106 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۹۶/۱۱/۱۶ : تاریخ

 معرفی رقم برنج پر محصول و کیفی گیالنه/ کیفیت تولید گندم داخل بهتر از نمونه وارداتی آن است 

های به جز گیالن و مازندران محدود کنیم و ارقام ایم، کشت برنج را در استانمعاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: سعی کرده

  .فی شده استخو بی که پرمحصول و کیفی است، مانند رقم گیالنه معر

، عباس کشاورز صبح امروز در نشست خبری گزارشی از عملکرد بخش کشاورزی ارایه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

بی که پرمحصول ایم کشت برنج را در استانهای به جز گیالن و مازندران محدود کنیم و ارقام خو سعی کرده :کرد و گفت

 .و کیفی است، مانند رقم گیالنه معرفی شده است

وی همچنین توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی را عامل موثری در افزایش عملکرد در هکتار دانست و افزود: مبارزه با کرم ساقه 

زی همچنین در مورد توسعه کشت معاون وزیر جهاد کشاور.خوار برنج و آفت بالید، سبب بهینه شدن وضعیت کشت برنج شده است

کردیم، ولی با توجه درصد شکر مصرفی کشور را وارد می 50چغندر قند و افزایش تولید شکر در کشور گفت: ما تا چند سال پیش 

 .به مشکل کم آبی و محدود کردن کشت بهاره تولید چغندر قند را به پاییز منتقل کردیم

 آنکه بر مضاف. است رسیده 94 سال در هکتار در تن 60 به 9۲ سال در تن 4۲ از قند چغندر هکتار در عملکرد وی یاد آور شد:

تن رسیده  ۷4رد در هکتار چغندر قند در کشت پاییزه به عملک هم امسال و است سوم یک پاییزه کشت در محصول این آب مصرف

 .است

کشور کاهش یافته، اما در طول تاریخ رکورد تولید درصد سطح زیر کشت چغندر قند در  65کشاورز به صراحت گفت که با آن که 

به ازای هر مترمکعب آب  ۸0چغندرقند شکسته شده و بیش از هشت میلیون تن چغندرقند تولید شده است. چرا که در اوایل دهه 

اگر با همین روند  وی این را هم گفت که تا دو سال آینده.گرم رسیده است ۷50شد، اما اکنون این رقم به گرم شکر تولید می ۲30

 .رسیمپیش برویم و دو سه کارخانه در خوزستان احداث شود، در کنار مدیریت آب به خودکفایی در تولید شکر می

های روغنی در کشور اشاره کرد و گفت: ظرفیت کشت کلزا در جمهوری اسالمی از اروپا باالتر کشاورز همچنین به توسعه کشت دانه

درصد  13تا  12هم دو برابر خواهد شد و امیدواریم سال آینده  9۷شد و در سال  95ا دو برابر سال کشت کلز 96است و در سال 

 .روغن مصرفی کشور را تولید کنیم

های بخش کشاورزی دانست و افزود: برای آنکه بتوانیم تولید شیر را در کشور ای را از جمله چالشکشاورز کمبود کشت گیاهان علوفه

ای را وارد کنیم، در صورتی که اصل علوفه متکی بر یونجه است و برخی گیاهان مانند یونجه، شبدر و ذرت علوفه اضافه کنیم، باید

 .های فارس، اصفهان و خراسان باعث شده تا سطح زیر کشت این محصول به شدت کاهش یابدای در استانهای منطقهخشکسالی

 رقم تنوع که رفتیم سورگوم اشاره کرد و گفت: به سراغ گونهبرای تولید علوفه، وی از معرفی چند گیاه جدید که مقاوم به کمبود آب

مصرف آبی آن نیز کم است، در دستور کار قرار دارد عالوه بر آن  که ایعلوفه چغندر که برآن مضاف است، زیاد بسیار آن تکنولوژی و

 .رار گرفته استارزن که رقمی مقاوم به خشکی است و علوفه هم دارد، در دستور کشت ق

ای کرد و گفت: ذرتی که ما در معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت همچنین به ایجاد تنوع کشت ذرت در کشور هم اشاره

درصد  40رس را عرضه کردیم و بیش از های میانکرد، اما اکنون رقمروز دوره رشد را طی می 150کردیم باید کشور کشت می

 .کنندکنون از همین نوع هستند که طول رشد آنها کمتر و آب کمتری هم مصرف میهای کشت شده، اذرت

هزار هکتار از اراضی کشور به روش میکرو  35وی همچنین از گسترش آبیاری به روش میکرو در کشور خبر داد و گفت: اکنون 

 .شود که مصرف آب را تا حد زیادی کاهش داده استآبیاری می
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 توانندنمی و داشته حساسیت نان در موجود گلوتن به افراد از بسیاری :گفت و داد خبر کشور در کینوا گیاه کشاورز همچنین از کشت

 کشت استان هفت در هکتار ۲4 در گیاه این فائو ند جایگزینی خوبی برای آن باشد و ما از طریقتوامی کینوا که کنند استفاده آن از

 هایاستان در اکنون و است خشکی و شوری به مقاوم گیاهی کینوا امور زراعت تأکید کرد:معاون وزیر جهاد کشاورزی در .کردیم

 در کینوا سال آینده میزان کشت 5ت شده است و امیدواریم تا کش زابل شهر و یزد اصفهان، قم، رضوی، خراسان جنوبی، خراسان

 .دارد باالیی بسیار رقم داخل در آن خارجی مشابه اکنون که چرا برسد، هکتار هزار 30 به کشور

تر از اراضی دیم اشاره کرد و گفت: به دنبال آن های وزارت جهاد کشاورزی در راستای برداشت بهینهکشاورز همچنین به برنامه

هستیم کشت دیم از تک محصولی که فقط کشت گندم است به چند کشت چند محصولی توسعه دهیم که کشت غالت و علوفه در 

کیلوگرم  ۲00وری خوبی داشته باشد چرا که در مناطق سنتی از هر هکتار تواند بهرهجمله محصوالتی است که میکنار آن نیز از 

 امیدواریم و ایمکرده شروع ایکاردا کیلوگرم هم برداشت شده که ما این طرح با 1500کنند، ولی در این روش تا گندم دیم برداشت می

 .شود متحول کشور دیم کشاورزی آینده سال 4-3 ظرف

مان کنترل تولید است، چون عملکردها به وی همچنین در مورد تولید خوب محصوالت سبزی و صیفی در کشور هم گفت: ما مشکل

ریزد همانطور که در برخی مناطق گوجه فرنگی و هندوانه روی دست افزایش یافته و با اندکی اضافه تولید بازار به هم می شدت

 .به دلیل کشت نشائی پیاز و آبیاری نواری این محصول عملکرد بسیار باال رفته استکشاورز مانده است، یا 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت همچنین در مورد کشت پنبه و تولید الیاف آن در کشور گفت: در سه سال گذشته که در 

کنند که با توجه به تحقیقات حوزه فعالیت می های خوبی در ایندولت و چه در بخش خصوصی نهادسازی کردیم و اکنون تشکل

بینی ما این درصد رسیده است و پیش 6بار رشد منفی تولید به مثبت انجام شده در حوزه کشت پنبه و بذر آن امسال برای نخستین

بب منافع واردات برخی سکشاورز در پاسخ به اینکه باالخره کیفیت گندم ایرانی پایین است یا .هزار تن برسیم 130است که به تولید 

اند و جالب این است که هر گندمی سه مقطع است که کیفیت گندم را زیر سؤال برده :تالش برای واردات گندم شده است، گفت

شان ایم که نشود و ما آزمایشاتی روی گندم وارداتی و تولید داخلی گرفتهشود، برای قرنطینه نمونه آن نگهداری میوارد کشور می

مضاف بر آنکه درجه کیفیت گندم برای تولید محصوالتی مانند  است آن وارداتی نمونه از بهتر داخل گندم یفیت تولیدکداد 

 .صنایع و شیرینی اهمیتی ندارد و تنها برای تولید ماکارونی باید سمولینای آن باال باشد

دنیا بدون کود میسر نیست و ما نصف اروپا کود هیچ کشاورزی در  :وی همچنین در مورد وضعیت کیفیت کود در کشور هم گفت

 .کنیم و با توجه به ایجاد نظام ثبت و ایجاد کد رهگیری کنترل بر روی کیفیت آنها را داریممصرف می

مورد آن گواهی تأیید  6400برند در نظام ثبتی بررسی شده که  ۸۲00معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت افزود: بیش از 

تعدادی هنوز در آزمایشگاه هستند و برخوردها تا بدانجا است که در برخی محصوالت فلزات سنگین مشاهده شد که بیش  گرفته و

 .کردیم پلمپ های مختلف تعطیل وکارخانه را در استان 15تا  10از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1396111600064۷ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۱۷تاریخ: 

 کندوزیر جهاد کشاورزی به ایالم سفر می

 کندطبق اخبار رسیده از منابع آگاه وزیر جهاد کشاورزی فردا به ایالم سفر می

 کندوزیر جهاد کشاورزی فردا به ایالم سفر می طبق اخبار رسیده از منابع آگاه

به گزارش ایانا، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به منظور شرکت در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی، شورای اداری و افتتاح چند 

 کند.بهمن ماه سال جاری به ایالم سفر می 1۸پروژه کشاورزی، ظهر چهارشنبه، 

http://www.iana.ir/fa/news/51303/%D9%۸۸%D۸%B 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها  

 آیانا - ۱۳۹۶بهمن  ۱۸تاریخ: 

 ممانعت از صادرات دام زنده؛ کاهش سلب اعتماد بازار به دولت

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی ایران گفت: با ایجاد مانع غیرضروری مقابل صادرات دام زنده، هم عضو 

 .دامپروران انگیزه تولید نخواهند داشت و هم با افزایش مشکالت اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، تولید کمتر می شود

ق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی ایران و رییس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه امروز حیدر کدیور، عضو هیات نمایندگان اتا

با ابراز تاسف از تصمیم های خلق الساعه ای که منجر به رکود در بازار  در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، 

خطایی برشمرد که یکی از تبعات آن، گسترش قاچاق دام زنده از مرزهای گسترده می شود؛ ممانعت از صادرات دام زنده را نیز اقدام 

 کشور است.

وی اظهار کرد: افزایش انگیزه قاچاق منجر به این شده است که حتی برخی استان های همجوار، مبادرت به استفاده از سهمیه 

ن ایالم که فعالیت دامداری های آن ها به اندازه استانی مانند صادراتی استان های همجوار کنند؛ به گونه ای که به طور مثال از استا

کرمانشاه نیست، برای انتقال دام های استان کرمانشاه و صادرات آن از طریق این استان مبادرت به جابجایی غیر قانونی بین استانی 

 می کنند. 

ن اقتصادی از مسیر طبیعی می شود، تصریح کرد: متاسفانه اداری، باعث انحراف فعاال کدیور با بیان این که بوروکراسی های پیچیده 

در این موارد اصول به سمت تسهیالت امور عمل نمی شود و بعضا با مانع تراشی مقابل تولید کنندگان و صادرکنندگان، ناخواسته 

 چوب الی چرخ تسریع تولید و صادرات قرار می گیرد. 

معاون و کشاورزی ایران با اعالم اینکه به دلیل کاهش رغبت دامداران، میزان تولید دام  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و

در منطقه روند کاهشی به خود گرفته است، افزود: با ایجاد مانع غیرضروری مقابل صادرات دام زنده، هم دامپروران انگیزه تولید 

 ید مردم، تولید کمتر می شود.نخواهند داشت و هم با افزایش مشکالت اقتصادی و کاهش قدرت خر

وی با یادآوری اینکه بروز زلزله اخیر در استان کرمانشاه و به طور خاص منطقه سرپل ذهاب نیز موجب تلف شدن دام های بسیاری 

ت وزار شده است، اظهار امیدواری کرد تا مسووالن وزارتخانه متولی تولید در اتخاذ تصمیم های خود از جمله نادیده گرفتن نامه خود

جهاد کشاورزی، دوراندیشانه تر تصمیم گیری کنند و تحت تاثیر برخی نگرانی های غیر کارشناسی، اعتماد تولید کننده و صادرکننده 

 را سلب نکنند./

http://www.iana.ir/fa/news/51309/%D9%۸5%D9%۸5%D۸%A 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶بهمن  ۱۸تاریخ: 

 درصدی مصرف سموم در بخش کشاورزی 25کاهش 

درصد  ۲5شود که این میزان گرم سم در بخش کشاورزی استفاده می ۷50یک مقام مسئول گفت: با توجه به شرایط اقلیمی حدود 

 .کمتر از متوسط دنیاست

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

با وجود آنکه یک درصد کشاورزی دنیا متعلق به  اظهار کرد: کشاورزی، با اشاره به آخرین وضعیت میزان آفت کش در بخش ،جوان

 .کشور است، اما میزان مصرف آفت کش کمتر از متوسط دنیاست

شود و این در حالی است که به سبب شرایط اقلیمی و قرار گرفتن کشور تار مصرف میهک در موثره ماده کیلو یک دنیا در وی، افزود:

 .کنیممی مصرف سم دنیا متوسط از کمتر درصد ۲5معادل  گرم ۷50در منطقه گرم و خشک حدود 

کش های آفتهای مصرفی در کشور از استانداردهای الزم برخوردارند، گفت: بر روی تمامی تکنیکالکشابطالی با تأکید بر اینکه آفت

استاندارد فائو مجوز  14های الزم و مطابقت و ارزیابی با و سموم آماده به مصرف در مبادی ورودی گمرک، پس از نمونه برداری

 .شودترخیص صادر می

ها را اقدامی بزرگ برشمرد و افزود: از چهار سال قبل این امر در کشمعاون فنی کنترل سازمان حفظ نباتات ثبت برند تجاری آفت

 .کشور آغاز شد که نتایج آن در سطوح وسیعی امسال مشاهده شد

یر جهاد کشاورزی، ثبت سموم با برند تجاری را در جریان کار خود قرار دادیم، به طوریکه با اخذ مجوز از وز 93وی ادامه داد: از سال 

درخواست در  750های مختلف داشتیم که حدود هزار درخواست از شرکتکش مهم مصرفی بیش از یکآفت 3۲تاکنون برای 

مورد از این  330وهشی ارسال شده است و بیش از سازمان حفظ نباتات نهایی شده و هم اکنون برای ارزیابی کارایی به موسسات پژ

 .تعداد تا کنون پس از گزارش ارزیابی بیولوژیک به عنوان برند در کشور ثبت کردیم

 111اساس  ایم، تصریح کرد: براینابطالی با بیان اینکه برای اولین بار منابع تکنیکال و سموم آماده مصرف را در کشور به ثبت رسانده

 .الملل هستندهای بینموم، ثبت و دارای شناسنامه مورد تأیید سازمانمنبع تأمین س

http://www.yjc.ir/fa/news/64۲3691/%DA%A9%D۸%A۷%D9% 
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 نوغان
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۱۱/۱۷ : تاریخ

 های جهانی گزارش داددر شمال کشور را به سازمان H5N6 ایران شیوع آنفلوآنزای :رویترز

 اند آنفلوآنزای پرندگان موسوم بهسازمان بهداشت جهانی امور دام اعالم کرد که روز گذشته مسئوالن کشاورزی ایران گزارش داده 

H5N6 در منطقه شمال کشور شیوع پیدا کرده است.  

الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، سازمان بهداشت جهانی دام اعالم کرد ایران گزارش داده است گزارش گروه اقتصاد بینبه 

های اردک را به شدت شیوع پیدا کرده است. و بیشتر گله H5N6 نوع پرندگان آنفلوآنزای ویروس  که در منطقه شمال این کشور

  .گرفتار کرده است

کند که کشورهای عضو جهانی در پاریس فرانسه واقع شده و درباره سالمت حیوانات در کشورهای مختلف بررسی میاین سازمان 

 .موظف هستند گزارش ابتال به بیماری را به این سازمان اعالم کنند

نها به واسطه بیماری اردک را در پارک طبیعی بوجاق مبتال کرده، همه آ 1300این گزارش حاکی است، ویروس آنلفوانزای پرندگان 

اند. در این گزارش اشاره شده است که این پرندگان به خاطر فصل زمستان به این مکان اند یا توسط مسئوالن کشته شدهمرده

  .مهاجرت کرده بودند

php?nn=http://www.farsnews.com/newstext.1396111۷000504 
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 گزارشات جهانی

 فودپرس ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۸چهار شنبه 

 کاهش نرخ سویا در بازار هند

نرخ سویا در معامالت روز دوشنبه مورخ پنجم فوریه در بازار هند کاهش یافت، افت تقاضا برای این محصول  -اقتصاد غذا <کشاورزی

  .روغن کشی و عرضه فراوان عوامل کاهنده نرخ این محصول بودند از سوی کارخانه های

. بود شده درصدی ۷.۷ افت متحمل سویا فروش پیش قیمت نیز پیش هفته در ،«فود پرس«به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

  .شتدا کاهش درصد 6.6 آن نقدی نرخ که درحالی

ماه گذشته رسیده بود زیرا برآورده  1۸دار شده بود و به باالترین سطح در پیش از آن قیمت سویا در هند از رشدی چشمگیر برخور

. بود دهش  شده بود تولید سویا در منطقه اصلی کشت این محصول کاهش می یابد. از این رو صادرات سویای هند غیر قابل رقابتی

 400 تن هر آمریکا و آرژانتین سویای کنجاله نرخ اینکه حال رسید، دالر 500  جاله سویای هند به هر تنکن تولید هزینه همچنین

 .است آمریکا مشابه تولیدات از تر گران دالر صد هند سویای کنجاله ترتیب این به که است دالر

 .حال انتظار می رود نرخ سویا در هند به تدریج کاهش یابد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=a۷0۷a4dc۸c0d4951a646 
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