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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و  و آب  کشاورزی مرکز ملی مطالعات راهبردیاخبار تهیه شده در سایت 

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۹۶/۱۲/۱۵ : تاریخ

 وابستگی کامل کشور به واردات بذر با پیوستن به یک معاهده خارجی /یادداشت اقتصادی

که در مجلس در دست بررسی است،  UPOV در صورت تصویب و اجرای پیوستن ایران به یک معاهده خارجی با عنوان کنوانسیون 

  .رودشود و امنیت غذایی زیر سوال میکشور به طور کامل در واردات بذر خارجی وابسته می

گذاری در بخش خصوصی، افزایش میزان ید ، جلب سرمایهنژادی و صنعت بذر داخلی و امکان کسب درآمد از ارقام جدبهبود بخش به

شدن در سود فروش بذر ارقام گیاهی جدید ثبت شده، از جمله  درآمد بخش دولتی، افزایش کمی و کیفی ارقام گیاهی جدید، سهیم

توان به فاصله بین است که با بررسی دقیق این ادعاها می UPOV (ادعاهای مطرح شده پیرامون عضویت در کنوانسیون )معاهده

میالدی توسط چند  1961که در سال  (UPOV) المللی حمایت از ارقام جدید گیاهیکنوانسیون بین.برداین ادعاها و واقعیت پی

کشور محدود اروپایی با ادعاهای مختلف از جمله تأمین حق به نژادگران ایجاد شد، تاکنون سه مرتبه مورد بازبینی قرار گرفته است. 

های بزرگ چندملیتی تولید بذر نژادگران که در واقع شرکتتوان به خوبی دریافت که به مرور زمان منافع بهها میر این نسخهبا مرو

 .هایی بر کشاورزان افزایش یافته استهستند، از طریق اعمال محدودیت

به  1395های پیشین دارد، در تیرماه نسخههای اساسی با این کنوانسیون را که تفاوت 1991دولت دوازدهم الیحه الحاق به نسخه 

 .مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز به عنوان کمیسیون اصلی بررسی این موضوع تعیین شد، این کمسیون، الیحه فوق را 

نبود بررسی کارشناسی در این مورد،  عیناً تصویب و به صحن مجلس شورای اسالمی جهت تصویب نهایی ارسال کرده است. به علت

 .پردازداین یادداشت به واکاوی برخی از ادعاهای مطرح شده و واقعیات آن می

Upov  میالدی طی گزارشی مدعی شد عضویت در این کنوانسیون دست آوردهای بزرگی برای کشورهای عضو  2005در سال

 :د زیر اشاره کردتوان به موارخواهد داشت که از جمله این دستاوردها می

 های بهنژادگرافزایش تعداد موسسات یا شرکت (افزایش تعداد ارقام گیاهی جدید رهاسازی شده ) اعم از خارجی و ملی

 افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش بهنژادیارتقای کیفیت ارقام جدید گیاهی 

رار گرفته است. در ادامه چند ادعای کلیدی که در این متأسفانه این ادعاها کمتر توسط کشورهای در حال توسعه مورد بررسی ق

 .گزارش به آن اشاره شده است. مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت

 !پیشرفت و بهبود بخش بهنژادی و صنعت بذر یا محدودیت بهنژادگران کشورهای عضو

ن دانند، اما در این بیبخش بهنژادی و صنعت بذر میاستفاده از حقوق انحصاری بهنژادگر را مایه پیشرفت و بهبود  UPOVحامیان 

 :توان به موارد زیر اشاره کردبرد که از آن جمله میشواهد و قرائنی وجود دارد که این ادعا را زیر سوال می

 آغاز شده است، در نتیجه این UPOV سال پیش از تأسیس 20الی  10توسعه و گسترش این بخش در کشورهای توسعه یافته از 

 .بردهای چندملیتی را زیر سوال میتفاوتِ به طور آشکار، شعار پیشرفت صنعت بذر با اجرای حقوق انحصاری شرکت

کشورهایی مانند هند و اوگاندا بدون پیروی از قوانین حقوق انحصاری، از صنعت بذر بسیار کارآمدی برخوردارند که این مسئله باز 

 .های چندملیتی باشدفت صنعت بذر با پیروی از حقوق شرکتتواند نشانگر عدم وابستگی پیشرهم می
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اند، مواردی چون کاهش تبادل بذر بین بهنژادگران، پایین در بخش بهنژادی بسیاری از کشورهایی که به عضویت این اتحادیه درآمده

وع کامالً بر خالف ادعای این خورد و این موضآمدن سطح تبادل اطالعات میان بهنژادگران و کاهش توسعه و پیشرفت به چشم می

 .کنوانسیون است

 گذاران بخش خصوصی سراب جلب سرمایه

های بخش بهنژادی در کشورهای در حال فعالیت .گذاری خصوصی در بخش بهنژادی استیکی دیگر از این ادعاها، افزایش سرمایه

این بخش در کشورهای توسعه یافته توسط بخش گیرد، در حالی که توسعه از جمله ایران، عمدتاً توسط بخش دولتی صورت می

 .خصوصی گسترش یافته است

ور ای شرایط دیگر قابل تصگذاری در بخش خصوصی کشورهای توسعه یافته در کنار پارهبه اعتقاد برخی کارشناسان، جذب سرمایه

 .رسدیم نظر به بعید دولتی بخش گریتولی علت به است، اما این بخش در کشورهای درحال توسعه 

 وعده افزایش میزان درآمد بخش دولتی

 از را تحقیقات بخش  های جهانی در تالشند تادر حال حاضر بخش تحقیقات در تمام دنیا تحت فشار قرار دارد، چرا که سیاست

 .دهند کاهش را آن به مربوط بودجه و کرده خارج دولت مسئولیت حیطه

ای است که کشاورزان به موسسات دولتی برای دولت که درواقع همان مبلغ حق استفادهبا ادعای ایجاد درآمد جدید  upov حامیان

پردازند، درصدد توجیه پذیر بودن عضویت در این کنوانسیون هستند، اما در این بین سواالت جدی مطرح است که باید پاسخ می

آیا ارقام ثبت شده مورد پذیرش کشاورزان هستند یا  داده شود؛ آیا ارقام دولتی شرایط ثبت حق انحصاری را دارا هستند یا خیر؟

خیر؟ آیا نظام تولید بذر به میزان کافی کارآمد هست؟ و آیا بخش تحقیقات دولتی قادر به رقابت با بخش خصوصی و مخصوصا 

 های چندملیتی تولید بذر است؟شرکت

 !افزایش کمی و کیفی ارقام گیاهی جدید یا نابودی ارقام بومی

 .، افزایش تعداد ارقام زراعی با کیفیت و به تبع آن افزایش حق انتخاب کشاورزان استUPOV از شعارهای حامیان یکی دیگر

، تعداد ارقام برخی از محصوالت در UPOV دهد که پس از عضویت برخی کشورهای توسعه یافته درگزارش بانک جهانی نشان می

 .ره صادق نیستاین کشورها افزایش یافته است، اما این امر هموا

این ارقام جدید صرفاً مناسب کشاورزانی است که استطاعت مالی کافی جهت خرید هر ساله بذر و هم چنین تأمین تمامی نهاده های 

 .مورد نیاز این بذرها )سم، کود و...( را دارند، در حالی که کشاورزان خرد ایرانی چنین استطاعتی ندارند

 ام گیاهی جدید ثبت شدهشدن در سود فروش بذر ارق سهیم

با عضویت در این کنوانسیون امکان دریافت بخشی از سود ارقام گیاهی جدید ثبت شده که از بذرهای بومی  upov به گفته حامیان

 .است هوابست گیاهی ارقام این نوع به واقع  اند، وجود خواهد داشت، اما باید گفت: این موضوع بسیار پیچیده بوده و درایران تهیه شده

حق انحصاری بذر را تنها برای بذرهایی  upov طبق مفاد این کنوانسیون، کشورهای عضو می توانند از این امتیاز برخوردار شوند اما

بنابراین یک توده بذر  .قائل است که اوالً جدید باشند و ثانیاً خواص تمایز، یکنواختی ژنتیکی و پایداری ژنتیکی را احراز نموده باشند

 .بذر قابل ثبتی نیست upov ه علت عدم یکنواختی از نظربومی ب

 !نژادگر ایرانیهای دانش بنیان بهامکان کسب درآمد از ارقام جدید گیاهی به بهنژادگران در ایران یا نابودی شرکت
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ا و مرکز المللی ایکاردبین رسند، یا مستقیماً از مرکزباید در نظر داشت که بسیاری از ارقام غالتی که در کشور به مرحله رهاسازی می

ن شوند. در ایران بسیاری از ارقام این موسسات بدوالمللی سیمیت تأمین شده و یا از تالقی این ارقام با ارقام بومی کشور ایجاد میبین

 .شوندهیچ گونه تغییر ژنتیکی رهاسازی می

ترین نهبیناری برای این ارقام را داشته باشد و حتی در خوشتواند درخواست حق انحصاری بهنژادگدر این صورت بهنژادگر ایرانی نمی

د المللی استفاده کرده است، بایحالت اگر بهنژادگر ایرانی با فعالیت های بهنژادی رقم جدیدی را تولید کند، چون از این ارقام بین

 .اورزی واریز کندالمللی ذخایر ژنتیک گیاهی برای غذا و کشبخشی از سود خود را به صندوق معاهده بین

در دست نیست، به نظر می رسد حمایت  UPOV کنوانسیون شرایط  در پایان باید گفت: از آنجایی که شناخت روشنی از محتوا و

 .ور از واقعیت استد به و شعارگونه امری باشد، داشته بینانه واقع جنبه آنکه از بیش کنوانسیون، این به الحاق  از

دهند که به دالیل مختلف امکان واردات بذر به کشور را وارد کنندگان بذر تشکیل می UPOV حامیان عضویت دردر ایران اکثریت 

ان نباید گیررا نداشته و درصدد هستند، تا با ابزارهایی قانونی حق انحصاری در بازار کشورهای هدف داشته باشند، بنابراین تصمیم

 .ها کنندهای آنمنافع ملی را قربانی زیاده خواهی

 نویسنده: داود سلیمانی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961214001756 
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 اقتصاد کالن 
 ایران اکونا – ۱۳۹۶اسفند / /  ۱۵سه شنبه , 

 میلیون دالر افزایش یافت 500ایران و رومانی به حجم مناسبات تجاری 

میلیون دالر  500سفیر رومانی در جمهوری اسالمی ایران گفت: حجم مبادالت اقتصادی ایران و رومانی در پایان سال گذشته به 

 .افزایش یافت

تجاری ایران و رومانی در سال  آدریان کوزیانسکی شامگاه دوشنبه در نشست صحن علنی شورای اسالمی کالنشهر اراک افزود: حجم

با سفر وزرای  2016وی ادامه داد: سال .میلیون دالر بود که با افزایش روابط دیپلماتیک، این رقم افزایش یافت 300حدود  2015

 کشور ایران و رومانی، اقدام های مناسبی در راستای افزایش روابط سیاسی و اقتصادی 2خارجی و هیات های تجاری و اقتصادی 

گفت: وزیر  2016سفیر رومانی در ایران با یادآوری سفر وزیر کشاورزی و محیط زیست این کشور به ایران در سال .فراهم شد

کشور پیشنهاد صادرات محصوالت شیالتی از ایران به رومانی و صادرات  2کشاورزی رومانی در این سفر برای افزایش حجم تجاری 

کوزیانسکی افزود: در این سفر، تفاهم نامه های مشترک محیط زیستی بین .ایران را ارایه کرد گوشت گاو و گوسفند از این کشور به

وی ادامه داد: سال گذشته تالش های بسیاری برای برگزاری نشست کمیسیون اقتصادی .مقامات عالی رومانی و ایران منعقد شد

سفیر رومانی در جمهوری اسالمی ایران گفت: تالش برای .شدایران و رومانی در بخارست انجام شد که به دالیلی این مهم محقق ن

 .برگزاری این رویداد اقتصادی مهم در آینده نزدیک و با همکاری طرف های ایرانی در بخارست در دستور کار قرار دارد

هدف  ستان مرکزی باکوزیانسکی افزود: ظرفیت های بسیاری برای تقویت روابط تجاری بین تهران و بخارست وجود دارد و سفر به ا

 .کشور از واقعیت های موجود نقاط مختلف ایران و افزایش مبادالت اقتصادی انجام شده است 2آشنایی مسئوالن تجاری 

 .جانبه است 2وی ادامه داد: توسعه مناسبات تجاری بین ایران و رومانی، عرصه ای برای افزایش همکاری های مشترک 

این سفر با هدف آغاز همکاری های مشترک  :ر جمهوری اسالمی ایران نیز در این نشست گفتکاردار اقتصادی سفارت رومانی د

رازوان واسیلیو افزود: اکنون در دوران پسابرجام زمینه های مختلفی .اقتصادی و تجاری رومانی با نقاط مختلف ایران انجام شده است

شهردار کالنشهر اراک نیز در این نشست .ن و رومانی فراهم شده استکشور ایرا 2برای افزایش فعالیت های اقتصادی و صادراتی بین 

 .شهر را به همراه دارد2گفت: خواهر خواندگی اراک و پیتشت رومانی، آینده روشن اقتصادی و تجاری برای این 

تواند زمینه مناسبی را  داود تاجران افزود: با توجه به رشد علوم پزشکی و بهداشت در ایران اسالمی خواهر خواندگی این شهرها می

وی ادامه داد: ایران و رومانی از مهندسان کارآزموده ای در حوزه های .برای جذب توریست سالمت به کالنشهر اراک داشته باشد

مختلف برخوردار هستند که می توان با بهره گیری از فناوری های موجود و توان علمی، زمینه شکوفایی کشور و استان مرکزی را 

 .نفر است 458هزار و 168و جمعیت این شهر  شهر پیتشت در شهرستان ارجش در کشور رومانی واقع شده.کرد فراهم

 .هزار نفر جمعیت زندگی می کنند 520کالنشهر اراک مرکز استان مرکزی است و در این شهر 

om/http://iranecona.c82427/%D8%AD%D8%AC%D9%85 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۹تاریخ: 

 هزار تومان 44گوشت گران شد/نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 

 .شودهزار تومان عرضه می 44رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت:هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با افزایش هزار تومان با نرخ 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتعلی

هزار  40تا  39در بازار خبر داد و گفت: اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  نرخ گوشت از افزایش هزار تومانی ،جوان

 .شودهزار تومان به مشتری عرضه می 44تا  43تومان به مغازه دار و 

 واردات کنونی گوشت به سبب محدودیت خرید افراد :وی با اشاره به اینکه واردات طبق روال معمول در حال انجام است، افزود

 .جوابگوی نیاز بازار است

 .ریزی افراد برای خرید مایحتاج دیگر، بازار گوشت رونق چندانی نداردبه گفته ملکی با توجه به کاهش در آمد خانوار و برنامه

ت مبینی کرد و گفت: باتوجه به افزایش تقاضا در ایام پایانی سال، نوسان جزئی قیوی نرخ گوشت در روزهای آتی در بازار را پیش

 .امری بدیهی است

بیان کرد: خروج غیرقانونی دام بر کمبودعرضه و افزایش قیمت در بازار  قاچاق دام زندهرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با انتقاد از 

 .تأثیر بسزایی دارد، چرا که در شرایط کنونی با توجه به وضعیت بارش، دامداران تمایل چندانی به عرضه دام ندارند

https://www.yjc.ir/fa/news/6466590/%DA%AF%D9%88%D8%B4% 
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 اقتصاد محصوالت
 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۱۹شنبه 

 درصد گران شد  45.۱تخم مرغ یکساله 

درصد، تخم مرغ  6.3طبق اعالم بانک مرکزی، متوسط قیمت خُرده فروشی لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل  <مواد غذایی

درصد،  11.7درصد، گوشت قرمز  8.5درصد، سبزی های تازه  18.8درصد، میوه های تازه  0.5درصد، حبوب  0.1درصد، برنج  45.1

خالصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد بانک مرکزی  .درصد، افزایش داشته است 1.2گوشت مرغ 

 .گروه از جمله برنج و گوشت قرمز ثابت بود 6اسفند ماه اعالم کرد که طی آن قیمت  11خوراکی در تهران را در هفته منتهی به 

 شکر، چای و روغن نباتی در هفته منتهیبراساس اعالم بانک مرکزی قیمت خُرده فروشی گروه های لبنیات، برنج، گوشت قرمز، قند و 

درصد، سبزی های  1.1همچنین قیمت خُرده فروشی گروه های میوه های تازه .اسفندماه نسبت به هفته قبل از آن ثابت بود 11به 

 درصد افزایش 0.2درصد و حبوب  3.3درصد در مدت مشابه کاهش و قیمت گروه های تخم مرغ  3.7درصد و گوشت مرغ  3.5تازه 

 .داشته اند

 لبنیات و تخم مرغ

درصد افزایش داشت و شانه ای  3.3در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای تمام اقالم بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 

 .هزار ریال فروش می رفت 210هزار تا  26

 برنج و حبوب

درصد، لوبیا چشم  0.1د. در گروه حبوب قیمت لپه نخود معادل در این هفته در گروه برنج بهای داخله درجه یک و درجه دو ثابت بو

 .درصد افزایش یافت 0.5درصد تا  0.2درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  0.2بلبلی و لوبیا قرمز هریک 

 

 میوه ها و سبزی های تازه

و هندوانه عرضه کمی داشت. سایر اقالم میوه و سبزی  در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انار عرضه نمی شد و انگور

تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار 

میوه های تازه قیمت لیموشیرین میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه .عرضه می شد

درصد کاهش  4.2درصد تا  0.9درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  0.5درصد و کیوی  4.2درصد، انار  0.2معادل 

 6.8درصد تا  0.1درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  0.4داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت سیب زمینی معادل 

 .رصد کاهش یافتد

 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد کاهش  3.7در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و بهای گوشت مرغ معادل 

 .داشت

 

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

 .در این هفته قیمت قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود

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

درصد،  45.1درصد، تخم مرغ  6.3طبق اعالم بانک مرکزی، متوسط قیمت خُرده فروشی لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل 

درصد، گوشت مرغ  11.7درصد، گوشت قرمز  8.5درصد، سبزی های تازه  18.8درصد، میوه های تازه  0.5درصد، حبوب  0.1برنج 

درصد افزایش داشته اند. همچنین قیمت خُرده فروشی گروه قند و شکر نیز در  1.3نباتی درصد و روغن  13.3درصد، چای  1.2

 .درصد کاهش یافت 10.6دوره مورد بررسی، 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=69fdbb57ad43472 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۱۲/۱۶ : تاریخ

 های ایرانمیلیون مترمکعبی مصرف چوب قاچاق/ افزایش قاچاق چوب در کمین جنگل2میانگین 

میلیون مترمکعب است که با توجه به توقف 2های آن حدود با توجه به آمار و اطالعات موجود، میانگین مصرف چوب و فرآورده 

  .ها، احتمال افزایش قاچاق چوب در سالیان آینده وجود داردها در قالب طرح تنفس جنگلبرداری از جنگلبهره

ی کشور ها، در سالیان اخیر، بروز مشکالت ناشی از تخریب جنگلخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا 

های صورت گرفته توسط کارشناسان و حامیان محیط زیست در جهت تبیین نظیر وقوع سیالب و فرسایش خاک از یک سو و تالش

 .های کشور شده استتوجه مسئوالن به حفظ جنگل های کشور از سوی دیگر، موجبجایگاه جنگل

های شمال زیست و منابع طبیعی به خصوص در مورد جنگلهمچنین تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در رابطه با حفاظت محیط

 هادج وزارت توسط  شده اعالم  ها شد؛ به طوری که بر اساس آمارهای رسمیکشور نیز منجر به اتخاذ تصمیماتی در حمایت از جنگل

 راستا همین در و داشته توجهی قابل کاهش کشور شمال هایجنگل از چوب قانونی برداشت میزان گذشته سالیان در کشاورزی،

، هرگونه «جساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانپن برنامه قانون 38 ماده ف بند» با مطابق

 .های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع خواهد بوددرختان جنگلبرداری چوبی از بهره

 دو برابر خواهد شد ۱404مصرف چوب در افق *

های عملکرد سالیانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص با بررسی جداول آماری بخش صدور مجوزهای تأسیس صنایع در گزارش

پروانه 4350در حوزه صنعت چوب و صنایع وابسته  94تا  84های ساله یعنی در سال10شود که این وزارتخانه، در یک بازه زمانی می

فقره مربوط به 1725فقره مربوط به بخش چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبل، 1631ن تعداد، برداری صادره کرده که از ایبهره

 .فقره مربوط به مبلمان و سایر مصنوعات بوده است 994ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی و 

پایداری جنگل و »در همایش  95ها، مراتع و آبخیزداری کشور در اردیبهشت سالبرهمین اساس جاللی، رئیس سابق سازمان جنگل

برابر مقدار کنونی افزایش یابد. حال این سوال به ذهن 2مصرف ساالنه چوب کشور به  1404بینی کرده که در افق پیش «صنعت

های کشور، نیاز روزافزون مصرف چوب در کشور را پاسخ توان با وجود توقف برداشت چوب از جنگلشود که چگونه میمتبادر می

 داد؟

 به صرفه نیستواردات چوب *

دو راهکار جایگزین برای جبران کسری تولید « گسترش زراعت چوب در کشور»و « واردات چوب»به اذعان مسئوالن و کارشناسان، 

با وجود آنکه طی سالیان اخیر روند افزایشی داشته است اما به دلیل قیمت باالی « واردات چوب»آیند اما چوب در کشور به شمار می

 .ایع مانند تولید کاغذ و اوراق فشرده چوبی به صرفه نیستصن  وبی خام وارداتی، استفاده از آن در بسیاری ازهای چفرآورده

 که حالی در است تومان 1200 وارداتی  خام آالت چوب  هرکیلوگرم قیمت متوسط  دهدنشان می 95آمار گمرک ایران در سال

بنابراین قیمت باالی چوب وارداتی، از  .باشدمی تومان200 حدود کشور هایجنگل چوب کیلوگرم هر قیمت کارشناسان، نظر مطابق

 .توان از این طریق، انتظار تامین نیاز صنایع داخلی را داشتصرفه اقتصادی واردات آن کاسته و نمی

 شودوقتی زمینه برای قاچاق چوب مهیا می*

سال  5هزار هکتاری سطح زیر کشت را در طول 75بینی افزایش ، پیشبرای توسعه زراعت چوب کشور، قانون برنامه پنج ساله ششم

 قابل  چوب  متر مکعب20تا  15دهد از هر هکتار زراعت چوب، اجرای این برنامه در نظر گرفته است. نظرات کارشناسان نشان می

http://awnrc.com/index.php
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 افزوده تولید میزان به چوب مترمکعب هزار500 و میلیون1 حداکثر برنامه، اهداف تحقق فرض با دیگر، عبارت به است؛ برداشت

سال زمان نیاز دارد و نکته مهم آنکه این مدت زمان برای درختان با 6تا  5وب از طریق زراعت، حداقل به چ تامین البته. شد خواهد

اجرای  راضی که در طولبرداری از ارشد بسیار باال است و سایر درختان به زمان بسیار بیشتری نیاز خواهند داشت؛ بنابراین عمالً بهره

 .اند، از اواسط برنامه هفتم آغاز خواهد شدبرنامه ششم تحت زراعت چوب قرار گرفته

های مطرح شده پاسخگوی تامین نیاز صنایع داخلی به چوب نیست و این امر راه را برای گسترش به گزارش فارس، با این وجود، روش

 .کندتخلفات در این زمینه مهیا می

 دهدسازمان، آمارهای متناقضی از قاچاق چوب می وقتی یک *

 ها، مراتعآمارهای ارائه شده از میزان قاچاق چوب بسیار متفاوت و متناقض است. به عنوان مثال، جاللی، رئیس سابق سازمان جنگل

مانده یگان حفاظت این داند اما در مقابل، فرمی متر مکعب  2700را  94و آبخیزداری کشور، حجم چوب قاچاق در نیمه نخست سال

هزار مورد در سال اعالم کرده و در کمال تعجب، این یعنی به طور متوسط  30های قاچاق چوب در کشور را سازمان، تعداد پرونده

 !است چوب متر مکعب  0.18هر پرونده قاچاق چوب مربوط به 

میلیون مترمکعب در سال  3چوب در کشور حدود ها و مراتع، حجم قاچاق از سوی دیگر بر اساس گزارش موسسه تحقیقات جنگل

 .شودتخمین زده می

 شود؟آمار قاچاق چوب چگونه برآورد می*

های مرسوم و متداول جهت برآورد حجم قاچاق چوب، این است که میزان مصرف چوب باید با میزان تولید و واردات یکی از روش

توان فرمول زیر را برای محاسبه میزان چوب شود؛ به عبارت بهتر، میمین میچوب برابر باشد و کسری این مقدار، از طریق قاچاق تا

 :قاچاق به کار برد

 ()مقدار تولید چوب + مقدار واردات چوب -مقدار چوب قاچاق = مقدارمصرف چوب در کشور

« میزان تولید چوب»نیز  و« میزان واردات چوب»، «میزان مصرف چوب کشور»برای استفاده از فرمول باال، به سه اطالعات یعنی 

 :نیاز داریم که در ادامه آمده است

 : میزان مصرف چوب کشور-1

ی هاتوان با استفاده از دو روش تخمین زد. در روش اول کل نیاز کشور به چوب و فرآوردهرا می« میزان مصرف چوب»به گزارش فارس، 

شود. در روش دوم نیز مصرف چوب به مقدار مورد نیاز برای میچوبی خصوصاً کاغذ و مقوا بر اساس سرانه مصرف هر فرد محاسبه 

 .شودکننده چوب محدود میتامین صنایع داخلی مصرف

متـرمعکـب  0.7های آن به خصوص کاغذ برای هر فرد، در کشورهای پیشرفته بیش از بر این اساس، سرانه مصرف چوب و فرآورده

ترمکعب را شامل م 0.2 از کمتر عددی ایران برای رقم ایـن. اسـت شـده برآورده مترمعکب 0.3 حدود در نیز آن جهانی متوسط  و

 میلیـونی 80  میلیون متـرمکعـب بـرای جمعیـت15های آن در ایران حدود شود که با این حساب میزان مصـرف چوب و فرآودهمی

 .است

انجمن صنفی کارفرمایان صنعت چوب، میزان مصرف چوب  ها، مراتع و آبخیزداری کشور و نیزبر اساس اعالم مسئوالن سازمان جنگل

 .شودمیلیون متر مکعب تخمین زده می 6.5در صنایع داخلی در حدود 

 :میزان تولید چوب کشور-2
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صورت « زراعت چوب»و « آالت باغیاستفاده از شاخه درختان و چوب»، «برداشت چوب از جنگل»تولیدات چوب کشور از سه طریق 

هزار مترمکعبی چوب از  600تا  500ین اساس، آمارهای انتشاریافته توسط وزارت جهاد کشاورزی حاکی از برداشت گیرد. بر امی

 .است 95های کشور در سال سطح جنگل

وری در این دهد بهرهها نشان میای در دسترس نیست اما بررسینیز آمار منتشر شده« آالت باغیشاخه درختان و چوب»در زمینه 

 .گیردآالت باغی در صنایع تبدیلی چوب مورد استفاده قرار میار کم بوده و درصد کمی از چوببخش بسی

ها، مراتع و در کشور بسیار ضدونقیض است چراکه رئیس سابق سازمان جنگل« زراعت چوب»های منتشر شده در زمینه آمار

قانون برنامه ششم توسعه، مساحت   8کند اما جدولم میهزار هکتار اعال350آبخیزداری، سطح زیر کشت زراعت چوب کشور را حدود 

تا  1.2این ترتیب، حجم چوب حاصل از این روش در کشور، حدود هزار هکتار بیان کرده است. به80زراعت چوپ را در کشور حدود 

 .شودمیلیون متر مکعب تخمین زده می5

 .دهداساس منابع مختلف نشان میسطح زیر کشت زراعت چوب در کشور را بر  1به گزارش فارس، جدول 
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 میزان واردات چوب کشور چقدر است؟*

مقدار  2 به گزارش فارس، میزان چوب واردتی به کشور از طریق اطالعات موجود در گمرک قابل محاسبه است؛ بر این اساس، جدول

 .دهدواردات و تولیدات چوب کشور را نشان می

  

 میزان قاچاق چوب کشور*

این ترتیب اگر توان از دو دسته از اعداد استفاده کرد. بهبه اطالعات موجود، برای محاسبه میزان قاچاق چوب در کشور، میبا توجه 

میلیون متر مکعب در نظر بگیریم و از مجموع تولید و واردات مطابق با 15های آن را در کشور چنانچه میزان مصرف چوب و فرآورده

 .شودمیلیون مترمکعب محاسبه می 4.9تا  0.9م، آمار قاچاق چوب در حدود استفاده کنی 2اطالعات جدول 
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 5/6ها، مراتع و آبخیزداری و نیز انجمن صنفی کارفرمایان صنعت چوب، یعنیاگر هم از آمار اعالم شده توسط مسئوالن سازمان جنگل

میلیون متر مکعب خواهد  2.8ق حدود صفر تا میلیون متر مکعب برای میزان مصرف چوب صنایع داخلی استفاده کنیم، آمار قاچا

 .شد

 سخن پایانی *

دهد و با میلیون متر مکعب را نشان می 2به گزارش فارس، با توجه به آمارهای موجود در زمینه قاچاق چوب کشور که رقمی حدود 

ب در سالیان آینده محتمل خواهد ها، احتمال افزایش قاچاق چوها در قالب طرح تنفس جنگلبرداری از جنگلتوجه به توقف بهره

 .بود؛ بنابراین الزم است اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از گسترش تخلفات در این زمینه صورت گیرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961215001827 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۵تاریخ: 

 میلیون اصله درخت از ابتدای سال ۱0کاشت 

 .میلیون اصله درخت برای کاشت در اختیار مردم قرار گرفته است 10حدود  96یک مقام مسئول گفت: از ابتدای سال 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  وگو با خبرنگارجنگل در گفت عباسعلی نوبخت معاون امور سازمان

تولید کردیم، اظهار کرد: از  اصله نهال هزار 500میلیون و  26، با اشاره به اینکه در پنج سال گذشته به طور متوسط حدود جوان

میلیون اصله درخت برای کاشت در اختیار مردم قرار گرفته است و همواره این روند تا پایان هفته منابع  10حدود  96ابتدای سال 

مکان هایی که  وی افزود: از اوایل اسفندماه و به طور نمادین در هفته منابع طبیعی در.طبیعی در اسفندماه ادامه خواهد داشت

 .خواهیم کرد توزیع نهالجمعیت باالیی دارند، اقدام به 

به گفته نوبخت؛ با توجه به نهالستان های سازمان جنگل، تولید نهال در دو بخش برای جنگل های شمال و خارج از جنگل های 

 .گیردشمال صورت می

عطیالت نوروز از مردم تقاضا داریم که در کنار تولید سبزه، اقدام معاون امور سازمان جنگل در توصیه ای به مردم گفت: با توجه به ت

 .کنند تولید و کاشت نهال به

 یم قرار افراد اختیار در رایگان طور به که هایینهال با  وی با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی کاشت درخت در ایام نوروز بیان کرد:

نوبخت در خاتمه تصریح کرد: .نوروز که دل طبیعت می روند اقدام به کاشت این نهال ها کنند ایام در که داریم تقاضا آنها از دهیم

 .افزوده خواهد شد سرانه جنگل کاریهزار هکتار به  100اصله نهال بکاریم، هر ساله  200اگر به طور متوسط در هر هکتار 

https://www.yjc.ir/fa/news/6461861/%DA%A9%D8%A7%D8%B 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اسفند / /  ۱۶چهارشنبه , 

 ها را متوقف کرداجرای پروژه دشت سیستان، مهاجرت سیستانی

هزار خانوار از منطقه سیستان مهاجرت 8حدود  91-92رئیس سازمان جهادکشاورزی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه سال 

 .کرده بودند،گفت:اجرای پروژه دشت سیستان باعث توقف مهاجرت از منطقه شده است

ستان زابل با بیان اینکه بحث آب درحال حاضر رضا نجفی در جریان بازدید خبرنگاران، از پروژه آبرسانی دشت سیستان در شهر

 بحث آن از بعد ها به مرحله ای رسیده که در بخش اول، بحث آب امنیتی شده و نگرانی :چالش اصلی کشور است، اظهار داشت

 .است مطرح غذا و اشتغال شرب،

عمل اقدامات ترمیمی ما در این زمینه  وی تصریح کرد: از طرف دیگر، سبقت و سرعت از بین رفتن منابع آبی، به شدت بر سرعت

پیشی گرفته و اگر نتوانیم در بحث های ترمیمی، احیا و حفظ آب اقداماتی انجام دهیم، این مساله بحران خطرناکی برای جهان 

 .خواهد بود؛ ضمن اینکه برای کشور ما بسیارخطرناک تر است

بیان اینکه بنابراین اهمیت پروژه دشت سیستان به دلیل مسائل آب رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، با 

هزارهکتار اراضی کشاورزی  130است، گفت: بر اساس آمار اعالمی از سوی آب منطقه ای، به طور میانگین در شبکه های موجود برای 

 .سیستان، قریب دو میلیارد مترمکعب آب را به حساب بخش کشاورزی می ریزند

میلیون متر مکعب می رسانیم، افزود: امروز با  400 به را اینکه با اجرای طرح مذکور، مصرف دو میلیارد مکعب آب  نجفی با بیان

برنامه ای که داریم می توانیم با اقداماتی که در بحث سیستم ها و روش های آبیاری نوین انجام می شود، ظرفیت تولید را افزایش 

 از برابر میزان فعلی  7تا  5 به میلیون مترمکعب آب،  400ای و باغی، با همین محصوالت گلخانه دهیم؛ بر این اساس تولید با احتساب

 .رسد می اقتصادی لحاظ از همچنین و تناژ نظر

مساله مهم دیگر این است که اجرای طرح مذکور در  :وی با اشاره به اینکه بحث بعدی پایداری تولید و اشتغال است، تصریح کرد

ارهکتار پراکنده شده، این امر به تعدیل شرایط زیست محیطی کمک می کند چرا که در شمال دست سیستان کشت هز 200سطح 

و کار و آب نیست، دشت و دریاچه تخریب شده، همچنین با طوفان شن در آنجا مواجه هستیم، بنابراین اقداماتی که انجام می گیرد، 

که این امر می تواند شرایط زیست محیطی را تثبیت کند و همچنین صرفه جویی  منجر به ایجاد کشاورزی، مزارع و باغات می شود

 .که در مصرف آب می شود، خود به خود به تامین آب دریاچه و تاالب ها کمک می کند

هزار نفر  35هزار خانوار)نزدیک به  8حدود  91-92رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در سال 

 .شد متوقف روند این اشتغالی، و مالی تزریق جمعیت( از سیستان مهاجرت کردند، گفت: با شروع و به دلیل طرح و 

درصد خانه ها پالکارد زده شده  15تا  10، در منطقه سیستان و شهر زابل بر در و دیوار حدود 92 سال نجفی با اشاره به اینکه در 

میلیون تومان  50سد، ادامه داد: االن به برکت اجرای این طرح، خانه ای که آن زمان مالکش حاضر بود بود، این خانه به فروش میر

مهاجرتی از منطقه نداشتیم؛ بلکه  92میلیون تومان هم فروخته نمی شود؛ ضمن اینکه خوشبختانه از سال  400آن را بفروشد و برود 

پالکارد در منطقه نمی بینید که روی آن نوشته شده   یک اره بازگشته اند و این روند حتی معکوس هم شده و برخی از خانوار دوب

 .باشد این خانه به فروش می رسد

وی همچنین بحث کاهش شصت درصدی مصرف آب را در بخش کشاورزی با ایجاد این سیستم و شبکه هایی که ایجاد می شود، از 

 .دیگر اتفاقات مهم عنوان کرد

http://iranecona.com/82500/%D8%A7%D8%AC%D8% 
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 انتصابات
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۱۲/۲۰ : تاریخ

 قرمز استدالل بازی عامل افزایش قیمت شیرخام و گوشت 

و  ها قیمت تمام شده شیر خامرئیس هیئت مدیره انجمن گاوداران صنعتی گفت: به دلیل نبود زنجیره تولید تا مصرف و دالل بازی 

  .درصد باالتر است 20تا  15گوشت گوساله 

های دامی خاطر نشان در مورد آخرین وضعیت افزایش قیمت نهاده فارسخبرگزاری وگو با خبرنگار کشاورزی احمد مقدسی در گفت

  .تبع آن نرخ ذرت و جو نیز افزایش یافت به که داشته افزایش اخیر هفته دو یکی در ای کنجاله سویا به طور فزاینده کرد: قیمت

کشی طرحی را پیشنهاد کردند که تعرفه نهای روغکشی خاطرنشان کرد: کارخانههای روغنوی با اشاره به شیطنت برخی کارخانه

درصدی روی کنجاله سویا بگذارند و تعرفه دانه سویا صفر باشد که با درایت وزارت جهاد کشاورزی با این طرح مخالفت شد و  25

تومان ظرف  1735های بازار کنجاله داخلی را از کیلویی رئیس انجمن گاوداران صنعتی با اشاره به اینکه برخی از واسطه.تصویب نشد

تومان رسید که ما به معاونت بازرگانی  1890هزار و  625تومان افزایش دادند، افزود: یک ماه قبل نیز سویا از  2200دو هفته به 

تومانی را به  1890های دامی جاهد دستور داد که کنجاله وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کردیم و آقای مهرفرد به شرکت فرآورده

  .تومان برسد 1735تومان به ما بدهند که همین امر سبب شد تا قیمت در بازار شکسته شده و به  1700قیمت 

 2200مقدسی همچنین به این نکته اشاره کرد که برخی دالالن به بهانه مطرح شدن تعرفه واردات روی کنجاله سویا قیمت را به 

تومان و مدل  1650کنجاله داخلی سویا کلهر تحویلی در بندر امام تومان رساندند، اما با همت وزارت جهاد کشاورزی هفته گذشته 

  .تومان عرضه شد 1750آرژانتینی 

ها دانست و افزود: کار به جایی رسیده است که قیمت تمام شده خواهی افراد خاص را عامل افزایش نهادهوی دالل بازی و زیاده

 .امکرده خریداری تومان هزار 43 را گوساله تازه گوشت کیلوگرم هر من خود و رفته باال بسیار  گوشت گوساله

های زیادی در آن دخیلند در افزایش رئیس انجمن گاوداران صنعتی نبود زنجیره تولید و فاصله بین تولید تا مصرف را که واسطه

 .آیدز و شیرخام پایین میدرصد قیمت تمام شده گوشت قرم 20تا  15ها حذف شوند قیمت بسیار مؤثر برشمرد و افزود: اگر واسطه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961220000241 
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 بازار و قمیت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۵تاریخ: 

 شودعید اعالم میهفته آینده نرخ مصوب سیب و پرتقال شب 

سازی برای تنظیم بازار شب عید توسط ستاد رئیس جهاد کشاورزی مازندران گفت: هفته آینده نرخ مصوب پرتقال و سیب ذخیره

 .شودتنظیم بازار ابالغ می

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاردالور حیدرپور رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران در گفت

اظهار کرد: دولت برای تنظیم بازار شب عید  سازی شب عید،های ذخیرهمیوه، با اشاره به آخرین وضعیت توزیع خبرنگاران جوان

 .هزار تن از این میزان پرتقال و مابقی سیب است 40رتقال کرد که هزار تن سیب و پ 60سازی اقدام به ذخیره

 .سازی شده استهزارتن جنوب ذخیره 10های شب عید از استان مازندران و هزار تن از پرتقال 30به گفته وی؛ 

ط سازی مناسب میوه توسذخیرهسازی شب عید وجود ندارد، گفت: با توجه به حیدرپور با بیان اینکه محدودیتی در عرضه میوه ذخیره

 .بخش دولتی و خصوصی جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر نوسان شدید قیمت در بازار وجود ندارد

 7های گرم در صندوق 290تا  200سازی شده با محدوده وزن های ذخیرهرئیس جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: کیفیت پرتقال

 نهایی کننده مصرف برای شده ذخیره سیب و پرتقال مصوب اشاره به اینکه هفته آینده نرخ  وی با.کیلویی توزیع خواهد شد 8تا 

 وجود ازارب در نرخ این تاد تنظیم بازار ابالغ خواهد شد، گفت: البته بنابر سیاست استانداران احتمال قیمت گذاری شناور س توسط

تومان از باغداران خریداری شد که با احتساب  200هزار و  2تا  100ار و هز 2حیدرپور در ادامه افزود: هر کیلو پرتقال با نرخ .دارد

 .شودنقل، سود مباشر فروش و یک درصد افت محصول به این نرخ اضافه میوهزینه انبار، حمل

 .شودزیع میاسفند در میادین میوه و تره بار تو 20سازی شده از های ذخیرهبه گفته این مقام مسئول؛ طبق روال همه ساله میوه

https://www.yjc.ir/fa/news/6461696/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶اسفند  ۱۵تاریخ: 

 هزار تومان ۶0ها از بازار میوه و تره بار در ایام پایانی سال/نرخ هر کیلو چغاله بادام نوبرانه آخرین قیمت

با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، بازار میوه و تره بار با افزایش نسبی تقاضا روبرو می شود که معموال این افزایش تقاضا با گران 

 .شدن برخی اقالم روبرو است

وه بازار می ، با نزدیک شدن به ایام پایانی سال،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  گزارش خبرنگاربه 

 .که معموال این افزایش تقاضا با گران شدن برخی اقالم روبرو است با افزایش نسبی تقاضا روبرو می شود و تره بار

آخرین بررسی از بازار میوه و تره بار نشان می دهد که قیمت اکثر اقالم به نسبت هفته های گذشته تغییر چندانی نداشته و تنها 

 .محصوالتی نظیر موز و نارنگی دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گرفتند

 کند و نارنگی با توجه به کمبود بازار طبق روال همهبرای بازار شب عید کفایت می تولید اقالم مختلف میوه ته فروشندگانبه گف

 .ساله با نوساناتی روبروست

از رکود و کسادی بازار میوه و تره بار خبر   کشاورزیصنعت،تجارت و  وگو با خبرنگارحسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان در گفت

 .از کشاورزان به قدری پایین بوده که صدای کشاورزان به سبب زیان های پی در پی در آورده است قیمت خرید میوه :داد و گفت

ی مبنی بر کمبود میوه در بازار وی افزود: با توجه به فراوانی و ذخیره سازی مناسب میوه در سردخانه و انبارها، جای هیچ گونه نگران

 .شب عید وجود ندارد

به میزان تقاضا در بازار افزایش می یابد، بنابراین قیمت میوه حداکثر با نوسان  عرضه میوه شب عیدبه گفته صابری با توجه به آنکه 

 .درصدی در بازار تجربه خواهد کرد 10

هزار و  2تومان اعالم کرد و افزود: همچنین نرخ هر کیلو پرتقال جنوب  500وی نرخ هر کیلو پرتقال رسمی شمال هزار تا هزار و 

 100هزار، سیب لبنانی هزارو  5هزار تا  4،انگور شاهرودی 500هزار و  3تا  500هزار و  2، پرتقال خونی شمال 500هزار و  3تا  500

 .هزار تومان است 3تا  500،کیوی هزار و 200هزار و  2تا 

 400، خیار گلخانه هزار و 500تا هزار و  800با نرخ  هر کیلو خیار رسمینرخ سایر میوه ها در بازار گفت: اکنون  صابری با اشاره به

هزار و  3هزار، نارنگی تخم پاکستانی  8تا  4، نارنگی بندری 700هزار و  5تا  200هزار و  5هزار، موز  3تا  2هزار، لیموشیرین  2تا 

 .هزار تومان در میدان عرضه می شود 15تا  8و توت فرنگی گلخانه  500هزار و  4تا  500

 .هزار تومان اعالم کرد 60تا  50نرخ هر کیلو چغاله بادام نوبرانه در میدان مرکزی میوه و تره بار وی 

هزار تومان اعالم کرد و افزود: نرخ هر کیلو  2تا  500ای هزار و رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی نرخ هر کیلو بادمجان دلمه

،سیر 900تا  600، سیب زمینی 500، پیاز هزار تا هزار و 500هزار و  2تا  2خانه ای ، بادمجان گل200تا هزار و  700بادمجان قلمی 

 700تا  500هزار،کاهو رسمی  2تا  400هزار و  فلفل دلمه سبز  ،هزار 7تا  6، فلفل دلمه رنگی 100تا هزار و  800خشک 

 .تومان است 100تا هزار و  700،گوجه فرنگی نو500هزار و  2تا  2تومان،گوجه فرنگی گلخانه 

 .تا هزار تومان است 800و سبزی جور )پلو،آش،قورمه(  500به گفته وی؛ نرخ هر کیلو سبزی خوردن هزار تا هزار و 

https://www.yjc.ir/fa/news/6461755/%D8%A2%D8%AE%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۵تاریخ: 

 آجیل شب عید گران نمی شود

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و فرآوری محصوالت توسط اعضا، گرانی آجیل 

 .منتفی خواهد شد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفت

، روز اخیر خبر داد و گفت: با توجه به فراوانی آجیل و خشکبار برای بازار شب عید 20در  ثبات نرخ محصوالت خشکبار ، ازجوان

 .نوسانی نخواهیم داشت

در روزهای پایانی سال منتفی است، افزود: با وجود آنکه امکان نگه داری  قیمت آجیل و خشکبار وی با اشاره به اینکه نوسان

محصوالت خشکبار برای مدت طوالنی در انبار وجود ندارد، اعضا اتحادیه جهت افزایش نقدینگی خود به دنبال فروش محصوالت خود 

 .به طوریکه نوسان نرخ ارز تاثیری بر بازار نخواهد داشتهستند 

بیان کرد: با وجود آنکه امکان تولید این محصول به سبب شرایط آب و هوایی  ممنوعیت واردات بادام هندیاحمدی با انتقاد از 

 .در داخل وجود ندارد، مصرف داخلی از طریق قاچاق تامین می شود

ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال، اعضا درصدد فرآوری محصوالت خود هستند رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار 

کنند که براین اساس گرانی آجیل که برای فروش اجناس خود در برخی موارد اقدام به عرضه محصول کمتر از نرخ مصوب اتحادیه می

 .منتفی خواهد شد

وارد  به اسم دانه روغنی تخمه آفتابگردان چینیتابگردان تصریح کرد: چهار سالی است که وی با انتقاد از افزایش واردات تخمه آف

 .د، نبودیمکنکشور می شود که با وجود پیگیری های مکرر تا کنون موفق به توقف واردات آن که ضربه مهلکی به تولید داخل وارد می

https://www.yjc.ir/fa/news/6457646/%D8%A2%D8%AC%DB%8C%D9 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۵تاریخ: 

 آجیل شب عید گران نمی شود

محصوالت توسط اعضا، گرانی آجیل رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و فرآوری 

 .منتفی خواهد شد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفت

روز اخیر خبر داد و گفت: با توجه به فراوانی آجیل و خشکبار برای بازار شب عید،  20در  ثبات نرخ محصوالت خشکبار ، ازوانج

 .نوسانی نخواهیم داشت

در روزهای پایانی سال منتفی است، افزود: با وجود آنکه امکان نگه داری  قیمت آجیل و خشکبار وی با اشاره به اینکه نوسان

خشکبار برای مدت طوالنی در انبار وجود ندارد، اعضا اتحادیه جهت افزایش نقدینگی خود به دنبال فروش محصوالت خود محصوالت 

 .هستند به طوریکه نوسان نرخ ارز تاثیری بر بازار نخواهد داشت

ه سبب شرایط آب و هوایی بیان کرد: با وجود آنکه امکان تولید این محصول ب ممنوعیت واردات بادام هندیاحمدی با انتقاد از 

 .در داخل وجود ندارد، مصرف داخلی از طریق قاچاق تامین می شود

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال، اعضا درصدد فرآوری محصوالت خود هستند 

کنند که براین اساس گرانی آجیل تر از نرخ مصوب اتحادیه میکه برای فروش اجناس خود در برخی موارد اقدام به عرضه محصول کم

 .منتفی خواهد شد

وارد  به اسم دانه روغنی تخمه آفتابگردان چینیوی با انتقاد از افزایش واردات تخمه آفتابگردان تصریح کرد: چهار سالی است که 

 .د، نبودیمکنآن که ضربه مهلکی به تولید داخل وارد می کشور می شود که با وجود پیگیری های مکرر تا کنون موفق به توقف واردات

https://www.yjc.ir/fa/news/6457646/%D8%A2%D8%AC%DB%8C%D9 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۵تاریخ: 

 شودهفته آینده نرخ مصوب سیب و پرتقال شب عید اعالم می

سازی برای تنظیم بازار شب عید توسط ستاد رئیس جهاد کشاورزی مازندران گفت: هفته آینده نرخ مصوب پرتقال و سیب ذخیره

 .شودتنظیم بازار ابالغ می

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگاروگو با دالور حیدرپور رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران در گفت

اظهار کرد: دولت برای تنظیم بازار شب عید  سازی شب عید،های ذخیرهمیوه، با اشاره به آخرین وضعیت توزیع خبرنگاران جوان

 .هزار تن از این میزان پرتقال و مابقی سیب است 40هزار تن سیب و پرتقال کرد که  60سازی اقدام به ذخیره

 .سازی شده استهزارتن جنوب ذخیره 10های شب عید از استان مازندران و هزار تن از پرتقال 30به گفته وی؛ 

ط سازی مناسب میوه توسسازی شب عید وجود ندارد، گفت: با توجه به ذخیرهینکه محدودیتی در عرضه میوه ذخیرهحیدرپور با بیان ا

 .بخش دولتی و خصوصی جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر نوسان شدید قیمت در بازار وجود ندارد

 7های گرم در صندوق 290تا  200محدوده وزن سازی شده با های ذخیرهرئیس جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: کیفیت پرتقال

 .کیلویی توزیع خواهد شد 8تا 

 ابالغ ازارب تنظیم ستاد توسط نهایی کننده مصرف برای شده ذخیره سیب و پرتقال مصوب وی با اشاره به اینکه هفته آینده نرخ 

 .دارد وجود بازار در نرخ این  شناور گذاری قیمت احتمال استانداران سیاست بنابر البته: گفت شد، خواهد

تومان از باغداران خریداری شد که با احتساب هزینه  200هزار و  2تا  100هزار و  2حیدرپور در ادامه افزود: هر کیلو پرتقال با نرخ 

 .شودنقل، سود مباشر فروش و یک درصد افت محصول به این نرخ اضافه میوانبار، حمل

 .شوداسفند در میادین میوه و تره بار توزیع می 20سازی شده از های ذخیرهال همه ساله میوهبه گفته این مقام مسئول؛ طبق رو

https://www.yjc.ir/fa/news/6461696/%D9%87%D9%81%D8%AA% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۹تاریخ: 

 تومان افزایش یافت ۱00آخرین تحوالت بازار مرغ و تخم مرغ/ نرخ مرغ زنده 

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

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت

 900و هزار  4در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ زنده ۱00افزایش ، از جوان

 950هزار و  7و خرده فروشی  250هزار و  7تومان، درب واحدهای صنفی  100هزار و  7تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است

 .تومان است 900هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  900هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی؛

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

 .هزار تومان است 16 مرغ

 .به قیمت واقعی خود در بازار اعالم کرد نرخ مرغرئیس اتحادیه پرنده و ماهی ازدیاد عرضه در برابر با تقاضا را دلیل اصلی نرسیدن 

غ در روزهای آتی در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به افزایش تقاضا در روزهای آتی، انتظار می رود که نرخ وی قیمت مر

 .تومان افزایش یابد 400هزار و  8اسفند به بعد به نرخ  25مرغ از 

بیان کرد: هم اکنون شرکت با نرخ مصوب در بازار  تخم مرغ یوسف خانی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به توزیع فراوان

تومان در بازار کرد و محدودیتی در توزیع وجود  600هزار و  12پشتیبانی امور دام اقدام به عرضه گسترده تخم مرغ با نرخ مصوب 

 .ندارد

https://www.yjc.ir/fa/news/6467138/%D8%A2%D8%AE%D8%B 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۲۰تاریخ: 

هزار تومان اجتناب  ۱2آخرین وضعیت توزیع اقالم اساسی در ایام پایانی سال/ مردم از خرید تخم مرغ با نرخ باالی 

 کنند

منجمد، مرغ منجمد، تخم مرغ، برنج و میوه محدودیتی در توزیع یک مقام مسئول گفت:با توجه به ذخایر مناسب؛ گوشت گوساله 

 .وجود ندارد

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارحمید رضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان تهران در گفت

در بازار اظهار کرد: با توجه به ذخایر مناسب گوشت گوساله  توزیع اقالم اساسی، با اشاره به آخرین وضعیت باشگاه خبرنگاران جوان

توانند های بهاره و میادین میوه و تره بار میمنجمد، مرغ منجمد و تخم مرغ محدودیتی در توزیع وجود ندارد و کلیه اصناف، فروشگاه

 .ها مراجعه کنندبرای دریافت سهمیه خود به شرکت پشتیبانی امور دام استان

 .هزار تومان اعالم کرد 25تا  500هزار و  23تومان، گوشت گوساله منجمد وارداتی  200هزار و  6 نرخ مصوب هر کیلو مرغ وی

بنکداران،  :بیش از نیاز بازار تا پایان سال در انبارها ذخیره شده است، افزود غ داخلی و وارداتیتخم مرخلیلی با اشاره به اینکه 

 .های زنجیره ای برای دریافت سهمیه خود به شرکت پشتیبانی امور دام مراجعه کنندمیادین میوه و تره بار و فروشگاه

تومان خودداری  500هزار و  12با نرخ بیش از  هر شانه تخم مرغخرید این مقام مسئول ادامه داد: از مردم تقاضا داریم که از 

 .کنند، چراکه به سبب سودجویی افراد، فروش با نرخ های باالتر غیرواقعی است

وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکه برنج به میزان کافی در اختیار شرکت  توزیع برنج خارجی وی با اشاره به اینکه محدودیتی در

استان میان فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار و نمایشگاه  32انی دولتی است، بنابردستورالعمل جدید سهمیه بازرگ

 .کنندهای بهاره توزیع می شود و در این مرحله اصناف کاالی برنج دریافت نمی

 .تومان اعالم کرد 600هزار و  5هندی  1121و  600هزار و  2 هندی pr11 نرخ هر کیلو برنج خلیلی

 در طرح تنظیم بازار تصریح کرد: توزیع میوه شب عید مدیر توسعه بازرگانی در بخش پایانی سخنان خود درباره آخرین وضعیت

سال گذشته برای ایام پایانی سال دو نوع میوه سیب درختی و پرتقال با بهترین کیفیت ذخیره سازی و در مراکز  10براساس برآورد 

 .توزیع عرضه خواهد شد

.yjc.ir/fa/news/https://www6468388/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB% 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اسفند / /  ۱۹شنبه , 

 قلم کاالی اساسی در فروشگاه های زنجیره ای 5جزئیات توزیع 

قلم کاالی اساسی مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال خبر داد و گفت:گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، برنج  5یک فعال صنفی از توزیع 

 .درصدی در فروشگاههای زنجیره ای توزیع شود 20تا  15و میوه با تخفیف 

امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیره ای در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار داشت: با هماهنگی های به 

عمل آمده با شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار بر این است که گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، برنج و میوه 

درصد پائین تر از  20تا  15روزهای پایانی سال عرضه شود که بر این اساس قیمت میوه حداقل  درصدی در 20تا  15با تخفیف 

وی افزود: دولت به تازگی در مورد تعرفه و شرایط واردات برنج تصمیم گیری کرده و مشخص .قیمت روز میادین میوه و تره بار است

نکته حائز اهمیت آن است که وقتی واردات برنج هندی به ایران آزاد می نموده که این کاال ارز مبادله ای دریافت کند یا خیر. اما 

شود، کشور هند قیمت ها را در بازار باال برده و وقتی که ممنوعیت واردات داریم، قیمت برنج هندی از سوی تولیدکنندگان این کشور 

ابد. بنابراین دولت باید همواره در تعرفه گذاری و باالتر می رود و زمانی که واردات در ایران ممنوع است، قیمت مجدد کاهش می ی

 .تغییر سیاستهای واردات برنج به تصمیمات تولیدکنندگان هندی نیز توجه داشته باشد

 .فخریان یادآور شد: تولید کنندگان هندی به خوبی سیاست های ایران در واردات برنج را می دانند و متناسب با آن تصمیم می گیرند

تومان  12600تخم مرغ دولتی در فروشگاه های زنجیره ای طی روزهای پایانی سال خبر داد و گفت: هر شانه تخم مرغ وی از توزیع 

 .به دست مصرف کنندگان در فروشگاه های زنجیره ای خواهد رسید

نظر  کاسته می شود، بهرئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای تصریح کرد: وقتی از جمعیت مرغان تخم گذار که به دلیل آنفلوانزا 

می رسد در شش ماه آینده نیز این مشکل در بازار وجود داشته باشد. البته اکنون عرضه کمتر از تقاضا است و شرکت پشتیبانی امور 

 .تومان به فروش برسد 12600دام تکلیف کرده که هر شانه تخم مرغ با قیمت 

داد و گفت: در بحث تنظیم بازار فروشگاه های زنجیره ای به عنوان بازوی  فروشگاه زنجیره ای خبر 90فخریان از صدور مجوز برای 

اجرایی دولت مطرح هستند و همواره در تنظیم بازار شب عید، کاالهای اساسی نقش موثر ایفا کرده اند. این در شرایطی است که 

 .االیی مشغول به فعالیت هستندشعبه داشته و به صورت تخصصی در هر یک از گروه های ک 500فروشگاه ها سه هزار و 

وی افزود: کاالهای فروخته شده تحت ضوابطی خاص در فروشگاه های زنجیره ای قابلیت عرضه دارد و البته ما تخفیف شبهه آمیز 

به مردم  یففخریان خاطرنشان کرد: فروشگاه های زنجیره ای برخی امکانات الزم را نیاز دارند تا بتوانند کاال را با حداکثر تخف.نداریم

ارائه دهند. این در شرایطی است که هرچه تعداد فروشگاه های زنجیره ای بیشتر باشد رقابت بیشتر و مردم کاالها را با قیمت مناسب 

 .تری خریداری می کنند

http://iranecona.com/82509/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اسفند / /  ۲۰یکشنبه , 

 درصدی نرخ آجیل ۱0کاهش 

 .خبر داد 96درصدی قیمت ها در شب عید نسبت به ابتدای اسفند 10رئیس اتحادیه سراسری آجیل و خشکبار از کاهش 

این کاهش قیمت، به رکود بازار و کاهش فروش نسبت به سال های  علیرضا ارزانی ممقانی در مصاحبه با رادیو در خصوص دلیل

 «.درصد کاهش قیمت خریداری کنند 10این روند به نفع مردم است که آجیل را با »گذشته اشاره کرد و افزود: 

 فزایش قیمت حبابهمه ساله با نزدیکی به ایام شب عید، افزایش قیمت را شاهد بودیم و در بسیاری سال ها این ا»وی یادآور شد: 

 «.گونه بوده ولی امسال نسبت به اول اسفند ماه کاهش قیمت داریم و این قدرت خرید برای مردم، یک حسن است

از همکاران خواهش می کنم با توجه به رکود اقتصادی که بر بازار کشور حاکم است، از محل سود های قانونی خود به »ارزانی گفت: 

د می بالیم که همواره شریک شادی های مردم بوده ایم و خواهش می کنم امسال نیز در شرایط رکود مردم تخفیف دهند. ما به خو

 «.کاری کنند که سفره نوروزی تمام مردم ایران همراه با آجیل باشد

عید در نظر گرفته بادام هندی تماما وارداتی است و با توجه به محدودیت هایی که برای واردات این قلم از آجیل شب »وی ادامه داد: 

هزار تومان می رسد که انحصار  25تا  15هزار تومان در نوسان است و قیمت تخمه ژاپنی از  95تا  85شده، متاسفانه قیمت آن از 

 «.تولید آن در نیشابور است

این پروسه ها هزینه بر تخمه ژاپنی را دست چین و در شهرهایی مثل تبریز این قلم کاال را خندان می کنند و تمام »ارزانی افزود: 

 «.بوده و مستلزم افزایش قیمت برخی از این اقالم است

هزار تومان نرخ گذاری می شود ولی متاسفانه آفتابگردان  12تا  10تخمه آفتابگردان داخلی از »رئیس اتحادیه سراسری خشکبار گفت: 

 «.و این جای تاسف داردایران از بین رفته است و آفتابگردان موجود در بازار عموما چینی است 

تخمه های ایرانی عموما شمشیری و حالتی مشکی دارد. آجیل ایران در دنیا از ارج و قرب و قیمت باالتری »ارزانی خاطرنشان ساخت: 

 «.برخوردار است ولی متاسفانه با قیمت اندک آجیل خارجی در کشور، عرصه را بر محصوالت داخلی تنگ کرده است

هزار میلیارد تومان فروش بهاره داشته باشیم و این میزان هم اینک  10سال های گذشته پیش بینی می کردیم  در»وی یادآور شد: 

 «.همچنین با تغییر فرهنگ مردم، آجیل و خشکبار فقط برای شب چله یا عید نوروز استفاده نمی شود .نیز عددی قابل توجه است

http://iranecona.com/82561/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%- 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۱۲/۱۶ : تاریخ

 ها را آماده کردهای تعهد آور ابتدا باید زیرساختقبل از پیوستن به کنوانسیون

ایم نباید به برخی معاهدات تعهدآور مانند عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تا زمانی که مقدمات الزم را در کشور فراهم نکرده 

  .کنوانسیون ارقام جدید گیاهی ورود کنیم

که اخیراً   UPOVدر مورد آخرین وضعیت تصویب کنوانسیون خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی زاده در گفتعباس پاپی

آور باید های تعهددر کمیسیون کشاورزی مورد تأیید نمایندگان مجلس قرار گرفته، اظهار داشت: همواره برای پیوستن به کنوانسیون

  .نشویم مشکل دچار بعداً تا کنیم ایجاد خصوصی بخش در و کشور در را آن های خاص را در نظر گرفت و ابتدا زیرساختمراقبت

توان بندهای آن را بنا بر منافع هر کشور و سلیقه وی با اشاره به اینکه هر کنوانسیونی دارای یک قانون سراسری در دنیاست که نمی

ت این در راستای حمایت از ارقام جدید گیاهی است که مالکیت معنوی و مادی و ثب UPOV تغییر داد، خاطرنشان کرد: کنوانسیون

 .ارقام باید در کشورها رعایت شود و نخستین بار این کنوانسیون از آمریکا، فرانسه و آلمان که خود تولیدکننده بذر هستند آغاز شد

یک )اصالح نژاد شده( و  F های تولیدکننده بذر در دو دسته بذرعضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تشریح این موضوع که شرکت

که اصالح نژاد روی آن انجام شده  F1 کنند، افزود: تکنولوژی تولید بذریعنی قبل از مادری فعالیت می F2 بذربذر اجداد و همچنین 

کنند و سپس از روی بذر را وارد کرده و از روی آن بذر مادری تولید می F1 های ایرانی بذرباشد در کشور ما وجود ندارد بلکه شرکت

 .کنندوزیع میمادری بذر گواهی شده بین کشاورزان ت

ود: این کنند، افزهای اصلی را تاکنون پرداخت نکرده و نمیزاده با اشاره به اینکه برخی از واردکننده بذر در کشور حقوق شرکتپاپی

ولید ت های بزرگ دنیا قرارداد ببندیم تا تکنولوژیکار در راستای آن است که بذر ارزان تمام شود اما اکنون برای آنکه بتوانیم با شرکت

ه باید مراقب باشیم کشان در تولید بذر حفظ شود و ما بذر را به داخل ایران منتقل کنند شرط آنها این است که مالکیت معنوی

 .واردکننده تکنولوژی تولید بذر شویم نه واردکننده صرف بذر

مزرعه بزرگ  10شت کنند اما باید یک تا دهیم تا آن را کوی تصریح کرد: اکنون بذر را در قوطی وارد کرده و به کشاورزمان می

ر آییم مگگویند نمیهای خارجی میهای مشترک داخلی و خارجی تحت لیسانس در داخل تولید شود و شرکتمادری توسط شرکت

 .آنکه حقوقمان رعایت شود

به برخی  ایمشور فراهم نکردهعضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: به دنبال این هستیم تا زمانی که بعضی مقدمات را در ک

های تولید بذر را آنقدر است. اول در کشور باید بخش خصوصی و شرکت UPOVمعاهدات تعهدآور ورود نکنیم که یکی از آنها 

 .های خارجی حذف نشودپیوندد در رقابتتقویت کنیم که وقتی ایران به یوپو می

میالدی توسط چند  1961که در سال   (UPOV)المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی، کنوانسیون بینخبرگزاری فارسبه گزارش 

کشور محدود اروپایی با ادعاهای مختلف از جمله تأمین حق به نژادگران ایجاد شد، تاکنون سه مرتبه مورد بازبینی قرار گرفته است. 

های بزرگ چندملیتی تولید بذر نژادگران که در واقع شرکتخوبی دریافت که به مرور زمان منافع بهتوان به ها میبا مرور این نسخه

 .هایی بر کشاورزان افزایش یافته استهستند، از طریق اعمال محدودیت

به  1395یرماه های پیشین دارد، در تهای اساسی با نسخهاین کنوانسیون را که تفاوت 1991دولت دوازدهم الیحه الحاق به نسخه 

 .مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد
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کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز به عنوان کمیسیون اصلی بررسی این موضوع تعیین شد، این کمیسیون، الیحه فوق را 

 .عیناً تصویب و به صحن مجلس شورای اسالمی جهت تصویب نهایی ارسال کرده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961216000554 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۶تاریخ: 

 قرمز در ایام پایانی سال محدودیتی در عرضه دام سبک وجود ندارد/ منتفی بودن نوسان قیمت گوشت

وه دام های آتی با عرضه انبشود که در ماهبینی مییک مقام مسئول گفت:با توجه به شرایط حاکم بر مناطق ییالقی و قشالقی،پیش

 .رو شویمسبک روبه

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارنژاد وزارت جهادکشاورزی در گفتمحمدرضا مالصالحی مدیرکل مرکز اصالح

با اشاره به آخرین وضعیت عرضه دام در بازار، اظهار کرد: با وجود آنکه خشکسالی در مناطق قشالقی  ،باشگاه خبرنگاران جوان

از برای فروش آغ عرضه دامرو کرده و در مناطق ییالقی چندان وضعیت مساعد نیست، هایی روبهفه را با محدودیتدسترسی به علو

 .شده است

شود ینی میبوی با اشاره به اینکه در عرضه دام مشکلی وجود ندارد، افزود: با توجه به شرایط حاکم بر مناطق ییالقی و قشالقی، پیش

 .رو شویمه انبوه دام سبک روبههای آتی با عرضکه در ماه

ته های بسته و نیمه بسگفت: از آنجا که عرضه دام سنگین در سیستم عرضه دام سنگین،مالصالحی با اشاره به آخرین وضعیت 

 .ها در رابطه با تولید گوشت قرمز محقق شودبینیرسد که پیشافتد و تولید روند عادی خود را دارد، به نظر میاتفاق می

 .درصد نیاز کشور از منابع داخلی تأمین خواهد شد 90هزار تن گوشت،  857فته این مقام مسئول، سال آینده با تولید به گ

بیان کرد: معاونت امور دام در نظر دارد که در  تولید گوشت قرمز،های معاونت امور دام وزارتخانه در زمینه وی با اشاره به برنامه

 .درصدی تولید گوشت قرمز را حفظ کند 90یی کل برنامه ششم توسعه، خوداتکا

رئیس مرکز اصالح نژاد امور دام از منطقی بودن نرخ کنونی دام در میادین خبر داد و گفت: با توجه به افزایش عرضه دام سبک و 

 .شود که نوسان خاصی در بازار اتفاق نیفتدبینی میذخایر مناسب گوشت قرمز، پیش

رود که بازار آرامی در زمینه رود، انتظار میکه در ایام پایانی سال بخشی از مصرف به سمت مرغ میبه گفته وی، با توجه به آن

 .محصوالت پروتئینی داشته باشیم

https://www.yjc.ir/fa/news/6457501/%D9%85%D8%AD%D8%AF 

 
 برنامه و سیاست ها  

 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۲۰یک شنبه 

 امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک کشاورزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بانک کشاورزی و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با هدف به کارگیری ظرفیت های بازار پول و سرمایه کشور برای  <کشاورزی

 محصوالت و خدمات دانش بنیان، در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تفاهم نامه همکاری دوجانبه امضا کردندرشد و توسعه 

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در جلسه امضای این .

نک کشاورزی در حمایت از طرح های نوآور در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، اظهار تفاهم نامه با اشاره به قدمت و پیشینه مثبت با

داشت: بانک کشاورزی به عنوان تامین کننده مالی طرح های بخش کشاورزی و صنایع غذایی ، توجه ویژه ای به افزایش بهره وری 

استفاده وسیع از دانش و فناوری است لذا نوآوری، نوگرایی  در تولید و استفاده بهینه از منابع دارد و تنها راه برای حصول این مقصود،

و حمایت از طرح های دانش بنیان همواره به عنوان یک راهبرد، سرلوحه برنامه های اعتباری و در دستورکار این بانک قرار داشته 

از باگاس نیشکر در خوزستان، طرح با اشاره به طرح های دانش بنیان چون تولید جلبک در مازندران، تولید کربن فعال   وی. است
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دانش بنیان دارویی در آذربایجان غربی و همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی، اجرای طرح های نوین آبیاری تحت فشار، تاسیسات 

 مدرن گلخانه ای و طرح های پرورش ماهی در قفس را از جمله حمایت های بانک کشاورزی از طرح های دانش بنیان و نوآورانه

خدارحمی افزود: برای سال آینده، حمایت ویژه از طرح های دانش بنیان را در اولویت اعتباری بانک قرار داده ایم تا طرح .برشمرد

های موجه را بدون محدودیت با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع در دسترس حمایت کنیم. وی درباره تضمین 

ر، سعی می کنیم ترکیبی از تضامین را درنظر بگیریم و در عین حال پیشنهاد می کنیم صاحبان ایده تسهیالت گفت: برای سهولت ام

 .با کارآفرینان بزرگ پیوند بخورند و یا از ظرفیت هایی چون تضامین صندوق ها استفاده خواهد شد

مادگی بانک کشاورزی است، اظهار امیدواری کرد مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان با بیان این که این تفاهم نامه تاکیدی بر اعالم آ

با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، طرح های نوآورانه بیشتری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی اجرا شود تا 

یق اومتی توفشاهد بهبود کیفیت و سطح تولید محصوالت باشیم و در مسیر اجرای راهبردهای مقام معظم رهبری و اهداف اقتصاد مق

 .بیشتری حاصل کنیم

بر اساس این گزارش، علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این جلسه ، با اشاره 

 یزسوا  به مشکالت سرمایه گذاری در حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در کشور، بر لزوم حمایت مالی و بیمه ای

 معاونت فیمعر با بنیان دانش های شرکت ملی، توسعه صندوق اخیر مصوبه طبق  :گفت و کرد تاکید ها بانک وِیژه به مرتبط های نهاد

 .است مثبتی اتفاق این و کرد خواهند منعقد داد قرار ها بانک با مستقل صورت به جمهوری ریاست فناوری و علمی

قدردانی از تعامل مثبت بانک کشاورزی، اظهار امیدواری کرد با امضای این تفاهم نامه ارتباط فعاالنه وی در ادامه سخنان خود ضمن 

ای ایجاد شود و به زودی شاهد تاثیر مثبت این همکاری مشترک باشیم. وی همچنین آمادگی ستادهای مرتبط با حوزه کشاورزی 

 .کرد اعالم کشاورزی بانک  ای به در این معاونت را برای هم افزایی و ارائه خدمات مشاوره

این گزارش می افزاید، پرداخت تسهیالت به شرکت های دانش بنیان و فناور به ویژه در بخش کشاورزی و صنعت از منابع بانک، 

صندوق توسعه ملی یا سایر منابع بر اساس مقررات جاری بانک، همکاری در تاسیس و توسعه فعالیت صندوق های سرمایه گذاری 

ورانه، استفاده از پتانسیل های شبکه هدایت سرمایه گذاری بانک کشاورزی برای ارتقای دانش و مهارت های کارآفرینان در حوزه جس

های تخصصی مالی و سرمایه گذاری بخش کشاورزی، استفاده از ظرفیت های متقابل پژوهش های کاربردی در زمینه های ایجاد 

احی مدل های کسب و کار اینترنتی در بخش کشاورزی و همکاری برای راه اندازی و تقویت وتقویت استارت آپ، فناوری مالی، طر

 .سامانه تامین مالی جمعی در مجموعه بانک کشاورزی از جمله مفاد این تفاهم نامه است

.ir/Post.aspx?Id=http://www.foodpress1beec691a5474c6387d8db1f 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۲۰تاریخ: 

 مسئوالن آب پاکی را روی دست مردم ریختند/ برنج خارجی ارزان نخواهد شد

 .ای، به واردات برنج دامن زدپافشاری بانک مرکزی مبنی بر اختصاص نیافتن ارز مبادله

، با افزایش دید و بازدید شب عید سفره مردم گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

ی مردم در سفره های ایرانی ها به شمار می رود که همین به نرخ کاالهای اساسی معطوف می شود که در این میان برنج قوت اصل

 .موضوع موجب شده تا در این روزها نگرانی خاصی از حیث نوسان قیمت در چشم مردم مشاهده شود

های مختلف از جمله زنجان، تهران، قزوین و اصفهان مشخص شد که آشفتگی در بررسی میدانی خبرنگاران ما از بنکدارن در استان

تومان رسیده  500هزار و  8تا  8زار برنج خارجی سربه فلک کشیده است و در بازه زمانی چند ماهه نرخ هر کیلو برنج هندی به در با

کارمندان پس از دریافت حقوق برای تامین مایحتاج شب عید خود، حساب و کتاب زندگیشان به هم ریخت به طوریکه افراد  است.

 و خواستار رسیدگی به افزایش نجومی قیمت برنج خارجی در بازار شدند.زیادی با این رسانه تماس گرفتند 

به نظر می رسد که مسئوالن آب پاکی روی دست مردم ریختند، چرا که قرار نیست قیمت برنج خارجی کاهش چشمگیری در 

 صورت مربوطه مسئوالن با  یدر ادامه جهت شفاف سازی این موضوع مصاحبه ا.روزهای باقی مانده به ایام پایانی سال داشته باشد

 :است گرفته

با اشاره به   صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارحمید رضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان تهران در گفت

شرکت بازرگانی دولتی به میزان کافی برنج برای تنظیم بازار شب عید تهیه آخرین وضعیت توزیع برنج در ایام پایانی سال اظهار کرد: 

های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار و استان کشور اختصاص داده است که براساس دستوالعمل جدید در فروشگاه 32کرده و به 

 .شودهای بهاره عرضه مینمایشگاه

تیار اصناف قرار نخواهد گرفت که بدین منظور از مردم تقاضا داریم که مایحتاج خود را به گفته وی؛ در این مرحله کاالی برنج در اخ

 های بهاره خریداری کنند.های زنجیره ای، نمایشگاهاز فروشگاه

 .کرد اعالم تومان 600 و هزار پنج  هندی را 1121و  600را دوهزار و  pr11 نرخ توزیع هر کیلو برنج هندی خلیلی

وجود ندارد، افزود: به میزان تقاضای فروشگاه های زنجیره ای، میادین  توزیع برنجاین مقام مسئول با اشاره به اینکه محدودیتی در 

 .میوه و تره بار و فروشگاه های بهاره در ایام پایانی سال برنج توزیع خواهد شد و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد

 گذشته روز چند در هزار تومان در بازار چیست، بیان کرد:  8تا  7دلیل توزیع برنج هندی با نرخ  وی در پاسخ به این سوال که

م قیمت توسط شرکت های واردکننده، نرخ برنج خارجی اعال از بعد رودمی انتظار که کردند اعالم را خود برنج نرخ بزرگ، هایشرکت

 .در بازار شکسته شود

 برنج دلیل اصلی گرانیخودداری واردکنندگان از عرضه 

اظهار کرد: با  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت

می شود، بنابراین کمبودی در ایام پایانی سال توجه به آنکه درصدی از برنج کشور در داخل تولید و مابقی از طریق واردات تامین 

 .نداریم

 .توسط واردکنندگان و بنکداران را دلیل اصلی گرانی در ایام پایانی سال اعالم کرد امتناع از عرضه برنج خارجیوی 
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به شب عید در بازار توزیع خود را در انبارها ذخیره سازی و در چند روز مانده  برنج های وارداتیپاپی زاده ادامه داد: واردکنندگان، 

 .می کنند که درنهایت خأل بازار تا توزیع، نوسان قیمت را به همراه دارد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از اخذ سود باالی محصول توسط واردکنندگان بیان کرد: واردکنندگان با سودهای 

ها ارز مبادله ای بهانه ای برای واردکنندگان است تا نرخ باالی برنج غیرمتعارفی اقدام به عرضه محصول خود در بازار می کنند و تن

 .در بازار را توجیه کنند

برحسب ثبت سفارش محصول صورت گرفته است؛ بنابراین افزایش قیمت برنج در  واردات برنجوی تصریح کرد: با توجه به آنکه 

رود سازمان تعزیرات نظارت جدی بر عملکرد ست که انتظار میچند روز مانده به شب عید تنها ناشی از منفعت طلبی سودجویان ا

 .بنکداران داشته باشد

 اما و اگرهای ارزان شدن برنج

یر گرانی برنج با اشاره به دالیل اخ صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمد آقا طاهر رئیس بنکداران مواد غذایی در گفت

به دلیل اختصاص نیافتن ارز مبادله ای به واردات با نوساناتی در بازار روبرو  نرخ برنج خارجی خارجی اظهار کرد: در ماه های اخیر

 .شد

 .تومانی در بازار روبرو شده است 800به گفته وی در چند روز اخیر به سبب ترخیص برنج از گمرکات، قیمت هر کیلو برنج با کاهش 

 سیر صعودی قیمت برنج خارجی ادامه خواهد داشت

با انتقاد از پافشاری بانک مرکزی به   صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت

واردکنندگان تصوراتی مبنی بر فشار وزارت جهاد و وزارت صنعت به بانک مرکزی  اختصاص ندادن ارز مبادله ای گفت: با وجود آنکه

به منظور تخصیص ارز مبادله ای به واردات داشتند، اما در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار با بانک مرکزی همراه شدند تا برنج با ارز 

 500هزار و  8تا  8نج منجر به عرضه هر کیلو محصول با نرخ به گفته وی؛ عدم اختصاص ارز مبادله ای به واردات بر.آزاد وارد شود

قشر ضعیف جامعه هستند، افزود: اختصاص نیافتن ارز  برنج خارجی خریدارانکشاورز با اشاره به اینکه عمده .تومان در بازار شد

نندگان برنج تصریح کرد:وزارت جهاد دبیرانجمن واردک.مبادله ای به واردات،حذف محصول از سبد کاالی این خانوار را به همراه دارد

کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار ارز مبادله ای به واردات این محصول اختصاص نداده است؛ بنابراین تبعات منفی این امر نظیر 

دات برنج، اختصاص به گفته وی با توجه به از دست دادن زمان وار.افزایش قیمت و آشفتگی بازار در ایام پایانی سال را باید بپذیرد

ارز مبادله ای در وضعیت کنونی فایده ای ندارد، در حالیکه با آزاد سازی واردات از اول آذر و مدیریت وزارت جهاد، مشکلی در ایام 

 700هزار تن برنج در داخل مصرف می شود که یک میلیون و  200میلیون و  3کشاورز در خاتمه گفت: ساالنه .پایانی سال نداشتیم

این در حالی است که وزارت جهاد سرانه مصرف برنج به  .دو میلیون آن از تولید داخل و مابقی از طریق واردات تامین می شودتا 

 .دانندکیلو می 41تا  40کیلو اعالم می کند، اما کارشناسان این رقم را  31ازای هر ایرانی را 

 اکنون هم که است معتقد و داند می شایعه را بازار در تومان هزار 17 نرخ با ایرانی برنج فروش  گفتنی است که دبیر انجمن برنج،

نرخ در مدت مشابه سال قبل  این حالیکه در است تومان 500 و هزار 10 ای زنجیره های فروشگاه در هاشمی طارم برنج کیلو هر نرخ

 .تومان بوده است 600هزار و  11

https://www.yjc.ir/fa/news/6467206/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%8 
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۶تاریخ: 

 منابع مالی دولت از جیب گندمکاران پرداخت شد کمبود

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران گفت: دولت به سبب قادر نبودن در تأمین منابع مالی، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 

صنعت،تجارت و  وگو با خبرنگارعلیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت.جدید را افزایش نخواهد داد

های اخیر اظهار کرد: شنیده نرخ خرید تضمینی گندم، با انتقاد از تأخیر در اعالم ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

بب قادر نبودن در تأمین منابع مالی، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را افزایش حاکی از آن است که دولت به س

 .نخواهد داد

د های کارشناسی تولی، همه ساله نرخ خرید محصوالت برحسب هزینهمحصوالت کشاورزیوی افزود: براساس قانون خرید تضمینی 

 .ر غیر این صورت باید سیکل خرید تغییر کندو تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی باید افزایش یابد، د

گری و اظهاراتی مبنی بر پایین بودن قیمت جهانی گندم نسبت به گندم داخلی در نظر دارند که ایمانی ادامه داد: برخی افراد با البی

 .داشت در بر خواهد توجهی به این محصول استراتژیک مشکالت متعددیسیاست خودکفایی گندم را زیر سوال ببرند در حالیکه بی

بردار در این بخش به درآمد اندک کشاورزی گره خورده است، بیان کرد: البته اعتقاد میلیون بهره 4.5وی با اشاره به اینکه سرنوشت 

تواند تبعات منفی نظیر افزایش بیکاری و مهاجرت مهری قرار گرفته است که این امر میبنده بر آن است که تولید داخل مورد بی

 .روستاییان به حاشیه شهرها را در برداشته باشد

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران، ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی امیدی به کشت محصول جایگزین 

 .است سوال و تعجب جای گندم تضمینی خرید گندم نیست، از این رو تصمیم اخیر دولت مبنی بر افزایش ندادن نرخ

 .های تولید، فروش گندم به نرخ سابق برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداردبه گفته وی، با وجود افزایش هزینه

بات نرخ های تولید و ثایمانی با اشاره به اینکه آینده روشنی پیش روی سرنوشت خودکفایی گندم نیست، بیان کرد: افزایش هزینه

ای جز کاهش کیفیت تولید را ندارد که های خود چارهبردارد که کشاورز برای جبران هزینهخرید، تضعیف بنیه مالی کشاورز را در 

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با بیان اینکه به عدم .در نهایت این امر تأثیر مستقیمی بر خودکفایی گندم خواهد گذاشت

ر صدد ارسال نامه ای به مقام معظم رهبری هستیم که آیا افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به شدت معترض هستیم، تصریح کرد: د

 .حمایت از تولید داخل بر پایه اقتصاد مقاومتی با چنین سیاستی قابل اجراست

https://www.yjc.ir/fa/news/6457814/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۲۰یک شنبه 

 امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک کشاورزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بانک کشاورزی و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با هدف به کارگیری ظرفیت های بازار پول و سرمایه کشور برای  <کشاورزی

 توسعه محصوالت و خدمات دانش بنیان، در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تفاهم نامه همکاری دوجانبه امضا کردند رشد و

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در جلسه امضای این .

مثبت بانک کشاورزی در حمایت از طرح های نوآور در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، اظهار تفاهم نامه با اشاره به قدمت و پیشینه 

داشت: بانک کشاورزی به عنوان تامین کننده مالی طرح های بخش کشاورزی و صنایع غذایی ، توجه ویژه ای به افزایش بهره وری 

مقصود، استفاده وسیع از دانش و فناوری است لذا نوآوری، نوگرایی  در تولید و استفاده بهینه از منابع دارد و تنها راه برای حصول این

و حمایت از طرح های دانش بنیان همواره به عنوان یک راهبرد، سرلوحه برنامه های اعتباری و در دستورکار این بانک قرار داشته 

ن فعال از باگاس نیشکر در خوزستان، طرح با اشاره به طرح های دانش بنیان چون تولید جلبک در مازندران، تولید کرب  وی. است

دانش بنیان دارویی در آذربایجان غربی و همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی، اجرای طرح های نوین آبیاری تحت فشار، تاسیسات 

وآورانه مدرن گلخانه ای و طرح های پرورش ماهی در قفس را از جمله حمایت های بانک کشاورزی از طرح های دانش بنیان و ن

خدارحمی افزود: برای سال آینده، حمایت ویژه از طرح های دانش بنیان را در اولویت اعتباری بانک قرار داده ایم تا طرح .برشمرد

های موجه را بدون محدودیت با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع در دسترس حمایت کنیم. وی درباره تضمین 

هولت امر، سعی می کنیم ترکیبی از تضامین را درنظر بگیریم و در عین حال پیشنهاد می کنیم صاحبان ایده تسهیالت گفت: برای س

 .با کارآفرینان بزرگ پیوند بخورند و یا از ظرفیت هایی چون تضامین صندوق ها استفاده خواهد شد

اعالم آمادگی بانک کشاورزی است، اظهار امیدواری کرد مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان با بیان این که این تفاهم نامه تاکیدی بر 

با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، طرح های نوآورانه بیشتری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی اجرا شود تا 

 تصاد مقاومتی توفیقشاهد بهبود کیفیت و سطح تولید محصوالت باشیم و در مسیر اجرای راهبردهای مقام معظم رهبری و اهداف اق

 .بیشتری حاصل کنیم

بر اساس این گزارش، علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این جلسه ، با اشاره 

 یازسو  ه ایبه مشکالت سرمایه گذاری در حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در کشور، بر لزوم حمایت مالی و بیم

 معاونت فیمعر با بنیان دانش های شرکت ملی، توسعه صندوق اخیر مصوبه طبق  :گفت و کرد تاکید ها بانک وِیژه به مرتبط های نهاد

 .است مثبتی اتفاق این و کرد خواهند منعقد داد قرار ها بانک با مستقل صورت به جمهوری ریاست فناوری و علمی

قدردانی از تعامل مثبت بانک کشاورزی، اظهار امیدواری کرد با امضای این تفاهم نامه ارتباط فعاالنه  وی در ادامه سخنان خود ضمن

ای ایجاد شود و به زودی شاهد تاثیر مثبت این همکاری مشترک باشیم. وی همچنین آمادگی ستادهای مرتبط با حوزه کشاورزی 

 .کرد اعالم کشاورزی بانک  ه ای بهدر این معاونت را برای هم افزایی و ارائه خدمات مشاور

این گزارش می افزاید، پرداخت تسهیالت به شرکت های دانش بنیان و فناور به ویژه در بخش کشاورزی و صنعت از منابع بانک، 

صندوق توسعه ملی یا سایر منابع بر اساس مقررات جاری بانک، همکاری در تاسیس و توسعه فعالیت صندوق های سرمایه گذاری 

که هدایت سرمایه گذاری بانک کشاورزی برای ارتقای دانش و مهارت های کارآفرینان در حوزه جسورانه، استفاده از پتانسیل های شب

های تخصصی مالی و سرمایه گذاری بخش کشاورزی، استفاده از ظرفیت های متقابل پژوهش های کاربردی در زمینه های ایجاد 
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ر بخش کشاورزی و همکاری برای راه اندازی و تقویت وتقویت استارت آپ، فناوری مالی، طراحی مدل های کسب و کار اینترنتی د

 .سامانه تامین مالی جمعی در مجموعه بانک کشاورزی از جمله مفاد این تفاهم نامه است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=1beec691a5474c3876d8db1f 
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 تخم مرغ
 فارس - ۹۶/۱۲/۱۹ : تاریخ

 کند مرغ مشکلی را حل نمیرسد/ واردات تخمهزار تومان فروش می۱۸مرغ در بازار هر شانه تخم

اییز تخم مرغ تا پ اند، بازارگذار از بین رفتههای تخمگذار استان تهران گفت: با وضعیتی که بخشی از مرغرئیس اتحادیه مرغ تخم

  .وطنان کمی مصرف را کاهش دهند، نیازی به واردات نیستسال آینده به همین شکل است و اگر هم

: هم دمرغ خاطرنشان کر، در مورد آخرین وضعیت تولید و قیمت تخمخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی پور در گفتناصر نبی

هزار تومان تعیین شده که تا زمانی که به دست مصرف  8تا  800هزار و  7مرغ درب مرغداری اکنون میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم

 .خوردهزار تومان قیمت می 18کیلوگرم است(  2کننده برسد )تقریبا هر شانه تخم مرغ حدود 

تومان چه تاثیری در این زمینه  600هزار و  12ای مرغ شانهش تخموی در پاسخ به اینکه پس طرح تنظیم بازار دولت برای فرو

تاثیر تا یک هزار تن کاهش یافته که در قیمت بی 800گذار از بین رفته است که تولید ما روزانه بین قدر مرغ تخمداشته، گفت: آن

 26تا  25از اینها است و امسال چیزی بین گذار از بین رفت ولی امسال رقم بیشتر های تخمدرصد از مرغ 30نیست. سال گذشته 

های مادر گذار استان تهران به این نکته هم اشاره کرد که سن مرغرئیس اتحادیه مرغ تخم.گذار از بین رفته استمیلیون مرغ تخم

 .اندنفلوآنزا از بین رفتههفته بر اثر آ 35گذار با سن های جوان تخمهفته بود، اما امسال اکثر مرغ 60گذار در سال گذشته حدود تخم

کند، مضاف بر اینکه ممکن مرغ دردی را دوا نمیهزار تن تخم 2واردات  مرغ را هم چندان مناسب ندانست و گفت:پور واردات تخمنبی

 .مرغ و ماشین حمل بیماری جدیدی وارد کشور شوداست به دلیل ورود کارتن، شانه تخم

مرغ از محل داخل کمک کنند و افزود: سرانه مصرف ماه به تامین تخم 6مرغ طی مصرف تخم وی به هموطنان توصیه کرد، با کاهش

کیلوگرم هم برسانیم که از محل داخل  8توانیم آن را به کیلوگرم است که در صورت همکاری می 11تا 10مرغ در کشور بین تخم

ها در راستای تنظیم بازار اشاره به همکاری برخی مرغداری گذار استان تهران همچنینرئیس اتحادیه مرغ تخم.هم قابل تامین است

هزار  5درصد از تولیداتشان را به قیمت هر کیلوگرم  30و  10،20کرد و گفت: طبق سقفی که دولت تعیین کرده هر مرغداری بین 

 .را شودتومان اج 600هزار و  12ای مرغ شانهدهند، تا طرح تخمتومان در اختیار میادین قرار می 600و 

گذار بعید است، تا پائیز سال آینده قیمت به حالت عادی های تخمپور تاکید کرد که با توجه به از بین رفتن بخش زیادی از مرغنبی

 .دار را وارد کنیممرغ نطفهبرگردد و حتی برای افزایش تولید باید جوجه و تخم

گذار معدوم شدند های تخمدرصد از مرغ 30گان در پاییز و زمستان امسال به گزارش خبرنگار فارس، با افزایش شیوع آنفلوآنزای پرند

هزار تومان  19هزار تومان به  10ای مرغ شد، تا جایی که این کاال از شانهرویه قیمت هر شانه تخمکه همین امر سبب افزایش بی

مرغ به اد مجوز تنظیم بازار کرد و طرح هر شانه تخممرغ با ستهزار تن تخم 20رسید و دولت از اوکراین و ترکیه اقدام به واردات 

 .ای و سازمان میادین به اجرا درآوردهای زنجیرهتومان را نیز در برخی فروشگاه 600هزار و  12قیمت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=96121900051213 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۵تاریخ: 

 ثبات نرخ تخم مرغ در بازار/بیماری آنفلوانزا با روند کندی درحال پیشروی است

 .رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از ثبات نرخ تخم مرغ در مرغداری خبر داد

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

 مرغداری در مرغ تخم کیلو هر نرخ خبر داد و گفت: اکنون متوسط  ثبات نرخ تخم مرغ در مرغداری ، ازباشگاه خبرنگاران جوان

 .است تومان 500 و هزار 14 ای شانه و 500 و هزار 7

تومان در  700تا  600وی با انتقاد از نوسان نرخ تخم مرغ در خرده فروشی ها افزود: با توجه به آنکه هر عدد تخم مرغ با نرخ های 

 .خرده فروشی ها عرضه می شود، از دستگاه های مسئول انتظار می رود که نظارت بیشتری در بازار داشته باشند

با روندی کندی در حال پیشروی است که در صورت استمرار این وضعیت و  بیماری آنفلوانزانبی پور ادامه داد: در روزهای اخیر 

 .واردات محصول، شرایط مساعد تر خواهد شد

 24 که شدند معدوم پرندگان حاد آنفلوانزا میلیون قطعه مرغ در پی شیوع بیماری  26فته این مقام مسئول براساس آخرین آمار به گ

 .است گذار تخم مرغ به مربوط آن قطعه میلیون

کامل کشور از البته استان های درگیر تا پاک شدن  :وی آغاز مهاجرت پرندگان را عامل اصلی روند کند بیماری دانست و افزود

 .بیماری اجازه جوجه ریزی مجدد را ندارند

 .تن اعالم کرد 900تا  800 تولید روزانه تخم مرغ نبی پور

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره به آخرین وضعیت خسارت وارده به واحدهای مرغداری گفت: تا کنون بیش از 

 در کامل طور به ماه شهریور تا تومانی میلیارد 130 میلیارد تومان خسارت به واحدهای مرغداری وارد شده است که غرامت  360

 .است شده پرداخت ها خسارت درصد 60 تنها مهر ابتدای از  و گرفت قرار مرغداران اختیار

https://www.yjc.ir/fa/news/6461594/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%-AA 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۵تاریخ: 

 نرخ تخم مرغ در بازار/بیماری آنفلوانزا با روند کندی درحال پیشروی است ثبات

 .رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از ثبات نرخ تخم مرغ در مرغداری خبر داد

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

 مرغداری در مرغ تخم کیلو هر نرخ خبر داد و گفت: اکنون متوسط  ثبات نرخ تخم مرغ در مرغداری ، ازباشگاه خبرنگاران جوان

 .است تومان 500 و هزار 14 ای شانه و 500 و هزار 7

تومان در  700تا  600وی با انتقاد از نوسان نرخ تخم مرغ در خرده فروشی ها افزود: با توجه به آنکه هر عدد تخم مرغ با نرخ های 

 .خرده فروشی ها عرضه می شود، از دستگاه های مسئول انتظار می رود که نظارت بیشتری در بازار داشته باشند

با روندی کندی در حال پیشروی است که در صورت استمرار این وضعیت و  بیماری آنفلوانزانبی پور ادامه داد: در روزهای اخیر 

 .واردات محصول، شرایط مساعد تر خواهد شد

 24 که شدند دوممع پرندگان حاد آنفلوانزا میلیون قطعه مرغ در پی شیوع بیماری  26به گفته این مقام مسئول براساس آخرین آمار 

 .است گذار تخم مرغ به مربوط آن قطعه میلیون

البته استان های درگیر تا پاک شدن کامل کشور از  :وی آغاز مهاجرت پرندگان را عامل اصلی روند کند بیماری دانست و افزود

 .بیماری اجازه جوجه ریزی مجدد را ندارند

 .م کردتن اعال 900تا  800 تولید روزانه تخم مرغ نبی پور

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره به آخرین وضعیت خسارت وارده به واحدهای مرغداری گفت: تا کنون بیش از 

 در کامل طور به ماه شهریور تا تومانی میلیارد 130 میلیارد تومان خسارت به واحدهای مرغداری وارد شده است که غرامت  360

 .است شده پرداخت ها خسارت درصد 60 تنها مهر ابتدای از  و گرفت قرار مرغداران اختیار

https://www.yjc.ir/fa/news/6461594/%D8%AB%D8%A8%D8%A 
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 تخم مرغ
 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۱۹شنبه 

 درصد گران شد  45.۱تخم مرغ یکساله 

درصد، تخم مرغ  6.3طبق اعالم بانک مرکزی، متوسط قیمت خُرده فروشی لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل  <مواد غذایی

درصد،  11.7درصد، گوشت قرمز  8.5درصد، سبزی های تازه  18.8درصد، میوه های تازه  0.5درصد، حبوب  0.1درصد، برنج  45.1

بانک مرکزی خالصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد  .درصد، افزایش داشته است 1.2گوشت مرغ 

 .گروه از جمله برنج و گوشت قرمز ثابت بود 6اسفند ماه اعالم کرد که طی آن قیمت  11خوراکی در تهران را در هفته منتهی به 

های لبنیات، برنج، گوشت قرمز، قند و شکر، چای و روغن نباتی در هفته منتهی  براساس اعالم بانک مرکزی قیمت خُرده فروشی گروه

درصد، سبزی های  1.1همچنین قیمت خُرده فروشی گروه های میوه های تازه .اسفندماه نسبت به هفته قبل از آن ثابت بود 11به 

درصد افزایش  0.2درصد و حبوب  3.3مرغ  درصد در مدت مشابه کاهش و قیمت گروه های تخم 3.7درصد و گوشت مرغ  3.5تازه 

 .داشته اند

 لبنیات و تخم مرغ

درصد افزایش داشت و شانه ای  3.3در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای تمام اقالم بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 

 .هزار ریال فروش می رفت 210هزار تا  26

 برنج و حبوب

درصد، لوبیا چشم  0.1بهای داخله درجه یک و درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب قیمت لپه نخود معادل در این هفته در گروه برنج 

 .درصد افزایش یافت 0.5درصد تا  0.2درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  0.2بلبلی و لوبیا قرمز هریک 

 میوه ها و سبزی های تازه

ظر شهرداری انار عرضه نمی شد و انگور و هندوانه عرضه کمی داشت. سایر اقالم میوه و سبزی در هفته مورد بررسی، در میادین زیر ن

تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار 

ی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت لیموشیرین میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبز.عرضه می شد

درصد کاهش  4.2درصد تا  0.9درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  0.5درصد و کیوی  4.2درصد، انار  0.2معادل 

 6.8درصد تا  0.1قالم این گروه بین درصد افزایش ولی بهای سایر ا 0.4داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت سیب زمینی معادل 

 .درصد کاهش یافت

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد کاهش  3.7در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و بهای گوشت مرغ معادل 

 .داشت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

 .نواع روغن نباتی ثابت بوددر این هفته قیمت قند، شکر، چای خارجی و ا

 تغییرات یکساله

درصد،  45.1درصد، تخم مرغ  6.3طبق اعالم بانک مرکزی، متوسط قیمت خُرده فروشی لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل 

غ درصد، گوشت مر 11.7درصد، گوشت قرمز  8.5درصد، سبزی های تازه  18.8درصد، میوه های تازه  0.5درصد، حبوب  0.1برنج 
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درصد افزایش داشته اند. همچنین قیمت خُرده فروشی گروه قند و شکر نیز در  1.3درصد و روغن نباتی  13.3درصد، چای  1.2

 .درصد کاهش یافت 10.6دوره مورد بررسی، 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=69fdbb57ad43472 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۹تاریخ: 

 هزار تومان رسید ۸نرخ هر کیلو تخم مرغ به 

 .هزار تومان است 15ای هزار تومان و شانه 8یک مقام مسئول گفت: اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارپور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت ناصر نبی

در بازار خبر داد و گفت: اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب  غافزایش مجدد قیمت تخم مر، از باشگاه خبرنگاران جوان

 .هزار تومان است 15هزار تومان و شانه ای  8مرغداری 

در خرده فروشی ها افزود: با توجه به کاهش تولید تخم مرغ و کمبود نظارت دستگاه های مسئول  نرخ باالی تخم مرغ وی با انتقاد از

 .هزارتومان توزیع می شود 20تا  18هر شانه تخم مرغ با نرخ 

 20با توجه به کاهش تقاضای شیرینی فروشی ها و صنایع غذایی از  :در بازار را پیش بینی کرد و گفت قیمت تخم مرغنبی پور 

 .اسفند ماه، نرخ این محصول روند کاهشی به خود خواهد گرفت

 ارتنهز روزانه تولید کاهش وجود با: کرد بیان است، انجام حال در  داترئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره به اینکه وار

به بازار باید مصرف خود را  توزیع تخم مرغ و مجدد ریزی جوجه تا مردم بنابراین بود؛ نخواهد جوابگو واردات میزان مرغ، تخم

سابق تولید در صورت نبود بیماری، نیازمند مدت به گفته وی؛ با توجه به حجم باالی معدوم سازی، بازگشت به روال .مدیریت کنند

 .زمان دو تا سه ساله است

افزود: با وجود مهاجرت پرندگان مهاجر و آمار باالی معدوم سازی، بیماری  آنفلوانزا حاد پرندگاننبی پور با اشاره به آخرین وضعیت 

 .با روند کندی در حال پیشروی است

میلیارد تومان به  400لیون قطعه مرغ خبر داد و گفت: این میزان، زیانی معادل حداقل می 27این مقام مسئول از معدوم سازی 

 .مرغداران وارد کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/6467265/%D9%86%D88%%D-AE9 
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 تولیدات باغی
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 تولیدات زراعی
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۵تاریخ: 

 هزار قطعه مرغ تخم گذار 50میلیون و  2۱معدوم سازی 

گذار ناشی از آنفلوانزا حاد پرندگان معدوم هزار قطعه مرغ تخم 50میلیون و  21یک مقام مسئول گفت: در شش ماهه دوم سال 

 .شدند

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  وگو با خبرنگارعلیرضا اکبرشاهی مدیرکل بهداشت و پیشگیری طیور سازمان دامپزشکی در گفت

استان  22اظهار کرد: در شش ماهه دوم امسال  آنفلوانزا حاد پرندگان با اشاره به آخرین وضعیت ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .کشور درگیر بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان هستند

غیرمجاز و یک واحد بومی طیور پرورشی گذار به گفته وی؛ استان های خراسان رضوی و فارس به سبب وجود یک واحد مرغ تخم

 .غیرمجاز به شدت درگیر این بیماری هستند

های اکبرشاهی با اشاره به اینکه بیماری آنفوالنزا حاد پرندگان با روند کندی در حال پیشروی است، افزود: بنابراین با افزایش کانون

جابه جایی و تماس با پرندگان مهاجر روستایی، افزایش اطالع رسانی  بومی در فروردین ماه باید برخی اقدامات نظیر کنترل تردد، عدم

 .مورد توجه قرار گیرد تلفات طیورمردم توسط رسانه ها به منظور آگاه سازی سازمان در صورت 

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که امکان پیشگیری بیماری در سال های آتی وجود دارد یا خیر، بیان کرد: با توجه به آنکه 

 .ندارد وجود بیماری  این پیشگیری امکان  توسط پرندگان مهاجر منتقل می شود،بنابراین ویروس آنفلوانزا

عتی به بومی و صن طیور وحشی کارگیری برخی اقدامات در نظر دارد که از انتقال ویروسوی ادامه داد: البته سازمان دامپزشکی با به 

ر ناشی از آنفلوانزا حاد پرندگان مرغ تخم گذاهزار قطعه  50میلیون و  21به گفته این مقام مسئول؛ در شش ماهه دوم سال .را بگیرد

ی تصریح کرد: اجرای ممنوعیت شکار و عرضه پرندگان وحشی، مدیرکل دفتر بهداشت و پیگیری طیور سازمان دامپزشک.معدوم شدند

داری طیور در برخی استان های شمالی، نگه داری پرندگان بومی داخل قفس و ارتقای امنیت زیستی و مسائل ساماندهی و نگه

 .قرنطینه ای در صنعت مرغداری از جمله مواردی است که باید مورد توجه روستاییان قرار گیرد

https://www.yjc.ir/fa/news/6461925/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88% 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۵تاریخ: 

 های دامی در یک ماه اخیردرصدی نرخ نهاده ۳0صنعت دامداری در ورطه نابودی است/افزایش 

 .یک مقام مسئول گفت: با توجه به وضعیت نامساعد تولید و ادامه این روند، صنعت دامداری در ورطه نابودی قرار خواهد گرفت

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارحسین نعمتی رئیس اتحادیه مرکزی دامداران ایران در گفت

 30در بازار اظهار کرد: نوسان نرخ ارز در یک ماه اخیر به طور متوسط  های دامیافزایش قیمت نهاده با انتقاد از ،خبرنگاران جوان

 .درصد قیمت نهاده های دامی در بازار را افزایش داد

 .و کاهش تعرفه امری ضروری است واردات نهاده های دامی به مبادله ارز تخصیص ارز، نرخ نوسان به توجه با  به گفته وی؛

 .تومان اعالم کرد 650هزار و  یونجههزار تومان، جو هزار و  2نعمتی نرخ هر کیلو کنجاله سویا تحویل مرغداران را باالی 

بیان کرد: با توجه به وضعیت نامساعد تولید، کسی  تعرفه واردات گوشت گوساله رئیس اتحادیه مرکزی دامداران با انتقاد از کاهش

 .ا ادامه این روند صنعت دامداری در ورطه نابودی قرار خواهد گرفتبه فکر تولیدکننده نیست که ب

 دامداران ابزار مقابله با کارخانه های لبنی ندارند

درصدی نرخ  30وی در بخش دیگر سخنان خود از کاهش نرخ شیر خام توسط کارخانه ها در بازار خبر داد و افزود: با وجود افزایش 

رخ یونجه، کارخانه های لبنی نرخ خرید شیر خام از دامداران را کاهش دادند که این امر یک کنجاله سویا و ذرت و صد درصدی ن

 .فاجعه در صنعت به شمار می رود

تومانی سه سال گذشته  440تومان اعالم کرد و گفت: نرخ مصوب هزار و  660نعمتی قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام را هزار و 

 .نیست، چرا که به سبب فساد پذیر بودن محصول، دامداران ابزاری برای مقابله ندارند اجرا نشده است که این امر انصاف

https://www.yjc.ir/fa/news/6457665/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۷تاریخ: 

 9۶درصد از مطالبات چایکاران در سال  94پرداخت 

درصد مطالبات چایکاران  94میلیون تومان از بهای برگ سبز چای،  604رئیس سازمان چای گفت: با احتساب واریز یک میلیاد و 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  وگو با خبرنگارمحمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفت.پرداخت شد

میلیون تومان از بهای  604ب واریز یک میلیارد و درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: با احتسا 94از پرداخت  ،جوانخبرنگاران

 .میلیون تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شد 752میلیارد و  190برگ سبز چای، در مجموع 

رود به مرور پرداخت خواهد شد که انتظار میچایکاران درصد باقی مانده مطالبات چایکاران پس از دریافت قدرالسهم  6به گفته وی، 

 .ن سال تسویه کامل انجام شودتا پایا

 4میلیارد تومان تسهیالت با کارمزد  14روزبهان درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت صندوق توسعه چایکاران، افزود: تاکنون 

ده نها پرداخت شده است که بازپرداخت تسهیالت از بهای برگ سبز سال زراعی آیدرصد به منظور به زراعی باغات و نوسازی کارخانه

اسفند ادامه دارد، تصریح کرد: هم اکنون به ازای هر  28رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه پرداخت تسهیالت تا .کسر خواهد شد

ها، میزان تسهیالت شود که در صورت تقاضای چایکاران و کارخانهدرصد پرداخت می 4میلیون تومان تسهیالت با کارمزد  2هکتار باغ 

 .د تومان افزایش خواهد یافتمیلیار 40تا سقف 

میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که دولت قدرالسهم  203هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  108گفتنی است، امسال 

ز درصد مابقی مطالبات چایکاران مربوط به قدرالسهم کارخانه هاست که باید واری 6خود را به طور کامل پرداخت کرده و هم اکنون 

 .شود

https://www.yjc.ir/fa/news/6462957/%D9%BE%D8%B1%D8%AF% 
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 حبوبات
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 خاک
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 خرما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 تضمینی/خدماتخرید 
 فارس - ۹۶/۱۲/۲۰ : تاریخ

 مشخصی برای خرید تضمینی گندم ندارد/ نگرانی از کاهش تولید گندم  دولت برنامه

رود که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ظاهراً دولت برنامه مشخصی برای خرید تضمینی محصوالت ندارد و بیم آن می

  .کشت گندم نداشته باشندکشاورزان با این وضعیت دیگر تمایلی به 

، در مورد بالتکلیفی وضعیت خرید تضمینی محصوالت استراتژیک خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی زاده در گفتعباس پاپی

رزی به صورت مشخص ندارد و امسال با ای برای خرید تضمینی محصوالت کشاونامهبر واقعاً کشاورزی از جمله گندم، گفت: دولت

میلیارد تومان بودجه  4750اصرار نمایندگان مجلس از محل فروش اوراق برای خرید تضمینی و بیمه محصوالت کشاورزی سرجمع 

 .مصوب شد که رقم قابل توجهی نیست

 وز دولت حرفی از نحوه خرید تضمینیوی در پاسخ به اینکه با توجه به نزدیک شدن فصل برداشت گندم در مناطق گرمسیری چرا هن

منابع الزم برای خرید گندم را از کشاورزان فراهم  97کنم دولت تا آخر فروردین ماه سال و قیمت به میان نیاورده، گفت: فکر می

  .شودکند، چرا که در غیر این صورت با بحران در این بخش مواجه می

شود و کاران با تأخیر انجام میکرد که چند سالی است پرداخت مطالبات گندم عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به این نکته اشاره

اگر این روند ادامه یابد و در کنار آن نرخ خرید تضمینی هم افزایش نیابد، بیم این را داریم که به مرور کشاورزان تمایلی به کشت 

 .گندم نداشته باشند و سطح زیر کشت و تولید این محصول کاهش یابد

اندازهای زیادی از ساله مجدداً به مرز خودکفایی رسید، اما دست 8گزارش خبرنگار فارس، از دو سال گذشته کشور با یک فاصله به 

های کیفیت بر سر راه تولید ایجاد شد و امسال نیز نرخ خرید تضمینی گندم اعالم نشد و به نظر طرف واردکنندگان گندم به بهانه

 .ی افزایش قیمت تضمینی گندم نداشته باشدای برارسد دولت ارادهمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961220000212 
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 خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۷تاریخ: 

 9۶چایکاران در سال درصد از مطالبات  94پرداخت 

درصد مطالبات چایکاران  94میلیون تومان از بهای برگ سبز چای،  604رئیس سازمان چای گفت: با احتساب واریز یک میلیاد و 

گروه اقتصادی باشگاه  ت و کشاورزیصنعت،تجار  وگو با خبرنگارمحمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفت.پرداخت شد

میلیون تومان از بهای  604درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: با احتساب واریز یک میلیارد و  94از پرداخت  ،جوانخبرنگاران

 .میلیون تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شد 752میلیارد و  190، در مجموع برگ سبز چای

رود به مرور پرداخت خواهد شد که انتظار میچایکاران درصد باقی مانده مطالبات چایکاران پس از دریافت قدرالسهم  6به گفته وی، 

 .تا پایان سال تسویه کامل انجام شود

 4میلیارد تومان تسهیالت با کارمزد  14پرداخت تسهیالت صندوق توسعه چایکاران، افزود: تاکنون روزبهان درباره آخرین وضعیت 

ها پرداخت شده است که بازپرداخت تسهیالت از بهای برگ سبز سال زراعی آینده درصد به منظور به زراعی باغات و نوسازی کارخانه

 .کسر خواهد شد

 2اسفند ادامه دارد، تصریح کرد: هم اکنون به ازای هر هکتار باغ  28اخت تسهیالت تا رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه پرد

ها، میزان تسهیالت تا سقف شود که در صورت تقاضای چایکاران و کارخانهدرصد پرداخت می 4میلیون تومان تسهیالت با کارمزد 

 .میلیارد تومان افزایش خواهد یافت 40

میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که دولت قدرالسهم  203برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  هزارتن 108گفتنی است، امسال 

درصد مابقی مطالبات چایکاران مربوط به قدرالسهم کارخانه هاست که باید واریز  6خود را به طور کامل پرداخت کرده و هم اکنون 

 .شود

https://www.yjc.ir/fa/news/6462957/%D9%BE%D8%B1%D8%AF% 
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۵تاریخ: 

 هزار تومان ۳00میلیون و  5قیمت زعفران در بازار شب عید، نوسان ندارد/ حداکثر نرخ هر کیلو طالی سرخ 

عضو شورای ملی زعفران گفت: با توجه به افزایش عرضه زعفران در بازار شب عید پیش بینی می شود که نوسان خاصی در بازار 

 .نداشته باشیم

،از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  وگو با خبرنگارینی عضو شورای ملی زعفران در گفتعلی حس

میلیون  5و حداکثر  700میلیون و  3خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ  ثبات نرخ طالی سرخ در بازار

وی افزود: با توجه به آنکه کشاورزان برای تامین نیاز مالی شب عید خود اقدام به عرضه محصول در بازار .هزار تومان است 300و 

 .سان خاصی در بازار نداشته باشیمکنند، بنابراین با افزایش عرضه پیش بینی می شود که نومی

خریداری شده توسط سازمان تعاون روستایی بیان کرد: با وجود عرضه محصول در بورس  زعفران حسینی با انتقاد از حجم باالی

ام انجدی که نسبت به مسائل اقتصاد آگاه هستند، بازنگری در این سیاست ها افرا رود می انتظار  کاال، اما خریداری وجود ندارد.

 .دهند

خبر داد و گفت: اگرچه میزان صادرات زعفران نسبت به  صادرات طالی سرخوی در بخش دیگر سخنان خود از عادی بودن روند 

 .مدت مشابه سال قبل با روند افزایشی روبرو بوده است اما آمار دقیق آن را در پایان سال باید اعالم کرد

ه به آنکه برهم زدن سیاست خرید و صادرات کاال به نفع تولید داخل نیست و آینده عضو شورای ملی زعفران تصریح کرد: با توج

 .محصول زعفران را بر هم می زند؛ بنابراین مسئوالن باید دقت بیشتری بر این مسائل داشته باشند

https://www.yjc.ir/fa/news/6461775/%D9%82%DB%8C%D9% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۵تاریخ: 

 هزارتن طالی سفید 500ریزی مدون تنها راهکار تولید برنامه

در داخل وجود دارد، وزارت جهاد هزارتن پنبه تصفیه شده  500مدیرعامل صندوق پنبه گفت: با توجه به آنکه پتانسیل تولید 

 .ریزی مدون باید میزان تولید را افزایش دهدکشاورزی با برنامه

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمد حسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه در گفت

هزارتن وش به کارخانجات پنبه پاک کنی مجاز تحویل داده  150اظهار کرد: تاکنون  تولید پنبه،با اشاره به آخرین وضعیت  ،جوان

 .ع نساجی تولید شده استهزارتن پنبه تصفیه شده قابل استفاده در صنای 46شده که از این میزان 

شود، افزود: بر این اساس میزان تولید نهایی محصول از منابع داخلی تأمین می صنایع نساجیدرصد نیاز  50وی با اشاره به اینکه 

 .هزار تن توسط صنایع خریداری و حمل شده است 28هزار تن خواهد رسید که از این میزان  50حداکثر به 

هزار  27هزار تن پنبه تصفیه شده از ابتدای فصل باقی مانده است، بنابراین رقمی معادل  4توجه به آنکه حدود کاویانی ادامه داد: با 

 .گرفت خواهد قرار صنایع اختیار در آینده سال برداریبهره فصل ابتدای تا شده تصفیه داخلی تن پنبه 

هزار تن  50مورد نیاز صنایع نساجی است، گفت: با توجه به تولید مدیرعامل صندوق پنبه با بیان اینکه سالیانه صد هزار تن پنبه 

 .پنبه در داخل، مابقی نیاز کشور باید از طریق واردات تأمین شود

 شودهزار تن پنبه در کشور استفاده می 9ماهانه 

تدای شود، بیان کرد: از ابمی وی با اشاره به اینکه قسمت اعظم پنبه از ازبکستان و مابقی از ترکمنستان و تاجیکستان وارد کشور

هزار  60هزار تن پنبه تصفیه شده از خارج از کشور وارد شد که تا پایان سال حداکثر این میزان به  56فروردین تا پایان بهمن ماه، 

هزار تن  4هزار تن پنبه خارجی و  5به طور ماهیانه  96تن خواهد رسید. تحقق این امر بیانگر آن است که صنعت نساجی در سال 

 .پنبه داخلی مصرف کرده است

هد درا کاهش می صادرات پنبه خامتدریج سال گذشته کشور ازبکستان اعالم کرده که برحسب برنامه به 2کاویانی ادامه داد: در 

 .پنبه ای برای صادرات نداشته باشد 2020به طوریکه تا سال 

ت به دنبال افزایش صادرات لباس آماده، پارچه و نخ است، به همین دلیل به گفته این مقام مسئول، کشور ازبکستان با کاهش صادرا 

 .در مجامع بین المللی به دنبال مشتری برای انعقاد قرار داد است

رو خواهد کرد، افزود: بعد از تعطیالت نوروز، کشور صنایع نساجی را با مشکالتی روبه واردات پنبه،وی با اشاره به اینکه کاهش 

رو هایی روبهزان واردات پنبه خود را کاهش خواهد داد و این امر از نظر تأمین مواد اولیه، صنایع نساجی را با محدودیتازبکستان می

هزار تن پنبه تصفیه شده  500کاویانی با اشاره به ضرورت افزایش تولید داخل، اظهار کرد: با توجه به آنکه پتانسیل تولید .خواهد کرد

ارت جهاد کشاورزی با برنامه ریزی مدون باید میزان تولید را افزایش دهد تا نیازی به واردات پنبه نداشته در داخل وجود دارد، وز

 .باشیم

هزار تن پنبه تصفیه شده را دارد، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی با  300مدیرعامل صندوق پنبه با بیان اینکه کشور سابقه تولید 

 .هزار تن پنبه مورد نیاز صنایع را تأمین کند 100واند تریزی مدون به سهولت میبرنامه

 و به گفته وی، صنعت نساجی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی برنامه منسجمی برای تدارک پنبه مورد نیاز متکی بر تولید داخل 

 .است دیده بیگانه کشورهای به وابستگی از خروج

 آخرین وضعیت خرید تضمینی پنبه
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بیان کرد: سازمان تعاون روستایی از  خرید تضمینی پنبه، بخش دیگر سخنان با اشاره به وضعیت مساعد این مقام مسئول در

تومان از کشاورزان  200هزار و  3هایی از خراسان اقدام به خرید تضمینی پنبه با نرخ های گلستان، اردبیل، فارس و قسمتاستان

 .های پنبه پاک کنی صورت گرفته استز با کارخانهکرده است و همچنین بخش دیگر خرید طبق توافق کشاور

ل کنی به طور کامهای پنبه پاکوی درباه آخرین وضعیت پرداخت مطالبات پنبه کاران، تصریح کرد: مطالبات مربوط به کارخانه

 .پرداخت شده و براساس آخرین آمار بخش قابل توجهی از مطالبات بخش دولتی با کشاورزان تسویه شده است

https://www.yjc.ir/fa/news/6457748/%D8%A8%D8%B1%D9%86% 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۲۰یک شنبه 

 !این غذاها را در زودپزنپزید

ای یا حتی ماکارونی و پنیر، های خامهعنوان ترکیب اصلی در آن استفاده شده باشد، مانند سوپهر غذایی که از شیر به <غذا و تغذیه

ای بسیاری از افراد، خصوصا آنان که مشغله کاری زیادی دارند، در زمینه آشپزی به وسیله.سازی در زودپز مناسب نیستبرای آماده

توان هر غذایی را در زودپز آماده رسد که میهای این وسیله، به نظر می. با توجه به امکانات و قابلیتمند هستندمانند زودپز عالقه

پذیر نیست. درواقع، بعضی از غذاها را هرگز نباید در زودپز آماده کنید، چون اقدام به چنین کرد، اما در واقعیت چنین چیزی امکان

 .لف کردن وقت و همچنین مواد غذایی اولیه، و به خطر انداختن سالمتی خودتانشود: تکاری به دو حالت احتمالی منجر می

 !غذایی که هرگز نباید در زودپز پخته شوند 5

 شدهمرغ سرخ .۱

توان از زودپز برای شود و درواقع اصال نمیشده و تُردی که مورد عالقه بسیاری از ما است، هرگز با کمک زودپز آماده نمیمرغ سرخ

دلیلش این است که کلید اصلی برای موفقیت در سرخ کردن مواد غذایی، داغ کردن روغن به اندازه زیاد  .این غذا استفاده کردتهیه 

تواند چنین حالتی را ایجاد کند. شاید بعضی از زودپزها برای سرخ کردن مالیم یا تفت دادن است، درحالی که زودپز اساسا نمی

 .انند برای سرخ کردن عمیق استفاده شوندتومناسب باشند، اما هرگز نمی

 غذاهای سرشار از ترکیبات لبنی .2

ای یا حتی ماکارونی و پنیر، برای های خامهعنوان ترکیب اصلی در آن استفاده شده باشد، مانند سوپهر غذایی که از شیر به

دربیاورد که قطعا برای هیچ فردی اشتهاآور نخواهد تواند شیر را به حالت دلمه سازی در زودپز مناسب نیست. حرارت باال میآماده

 .ای مانند زودپز کمک نگیریدای و حاوی ترکیبات لبنی تهیه کنید، از وسیلهبود. پس اگر قصد داشتید که غذاهای خامه

 مربا و ژله .۳

مامی وپز در تاملی بر حرارت پختای تهیه کنید، بیش از هر چیزی باید نظارت کمزهکه بتوانید مربای تمشک تازه و خوشبرای این

این درحالی است که با استفاده از زودپز اساسا قادر به انجام چنین کاری نخواهید بود. پس اگر  .مراحل تهیه مربا داشته باشید

 .هایی مانند مربا، ژله یا حتی کنسروهایی مانند خیارشور درست کنید، اصال سراغ زودپز نرویدخواهید خوراکیمی

 های خانگیننا .4

های خانگی را در زودپز آماده کنید، اما قطعا نان مورد نظرتان حالت تُرد و زیبایی به خودش نخواهد توانید ناندرحالی که شما می

 قواره و ناخوشایند مواجه شود،های خانگی بسیار مهم هستند و طبیعتا اگر کسی با یک نان بیگرفت. این دو ویژگی در تهیه نان

 .هم به خوردن آن پیدا نخواهد کردتمایلی 

 کردنیغذاهای سرخ .5

ل واضح شوند، یک دلیهای پهن و باکیفیت آماده میشده همراه با کلم بروکلی عمدتا در تابهکه غذاهایی مانند گوشت گوساله سرخاین

آوردن بافت و طعم الزم و مطلوب در  وجودپذیری باالی تابه، دو اصل مهم برای بهو ساده دارد: پهن بودن تابه و همچنین حرارت

تواند حرارت باالیی به خودش بگیرد، اما سطح این وسیله به اندازه کافی پهن کردنی هستند. درحالی که زودپز میغذاهای سرخ

 .نیست

t.aspx?Id=chttp://www.foodpress.ir/Pos0d26f6e8c534be19fe11 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6اسفند ماه  ۱۹شنبه 

 کمک می کند 2رژیم غذایی پرفیبر به درمان دیابت نوع 

محققان عنوان می کنند مصرف زیاد فیبرهای رژیمی که موجب تقویت نوعی باکتری روده می شود می تواند به مقابله  <غذا و تغذیه

 .کمک کند 2با دیابت نوع 

نوع  15به گزارش خبرنگار مهر، یافته های تحقیقاتی نشان می دهد رژیم غذایی با فیبر باال متنوع می تواند موجب تحریک رشد 

تولید می کنند. این اسیدهای چرب انرژی سلول های روده را تامین  (SCFA) باکتری روده شود که اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه

 .به کنترل گرسنگی کمک می کنند کرده، التهاب را کاهش داده و

مطالعه ما مبنای این احتمال است که فیبرهای » :لیپینگ ژائو، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه راتگرز آمریکا، در این باره می گوید

 «.تاثیرگذار بر این گروه از باکتری های روده در نهایت می توانند به بخش اصلی رژیم غذایی و درمان ما تبدیل شوند

مصرف فیبرهای مناسب می تواند موجب ایجاد توازن مجدد در میکروبیوم های روده شود؛ میکروبیوم ها، اکوسیستمی از باکتری های 

 .دستگاه گوارش هستند که به هضم غذا کمک کرده و برای سالمت انسان مهم هستند

ایی حاوی فیبرهای متنوع منجر به کنترل بهتر گلوکز به گفته محققان، تحریک گروه منتخبی از باکتری های روده از طریق رژیم غذ

 .شد 2خون، کاهش بیشتر وزن و میزان چربی های بهتر در افراد مبتال به دیابت نوع

را که مسئول تاثیر مثبت رژیم غذایی با فیبر باال بر بیماران مبتال  SCFA در این مطالعه، تیم تحقیق گروه میکروب های تولیدکننده

 .است را به طورتصادفی به دو گروه تقسیم کردند 2به دیابت نوع

 .هفته، بیماران در رژیم غذایی پرفیبر شاهد کاهش بیشتر میانگین میزان گلوکز خون شان در طول سه ماه بودند 12بعد از 

 .میزان گلوکز خون این افراد در زمان ناشتا هم سریع تر کاهش یافته و آنها وزن بیشتری از دست دادند

 .شدند که عمدتاً از طریق فیبر رژیمی تحریک شده بودند SCFA گروه تولیدکننده 15موفق به شناسایی  محققان

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=8d17beba6b314f7b9b8a 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۲۰تاریخ: 

 آرامش بر بازار ماهی شب عید حاکم است

 .معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به وضعیت مناسب صید و پرورش، بازار آبزیان در شب عید آرام خواهد بود

با  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارحسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفت

 ری جشنواره غذاییدر بازار وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به عرضه مستقیم محصول و برگزا عرضه ماهیبیان اینکه محدودیتی در 

 .ها، مشکلی در توزیع ماهی شب عید وجود ندارددر استان

ال ای و عمده فروشان، در ایام پایانی سهای زنجیرهوی افزود: با توجه به تالش سازمان شیالت برای اتصال تولیدکنندگان به فروشگاه

 .نوسان چندانی نخواهیم داشت

به  شود که قیمت این ماهیبینی میدر بازار، گفت: با تدابیر اندیشیده شده پیش آالکاهش قیمت ماهی قزل صالحی با انتقاد از 

ای و میادین میوه و تره بار، ماهی های زنجیرهمعاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از مردم تقاضا داریم که از فروشگاه.تعادل برسد

 .رو نشویمجویی دالالن با نوسان قیمت در بازار روبهمورد نیاز خود را خریداری کنند تا با افزایش تقاضا و سود

 .در شب عید آرام خواهد بود بازارآبزیان رئیس سازمان شیالت تصریح کرد: با توجه به وضعیت صید مناسب صید و پرورش،

https://www.yjc.ir/fa/news/6466634/%D8%A2%D8%B1% %D9%85% 
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 شیر و فرآورده ها
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۹تاریخ: 

 ای گامی مؤثر برای صادراتهای زنجیرهتوسعه فروشگاه

 .ها موجب افزایش میزان صادرات تولیدات داخلی خواهد شدای در سایر کشورمسئول گفت: افتتاح فروشگاه زنجیرهیک مقام 

امیر خسرو فخریان رئیس اتحادیه کشوری  ،خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

پوشاک، کیف و کفش،  فروش لوازم خانگی،ای به های زنجیرهای امروز در نشست خبری اظهار کرد: فروشگاههای زنجیرهفروشگاه

 .کنند شیرینی و شکالت و کاالی خواب می پردازد و به عنوان یک بازوی اصلی در بحث تنظیم بازار فعالیت می

شعبه عضو اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای  500برند و سه هزار و  110شرکت مستقل ، شامل  90وی افزود: هم اکنون 

 .هستند

 سیاست  درصد پایین تر از نرخ بازار به فروش می رسد. البته 15تا  10ای با های زنجیرهفخریان بیان کرد: کاالهای موجود در فروشگاه

 این بر عالوه. رسانند می فروش به را خود کاالهای بیشتری تخفیفات با تعدادی و است متفاوت یکدیگر با ایزنجیره هایفروشگاه

هایی که به تازگی عضو اتحادیه شده اند صورت رکتش و اتحادیه اعضای از ایدوره بازرسی خصوص در بسیاری هایبرنامه موارد

 .گرفته است

شوری فروشگاه های زنجیره ای ادامه داد: براساس نتیجه بازرسی اتحادیه، میزان شکایت از فروشگاه های زنجیره ای ک رئیس اتحادیه

 .عضو اتحادیه اندک بوده است و افراد با مشکل خاصی مواجه نبوده اند

 انجام هایریزیبرنامه با: کرد تصریح است، نشده افتتاح کشور از خارج در ایرانی ایزنجیره فروشگاه هیچ تاکنون فخریان با بیان اینکه

 ورکش جمله از همسایه کشورهای از دیگر برخی و عراق .شوند افتتاح کشور از خارج در هافروشگاه این آینده سال در امیدواریم شده

 .خواهد شدب افزایش میزان صادرات تولیدات داخلی و درآمد زایی برای تولیدکنندگان موج امر این. بود خواهند هدف

شیوع آنفلوانزا میان مرغ های تخم گذار موجب شد  :وی در خصوص کمبود عرضه تخم مرغ در بازار و افزایش قیمت آن تصریح کرد

 600هزار و  12تا بخش زیادی ازطیوراز بین بروند، به همین سبب برنامه ای برای واردات توسط دولت و عرضه آن با نرخ مصوب 

 .ر گرفت و هم اکنون مشکلی در این خصوص وجود نداردومان در دستور کار قرا

های دولت برای حمایت از ای گفت: با توجه به سیاستهای زنجیرهفخریان در خصوص عرضه برنج خارجی و یا هندی در فروشگاه

شود، تاجران ند انجام میای از واردات از کشور هشود و از آنجا که بخش عمدهکشاورزان ، واردات برنج در مقاطعی از سال ممنوع می

 .دهندهای واردات برنج به ایران، قیمت برنج را تغییر میهندی براساس ممنوعیت

ه شود و ما هم در عرضای بیان ادامه داد: بنابراین برنج هندی عموماً با یک نوسان قیمت مواجه میهای زنجیرهرئیس اتحادیه فروشگاه

 .ت و بدون نوسان آن را به مصرف کننده عرضه کنیمها با یک قیمت ثاببرنج هندی فروشگاه

درصد است، یادآور شد: طبق برنامه  70این رئیس اتحادیه با توجه به اینکه سهم بازار فروشگاه های زنجیره ای در کشورهای دیگر 

 هرچه حالی است که این در .درصد است 10درصد باشد اما هم اکنون حدود  20ای باید های زنجیرهپنجم توسعه، سهم فروشگاه

 .کنند می خریداری تری مناسب قیمت با را کاالها مردم و بیشتر رقابت باشد، بیشتر ای زنجیره های فروشگاه تعداد

https://www.yjc.ir/fa/news/6466840/%D8%AA%D9%88%D8%B3 
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 واردات صادرات و
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اسفند / /  ۱۵سه شنبه , 

 ;quot&افالتوکسین;quot&شرکت واردکننده ذرت آلوده به  ۱۷جزییات تازه از 

شرکت مختلف وارد  17دهد، ذرتهای آلوده به آفالتوکسین توسط هزارتنی ذرتهای آلوده نشان می 126جزییات جدید از محموله 

 .کشور شده است

 کنون تا که شد مواجه هارسانه در وسیعی انعکاس با حالی در هزار تن ذرت آلوده  126روز گذشته خبر توقیف و ممانعت از ترخیص 

 .است نشده منتشر آلوده ذرتهای واردکننده شرکتهای و آلودگی نوع از جزییاتی

زمانی انتهای تابستان سال جاری وارد منطقه ویژه بندر شرکت مختلف تا بازه  17ط توس آلوده ذرتهای  اما بر اساس اطالعات واصله

 بر نشود، انجام گمرکی محوطه به ورود از پس ماه 4 تا کاال  ترخیص برای الزم اقدامات بر این اساس اگر  .امام خمینی شده است

تملیکی قرار گیرد این در حالی است که تا کنون این سازمان  اموال سازمان اختیار در باید و شده تلقی متروکه کاال قانون، مبنای

 .برای تعیین تکلیف ذرتهای آلوده اقدامی انجام نداده است

 توانمین است، گفتنی. اندکرده برزیل کشور از  افالتوکسین قارچ به آلوده ذرتهای واردات به اقدام "ف" -"خ ر"شرکتهایی از قبیل 

کت آلوده به قارچ مذکور است و بر این اساس کل محموله برخی از این شرکتها آلوده بوده و در رش 17 هایمحموله کل که گفت

 .است بوده مواجه قارچی آلودگی با مورد چند شرکت نیز تنها بخشی از محموله 

دن مکان مرجوع کرا المللی بین قوانین همچنین و آلوده محصول باالی حجم به توجه با  کرد، تاکید  یک مقام مسئول در خوزستان

 .کاال در حال حاضر فراهم نیست و برای خارج کردن ذرتهای آلوده باید تصمیمات دیگری اتخاذ شود

وی با اشاره به اینکه اداره اموال تملیکی استان نیز معتقد است برای امحای این کاال مشکالتی وجود دارد، گفت: اگر این کاالی آلوده 

دم محلی در خوش بینانه ترین حالت به صورت غیر سازمان دهی شده از آن استفاده کنند و از در زمین دفن شود ممکن است مر

 .ندارد وجود نیز کاال این زدن آتش طرفی با توجه به تخمین حجم آلودگی محیطی فضای کافی برای امحا از طریق 

 از خروج برای ای نیاز است و ازه زمانی دو هفتههزار تنی کاالهای اساسی معموال به ب 70الزم به ذکر است، برای تخلیه محموله 

بر نیز با چالش مواجه کامیون نیاز است و به همین علت بارگیری مجدد این کاال در کشتیهای فله 3000 و زمان ماه یک نیز گمرک

منطقه ویژه امام خمینی شده هزار تنی ذرتهای آلوده که سه سال قبل وارد  22محموله   آنکه به توجه با و خواهد بود. بر این اساس 

بود هنوز در انبارهای محوطه گمرکی باقی مانده است، الزم است مقامات ارشد دولتی برای تعیین تکلیف ذرتهای آلوده تصمیم گیری 

ها باقی در انبار "ر "هزار تنی متعلق به شرکت  22سال هنوز محموله ذرتهای آلوده  3کنند. به عبارت دیگر با توجه به آنکه بعد از 

 .رسدهزار تنی ذرتهای آلوده به قارچ آفالتوکسین فرایند پیچیده تری به نظر می 126مانده، تعیین تکلیف محموله 

گفتنی است، ظاهرا مسئوالن استانی برای تعیین تکلیف ذرتهای آلوده جلسه مهمی را با محوریت استانداری برگزار خواهند کرد. 

 .اندا به ذرت منتقل شده و یا از مبدا برزیل ذرتها آلوده بودههنوز مشخص نشده آلودگی در کشتیه

http://iranecona.com/82453/%D8%AC%D8%B2%B%8C%DB%8C%D8 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اسفند / /  ۲۰یکشنبه , 

 قلم میوه به کشور ۶آزادسازی واردات 

گمرک ایران اعالم کرد بر اساس آخرین تغییرات در مقررات مرتبط با واردات محصوالت کشاورزی ورود شش میوه شامل نارگیل، 

 .آناناس، انبه، موز، منگوتین و پاپایا به کشور بالمانع است

؛ بر اساس آخرین تغییرات در مقررات مرتبط با واردات محصوالت کشاورزی  به گزارش ایران اکونا به نقل از روابط عمومی گمرک ایران

مطابق با اعالم دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی صرفا ورود شش میوه شامل نارگیل ، آناناس ، انبه ، موز 

 . ، منگوتین و پاپایا به کشور بالمانع است

ذ مجوز قرنطینه از دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور و سایر مجوزهای مرتبط مجاز بوده و غیر از ورود این میوه ها نیز با اخ

 . موارد یاد شده واردات سایر میوه ها همچنان ممنوع است

است و بنابراین گزارش ؛ اطالعات و آمار گمرک در ارتباط با مجوزها و ورود این محصوالت به سرزمین اصلی کامال روشن و شفاف 

ابهامی در واردات میوه به کشور وجود ندارد . گمرک ایران صادرکننده مجوز ورود هیچ کاالیی به کشور نیست و هم اکنون مجوزها 

و اطالعات ترخیص تمامی کاالها از جمله میوه در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت می شود و در هر لحظه 

 . رداری از این بانک اطالعاتی به صورت شفاف و روشن وجود داردو مکانی امکان بهره ب

در این توضیحات آمده است ؛ طبق قوانین طبقه بندی بین المللی کاالیی انواع میوه ها در ردیف های تعرفه ای مشخصی طبقه بندی 

سوی فرد یا سازمان داخلی خاصی صورت شده اند و توصیف و کدگذاری این کاالها از سوی نهادهای بین المللی صورت می گیرد و از 

های مبهمی در فهرست واردات گمرک و محصوالت باغی وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد و ردیف نمی گیرد . بنابراین ردیف تعرفه

طبق شرح و توصیف تعرفه های طبقه بندی کاالیی به  "سایر میوه های خشک"و  "سایر میوه های تازه"تعرفه ای تحت عنوان 

 . کاالهای مشخصی اختصاص دارد و این کاالها کامال روشن و مشخص هستند

گمرک جمهوری اسالمی ایران با هدف ایجاد شفافیت اقدام به ارائه آنالین و لحظه ای آمارهای تجارت خارجی می کند و معتقد است 

 .ق تر و شفافیت مضاعف را فراهم می سازداین کار به همراه حساسیت و درایت رسانه ها و کارشناسان موجبات اطالع رسانی دقی

http://iranecona.com/82559/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8% 
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 صنایع غذایی
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 عسل
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 علوفه
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اسفند / /  ۲۰یکشنبه , 

 هادرصدی نرخ کنجاله سویا/ورود دولت به بازار نهاده 20افزایش 

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور از افزایش قیمت کنجاله و ذرت در بازار خبر داد و گفت: دولت برای کنترل شرایط، 

 .به بازار ورود کرده است

درصدی قیمت کنجاله سویا طی دو هفته اخیر، اظهارداشت: چندی قبل مباحثی  20 حدود افزایش به اشاره با سید احمد مقدسی

مبنی بر افزایش تعرفه واردات کنجاله سویا مطرح شد که این مساله به دلیل مخالفت وزارت جهاد کشاورزی تصویب نشد، اما همین 

 .امر سبب شد قیمت کنجاله سویا و ذرت افزایش یابد

 .تومان رسید 2060تومان و سویای آرژانتینی به  2200وی اضافه کرد: هفته گذشته قیمت کنجاله سویای داخلی در بازار به 

جهاد کشاورزی و با هماهنگی هایی که معاونان این  وزیر دستور به: کرد اضافه  رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور 

یبانی امور دام از حدود یک هفته قبل اقدام به توزیع سویای داخلی به تشکل های دامداران و وزارت خانه انجام دادند، شرکت پشت

تومان کاهش پیدا کرد و امیدوار  100شنبه گذشته قیمت کنجاله  5مقدسی افزود: در پی این اقدام وزارت جهاد، روز .مرغداران کرد

 .هستیم بیش از این هم کاهش یابد

شته نیز از وزارت جهاد کشاورزی درخواست توزیع نهاده ذرت دانه ای را داشته ایم، گفت: مدیرعامل شرکت وی با بیان اینکه روز گذ

 .پشتیبانی امور دام ضمن موافقت با این مساله، اعالم کرده ذرت نیز به قیمت ستاد تنظیم بازار، توزیع خواهد شد

حال انجام است، اظهارامیدواری کرد: توزیع ذرت دولتی نیز هر چه  مقدسی با اشاره به اینکه اقدامات الزم برای شروع این کار در

 .تومان در بنادر رسیده است 960تومان به حدود  720به گفته وی قیمت ذرت نیز طی دو هفته اخیر از .زودتر آغاز شود

اد اقدامات به موقع وزارت جهمقدسی با بیان اینکه این مساله باعث افزایش قیمت تمام شده تولید شیر و گوشت شده است، گفت: 

 .در توزیع نهاده ها، باعث کنترل شرایط بازار می شود

http://iranecona.com/82576/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D 
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم
 فارس - ۹۶/۱۲/۲۰ : تاریخ

 مشخصی برای خرید تضمینی گندم ندارد/ نگرانی از کاهش تولید گندم  دولت برنامه

رود که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ظاهراً دولت برنامه مشخصی برای خرید تضمینی محصوالت ندارد و بیم آن می

  .کشاورزان با این وضعیت دیگر تمایلی به کشت گندم نداشته باشند

، در مورد بالتکلیفی وضعیت خرید تضمینی محصوالت استراتژیک خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی زاده در گفتعباس پاپی

ا و امسال بای برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به صورت مشخص ندارد نامهبر واقعاً کشاورزی از جمله گندم، گفت: دولت

میلیارد تومان بودجه  4750اصرار نمایندگان مجلس از محل فروش اوراق برای خرید تضمینی و بیمه محصوالت کشاورزی سرجمع 

 .مصوب شد که رقم قابل توجهی نیست

ضمینی ید توی در پاسخ به اینکه با توجه به نزدیک شدن فصل برداشت گندم در مناطق گرمسیری چرا هنوز دولت حرفی از نحوه خر

منابع الزم برای خرید گندم را از کشاورزان فراهم  97کنم دولت تا آخر فروردین ماه سال و قیمت به میان نیاورده، گفت: فکر می

  .شودکند، چرا که در غیر این صورت با بحران در این بخش مواجه می

شود و کاران با تأخیر انجام میداخت مطالبات گندمعضو کمیسیون کشاورزی مجلس به این نکته اشاره کرد که چند سالی است پر

اگر این روند ادامه یابد و در کنار آن نرخ خرید تضمینی هم افزایش نیابد، بیم این را داریم که به مرور کشاورزان تمایلی به کشت 

 .گندم نداشته باشند و سطح زیر کشت و تولید این محصول کاهش یابد

اندازهای زیادی از ساله مجدداً به مرز خودکفایی رسید، اما دست 8دو سال گذشته کشور با یک فاصله به گزارش خبرنگار فارس، از 

های کیفیت بر سر راه تولید ایجاد شد و امسال نیز نرخ خرید تضمینی گندم اعالم نشد و به نظر طرف واردکنندگان گندم به بهانه

 .دم نداشته باشدای برای افزایش قیمت تضمینی گنرسد دولت ارادهمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961220000212 
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 گندم
 ایران اکونا - ۱۳۹۶اسفند / /  ۲۰یکشنبه , 

 نگرانی از کاهش تولید گندم

رود که گفت: ظاهراً دولت برنامه مشخصی برای خرید تضمینی محصوالت ندارد و بیم آن میعضو کمیسیون کشاورزی مجلس 

 .کشاورزان با این وضعیت دیگر تمایلی به کشت گندم نداشته باشند

ای امهاز جمله گندم، گفت: دولت واقعاً برن کشاورزی استراتژیک محصوالت تضمینی خرید وضعیت بالتکلیفی مورد در زادهعباس پاپی

برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به صورت مشخص ندارد و امسال با اصرار نمایندگان مجلس از محل فروش اوراق برای 

 .میلیارد تومان بودجه مصوب شد که رقم قابل توجهی نیست 4750خرید تضمینی و بیمه محصوالت کشاورزی سرجمع 

خ به اینکه با توجه به نزدیک شدن فصل برداشت گندم در مناطق گرمسیری چرا هنوز دولت حرفی از نحوه خرید تضمینی وی در پاس

منابع الزم برای خرید گندم را از کشاورزان فراهم  97کنم دولت تا آخر فروردین ماه سال و قیمت به میان نیاورده، گفت: فکر می

  .شودان در این بخش مواجه میکند، چرا که در غیر این صورت با بحر

شود و کاران با تأخیر انجام میعضو کمیسیون کشاورزی مجلس به این نکته اشاره کرد که چند سالی است پرداخت مطالبات گندم

ه کشت باگر این روند ادامه یابد و در کنار آن نرخ خرید تضمینی هم افزایش نیابد، بیم این را داریم که به مرور کشاورزان تمایلی 

 .گندم نداشته باشند و سطح زیر کشت و تولید این محصول کاهش یابد

اندازهای زیادی از طرف واردکنندگان گندم ساله مجدداً به مرز خودکفایی رسید، اما دست 8از دو سال گذشته کشور با یک فاصله 

ای برای رسد دولت ارادهگندم اعالم نشد و به نظر میهای کیفیت بر سر راه تولید ایجاد شد و امسال نیز نرخ خرید تضمینی به بهانه

 .افزایش قیمت تضمینی گندم نداشته باشد

http://iranecona.com/82568/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A 
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 گوجه فرنگی
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 قرمز گوشت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۵تاریخ: 

 هزار تومان ۳۶واردات گوشت قرمز به روال سابق باز گشت/ نرخ هر کیلو الشه داخلی 

رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده گفت: با توجه به پرداخت سوبسید به واردکنندگان، میزان واردات با روند افزایشی در بازار 

 .روبرو است

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار کنندگان دام زنده در گفتوریان رئیس شورای تامینمنصور پ

در بازار خبر داد و گفت: با توجه به پرداخت سوبسید به واردکنندگان، میزان  واردات گوشت قرمز، از افزایش خبرنگاران جوان

 .واردات با روند افزایشی در بازار روبرو است

تن  90به  گوشت قرمز هفتگی واردات اساس براین وی با اشاره به اینکه وضعیت واردات به روال سابق خود بازگشته است، افزود: 

 .رسیده است

ت مستمر گوشت قرمز برای تنظیم بازار شب عید خبر داد و افزود: با توجه به افزایش کشتار داخلی و واردات گوشت پوریان از واردا

گرم گوسفندی با مازاد عرضه روبرو هستیم، در حالیکه مدت مشابه سال قبل به سبب کمبود عرضه با افزایش چشمگیر قیمت در 

 .بازار روبرو بودیم

 .تومان است 500هزار و  30و استرالیا  500هزار و  29 نرخ هر کیلو گوشت اوراسیادام زنده  رئیس شورای تامین کنندگان

تومان اعالم کرد و گفت: همچنین نرخ هر کیلو الشه بره سنگین داخلی  500هزار و  16تا  16وی نرخ هر کیلو دام زنده در میادین 

 .هزار تومان است 36هزار و الشه سبک  34

در بازار شب عید را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به مازاد گوشت قرمز بیش از نیاز داخل، در ایام پایانی  قیمت گوشتپوریان 

سال نوسان خاصی در بخش عمده فروشی نخواهیم داشت و تنها به سبب افزایش تقاضا و هیجانات بازار و سودجویی دالالن احتمال 

 .نوسان در خرده فروشی دور از انتظار نیست

 های منجمد بسیار گوشت قیمت و کیفیت: کرد تصریح ندارد، وجود بازار در منجمد های گوشت برای خریداری اینکه بیان با  یو

 .مناسب است و افزایش تقاضا در این بخش تعادل بازار خرده فروشی نیز به همراه دارد

https://www.yjc.ir/fa/news/6461801/%D9%88%D8%A7%D8%B1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6461801/%D9%88%D8%A7%D8%B1


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۹تاریخ: 

 هزار تومان 44گوشت گران شد/نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 

 .شودهزار تومان عرضه می 44گوسفندی گفت:هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با افزایش هزار تومان با نرخ رئیس اتحادیه گوشت 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتعلی

هزار  40تا  39در بازار خبر داد و گفت: اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  نرخ گوشت از افزایش هزار تومانی ،جوان

 .شودهزار تومان به مشتری عرضه می 44تا  43تومان به مغازه دار و 

واردات کنونی گوشت به سبب محدودیت خرید افراد  :واردات طبق روال معمول در حال انجام است، افزودوی با اشاره به اینکه 

 .جوابگوی نیاز بازار است

 .ریزی افراد برای خرید مایحتاج دیگر، بازار گوشت رونق چندانی نداردبه گفته ملکی با توجه به کاهش در آمد خانوار و برنامه

بینی کرد و گفت: باتوجه به افزایش تقاضا در ایام پایانی سال، نوسان جزئی قیمت آتی در بازار را پیشوی نرخ گوشت در روزهای 

 .امری بدیهی است

بیان کرد: خروج غیرقانونی دام بر کمبودعرضه و افزایش قیمت در بازار  قاچاق دام زندهرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با انتقاد از 

 .در شرایط کنونی با توجه به وضعیت بارش، دامداران تمایل چندانی به عرضه دام ندارندتأثیر بسزایی دارد، چرا که 

https://www.yjc.ir/fa/news/6466590/%DA%AF%D9%88%D8%B4% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6466590/%DA%AF%D9%88%D8%B4%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۲۰تاریخ: 

 هدفگذاری برای تولید سه میلیون تن گوشت سفید و قرمز تا چهار سال آتی

هزار تن گوشت قرمز در کشور هدفگذاری  920هزار تن گوشت طیور و  73تولید بیش از دو میلیون و  1400رکنی گفت: در افق 

 در  به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسن رکنی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.شده است

تولیدات دام امی سازمان جهاد کشاورزی استان ها گفت: ما برنامه های متعددی برای افزایش د تولیدات بهبود معاونان گردهمایی

 .در چارجوب برنامه اقتصادی مقاومتی داریم و طیور

هزار تن گوشت طیور در کشور تولید شد، اظهار داشت: این عدد در سال جاری  60وی با بیان این که در سال گذشته دو میلیون و 

 .هزار تن رسیده است 236درصد افزایش به دو میلیون و  7با 

 .شتم جهانی قرار دارددر رتبه ه تولید گوشت طیور رکنی افزود: ایران در

 .هزار تن اعالم کرد 40کشور در سال جاری را  صادرات گوشت طیوروی میزان 

هزار تن تخم مرغ  950تولید  96نیز تصریح کرد: برای سال  تولید تخم مرغ معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره

 .هزار تن رسید 887عدوم شدن بخشی از مرغ های تخم گذار آلوده این عدد به پیش بینی کرده بودیم که به علت بیماری آنفلوانزا و م

 .کیلوگرم در سال عنوان کرد 9.6کیلوگرم و مصرف سرانه دنیا را  11وی مصرف سرانه تخم مرغ در کشور را 

 .معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: ایران به لحاظ تولید تخم مرغ دارای رتبه دوازدهم جهانی است

 11.8هزار تن عنوان کرد و گفت: سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران  838وی در ادامه میزان تولید گوشت قرمز در سال جاری را 

 .کیلوگرم برای هر نفر می باشد

رد: کرکنی با بیان این که برای افزایش تولید گوشت قرمز و شیر برنامه ریزی هایی در حوزه دام و طیور صورت گرفته است، تصریح 

 .یکی از برنامه های ما اصالح ساختار ژنتیکی دام است و در این راستا به دنبال افزایش جمعیت بز شیری خالص هستیم

 1400هزار راس در سال جاری افزایش یافته و در سال  17به  92راس در سال  400وی افزود: جمعیت بز شیری خالص از حدود 

 .هزار راس برسد 100نیز باید به 

امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به توسعه اصالح نژاد بز بومی و ایجاد ترکیب های ژنتیکی بز پربازده نیز در افق  معاون

هزار  150به  1400هزار راس بوده که این جمعیت در سال  32اشاره کرد و اظهار داشت: جمعیت بز بومی در سال جاری  1400

 .راس افزایش می یابد

، گفت: برنامه 96راس در سال  2300به  93راس در سال  200افزایش جمعیت گوسفند بومی خالص اصالح شده از  وی با اشاره به

 .هزار راس از این دام است 100دستیابی به عدد  1400ما برای سال 

هار داشت: اهمیت رکنی در ادامه افزایش نسبت گاوهای اصیل غیر هلشتاین را از دیگر برنامه های اقتصادی مقاومتی دانست و اظ

درصد  10باید به  1400افزایش یافته و این عدد در سال  96درصد در سال  6.2درصد به  1گاوهای اصیل غیر هلشتاین از حدود 

 .برسد

درصد از جوجه ریزی طیور در زنجیره تولید و سایر جوجه  15وی درباره اصالح فضای کسب و کار در صنعت طیور نیز اعالم کرد: 

 .ه علت موضوع مالیات برای زنجیره های تولید در خارج از این زنجیره صورت گرفته استریزی ها ب

 .معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: برخی تولید کنندگان خواستار تصویب قانون جدید برای معافیت مالیات در زنجیره تولید هستند
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مات در راستای شفافیت و سرعت انتقال اطالعات عنوان کرد و وی راه اندازی سامانه مدیریت اطالعات صنعت طیور را یکی از اقدا

 .درصد جوجه یکروزه تخم گذار در این سامانه قرار گرفته است 90گفت: بیش از 

 92رکنی اضافه کرد: ایران دومین کشور در دنیا به لحاظ جمعیت شترمرغ است و از محصوالت شترمرغ شامل پر و پوست از سال 

 . میلیون دالر صادر شده است 3هزار تخته پوست دباغی شده به ارزش  30تاکنون نزدیک به 

درصد نیاز ما به  80قبل از دولت تدبیر و امید،  :معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره سهم گله های مولد داخل در بخش طیور گفت

درصد از محل  90درصد از محل واردات و  10جوجه گوشتی از محل واردات تامین می شد، اما با اقدامات انجام شده در سال آینده 

 .داخلی تامین خواهد شد

حدود  92وی درباره صادرات محصوالت دام و طیور نیز اظهار داشت: سهم محصوالت دام و طیور از صادرات بخش کشاورزی در سال 

 .درصد رسیده است 24درصد بود که در سال جاری به  19

 .میلیون دالر مثبت عنوان کرد 579رکنی تراز تجاری بخش دام و طیور را 

هزار تن عسل در سال  97هزار تن رسیده و برنامه ما تولید  88وی درباره تولید عسل نیز تصریح کرد: در سال جاری تولید عسل به 

عنوان کیلوگرم  1042کیلوگرم و سال جاری  200حدود  92معاون امور تولیدات دامی، میزان تولید ژل رویال را در سال .است 1400

 .کیلوگرم ژل رویال برنامه ریزی کرده ایم 1524کرد و گفت: ما برای تولید 

هزار جعبه  34وی در مورد صنعت نوغانداری نیز اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده تامین تخم نوغان مورد نیاز کشور از 

هزار اصله نهال توت برای  330حدود  95زود: در سال رکنی اف.افزایش خواهد یافت 1400هزار جعبه در سال  66به  96در سال 

 .هزار اصله نهال توت است 600تولید  1400تغذیه کرم ابریشم تولید شده و برنامه ما برای سال 

https://www.yjc.ir/fa/news/6468879/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۵تاریخ: 

 ماه اخیر۶ها در درصدی قیمت نهاده ۳0نوسان قیمت مرغ در راه است/ افزایش 

اسفند دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار خواهد گرفت،  20رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: قیمت مرغ از 

 .یابدمعلوم نیست که چقدر این میزان افزایش میاما 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت

در روزهای اخیر، اظهار کرد: کاهش تقاضا، قدرت خرید مردم و افزایش تولید  قیمت مرغ با اشاره به دالیل افت ،خبرنگاران جوان

 .روددلیل اصلی روند نزولی قیمت مرغ در بازار به شمار می

های تولیدی به بازار یکباره مرغریزی واحدهای خود کردند که عرضه ماه گذشته تمامی مرغداران اقدام به جوجه 2وی افزود: در 

 .روددلیل اصلی افت قیمت به شمار می

یوسفی ادامه داد: با توجه به آنکه شرکت پشتیبانی امور دام براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام به خریداری مرغ از مرغداران 

 .کننده اقتصادی امتناع میکنند، تولیدکنندگان از عرضه مرغ به پشتیبانی امور دام به دلیل نبود صرفمی

 7های میادین میوه و تره بار و غرفه 400هزار و  6هزار، میدان بهمن  5این مقام مسئول نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 

 .تومان اعالم کرد 100هزار و 

ا معلوم نیست که چقدر میزان آن اسفند دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار خواهد گرفت، ام 20به گفته وی؛ قیمت مرغ از 

 .یابدافزایش می

های ها در بازار، تصریح کرد: افزایش قیمت زیاد در زمینه نهادهرئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با انتقاد از نوسان نرخ نهاده

درصدی در  30تا  25ماه گذشته 6ر های دامی ددامی ناشی از نوسان قیمت جهانی در بازار اتفاق افتاده است به طوریکه نرخ نهاده

 .رو شدبازار روبه

 .تومان اعالم کرد 100و ذرت را هزار و  200هزار و  2وی نرخ هر کیلو کنجاله سویا تحویل درب مرغداری را 

https://www.yjc.ir/fa/news/4646164/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۸تاریخ: 

 تومان رسید ۷050ثبات نسبی نرخ مرغ در بازار/قیمت به 

 .تومان است 50هزار و  7یک مقام مسئول از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: قیمت هر کیلو مرغ در خرده فروشی، 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاریوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتمحمد 

هزار تومان، مرغ آماده  5امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  در بازار خبر داد و گفت: ثبات نرخ مرغ، از خبرنگاران جوان

 .تومان است 50هزار و  7و خرده فروشی  950هزار و  6، غرفه های میادین میوه و تره بار 600هزار و  6به طبخ میدان بهمن 

تومان کاهش  400در مقایسه با بهمن ماه  وی با انتقاد از وضعیت کنونی قیمت مرغ در بازار افزود: قیمت کنونی مرغ به طور متوسط

 .را به همراه دارد مرغداران یافته است که این امر زیان انباشت

اسفند از ثبات نسبی در بازار برخودار خواهد بود، بیان کرد: البته با افزایش تقاضا در هفته  20تا  قیمت مرغیوسفی با اشاره به اینکه 

 .ر و تحوالتی در بازار قرار خواهد گرفتپایانی سال، قیمت مرغ دستخوش تغیی

 500هزار و  8و مرغ آماده به طبخ  هزار تومان ۶نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده  رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی

 .دتومان اعالم کرد و گفت: با توجه به افزایش عرضه در برابر تقاضا بعید است که قیمت مرغ به نرخ واقعی خود در بازار برس

 .به گفته وی؛ با توجه به وضعیت کنونی بازار، مرغداران در فروش هر کیلو مرغ با زیان هزار تومانی روبرو هستند

https://www.yjc.ir/fa/news/6464148/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8% 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
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 مرکبات
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۱۲/۱۶ : تاریخ

 ها را آماده کردهای تعهد آور ابتدا باید زیرساختقبل از پیوستن به کنوانسیون

ایم نباید به برخی معاهدات تعهدآور مانند عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تا زمانی که مقدمات الزم را در کشور فراهم نکرده 

  .کنوانسیون ارقام جدید گیاهی ورود کنیم

که اخیراً   UPOVدر مورد آخرین وضعیت تصویب کنوانسیون خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی زاده در گفتعباس پاپی

آور باید های تعهددر کمیسیون کشاورزی مورد تأیید نمایندگان مجلس قرار گرفته، اظهار داشت: همواره برای پیوستن به کنوانسیون

  .نشویم مشکل دچار بعداً تا کنیم ایجاد خصوصی بخش در و کشور در را آن های خاص را در نظر گرفت و ابتدا زیرساختمراقبت

توان بندهای آن را بنا بر منافع هر کشور و سلیقه وی با اشاره به اینکه هر کنوانسیونی دارای یک قانون سراسری در دنیاست که نمی

ثبت این در راستای حمایت از ارقام جدید گیاهی است که مالکیت معنوی و مادی و  UPOV تغییر داد، خاطرنشان کرد: کنوانسیون

 .ارقام باید در کشورها رعایت شود و نخستین بار این کنوانسیون از آمریکا، فرانسه و آلمان که خود تولیدکننده بذر هستند آغاز شد

یک )اصالح نژاد شده( و  F های تولیدکننده بذر در دو دسته بذرعضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تشریح این موضوع که شرکت

که اصالح نژاد روی آن انجام شده  F1 کنند، افزود: تکنولوژی تولید بذریعنی قبل از مادری فعالیت می F2 ن بذربذر اجداد و همچنی

کنند و سپس از روی بذر را وارد کرده و از روی آن بذر مادری تولید می F1 های ایرانی بذرباشد در کشور ما وجود ندارد بلکه شرکت

 .کنندتوزیع می مادری بذر گواهی شده بین کشاورزان

ود: این کنند، افزهای اصلی را تاکنون پرداخت نکرده و نمیزاده با اشاره به اینکه برخی از واردکننده بذر در کشور حقوق شرکتپاپی

ی تولید ژهای بزرگ دنیا قرارداد ببندیم تا تکنولوکار در راستای آن است که بذر ارزان تمام شود اما اکنون برای آنکه بتوانیم با شرکت

ه باید مراقب باشیم کشان در تولید بذر حفظ شود و ما بذر را به داخل ایران منتقل کنند شرط آنها این است که مالکیت معنوی

 .واردکننده تکنولوژی تولید بذر شویم نه واردکننده صرف بذر

مزرعه بزرگ  10کشت کنند اما باید یک تا  دهیم تا آن راوی تصریح کرد: اکنون بذر را در قوطی وارد کرده و به کشاورزمان می

ر آییم مگگویند نمیهای خارجی میهای مشترک داخلی و خارجی تحت لیسانس در داخل تولید شود و شرکتمادری توسط شرکت

 .آنکه حقوقمان رعایت شود

به برخی  ایمکشور فراهم نکرده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: به دنبال این هستیم تا زمانی که بعضی مقدمات را در

های تولید بذر را آنقدر است. اول در کشور باید بخش خصوصی و شرکت UPOVمعاهدات تعهدآور ورود نکنیم که یکی از آنها 

 .های خارجی حذف نشودپیوندد در رقابتتقویت کنیم که وقتی ایران به یوپو می

میالدی توسط چند  1961که در سال   (UPOV)المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی، کنوانسیون بینخبرگزاری فارسبه گزارش 

کشور محدود اروپایی با ادعاهای مختلف از جمله تأمین حق به نژادگران ایجاد شد، تاکنون سه مرتبه مورد بازبینی قرار گرفته است. 

های بزرگ چندملیتی تولید بذر نژادگران که در واقع شرکتوبی دریافت که به مرور زمان منافع بهتوان به خها میبا مرور این نسخه

 .هایی بر کشاورزان افزایش یافته استهستند، از طریق اعمال محدودیت

به  1395رماه های پیشین دارد، در تیهای اساسی با نسخهاین کنوانسیون را که تفاوت 1991دولت دوازدهم الیحه الحاق به نسخه 

 .مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد
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کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز به عنوان کمیسیون اصلی بررسی این موضوع تعیین شد، این کمیسیون، الیحه فوق را 

 .عیناً تصویب و به صحن مجلس شورای اسالمی جهت تصویب نهایی ارسال کرده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961216000554 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۴تاریخ: 

 تبدیل به نهضت ملی شود/برپایی نمایشگاه بهاره راهکار معرفی کاالی ایرانی با کیفیتترویج خرید تولید داخل باید 

مقیمی گفت: داشتن بازار فروش امری ضروری برای رونق صنایع داخلی است بنابراین باید ترویج خرید کاالی ایرانی تبدیل به یک 

 .نهضت ملی شود

ریزی سازمان ، ،فرشاد مقیمی معاون برنامهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

گفت: یک از معضالت  وضعیت تولید داخلی شبکه خبر در خصوص 18:30های صنعتی ایران در گفتگوی صنایع کوچک و شهرک

و مشکالت تولید نداشتن بازار فروش است و برای تقویت بازار فروش ، همکاری اقشار مختلف جامعه در جهت تقویت تولید داخل 

 .ضروری است

والت وی با اشاره به راهکارهای جذب بازارهای داخلی و خارجی افزود: در برخی از کشورها مانند هند ابتدا کمپین های خرید از محص

 .تولید داخل راه اندازی شد و مردم این کشور در یک همکاری جمعی از صنایع پوشاک خود بعنوان نمونه حمایت کردند

های صنعتی ایران تصریح کرد: داشتن بازار فروش داخلی وخارجی امری الزم و ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکمعاون برنامه

 .تبدیل به یک نهضت ملی شود ترویج خرید کاالهای ایرانی در این مسیر بایدو  است داخلی صنایع  ضروری برای رونق

وی تغییر در ساختار فرهنگی و صنعتی که می تواند منجر به توسعه اقتصادی در کشور شود را الزمه این پویش در کشور دانست و 

ن بر است و خانواده ها، آموزش و پرورش، شبکه افزود:فرهنگ سازی در الیه های مختلف جامعه برای استفاده از کاالی ایرانی زما

 .های تلویزیونی و برخی مراکز دیگر در کنار حمایت های دولت و مجلس سرآغاز یک نهضت خرید کاالی ایرانی خواهد شد

های صنعتی ایران گفت: مشوق های خرید از اجناس داخلی همچون برپایی ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکمعاون برنامه

وشگاه های بهاره با تخفیفات ویژه می تواند به جذب مشتری کمک کند؛ در ایام شب عید چون حجم خرید مردم افزایش می فر

وی ادامه داد : تجمیع کاالهای ایرانی و ارائه .شود ترویج بیشتری وسعت در ایرانی کاالی خرید فرهنگ شده سعی رو همین از و  یابد

 .نظارت بر قیمت ها و تسهیالت الزم برای فروشندگان از جمله دیگر امتیاز های خرید شب عید استدر مراکز فروشگاه های بهاره، 

 داخلی دتولی تقویت  بر اساس این گزارش علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در ارتباط تلفنی با برنامه در مورد نقش اصناف در

 .و کفش با شعار تولید کاال های ایرانی شروع به کار کرده استکیف  صنایع تولید مراکز 50 حدود اخیر های هفته در: گفت

در کشور در حالی که تولید کننده  کاالی قاچاق وی حمایت از اصناف کشور از سوی دولت و مجلس را خواستار شد و افزود: ورود

 برند  ی ایرانی هیچ کمبودی نسبت بهداخلی می تواند کاالی مرغوب تولید کند مانع از رشد تولید داخل و اشتغال در کشور است. کاال

دانست و افزود: اگر خریدار ایرانی به تولید ساخت داخل اطمینان  اقتصاد مقاومتیوی حمایت از اصناف را مصداق بارز .ندارد خارجی

 .کند و اصناف نیز کاالی با کیفیت روانه بازار کند بسیاری از مشکالت نداشتن بازار فروش حل خواهد شد

https://www.yjc.ir/fa/news/6462053/%D8%AA%D8%B1%D9%88% 

 

 
 
 
 
 

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
https://www.yjc.ir/fa/news/6462053/%D8%AA%D8%B1%D9%88%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۲۰تاریخ: 

اقتصاد ایران دست کسانی است که جز زیان چیزی  درصد ۷0تواند منجر به اشتغال پایدار شود/اقدامات اورژانسی نمی

 آورندبه بار نمی

 .تواند منجر به اشتغال پایدار شودشافعی گفت: برای اشتغالزایی اقدامات اورژانسی نمی

، رئیس اتاق بازرگانی، غالمحسین شافعی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 مهمترین  ، با بیان اینکه ایجاد اشتغال96صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آخرین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران در سال 

درآمد  افزایش تواندمی خصوصی بخش در مولد اشتغال افزایش: کرد اظهار است، کشور امنیتی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، موضوع

های اجتماعی، بر طرف شدن بسیاری از معضالت اجتماعی و فرهنگی و ارتقای رضایت ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری

 .عمومی را فراهم کند

ودجه در روستاها ب اشتغالزاییتواند منجر به اشتغال مولد شود، تصریح کرد: دولت برای وی با بیان اینکه اقدامات اورژانسی نمی

 .مناسبی را در نظر گرفته است که در صورت عدم مدیریت صحیح امکان اتالف آن وجود دارد

توجهی در نظر گرفته اشتغال روستایی است، اما نگرانی ما این شافعی بیان داشت: یکی از مواردی که دولت برای آن بودجه قابل 

 .است که این مبلغ قابل توجه به سوی توزیع پول حرکت کنیم و نگران اتالف این منابع هستیم

ریق طوی با ارائه چند توصیه برای ایجاد اشتغال گفت: اولین توصیه پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی و بازسازی و نوسازی آن از 

اکنون و قبل از بروز جامعه به آن سازی مصرف آب با توجه به مسائل و مشکالت بخش آب است که باید از هموری و بهینهارتقاء بهره

 .فکر کرد

هزار  600میلیون و  9های زیر کشت آبی در ایران وری پایین در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: سطح زمینوی در ادامه به بهره

 .میلیون دالر است 6.4است که میزان صادرات محصوالت کشاورزی از این سطح هکتار 

اش هکتار زمین زراعی زیر کشت صادرات محصوالت کشاورزی 215میلیون و  5رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: کشور ترکیه با سطح 

 .درات محصوالت کشاورزی داردمیلیارد دالر صا 11.2هزار هکتار  750میلیارد دالر است و کره جنوبی با  14.6

میلیارد دالر صادرات محصوالت  25.5هزار هکتار سطح زیر کشت  380شافعی اظهار داشت: این در حالی است که کشور مالزی فقط با 

 زوری ادهد، اگرچه مسئله کمبود آب در سطح کشور مطرح است، اما مسئله بهرهکشاورزی دارد، بنابراین این آمار به ما نشان می

 .وری ما در این بخش بسیار پایین استمنابع موجود بسیار حائز اهمیت است، در حالی که بهره

وی اظهارداشت: پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی رونق اقتصاد روستائی، کند کردن مهاجرت از روستا و جلوگیری از افزایش 

ور از ای کشهای توسعهوضوعی واال مورد توجه قرار گیرد و باید برنامهنشینی را در بر خواهد داشت که این امر باید به عنوان محاشیه

 .روستاها آغاز شود

وی در زمینه ایجاد اشتغال به موضوع دوم نیز اشاره کرد و گفت: رشد بخش ساختمان با بازسازی و نوسازی مناطق فرسوده شهری 

ز طریق بخش خصوصی و با حمایت مالی دولت انجام شود و این توسط دولت شروع شده، ولی باید توجه کرد که این کار فقط باید ا

 .کار ضامن خروج رکود بخش ساختمان و صنایع مربوط و رفع مشکل بدمسکنی و کسب رضایت مردم را در بر خواهد داشت

 روج از رکود بخشرئیس اتاق بازرگانی ایران به موضوع سوم که باید در زمینه اشتغال به آن توجه کرد اشاره کرد و گفت: برای خ

خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط باید از طریق تأمین مالی بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط اقدام کرد و 
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راهکار ما ایجاد صندوق مشترک بخش خصوصی و دولت است که در این ارتباط تدابیری اندیشیده شده و پس از نظرخواهی از اعضای 

 .شوده دولت ارائه میاتاق بازرگانی ایران ب

های پلکانی مالیات و های مواد اولیه با تعمیم به بهای جهانی مساله دوم است. به عنوان مثال معافیتوی افزود: رقابت سازی هزینه

 .تواند در این امر مؤثر باشدعوارض بر روی مواد اولیه وارداتی می

تی کشور با کاستن از شتاب توسعه صنایع مادر باالدستی و تخصیص منابع ای صنعهای زنجیرهشافعی اظهار کرد: متوازن سازی حلقه

وری های مالیاتی صنایع کوچک و متوسط در جهت ایجاد اشتغال و افزایش بهرهجهت توسعه صنایع پایین دستی و همچنین معافیت

 .تواند در ایجاد اشتغال موثر باشدو نوسازی و بازسازی صنایع می

یم بازار کار و تشویق اشتغالزایی از طریق تامین حداقل دستمزد و حقوق و حق بیمه تأمین اجتماعی باید وی اظهار داشت: تنظ

 .ای صورت گیردبراساس نگاه منطقه

ها حذف های مالیاتی باید از نهادها و سازمانزایی باید برقراری عدالت مالیاتی محقق شود و معافیتوی افزود: در راستای اشتغال

اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: بهبود فضایی کسب و کار و بازسازی و نوسازی و گسترش حمل و نقل و توسعه بازرگانی رئیس .شود

شافعی گفت: اقتصادی پایدار و با کیفیت و ایجا اشتغال مولد در گرو تغییرات بنیادی در نهادها و نظام .های ایجاد اشتغال استاز راه

 .های بازارهای مالی، تجاری و نیروی کار قابل انجام استحوزهاقتصادی و اصالح ساختار در 

بازی، داللی به سوی خدمات تولیدی مسیر توسعه و خالقیت را باید فراهم کرد و در های سفتهشافعی گفت: با تغییر جهت از فعالیت

 .نهایت باید حذف رئیس جمهور را اجرا کرد، یعنی دولت دستش را از سر اقتصاد بردارد

درصد جز زیان چیزی به این کشور برگشت  70درصد ثروت این کشور در دست کسانی است که از این  70شود افزود: برآورد می وی

 .شودداده نمی

https://www.yjc.ir/fa/news/6468419/%D8%A7%D9%82%D8% 
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 نهاده
 فارس - ۹۶/۱۲/۱۵ : تاریخ

 وابستگی کامل کشور به واردات بذر با پیوستن به یک معاهده خارجی /یادداشت اقتصادی

که در مجلس در دست بررسی است،  UPOV در صورت تصویب و اجرای پیوستن ایران به یک معاهده خارجی با عنوان کنوانسیون 

  .رودشود و امنیت غذایی زیر سوال میبسته میکشور به طور کامل در واردات بذر خارجی وا

گذاری در بخش خصوصی، افزایش میزان نژادی و صنعت بذر داخلی و امکان کسب درآمد از ارقام جدید ، جلب سرمایهبهبود بخش به

بت شده، از جمله شدن در سود فروش بذر ارقام گیاهی جدید ث درآمد بخش دولتی، افزایش کمی و کیفی ارقام گیاهی جدید، سهیم

توان به فاصله بین است که با بررسی دقیق این ادعاها می UPOV (ادعاهای مطرح شده پیرامون عضویت در کنوانسیون )معاهده

میالدی توسط چند  1961که در سال  (UPOV) المللی حمایت از ارقام جدید گیاهیکنوانسیون بین.برداین ادعاها و واقعیت پی

اروپایی با ادعاهای مختلف از جمله تأمین حق به نژادگران ایجاد شد، تاکنون سه مرتبه مورد بازبینی قرار گرفته است. کشور محدود 

های بزرگ چندملیتی تولید بذر نژادگران که در واقع شرکتتوان به خوبی دریافت که به مرور زمان منافع بهها میبا مرور این نسخه

 .هایی بر کشاورزان افزایش یافته استیتهستند، از طریق اعمال محدود

به  1395های پیشین دارد، در تیرماه های اساسی با نسخهاین کنوانسیون را که تفاوت 1991دولت دوازدهم الیحه الحاق به نسخه 

 .مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد

را  وع تعیین شد، این کمسیون، الیحه فوقکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز به عنوان کمیسیون اصلی بررسی این موض

عیناً تصویب و به صحن مجلس شورای اسالمی جهت تصویب نهایی ارسال کرده است. به علت نبود بررسی کارشناسی در این مورد، 

 .پردازداین یادداشت به واکاوی برخی از ادعاهای مطرح شده و واقعیات آن می

Upov  عی شد عضویت در این کنوانسیون دست آوردهای بزرگی برای کشورهای عضو میالدی طی گزارشی مد 2005در سال

 :توان به موارد زیر اشاره کردخواهد داشت که از جمله این دستاوردها می

 های بهنژادگرافزایش تعداد موسسات یا شرکت (افزایش تعداد ارقام گیاهی جدید رهاسازی شده ) اعم از خارجی و ملی

 ه گذاری در بخش بهنژادیارتقای کیفیت ارقام جدید گیاهیافزایش میزان سرمای 

متأسفانه این ادعاها کمتر توسط کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه چند ادعای کلیدی که در این 

 .گزارش به آن اشاره شده است. مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت

 !صنعت بذر یا محدودیت بهنژادگران کشورهای عضو پیشرفت و بهبود بخش بهنژادی و

ن دانند، اما در این بیاستفاده از حقوق انحصاری بهنژادگر را مایه پیشرفت و بهبود بخش بهنژادی و صنعت بذر می UPOVحامیان 

 :ه کردتوان به موارد زیر اشاربرد که از آن جمله میشواهد و قرائنی وجود دارد که این ادعا را زیر سوال می

آغاز شده است، در نتیجه این  UPOV سال پیش از تأسیس 20الی  10توسعه و گسترش این بخش در کشورهای توسعه یافته از 

 .بردهای چندملیتی را زیر سوال میتفاوتِ به طور آشکار، شعار پیشرفت صنعت بذر با اجرای حقوق انحصاری شرکت

از قوانین حقوق انحصاری، از صنعت بذر بسیار کارآمدی برخوردارند که این مسئله باز کشورهایی مانند هند و اوگاندا بدون پیروی 

 .های چندملیتی باشدتواند نشانگر عدم وابستگی پیشرفت صنعت بذر با پیروی از حقوق شرکتهم می
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ن ل بذر بین بهنژادگران، پاییاند، مواردی چون کاهش تباددر بخش بهنژادی بسیاری از کشورهایی که به عضویت این اتحادیه درآمده

خورد و این موضوع کامالً بر خالف ادعای این آمدن سطح تبادل اطالعات میان بهنژادگران و کاهش توسعه و پیشرفت به چشم می

 .کنوانسیون است

 گذاران بخش خصوصی سراب جلب سرمایه

های بخش بهنژادی در کشورهای در حال فعالیت .ستگذاری خصوصی در بخش بهنژادی ایکی دیگر از این ادعاها، افزایش سرمایه

گیرد، در حالی که این بخش در کشورهای توسعه یافته توسط بخش توسعه از جمله ایران، عمدتاً توسط بخش دولتی صورت می

 .خصوصی گسترش یافته است

ور ای شرایط دیگر قابل تصنار پارهگذاری در بخش خصوصی کشورهای توسعه یافته در کبه اعتقاد برخی کارشناسان، جذب سرمایه

 .رسدمی نظر به بعید دولتی بخش گریتولی علت به است، اما این بخش در کشورهای درحال توسعه 

 وعده افزایش میزان درآمد بخش دولتی

 از را تحقیقات بخش  های جهانی در تالشند تادر حال حاضر بخش تحقیقات در تمام دنیا تحت فشار قرار دارد، چرا که سیاست

 .دهند کاهش را آن به مربوط بودجه و کرده خارج دولت مسئولیت حیطه

ای است که کشاورزان به موسسات دولتی با ادعای ایجاد درآمد جدید برای دولت که درواقع همان مبلغ حق استفاده upov حامیان

اما در این بین سواالت جدی مطرح است که باید پاسخ پردازند، درصدد توجیه پذیر بودن عضویت در این کنوانسیون هستند، می

داده شود؛ آیا ارقام دولتی شرایط ثبت حق انحصاری را دارا هستند یا خیر؟ آیا ارقام ثبت شده مورد پذیرش کشاورزان هستند یا 

خش خصوصی و مخصوصا خیر؟ آیا نظام تولید بذر به میزان کافی کارآمد هست؟ و آیا بخش تحقیقات دولتی قادر به رقابت با ب

 های چندملیتی تولید بذر است؟شرکت

 !افزایش کمی و کیفی ارقام گیاهی جدید یا نابودی ارقام بومی

 .، افزایش تعداد ارقام زراعی با کیفیت و به تبع آن افزایش حق انتخاب کشاورزان استUPOV یکی دیگر از شعارهای حامیان

، تعداد ارقام برخی از محصوالت در UPOV عضویت برخی کشورهای توسعه یافته دردهد که پس از گزارش بانک جهانی نشان می

 .این کشورها افزایش یافته است، اما این امر همواره صادق نیست

این ارقام جدید صرفاً مناسب کشاورزانی است که استطاعت مالی کافی جهت خرید هر ساله بذر و هم چنین تأمین تمامی نهاده های 

 .ین بذرها )سم، کود و...( را دارند، در حالی که کشاورزان خرد ایرانی چنین استطاعتی ندارندمورد نیاز ا

 شدن در سود فروش بذر ارقام گیاهی جدید ثبت شده سهیم

با عضویت در این کنوانسیون امکان دریافت بخشی از سود ارقام گیاهی جدید ثبت شده که از بذرهای بومی  upov به گفته حامیان

 .است هوابست گیاهی ارقام این نوع به واقع  اند، وجود خواهد داشت، اما باید گفت: این موضوع بسیار پیچیده بوده و درن تهیه شدهایرا

حق انحصاری بذر را تنها برای بذرهایی  upov طبق مفاد این کنوانسیون، کشورهای عضو می توانند از این امتیاز برخوردار شوند اما

بنابراین یک توده بذر  .جدید باشند و ثانیاً خواص تمایز، یکنواختی ژنتیکی و پایداری ژنتیکی را احراز نموده باشند قائل است که اوالً

 .بذر قابل ثبتی نیست upov بومی به علت عدم یکنواختی از نظر

 !نژادگر ایرانیبههای دانش بنیان امکان کسب درآمد از ارقام جدید گیاهی به بهنژادگران در ایران یا نابودی شرکت
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ا و مرکز المللی ایکاردرسند، یا مستقیماً از مرکز بینباید در نظر داشت که بسیاری از ارقام غالتی که در کشور به مرحله رهاسازی می

سسات بدون مو شوند. در ایران بسیاری از ارقام اینالمللی سیمیت تأمین شده و یا از تالقی این ارقام با ارقام بومی کشور ایجاد میبین

 .شوندهیچ گونه تغییر ژنتیکی رهاسازی می

ترین نهبیناتواند درخواست حق انحصاری بهنژادگری برای این ارقام را داشته باشد و حتی در خوشدر این صورت بهنژادگر ایرانی نمی

د المللی استفاده کرده است، بایرقام بینحالت اگر بهنژادگر ایرانی با فعالیت های بهنژادی رقم جدیدی را تولید کند، چون از این ا

 .المللی ذخایر ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی واریز کندبخشی از سود خود را به صندوق معاهده بین

در دست نیست، به نظر می رسد حمایت  UPOV کنوانسیون شرایط  در پایان باید گفت: از آنجایی که شناخت روشنی از محتوا و

 .ور از واقعیت استد به و شعارگونه امری باشد، داشته بینانه واقع جنبه آنکه از بیش کنوانسیون، این به الحاق  از

دهند که به دالیل مختلف امکان واردات بذر به کشور را وارد کنندگان بذر تشکیل می UPOV در ایران اکثریت حامیان عضویت در

ان نباید گیرحق انحصاری در بازار کشورهای هدف داشته باشند، بنابراین تصمیم را نداشته و درصدد هستند، تا با ابزارهایی قانونی

 .های آنها کنندمنافع ملی را قربانی زیاده خواهی

 نویسنده: داود سلیمانی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961214001756 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۵تاریخ: 

 ماه اخیر۶ها در درصدی قیمت نهاده ۳0نوسان قیمت مرغ در راه است/ افزایش 

خواهد گرفت، اسفند دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار  20رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: قیمت مرغ از 

 .یابداما معلوم نیست که چقدر این میزان افزایش می

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت

در روزهای اخیر، اظهار کرد: کاهش تقاضا، قدرت خرید مردم و افزایش تولید  قیمت مرغ با اشاره به دالیل افت ،خبرنگاران جوان

 .روددلیل اصلی روند نزولی قیمت مرغ در بازار به شمار می

های تولیدی به بازار کردند که عرضه یکباره مرغ ریزی واحدهای خودماه گذشته تمامی مرغداران اقدام به جوجه 2وی افزود: در 

 .روددلیل اصلی افت قیمت به شمار می

یوسفی ادامه داد: با توجه به آنکه شرکت پشتیبانی امور دام براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام به خریداری مرغ از مرغداران 

 .کننده دلیل نبود صرفه اقتصادی امتناع میکنند، تولیدکنندگان از عرضه مرغ به پشتیبانی امور دام بمی

 7های میادین میوه و تره بار و غرفه 400هزار و  6هزار، میدان بهمن  5این مقام مسئول نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 

 .تومان اعالم کرد 100هزار و 

خواهد گرفت، اما معلوم نیست که چقدر میزان آن  اسفند دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار 20به گفته وی؛ قیمت مرغ از 

 .یابدافزایش می

های ها در بازار، تصریح کرد: افزایش قیمت زیاد در زمینه نهادهرئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با انتقاد از نوسان نرخ نهاده

درصدی در  30تا  25ماه گذشته 6های دامی در هادهدامی ناشی از نوسان قیمت جهانی در بازار اتفاق افتاده است به طوریکه نرخ ن

 .رو شدبازار روبه

 .تومان اعالم کرد 100و ذرت را هزار و  200هزار و  2وی نرخ هر کیلو کنجاله سویا تحویل درب مرغداری را 

/news/https://www.yjc.ir/fa6461644/%D9%86%D9%88%D8%B3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6461644/%D9%86%D9%88%D8%B3%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 نهاده  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶اسفند  ۱۵تاریخ: 

 ماه اخیر۶ها در درصدی قیمت نهاده ۳0نوسان قیمت مرغ در راه است/ افزایش 

بازار قرار خواهد گرفت، اسفند دستخوش تغییر و تحوالتی در  20رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: قیمت مرغ از 

 .یابداما معلوم نیست که چقدر این میزان افزایش می

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت

در روزهای اخیر، اظهار کرد: کاهش تقاضا، قدرت خرید مردم و افزایش تولید  قیمت مرغ با اشاره به دالیل افت ،خبرنگاران جوان

 .روددلیل اصلی روند نزولی قیمت مرغ در بازار به شمار می

های تولیدی به بازار ریزی واحدهای خود کردند که عرضه یکباره مرغذشته تمامی مرغداران اقدام به جوجهماه گ 2وی افزود: در 

 .روددلیل اصلی افت قیمت به شمار می

یوسفی ادامه داد: با توجه به آنکه شرکت پشتیبانی امور دام براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام به خریداری مرغ از مرغداران 

 .کنندد، تولیدکنندگان از عرضه مرغ به پشتیبانی امور دام به دلیل نبود صرفه اقتصادی امتناع میکننمی

 7های میادین میوه و تره بار و غرفه 400هزار و  6هزار، میدان بهمن  5این مقام مسئول نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 

 .تومان اعالم کرد 100هزار و 

اسفند دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار خواهد گرفت، اما معلوم نیست که چقدر میزان آن  20غ از به گفته وی؛ قیمت مر

 .یابدافزایش می

های ها در بازار، تصریح کرد: افزایش قیمت زیاد در زمینه نهادهرئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با انتقاد از نوسان نرخ نهاده

درصدی در  30تا  25ماه گذشته 6های دامی در مت جهانی در بازار اتفاق افتاده است به طوریکه نرخ نهادهدامی ناشی از نوسان قی

 .رو شدبازار روبه

 .تومان اعالم کرد 100و ذرت را هزار و  200هزار و  2وی نرخ هر کیلو کنجاله سویا تحویل درب مرغداری را 
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