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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 فارس - ۹۷/۰۳/۰۲ : تاریخ

 تامین آب حوزه کشاورزی کاهش یافته است  
ها و از شود، اولویت آب شرب است، یعنی اینکه از آب موجود، کاهش بیشتری به سایر بخشوزیر نیرو با بیان اینکه وقتی گفته می

  .اندشود، گفت: کشاورزان موضوع کم آبی را درک و با دولت همکاری کردهجمله حوزه کشاورزی داده می

 یشورا مجلس طبیعی منابع و آب کشاورزی، کمیسیون در حضور حاشیه در نیرو وزیر ، رضا اردکانیانخبرگزاری فارسگزارش  به

کسانی  ارند و چه براید حقابه که کسانی برای چه: گفت است، کشاورزان قانونی حقوق مدافع قد تمام دولت اینکه بر تاکید با اسالمی

ها فراهم شود تا بتوانند امنیت غذایی کشور را که حقابه ندارند و بخشی از چرخه مهم تولید ملی کشور هستند، بایستی آب برای آن

های های خروجی از کشور، گفت: طرحهای مهار آبغدغه نمایندگان خانه ملت برای سرعت دادن به طرحوی با اشاره به د.فراهم کنند

این حوزه سالیان متمادی است که در کشور در حال اجراست و بخش قابل توجهی از منابع آن نیز توسط صندوق توسعه ملی تامین 

کنند، ادامه داد: این بخش اجرا شده و مراحل پایانی خود را طی میهای وی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از طرح.شودمی

های مرزی نیازمند کمک دیگری از منابع مالی کشور است که امیدواریم با همکاری نمایندگان مجلس های مهار آبتکمیل طرح

یرو در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه توزیع وزیر ن.های یاد شده را به اتمام برسانیمشورای اسالمی بتوانیم این منابع را تامین و طرح

گیری قوانین عادی فعلی و نیز در قانون مدنی کشور و پس ها از سالیان دور و حتی قبل از شکلعادالنه حقابه در کشور، گفت: حقابه

اردکانیان تاکید کرد: .است از آن در قانون ملی شدن آب و قانون توزیع عادالنه آب مورد اشاره قرار گرفته، محترم بوده و رعایت شده

طبیعتا زمانی که با کم بارشی و خشکسالی مواجه هستیم، در این صورت اولویت آب شرب و تامین آن برای مردم مطرح است. زمانی 

ها و از جمله حوزه کشاورزی شود، یعنی اینکه از کاهش موجود، کاهش بیشتری به سایر بخشکه از اولویت آب شرب سخن گفته می

 .شوده میداد

اند؛ دولت هم در این اند و در این زمینه نیز با دولت همکاری داشتهوی تصریح کرد: خوشبختانه کشاورزان این موضوع را درک کرده

ای که برای معیشت کشاورزان فراهم شده سعی شده است تا به تناسب شرایط این بین به وظیفه خود عمل کرده و به جبران مضیقه

 .هش بدهدمضایق را هم کا

و  های حقوقی دولتوزیر نیرو خاطرنشان کرد: در این بین نکات حقوقی وجود دارد که طبیعتا ما دست اندرکار آن هستیم و با بخش

های آبریز مختلف کشور فراهم باشد نمایندگان مجلس باید سازوکارهای را فراهم کنیم تا اطمینان خاطر برای حقابه داران در حوضه

های مواجه باشد، ها با کمبودها موجب شود که تامین حقابههای آتی کم بارشیهایی همچون امسال و یا سالسالکه چنانچه در 

 .ها چگونه خریداری شوندترتیبات قانونی برای آن چه خواهد بود و حقابه

کسانی که حقابه دارند و چه برای اردکانیان با تاکید بر اینکه دولت تمام قد مدافع حقوق قانونی کشاورزان است، گفت: چه برای 

 ها فراهم شود تا بتوانند امنیت غذاییکسانی که حقابه ندارند و بخشی از چرخه مهم تولید ملی کشور هستند، بایستی آب برای آن

 .کشور را فراهم کنند

https://www.farsnews.com/news/13970302000315/%D8% 
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 فودپرس 1۳۹۷خرداد ماه  5شنبه 

 آب را فدای تجارت ترجیحی نکنیم

های مرتبط با مصرف آب، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت: تجارت خارجی بدون لحاظ مولفه <کشاورزی

 .شودارزی است که در نهایت به خسران ملی منجر میجویی یک تالش کور برای صرفه

همیشه با مشکل  تاریخ طول در ما کشور: کرد اظهار خارجی تجارت در مجازی آب مبانی به توجه ضرورت به اشاره با فرهاد آگاهی 

های مقابله با آن را در رویکردهای های مختلف کشورمان، به طور سنتی راهکم آبی و خشکسالی مواجه بوده است و مردمان سرزمین

اند ولی به دنبال صنعتی شدن امور، فراموش کردیم که مناسبت های آبی را نیز در سیاست کردهکشاورزی و دامپروی خود لحاظ می

ایم، بدون اینکه به صورت علمی، تولید را پاالیش کنیم و در وی ادامه داد: دائما بر طبل تولید داخل کوبیده.ر نظر بگیریمگذاری ها د

 .نظر بگیریم که تولید کدام کاالها برای ما، مزیت رقابتی یا مزیت نسبی ایجاد می کند

می شود را با دقت و وسواس محاسبه کرد و با لحاظ پیوست  به گفته آگاهی، باید میزان آبی که برای تولید محصوالت مختلف مصرف

 .های مربوط به مصرف آب، سراغ تولید رفت

شوی مواد وآالت و شستنائیب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این واقعیت که در کاالهای صنعتی، آب صرف سرد شدن ماشین

شود، بلکه باید در رای تولید کاالها صرفا به کاالهای کشاورزی محدود نمیشود، ادامه داد: توجه به میزان مصرف آب باولیه می

خصوص کاالهای صنعتی نیز میزان مصرف آب آن ها را نیز در نظر بگیریم و تولید کاالهایی که فاقد ارزش افزوده هستند را کنترل 

گیرد، بحث ارزش آب است؛ به طوری که بارها نمیآگاهی افزود: در بحث واردات و صادرات، آنچه مورد توجه قرار .یا محدود کنیم

اند. این درحالی کنند، افتخار کردهایم که مسئوالن مربوطه به افزایش حجم صادرات کاالهایی که آب زیادی مصرف میشاهد بوده

یم، اال سود کرده باشجویی آب به موضوع نگاه کنیم، به وضوح می بینیم بیش از آنچه از صادرات آن کاست که اگر با معیار صرفه

به گفته آگاهی، تجارت خارجی بدون لحاظ مولفه های مرتبط با مصرف آب، یک تالش کور برای صرفه جویی ارزی .متضرر شده ایم

 .است که در نهایت به خسران ملی منجر می شود

که باید توجه شود این است که اگر ای میان کشورهای همسایه یکی از مهمترین نکاتی های تجاری منطقهوی تاکید کرد: در پیمان

های ترجیحی میان کشورمان با کشور دیگری منعقد شود، حتما باید بر اساس اصول صرفه جویی آب باشد و جستجو قرار است تعرفه

های ترجیحی، بدون رعایت اصول صرفه جویی آب، خطای بزرگی است که عوارض و آسیب کردن منافع اقتصادی از برقراری تعرفه

 .ی آن ممکن است چندین نسل در کشورمان را تحت شعاع قرار دهدها

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=01ee4cd1919743758b45 
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 آب
 ایران اکونا - 1۳۹۷خرداد / /  ۰۲چهارشنبه , 

 حوزه کشاورزی کاهش یافته استتامین آب 

ها و از شود، اولویت آب شرب است، یعنی اینکه از آب موجود، کاهش بیشتری به سایر بخشوزیر نیرو با بیان اینکه وقتی گفته می

 .اندشود، گفت: کشاورزان موضوع کم آبی را درک و با دولت همکاری کردهجمله حوزه کشاورزی داده می

نیرو در حاشیه حضور در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه دولت رضا اردکانیان وزیر 

تمام قد مدافع حقوق قانونی کشاورزان است، گفت: چه برای کسانی که حقابه دارند و چه برای کسانی که حقابه ندارند و بخشی از 

 .ها فراهم شود تا بتوانند امنیت غذایی کشور را فراهم کنندای آنچرخه مهم تولید ملی کشور هستند، بایستی آب بر

های این حوزه های خروجی از کشور، گفت: طرحهای مهار آبوی با اشاره به دغدغه نمایندگان خانه ملت برای سرعت دادن به طرح

 .شودط صندوق توسعه ملی تامین میسالیان متمادی است که در کشور در حال اجراست و بخش قابل توجهی از منابع آن نیز توس

کنند، ادامه داد: تکمیل های این بخش اجرا شده و مراحل پایانی خود را طی میوی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از طرح

 های مرزی نیازمند کمک دیگری از منابع مالی کشور است که امیدواریم با همکاری نمایندگان مجلس شورایهای مهار آبطرح

 .های یاد شده را به اتمام برسانیماسالمی بتوانیم این منابع را تامین و طرح

گیری ها از سالیان دور و حتی قبل از شکلوزیر نیرو در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه توزیع عادالنه حقابه در کشور، گفت: حقابه

لی شدن آب و قانون توزیع عادالنه آب مورد اشاره قرار گرفته، قوانین عادی فعلی و نیز در قانون مدنی کشور و پس از آن در قانون م

اردکانیان تاکید کرد: طبیعتا زمانی که با کم بارشی و خشکسالی مواجه هستیم، در این صورت اولویت .محترم بوده و رعایت شده است

یعنی اینکه از کاهش موجود، کاهش  شود،آب شرب و تامین آن برای مردم مطرح است. زمانی که از اولویت آب شرب سخن گفته می

 .شودها و از جمله حوزه کشاورزی داده میبیشتری به سایر بخش

اند؛ دولت هم در این اند و در این زمینه نیز با دولت همکاری داشتهوی تصریح کرد: خوشبختانه کشاورزان این موضوع را درک کرده

ه برای معیشت کشاورزان فراهم شده سعی شده است تا به تناسب شرایط این ای کبین به وظیفه خود عمل کرده و به جبران مضیقه

 .مضایق را هم کاهش بدهد

و  های حقوقی دولتوزیر نیرو خاطرنشان کرد: در این بین نکات حقوقی وجود دارد که طبیعتا ما دست اندرکار آن هستیم و با بخش

های آبریز مختلف کشور فراهم باشد ینان خاطر برای حقابه داران در حوضهنمایندگان مجلس باید سازوکارهای را فراهم کنیم تا اطم

های مواجه باشد، ها با کمبودها موجب شود که تامین حقابههای آتی کم بارشیهایی همچون امسال و یا سالکه چنانچه در سال

 .ها چگونه خریداری شوندترتیبات قانونی برای آن چه خواهد بود و حقابه

یان با تاکید بر اینکه دولت تمام قد مدافع حقوق قانونی کشاورزان است، گفت: چه برای کسانی که حقابه دارند و چه برای اردکان

 ها فراهم شود تا بتوانند امنیت غذاییکسانی که حقابه ندارند و بخشی از چرخه مهم تولید ملی کشور هستند، بایستی آب برای آن

 .کشور را فراهم کنند

http://iranecona.com/84139/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C% 
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 فارس - ۹۷/۰۳/۰۲ : تاریخ

 نگرانی از تأثیر ارز بر بازار سرمایه/ دولت باید بر بازار متشکل ارز نظارت کند 
د بر ایم و دولت بایای را برای ساماندهی بازار ارز در مجلس تهیه کردهمجلس گفت: طرح کارشناسی شدهرئیس کمیسیون اقتصادی 

  .بازارهای متشکل ارز نظارت کند، چرا که نگران تأثیر ارز در بازار سرمایه هستیم

پورابراهیمی بعدازظهر امروز چهارشنبه در آیین افتتاح معامالت آتی بورس  ضا، محمدرخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

به بعد با قانون محکم و متقنی در مسیر بازار سرمایه تصویب  84زعفران که در بورس کاالی ایران برگزار شد، خاطرنشان کرد: از سال 

 83و  82های سرمایه را کامالً متفاوت کرد و شاید در سال با قانون دیگری آن را تثبیت کردیم، مسیر حرکت بازار 87شد و در سال 

 .کردند که بشود کارهای بزرگ در بورس انجام دادها باور نمیشد و آن زمان خیلیموضوعاتی مطرح می

جاد التی ایهایی هم وجود دارد که اگر راهکار مناسبی ارائه نکنیم، قطعاً مشکوی گفت: اگرچه معتقدیم در مسیر روبه جلو ناهمواری

رو را موضوع ارز و تأثیر آن در بازار سرمایه که در اوراق بهادار یا بورس کاال، انرژی و فرابورس وی یکی از مشکالت پیش.خواهد شد

اش های تخصصی آن بیشتر از موارد انتفاعیرو نشویم، هزینهعنوان کرد و افزود: اگر با رویکرد تخصصی و عالمانه با مباحث ارزی روبه

 .است

کمترین میزان نرخ تورم در ایران نامگذاری شد،  96تا  94های دانیم که سالرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همه ما می

میلیارد دالر صادرات  100پس تورم هیچ نقشی در این میان نداشته، مضاف بر آنکه مصارف ارزی ما کامالً در اقتصاد مشخص است. 

ه های جهانی کاالهای اساسی روبدات کشور معادل صادرات غیر نفتی است، ولی از آنجایی که روند قیمتنفتی و غیر نفتی که کل وار

شان افزایش یافته پس افزایش است و قیمت محصوالتی همچون سنگ آهن دو برابر شده و مس و فوالد در کنار نفت هم قیمت

 .گیری داشته باشددرآمدهای ارزی ما هم باید افزایش چشم

ه تصمیم اشتباهی که در زمان التهابات ارزی از سوی بانک مرکزی اتفاق افتاد، اشاره کرد و گفت: یک شبه تصمیم گرفتند سود وی ب

شوید و این کار تراز ما را برتر درصد افزایش دهند که به آقایان گفتیم این اشتباه بزرگی است که مرتکب می 5سپرده بانکی را 

هزار میلیارد تومان هزینه به نظام اقتصادی کشور تحمیل کرد و ما سؤال کردیم، این مابه 15اسی کند و یک تصمیم غیرکارشنمی

 .خواهد بپردازد. مگر بانک مرکزی بودجه خاصی برای این موضوع داردها را چه کسی میالتفاوت

 100ایم که جلس طرحی را آماده کردهما در م پورابراهیمی به طرح کارشناسی شده مجلس برای ساماندهی ارزی اشاره کرد و گفت:

 .ایماند، چند محور اساسی را برآورد کردهساعت کار کارشناسی روی آن انجام شده و با افرادی که قبال در حوزه ارزی کار کرده

ثابت همه  طور است. اما در کشوری که نرخوی افزود: قبل از انقالب اسالمی، نرخ ارز ثابت داشتیم که عربستان هم اکنون همین

دهد، معنی ندارد و عدم نام بردن از بازار غیر رسمی به معنای این نیست که این بازار وجود ندارد و یکی از نیازها را جواب نمی

ه های ما در بازار سرمایهای ساماندهی بازار ارز باید این باشد که بازار متشکل زیر نظر دولت اداره شود و امروز یکی از نگرانیاولویت

 .روداین است که اجرای قراردادهای آتی با چه مکانیسمی در حوزه ارز پیش می

های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح بیشتر طرح ساماندهی بازار ارز که مجلس آن را تهیه کرده است، گفت: مرکز پژوهش

رئیس بانک مرکزی جلسات مشترکی داشتیم که  مجلس هم کلیه موارد این طرح را مورد توافق قرار داد و حتی با وزیر اقتصاد و

 .رئیس بانک مرکزی موارد را تأیید کرد، اما تصمیماتی که همان شب گرفته شد، کامالً متفاوت بود

پورابراهیمی بیان داشت: اگر ساماندهی بازار ارز با شرایط جدید عملیاتی نکنیم، قطعاً در مسیری حرکت خواهیم کرد که واردات را 

صادرات تعلیق خواهد شد و این موضوع جدی است. اگر با دولت توافق نکنیم، طرح دو فوریتی را در دستور کار مجلس قرار تشویق و 
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ه های نسنجیداند، با فشار و صحبتها تصور کردهها هم تصریح کرد: این مسیری که آمریکاییوی خطاب به آمریکایی.خواهیم داد

اند در حالی که جمهوری اسالمی ایران کنند آنها کدخدای دنیا شدهن جاهلیت است و فکر میتوانند پیش بروند مربوط به دورامی

ها دوباره به ایران برگردند و در این فضا با توجه به خروج آمریکا از برجام نگاه تعاملی با دولت داریم و به اجازه نخواهد داد، آمریکایی

و عرضه کاالهای کشاورزی از جمله  جلس در پایان در مورد تقویت بازار سرمایهرئیس کمیسیون اقتصادی م.دهیمدولت هم زمان می

زعفران در بورس گفت: ما در مجلس از هر حرکتی که موجب تقویت بازار سرمایه بشود استقبال خواهیم کرد و در برنامه ششم 

تن تولید زعفران در کشور  300قبول نیست که از مجموع ایم، اما به نظر من قابل های خوبی را برای بازار سرمایه در نظر گرفتهبرنامه

 .های الزم نیست، یا الزاماتی نیازد دارد که همه باید کمک کنیمعدد ناچیزی در بورس عرضه شود که یا مشوق

https://www.farsnews.com/news/13970302001194/%D9%86%DA%AF% 
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 اقتصااد کالن
 ایران اکونا - 1۳۹۷خرداد / /  ۰۵شنبه , 

 درصدی نرخ تورم زراعت، باغداری و دامداری سنتی ۳۳افزایش 

که به ترتیب نسبت به  269.7برابر است با  96شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل زمستان سال 

 .درصد افزایش یافته است 33.1درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  7.7فصل قبل 

( در فصل زمستان 1390=100طبق اعالم مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی )برمبنای 

تورم )درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  7.7به ترتیب نسبت به فصل قبل )تورم فصلی(  ، که269.7برابر است با  1396سال 

درصد افزایش یافته است. تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم  33.1نقطه به نقطه( 

 .درصد است 15.5 با ساالنه( برابر 

 شاخص زراعت و باغداری

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل  293.4برابر با  1396در فصل زمستان سال  "زراعت و باغداری"ص شاخ -

درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال  16.7و  50.7قبل به ترتیب 

 .صد افزایش استدر 17.2قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز معادل 

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل  226،7برابر با  1396در فصل زمستان سال  "غالت"شاخص گروه  -

درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ  20و  10.4به ترتیب 

 .است افزایش درصد 3.2 بر با تورم ساالنه( نیز برا

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  368.5برابر با 1396در فصل زمستان سال  "میوه ها و میوه های آجیلی"شاخص گروه  -

درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به  53.7و  130.5و نسبت به فصل قبل به ترتیب 

 .افزایش است درصد 27.2 ابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با دوره مش

درصد  10،9است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  241برابر با 1396در فصل زمستان سال  "سبزیجات"شاخص گروه  -

فصل جاری نسبت به دوره مشابه  درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به 0.3افزایش و نسبت به فصل قبل 

 .است افزایش درصد 27.4 سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با 

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  191،4برابر با  1396در فصل زمستان سال  "موادخام طبقه بندی نشده"شاخص گروه  -

درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به  22.7و  1.6و نسبت به فصل قبل به ترتیب 

 .است کاهش درصد 4 دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با 

 شاخص دامداری سنتی

ه فصل است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت ب 218،8برابر با 1396در فصل زمستان سال  "دامداری سنتی"شاخص  -

درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل  11.8و  0.5قبل به ترتیب 

 .است افزایش درصد 11.7 )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با 

یب نسبت به فصل مشابه سال قبل است که به ترت 203،3برابر با 1396در فصل زمستان سال  "پرورش بز و بزغاله "شاخص گروه  -

درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به  11.9درصد افزایش و نسبت به فصل قبل  2.9

 .افزایش است درصد 18.4 دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با 
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است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه  216،3برابر با  1396مستان سال در فصل ز "پرورش گاوو گوساله سنتی"شاخص گروه  -

درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به  10.1و  0.4سال قبل و نسبت به فصل قبل 

 .است افزایش درصد 10.6 دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با 

 1.0که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  است  202،4 با برابر 1396 سال زمستان فصل در "گوسفند و بره"شاخص گروه  -

درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره  17.3درصد افزایش و نسبت به فصل قبل 

 .است افزایش درصد 22.8 مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با 

است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال  242،3برابر با 1396در فصل زمستان سال  "سایر محصوالت حیوانی"شاخص گروه  -

درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره  9.1و  2.6قبل و نسبت به فصل قبل 

 .است افزایش درصد 3.4 تورم ساالنه( نیز برابر با  مشابه سال قبل )نرخ

http://iranecona.com/84198/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C% 
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 فارس - ۹۷/۰۳/۰۲ : تاریخ

 کیلوگرم در روز اول قرارداد آتی زعفران ۷۵آغاز معامالت آتی زعفران در بورس کاال/ داد و ستد 
قابل معامله خواهد  1397شهریور ماه  20شود که این سررسید تا تاریخ اندازی میدر حالی از امروز راه 1397تحویل شهریور ماه  

در حالی از امروز  1397، معامالت زعفران در قالب قرارداد آتی تحویل شهریور ماه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .بود

گرم  100قابل معامله خواهد بود. همچنین اندازه هر قرارداد  1397شهریور ماه  20راه اندازی می شود که این سررسید تا تاریخ 

ی بریده ممتاز )نگین( به عنوان دارایی پایه و حد نوسان قیمت روزانه زعفران در این معامالت نیز مثبت و منفی سه زعفران رشته ا

به گزارش فارس، قراردادهای آتی در اولین روز معامالتی، بدون حد نوسان قیمتی، .درصد نسبت به قیمت تسویه روز قبل خواهد بود

با دوره  13در ابتدای جلسه معامالتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی رأس ساعت دقیقه  30با دوره پیش گشایش به مدت 

عادی معامالتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می یابد. قیمت پایه قرارداد آتی، همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی 

راج پیوسته قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت عدم خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معامالت در ح

معامالت آتی زعفران .انجام معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجددا همین فرآیند، روز کاری بعد تکرار خواهد شد

تی که تمایلی از سوی فعاالن بازار شود و در صوردر تاالر بورس کاال انجام می 15:30تا  12همه روزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 

طبق آخرین آمارهای بورس کاالی ایران، از ساعت  .برای عرضه و تقاضای بیشتر وجود داشته باشد، این ساعت افزایش خواهد یافت

 75ع گرم زعفران است که در مجمو 100قرارداد زعفران معامله شده که هر قرارداد شامل  750، تعداد 15ظهر امروز تا ساعت  12

  .کیلوگرم زعفران در بورس کاال در روز اول به فروش رسیده است
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۷/۰۳/۰۵ : تاریخ

فروشند/ نبض بازار سویا و ذرت همچنان در دست آقای  هزار تومان ضرر می ۲مرغداران مرغ را با کیلویی 

 خاص
دهد، اما انحصار واردات نهاده همچنان در دست فردی دبیر کانون مرغداران کشور گفت: با آنکه دولت برای واردات نهاده یارانه می 

  .دهد، قیمت نهاده پایین بیایدند و اجازه نمیکخاص است که به راحتی با بازار بازی می

بار عنوان کشور را از لحاظ چرخه اقتصادی اسف ، وضعیت مرغداریخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی پرویز فروغی در گفت

موقع شرکت پشتیبانی امور دام به بازار، وجود محلی به غیرمجاز، ورود بیهای سو، فعالیت مرغداریعدم مدیریت از یک :کرد و گفت

نام میدان بهمن و انحصار واردات نهاده در دست یک فرد خاص همه و همه از جمله معضالتی است که سبب شده است که صنعت 

شتن قیمت تمام شده محصوالت دامی از با آنکه دولت برای کمک به پایین نگه دا وی تصریح کرد: .مرغداری به خاک سیاه بنشیند

دهد، ها میتومانی را به نهاده 400تومانی و اکنون هم یارانه  3800ی ااز گران شدن نرخ ارز، ارز مبادله مرغ تا قبلجمله مرغ و تخم

فعاالن بخش اقتصادی  اما متأسفانه فردی خاص )آقای م( که انحصار واردات نهاده از چند سال قبل را با وجود اعتراض بسیاری از

  .دهد قیمت نهاده پایین بیایدکند و اجازه نمیهمچنان در دست دارد، به راحتی با بازار بازی می

گذارند، اما نرخ نهاده وارداتی را براساس شان میگیرند و در جیبتومانی را از دولت می 400به گفته فروغی جالب اینجاست که یارانه 

دبیر کانون مرغداران کشور با تأکید بر اینکه قیمت تمام شده مرغداران با قیمت فروش همخوانی  .کنندبه میای محاسارز غیریارانه

سویا و ذرت وجود دارد سبب شده که مرغداران  روزه،ندارد، تصریح کرد: نوسانات شدیدی که در قیمت نهاده از جمله جوجه یک

تومان  1300تا  1200هزار تومان و ذرت بین  3ادامه گفت: هر کیلوگرم سویا  وی در.اندضرر کنند و اکنون اکثرا ورشکسته شده

هزار  6هزار تومان هم رسیده بود، در نتیجه قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ  3شده و قیمت جوجه یکروزه نیز قبل از این مسئله تا 

توان فروغی در پاسخ به اینکه چه راهکاری را می .اندروختههزار تومان هم ف 4تومان است، اما مرغداران آن را تا هر کیلوگرم  200و 

حد ای نگاه کنیم، دادن مجوزهای بیاگر بخواهیم ریشه ها پیشنهاد داد، گفت:برای جلوگیری از ورشکستگی و از بین رفتن مرغداری

  .زدن به تولیدکننده شد و حساب و افزایش تولید سبب شده که نتوانند مازاد را کنترل کنند و در نهایت باعث ضربه

ها فعال در کشور غیرمجاز هستند که عالوه بر عدم نظارت بر سالمت فعالیت آنها سبب درصد از مرغداری 25او این را هم گفت که 

م ای به ناوی افزود: از طرف دیگر سامانه .شود که تولید آنها نیز بر بازار سربار شود که باعث ضرر مرغداران مجاز شده استمی

ها و دامپزشکی باید به آن وصل شوند، اما متأسفانه این سامانه مسکوت های گوشتی، کشتارگاهایجاد شده که مرغداری «سماسَت»

دبیر  .گیردتوان میزان تولید را کنترل کرد و از طرف دیگر، وزن و سن مرغ هم تحت کنترل قرار میمانده، چرا که از طریق آن می

های هزار مرغدار در سراسر کشور بخش زیادی از اشتغال 27ین را هم گفت که در صورت از بین رفتن کانون مرغداران کشور ا

  .شود و باید ارز زیادی دوباره برای واردات مرغ هزینه شودمستقیم و غیرمستقیم از بین رفته، سرمایه ملی نابود می

https://www.farsnews.com/news/13970305000610/%D9%85%D8%B 
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۲تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار مرغ/ تولید مرغ صرفه اقتصادی ندارد

 .تومان اعالم کرد 700هزار و  4رش دهندگان مرغ گوشتی نرخ هر کیلو مرغ زنده را رئیس انجمن پرو

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

، مرغ آماده به 700هزار و  4درباه آخرین وضعیت بازار مرغ اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ،خبرنگاران جوان

های سطح شهر و خرده فروشی 500هزار و  6بار  ، غرفه های میادین میوه و تره300هزار و  6های میدان بهمن طبخ عمده فروشی

در  قیمت مرغتا هزار تومانی  700وی ازدیاد عرضه در برابر تقاضا را دلیل اصلی کاهش .تومان است 500هزار و  8تا  500هزار و  6

رو هستند، افزود: تومانی روبه 500هزار و یک زیان با مرغ کیلو هر فروش در مرغداران  یوسفی با بیان اینکه.دو هفته اخیر اعالم کرد

برای مرغدار صرفه اقتصادی ندارد که با وجود این اگر دولت راهکار مناسبی  ، تولید مرغهای دامیبا توجه به نوسان شدید نرخ نهاده

 .برای خروج مرغدار از حاشیه زیان نیدیشد، تولیدکنندگان چاره ای جز کاهش جوجه ریزی ندارند

 از دولت آنکه وجود با  وارداتی است، بیان کرد: خوراک دامدرصد  70دگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه رئیس انجمن پرورش دهن

 باید حداقل ذرت و سویا کنجاله قیمت دهد، می خبر دامی های نهاده همچون اساسی کاالهای واردات به تومانی 3800 ارز تخصیص

وی در پایان سخنان .باشد و این درحالی است که نرخ این نهاده ها همچنان در بازار باالست بازار کنونی هاینرخ از کمتر درصد 30

 شرکت محدودی، مقدار به اخیر روزهای در: گفت و کرد اعالم تومان 250 و هزار ذرت و 750 و هزار 2 سویا کنجاله کیلو هر نرخ خود

 .تومان در بازار کرد 950ار و هز نرخ با سویا کنجاله عرضه به اقدام دام امور پشتیبانی

https://www.yjc.ir/fa/news/6542706/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D 
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 فارس - ۹۷/۰۳/۰1 : تاریخ

 دهد  وهوا گزارش میفارس از وضعیت آب
وقوع رگبار و رعدوبرق و تگرگ،  شدید در تهران فردا ها و وزش بادهای مخرب در برخی مناطق/ وزش بادشدن رودخانهسیالبی هشدار

ها در آذربایجان غربی آذربایجان شرقی، همدان، اصفهان، چهارمحال و ها و رودخانهآبگرفتگی معابر و احتمال سیالبی شدن مسیل

  .شودبینی میات کرمان و استان مرکزی پیشبختیاری، شمال فارس، ارتفاع

یابی هواشناسی، سامانه بارشی فردا در شمال غرب، های پیش، براساس آخرین نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هایی از مرکز، غرب یزد و کرمان سواحل دریای خزر، بخش های البرز، برخی مناطقهای مرکزی و جنوبی زاگرس، دامنهغرب، دامنه

 .فعال است و سبب رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در این مناطق خواهد شد

همدان، استان مرکزی، جنوب و غرب اصفهان، چهار محال ها فردا در آذربایجان غربی، جنوب و غرب به آذربایجان شرقی،شدت بارش

 .شودبینی میفارس و ارتفاعات کرمان پیش و بختیاری، شمال

 های زاگرسهایی از شمال غرب، غرب، دامنهشنبه ضمن تضعیف فعالیت این سامانه بارشی، گستره فعالیت آن به بخشروز پنج

 .شودهایی از مرکز، غرب یزد و ارتفاعات کرمان محدود میمرکزی و جنوبی، ارتفاعات مرکزی و غربی البرز، بخش

شود که در برخی مناطق شرق کشور بینی میهایی از جنوب شرق کشور وزش باد شدید پیشدر شرق، شمال شرق و بخشفردا 

ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، رشد ابرهای جوششی، وقوع رگبارورعدوبرق فردا به.وقوع پدیده گردوخاک دور از انتظار نیست

رگبار و رعدوبرق و  فردا.شودبینی میها پیشتگرگ و سیالب موقت و ناگهانی در مسیلای و احتمال های شدید لحظهو تند باد

ها در آذربایجان غربی، جنوب و غرب آذربایجان شرقی، همدان، ها و رودخانهتگرگ، آبگرفتگی معابر و احتمال سیالبی شدن مسیل

از این رو توصیه .شودبینی میفارس، ارتفاعات کرمان پیشنیمه جنوبی مرکزی، جنوب و غرب اصفهان، چهارمحال و بختیاری، شمال 

ها و وزش بادهای خصوص در مناطق کوهستانی و همچنین احتمال سیالبی شدن مسیلشود با توجه به انتظار وقوع آذرخش بهمی

 .شود انجام  مخرب، برای کاهش خسارات احتمالی و حفظ ایمنی اقدامات الزم

 شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهرانبینی میابری تا ابری، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیشآسمان تهران فردا نیمه

ابری همراه با وزش باد با احتمال رگبار و باران و اوایل شب شنبه آسمان تهران نیمههمچنین روز پنج.درجه خواهد بود 19و  26

 6ترین مرکز استان و همدان با کمینه دمای درجه باالی صفر گرم 42فردا اهواز با بیشینه دمای .شودبینی میوزش باد شدید پیش

 .ترین مراکز استان خواهند بوددرجه باالی صفر خنک 4درجه باالی صفر و همچنین شهرکرد با کمینه دمای 

 .متر ثبت شدمیلی 143.3ماه سال جاری تاردیبهش 21میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

درصد کمتر از  28.5متر بود، بنابراین بارش سال جاری تا تاریخ مذکور میلی 200.3میزبان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 

 31.8جاری متر بوده است که بارش سال میلی 210.1میانگین بلندمدت بارندگی کشور در بازه زمانی مذکور .سال گذشته است

بیشترین میزبان بارش در هفته سی و سوم سال زراعی متعلق به منطقه کوهرنگ در استان .درصد کمتر از سال بلندمدت است

مشاهده  از اینجا را کشاورزی توانند خبرنامه هفتگی هواشناسیکاربران همچنین می.متر بودمیلی58.6چهارمحال و بختیاری به میزان 

 .کنند

https://www.farsnews.com/news/13970301001007/%D9%87%D8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۷/۰۳/۰۵ : تاریخ

 دهد فارس از وضعیت آب و هوا گزارش می
فردا با نفوذ جریانات خنک شمالی در نوار شمالی  ترین شهردرجه داغ 45/ اهواز با دمای های شمالیدرجه دما در استان 7کاهش تا 

 7تا  4ها به همراه کاهش دمای ت این بارشکشور، شاهد رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقت خواهیم بود که شد

خبرگزاری به گزارش خبرنگار اقتصادی  .های گیالن، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی خواهد بوددرجه، در استان

های البرز، در و امشب در مناطق شمال غرب، غرب، دامنههای پیشیابی هواشناسی بعدازظهر ، براساس تحلیل آخرین نقشهفارس

 .شودبینی میهای تهران، البرز، سمنان، مازندران و گلستان رگبار و باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیشاستان

ش باد شدید موقت خواهیم روز یکشنبه با نفوذ جریانات خنک شمالی در نوار شمالی کشور شاهد رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وز

های گیالن، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان درجه در استان 7تا  4ها به همراه کاهش دمای بود که شدت این بارش

 .رضوی خواهد بود

 .شودبینی میهایی از مرکز کشور نیز بارش پراکنده و وزش باد شدید موقت پیشروز آینده در بخش

 .هایی از مرکز و شرق کشور، شاهد رگبار باران و گاهی رعدوبرق و وزش باد خواهیم بودهای البرز مرکزی، بخشدامنهروز دوشنبه در 

های جنوبی البرز، جنوب غرب و شرق کشور رخ های واقع در دامنههمچنین از اواخر وقت امروز و فردا وزش باد شدید در استان

 .همراه خواهد بود خواهد داد که در برخی مناطق با گردوخاک

 .فردا دریای خزر و در سه روز آینده دریای عمان و به ویژه مناطق شرقی آن مواج است

بینی آسمان تهران فردا کمی ابری همراه با وزش باد، بعدازظهر افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید و احتمال بارش پراکنده پیش

ترین درجه باالی صفر گرم 45روز آینده اهواز با بیشینه دمای .درجه خواهد بود 21و  32شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران می

میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای .ترین مرکز استان خواهد بوددرجه باالی صفر خنک 5مرکز استان و اردبیل با کمینه دمای 

متر میلی 205زان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی میلیمتر ثبت شد؛ می 161.1سال زراعی تا روز چهارم خردادماه سال جاری 

وپنجم سال بیشترین میزان بارش در هفته سی.درصد کمتر از سال گذشته است 21.4های سال جاری تا این تاریخ بنابراین بارش بود

 .میلیمتر بود 55.4زراعی متعلق به منطقه هرسین در استان کرمانشاه به میزان 

 .مشاهده کنند اینجا از را کشاورزی توانند خبرنامه هفتگی هواشناسیمی کاربران همچنین

https://www.farsnews.com/news/13970305001002/%E2%80%8C%D 
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 جوانخبرنگاران  - 1۳۹۷خرداد  ۰۲تاریخ: 

 هاآخرین تحوالت بازار میوه و سبزی در ماه رمضان/هندوانه و سبزی صدرنشین قیمت

 .روسترئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: با توجه به افزایش نسبی تقاضا، قیمت هندوانه و سبزی با نوسان چشمگیری در بازار روبه

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  روگو با خبرنگااسداهلل کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت

از  ت به روزهای گذشتهاظهار کرد: با توجه به فراوانی میوه، قیمت بیشتر اقالم در ماه رمضان نسب تحوالت بازار میوهدرباه آخرین 

در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو زردآلو با کاهش  های نوبرانهنرخ میوه وی از کاهش.ثبات نسبی در بازار برخوردار است

 .شودهزار تومان در میدان میوه و تره بار عرضه می 8تا  5درصدی  25تا  20هزار و هلو با کاهش  17تا  5درصدی با نرخ  50

کارگر افزایش نرخ سبزی و هندوانه را از دیگر تحوالت بازار در ماه رمضان دانست و افزود: با توجه به افزایش نسبی تقاضا، قیمت 

 .داشت خواهد ادامه نوسانات این رمضان ماه  هندوانه و سبزی نوسان چشمگیری در بازار داشت که تا دهم

هزار هزار تومان در بازار اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلو ملون یک 2تا  700را  هنرخ هر کیلو هندوانرئیس اتحادیه میوه و سبزی 

 8تا  4هزار، توت سفید  3هزار تا هزار، طالبی شاه پسند یک 3هزار تا هزار، طالبی یک 3تا  500هزار و ، خربزه یک500هزار و  2تا 

ها در بازار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو پرتقال رسمی نرخ سایر میوه وی با اشاره به.هزار تومان است 8هزار تا هزار، گوجه سبز یک

هزار هزار، سیب قرمز لبنانی یک 6تا  500هزار و هزار، سیب زرد لبنانی یک 6تا  3هزار، پرتقال تامسون شمال  3تا  2شمال با نرخ 

هزار، خیار  6تا  500هزار و هزار، کیوی یک 3تا  500و هزار ، لیموشیرین یک300هزار و  7تا  500هزار و  5هزار، موز  4تا  500و 

 .شودتومان در میدان عرضه می 700هزار و  2هزار تا هزار و خیار گلخانه یک 3تا  200هزار و رسمی یک

، 500هزار و  3ا هزار تهزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو فلفل دلمه سبز یک 7تا  2کارگر نرخ هر کیلو فلفل دلمه رنگی را 

تا هزار و  600، پیاز زرد 800تا هزار و  700، پیاز شیری 800تا هزار و  700، سیب زمینی نو 500هزار و  2هزار تا کاهو رسمی یک

 12تا  5، سیر خشک 800هزار و  2هزار تا هزار، نخود فرنگی یک 4تا  500هزار و  2، لوبیا سبز 400تا هزار و  700، باقالی 500

 500هزار و ای یک، بادمجان گلخانه200هزار و  2هزار تا هزار، گوجه فرنگی نو یک 3تا  500هزار و ، گوجه فرنگی گلخانه یکهزار

 500هزار و یک نرخ هر کیلو سبزی خوردنبه گفته وی، .تومان است 500هزار و  3تا  700و بادمجان دلمه ای  500هزار و  3تا 

 .تومان است 500تا هزار و  800پلو،آش،قورمه( و سبزی جور) 200هزار و  2تا 

https://www.yjc.ir/fa/news/6542002/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۳تاریخ: 

 گوشت ارتباطی به ماه رمضان ندارد/واردات بی رویه راه حل کنترل قیمت گوشت در بازار نیستگرانی 

 .رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: واسطه گری و نبود نظارت کافی بر بازار دلیل اصلی گرانی گوشت به شمار می رود

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

اظهار کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت گوشت جهانی،نرخ دام و  بازار گوشت و دام زنده درباه آخرین وضعیت ،جوان

 .گوشت در بازار داخل دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گرفته است

 .تومان اعالم کرد 500هزار و  14تا  14وی نرخ خرید هر کیلو دام زنده سنگین را 

بیان کرد: واسطه گری ، دالل بازی ونبود نظارت کافی بر امر بازار دلیل  مقدسی با انتقاد از فاصله فاحش قیمت از تولید تا مصرف

رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: مسئوالن .به شمار می رود و این موضوع ارتباطی به ماه رمضان ندارد گرانی گوشت اصلی

ر حالیکه این امر تنها به زیان تولید داخل تمام امر برای کنترل قیمت گوشت در بازار اقدام به واردات بی رویه محصول کرده اند د

 کنترل حل راه رویه بی واردات وی با بیان اینکه امسال شاهد عوارض واردات بی رویه گوشت قرمز در بازار داخل هستیم،افزود:.شد

تومان اعالم کرد و هزار  40 نرخ منطقی هر کیلو گوشت گوساله را مقدسی در پایان سخنان خود.در بازار نیست قیمت گوشت

هزار تومان به باال در مغازه ها عرضه  45گفت: این درحالیست که هر کیلو گوشت گوساله ناشی از عوامل سودجویی دالالن با نرخ 

 .می شود

https://www.yjc.ir/fa/news/6538495%AF%D/%DA8%B1%D8%A7%D9% 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۵تاریخ: 

 تومان ۷۵00آخرین تحوالت بازار مرغ و تخم مرغ/ نرخ هر کیلو مرغ 

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

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف

، مرغ آماده به طبخ در 800هزار و  4: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری اظهار کرد بازار مرغدرباره آخرین تحوالت  ،جوان

 .تومان است 500هزار و  7و خرده فروشی  850هزار و  6، توزیع درب واحد های صنفی 700هزار و  6کشتارگاه 

 .تومان است 500هزار و  7مرغ  و ران مرغ با کمر برابر با قیمت 500هزار و  6به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ بدون کمر 

فیله و  500هزار و  13، سینه بدون کتف 500هزار و  12خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف یوسف

ست و رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش شدید تقاضا در برابر عرضه را دلیل اصلی زیان مرغداران دان.هزار تومان است 15 مرغ

 500هزار و  7تا  300هزار و  7از  قیمت مرغشود تا چند روز مانده به عید فطر بینی میگفت: با توجه به وضعیت کنونی بازار، پیش

 .تومان در نوسان باشد

 ولید داخلتومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: با توجه به کمبود ت 500وی در بخش پایانی سخنان خود از افزایش 

 .هزار تومان رسیده است 16و توزیع نشدن تخم مرغ های وارداتی، نرخ هر شانه تخم مرغ به 

https://www.yjc.ir/fa/news/6545247/%D8%A2%D8%AE%D8%B 
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 فارس - ۹۷/۰۳/۰۷ : تاریخ

 طرح تعاونی کشاورزی ۸۳میلیارد تومان در قالب  ۱00اشتغال پایدار روستایی و عشایری با 
میلیارد دالری از منابع صندوق توسعه ملی و معادل این مبلغ  1.5تسهیالت  :مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت 

  .هزار میلیارد تومان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری در نظر گرفته شده است 12از منابع بانکی تامین شده و 

شیرزاد مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اولین جلسه شورایعالی اشتغال در   ، حسینخبرگزاری فارسبه گزارش 

 قانون اجرایی نامه آیین روستایی با اشاره به مجوز هیات دولت و ابالغ وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس  تعاونی های کشاورزی و

 ارزش به تسهیالتی  منابع صندوق توسعه ملی و عشایری گفت: از محل  روستایی مناطق در پایدار اشتغال ایجاد و توسعه از حمایت

 حدود  مجموع در که شده تامین بانکی منابع طریق از نیز میزان همین معادل و یافته تخصیص دولت سهم بابت دالر میلیارد 1/ 5

شیرزاد افزود: از مجموع طرح .ده استش گرفته نظر در عشایری و روستایی پایدار اشتغال جهت تسهیالت تومان میلیارد هزار 12

میلیارد تومان در سامانه کارا به ثبت  568طرح با اعتباری در حدود  457های پیشنهادی تعاونی روستایی در استان ها تا کنون 

 83که  رسیده تصویب به واستانی شهرستانی کارگروههای در تومان میلیارد 193 حدود مبلغ به طرح 163 میزان این از و رسیده 

 یآفرین کار صندوق و بانک  پست ، تعاون توسعه ، کشاورزی  های بانک شامل  عامل های بانک به تومان میلیارد100  طرح بالغ بر

وی تصریح کرد : در این زمینه طرح های زیادی از سوی ادارات کل تعاونی های روستایی در اکثر استان های .اند شده معرفی امید

 دهش بینی پیش رویکرد این در نیز دیگری مهم های طرح و رگروه های شهرستانی و استانی قرار گرفته کشور مورد تصویب کا

شیرزاد، تنوع و .دارد قرار روستایی تعاون مرکزی سازمان کار دستور در پرداخت جهت عامل های بانک به معرفی و تصویب برای  که

 حطر سردخانه، سالن احداث و تجهیز و توسعه  معرفی شده اند را عمدتا در زمینهفراوانی طرح های مصوب تعاونی ها را که به بانک 

 یبس چیپس تولید باسکول، احداث کشاورزی، محصوالت بندی بسته غالت، و پسته فرآوری ،( میوه چیپس) خشک میوه تولید

کارخانه کمپوست و کشمش پاک  ، منظوره چند انبار احداث ، محمدی گل کاشت گلخانه، احداث شیر، آوری جمع مرکز زمینی،

هزارتنی ، پرورش بز سانن، کشتارگاه صنعتی مرغ و بلدرچین، تولید بذور اصالح شده، فرآوری بذر گندم،  50کنی ، سوله گندم 

 بازرگانی خدمات و دام خوراک کارگاه توسعه شالیکوبی، کارخانه تجهیز  احداث واحد بوجاری بذر و حبوبات، سیلوی ذخیره غالت،

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان از بانکهای عامل خواست تا .دامی تخصصی کشاورزی ومهندسی برشمردو

ضمن همدلی با تعاونی های روستایی وکشاورزی در زمینه تامین وثایق بانکی گشایش های الزم را برای سرمایه پذیر ساختن تعاونی 

 .ها فراهم آورند

https://www.farsnews.com/news/13970307000370/%D8%A7%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۷/۰۳/۰۷ : تاریخ

کشاورزان بازنده بزرگ لغو قانون تمرکز «/ وزارت واردات»صنفی کشاورزی با تشکیل  تشکل ۱۶مخالفت 

 خواهند بود
این ماده مبنی بر  1الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت و تبصره  1های صنفی کشاورزی به شدت مخالف تصویب ماده تشکل 

گرد بزرگی در حوزه کشاورزی راستای منافع واردکنندگان و عقب احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز هستند و آن را در

  .دانندمی

ترین لوایح مجلس شورای اسالمی در یک سال اخیر، به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، یکی از مهم

تجارت، راه و شهرسازی و نهایتا ورزش و  مبنی بر تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و« اصالح بخشی از ساختار دولت»الیحه 

ای که کلیات آن در کمیسیون های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس رد شد. کمیسیون های اجتماعی و جوانان بوده است، الیحه

دلیل  د، بهبرنامه و بودجه مجلس هم صرفا با بخشی از این الیحه مبنی بر تفکیک وزارت ورزش و جوانان موافقت کردند. با این وجو

پافشاری دولت و با دستور رئیس مجلس، این الیحه توسط کمیسیون مشترک اصالح بخشی از ساختار دولت مجددا مورد بررسی 

اما این پایان کار نبود و  .اه امسال رد شداردیبهشت م 18کلیات این الیحه توسط این کمیسیون در تاریخ قرار گرفت و در نهایت، 

را در « اصالح بخشی از ساختار دولت»خردادماه، هیات دولت از مجلس درخواست کرد تا ادامه بررسی الیحه  2مجددا در تاریخ 

در دستور  دستور کار خود قرار دهد. بر همین اساس، انتظار می رود تا چند هفته آینده، بررسی این الیحه در صحن علنی مجلس

ترین محورهای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و به دنبال آن تشکیل مجدد وزارت بازرگانی از جمله چالشی.کار قرار بگیرد

این ماده، قرار است با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی،  1این الیحه و تبصره  1الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت است. براساس ماده 

های دولتی به این وزارتخانه تفویض شود و قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت بازرگانی دستگاه کلیه اختیارات

به تصویب مجلس رسیده بود و اجرای آن، آثار مثبت فراوانی برای  91جهاد کشاورزی )قانون انتزاع( لغو گردد، قانونی که در سال 

میلیارد دالری واردات غذایی اساسی داشته است. با توجه به همین موضوع، تشکل های  4.7بخش کشاورزی ایران مانند کاهش 

صنفی کشاورزی به شدت مخالف احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد 

: 1- رمان درباره این موضوع آمده استکشاورزی هستند. در ادامه دیدگاه مسئوالن برخی از تشکل های صنفی کشاورزی کشو

تشکیل وزارت : های روستایی و کشاورزی ایران، مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیرحمت اله بنار

مطمئنا قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد بازرگانی اقدام درستی نیست چراکه با احیای وزارت بازرگانی 

 یک ضربات زیر که رود سمتی به دیگر بار یک که ندارد توان قدر این دیگر ما کشاورزی گیرد.کشاورزی مورد دست اندازی قرار می

، مدیرعامل سید وحیدرضا ابطحی.2- شود له هستند خود منافع فکر به و کنندهوارد هم عمدتا که محدود و خاص افراد سری

و بعد از اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف و اقدامات در  93از سال  :های کشاورزی باغداران ایراناتحادیه سراسری تعاونی

است. تبیین استراتژی تولید و بازار مصرف، تنظیم بازار  بخش کشاورزی دستاوردهای خوبی برای بخش کشاورزی حادث شده

محصوالت کشاورزی، کاهش واردات محصوالت کشاورزی و توسعه فرآوری محصوالت ازجمله این دستاوردها هستند. با توجه به 

 .شوددستاوردهای خوب این قانون، جای سئوال که چرا تاکید فراوانی بر تشکیل وزارت بازرگانی می

اختیارات بازرگانی : های غذایی ایرانصادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده ، مدیرعامل اتحادیهایجلیل مغازه3- 

اورزی از آن محصوالت کشاورزی باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد. ما یک سری مشکالت داریم که فقط وزارت جهاد کش

اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود فرایند استعالم مسائل و مشکالت بخش گیاهان دارویی توسط این وزارتخانه از جهاد  .آگاهی دارد
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های در سال: ادیه صادرکنندگان میوه و تره بار، نایب رئیس اتحصدرالدین نیاورانی.4- کشاورزی طوالنی و ناکارامد خواهد بود

 توانستند آمار تولیدات و کمبودات محصوالتکه وزارت بازرگانی در کشور فعال بود، بازرگانان کشور با مراجعه به وزارت بازرگانی نمی

حذف وزارت بازرگانی و به  گیری کنند. ولی باکشاورزی ایران را بدست آورند تا به وسیله آن درخصوص صادرات و واردات تصمیم

دنبال ان تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی این امکان فراهم شد تا بازرگانان کشور بتوانند اطالعات دقیقی از 

، مدیرعامل علی رمضانی.5- ریزی کنندوضعیت کشاورزی ایران را بدست آورند و متناسب با آن برای صادرات و واردات برنامه

بازرگانی محصولی همچون چای فقط و فقط توسط وزارت جهاد کشاورزی باید انجام شود. وزارت  :های چای کاران شمالاتحادیه

آید. وزارت ان میجهاد کشاورزی دارای کارشناسان متخصصی است که در فرایند تولید و توزیع محصول چای به کمک چای کار

دار مسئولیت بازرگانی شود. تشکیل تواند عهدههای کشاورزی نیست و نمیبازرگانی دارای اطالعات تخصصی در هیچکدام از بخش

منتقدان قانون : صنفی کشاورزی کشور ، رئیس نظامزادهمحمد شفیع.6- قانون اساسی است 44وزارت بازرگانی مغایر با اصل 

های مختلف از حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در این قانون به دنبال احیا مجدد وزارت بازرگانی و انتزاع با بهانه جویی

 ام میگیری این اختیارات به وزارت صنعت هستند. اما معتقدیم که این امر به زیان بخش کشاورزی و جامعه کشاورزی تمبازپس

رشد تولید برخی محصوالت کشاورزی که تا پیش از آن به واردات : ، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکربهمن دانایی.7- شود

پذیری ملی منجر شده است یکی از دستاوردهای اجرای قانون ضربهمتکی شده بود با افزایش ضریب امنیت غذایی که به کاهش 

ها سنگالخ خواران را بسته است و بر سر راه نوکیسهساله اخیر دست و پای برخی رانت 3یادشده است. قانون تمرکز اختیارات در 

ه د ملی را برافراشته و از میزان وابستگی بدرست کرده و امید و اعتماد را به تولیدکنندگان برگردانده است. قانون یادشده پرچم تولی

های تواند و باید ضمن اجتناب از شتابزدگی در تفکیک وزارتخانهخارج کاسته شده است...کارشناسان معتقدند دولت محترم می

رضا .8- دنساله به پیامدهای لغو قانون تمرکز بیشتر فکر کصنعت، معدن و تجارت و مسکوت گذاشتن آن برای یک دوره حداقل یک

های تولید، به حداقل از آثار مثبت قانون تمرکز در دولت یازدهم تثبیت بازار نهاده: گذار، رئیس اتحادیه مرغداران تخمترکاشوند

های بخشی و فرا بخشی در راستای حمایت زمندیهای مناسب برای واردات نیارسیدن رانت و مفسده در بازار، در نظر گرفتن تعرفه

های حمایتی به تولیدکنندگان جای واردات، اعطای یارانهاز تولید داخلی، تشویق تاجران برای صادرات انواع محصوالت کشاورزی به

رود که ظار میهای اجرایی مختلف بوده است. از دولت انتها بین دستگاهمحصوالت مختلف، کاهش محسوس اختالفات و درگیری

خود عامل بهبود و اصالح نواقص این قانون در راستای منافع بخشی و فرابخشی باشد نه آنکه پیشنهاد به لغو آن به مجلس بدهد که 

تشکل صنفی کشاورزی شامل اتحادیه نظارت  10عالوه بر موارد فوق،  .ای بزرگ برای بخش کشاورزی خواهد بودخود شوک و ضربه

های تعاونی دامداران ایران، مرغداران میهن، اتحادیه مرکزی شرکت های روستایی و کشاورزی ایران، اتحادیهنیو هماهنگی تعاو

زمین، انجمن صنفی تولیدکنندگان های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران، اتحادیه سراسر زنبورداران ایراناتحادیه سراسری تعاونی

ای تولید گوشت مرغ و نظام صنفی کشاورزی کشور با انتشار های زنجیرهنجمن شرکتروزه، انجمن ملی طیور ایران، اجوجه یک

، رئیس مجلس شورای اسالمی با لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش خطاب به علی الریجانی 96خردادماه  17ای در تاریخ نامه

رزی در وزارت جهاد کشاورزی و انتقال این وظایف به وزارت بازرگانی به شدت مخالفت کردند و خواستار حذف این موضوع از کشاو

رغم علی (در طول مدت اجرای این قانون )قانون تمرکز»در بخشی از این نامه آمده بود:  .الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت شدند

سازوکار اجرایی  1393های بخش بازرگانی در ابتدا وجود داشت و تقریباً از ابتدای سال لیل مقاومتاینکه مشکالتی برای اجرا به د

ای هنظران و تشکلایم...صاحبآن در وزارت جهاد کشاورزی استقرار یافت، شاهد اتفاقات خیلی بهتری در مقایسه با گذشته بوده

خش کشاورزی و واگذاری آن به وزارت بازرگانی را به مصلحت این بخش بخش کشاورزی موضوع مربوط به لغو قانون تمرکز وظایف ب
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های اظهارات و نامه فوق حاکی از آن است که تشکل .«دانند و تقاضا دارد این موضوع کالً از الیحه پیشنهادی دولت حذف شودنمی

گانی بخش کشاورزی با تشکیل وزارت بازرصنفی کشاورزی، امیدی به سامان بخشی به مشکالت مطرح شده در بخش تولید و بازرگانی 

ندارند بلکه نگران تبعات سنگین این تغییر ساختاری بر روی این بخش و به شدت مخالف آن هستند زیرا وزارت بازرگانی صرفا 

 ولیدت تقویت و ایرانی محصوالت ای برای حمایت از ها خواهد بود و انگیزهدنبال حداکثر کردن سود بازرگانان یا در واقع وارداتچیبه

 کوبد؟بر طبل احیای وزارت بازرگانی می همچنان روحانی دولت چرا نیست مشخص وجود، این با. داشت نخواهد داخلی

https://www.farsnews.com/news/13970307000314/%D9%85%D8%AE% 
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فراجناحی از نخبگان اقتصادی تشکیل شود/ خبری از اصالح ساختار اقتصاد در برنامه ششم  باید کمیته

 نیست
های اصالح ساختار فراجناحی از افراد نخبه و برجسته اقتصادی تشکیل شود که نسخه یک استاد اقتصاد معتقد است، باید کمیته 

  .ای هم با اقتصاد مقاومتی ندارداقتصادی را ارائه دهد. برنامه ششم توسعه چیزی در این زمینه وجود ندارد و حتی رابطه

، به وضعیت اقتصادی کشور و عوامل موثر در آن از جمله برجام خبرگزاری فارسرنگار اقتصادی وگو با خبمحمدعلی خطیب در گفت

ها و برجام در آن موثر باشد، اما : وضعیت اقتصادی از نظر داخلی چندان مناسب نیست که مسائلی مانند تحریماشاره کرد و گفت

که اقتصاد ما با یک رکود تورمی مواجه است و آمار باالی بیکاری هم در کنار نوسانات نرخ ارز و عوامل متعدد بر  نباید فراموش کرد

  .است این موضوع تاثیر دو چندان گذاشته

ی دوی به شرایط تحمیل شده و خروج آمریکا از برجام اشاره و تصریح کرد: باید ببینیم کشورهای اروپایی در این زمینه چه برخور

مسائل اقتصادی هم تاثیرگذار خواهد  کنند، اما عمال با اختالفاتی که از نظر سیاسی در درون کشور وجود دارد، این مشکالت برمی

این استاد دانشگاه در حوزه اقتصاد به سیاست کشور پس از انقالب اشاره کرد و گفت: ما بعد از انقالب به دنبال تولید کاالهای  .بود

یم به خواستگذاری میبودیم، تا تولید را به سمتی ببریم که نیازهای داخلی تامین شود و از طرف دیگر با سرمایه جانشین واردات

  .رشد اقتصادی برسیم، اما سیاست خودکفایی و توسعه جواب نداده است

رآمد ام مشکالت ما ناشی از دوی یکی از دالیل این مشکالت را وابستگی رشد اقتصادی ایران ناشی از فروش نفت دانست و گفت: تم

ای و های تولید مرغ و گوشت گرفته تا مواد اولیه و واسطهکنیم، از نهادهنفتی است، چرا که وقتی پول نفتی داریم همه چیز وارد می

  .ریزدیابد و بازار بر هم میدر نتیجه با نوسان نرخ ارز قیمت مواد اولیه ما هم افزایش می

کشورهای دیگر  و تجربه ایمهای بسیار داشتهسوزیایم و فرصتها درست استفاده نکردهاز ظرفیتتاکنون به گفته خطیب 

  .نشان داده که باید در عین فروش نفت از توانمندی داخل استفاده کرد، نه آنکه مبادله نفت با کاال داشته باشیم

ین نیاز تا تولید داخل عالوه بر تام ما یک اقتصاد باز باشد،اقتصاد این کارشناس اقتصادی همچنین بر این نکته تاکید کرد: باید 

قابلیت صادراتی هم داشته باشد، چرا که اگر بخواهیم صرفا به فروش نفت تکیه کنیم، رقبایی مثل عربستان و اخیرا آمریکا هم به 

  .عنوان صادرکننده نفت همواره وجود دارند

سال قبل و از زمان استخراج نفت شروع شده تا حدی  90دمل چرکی است که از  وی اضافه کرد: آن چیزی که امروز شاهد هستیم،

ها از بین رفت. چرا که تفکر حاکم این بود که با رو شد و تمام برنامهکه قبل از انقالب برنامه پنجم توسعه اقتصادی با شکست روبه

  .اهم خواهد شددرصدی برسیم توسعه فر 8فروش نفت رشد اقتصادی حاصل شود و اگر به رشد 

ایران و کره جنوبی با هم فرایند توسعه را  1360خطیب به کشوری همچون کره جنوبی و رشد و توسعه آن اشاره کرد و گفت: سال 

کشوری که نه ذخایر نفتی دارد و نه ذخایر دیگری و فقط با فکر و اندیشه امروز  !کجا آنها هستیم، کجا ما آغاز کردند، اما ببینید

ولوژی است. در حالی که یک زمانی صنعت خودروسازی خود را با کمک ژاپن و انگلستان شروع کرد، اما اکنون به افزایش صاحب تکن

این دولت با شرایطی  :وی در مورد وضعیت موجود اقتصادی دولت هم گفت .وری در تولید داخل به رشد باالیی رسیده استبهره

ریزی شود که از نظر سیاسی اجازه ندهیم کشورهای ای برنامهو باید به گونه را نداردکه دارد، توان کشیدن وزنه سنگین اقتصادی 

  .گذاری مشترک با کشورهای اروپایی بتوانیم بازارهای صادراتی اطراف را از آن خود کنیمدیگر ما را در انزوا قرار دهند و با سرمایه

نخبه و برجسته اقتصادی تشکیل شود که جناحی و سیاسی نباشد ای از افراد تا کمیته این کارشناس اقتصادی پیشنهاد داد

 چیزی توسعه ششم چرا که اکنون در برنامه .های کوتاه مدت و بلند مدت اصالح ساختار اقتصادی را ارائه دهدو نسخه
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 یلتشک اقتصادی ساختار اصالح برای پازلی تا و ندارد مقاومتی اقتصاد با هم ایرابطه حتی و ندارد وجود زمینه این در

  .شد نخواهد حل مشکلی نشود،

https://www.farsnews.com/news/13970306000360/%D8%A8%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس- ۹۷/۰۳/۰۴ : تاریخ

قانون تمرکز با منافع بدنه سنتی وزارت بازرگانی در تعارض است/ اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی منتقل  

 نشد 
مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی باغداران ضمن تأکید بر دستاوردهای اجرای قانون تمرکز گفت: همه ابزار اجرای این 

  .و شاید مقاومت بخش خاصی از وزارت بازرگانی قدیم باعث این عدم انتقال شده است قانون به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشده

گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا ووحیدرضا ابطحی، مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی باغداران در گفت

مهمترین دستاوردهای تصویب و اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی گفت: از سال درباره  خبرگزاری فارس

و بعد از اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف و اقدامات در بخش کشاورزی دستاوردهای خوبی برای بخش کشاورزی حادث شده  93

ر مصرف، تنظیم بازار محصوالت کشاورزی، کاهش واردات محصوالت توان به تبیین استراتژی تولید و بازااست که از آن جمله می

 .کرد اشاره  کشاورزی و توسعه فرآوری محصوالت

ای که مسئولیت تولید در بخش کشاورزی را دارد مسئولیت سیاست گذاری و برنامه توان گفت وزارتخانهوی افزود: در حقیقت می

تواند در افزایش بهره وری، افزایش کیفیت و کمیت محصوالت هده خواهد داشت که میریزی برای بازار مصرف و صادرات را نیز به ع

 .ای تجاری محصوالت موثر باشدکشاورزی و ایجاد زنجیره

مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی باغداران درباره میزان موفقیت اجرای قانون تمرکز در افزایش صادرات و حمایت از 

وضیح داد: اجرای این قانون در کلیه محصوالت بخش کشاورزی موثر است و در حوزه محصوالت باغی بخصوص حقوق باغداران ت

کاهش و جلوگیری از واردات غیر ضرور و افزایش صادرات محصوالت باغی که از نظر ارزش صادراتی در بین محصوالت کشاورزی از 

اهش واردات موثر بوده و در افزایش صادرات موثر بوده و همچنین در اهمیت خاصی برخوردار است، اهمیت زیادی دارد حتماً در ک

گواه این موضوع است و در کنترل قیمت  96هزار تن سیب در سال  700حمایت از حقوق باغداران تاثیرگذار است. صادرات بیش از 

 .و جلوگیری از کاهش قیمت سیب در بازار و حمایت از باغداران موثر بوده است

اسخ به سوالی درباره مهمترین ذینفعان و متضرران اجرایی شدن قانون تمرکز بخش کشاورزی گفت: مهمترین ذی نفعان ابطحی در پ

 هایی که با تحریمدر درجه اول توسعه اقتصاد و اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است، ذی نفع اصلی اقتصاد کشور است که در سال

داخلی خواهد بود. در درجه دوم تولید کنندگان و فعالین بخش کشاورزی هستند که  مواجه هستیم تاکید و تکیه گاه آن تولیدات

توانند با اطمینان خاطر بیشتری به تولید محصوالت کشاورزی بپردازند در خصوص متضرران بهتر است صحبت نکنیم که اظهر می

ه این سوال که طبق قانون تمرکز، وظیفه تنظیم مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی باغداران در پاسخ ب.من الشمس است

شد ولی در حالیکه این وظیفه تا کنون همچنان در بازار و تجارت محصوالت غذایی می بایست به وزارت جهاد کشاورزی تفویض می

ایراد که در  اختیار سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مانده است، چرا این

به نظر من همه ابزار اجرای قانون به وزارت جهاد  :آئین نامه اجرایی قانون تمرکز وجود دارد تاکنون اصالح نشده است، تصریح کرد

توان به سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده پرداخت و شاید مقاومت کشاورزی منتقل نشده است که از آن جمله می

از وزارت بازرگانی قدیم باعث این عدم انتقال شده است. به نوعی نتیجه این عدم انتقال از ناکارآمدی تنظیم بازار توسط بخش خاصی 

( الیحه 1ماده )« 1»ابطحی در پاسخ به این سوال که یکی از دالیل دولت برای پیشنهاد تبصره .وزارت جهاد کشاورزی قلمداد شود

ین بودن وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان شده است چرا این وزارت خانه در تفویض اصالح بخشی از ساختار دولت، سنگ

درصد حجم کل صنعت را شامل می شود به وزارت جهادکشاورزی مقاومت نشان می 25اختیارات خود در حوزه صنایع غذایی که 

http://awnrc.com/index.php
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داشته است و به نوعی با روح قانون تمرکز در تعارض  دهد، گفت: این مقاومت در قالب تصویب قانون تمرکز شروع شد و تاکنون ادامه

است. احساس این است که منافع قانون تمرکز با بدنه سنتی وزارت بازرگانی و تجار سنتی در تعارض است به نوعی خواهان تجدید 

 .ار خواهد گرفتها کمک کند را در اختیای که بتواند به آنباشد و هر وسیلهمباحث وزارت بازرگانی با شکل قدیم می

مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی باغداران در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل ستاد تنظیم بازار و تصمیم گرفتن برای 

این ستاد  هایبازار داخلی در تناقض با قانون تمرکز وظایف و اختیارات بازار محصوالت کشاورزی نیست، تصریح کرد: به نوعی فعالیت

تعارض با وظایف وزارت جهاد کشاورزی است البته همگی باید همت کنیم از جمله نمایندگان مجلس، هیئت دولت و بدنه اصلی در 

 .های مناسب اجرای قانون در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شودوزارت جهاد کشاورزی تا ظرفیت

https://www.farsnews.com/news/13970302001213/%D9%82%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۴تاریخ: 

 خروج آمریکا از برجام تأثیری بر صادرات محصوالت کشاورزی ندارد

افزایش تولید و توسعه صادرات، خروج آمریکا از برجام تأثیری در وضعیت صادرات ریزی مناسب برای یک مقام مسئول گفت: با برنامه

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاررضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت.نخواهد داشت

اظهار کرد: با توجه به آنکه  صادرات محصوالت کشاورزیدرباه تأثیر خروج آمریکا از برجام بر میزان  ،باشگاه خبرنگاران جوان

ور بود و گیر کشهای ظالمانه بر ملت ایران از اهداف استکبار جهانی است؛ بنابراین در ایام قبل از برجام این امر گریبانتحمیل تحریم

 .ها، به صورت مویرگی صادرات خود را انجام دادیمها تنها با دور زدن تحریمدر این سال

های ه کشورهای هند، آسیای میانه، کشورهای سی آی اس از طریق روسیه، تاجیکستان و ارمنستان از مشتریوی افزود: با وجود آنک

 .تواند تأثیری برموضوع صادرات داشته باشداز برجام نمی خروج آمریکاناخواسته ایران نیستند، 

های دوجانبه با کشورهایی که مراودات وتکلای، دریایی، هوایی و همچنین پرهای مناسب حمل و نقل جادهنورانی نبود زیرساخت

این مقام مسئول ادامه داد: با خروج آمریکا از برجام، دولت باید براساس .تجاری داریم، از مهمترین موانع پیش روی صادرات برشمرد

 .افزایش تولید و توسعه صادرات برنامه نویسی کند، چرا که با واردات به جایی نخواهیم رسید

های صنعتی و برنامه ریزی مناسب اینکه خروج آمریکا از برجام خللی به صادرات وارد نمی کند، اظهار کرد: با رونق شهرکوی با بیان 

، خواه ناخواه این امر گزندی در وضعیت صادراتی وارد نخواهد کرد، اما اگر نگاهمان بر واردات توسعه صادرات غیرنفتیبرای تولید و 

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی افزود: اگر از .زنداز برجام یک روزی به اقتصاد کشور ضربه میباشد، مطمئنا خروج آمریکا 

 تواندهای بزرگی برای گفتن داشته باشیم، مطمئنا خروج آمریکا از برجام و امثال این موضوع نمیمنظر اقتصاد و تولید حرف

ولید و دست درازی به کشورهای بیگانه، خواه ناخواه آسیب جدی به اقتصاد که بی توجهی به تهایی در بر داشته باشد درحالینگرانی

اس در کشور تولید شوند، گفت: براین اس باید قیمتی هر به استراتژیک محصوالت اینکه بیان با خود سخنان پایان در  وی.کندوارد می

داخلی، اشتباه است و تنها با افزایش تولید ملی  اظهارات غیر کارشناسی برخی افراد مبنی بر ارزان بودن گندم خارجی نسبت به

 .های برجامی عبور کردتوان از بحرانمی

https://www.yjc.ir/fa/news/6540973/%D8%AE%D8%B1%D9%88 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۴تاریخ: 

 پیوستن به کنوانسیون ارقام گیاهی مسکوت ماند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بحث پیوستن به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی به دلیل برخی الزامات از دستور 

 .کار مجلس خارج شده و مسکوت مانده است

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارلس شورای اسالمی در گفتزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجعباس پاپی

اظهار کرد: هم اکنون بحث  الحاق به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهیدرباه آخرین وضعیت  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .است شده خارج مجلس علنی صحن کار دستور از و مانده مسکوت به دلیل برخی الزامات برای منافع ملی   UPOV پیوستن به

به گفته وی، بحث پیوستن به کنوانسیون ارقام گیاهی برای بررسی تمامی جوانب در یک فرصت مناسب از دستور کار نمایندگان 

ریح کرد: اندازد، تصزاده با بیان اینکه الحاق به پیوستن کنوانسیون ارقام گیاهی منافع ملی را به خطر میپاپی.شده استمجلس خارج 

وارداتی است، بنابراین پیوستن به این کنوانسیون با شکل کنونی، منافع ملی را تحت  بذرهای مصرفیبا توجه به آنکه بسیاری از 

 .دهدتأثیر خود قرار می

، منافع ملی باید جزء اولویت اصلی تولید داخلمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در پایان گفت: در سال حمایت از عضو ک

گیرد، ورود به این کنوانسیون برای تولیدکننده مقرون به باشد و از آنجا که با ورود تولیدکنندگان داخلی رقابت نابرابری شکل می

 .صرفه نیست

https://www.yjc.ir/fa/news/6538578/%D9%BE%DB%8C%D9%88% 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1۳۹۷خرداد ماه  ۷دو شنبه 

 طرح تعاونیهای کشاورزی و روستایی ۸۳اشتغال پایدار روستایی وعشایری با 

 ورزیکشا های تعاونی در اشتغال شورایعالی جلسه اولین در ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان عامل مدیر -اقتصاد غذا  <کشاورزی

 دایجا و توسعه از حمایت قانون اجرایی نامه آیین  اساس بر و کشاورزی جهاد وزارت ابالغ و دولت هیات مجوز به اشاره با روستایی و

 بابت دالر میلیارد 1.5 ارزش به تسهیالتی  منابع صندوق توسعه ملی  و عشایری گفت: از محل روستایی مناطق در پایدار اشتغال

 تومان میلیارد هزار 12 حدود  مجموع در که شده تامین بانکی منابع طریق از نیز میزان همین معادل و یافته تخصیص دولت سهم

فود »به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا    .ه استشد گرفته نظر در عشایری و روستایی پایدار اشتغال جهت تسهیالت

 در اعتباری با طرح 457 کنون تا ها استان در روستایی تعاونی پیشنهادی های طرح مجموع از:  افزود شیرزاد دکترحسین ،«پرس

رد تومان در کارگروههای میلیا 193 حدود مبلغ به طرح 163 میزان این از و  رسیده ثبت به کارا سامانه در تومان میلیارد 568 حدود

 ، کشاورزی  های بانک شامل  عامل های بانک به تومان میلیارد100  طرح بالغ بر 83شهرستانی واستانی به تصویب رسیده که 

سوی وی تصریح کرد : در این خصوص طرح های زیادی از      .اند شده معرفی امید آفرینی کار صندوق و بانک  پست ، تعاون توسعه

 های طرح و  ادارات کل تعاونی های روستایی در اکثر استان های کشور مورد تصویب کارگروه های شهرستانی و استانی قرار گرفته

 ازمانس کار دستور در پرداخت جهت عامل های بانک به معرفی و تصویب برای  که شده بینی پیش رویکرد این در نیز دیگری مهم

شیرزاد، تنوع و فراوانی طرح های مصوب تعاونی ها را که به بانک معرفی شده اند را عمدتا در      .دارد قرار روستایی تعاون مرکزی

 حصوالتم بندی بسته غالت، و پسته فرآوری ،( میوه چیپس) خشک میوه تولید طرح سردخانه، سالن احداث و تجهیز و توسعه  زمینه

وری شیر، احداث گلخانه، کاشت گل محمدی ، احداث انبار چند آ جمع رکزم زمینی، سیب چیپس تولید باسکول، احداث کشاورزی،

هزارتنی ، پرورش بز سانن، کشتارگاه صنعتی مرغ و بلدرچین،  50منظوره ، کارخانه کمپوست و کشمش پاک کنی ، سوله گندم 

جهیز کارخانه شالیکوبی، ت  غالت، ذخیره سیلوی حبوبات، و بذر بوجاری واحد احداث گندم، بذر فرآوری  تولید بذور اصالح شده،

  .توسعه کارگاه خوراک دام و خدمات بازرگانی ودامی تخصصی کشاورزی ومهندسی برشمرد

در پایان مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از بانکهای عامل خواست تا ضمن همدلی با تعاونی های روستایی      

 .کی گشایش های الزم را برای سرمایه پذیر ساختن تعاونی ها فراهم آورندوکشاورزی در زمینه تامین وثایق بان

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=2d1af2d90d714c1cad08a83f15 
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 ایران اکونا - 1۳۹۷خرداد / /  ۰۵شنبه , 

 هزارتنی۸0تولید پسته در کشور با کاهش 

درصدی تولید پسته در کرمان خبر داد و گفت: تولید این محصول در  75مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، از کاهش  یک

 .هزارتن بر اثر سرمازدگی و گرما زدگی کاهش دارد 80کشور، امسال 

 138، معادل 95گمرک، ما در سال  آمار براساس: داشت اظهار دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزیمدیرکل 

 .هزار تن کاهش یافت 130به  96هزار تن پسته صادر کردیم، در حالیکه این رقم در سال 

که دلیل آن نیز مربوط به مباحث بازار است؛ شکراله حاجی وند ادامه داد: هنوز بسیاری از محصول سال گذشته در انبارها مانده، 

قع وبنابراین برای اینکه بتوانیم حضورمان را در بازار کنترل کنیم، محصول را یکباره وارد بازار نکنیم و ارزان نفروشیم، بلکه آن را به م

د مسال صادرکنندگان می تواننوارد بازار کنیم و با بهترین قیمت بفروشیم. سال گذشته قیمت مقداری کمتر از قیمتی بود که ا

این مقام مسئول اضافه کرد: بنابراین همچنان می توانیم جایگاه خود را در .محصول خود را با نرخ های بهتری به فروش برسانند

 .حفظ کنیم 97زمینه صادرات در سال 

 .انه عمدتا هم در استان کرمان بودوی افزود: متاسفانه باغات ما امسال هم دچار گرمازدگی و هم دچار سرمازدگی شد که متاسف

 75هزارتن پیش بینی شده است و  30تا  25هزارتن بود، امسال  120کرمان که حدود  96حاجی وند اضافه کرد: تولید پسته سال 

تن هزار 200هزارتن بوده که امسال این عدد حدود  280وی ادامه داد: سال گذشته تولید پسته در کشور حدود   .درصد کاهش دارد

 .پیش بینی می شود و هم سرمازدگی و هم گرمازدگی، بخش زیادی از محصول ما را دچار آسیب کرده است

حاجی وند افزود: امیدواریم همکاران ما در حوزه اداره بحران، بیمه، ادارات و ارگان های حمایتی و پشتیبانی کمک کنند تا بتوانیم 

 .بخشی از این خسارت ها را جبران کنیم

http://iranecona.com/84201/%D8%AA%D9%88% 
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 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۵تاریخ: 

 / ضربه مهلک قاچاق بر تولید پنبه۱404خودکفایی تولید طالی سفید تا افق 

تحقق خواهد  1404اخلی و برنامه اقتصاد مقاومتی، خودکفایی تولید پنبه در چشم انداز مجری طرح پنبه گفت: با توجه به ظرفیت د

 ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارابراهیم هزارجریبی مجری طرح پنبه در گفت.یافت

هزار تن وش پنبه در کشور تولید شد که امسال  180در کشور، اظهار کرد: سال گذشته  تولید طالی سفیددرباه آخرین وضعیت 

و قابل  به گفته وی، از یک سوم وش تولیدی، پنبه محلوج.هزار تن خواهد رسید 200های صورت گرفته، تولید به ریزیبراساس برنامه

 .شوداستفاده در صنایع نساجی تهیه می

کند، تصریح کرد: هم اکنون نیاز صنایع نساجی دو برابر میزان درصد نیاز کشور را تأمین می 47هزارجریبی با بیان اینکه پنبه تولیدی 

 .شودپنبه محلوج تولید داخل است و مابقی از طریق واردات تأمین می

در کشور وجود دارد،گفت: بنا به سابقه گذشته و  خوداتکایی تولید پنبهاین سوال که آیا امکان این مقام مسئول در پاسخ به 

این امر  1404در چشم انداز  اقتصاد مقاومتی برنامه طبق طوریکه به  ظرفیت کشور، امکان خودکفایی پنبه در داخل وجود دارد

این محصول، گفت: قیمت تضمینی، استفاده  های وزارت جهاد در خودکفاییمجری طرح پنبه با اشاره به برنامه.تحقق خواهد یافت

از بذرهای خارجی و اصالح شده،کنترل آفات و توسعه مکانیزاسیون در زراعت پنبه از راهکارهای اساسی در کاهش هزینه، افزایش 

قاچاق پوشاک وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تأثیر .رودبه شمار می تولید پنبهعملکرد در واحد سطح و در نهایت خودکفایی 

به سبب کاهش فعالیت کارخانجات پارچه بافی و نخ ریسی مصرف پنبه  قاچاق پوشاک :بر تولید پنبه و صنایع نساجی، تصریح کرد

رود مسئوالن امر جهت کند که انتظار میدهد و این امر ضربه مهلکی به تولید طالی سفید کشور وارد میرا در کشور کاهش می

 .جلوی پدیده شوم قاچاق را بگیرند حمایت از تولید داخل

https://www.yjc.ir/fa/news/6537249/%D8%AE%D9%88%D8% 
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 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۶تاریخ: 

 آبخیزداری اختصاص یافتمیلیون دالر به اجرای طرح های  200

میلیون دالر اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به اجرای طرح های آبخیزداری  200معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال 

 .اختصاص یافت

 خیزداریآب و مراتع ها، جنگل سازمان رئیس آقایی خلیل ها، جنگل سازمان از نقل به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

صندوق را نقطه عطف منابع طبیعی در کشور برشمرد و گفت: امسال از محل  97 سال سازمان، این معاونان شورای نشست در

به منظور جلوگیری از هدررفت آب، جلوگیری از سیل، گسترش  اجرای طرح های آبخیزداریمیلیون دالر برای  200 توسعه ملی

پوشش گیاهی و تغذیه سفره های آب زیرزمینی اختصاص یافته است که این مسئولیت و وظیفه سازمان جنگل را دو چندان خواهد 

باط طبیعی افزود: باید ارت کرد.وی با اشاره به نقش مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع به عنوان متولی تحقیقات و پژوهش در منابع

بسیار نزدیکی بین سازمان جنگل ها و موئسسه تحقیقات ایجاد شود و انتظار می رود از این پس کمک های علمی و پژوهشی بیشتری 

 کاربردی شود. منابع طبیعیرا از سوی این موئسسه شاهد باشیم تا تحقیقات انجام شده در 

ارتباطات بخش تحقیقات و اجرا، رییس موئسسه تحقیقات را به عنوان عضو اصلی شورای معاون وزیر جهاد کشاورزی برای تحکیم 

 معاونین سازمان جنگل ها معرفی کرد.

https://www.yjc.ir/fa/news/6546356/200%D-9%85%DB%8C%D9%84%D 
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 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۷تاریخ: 

 ۱404میلیون رأس تا افق  ۵اصالح نژاد دام به معنای تراریخته نیست/اصالح نژاد حداقل 

 .در کشور اتفاق بیفتد های کوچکمیلیون رأس دام 5اصالح نژاد حداقل  1404شود تا افق بینی میرضایی گفت: پیش

، مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

های کوچک پربازده، گذاری پرورش صنعتی دامآخرین وضعیت حمایت از سرمایهدرباره  "روی خط خبر"جهاد کشاورزی در برنامه 

شود که از لحاظ عرضه، تولید و مصرف با بازار بزرگی یکی از صنایع مهم تولیدی کشور محسوب می صنعت دامپروری :اظهار کرد

 4وی افزود: هم اکنون .رتبه برتر دنیا به شمار می رویم 10رو هستیم به طوریکه در تولید بسیاری از محصوالت دامی جزء روبه

 185میلیون راس بز، 18.5میلیون رأس گوسفند،  45هزار راس گاو بومی، 500میلیون و  2هزار راس گاو آمیخته، 500میلیون و 

هزار تن گوشت مرغ،  200ن و میلیو2هزار تن انواع گوشت قرمز،   850میلیون تن شیر، 10.5هزار نفر شتر در کشور داریم که ساالنه 

 .هزارتن عسل در کشور تولید می شود که لرزش اقتصادی باالیی برای کشور در بردارد 800هزار تن تخم مرغ و  900تا  800

شود، گفت: با توجه به آنکه مصرف اصلی بخش، رضایی با بیان اینکه یکی از بخش های عمده کشاورزی تولیدات دامی محسوب می

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: جامعه پرورش .ئین حیوانی است؛ بنابراین نقش بسزایی در سالمت و تغذیه افراد داردتأمین پروت

دهندگان دام های روستایی و عشایری عمدتا استفاده از نژادهای بومی است که با توجه به کاهش جمعیت دام های کوچک)بز و 

های پی در پی و کاهش مراتع باید به روش های دیگری تولید گوشت ها، خشکسالی گوسفند(،افزایش شهرنشینی، توسعه شهرک

به گفته وی با استفاده از نژادهای بومی .قرمز را مد نظر قرار دهیم که این امر به معنا و مفهموم کنار گذاشتن روش های سنتی نیست

رضایی در ادامه افزود: هم اکنون به ازای هر .ر کشور هستیماصالح شده و نژادهای پربازده دنیا درصدد افزایش تولید گوشت قرمز د

رأس دام آماده پرواربندی و بره گیری است که با یک محاسبه سرانگشتی این میران جوابگوی نیاز  70رأس گله تا پایان فصل زایش 

خالص خارجی و بومی اصالح شده  کشور نیست و به همین دلیل در چند سال اخیر وزارت جهاد در صدد استفاده از نژادهای پربازده

به معنای تغییر ژنتیک و  اصالح نژاد این مقام مسئول با بیان اینکه بحث.درصد بره گیری دارند 180داخلی است که بیش از 

درصد خط خونی از نژادها و صفات ماندگار دام های  50تراریخته نیست، اظهار کرد: این بحث کامال اصالح نژادی است به طوریکه 

میلیون واحد دامی از مراتع  3به گفته وی با توجه به قانون افزایش بهره وری ساالنه .درصد از نژاد خارجی گرفته می شود 50ومی و ب

امور تولیدات دامی با بیان اینکه در چند سال اخیر معاون.شودهای دومنظوره این امر جبران میکاهش می یابد که با استفاده از دام

متقاضی گوشت قرمز به ویژه گوسفند، نیار کشور واحد پرورش دام پربازده در کشور افتتاح شد،گفت: با توجه به جمعیت 20بیش از 

به گفته رضایی تا افق .بیش از این رقم است که این امر به معنای پتانییا باالی سرمایه گذاری برای اقتصادی کردن این حرفه است

هزار تن گوشت  100در کشور اتفاق بیفتد تا حداقل  های کوچکمیلیون رأس دام 5حداقل  پیش بینی می شود اصالح نژاد 1404

می شود،بیان کرد: درصد پرورش دام در ایران توسط بخش خصوصی انجام 100وی با اشاره به اینکه .رمز از این محل تولید شود

نکه تسهیالت و یارانه هایی برای ترکیب نژادی دام های معاون وزیر جهاد با اشاره به ای.دولت تنها تسهیل گر این فرآیندهاست

وی ادامه داد: در سال .دست یابیم 1404روستایی در نظر گرفته شده است،گفت: ساالنه این رقم افزایش می یابد تا به توسعه در افق 

در سال جدید دولت پذیرفته تا  درصد در اختیار متقاضیان قرار گرفت که 18 تسهیالتگذشته بسته حمایتی اشتغال فراگیر با نرخ 

رضایی با بیان اینکه بسته اشتغال روستاییان در حال اجراست،گفت: در سال .درصد این نرخ به صورت یارانه به دامداران کمک کند 6

رصد پرداخت د 6جدید در راستای اصالح نژاد دام به متقاضیانی که در سامانه مبادرت به ثبت نام می کنند،تسهیالت با حداقل کارمزد 
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رضایی ادامه داد: متقاضیان پس از ثبت .شودبه گفته وی، این تسهیالت شامل افرادی که از نقطه صفر شروع کردند نیز می.شودمی

میلیارد تومان را دارند در ادارات  6نام در سیستم کارا پرونده شان مورد بررسی قرار می گیرد و افرادی که تقاضای تسهیالت کمتر از 

معاون وزیر جهاد یکی از مهم ترین وظایف معاونت .شودن استان ها و باالتر از این رقم به مرکز برای بررسی ارجاع داده میکل هما

درصد خصوصی است اما معاونت امور دام از طریق ادارات کل  100امور دام،ترویج دانست و گفت: اگرچه بحث تولید دام در کشور 

رضایی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه صنعت .کنددید امور تولیدکنندگان را حمایت میاستان ها، بحث ترویج و فرآیند ج

دامپروری همانند گذشته چوپانی و گله داری نیست، تصریح کرد: این جذابیت برای جوانان باید ایجاد شود تا وارد این حرفه که 

 .درآمد اقتصادی باالیی در بر دارد، شوند

https://www.yjc.ir/fa/news/6547223/%D8%A7%D8%B5%D9% 
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 فارس - ۹۷/۰۳/۰1 : تاریخ

 های طبیعی مطلقا ممنوعقارچ از محیطقارچ پرورشی مشکلی برای مصرف ندارد /چیدن 
شود هزار تن قارچ پرورشی خوراکی تولید می 150های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ساالنه مدیرکل دفتر امور گلخانه و قارچ 

  .طبیعی است های سمی برداشت شده از محیطهای اخیر به دلیل مصرف قارچکه هیچ مشکلی از نظر سالمت ندارد و مسمومیت

های در استان های سمی که برخی از هموطنانف قارچ، طی یک ماه اخیر به دلیل مصرخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

تشنج، اضمحالل کبدی  اند، دچار بیماریآوری و مصرف کردههای طبیعی جمعهای غربی کشور از محیطکردستان و استان کرمانشاه،

ا پیش رفته است که حتی این ها تا بدانجرسانی نادرست برخی رسانهاین موضوع به دلیل اطالع.اندو حتی رفتن به کما و مرگ شده

پناه رئیس در همین راستا علی صدیق.بندی شده نیز هراس دارندهای خوراکی بستهروزها برخی از هموطنان حتی از مصرف قارچ

شود، ای تولید میهای گلخانههایی که تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی و در محیطانجمن علمی قارچ خوراکی ایران گفت: قارچ

واهد شود که بخمشکلی ندارند و حتی برای تولید آنها از هیچ سمی استفاده نمی هیچ تولید روند لحاظ از چه و قارچ نوع لحاظ  ازچه 

رسانی شده هایی که طی یک ماه اخیر در مورد آن اطالعوی تصریح کرد: موارد فوت یا مسمومیت.برای مردم تبعاتی داشته باشد

های وحشی ای قارچآوری کرده و به گونههای جنگلی و یا دامنه کوه جمعهای طبیعی را از محیطرچمربوط به افرادی است که قا

 .اند که سمی یا غیرسمی بودن آنها مشخص نیستبوده

 های ای هم سمی و آلوده باشند، گفت: تفاوت قارچهای فلهای و این نگرانی که ممکن است، قارچپناه در مورد خرید قارچ فلهصدیق

ای منشأ مشخصی از لحاظ محل تولید ندارند، اگر چه ممکن است قارچ پرورش های فلهای در این است که قارچبندی و فلهبسته

بندی یافته در محیط گلخانه باشد و بر همین اساس به دنبال طراحی هولوگرامی دارای شماره سریال هستیم، تا از این پس روی بسته

 .های پرورشی درج شودقارچ

 .ای هم نبوده استهای خوراکی فلههای اخیر حتی از طریق قارچوی به این نکته هم اشاره کرد که البته تمام مسمومیت

های سمی از طرف وزارت بهداشت هم در توضیح بیشتر این شناسی و مسئول کمیته شناسایی قارچمحمدرضا آصف دکترای قارچ

ها برای نمونه های کرمانشاه تا کهگیلویه گزارش شد، تمامیت با قارچ سمی از ا ستانروز قبل که موارد مسمومی 25موضوع گفت: از 

ها بررسی و سمی بودن و یا نبودن آن مشخص شده است، بنده ارسال شده و در محیط آزمایشگاهی و زیر میکروسکوپ تمام نمونه

 .با بیماری هم برآورد شده است های سمیها رویت شده و ارتباط مصرف قارچهای مسمومیتحتی تمام پرونده

های مسمومیت ارتباطی با مصرف قارچ پرورشی خوراکی ندارد، چرا که ما در ایران هزار گونه قارچ وی تأکید کرد: هیچ یک از پرونده

آزمایشگاه سمی گونه قارچ سمی است که با چشم عادی قابل شناسایی نبوده و تنها در محیط  50دار داریم که از این میزان کالهک

 .شودبودن آنها محرز می

 .روز اخیر سه گونه قارچ کشنده در موارد بیماری و فوت تأیید شده است 25آصف به این نکته هم اشاره کرد که طی 

ساعت که  8تا  6های ساده است، اما بعد از عالئم اولیه مشابه مسمومیت :وی در مورد عالئم بیماری ناشی از قارچ سمی هم گفت

شود، سرگیجه و حتی رفتن به کما که سبب از بین رفتن کبد می زمان درمان طالیی است، عالئم بسیار شدید شده که با تاری دید،

 .کند که تنها راه پیوند کبد استبروز می

یر هم وجود های سمی و به تبع آن مرگ و مطغیان مصرف قارچ 85شناسی این نکته را هم یادآور شد: در سال این دکترای قارچ

ای نشده بود، حتی پس از آن کتابی نفر بستری شده بودند، ولی موضوع رسانه 600نفر منجر به فوت و  10داشته که در آن سال 

 .شد داده هم آن مورد در الزم تذکرات و شد منتشر ایران سمی هایقارچ عنوان  با
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گویند اگر قارچ در عوام می های طبیعی دارند، گفت:مصرف قارچوی به مشکالتی که در برخی از جوامع محلی که بیشتر تمایل به 

رود که اشتباه است و حتی دقیقا نوعی داخل چوب رشد کند، کشنده نیست، یا اگر قارچ داخل شیر جوشانده شود سم آن از بین می

 .کندقارچ سمی وجود دارد که روی چوب رشد می

اشت نکنند و مصرف قارچ برد خوراکی مصرف برای طبیعی هایمحل در مطلقا راآصف به هموطنان تأکید کرد: هیچ گونه قارچی 

های قارچ سمی برای گاهشود. همچنین نصب تابلوهای هشداردهنده در رویشای منع میای و گلخانهخارج از خط تولید کارخانه

 .های بهار و پاییز باید اتفاق بیفتدرسانی به افراد به ویژه در فصلاطالع

های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی هم گفت: وزارت جهاد کشاورزی در راستای مرضا تقوی مدیرکل دفتر امور گلخانه و قارچغال

هزار تن قارچ را با دادن تسهیالت و  150تولید محصول سالم و در دسترس قرار دادن آن برای مردم ظرفیت بیش از تولید ساالنه 

دهند تا در محیط های طبیعی از قارچ وحشی استفاده کنند که برخی افراد همچنان ترجیح می مجوز ایجاد کرده است، اما متأسفانه

کیلوگرم  1.200وی در مورد سرانه مصرف قارچ در کشور گفت: سرانه مصرف ما ساالنه .شودتبعات آن منجر به چنین مسائلی می

وزارت  های وحشی دارند گفت:که تمایل به مصرف قارچوی خطاب به افرادی .کیلوگرم است 4است که این در کشورهای اروپایی 

 فراهم را کوچک حجم در حتی تولید زمینه مجوز و تسهیالت ارائه با روستاها در افراد برای که دارد را این آمادگی کشاوری  جهاد

 هابارش الاحتم با که چرا. نباشند خود اشتغال رفتن بین از نگران کنند،می قارچ برداشت به مبادرت فصلی طور به که افرادی و کند

به گزارش خبرنگار فارس طی یک .های سمی در سطح منابع طبیعی وجود داردآتی باز هم احتمال افزایش رشد قارچ هایهفته در

 هک شد گزارش کشور غربی  هایهای منجر به بستری شدن و یا حتی پیوند کبد در استانماه اخیر مواردی از فوت یا مسمومیت

های خوراکی این ذهنیت را در بین مردم به وجود آورد که ممکن است قارچ دیگر طرف از اما برانگیخت، را هارسانه ساسیتح

های خوراکی از نوع قارچ بندی هم سمی باشد و در نتیجه تا حدی از مصرف این محصول امتناع شد. این در حالی است که قارچبسته

 .یابد، هیچ مشکلی برای مصرف نداردای پرورش میتوجه به اینکه در محیط گلخانه ای کامال غیرسمی بوده و بادکمه

https://www.farsnews.com/news/13970301000722/%D9%8 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۴تاریخ: 

 توان اعالم کردخسارت سرمازدگی به باغات کشور/ برآورد دقیقی از میزان تولید محصوالت باغی نمی

توان آمار دقیق میزان خسارت ناشی از سرمازدگی اخیر و تولید محصوالت بندی نهایی نمیمعاون وزیر جهادکشاورزی گفت: تا جمع

صنعت،تجارت و   خبرنگار با وگوگفت در اون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزیمحمدعلی طهماسبی مع.باغی را اعالم کرد

اظهار کرد: تا  باغداران،درباه آخرین وضعیت خسارت سرمازدگی اخیر به  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .توان آمار دقیقی از میزان تولید محصوالت مختلف بخش باغبانی اعالم کردبندی نهایی به منظور شفافیت ارقام، نمیجمع

ها ای بود که در برخی استانوی افزود: سرمازدگی، افت شدید دما، یخبندان، تگرگ و سیل در اواخر فروردین ماه از حوادث غیرمتقربه

طهماسبی با اشاره به اینکه ستاد بحران کشور در حال پیگیری .هایی به وجود آورد که تا کنون نظیر آن در کشور رخ نداده بودحرانب

 زا دولت  رودمی انتظار  برآورد خسارت است، بیان کرد: با توجه به آنکه گردش نقدینگی کشاورز و باغدار یکبار در سال است،

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اواخر اسفند ماه سال گذشته، به دلیل تغییرات اقلیمی و .ای کندویژهنندگان حمایت تولیدک

 پسته درجه رسید که گرمازدگی به اکثر محصول 32تا  30درجه حرارت در بسیاری از مناطق باغات پسته استان کرمان به باالی 

 .ها شدوانهاین استان خسارت وارد کرد و باعث خشکی و پوکی ج

 .وی تصریح کرد: گرمای بیش از حد دما در اواخر اسفند و اوایل فروردین موجب عدم تأمین نیاز سرمایی درختان شد

https://www.yjc.ir/fa/news/6525559/%D8%AE%D8%B3%D8%A7 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۶تاریخ: 

 واحدهای تولیدی قارچ در آستانه تعطیلی

ها، بسیاری از واحدهای تولیدی قارچ را در آستانه های ناشی از مصرف قارچ های سمی و اطالع رسانی نادرست برخی رسانهمسمومیت

 .تعطیلی قرار داده است

طی یک ماه اخیر،برخی جوامع روستایی و ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

منابع طبیعی کردند که این امر منجر  گردشگران اقدام به جمع آوری و مصرف قارچ های سمی از عرصه ها و رویش های

 .تشنج،مشکالت کبدی و حتی از دست دادن جان بسیاری از هموطنان در استان های کرمانشاه، کردستان و غربی کشور شد  به

 نادرست رسانی اطالع سبب به سمی های قارچ از ناشی اخیر های مسمومیت  ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود چرا که موضوع

 .دارند هراس نیز  بسته بندی شده مصرف قارچ خوراکی از خانوارها روزها این که است رسیده جایی به ها رسانه برخی

 مصرف هدرحالیک است زده دامن صنف این فعاالن ورشکستگی و بازار کسادی بر اخیر موضوع  با وجود رتبه برتر ایران در تولید قارچ،

 .ندارد مشکلی گونه هیچ خوراکی های قارچ

حال برای اطالع از آخرین وضعیت تولید قارچ در واحد های تولیدی و شرایط بازار به سراغ مسئوالن امر می رویم چرا که موضوع 

 .باشند سمی نیز خوراکی های قارچ است ممکن که  اخیر این ذهنیت را در میان افراد به وجود آورده است

با بیان  ،صنعت،تجارت و کشاورزیغالمرضا تقوی مدیر کل دفتر امور گلخانه،گیاهان دارویی و قارچ خوراکی در گفت و گو با خبرنگار 

به رویش فزاینده و طغیان  اینکه مصرف قارچ های خوراکی مشکلی ندارد، اظهار کرد: شرایط مساعد جوی و بارش های اخیر منجر

در کوهستان ها شد. در روزهای اخیر،تعدادی از گردشگران در جوامع روستایی با مراجعه به کوه ها و مراتع اقدام  قارچ های سمی

 .شد ها بیماری از سری یک پیدایش به منجر امر  به جمع آوری ، مصرف و توزیع قارچ های کوهی در گذرگاه ها کردند همین

گفته وی مردم پس از جمع آوری این محصوالت، تصورات غلطی مبنی بر تشخیص سمی و غیر سمی بودن قارچ های رویشی در به 

 می قرار استفاده  در کشور مورد هزارتن قارچ 150تقوی با بیان اینکه ساالنه .کوه با استفاده از ابزارهای بصری و تجربی دارند

 عرصه و ها کوه از را خود مصرفی قارچ بخواهند مردم که ندارد وجود داخل در کمبودی هیچمصرف، سرانه به توجه با: گیرد،افزود

این مقام مسئول ادامه داد: قارچ های پرورشی در محیطی پاستوریزه و کامال بهداشتی تولید می شود که .کنند تامین طبیعی های

گفته وی تشخیص قارچ های سمی و غیر سمی در عرصه های  به.ندارد مجوز دارای تولیدی های قارچ به ارتباطی هیچ  این موضوع

ریم که از جمع آوری و مصرف دا تقاضا افراد از خاطر همین به  طبیعی امکان پذیر نیست و صرفا در آزمایشگاه ها صورت می گیرد

های خوراکی ادامه داد: با مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ .قارچ های عرصه های منابع طبیعی اجتناب کنند

در شرایط پاستوریزه در روستاها تمامی امکانات از لحاظ منابع مالی و دانش فنی در  تولید قارچ خوراکی توجه به آنکه در زمینه

زه یاختیار افراد قرار می گیرد،بنابراین انتظار می رود که افراد از جمع آوری این گونه قارچ ها دست بردارند و به تولید در شرایط پاستور

 .روی آورند

راکی به فروشگاه های معتبر مراجعه کنند و زمان خرید بسته بندی قارچ از نظر نام و نشان به گفته وی افراد برای تهیه قارچ های خو

 .و آدرس را کنترل کنند

 قارچ پرورشی مشکلی برای مصرف ندارد

ای اخیر، ،گفت: در روزهصنعت،تجارت و کشاورزیعلی صدیق پناه رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ در گفت و گو با خبرنگار 

کردند که به سبب بروز برخی  قارچ های بیابانیبرخی از جوامع روستایی و محلی فاقد تخصص الزم اقدام به جمع آوری و مصرف 
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ر زمینه پرورش قارچ در وی با اشاره به اینکه هزار واحد تولیدی د.بیماری ها این امر نگرانی هایی در میان آحاد جامعه ایجاد کرد

روز اخیر، منجر به ورشکستگی بسیاری از واحدها شده است چرا که اورژانس کشور  20کشور مشغول فعالیت هستند، افزود: اتفاقات 

با  صدیق پناه.به طور دائم از تعداد فوتی ها و افراد در صف پیوند کبد اطالع رسانی می کند و این امر بر نگرانی افراد دامن می زند

گفت: مسمومیت و مرگ و میر  قارچ های مصرفی انتقاد از اطالع رسانی نادرست رسانه ها در زمینه مسمومیت افراد در استفاده از

 سازی معدوم از  افراد، ارتباطی به قارچ های پرورشی دارای پروانه تولید از وزارت جهاد کشاورزی ندارد.خبرهای نادرست منتشر شده

به گفته این مقام مسئول با وجود آنکه قارچ های پرورشی .است داشته بسزایی تاثیر تولیدی های واحد زیان بر دیتولی فله های قارچ

در محیطی کامال بهداشتی و استاندارد تولید می شود، جای هیچ گونه شک و تردید نسبت به مصرف آنها وجود ندارد چرا که محیط 

وی ادامه داد: از واحد های .در صورت قرار گرفتن در محیط نامناسب بیمار می شودپرورش این قارچ ها همانند نوزادی است که 

در بازار می کنند، تقاضا داریم که روی نایلون های خود کد و لیبل بهره برداری را درج  توزیع قارچ های فلهتولیدی که اقدام به 

 .کنند تا با آگاهی از آدرس واحد تولیدی، شکی در خرید به وجود نیاید

هزار تن قارچ خوراکی در کشور تولید می شود، اظهار کرد: با وجود آنکه چند هزار  150صدیق پناه با بیان اینکه ساالنه حداقل 

میلیارد تومان در این زمینه سرمایه گذاری شده است و حتی برخی واحد ها از اعتبارات بانکی استفاده کردند؛ بنابراین اظهارات غیر 

 .امتناع از خرید قارچ های فله، زندگی پرورش دهندگان و تولید ملی را به خطر می اندازدکارشناسی مبنی بر 

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه قارچ تولیدی جوابگوی نیاز کشور است از افراد تقاضا 

ب کنند چرا که تشخیص قارچ های سمی و سالم در طبیعت داریم که از مصرف قارچ های موجود در مراتع و کوهستان ها اجتنا

 .امکان پذیر نیست

https://www.yjc.ir/fa/news/6545095/%D9%88%D8%A7%D8%AD% 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۵تاریخ: 

ایران سومین تولیدکننده گردو در جهان/عملکرد تولید گردو با اصالح و نوسازی باغات به میانگین جهانی 

 نزدیک می شود

مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: با اصالح و نوسازی باغات گردو، میانگین عملکرد این 

 .نی نزدیک می شودمحصول به میانگین جها

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، شکراله حاجی وند گفت: در  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .تن در هکتار است 2.5تا  1.5حال حاضر عملکرد گردو در ایران 

از سال گذشته در کشور آغاز شده است، اظهار داشت:  اصالح و نوسازی باغاته سرشاخه کاری گردو به منظور وی با بیان این ک

هکتار در این استان ها  20برای تحقق این هدف، باغات مادری گردو در همدان و کرمانشاه برای دستیابی به اندام تکثیری در سطح 

خراسان رضوی، اردبیل و کردستان باغات مادری تامین کننده اندام تکثیری گردو نیز به حاجی وند افزود: در استان های .احداث شد

وی تصریح کرد: سرشاخه کاری گردو به منظور جلوگیری از خسارت .میزان یک هکتار در هر یک از این استان ها احداث شده است

ر میوه های سردسیری و خشک معاونت باغبانی گفت: مدیرکل دفتر امو.انجام می گیرد باغات گردو سرما و ارتقای سطح اقتصادی

وی ادامه داد: در سرشاخه .باغات گردو در ایران اغلب بذری هستند و از این رو عملکرد این باغات نسبت به میانگین جهانی کمتر است

 .قاوم ترند استفاده می شودکاری، از ارقام تجاری که عملکرد باالیی دارند و در برابر تنش های اقلیمی نسبت به ارقام بذری، م

وی از برنامه ریزی .حاجی وند در عین حال اذعان داشت: ما از ارقام بومی کشور نیز در بعضی استان های کشور استفاده می کنیم

خبر داد و گفت: عمده اصالح و نوسازی شامل مدیریت  97هزار هکتار از باغات گردو در کشور در سال  10برای اصالح و نوسازی 

نزدیک به  97مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت باغبانی تصریح کرد: در سال .باغ و سرشاخه کاری است کف

وی سطح باغات گردو .می شوند 3هزار هکتار توسعه باغات گردو در کشور خواهیم داشت که به طور عمده جایگزین باغات درجه  2

 .هزار تن گردو تولید شد 260حدود  92و گفت: از این سطح در سال هزار هکتار عنوان کرد  157در کشور را 

وی اظهار داشت: ایران از نظر .میلیون تن عنوان کرد 3میلیون هکتار و میزان تولید را  1.2حاجی وند سطح باغات گردو در جهان را 

هزار هکتار  425حاجی وند تصریح کرد: چین با .سطح کشت باغات گردو مقام دوم و به لحاظ تولید مقام سوم جهان را در اختیار دارد

 .هزار هکتار به ترتیب رتبه های نخست و سوم را به لحاظ سطح زیر کشت به خود اختصاص داده اند 110و آمریکا با 

 .تن گردو در جایگاه نخست و دوم تولید هستند 518میلیون تن و آمریکا  1.6وی افزود: چین با تولید ساالنه 

https://www.yjc.ir/fa/news/6545742/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۷تاریخ: 

 درصد باغات سرمازده بیمه هستند ۳0فقط 

 .درصد دارای پوشش بیمه ای هستند 30 فقط باغات سرمازده در کشور، ران گفت: از کلهیئت مدیره اتحادیه باغدارئیس 

 با: فتگ باغداران اتحادیه مدیره هیئت رئیس به نقل از صدا و سیما، کمال یدالهی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

ک نامه به رئیس ی قالب در درخواستی در کشور در اثر سرمای بهاره، باغات آسیب دیده از اعظمی بخش نبودن، بیمه به توجه

مجلس شورای اسالمی ارسال شده که در آن درخواست باغداران درخصوص تعیین تمهیداتی برای جبران زیان این جمهور و رئیس 

افزود: این  اکثر باغات آسیب دیده کوچک و صاحبان آنها دارای سرمایه اندک هستند وی با اشاره به اینکه.افراد بیان شده است

باغداران به بانکها بدهکار بوده و اکثر وامهای آنها سررسید شده است که یکی از درخواستهای موجود در نامه بخشش سود وامها و 

 .تمدید فرصت یک ساله به باغداران برای پرداخت اقساط است

دولت می تواند از محل مدیریت بحران به باغداران کمک کرده و بخشی از زیان  ادامه داد: با توجه به خسارت ایجاد شده، یداللهی

 .ایجاد شده را جبران کند که این پیشنهاد نیز در نامه بیان شده است

ه صندوق بیمه پیشنهاد تحویل سیستم گفت: ما ب باغدارانهیئت مدیره اتحادیه باغداران با اشاره به اهمیت بیمه برای رئیس 

 .جلوگیری از سرما بجای غرامت را ارائه کرده ایم که البته با آن موافقت نشده است

همچنین شکر اهلل حاجی وند، مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در ادامه این ارتباط تلفنی با تاکید 

 .ز باغات کشور گفت: این نوسازی در سالهای گذشته در بسیاری از باغات کشور شروع شده استبرضرورت اصالح و نوسازی بسیاری ا

دستورالعمل مبارزه با سرما در این ستاد تدوین و با امضا  :وی با اشاره به تشکیل ستاد مبارزه با سرما در وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .وزیر جهاد کشاورزی به سراسر کشور ارسال شده است

های درحال اجرای وزارت جهاد کشاورزی دانست حاجی وند نصب سیستم های مبارزه با سرما در باغات بصورت آزمایشی را از طرح

است که براساس استقبال  تگرگو ادامه داد: این سیستم ها شامل چاهک های مخصوص، بخاری های باغی و سامانه مبارزه با 

های کشت گردوهای مقاوم به افزود: به دلیل حساسیت باالی گردو در مقابل آسیب طرحوی .باغداران در این نقاط نصب شده است

 .سال زمان است 2سرما در کشور و پیوند سرشاخه تغییر رقم گردو انجام شده است که برای به نتیجه رسیدن نیازمند 

 .ترویج گسترده خواهد افتادحاجی وند گفت: ما به دنبال افزایش سهم بیمه باغداران هستیم که این اتفاق با 

https://www.yjc.ir/fa/news/6547863/%D9%81%D9%82%D8%B7 
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 تولیدات باغی
 ایران اکونا - 1۳۹۷خرداد / /  ۰۵شنبه , 

 ایران سومین تولیدکننده گردوی جهان است

مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی، با بیان اینکه ایران سومین تولیدکننده گردوی جهان است، گفت: با اصالح و نوسازی یک 

 .باغات گردو، میانگین عملکرد این محصول به میانگین جهانی نزدیک می شود

تن  2.5تا  1.5حاضر عملکرد گردو در ایران به گزارش ایران اکونا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شکراله حاجی وند گفت: در حال 

وی با بیان این که سرشاخه کاری گردو به منظور اصالح و نوسازی باغات از سال گذشته در کشور آغاز شده است، .در هکتار است

هکتار در  20 اظهار داشت: برای تحقق این هدف، باغات مادری گردو در همدان و کرمانشاه برای دستیابی به اندام تکثیری در سطح

حاجی وند افزود: در استان های خراسان رضوی، اردبیل و کردستان باغات مادری تامین کننده اندام تکثیری .این استان ها احداث شد

 .گردو نیز به میزان یک هکتار در هر یک از این استان ها احداث شده است

 .رما و ارتقای سطح اقتصادی باغات گردو انجام می گیردوی تصریح کرد: سرشاخه کاری گردو به منظور جلوگیری از خسارت س

مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت باغبانی گفت: باغات گردو در ایران اغلب بذری هستند و از این رو عملکرد 

 .این باغات نسبت به میانگین جهانی کمتر است

عملکرد باالیی دارند و در برابر تنش های اقلیمی نسبت به ارقام بذری، مقاوم وی ادامه داد: در سرشاخه کاری، از ارقام تجاری که 

 .ترند استفاده می شود

 .حاجی وند در عین حال اذعان داشت: ما از ارقام بومی کشور نیز در بعضی استان های کشور استفاده می کنیم

خبر داد و گفت: عمده اصالح و نوسازی  97در کشور در سال  هزار هکتار از باغات گردو 10وی از برنامه ریزی برای اصالح و نوسازی 

 .شامل مدیریت کف باغ و سرشاخه کاری است

هزار هکتار توسعه باغات گردو  2نزدیک به  97مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت باغبانی تصریح کرد: در سال 

 .می شوند 3درجه در کشور خواهیم داشت که به طور عمده جایگزین باغات 

 .هزار تن گردو تولید شد 260حدود  92هزار هکتار عنوان کرد و گفت: از این سطح در سال  157وی سطح باغات گردو در کشور را 

 .میلیون تن عنوان کرد 3میلیون هکتار و میزان تولید را  1.2حاجی وند سطح باغات گردو در جهان را 

 .ت باغات گردو مقام دوم و به لحاظ تولید مقام سوم جهان را در اختیار داردوی اظهار داشت: ایران از نظر سطح کش

هزار هکتار به ترتیب رتبه های نخست و سوم را به لحاظ سطح زیر  110هزار هکتار و آمریکا با  425حاجی وند تصریح کرد: چین با 

 .کشت به خود اختصاص داده اند

 .تن گردو در جایگاه نخست و دوم تولید هستند 518تن و آمریکا  میلیون 1.6وی افزود: چین با تولید ساالنه 

http://iranecona.com/84203/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8% 
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 فارس - ۹۷/۰۲/۳1 : تاریخ

 کنیمدرصد خوراک صنعت طیور را وارد می 90مرغ الین آرین؛ سرمایه ملی که در حال نابودی است/ 
  .های اروپایی آمریکایی قرار داردامنیت غذایی و زنجیره تامین صنعت مرغ کشور بر خالف سیاست اقتصاد مقاومتی در دست شرکت 

اردیبهشت  25شنبه شب سه «ضرورت خودکفایی در زنجیره تولید مرغ»، برنامه هفته اخیر ثریا با موضوع خبرگزاری فارسبه گزارش 

فرد مدیر سابق مجتمع مرغ الین ایران، محمدمهدی خورشیدوند دامپزشک و با حضور محمدحسین انصاری 1397ماه سال 

در ثریای این هفته به ضرورت احیای .به روی آنتن شبکه یک سیما رفت« های انگلیسیجوجه»ینانلو کارگردان مستند محمدهادی ا

های های خودکفایی صنعت مرغ کشور و چالش جوجهمجتمع مرغ الین آرین، تولید مرغ الین بومی ایرانی و بررسی مشکالت و ظرفیت

مقصودی پیرامون موضوع برنامه خاطرنشان کرد: اگر به این موضوع توجه شود، دست .انگلیسی با امنیت غذایی مردم پرداخته شد

هاست. شاید موضوع برنامه برای های مختلف کوتاه خواهد کرد که صنعت مرغ یکی از آن عرصهدشمن را در تحریم ایران در حوزه

پیش از شروع گفتگو اینانلو در .این صنعت چیست اکثر مردم عجیب باشد که وقتی در کشور مرغداری داریم، منظور از وابستگی در

 .های آن با مرغداری سنتی و مفهوم مرغ الین توضیحاتی را ارائه دادهای مرغداری صنعتی و تفاوتباره ویژگی

 شودها میتر مرغاصالح نژاد موجب رشد سریع

رابر میانگین مصرف جهانی و چند برابر مصرف کنند که دو بهزار تن گوشت مرغ مصرف می 250میلیون و  2مردم ایران ساالنه 

 200میلیارد و  1کند. در کشور ما کیلوگرم مرغ مصرف می 28طور متوسط در سال بسیاری از کشورهای دنیاست. هر ایرانی به

 .شودمیلیون قطعه جوجه یک روزه تولید می

کنند، در حالی که در مرغداری ضه به بازار مصرف رشد میروز در حد عر 45الی 35ها ظرف این پژوهشگر افزود: با اصالح نژاد مرغ

 .رسند که قابل مصرف باشندها پس از شش ماه یا یک سال به رشدی میسنتی مرغ

 .کنندها ظرف این مدت کوتاه رشد میها مرغکنند با تزریق هورمونمقصودی افزود: اکثراً فکر می

رسد. البته به کیلوگرم می 5الی  4روز به  56ایم که در وجه یک روزه به مرغی رسیدهاینانلو گفت: با اصالح نژاد در حال حاضر از ج

 .درصد کمتر از وزن گفته شده است 30رسد کننده میخاطر حذف پر، امعا و احشا، پا و تاج آنچه به دست مصرف

ل افتد. نسح نژاد در چهار نسل اتفاق میدر مورد مفهوم مرغ الین توضیح داد: فرآیند اصال« های انگلیسیجوجه»کارگردان مستند 

منظور از نسل الین مرغ یا خروسی است که یک یا چند .شود نسل الین استنژاد در آن انجام می ترین نسلی که اصالحاول و مهم

ظور است و منهای گوشتی را ضریب تبدیل باالی آنههای مرغویژگی خاص و برجسته در آن بروز و ظهور یافته است. یکی از مشخصه

 .اش به گوشت استاز ضریب تبدیل بازده مرغ در تبدیل غذای مصرفی

کنند تا نسلی را با های مثبت را در نژادهای مختلف مرغ پیدا و آنها را با هم تلفیق میمقصودی یادآوری کرد: در واقع ویژگی

مربوط  (B و A) داریم که دو الین (D و A ،B ،C) الین اینانلو توضیح داد: معموالً چهار.ها پرورش دهندای از این ویژگیمجموعه

خروس  A گذاری در دسته صفات مادری قرار دارند. سپس از الینآوری و دو الین دیگر مثالً تخمبه صفات پدری هستند، مثالً گوشت

شوند. گرفته و با هم جفت می مرغ D خروس و از الین C شوند و به همین ترتیب از الینمرغ گرفته و با هم جفت می B و از الین

شوند که در نهایت مرغ انتخاب و با هم جفت می 100خروس  15وی افزود: به ازای هر .دهنداینها نسل دوم یا اجداد را تشکیل می

به دست  ABCD آید که نسل سوم یا والدین هستند. از جفت کردن والدین جوجه یک روزهبه دست می AB و خروس CD مرغ

 ترینهای برجسته چهار الین )نسل اول( است و در بین چهار نسل شرح داده شده مهماین جوجه مد نظر ما و دارای ویژگی آید کهمی

 .نسل الین است
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 هلندی ها با وجود گرفتن هزینه های گزاف به مابقی تعهداتشان عمل نکردند

، مرغ 50اشاره کرد و گفت: قبل از انقالب و اوایل دهه  فرد در آغاز صحبتش مختصری به تاریخچه ورود مرغ الین به ایرانانصاری

هزار قطعه جوجه از  11ها های الین را آوردند و شدند. بعد هلندیالین وارد ایران شد که در حوالی قزوین ده کدخدا نگهداری می

هزار مترمربع فضای  150یم با گذاری عظهکتار و سرمایه 1130کنار با مساحت هلند خریداری و در منطقه وسیع و بکری در بابل

وی در ادامه بیان کرد: در دو سال مدیریتم در مجتمع مرغ الین آرین شاهد بودم که برخالف .مرغداری و ساختمانی کار شروع شد

ن های الیها و شکست این پروژه در هند و جاهای دیگر با همت نسل فداکار آنجا با وجود مشکالت گوناگون مرغبینی هلندیپیش

ها با وجود اینکه هزار قطعه جوجه دیگر به عنوان پشتیبان به فیروزکوه آورده شود که هلندی 11حفظ شدند و از بین نرفتند.قرار بود 

طور ناگهانی با همه اند بهو موفق شده ها بر آمدهخوبی از پس نگهداری مرغها بهپول خوبی هم گرفته بودند وقتی دیدند ایرانی

گیرند خورند و اینها پولشان را میها شکست میشان این بود که ایرانیبینیمقصودی گفت: در واقع پیش.ایران رفتندتجهیزاتشان از 

 .روندو می

 ایران جزو شش کشور جهان دارنده مرغ الین است

 .کردماشتیم احساس غرور میهای الینی که در جهان اسالم فقط ما آنها را دفرد گفت: در دو سالی که آنجا بودم از وجود مرغانصاری

در مجموع در دنیا شش کشور هشت الین را دارند که امریکا و فرانسه دو الین و بقیه مثل آلمان و انگلیس یک الین را دارند. ایران 

ا ها با ایران بسته بودند از آنهوی گفت: ده سال پیش طبق قراردادی که هلندی.هم یکی از آن شش کشور است و یک الین دارد

تواند مانند نمی GGP .بین الین و اجداد( بدهند) GGP ها نپذیرفتند و قبول کردند به ماخواسته شد به ما الین بدهند که هلندی

ها از بین ببریم، دهند که ما الینمان را با نظارت هلندیمی GGP ها پذیرفتند به شرطی به ماالین مثل خودش را تولید کند. هلندی

 .اییه هستهکامالً مشابه قض

 میلیارد تومان اعتبار برای احیای مجتمع الین آرین 15

شود، خوردم توجهی به این ثروت بزرگ نمیمدیر مجتمع مرغ الین آرین بودم و افسوس می 1392تا  1390فرد گفت: از سال انصاری

 .به آنجا رسیدگی شود اما در عین حال امام جمعه آن منطقه و امام جمعه بابل با تمام وجود حمایت کردند تا

میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی و نوسازی الزم دارد و اگر حمایت شود تولید آن قابل رقابت  15وی مطرح کرد: مجتمع الین آرین 

 یآید، بلکه بحث به وجود آمدن فضابا کشورهای دیگر خواهد بود. االن بحث این نیست که چرا اجداد از جاهای دیگر و انگلیس می

ای بازار را در دست گرفتند.وی یکی از موانع یابی حرفههای خارجی در ایران با بازاریابی و مشتریشرکت.خالی در این عرصه است

کننده مجتمع مرغ الین آرین دانست و توضیح داد: چون آنجا یک مجموعه دولتی بود عدم جذب مشتری را بوروکراسی خسته

 .سطی بفروشدتوانست محصولش را نسیه یا قنمی

شان کرد: این شرکت در زمینه آموزش گوی سبقت را خاطرن ایران در راس انگلیسی شرکت موفقیت دالیل از یکی مورد در انصاری 

های آموزشی بین روستاییان آنها را جذب خود کرد. وی علت دیگر عدم اقبال از مجتمع مرغ الین آرین دیاز ما ربود و با توزیع سی

 .ها مطرح ساختهای مرغوب بین مشترینامناسب جوجهرا توزیع 

 درصد بازار ایران در اختیار مرغ الین آرین بود ۸۵، ۱۳۸۵تا سال 

درصدی مرغ الین آرین به زیر  85درصد بازار ایران در اختیار مرغ الین آرین بود. هم اکنون بازار  85، 1385مقصودی گفت: تا سال 

 .های اروپایی استمرغ کشور در اختیار شرکت درصد رسیده و سر زنجیره صنعت 1

     وی پرسید: اهمیت داشتن گله مرغ و حتی رسیدن به الین بومی ایرانی چیست؟
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 روز و سالم ضروری استهای الین بهبرای خودکفایی و مقرون به صرفه بودن در تولید مرغ وجود گله

 .روز و سالم ضروری استهای الین بهید مرغ وجود گلهخورشیدوند: برای خودکفایی و مقرون به صرفه بودن در تول

مجتمع الین آرین یکی از اسناد افتخار ملی است که رها شده است و در حال حاضر الین آرین با مختصات موجود در صنعت طیور 

سفید  گوشت ضامن امنیت زیستی است. بعد از جنگ تحمیلی الگوی مصرف تغییر کرد و با جهش چشمگیری مردم به سمت مصرف

کننده داخلی الزم است اولین حلقه زنجیره تولید مرغ یعنی وی تأکید کرد: برای پاسخ به تقاضای باالی مصرف.و مرغ روی آوردند

مقصودی در خصوص ظرفیت صادرات در صنعت مرغ افزود: یکی دو سال قبل در شرایط نوسان .الین را خودمان در دست بگیریم

های آنجا در حال ورشکستگی های مرزی همسایه با عراق به آن مناطق رفتیم. اکثر مرغداریدی از استانقیمت مرغ برای تهیه مستن

 18، 17بودند. در حالی که در فاصله دو سه ساعته تا بغداد بازار عالی برای صادرات مرغ ایران وجود داشت و در آنجا مرغ کیلویی 

توانستیم مرغمان راحتی میهزار تومان بود و ما به 7، 6وقع در ایران مرغ کیلویی رسید که همان مهزار تومان در حالی به فروش می

وی گفت: در کشورهای عراق و عمان قیمت مرغ بیش از دو برابر و .هایمان را از ورشکستگی نجات دهیمرا صادر کنیم و مرغداری

های عرضه شده بین دارد. در این کشورها اندازه مرغ حتی سه برابر ایران بود و فرصت صادراتی بسیار خوبی برای کشور ما وجود

 .گرم بود 1500گرم تا  1100

 کنیمدرصد مواد غذایی مورد نیاز طیور را وارد می 90بیش از 

های الینی که گرم است. مرغ 1500الی  1300المللی وزن مرغ اصطالحاً جوجه کبابی بین فرد گفت: در استانداردهای بینانصاری

مدیر سابق مجتمع .رسدآورده شده بود، از همین نوع جوجه کبابی بود. این نوع بسیار پرخور است و به سرعت به وزن می برای آرین

های گوشت قرمز و سفید گفت: در دنیا این تفاوت دو و حداکثر سه برابر است، اما در ایران این مرغ الین آرین در مورد تفاوت قیمت

پذیری ما را در صادرات نشان فرد خاطرنشان کرد: این موضوع یکی از معایب ماست و آسیبانصاری.رسدتفاوت به نه الی ده برابر می

شود، چون اش افزایش یابد توجهی بدان نمیرود گوشت سفید هر چه هزینهدهد، زیرا وقتی قیمت گوشت قرمز خیلی باال میمی

ها باید گونه نیست و در قیمتدر صورتی که در بازار جهانی این .رداش را داهمچنان به خاطر باال بودن قیمت گوشت قرمز مشتری

درصد مواد  90وی افزود: بیش از .را طوری اصالح کنیم که مقرون به صرفه باشد (FCR) پذیر بود و ضریب تبدیل غذاییرقابت

های راس و کاب با قیمت پایین بازار جوجههای کنیم که تحت تأثیر دالر است. از طرفی حضور جوجهغذایی مورد نیاز طیور را وارد می

 .آرین را در ایران بسیار کاهش داده است

 فرد: ایران رتبه ششم جهان را در تولید گوشت مرغ داردانصاری

زایی شرح داد: ایران رتبه ششم را در تولید عضو شورای نظام دامپزشکی کشور با اشاره به فرصت بسیار خوب صادرات و اشتغال

آیا دلیل خاصی هست که وزن استاندارد مرغ عرضه شده در بازارهای جهانی »وی در پاسخ به این پرسش که .جهان دارد گوشت مرغ

های تنفسی روز بیماری، خصوصاً بیماری 35گفت: دو علت عمده وجود دارد که یکی اینکه پس از  «گرم باشد؟ 1500تا  1300بین 

ا وارد بدن هبیوتیکشود که آنتیهای قوی مصرف میبیوتیکهای تنفسی طیور آنتیاریآید. برای مقابله با بیمبه سراغ طیور می

 .شودها و ایجاد مقاومت دارویی در آنها میگونه مرغکنندگان اینمصرف

 همه کارشناسان حوزه سالمت اذعان دارند مرغ سنگین برای سالمتی مضر است

های شود که به صرفه و قابل رقابت با مرغهای کم عرضه میاست که در وزن در ادامه مقصودی گفت: ویژگی مرغ الین آرین این

های خارجی توانند با مرغهای آرین میهایی با وزن استاندارد جهانی برود مرغخارجی است. چنانچه ذائقه بازار ایرانی به سمت مرغ

 .گرم به باال رفته است 1800تر و های سنگینرقابت کنند، اما به هر دلیلی بازار ایران به سمت مرغ
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وی تأکید کرد: همه کارشناسان حوزه سالمت اذعان دارند مرغ سنگین برای سالمتی مناسب نیست. ذائقه ایرانی باید به سمت 

یس لها از ابتدای آن در اختیار خود ماست و نیاز به واردات مرغ الین از فرانسه، انگتر برود که زنجیره تولید این مرغهای سبکمرغ

تر علت اینکه در بازار مرغ سبک یا وجود ندارد یا خیلی کم مجری ثریا پرسید: با وجود تأکیدات مبنی بر خرید مرغ سبک.و... نیست

 هست چیست؟

خورشیدوند توضیح داد: در مورد محصوالت سالمت محور همواره از طرف سوداگران و سودجویان این حوزه این نگرانی وجود دارد 

گیرد های کالن کشور در پشت درهای بسته انجام میگیریدهند اطالعات دقیق به مردم برسد. خیلی از مسائل و تصمیمیکه اجازه نم

گیرند، در عین حال این نگرانی هست که مسائلی چون امنیت غذایی به کف جامعه بیاید و و مردم چندان در جریان امور قرار نمی

نژاد مرغ آرین مطرح کرد: این نژاد نرمال است و باید برای مردم رفع ابهام شود که چرا وی در خصوص .آن موقع مردم مطلع شوند

های ها و سوپروایزرهای شرکتافتد و بازاریابسهم بازار مرغ الین به زیر یک درصد رسیده است. باید بررسی کرد دارد چه اتفاقی می

 .کنندخارجی چه مسائلی را مطرح می

 شوندارجی از کانال تغییر ذائقه ایرانی وارد میهای خخورشیدوند: شرکت

سازند مرغ الین آرین خوب وزن شوند و مطرح میهای خارجی از کانال تغییر ذائقه ایرانی وارد میاین پژوهشگر تصریح کرد: شرکت

 .رسدگیرد و به وزن باال نمینمی

ادها بالقوه و ژنتیکی توانایی وزن گرفتن باال را داشته روزگی ممکن است برخی نژ 45وی اشاره کرد: بر اساس ضریب تبدیل در 

 .گرم هم قید شده است 2800های راس یا کاب و... رسیدن به وزن های مرغدر کاتالوگ .باشند

 ینشود میانگهایی که در جیره غذایی و نور برای کاهش تلفات میاین پژوهشگر اظهار کرد: در ده روز اول پرورش مرغ به علت احتیاط

روزگی در حالی که  37الی  35گرم متغیر است. در سنین  2400تا  2200وزن در این مدت وزن قید شده در کاتالوگ نیست و بین 

 1970و  1950های الین آرین به کنار مرغرسند، طبق تحقیق انجام شده در مجموعه بابلگرم می 1700های خارجی به وزن مرغ

شود وزن تبدیل شده به گوشت مد نظر است. ضریب تبدیل مرغ الین آرین از مورد تبدیل میوقتی صحبت از ضریب .رسندگرم می

تا  1400روزگی خود به وزن  35مقصودی اضافه کرد: نژاد آرین که در .گیردمشابه نژادهای خارجی در زمان کوتاه پرورش پیشی می

 گویند مرغ خوبیهای خارجی را دارد. بعضی از دوستان میبا مرغ رسد و قابل عرضه به بازار است کامالً توانایی رقابتگرم می 1500

درصد بازار دست  85، 1385شود تا سال دهد. چه میگویند پرورش آن به صرفه نیست و خوب گوشت نمینیست و مرغداران می

رده قضیه تأملی شود. در حال مرغ الین آرین بود و حاال این مرغ چه تغییری کرده است که اقبال به آن کم است. باید به پشت پ

های های پایین مرغفرد توضیح داد: در دو سالی که در مرغ الین آرین بودم در وزنانصاری.شودحاضر در حق مرغ الین آرین جفا می

ی روزگ 35کردیم و چون سالم بودند قابل مصرف بودند و طعم اینها که زیر دارای نقص ژنتیکی را برای اصالح ژنتیکی حذف می

 .روز واکسن کمتری مصرف کرده است 35های غیر از آرین بود، زیرا مرغ زیر شدند بسیار بهتر از طعم مرغکشته می

هاست وزارت جهاد گفتیم سالکنید. ما میشود چرا این ویژگی برجسته مرغ الین آرین را تبلیغ نمیوی افزود: به ما گفته می

ر افتد. دکند، اما در عمل اتفاق خاصی نمیهایی با اندازه استاندارد جهانی تأکید میغکشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور روی مر

 .کنیمنتیجه ما هم به لحاظ اقتصادی و هم سالمتی در این قضیه ضرر می

 عدم حضور دکتر رضایی معاون امور دامی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ثریا

وزارت جهاد کشاورزی ـ که به تازگی منصوب شده است ـ برای شرکت در مستند  مقصودی گفت: ما از رضایی معاون امور دامی

دعوت کردیم و نیامد. همچنین برای حضور در برنامه زنده ثریا از ایشان دعوت کردیم که به بهانه سفر به سیستان و بلوچستان نیامد. 

های سیاسی و نقدهایی که به وزارت نظر از بحثصرف وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه.به هر حال جایشان در این برنامه خالی است
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ها قابل تقدیر است، اما در این شود عملکرد حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حوزه اقتصاد مقاومتی و برخی حوزهجهاد کشاورزی می

خورد و چنانچه رد خاک میخواستیم برنامه عملیاتی وزارت جهاد کشاورزی را جویا شویم که چرا مجتمع مرغ الین آرین دازمینه می

فرد پرسید: چرا با مجری برنامه ثریا از انصاری.شودهای دشمن بیشتر میاین سرمایه استراتژیک ملی نابود شود، قطعاً طمع تحریم

ین بنیان بیرون از وزارتخانه به سمت تولید مرغ الهای گوناگون دانشوجود مراکز متعدد پژوهشی در وزارت جهاد کشاورزی و شرکت

 بومی ایرانی با ضریب تبدیل و مزایای بهتر نرفتیم؟

 خواهدتر فناوری باالیی میآوری اطالعات و از همه مهمهای جمعالمللی، قابلیتتولید مرغ الین بومی ایرانی نفوذ بین

خواهد. مثالً شرکت راس می ریزی وسیعیتواند چندان مدعی باشد، زیرا برنامهفرد پاسخ داد: هیچ کشوری در این زمینه نمیانصاری

آوری کردند. یکی از نژادهایی که از ایران جمع ها را از سراسر جهان جمعانگلیسی، شرکت کاپ فرانسوی و شرکت های آمریکایی ژن

همه  از ترآوری اطالعات و مهمهای جمعالمللی، قابلیتکردند و بردند نژاد گردن لخت بود. تولید مرغ الین بومی ایرانی نفوذ بین

ها در مجتمع مرغ الین آرین متوجه شدیم مهندسین، دکترها و دانشمندان ژنتیک بسیار خواهد.در بررسیتر فناوری باالیی میمهم

وی گفت: به عنوان کسی که شش سال سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی بودم، اراده انجام کار هم در زمان حجتی و هم .خوبی داریم

است، اما باید از این وزارتخانه مظلوم حمایت شود. بودجه و امکانات این وزارتخانه محدود و کم و توقعات از قبل از او وجود داشته 

 .آن باالست

 فرد: باید پروژه تولید مرغ الین بومی ایرانی را یک پروژه ملی دیدانصاری

اقتصاد مقاومتی کارنامه قابل قبولی دارد. باید از  های وزارت جهاد کشاورزی این وزارتخانه دروی اشاره کرد: با وجود تمام محدودیت

 .این وزارتخانه دفاع کرد و از سوی دیگر پروژه تولید مرغ الین بومی ایرانی را یک پروژه ملی دید

راری ططور اضفرد ابراز کرد: موقعی که مدیر مجتمع مرغ الین آرین بودم با پشتیبانی وزارتخانه طرحی را ارائه کردیم که بهانصاری

میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی بدهید یا حداقل گاز بدهید که در صورت کمبود گازوئیل به مشکل برنخوریم. طرح در  15

 .کمیسیون تلفیق مجلس هم تصویب شد، اما درکی که از ضرورت انجام و پیگیری این کار در سطوح باالتر باید باشد نیست

بندی شده برای رفع وابستگی در صنعت مرغ ت جهاد کشاورزی را ارائه برنامه عملیاتی و زمانمقصودی هدف از دعوت از معاون وزار

 .کشور از انگلیس، فرانسه و... مطرح ساخت

هایی نظیر فصل پرورش، ضریب تبدیل و... اشاره و اظهار کرد: یکی از خورشیدوند به ده چالش اساسی در صنعت طیور در زمینه

من کنند. ضبیوتیک و دارو را دریافت میهای سنگین است که دوزهای باالی آنتیوی صنعت طیور مرغترین مشکالت پیش رمهم

 .توانند تأثیراتی مشابه هورمون رشد بر طیور بگذارندها میبیوتیکاینکه این آنتی

هایی که به آنها داده بیوتیکشود، اما آنتیمقصودی مؤکداً گفت: در واقع مستقیماً موادی تحت عنوان هورمون به طیور داده نمی

در گوشت مرغ ماناست و مصرف آن در افراد  بیوتیکخورشیدوند خاطرنشان کرد: آنتی.گذارندشود تأثیرات هورمونی بر آنها میمی

 .شودخصوص کودکان و سالمندان موجب ایجاد مقاومت دارویی میمختلف، به

 مردم سراغ مصرف مرغ های سبک تر بروند

، اندرکار بودند که با تغییر ذائقه و الگوی مصرف مردمگفت: کسانی در به دست گرفتن سر زنجیره تولید مرغ ایران دست خورشیدوند

تر کهای سبشان را تغییر بدهند و سراغ مصرف مرغرسانی دقیق ذائقهمرغ الین آرین را کنار زدند. مردم باید با آگاهی حاصل از اطالع

 .بروند
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ها با هدف تولید مرغ الین در ایران و عرضه به کشورهای منطقه نظیر امریکایی 1355، 1354های کرد: در سال این دامپزشک بیان

العاده ارزشمند از نظر اقتصادی به ترکیه، عربستان و... نژادی را وارد ایران کردند. همزمان با انقالب برای اینکه یک گله الین فوق

 .خوردنددست ما نیفتد اکثرشان را کشتند و 

فرد افزود: تعداد کمی از آنها را که باقی مانده بود به حیدرآباد کرج بردند، اما نتوانستند آنها را نگه دارند و در آن مقطع که انصاری

 .ها در این حوزه در ایران حضور داشتند در آن مجموعه هیچ کارشناس ایرانی نداشتیمامریکایی

 اتصنعت مرغ؛ به نام تولید به کام وارد

گیری های اجداد از کشورهای اروپایی آمدند ابتدا با نیت شکلهایی که برای واردات جوجهمقصودی خاطرنشان ساخت: مجموعه

طور موقت زنجیره تولید را راه شود ما باید بهزنجیره تولید داخلی وارد این عرصه شدند، اما واردات جذابیتی دارد که فراموش می

 .های باالیی را کامل کنیم و به دست خودمان بگیریمهبیندازیم. بعد باید الی

وی افزود: البته دوستان پیگیر هستند، اما هنوز عملیاتی نشده است و واقعیت رو به نابودی نهادن مرغ الین آرین است در حالی که 

نی زنجیره تولید مرغ کشور کامالً درصد بازار در اختیار مرغ الین خارجی است. امیدواریم در سال حمایت از تولید ایرا 99بیش از 

 .ایرانی شود. مردم هم با قدری آگاهی و مشاهده چند مستند مشتاق استفاده از تولید ایرانی هستند

 های خارجیکیفیت باالتر مرغ الین در مقایسه با نمونه

های مشابه خارجی است. تر از نمونهمقاومخورشیدوند به چند شاخصه مرغ الین آرین اشاره کرد و گفت: این مرغ در برابر بیماری 

 .عرض سینه و کیفیت گوشت مرغ الین آرین بیشتر و بهتر از مرغ الین خارجی است

وی در خصوص عدم پیگیری جدی در تولید مرغ الین بومی ایرانی شرح داد: باید دقت کنیم ما داریم مرغ الین و سر زنجیره تولید 

 .فروختند، زیرا آن را داشتیمتر از سایر کشورها به ما می. یک زمانی مرغ اجداد را با قیمتی پایینگیریممرغ کشور را از چه کجا می

کردند، اما این خطر وجود دارد که چنانچه گله مرغ الین آرین نابود شود مقصودی اضافه کرد: چون آن را داشتیم ما را تحریم نمی

 .دشونهایشان علیه ایران مصرتر میآنها بر تحریم

تومان است یک  600، 500مرغ هر عدد تومان در حالی که تخم 300، 200چیوایی تکمیل کرد: فروش جوجه خارجی هر قطعه 

درصد بازار مرغ الین ایران را در  100خواهد استراتژی اقتصادی برای گرفتن سهم کمتر از یک درصد مرغ الین آرین است و می

یجاد انحصار تحریم و هر فشار و تهدیدی برای او آسان خواهد بود. الزم است مسئولین خیلی اختیار خودش بگیرد. در این صورت با ا

 .جدی به این قضیه بپردازند

شان را مقصودی گفت: اینکه سر زنجیره تولید مرغ دست دشمنانمان باشد، قطعاً به نفع و صالح ما نیست و دشمنان بارها دشمنی

 .اندثابت کرده

ها یقین حاصل کنند مرغ الین آرین در کشور از بین رفته د: سود جذاب در واردات تا زمانی است که خارجیخورشیدوند تأکید کر

 .های بسیار باال مرغ را وارد کنیماست و پس از آن باید با قیمت

ق را در ایران خواهید های مشابه مرغ در بازارهای عمان و عرافرد در تکمیل گفته خورشیدوند یادآور شد: در این صورت قیمتانصاری

 .دید

 .خورشیدوند افزود: البته با قدرت خریدی کمتر از کشورهای عربی شاهد چنین وضعیتی خواهیم بود
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های گفت: پس از پخش مستند مرغداران زیادی تماس« های انگلیسیجوجه»مقصودی در خصوص استقبال مرغداران از مستند 

توان الین آرین را تهیه کنیم. چنانچه رسانه ملی همین روند را ادامه دهد امسال می های یک روزهمکرری گرفتند که چگونه جوجه

 .کارهای جدی برای احیای مرغ الین آرین انجام داد

ای جایگاه پنجم و پزشکی رتبه چهارم دنیا را داریم چرا در صنعت دام بویژه مرغ الین مشکالتمان در صنعت فضایی رتبه ششم، هسته

 شود؟حل نمی

کنند نه فقط از فروش جوجه آرین ناراحت نیستند، بلکه در این مسیر فرد اظهار کرد: جاهایی مثل کوثر که اجداد را وارد میانصاری

کنند. در مدت مسئولیتم در مجتمع مرغ الین آرین از سوی کوثر پیشنهاد انجام تحقیقات مشترک با ما داده شد تا مشکالت کمک می

 .الین آرین حل شوند

ی اذعان کرد: در حال حاضر مشکل اصلی نجات دادن مجتمع مرغ الین آرین است و باید آن را مرکزی علمی ـ تحقیقاتی جدا از و

مرغ  های مشابههای پرورش، ژنتیک و تغذیه فعالیت کنیم. در صورت از بین رفتن مرغ الین آرین قیمتمرغداری ببینیم و در حوزه

 .ایران خواهید دید در بازارهای عمان و عراق را در

قدری به مجتمع مرغ الین آرین رسیدگی نشده است که متأسفانه صفات به :عضو شورای نظام دامپزشکی کشور ابراز تأسف کرد

شوند. برای مردم همواره این پرسش وجود دارد که مایی که در صنعت فضایی رتبه ششم، مادری و پدری دارند با هم مخلوط می

 .شودجم و پزشکی رتبه چهارم دنیا را داریم چرا در صنایع خودرو و مرغ الین مشکالتمان حل نمیای جایگاه پنهسته

نیروی  60طور خودمختار ـ البته سرزنش هم شدم ـ مدیر سابق مجتمع مرغ الین آرین افزود: در مدت مسئولیتم در مجتمع به

هستند. در صورتی که باید بیشتر از اینها نیروی متخصص در  های مجتمعتحصیلکرده را جذب کردم که در حال حاضر آنها سرمایه

 .آنجا فعالیت کنند و ما از نظر نیروی متخصص و کارشناس در کشور کم نداریم

بنیان وارد این عرصه شوند و کمک کنند و وزارت جهاد کشاورزی پیگیر وصل کردن های دانشمقصودی مطرح کرد: امیدوارم شرکت

 .گذاری در این زمینه شودایهآنها به مجتمع و سرم

های عملیاتی توسط آنها در صنعت وی در پایان برنامه ابراز امیدواری کرد: بعد از ماه مبارک رمضان با حضور مسئوالن و ارائه برنامه

 .های برنامه ثریا در این زمینه شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بودمرغ و پیگیری

https://www.farsnews.com/news/13970231001084/%D9% 
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 تولیدات دام و طیور 
 فارس - ۹۷/۰۳/۰۵ : تاریخ

فروشند/ نبض بازار سویا و ذرت همچنان در دست آقای  هزار تومان ضرر می ۲مرغداران مرغ را با کیلویی 

 خاص
دهد، اما انحصار واردات نهاده همچنان در دست فردی دبیر کانون مرغداران کشور گفت: با آنکه دولت برای واردات نهاده یارانه می 

  .دهد، قیمت نهاده پایین بیایدکند و اجازه نمیخاص است که به راحتی با بازار بازی می

بار عنوان کشور را از لحاظ چرخه اقتصادی اسف ، وضعیت مرغداریخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی پرویز فروغی در گفت

موقع شرکت پشتیبانی امور دام به بازار، وجود محلی به های غیرمجاز، ورود بیسو، فعالیت مرغداریعدم مدیریت از یک :کرد و گفت

ه در دست یک فرد خاص همه و همه از جمله معضالتی است که سبب شده است که صنعت نام میدان بهمن و انحصار واردات نهاد

با آنکه دولت برای کمک به پایین نگه داشتن قیمت تمام شده محصوالت دامی از  وی تصریح کرد: .مرغداری به خاک سیاه بنشیند

دهد، ها میتومانی را به نهاده 400مانی و اکنون هم یارانه تو 3800ی ااز گران شدن نرخ ارز، ارز مبادله مرغ تا قبلجمله مرغ و تخم

اما متأسفانه فردی خاص )آقای م( که انحصار واردات نهاده از چند سال قبل را با وجود اعتراض بسیاری از فعاالن بخش اقتصادی 

  .بیایددهد قیمت نهاده پایین کند و اجازه نمیهمچنان در دست دارد، به راحتی با بازار بازی می

گذارند، اما نرخ نهاده وارداتی را براساس شان میگیرند و در جیبتومانی را از دولت می 400به گفته فروغی جالب اینجاست که یارانه 

دبیر کانون مرغداران کشور با تأکید بر اینکه قیمت تمام شده مرغداران با قیمت فروش همخوانی  .کنندای محاسبه میارز غیریارانه

سویا و ذرت وجود دارد سبب شده که مرغداران  روزه،د، تصریح کرد: نوسانات شدیدی که در قیمت نهاده از جمله جوجه یکندار

تومان  1300تا  1200هزار تومان و ذرت بین  3وی در ادامه گفت: هر کیلوگرم سویا .اندضرر کنند و اکنون اکثرا ورشکسته شده

هزار  6هزار تومان هم رسیده بود، در نتیجه قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ  3این مسئله تا  شده و قیمت جوجه یکروزه نیز قبل از

توان فروغی در پاسخ به اینکه چه راهکاری را می .اندهزار تومان هم فروخته 4تومان است، اما مرغداران آن را تا هر کیلوگرم  200و 

حد ای نگاه کنیم، دادن مجوزهای بیاگر بخواهیم ریشه ها پیشنهاد داد، گفت:برای جلوگیری از ورشکستگی و از بین رفتن مرغداری

  .و حساب و افزایش تولید سبب شده که نتوانند مازاد را کنترل کنند و در نهایت باعث ضربه زدن به تولیدکننده شد

ر عدم نظارت بر سالمت فعالیت آنها سبب ها فعال در کشور غیرمجاز هستند که عالوه بدرصد از مرغداری 25او این را هم گفت که 

ای به نام وی افزود: از طرف دیگر سامانه .شود که تولید آنها نیز بر بازار سربار شود که باعث ضرر مرغداران مجاز شده استمی

ت سامانه مسکو ها و دامپزشکی باید به آن وصل شوند، اما متأسفانه اینهای گوشتی، کشتارگاهایجاد شده که مرغداری «سماسَت»

دبیر  .گیردتوان میزان تولید را کنترل کرد و از طرف دیگر، وزن و سن مرغ هم تحت کنترل قرار میمانده، چرا که از طریق آن می

های هزار مرغدار در سراسر کشور بخش زیادی از اشتغال 27کانون مرغداران کشور این را هم گفت که در صورت از بین رفتن 

  .شود و باید ارز زیادی دوباره برای واردات مرغ هزینه شودتقیم از بین رفته، سرمایه ملی نابود میمستقیم و غیرمس

https://www.farsnews.com/news/13970305000610/%D9%85%D8%B 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۶تاریخ: 

 هادرصدی نرخ جوجه یکروزه در بازار/انتقاد مرغداران از رشد قیمت نهاده ۳00افت 

تا  500درصدی، 300رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: از حدود یک ماه و نیم اخیر، قیمت هر قطعه جوجه با افت 

صنعت،تجارت وگو با خبرنگار مد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتمح.شودتومان در بازار عرضه می 700

گفت: از حدود یک ماه و نیم قبل روند ، از افت قیمت جوجه در بازار خبر داد و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزی

 .شودتومان در بازار عرضه می 700تا  500درصدی، هر قطعه جوجه یکروزه  300آغاز شد به طوریکه با افت  قیمت جوجه کاهش

د نکنن دهند که جوجه ریزیترجیح می مرغداران ها، کاهش شدید نرخ مرغ و ازدیاد تولیدوی افزود: با توجه به افزایش قیمت نهاده

های پی در پی پرورش دهندگان به گفته یوسفی زیان.رودو در نهایت همین مسئله دلیل اصلی افت قیمت جوجه در بازار به شمار می

رئیس انجمن پرورش دهندگان .را به همراه داشته است صنعت مرغداری مرغ گوشتی، کاهش قیمت جوجه یکروزه و ورشکستگی

ریزی کردند که در ماه رمضان امسال نه تنها قیمت مرغ افزایش نیافت به امید ماه رمضان جوجه مرغ گوشتی ادامه داد: مرغداران

های دامی مرتب های دامی در بازار بیان کرد: قیمت نهادهوی با انتقاد شدید از نوسان نرخ نهاده.رو بودبلکه با افت شدیدی نیز روبه

 100هزار و درصدی به ترتیب یک 15خ هر کیلو ذرت و کنجاله سویا با افزایش در حال افزایش است به طوریکه در یک ماه اخیر نر

و وجود برخی مشکالت در واردات، با  نرخ ارزیوسفی در ادامه افزود: با توجه به نوسان .شودهزار تومان به مرغداران عرضه ی 3و 

های دامی، مرغداران را با مشکالت متعددی قیمت جهانی نهادهرو شدیم و این امر در کنار افزایش های دامی در بازار روبهکمبود نهاده

 .است کرده روروبه  هادر تأمین نهاده

کند، اظهار کرد: با توجه به شرایط این مقام مسئول با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام مقداری نهاده دامی در بازار عرضه می

 .شودمی مشخص مدت بلند در پشتیبانی شرکت سوی زا دامی هاینهاده نامساعد بازار، تأثیر توزیع

در بازار تصریح کرد: با توجه به تعطیلی صادرات،  تولید جوجه یکروزه و گوشت مرغوی در پایان سخنان خود با انتقاد از نامتوازنی 

تولید جوجه یکروزه و گوشت مرغ باید متناسب با میزان مصرف باشد چرا که شرایط کنونی به سبب کاهش قدرت خرید خانوار ، بازار 

د، اما کاهش تقاضا در برابر شوترین پروتئین در سبد خانوار محسوب میبه گفته یوسفی، با وجود آنکه مرغ ارزان.مرغ تعریفی ندارد

 .عرضه منجر به افت فاحش قیمت مرغ در بازار شده است

https://www.yjc.ir/fa/news/6545994/%D8%A7%D9%81%D8%-AA 
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 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۲تاریخ: 

 میلیارد تومان برگ سبز در چین اول بهاره 9۶تضمینی بیش از  خرید

میلیون تومان از  600میلیارد و  96تن برگ سبز چای با ارزش بیش از  558هزار و  39رئیس سازمان چای گفت: تا به امروز 

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

 558هزار و  39درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای چین اول بهاره، اظهار کرد: تا به امروز  ،باشگاه خبرنگاران جوان

میلیون تومان از چایکاران خریداری شد که این میزان نسبت به مدت مشابه  600میلیارد و  96تن برگ سبز چای با ارزش بیش از 

 یک درجه  تن 774هزار و  30درصد برگ سبز خریداری شده معادل  76 به گفته وی،.درصد کاهش داشته است 8سال قبل منفی 

مشغول فعالیت هستند، افزود: تا کنون از مجموع  کارخانه چای سازی 53روزبهان با بیان اینکه .است دو درجه تن 384 و هزار 9 و

پایان سخنان خود با بیان اینکه رئیس سازمان چای در .تن چای خشک استحصال شد 900هزار و  8برگ سبز خریداری شده حدود 

اثیر ت برداشت برگ سبز چایامکان پیش بینی تولید چای وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به آنکه شرایط اقلیمی در میزان 

 .بسزایی دارد؛ بنابراین تا پایان دوره بهره برداری نمی توان میزان دقیق آن را اعالم کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/6542526/%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 فارس - ۹۷/۰۳/۰۷ : تاریخ

 خرید تضمینی سیب زمینی بهاره در استان گلستان آغاز شد
  .مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از آغاز عملیات خرید تضمینی سیب زمینی بهاره در استان گلستان خبر داد 

/ 2110 حسین شیرزاد با اشاره به ابالغیه شماره ،پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

وزیر جهاد کشاورزی، اظهار داشت: دستورالعمل خرید تضمینی سیب زمینی بهاره با هدف حمایت از کشاورزان  97/2/10مورخ  020

 10ریال و به میزان تخمینی  4121تولید کننده سیب زمینی، جهت شروع عملیات اجرایی سیب زمینی بهاره گلستان به قیمت 

 .یب زمینی و پایداری تولید، همچنین حمایت از سیب زمینی کاران آغاز شدهزارتن به منظور تثبیت بازار س

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان نیز اعالم کرد: در راستای اجرای خرید تضمینی محصوالت زراعی و با هدف حمایت از 

 .( آغاز شدخرداد ماه 7ریال از امروز ) 4121کشاورزان محترم خرید تضمینی سیب زمینی با قیمت 

مرکز یوسفی کردکوی، حسینی گوران فارس،  4مرکز خرید سیب زمینی در استان فعال هستند و  40تا  30مختار مهاجر افزود: 

 .لطفی نیا مرزن کالته، چهارفصل طاها آق قال، از جمله مراکز بزرگ و فعال خرید این محصول در استان هستند

داد( می توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی مورد نظر نسبت به نوبت گیری و فروش خر 7وی یادآور شد: کشاورزان از امروز )

بینی هکتار سیب زمینی کاشتند که پیش 200مهاجر اضافه کرد: امسال کشاورزان گلستانی در شش هزار و .محصول خود اقدام کنند

 .هزار تن محصول برداشت کنند 200شود، حدود می

https://www.farsnews.com/news/13970307000837/%D8%AE%D8% 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۲تاریخ: 

 میلیارد تومان برگ سبز در چین اول بهاره 9۶خرید تضمینی بیش از 

میلیون تومان از  600میلیارد و  96تن برگ سبز چای با ارزش بیش از  558هزار و  39رئیس سازمان چای گفت: تا به امروز 

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

 558هزار و  39درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای چین اول بهاره، اظهار کرد: تا به امروز  ،باشگاه خبرنگاران جوان

میلیون تومان از چایکاران خریداری شد که این میزان نسبت به مدت مشابه  600میلیارد و  96تن برگ سبز چای با ارزش بیش از 

 یک درجه  تن 774هزار و  30درصد برگ سبز خریداری شده معادل  76 به گفته وی،.درصد کاهش داشته است 8سال قبل منفی 

مشغول فعالیت هستند، افزود: تا کنون از مجموع  کارخانه چای سازی 53روزبهان با بیان اینکه .است دو درجه تن 384 و هزار 9 و

رئیس سازمان چای در پایان سخنان خود با بیان اینکه .تن چای خشک استحصال شد 900هزار و  8برگ سبز خریداری شده حدود 

اثیر ت برداشت برگ سبز چایامکان پیش بینی تولید چای وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به آنکه شرایط اقلیمی در میزان 

 .بسزایی دارد؛ بنابراین تا پایان دوره بهره برداری نمی توان میزان دقیق آن را اعالم کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/6542526/%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 خدمات
 فارس - ۹۷/۰۳/۰۲ : تاریخ

 تن سیر به روسیه صادرات شده است ۷00خرداد/ تاکنون  ۲0پرداخت باقیمانده مطالبات دامداران تا 
درصد پرداخت  100دامداران  96رئیس سازمان تعاون روستایی از پرداخت مطالبات امسال دامداران خبر داد و گفت: مطالبات سال  

  .کنیمخرداد پرداخت می 20را تا  97شده و مطالبات مربوط به سال 

با اشاره به خرید حمایتی  18:30، حسین شیرازد، در گفتگوی شبکه خبربه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ایم که مطالبات این بخش میلیارد تومان شیر خام خریداری کرده 282هزار تن به میزان  218استان گفت: تاکنون  8شیر خام در 

 .صد پرداخت شده است هم صد در

رئیس سازمان تعاون روستایی با اشاره به مطالبات جامعه کشاورزی گفت: بر اساس آمارهای اخیر سازمان تعاون روستایی، میزان کل 

د تومان است میلیار 976  ارزش به و  هزار تن 650به مقدار  96-97خرید تضمینی و حمایتی محصوالت کشاورزی در سال زراعی 

میلیارد تومان خرید حمایتی  793تن به ارزش  550میلیارد تومان خرید تضمینی و مقدار  183هزار تن به ارزش  100بر که بالغ 

میلیارد تومان مطالبات مانده و فعلی کشاورزان را پرداخت کرده ایم، تصریح کرد: سازمان  976وی با بیان اینکه تاکنون .بوده است

 8برای حمایت از جامع بهره بردارن و مولدین بخش کشاورزی مداخله می کند که از این تعداد  محصول بازار 14تعاون روستایی در 

 .محصول خریدهای تضمینی و حمایتی است

 وجه  رئیس سازمان تعاون روستایی، با تاکید بر اینکه تمامی بدهی پنبه کاران تا کنون پرداخت شده است، افزود: خرید تضمینی

 .میلیارد تومان مطالبات کشاورزان پنبه کاران پرداخت شد169هزار تن،  53پنبه 

 به تومان میلیارد 14 ارزش به درختی سیب  تن هزار 48  تاکنون مطالبات :وی با اشاره به دیگر مطالبات کشاورزان، ادامه داد

 7تن معادل  600هزارو  16، خرما، 96ان، شیر خام سال متو میلیارد 325 میزان به تن هزار 67 از بیش زعفران زمینه در باغداران،

 .پرداخت شده است  میلیارد تومان و همچنین خیار به طور صد در صد 7تن و برداشت  200هزار  16میلیارد تومان، گوجه فرنگی 

درصد  72کنون باالی ات که است،  شیرازد درباره میزان بدهی دولت به مطالبات کشاورزان گفت: بخشی از بدهی مربوط به کشمش

 .کرد خواهیم پرداخت تیرماه تا هم را مطالبات درصدی 28 بدهی و شده داده  یارانه این محصول هم

به خاطر  96استان در سال جاری خبر داد و افزود: در سال  3میلیارد تومان خرما از  9تن به مبلغ  800هزار و  18وی از خرید 

میلیارد تومان در بازار  7تن خرما به ارزش  600هزارو  16خرما خریداری کردیم و تاکنون  استان 3 از  جلوگیری از افت قیمت،

 هب کشاورز دنیا جای هیچ در: گفت و کرد تلقی خصوصی بخش  را صنفی نظام  شیرزاد تمامی اتحادیه های ملی و.تزریق کرده ایم

های تعاونی باید در راستای تاسیس ادامه مطرح کرد: شکل رئیس سازمان تعاون روستایی، در.شودنمی بازار وارد انفرادی طور

 .های سهمیه صادرات و واردات قدم بردارندشرکت

و در زمینه  ایمتن سیر به روسیه صادرات داشته ۷00تاکنون به میزان  :وی درباره واردات محصوال کشاورزی عنوان کرد

 .محصوالت گوجه و خیار هم صادراتی صورت گرفته است

https://www.farsnews.com/news/13970302001363/%D9%BE 
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 خدمات
 فارس - ۹۷/۰۳/۰۲ : تاریخ

 جایی کاال در سیستان/ در تولید شکر خودکفا شدیممشکل تأمین کامیون برای جابه
ر این ایم، اما ماندگاری کاال دریزی کردهمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه برای صادرات کاال از بندر چابهار برنامه 

  .ایمبندر زیاد است، گفت: در بحث تولید شکر به خودکفایی رسیده

، یزدان سیف امروز در مراسم امضای قرارداد ترمینال تمام مکانیزه مواد معدنی و برگزاری فارسخبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

راهبردهای نظام است،  نامه احداث کارخانه تصفیه شکر در چاربهار اظهار داشت: تقویت بندر چابهار هدف استراتژیک در حوزهتفاهم

ذشته با توجه به رشد تولید شکر در کشور باید گفت، امروز در حوزه شکر وی افزود: در سال گ.اما توجه چندانی به آن نشده است

درصد آن چغندر پاییزه بود  10هزار تن چغندر قند تولید شد که  100میلیون و  8سیف گفت: در سالی که گذشت .خودکفا هستیم

 .درصد رشد داشتیم 35ولید چغندر قند مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: در سال قبل در ت.کندکه آب سبز مصرف می

هزار تن از شکر مورد نیاز  142شود، گفت: یک میلیون و وی با بیان اینکه برای مصرف کشور تولید شکر به اندازه کافی انجام می

جمعاً  هزار تن شکر استحصالی از نیشکر کشت و صنعت خوزستان داریم و 850کشور از محل چغندر قند تأمین شده است. همچنین 

گذاران باید عمق توجه خود را به صادرات سیف با اشاره به مزایای بندر چابهار گفت: سرمایه.ایممیلیون تن شکر تولید کرده 2حدود 

 .در بندر چابهار تعمیم دهند

گذاران ی سرمایهدالر است و این شرایط خوبی برا 70تا  60وی افزود: امروز فاصله قیمتی شکر سفید و شکر خام افزایش یافته که 

اختالف قیمت شکر خام و شکر سفید وضعیت مناسبی برای  :مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد.فراهم کرده است

 .گذاران باید روی بازار خارج از کشور حساب کنند و صادرات را در اولویت خود بدانندگذاران است، اما سرمایهسرمایه

هزار نفر اشتغال در تولید شکر وجود دارد، گفت: امروز ما در مکانی هستیم که بازار مصرف زیادی در  15الی  10سیف با بیان اینکه 

وی افزود: به عنوان یک شرکت همکار .کندکند و شکر سفید به افغانستان صادر میمان قرار دارد. امارات خود شکر خام وارد میاطراف

ی تالش کردیم که به بنادر چابهار فراتر از نگاه اقتصادی، نگاه اجتماعی، سیاسی و امنیتی دولت در امر تجارت و تأمین کاالی اساس

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: اشتغال در چابهار مطلوب است، اما همین چابهار مأمنی برای واردات .هم داشته باشیم

ایم، اما در تأمین کامیون در چابهار و سیستان و بلوچستان ی فروختههزار تن شکر به بخش خصوص 24وی اضافه کرد: .برنج شده است

سیف افزود: همچنین موضوعاتی با گمرک داشتیم که در حال برطرف کردن آن هستیم و از مسئوالن .برای حمل آنها مشکل داریم

 .حاد یکدیگر موفق شویماستانی سیستان و بلوچستان توقع داریم در کنار ما باشند، تا در توسعه چابهار همه با ات

 .ریزی کرده بودیم، گفت: متأسفانه ماندگاری کاال در بندر چابهار طوالنی استوی با بیان اینکه ما برای صادرات از بندر چابهار برنامه

https://www.farsnews.com/news/13970302001099/%D9% 
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 خدمات 
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۲تاریخ: 

 خرداد ۲0پرداخت باقیمانده مطالبات دامداران تا 

خرداد  20را تا  97دامداران کامل پرداخت شده و مطالبات مربوط به سال  96رئیس سازمان تعاون روستایی گفت: مطالبات سال 

 .کنیمپرداخت می

شبکه  18:30، حسین شیرازد رئیس سازمان تعاون روستایی، در برنامه گفتگوی   گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گزارشبه 

خریداری  شیر خاممیلیارد تومان  282هزار تن به میزان  218استان گفت: تاکنون  8خبر با اشاره به خرید حمایتی شیر خام در 

لبات جامعه کشاورزی گفت: بر اساس آمارهای وی با اشاره به مطا.ایم که مطالبات این بخش هم صد در صد پرداخت شده استکرده

هزار  650به مقدار  96-97اخیر سازمان تعاون روستایی، میزان کل خرید تضمینی و حمایتی محصوالت کشاورزی در سال زراعی 

تن به  550میلیارد تومان خرید تضمینی و مقدار  183هزار تن به ارزش  100میلیارد تومان است که بالغ بر  976تن و به ارزش 

میلیارد تومان مطالبات مانده و فعلی  976این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون .میلیارد تومان خرید حمایتی بوده است 793ارزش 

محصول بازار برای حمایت از جامعه بهره برداران و مولدین  14کشاورزان را پرداخت کرده ایم، تصریح کرد: سازمان تعاون روستایی در 

 .محصول خریدهای تضمینی و حمایتی است 8رزی مداخله می کند که از این تعداد بخش کشاو

رئیس سازمان تعاون روستایی، با تاکید بر اینکه تمامی بدهی پنبه کاران تا کنون پرداخت شده است، افزود: خرید تضمینی وجه پنبه 

وی با اشاره به دیگر مطالبات کشاورزان، ادامه داد: تاکنون .میلیارد تومان مطالبات کشاورزان پنبه کاران پرداخت شد169هزار تن،  53

 325هزار تن به میزان  67، در زمینه زعفران بیش از باغدارانمیلیارد تومان به  14هزار تن سیب درختی به ارزش  48مطالبات 

 7تن و برداشت  200هزار  16ی میلیارد تومان، گوجه فرنگ 7تن معادل  600هزارو  16، خرما، 96میلیارد تومان، شیر خام سال 

 .میلیارد تومان و همچنین خیار به طور صد در صد پرداخت شده است

درصد  72گفت: بخشی از بدهی مربوط به کشمش است، که تاکنون باالی  مطالبات کشاورزانشیرازد درباره میزان بدهی دولت به 

 .م تا تیرماه پرداخت خواهیم کرددرصدی مطالبات را ه 28یارانه این محصول هم داده شده و بدهی 

به خاطر  96استان در سال جاری خبر داد و افزود: در سال  3میلیارد تومان خرما از  9تن به مبلغ  800هزار و  18وی از خرید 

زار تزریق میلیارد تومان در با 7تن خرما به ارزش  600هزارو  16استان خرما خریداری کردیم و تاکنون  3جلوگیری از افت قیمت، از 

شیرزاد تمامی اتحادیه های ملی و نظام صنفی را بخش خصوصی تلقی کرد و گفت: در هیچ جای دنیا کشاورز به طور .کرده ایم

های سهمیه های تعاونی باید در راستای تاسیس شرکترئیس سازمان تعاون روستایی ادامه داد : شکل.شودانفرادی وارد بازار نمی

تن سیر به روسیه صادرات  700وی درباره واردات محصوالت کشاورزی عنوان کرد: تاکنون به میزان .ردارندصادرات و واردات قدم ب

 .ایم و در زمینه محصوالت گوجه و خیار هم صادراتی صورت گرفته استداشته

/news/https://www.yjc.ir/fa6543140/%D9%BE%D8%B1%D8%AF% 
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 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۲تاریخ: 

 درصدی تولید کلزا در راه است ۱00هزارتن کلزا/افزایش  ۱00خرید تضمینی 

 .میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد 290بیش از  هزارتن کلزا با ارزش 100های روغنی گفت: تابه امروز مجری طرح دانه

گاران گروه اقتصادی باشگاه خبرن صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی کشور در گفت

میلیارد تومان از کشاورزان  290هزار تن کلزا با ارزش بیش از  100، اظهار کرد: تابه امروز برداشت کلزا درباه آخرین وضعیت، جوان

 .درصد افزایش داشته است 50خریداری شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .ان به حسابشان واریز شده و مابقی نیز در حال پرداخت استمیلیارد تومان مطالبات کلزاکار 80به گفته وی، تا کنون 

پیش بینی  97-96ال زراعی س در: گفت  درصدی تولید کلزا نسبت به سال زراعی گذشته خبر داد و 100تا  80مهاجر از افزایش 

آغاز  های روغنیدانهمشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشت سایر .هزار تن برسد 300می شود که تولید کلزا به بیش از 

هزار هکتار  300بینی دقیق تولید وجود ندارد و تنها اگر مشکل کم آبی به ما اجازه دهد از مجموع نشده است، افزود: امکان پیش

یا، آفتابگردان و کنجد اختصاص خواهد یافت چرا هزار هکتار آن به سو 120های روغنی، سطح زیرکشت در نظر گرفته شده برای دانه

های روغنی در پاسخ به این سوال که برخی مجری طرح دانه.هزار هکتار آن به کشت کلزا اختصاص یافته است 180که هم اکنون 

یچ یک ، نرخ ه97-96معترض هستند، بیان کرد: در سال زراعی  نرخ خرید تضمینی کلزادرصدی  3کشاورزان نسبت به افزایش 

 لزا،ک کشت اهمیت وجود با  از محصوالت زراعی گندم، جو، ذرت، سویا و آفتابگردان به سبب تنگنای مالی دولت افزایشی نداشت و

 یارانههای حمایتی دولت همچون پرداخت به گفته وی در سال زراعی جاری سایر برنامه.داد افزایش را محصول این نرخ تنها ولت

مهاجر در پایان سخنان خود درباره .های قبل ادامه خواهد داشتذر و آموزش و ترویج کشاورزان همانند سالها، توزیع ببه کارنده

درصد نیاز کشور از منابع داخلی تأمین  16های روغنی، تصریح کرد: با توجه به افزایش تولید دانه واردات روغنآخرین وضعیت 

 .ارزی خواهیم داشت میلیون دالر صرفه جویی 450شود و با وجود این می

https://www.yjc.ir/fa/news/6541442/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D 
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 دانه های روغنی
 فودپرس 1۳۹۷خرداد ماه  5شنبه 

 واردات دانه روغنی آفتابگردان ممنوع شد +سند

 .ای واردات دانه روغنی آفتابگردان را ممنوع اعالم کردوزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بخش نامه <کشاورزی

 گردانای اعالم کرد: به پیوست نامه وزارت جهاد کشاورزی واردات دانه روغنی آفتابوزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال بخشنامه

در این نامه اشاره شده است که کلیه تاییدیه های قبلی صورت پذیرفته در سامانه جامع همچنین .)تا اطالع ثانوی( ممنوع است

 .شودمی اعالم  الذکرکان لم یکنریال به ازای هر دالر برای واردات فوق 4000تجارت برای تخصیص 

foodpress.ir/Post.aspx?Id=http://www.1acb4a67e9bc4cb89c8faa 
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 فودپرس 1۳۹۷خرداد ماه  ۷دو شنبه 

 سهمیه بندی روغن پالم واقعیت ندارد/ هیچ در خواستی برای واردات پالم معطل نمانده است

 .ندارد واقعیت پالم روغن بندی سهمیه –اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

، ضمن «فودپرس»وحید مفید مدیر کل امور غذایی، بهداشتی و آرایشی سازمان غذا و دارو درگفت و گو با خبرنگار اقتصاد غذا دکتر 

باتوجه به مصوبه شورای عالی سالمت مبنی بر تنظیم میزان واردات روغن پالم تا معادل حداکثر  94اعالم مطلب فوق افزود: ازسال 

وی یادآور شد: در دنیا نیز سهم تجارت و مصرف روغن .میزان واردات ان تحت کنترل درآمده استدرصداز کل روغن وارداتی،  30

وی با اشاره به .میلیون تن از آن پالم است70تا 65ملیون تن روغن حدود  210تا 200درصد است یعنی از حدود  30پالم نیز حدود 

جاری برای واردات روغن پالم صورت گرفته این است که ما کنترل برخی از دو دستگی ها در صنایع گفت: تنها اقدامی که در سال 

میزان نسبت واردات را درراستای واگذاری امور غیرحاکمیتی، به کانون انجمنهای صنایع غذایی واگذار کرده ایم زیرا تمامی انجمنهای 

تنی، انجمن شیرینی و شکالت وانجمن مصرف کننده پالم شامل انجمن روغن نباتی،انجمن مارگارین،انجمن صنایع لبنی برای بس

وی همچنین تصریح کرد: تاکنون هیچ درخواست و پرفرمایی معطل نمانده است و روال به شیوه مطلوب .مینارین عضو کانون هستند

ود خوی افزود: در صورتی که واردکنندگان و کارخانجات برای روغن پالم با مشکلی مواجه شدند می توانند مشکالت .انجام می شود

 .را به سازمان غذا و دارو اطالع دهند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d866c251842e4446a0ef99f5ccc16 
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 ایران اکونا - 1۳۹۷خرداد / /  ۰1سه شنبه , 

 سنگین بخشنامه ارزی دولت بر صادرات زعفرانسایه 

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه بخشنامه ارزی دولت، صادرات طالی سرخ را مختل کرده است، گفت: این بخشنامه 

 .باعث رواج قاچاق زعفران شده است

جاری صادر شده باعث مختل شدن صادرات الغالمرضا میری با بیان اینکه بخشنامه اخیر دولت در تاریخ دوم اردیبهشت ماه س

زعفران شده است، گفت: براساس این بخشنامه صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات خود را بیاورد و به دولت تحویل دهد 

ما بیشتر با پول یا اینکه خودش واردات انجام دهد یا اینکه آن را در اختیار واردکنندگان قرار دهد. وی افزود: این درحالی است که 

 حاضر قاچاق زعفرانرئیس شورای ملی زعفران با بیان این که درحالکنیم و این کار ممکن نیست. نایبملی کشورمان معامله می

کنند، هیچ نظارتی هم بر آن نیست. میری رواج یافته گفت: سودجویان در کمین هستند و زعفران را از مبادی غیرقانونی خارج می

 .ت صادرات نیز گفت: در فروردین و اردیبهشت با کاهش قابل توجه صادرات مواجه هستیمدرباره وضعی

http://iranecona.com/84075/%D8%B3%D8%A7%DB%8 
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 زعفران
 فارس - ۹۷/۰۳/۰۲ : تاریخ

 ها در بازار آتی زعفرانتوانند در مقابل کاهش قیمت بیمه شوند/ امکان حضور خارجیمی کارانزعفران
ه ها بیمتوانند در مقابل کاهش قیمتکاران میاندازی معامالت آتی زعفران گفت: زعفرانمدیر عامل بورس کاالی ایران در مراسم راه 

ز رسمی معامالت آتی ، مراسم آغاخبرگزاری فارسبه گزارش  .شودها در بازار آتی زعفران فراهم میشوند و امکان حضور خارجی

زعفران در بورس کاالی ایران امروز با حضور محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، علی اکبر 

مهرفرد، معاون وزیر جهاد کشاورزی، شاپور محمدی، رییس سازمان بورس اوراق بهادار و جمعی از مسووالن بازار سرمایه و بخش 

 .در تاالر معامالت بورس کاال برگزار شدکشاورزی کشور 

 :در ابتدای این مراسم مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران به تجربه انجام معامالت آتی بر پایه دارایی سکه طال اشاره کرد و گفت

 میلیارد 61 ارزش به قرارداد 3173 که در سال نخست شد اندازیراه 1387 قراردادهای آتی سکه طال در بورس کاالی ایران در سال

 هزار 246 و میلیون چهار معامله 1396 سال طی گذاران سرمایه استقبال و ها ساخت زیر توسعه با که گرفت قرار معامله مورد ریال

حامد سلطانی نژاد افزود: از ابتدای سال جاری .رسید ثبت به سکه آتی بازار در ریال میلیارد 965 و هزار 657ارزش به قرارداد 754 و

 .است گرفته قرار معامله مورد ریال میلیارد 46و هزار 268 ارزش به سکه قرارداد 974 و هزار 345 تاکنون نیز بیش از یک میلیون و

 ویژگی های دارایی پایه در بازار آتی

دارایی پایه که تحت های دارایی پایه در قراردادهای آتی اظهار کرد: نوسان پذیری قیمت مدیرعامل بورس کاالی ایران در مورد ویژگی

ارز  ها و نوسانات نرختاثیر عواملی همچون نوسانات فصلی، شرایط جوی، کمبود نقدینگی کشاورزان و صادرکنندگان، حضور واسطه

است، یکی از ویژگی های انتخاب دارایی پایه در قراردادهای آتی است. همچنین تعیین قیمت دارایی پایه بر اساس سازوکار رقابتی 

های مطرح برای انتخاب دارایی پایه دخالت دولت، فراوانی دارایی پایه در بازار و استاندارد پذیری دارایی پایه نیز دیگر ویژگیو عدم 

وی ادامه داد: وجود فعاالن قابل توجه که در مورد قراردادهای آتی زعفران شامل زعفران کاران، .مناسب در بازار آتی به شمار می رود

های تولید کننده مواد ، شرکتهای تولیدیها، تعاونیعمده فروشان، صادرکنندگان، کارخانجات بسته بندی، واسطهخریداران محلی، 

غذایی و نیز تولیدکنندگان مواد دارویی و گیاهی می شود، از موارد مهم برای انتخاب دارایی پایه در قراردادهای آتی است. در این 

بازار نقدی دارایی مورد نظر و وجود مرجع قیمت نقدی معتبر برای دارایی پایه نیز از موارد دیگری میان، حجم قابل قبول معامالت در 

 .است که در این رابطه می توان به آنها اشاره کرد

 رشد حجم معامالت در بازار نقدی و گواهی سپرده کاالیی

 در 1389 و گفت: پذیرش این محصول حوزه کشاورزی در سال نژاد به پذیرش زعفران در بازار فیزیکی بورس کاال نیز اشاره کردسلطانی

 هزار 121 به 96 سال در رقم این که بودیم بورس در زعفران گرم هزار 12 معامله شاهد 95 سال در و شد انجام ایران کاالی بورس

 انتظار که شده معامله کشاورزی تاالر در زعفران گرم 50 یلیون وم هفت از بیش نیز تاکنون جاری سال ابتدای از. یافت افزایش گرم

به گفته وی، پذیرش زعفران در بازار گواهی سپرده کاالیی نیز در .شود همراه گیریچشم افزایش با سال پایان تا رقم این رود می

داد: در وی ادامه .کاال معامله شد بورس در سپرده گواهی قالب در محصول این از گرم 7981 سال آن طی و شد اجرایی 95 سال

 در رقم این و گرفت قرار دادوستد مورد کاالیی سپرده گواهی بازار در زعفران گرم هزار 262 سال گذشته نیز بیش از یک میلیون و

مدیرعامل بورس کاالی ایران همچنین ار امکان حضور و دریافت کد معامالت .است رسیده گرم 522 و هزار 262 به تاکنون جاری سال

خارجی ها خبر داد و گفت: عالوه بر معامله گران داخلی، خریداران خارجی نیز می توانند با دریافت کد معامالتی  بازار مشتقه برای

  .بورس کاال، در معامالت نقدی و مشتقه زعفران حضور یابند

http://awnrc.com/index.php
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 مشخصات قرارداد آتی زعفران

ن اظهار کرد: برای راه اندازی این معامالت ابتدا مدیرعامل بورس کاالی ایران در باره فرآیند تدوین مشخصات قرارداد آتی زعفرا

سنجی و طراحی امیدنامه انجام شد و جلساتی با حضور کارشناسان حوزه زعفران در مورد طراحی مشخصات قرارداد مطالعات امکان

 در و رسید تصویب به کاال بورس مدیره هیئت در 1397.02.17 برگزار شد. در ادامه این فرایند، مشخصات این قرارداد در تاریخ

 .قرارداد تصویب مورد را مشخصات این جاری سال ماه اردیبهشت 22 در کاال بر مبتنی بهادار اوراق و کاال پذیرش هیئت نهایت

سلطانی نژاد در ادامه به بیان این مشخصات برای دارایی پایه قراردادهای آتی زعفران پرداخت و گفت: دارایی پایه این قرارداد زعفران 

 .است نگین زعفران گرم 100 رشته ای بریده ممتاز )نگین( بوده و اندازه هر قرارداد شامل

وی افزود: در این معامالت حد نوسان مجاز برای قیمت روزانه حداکثر مثبت و منفی سه درصد نسبت به قیمت تسویه روز قبل بوده 

مالتی قراردادهای آتی زعفران و سقف مجاز موقعیت های وی در مورد ساعات معا.د استقراردا 25 و حجم هر سفرش حداکثر تا

 دارای حقیقی اشخاص و بوده 15:30 الی 12:30 تعهدی باز اظهار کرد: معامالت قراردادهای آتی زعفران شنبه تا چهارشنبه از ساعت

توانند در هر نماد نیز می عیت اتخاذ کنند. اشخاص حقوقیموق 1000 معامالتی نماد هر در توانند می مشتقه بازار معامالتی کد

 .است افزایش قابل بازار در نماد آن در باز تعهدی های موقعیت درصد 10 تا میزان این که بگیرند موقعیت 1000 معامالتی

سلطانی نژاد درباره کارمزد این معامالت نیز گفت: در راستای حمایت از بخش کشاورزی کارمزد این معامالت برای سازمان بورس و 

 .است شده تعیین ریال 2000 اوراق بهادار و بورس کاال صفر در نظر گرفته شده و کارمزد کارگزاران نیز به ازای معامله هر قرارداد

 اقدامات صورت گرفته برای راه اندازی قرارداد آتی زعفران

ازی قراردادهای آتی زعفران پنج جلسه وی به برگزاری جلسات هم اندیشی با نهادهای ذی ربط اشاره کرد و گفت: در راستای راه اند

سازی با همچنین جلسات هم اندیشی و فرهنگ .تخصصی میز کاالیی با موضوع بررسی مشخصات قرارداد آتی زعفران برگزار شد

تخصصی ها )تربت حیدریه، زاوه، شادمهر، مشهد، فریمان و کاشمر( و نیز جلسات متعدد فعاالن حوزه زعفران در تهران و شهرستان

های الزم برگزار شد تا نقطه نظرات نهادهای ذی ربط و فعاالن حوزه اندیشی و کسب آمادگیهای کارگزاری به منظور همبا شرکت

سلطانی نژاد از بحث های آموزشی نیز سخن گفت و در خصوص آموزش معامالت این .زعفران را برای آغاز این معامالت جویا شویم

در راستای آموزش فعاالن این حوزه با بورس کاال و نحوه معامله قراردادهای آتی  :زعفران کاران اظهار کرد قراردادها به کشاورزان و

 .زعفران و فرهنگ سازی بیشتر، از نماد زعفران در سامانه مجازی بازار مشتقه بورس کاال رونمایی شد

 تهران در حضوری آموزشی کالس ساعت نفر 1800 اریوی افزود: همچنین تهیه بروشورها و مستندات آموزشی مختص زعفران، برگز

 ردیگ از نشریات در تحلیلی و آموزشی مرتبط مقاالت انتشار و غیرحضوری آموزشی کالس ساعت نفر350 ها، برگزاریشهرستان و

معامالت قراردادهای  مدیرعامل بورس کاالی ایران در پایان به اقدامات اجرایی راه اندازی.است بوده رابطه این در آموزشی اقدامات

های نرم افزاری و آتی زعفران اشاره کرد و گفت: تصویب کارمزدهای معامالت در سازمان بورس و اوراق بهادار، هماهنگی با شرکت

و در نهایت  97شنبه اول خرداد کارگزاران جهت انجام معامالت به صورت آنالین، انجام معامالت زعفران به صورت تستی در روز سه

 .اندازی معامالت واقعی قراردادهای آتی زعفران در روز جاری از اقدامات اجرایی برای راه اندازی این معامالت بوده است راه

https://www.farsnews.com/news/13970302001237/%D8% 
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 زعفران
 فارس - ۹۷/۰۳/۰۲ : اریخت

خرند/ خرده پا بودن کشاورز و رقابت منفی در افت قیمت دو  ها زعفران را مستقیم از کشاورز میخارجی

 چالش زعفران  
معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: دو چالش عمده در تجارت زعفران شامل کشاورزان خرد است که نقدینگی کافی ندارند و 

  .دآورنبفروشند و دیگری رقابت منفی صادرکنندگان در خارج است که قیمت زعفران را پایین میخواهند فوری کاالیشان را می

امروز در آیین آغاز به کار معامالت آتی زعفران در بورس کاالی ایران  مهرفرد ، علی اکبرخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تن آن صادر شده است و جالب اینجا است  236تن زعفران تولید شد که از این میزان  336در کشور ما  96کرد: در سال خاطرنشان 

ده های دیگر از آن استفاکنیم، در حالی که در دنیا در بحث تولید دارو و فرآوردهکه ما زعفران را بیشتر به عنوان خوراک استفاده می

عملکرد در هکتار برای زعفران  هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت زعفران قرار دارد، گفت: 105اینکه وی با اشاره به .کنندمی

 .کیلوگرم برسانند 8اند، در درازمدت آن را به بینی کردهکیلوگرم است که پیش 3.3

های انجمادی و بسته اریم که روشمعاون حجتی به این نکته هم اشاره کرد که کارهای زیادی در تکنولوژی خوش کردن زعفران د

کارگاه دیگر  20کنند که کارگاه در کشور برای فرآوری زعفران فعالیت می 205اکنون بندی تحت خال از به روزترین آنها است و هم

 سازی استحصاالت زعفران را از دیگر مسائل مهم در این حوزه دانست و گفت: سافرانول )روغنوی متنوع.در دست ساخت است

نظیر است و ما از این دست داروهای مفید که مشتق از زعفران است زعفران( یکی از داروهایی است که در درمان بیماری آلزایمر بی

 .کم نداریم. همچنین ثبت نشان جغرافیایی و ثبت ژنتیکی از دیگر کارهایی است که باید انجام شود

داریم، یکی اینکه کشاورزان خرد هستند، نقدینگی کافی ندارند و محصولی  مهرفرد تصریح کرد: ما در تجارت زعفران دو چالش مهم

تن زعفران بفروشند که در  336خواهند خواهند فوری و نقدی بفروشند. یعنی در یک دوره دو ماهه میاند میرا که استحصال کرده

ه وزارت جهاد کشاورزی هم مجبور است تا در منطقه خشک با محرومیت به دلیل عرضه زیاد در نهایت باید ضرر هم بدهند در نتیج

تن زعفران را  67سازمان تعاون روستایی وارد عمل شد و  96وی در توضیح بیشتر موضوع اظهار داشت: در سال .این میان وارد شود

 .از کشاورزان خریداری کرد، تا قیمت را در حاشیه امن نگه دارد

 رو دانست و گفت: این صادرکنندگانهای پیشخارج از کشور را یکی دیگر از چالش وی همچنین رقابت منفی صادرکنندگان ایرانی در

گیرند و از کشاورزان ای که برخی مشتریان خارجی کارگزار میآورند. به گونهزنند و قیمت زعفران را پایین میهمه روی دست هم می

از یک کشور اروپایی همچون آلمان به طور مستقیم از کشاورزانش  توانیمخرند، اما باید پرسید آیا ما امروز میمحصول را مستقیم می

اندازی بورس معامالت نقدی زعفران و اکنون بورس معامالت آتی را معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی راه.محصول خرید کنیم

 .گشاه باشدمرجعی راهالمللی را هم راه بیندازیم تا گامی مثبت در حوزه زعفران برشمرد و افزود: باید بورس بین

https://www.farsnews.com/news/13970302001185/%D8% 
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 زعفران  
 فارس - ۹۷/۰۳/۰۲ : تاریخ

 کیلوگرم در روز اول قرارداد آتی زعفران ۷۵آغاز معامالت آتی زعفران در بورس کاال/ داد و ستد 
قابل معامله خواهد  1397شهریور ماه  20شود که این سررسید تا تاریخ اندازی میدر حالی از امروز راه 1397تحویل شهریور ماه  

در حالی از امروز  1397در قالب قرارداد آتی تحویل شهریور ماه  ، معامالت زعفرانخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .بود

گرم  100قابل معامله خواهد بود. همچنین اندازه هر قرارداد  1397شهریور ماه  20راه اندازی می شود که این سررسید تا تاریخ 

فران در این معامالت نیز مثبت و منفی سه زعفران رشته ای بریده ممتاز )نگین( به عنوان دارایی پایه و حد نوسان قیمت روزانه زع

به گزارش فارس، قراردادهای آتی در اولین روز معامالتی، بدون حد نوسان قیمتی، .درصد نسبت به قیمت تسویه روز قبل خواهد بود

با دوره  13دقیقه در ابتدای جلسه معامالتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی رأس ساعت  30با دوره پیش گشایش به مدت 

عادی معامالتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می یابد. قیمت پایه قرارداد آتی، همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی 

خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معامالت در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت عدم 

معامالت آتی زعفران .راج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجددا همین فرآیند، روز کاری بعد تکرار خواهد شدانجام معامله در ح

شود و در صورتی که تمایلی از سوی فعاالن بازار در تاالر بورس کاال انجام می 15:30تا  12همه روزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 

طبق آخرین آمارهای بورس کاالی ایران، از ساعت  .ه باشد، این ساعت افزایش خواهد یافتبرای عرضه و تقاضای بیشتر وجود داشت

 75گرم زعفران است که در مجموع  100قرارداد زعفران معامله شده که هر قرارداد شامل  750، تعداد 15ظهر امروز تا ساعت  12

  .کیلوگرم زعفران در بورس کاال در روز اول به فروش رسیده است

https://www.farsnews.com/news/13970302000852/%D8%A 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۳تاریخ: 

 هزار تومان ۵00میلیون و  ۶صادرات زعفران مقرون به صرفه نیست/ نرخ هر کیلو طالی سرخ ایرانی 

عضو شورای ملی زعفران گفت: با توجه به قیمت باالی زعفران در بازار داخل و سیاست جدید ارزی دولت، صادرات این محصول 

گروه اقتصادی  رت و کشاورزیصنعت،تجا علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار.مقرون به صرفه نیست

 900میلیون و  4 نرخ هر کیلو طالی سرخ، درباه آخرین وضعیت بازار زعفران اظهار کرد: هم اکنون حداقل باشگاه خبرنگاران جوان

 افزایش قیمت زعفران تمایل دالالن نسبت به استمرار روندوی افزود: با توجه به .هزار تومان است 500میلیون و  6هزار و حداکثر 

 .و آشفتگی بازار برای همیشه باید با این محصول استراتژیک خداحافظی کرد

حسینی با بیان اینکه صادرکنندگان در بازار نقشی ندارند،گفت: با وجود جوالن دالالن در بازار زعفران، شرایط برای آنها به گونه ای 

عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: در شرایط کنونی، صادرکنندگان قادر .ت تا از این آشفته بازار حداکثر سود را ببرندفراهم شده اس

 از حاصل تومان 4200 ارز با  هزار تومان از دالالن خریداری کنند چرا که 300میلیون و  6را با نرخ  زعفراننیستند که هر کیلو 

به گفته وی با توجه به آنکه صادرکنندگان زعفران به طور عمده صادر کننده هستند و با .دش خواهد محاسبه گمرک در صادرات

صادرات طالی سرخ واردات آشنایی ندارند که در ازای صادرات به امر واردات بپردازند؛بنابراین سیاست ارزی جدید دولت توقف 

 .قرون به صرفه نیسترا به همراه خواهد داشت چرا که این امر برای صادرکننده م ایرانی

https://www.yjc.ir/fa/news/6537199/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D 
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 فودپرس 1۳۹۷خرداد ماه  ۲چهار شنبه 

 رمضانرفع کم خونی در ماه 

یک محقق و پژوهشگر طب سنتی، غذایی مفید برای تقویت عمومی بدن افراد به ویژه زنان، دختران جوان و مبتالیان  <غذا و تغذیه

 .خونی معرفی کردبه کم

کلسیم،  ، پروتئین، کربوهیدرات،B1 ،B2 ،B6 ،B12مانند  B ، گروه ویتامین A  ،C هایحلیم کالری زیادی دارد و حاوی انواع ویتامین

 .آهن، روی، منیزیم، فیبر و فوالت است

وگو برای بررسی خواص حلیم و اینکه مصرف این غذا برای چه افرادی مفید است، با حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی گفت

 .خوانیدکردیم که در ادامه مشروح آن را می

 ترین خواص حلیممهم

های گوارشی، تنفسی و ترین خواص حلیم اظهار کرد: این غذا برای ناراحتیدرباره مهمحیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی 

 .ها داردپذیر مفید است و نقش مؤثری در نرمی سینه و کارکرد بهتر رودههای تحریکروده

 شود از احساس گرسنگیکند و اگر در وعده سحری مصرف وی درباره خواص دیگر حلیم بیان کرد: این غذا التهابات مفاصل را رفع می

برای تقویت عمومی بدن افراد به ویژه زنان، دختران جوان  B12 کند؛ حلیم به علت داشتن آهن و ویتامیندر طول روز جلوگیری می

 .خونی بسیار مفید استو مبتالیان به کم

ود: منیزیم و کلسیم موجود در این این محقق و پژوهشگر طب سنتی با اشاره به مناسب بودن حلیم برای کودکان در حال رشد، افز

چاقی اشخاص را   شود؛ حلیم برای افراد الغر مفید است وکند و موجب رفع پوکی استخوان و آرتروز میها را تقویت میغذا استخوان

 .به همراه دارد

 ال باید در مصرف آن احتیاطعظمایی تأکید کرد: حلیم غذایی بسیار سالم و مقوی است، اما مبتالیان به چربی، قند و فشارخون با

 .کنند؛ برای افزایش ارزش غذایی حلیم بهتر است از گندم همراه با سبوس یا جوانه گندم در پخت این غذا استفاده شود

 مصرف حلیم مانده؛ ممنوع

 .شودت غذایی میهای گوارشی و مسمومیوی تصریح کرد: افراد باید از مصرف حلیم مانده به شدت پرهیز کنند، زیرا موجب ناراحتی

این محقق و پژوهشگر طب سنتی اظهار کرد: از اضافه کردن شکر و روغن صنعتی به حلیم در وعده افطار باید خودداری شود، زیرا 

کند و افزایش وزن و عطش شدید را به همراه دارد؛ بنابراین افراد باید آب زیادی بنوشند که این سبب نفخ در معده را تحریک می

 .شودده میمعده و رو

های مطمئن خریداری کنند؛ این غذا طبع گرمی دارد االمکان آن را از مکانعظمایی گفت: افراد باید حلیم را در خانه بپزند یا حتی

 .روی کنندبنابراین برای افراد سردمزاج بسیار مفید است؛ اشخاصی که مزاج گرم دارند نباید در مصرف حلیم زیاده

ای بریزند و از ریختن آن در ظروف یکبار مصرف پالستیکی به س از پختن حلیم باید آن را در ظروف شیشهوی یادآور شد: افراد پ

 .صورت داغ پرهیز کنند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=01a2208d326c45f0b455 
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۶تاریخ: 

 مردم از برداشت و مصرف قارچ های وحشی خودداری کنند

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: مردم برای حفظ سالمت و ایمنی خود باید از برداشت، خرید و مصرف قارچ های خودرو )وحشی( 

 .خودداری کنند

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

وحشی( در روزهای اخیر در کشور، اظهار ) مصرف قارچ های خودروجهاد کشاورزی با اشاره به گسترش مسمومیت های ناشی از 

ش این گونه قارچ ها در عرصه های جنگلی و مرتعی کشور تا اواخر خردادماه و ممکن نبودن تشخیص کرد: با توجه به ادامه فصل روی

به منظور حفظ سالمت و ایمنی خود، از  توصیه اکید می شود هموطنان قارچ های خودرو سمی و غیرسمی در محل رویش به همه

 .برداشت، خرید و مصرف قارچ های خودرو )وحشی(، خودداری کنند

وی با تاکید بر این که قارچ های خوراکی تولیدشده در واحدهای پرورش قارچ خوراکی کشور پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان است، 

مورد نیاز خود را به صورت بسته بندی شده برچسب  قارچ های خوراکیتصریح کرد: همچنین تاکید می شود همه مصرف کنندگان، 

 وزارت جهاد کشاورزی که در مراکز و فروشگاه های معتبر کشور عرضه می شوند، تهیه کنند.دار و دارای پروانه بهره برداری از 

https://www.yjc.ir/fa/news/6546364/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9 
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۷تاریخ: 

 9۷آخرین وضعیت شیوع تب کریمه کنگو در کشور/کاهش سه برابری بیماری در سال 

برابری روند شیوع بیماری تب کریمه کنگو نسبت به مدت مشابه سال قبل بعلت توجه افراد به توصیه های سازمان  3امیری از کاهش 

بهداشت و مدیریت بیماری دامی سازمان دامپزشکی در گفت و گو با کریم امیری معاون دفتر .دامپزشکی خبر داد

اظهار  گوشیوع تب کریمه کن ، درباره آخرین وضعیتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

نفری که مبتال به این بیماری شدند، تنها یک نفر جان خود را از دست داده  20کرد: براساس آخرین آمار وزارت بهداشت تاکنون از 

 کیسازمان دامپزش به گفته وی، امسال روند شیوع بیماری نسبت به مدت مشابه سال قبل ،بعلت توجه افراد به توصیه های.است

امکان شیوع این ویروس در کشور وجود  ،امیری ادامه داد: همه ساله با گرم شدن هوا و فعالیت کنه ها.ه استبرابر کاهش داشت 3،

دارد به همین خاطر از افراد تقاضا داریم که از تماس مستقیم با حیوانات و کشتار غیر مجاز دام اجتناب کنند و در صورت مسافرت 

 .مواظب گزش کنه ها باشند

یان کرد: داشته ایم، ب تب کریمه کنگو ر پاسخ به این سوال که تاکنون در استان تهران گزارشی از شیوع بیماریاین مقام مسئول د

 .با توجه به کاهش تعداد دامداری در استان تهران،تا کنون موردی در این زمینه گزارش نشده است

ای حفظ سالمت خود و کاهش خطر در جامعه ضمن رعایت وی در پایان در توصیه ای به خانوارها گفت: از افراد تقاضا داریم که بر

 .اصول بهداشتی، تنها از قصابی های مجاز، گوشت مورد نیاز خود )دارای مهر دامپزشکی (را خریداری کنند

https://www.yjc.ir/fa/news/6545906/%D8%A2%D8%AE%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
https://www.yjc.ir/fa/news/6545906/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

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

 سالمت
 فودپرس 1۳۹۷خرداد ماه  1سه شنبه 

 کیلو وزن کم کنید ۱0سریع ترین راه تا 

برای اینکه با خیال راحت و بدون احساس گرسنگی کاهش وزن داشته باشید به شما یک رژیم غذایی کم کالری و سر  <غذا و تغذیه

 .یکسری از تمرینات چربی سوزی را ارائه می دهیمشار از مواد مغذی و همچنین 

روز تفاوت را در خود احساس خواهید کرد. برای کاهش  30دقیقه تمرین صبحگاهی به مدت  15فقط با رعایت این رژیم غذایی و  

 .کیلوگرمی در یک ماه، نیاز به انگیزه و کنترل قوی بر عادات غذایی خود دارید 10وزن 

 ناشتایی صبح

لیوان آب گرم برای جلوگیری از یبوست، از بین بردن سموم، تحریک جریان خون، شل  2هتر است که روز خود را با همیشه ب

 .کنید شروع بدن، چربی کنترل و عضالت  شدن

 (صبح 7:30صبح تا  7:00نوشیدنی های سم زدا مخصوص صبح )

 کار این. شوند دفع بدن از  اضافی  و آب و سدیم نوشیدنی های سم زدا )دتوکس( کمک می کنند تا سموم ذخیره شده در بدن

 را زیر (دتوکس) های زدا سم از یکی بدنتان نیاز به بسته توانید می شما. بخشد می سرعت را کالری سوزاندن  و بدن ساز و سوخت

 .کنید استفاده آن از ماه یک مدت به منظم طور به و کرده انتخاب

 عدد لیموی تازه و یک قاشق چایخوری عسل )اختیاری( برای سم زدایی کبد و کاهش وزن 1/2دتوکس لیمو: یک لیوان آب گرم + 

قاشق غذاخوری نعناع تازه ی خرد شده را به یک لیوان آب گرم  2قاشق چایخوری زنجبیل تازه ی رنده شده +  1دتوکس زنجبیل:  

 .اضافه کرده و هر روز از آن استفاده کنید

با لیمو و عسل یک نوشیدنی قدرتمند چربی سوز و سم زدا هستند. یک قاشق غذاخوری زیره سیاه را  دتوکس زیره: زیره سبز همراه

. کنید اضافه آن به شده فشرده تازه ی لیمو چهارم یک و عسل خوری غذا قاشق یک و کرده رد صافی از و  به یک لیوان آب اضافه

 .استعاده ال فوق اضافی چربی حذف و هضم بهبود برای دتوکس این

کیلوگرم است. یک قاشق غذا خوری  10 وزن کاهش و بدن زدایی سم برای موثر بسیار  ترکیب یک  دتوکس سرکه سیب: این سم زدا

 .قاشق چایخوری فلفل چیلی قرمز را به یک لیوان آب گرم اضافه کنید و هر روز صبح استفاده کنید 1/2سرکه سیب + 

برای کسانی که مشکالت باال بودن اسید دارند. خیار خرد شده + تعدادی برگ نعناع + دتوکس خیار: یک نوشیدنی بسیار سودمند 

 مقدار کمی زنجبیل

 (صبح 9:۳0 - ۸صبحانه )

 .کالری دارند. شما می توانید یکی را به دلخواه انتخاب کنید 250از تر کم زیر های صبحانه  تمامی

 یم تجربه را خود وزن کاهش سریعاً تا کند می کمک شما به ترکیب این. تاس زیاد  جو دوسر: جوی دو سر کم کالری و دارای فیبر

قاشق چایخوری عسل + یکی از میوه های سیب/ توت فرنگی  1فنجان شیر داغ کم چرب + 1/2 + فنجان جوی دو سر 1/2. کنید

 /انگورسیاه /گیالس به صورت خرد شده

 چای. دارد می نگه سیر طوالنی مدت برای را شما که  حاوی پروتئین استتخم مرغ با چای سبز: تخم مرغ یک غذای کم کالری و 

عدد تخم  2 با. شود می سریع وزن کاهش و شما بدن ساز و سوخت افزایش باعث ترکیب این. است سوز چربی نوشیدنی یک سبز

 .مرغ به همراه پیاز، گوجه فرنگی و چیلی خرد شده یک املت درست کرده و با یک فنجان چای سبز بدون شیرینی از آن لذت ببرید
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 شیرین برای عسل غذاخوری قاشق یک کرده، میکس شیر فنجان یک با راعدد سیب متوسط خرد شده  2اسموتی سیب و بادام:  

 .عدد بادام از خوردن آن لذت ببرید 10-9 با همراه و  ری دارچین به این ترکیب اضافه کنیدقاشق چای خو 1/2 و آن کردن

اگر سرتان شلوغ است و وقت کافی برای درست کردن صبحانه ندارید، میتوانید یک کاسه  :Kellogg’s کرن فلکس )موسلی( شرکت

 200 دارای ترکیب این. کنید تزیین شده خرد خشک های میوه از برخی  فنجان شیر مخلوط و با 1/2را با  Kellogg کرن فلکس

سوپ سبزیجات و نان جو: سوپ سبزیجات خانگی یک راه ایده آل برای کاهش وزن و دریافت ویتامین ها و مواد معدنی .کالری است

کالری  200از  ضروری بدن است. شما می توانید یک فنجان سوپ سبزیجات و یک تکه نان جو متوسط بخورید. این صبحانه کم تر

 .است

 (صبح ۱۱:۳0 - ۱0:۳0میان وعده ) 

کالری دارند. شما  100با خوردن میان وعده در صبح تا زمان ناهار احساس گرسنگی نخواهید کرد. تمام میان وعده های زیر کم تر 

ث کاهش وزن می شود. یک چای سبز با بیسکویت ساده: چای سبز به مقدار زیادی باع.می توانید یکی را به دلخواه انتخاب کنید

 .کالری می باشند 50عدد بیسکویت ساده حاوی  2فنجان چای سبز تلخ با 

میوه ها: میوه ها دارای آنتی اکسیدان ها، ویتامین ها و مواد معدنی باال هستند که ایمنی شما را بهبود بخشیده و گرسنگی شما را از 

کالری(،هندوانه  80)سیب متوسط  1کالری(،  90موز کوچک) 1ها استفاده کنید :  بین می برند. شما می توانید از هر یک از این میوه

 .(کالری 55فنجان انگور سبز ) 1/2کالری(،  45پرتقال کوچک ) 1کالری(،  46فنجان )1

د آنتی اکسیدان های قدرتمند موجو .کند کمک شما وزن کاهش به تواند می داغ شکالت  شکالت داغ: خوردن یک فنجان کوچک

 .دهند می کاهش را واشتها اضطراب  در این نوشیدنی

 (ظهر ۲:۳0 - ۱۲:۳0وقت ناهار )

 :کالری دارند 300وعده های غذایی زیر کم تر از 

سوپ سبزیجات: سوپ یک غذای خوشمزه و مغذی است که سرشار از ویتامین ها، آنتی اکسیدان ها و فیبر بوده و احساس سیری 

کالری می باشد. همچنین می توانید در کنار آن از  140کامل را شما می دهد. یک کاسه ی بزرگ سوپ سبزیجات خانگی دارای 

 .عدد نان تست جو استفاده کنید2

آالی سالمون گریل شده با برنج: یک غذای بسیار لذیذ که با کالری کم شما را بطور کامل سیر می کند. یک فیله ماهی ماهی قزل 

 .فنجان برنج پخته شده نیز استفاده کنید 1/2  کالری است. شما می توانید در کنار آن 124 دارای  سالمون کبابی

تکه گوجه فرنگی +چند برگ کاهوی  2تکه پیاز +  3عدد سفید تخم مرغ +  2تکه نان ساندویچی چند غله +  2ساندویچ تخم مرغ: 

 تازه

 است ها ناکسیدا آنتی و فیبر از  سرشار غذا این.دارد سفید برنج به نسبت  زیادی  برنج قهوه ای، حبوبات و ساالد: برنج قهوه مزایای

 ساالد کوچک کاسه  فنجان پوره ی حبوبات و یک 1/2فنجان برنج قهوه ای،  1/2به کاهش وزن کمک می کنند. شما می توانید  که

 .کنید استفاده ناهار برای را سبز

 (غروب ۶:۳0 - ۵میان وعده عصرانه ) 

 .کالری دارند 100عصرانه ی خوش مزه و در عین حال سالم صحبت می کنیم که هریک کم تر از  6در اینجا از 

 85 حدود حاوی شده برشته گندم نان از عدد دو. هستند تر سالم ها بیسکویت از   : این نوع نانچای لیمو و نان برشته ی گندم

 .کالری دارد 5کالری و یک فنجان چای لیمو ی تلخ تنها 
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 یک با  تخم مرغ آب پز و چای سبز: مصرف غذاهای حاوی پروتئین در عصر می تواند به کاهش وزن کمک کند. تخم مرغ آبپز همراه

 .دارد کالری 85  تلخ سبز چای فنجان

منبع عالی انرژی و مواد مغذی است. مغز ها مانند بادام، پسته و گردو بهترین گزینه برای کاهش وزن است. شما می توانید  :آجیل

 .بخورید عصر در گرسنگی کنترل برای  کالری( را 80عدد پسته ) 20کالری( یا  95نصف گردو ) 7کالری( یا  85عدد بادام ) 12

 .کالری است 90است و یک لیوان از آن حاوی  C آب پرتقال: آب پرتقال، سرشار از ویتامین

 .کالری است 90 حدود حاوی اسفناج و ذرت کاهو، فرنگی، گوجه فلفل، ، پیاز با  ساندویچ با نان جو )قهوه ای(: ساندویچ نان قهوه ای

 (شب 9:۳0 - ۸شام )

 .کالری باشد 250شام باید سبک و کمتر از 

لقمه ی سبزیجات خانگی: یک لقمه برای گیاه خواران که با استفاده از نان تمام غله تهیه می شود دارای یک فرمول خوشمزه، سالم 

 .و کم کالری است. برای چاشنی از کلم، حبوبات، گوجه فرنگی، پیاز، لوبیا و گوجه فرنگی استفاده کنید

 .کالری می باشد 150 حدود حاوی  داغ  و مرغ سوپ نودل و مرغ: یک کاسه سوپ نودل

 نوشیدن چربی سوز قبل از خواب

همزمان کاهش وزن داشته باشیم. سموم در   نوشیدن یک لیوان آب گرم قبل از خواب می تواند به ما کمک کند تا بهتر بخوابیم و

 .شده و چربی بدن می سوزد حالی که خواب هستید خارج شده، عضالت شل شده، بدن آبرسانی شده، هضم غذا بهتر

 .لیوان آب برای کاهش وزن بنوشید 10تا  9حتماً روزانه حداقل 

دقیقه ورزش کنید تا بتوانید کاهش وزن داشته باشید.برای اینکه بهترین نتیجه را بگیرید صبح ها  15این نکته مهم است که روزانه 

 .بعد از خوردن نوشیدنی سم زدا ورزش کنید

د: ورزشی مفید برای قلب و ذهن است و با بهبود گردش خون و کاهش کلسترول خون به کاهش وزن کمک می پیاده روی تن -1

 .کند

 .اسکوات: از بهترین تمرین های کاهش وزن در زمان کم است  -2

یوگا: یوگا یک ورزش مناسب برای کاهش وزن است. تمرین تنفس باعث کاهش استرس، شل شدن بدن، کاهش کلسترول و  -3

 .اهش وزن بدن به صورت طبیعی می شودک

 .توجه: این رژیم الغری برای همه ی افراد مناسب نیست و برای دریافت بهترین نتیجه الزم است به متخصص تغذیه مراجعه شود

ost.aspx?Id=http://www.foodpress.ir/P4bcf2eeff5c34517bdf0455532bd747 
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 سالمت
 ایران اکونا - 1۳۹۷خرداد / /  ۰۷دوشنبه , 

 کننددرصد خانوارهای کشور کلسیم کمی دریافت می 90

درصدخانوارهای  90دبیر انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران سرانه مصرف شیر در ایران را بسیار پایین دانست و گفت: تقریبا 

 .کشور کمبود دریافت کلسیم دارند

های مسئول می توانند با فعالیت مشترک،  وزارتخانه ایران، در شیر مصرف کمبود مشکل حل برای: کرد خاطرنشان احمد مهدی زاده

ها را دچار معضل کرده، حمایت مستمر از صنایع شیر و تولید شیر با کیفیت، آموزش مصرف بیشتر تغییر سیاست هایی که دامداری

امی موثر ای از مواد لبنی کم چرب و کم نمک و کنترل واردات شیر خشک، اقدشیر، قیمت گذاری درست و عادالنه، حمایت یارانه

اند از دسترسی های انسان دوستانه متعهد شدهکشور عضو آن که بارها با امضای میثاق 191وی با بیان این که فائو و .داشته باشند

( اول ماه جون را که برابر  1380میالدی )  2001همه مردم به غذای کافی با کیفیت باال برای زندگی سالم حمایت کنند، در سال 

شود به عنوان روز جهانی شیر جشن می گیرند، اظهار کرد: این روز به این دلیل انتخاب شد که همه دولت ها در داد میبا یازدهم خر

 .چنین روزی در مورد شیر ماده غذایی حیات بخش بیندیشند و وضعیت مطلوبی را در مورد مصرف آن برای مردم فراهم کنند

ها برای بدن الزم و ضروری ماده مغذی اساسی که همه آن 9ماده غذایی است که  وی با اشاره به این که شیر تقریبا کامل ترین

تالش های زیادی برای افزایش تولید شیر در جهان صورت گرفته است، در حال  1883هستند را به تنهایی دارد، تصریح کرد: از سال 

 .کنندحاضر یک میلیون تولید کننده شیر در جهان برای این افزایش تالش می

این مسئول انجمن با بیان این که جشن روز جهانی شیر برای هجدمین سال در دنیا و برای سومین سال در مازندران برگزار می شود، 

یادآور شد: این برنامه در این سطح تاکنون فقط در مازندران به نمایندگی از سراسر کشور برگزار شده که استقبال زیاد مردم، مسئوالن 

 .را به همراه داشته استو تولیدکنندگان 

وی در مورد زمان و مکان برگزاری جشن روز جهانی شیر گفت: جشن روز جهانی شیر با همکاری اعضای انجمن صنایع غذایی و 

 .دارویی مازندران، مسئوالن و مردم چهارشنبه نهم خرداد در پارک ملل ساری و پارک مادر آمل پس از افطار برگزار می شود

یان این که جشن روز جهانی شیر با حضور چندین نشان برتر تولیدی صنعت شیر و لبنیات استان برگزار می شود، مهدی زاده با ب

تاکید کرد: در این جشن با اجرای برنامه های ویژه برای کودکان مانند نقاشی و گریم، مسابقات مردمی، آتش بازی، نمایش های 

کنند تا همه اقشار جامعه در ان و ورزشکاران فضای مفرح و شاد را به ترسیم میهنری، پذیرایی با محصوالت لبنی و حضوز هنرمند

 .کنار خانواده ساعتی را شاد بگذرانند

http://iranecona.com/84296/90%D-8%AF%D8%B1%D8%B5%D8% 
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 فارس - ۹۷/۰۳/۰۷ : تاریخ

 خرید تضمینی سیب زمینی بهاره در استان گلستان آغاز شد
  .مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از آغاز عملیات خرید تضمینی سیب زمینی بهاره در استان گلستان خبر داد 

/ 2110حسین شیرزاد با اشاره به ابالغیه شماره  ،پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

وزیر جهاد کشاورزی، اظهار داشت: دستورالعمل خرید تضمینی سیب زمینی بهاره با هدف حمایت از کشاورزان  97/2/10مورخ  020

 10ریال و به میزان تخمینی  4121تولید کننده سیب زمینی، جهت شروع عملیات اجرایی سیب زمینی بهاره گلستان به قیمت 

 .پایداری تولید، همچنین حمایت از سیب زمینی کاران آغاز شد هزارتن به منظور تثبیت بازار سیب زمینی و

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان نیز اعالم کرد: در راستای اجرای خرید تضمینی محصوالت زراعی و با هدف حمایت از 

 .خرداد ماه( آغاز شد 7ریال از امروز ) 4121کشاورزان محترم خرید تضمینی سیب زمینی با قیمت 

مرکز یوسفی کردکوی، حسینی گوران فارس،  4مرکز خرید سیب زمینی در استان فعال هستند و  40تا  30مختار مهاجر افزود: 

 .لطفی نیا مرزن کالته، چهارفصل طاها آق قال، از جمله مراکز بزرگ و فعال خرید این محصول در استان هستند

انند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی مورد نظر نسبت به نوبت گیری و فروش خرداد( می تو 7وی یادآور شد: کشاورزان از امروز )

بینی هکتار سیب زمینی کاشتند که پیش 200مهاجر اضافه کرد: امسال کشاورزان گلستانی در شش هزار و .محصول خود اقدام کنند

 .هزار تن محصول برداشت کنند 200شود، حدود می

https://www.farsnews.com/news/13970307000837/%D8%AE%D8% 
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 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۶تاریخ: 

 آخرین وضعیت شیوع بیماری لکه سفید میگو

شاهد ویروس لکه سفید میگو در تعداد محدودی از مزارع یک معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به سرمازدگی اخیر،امسال 

اشگاه گروه اقتصادی ب صنعت،تجارت و کشاورزی حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفت و گو با خبرنگار.استان)چابهار( بودیم

درصدی تولید در استان بوشهر،آغاز به  45درباه آخرین وضعیت تولید میگو اظهار کرد: با توجه به ذخیره سازی  ،خبرنگاران جوان

کار بخش دوم تولید در استان هرمزگان و شروع نشدن فعالیت ذخیره سازی در آبادان؛تا زمانی که هکتاری زیر کشت نرود، به طور 

وی از رکورد بی سابقه تولید میگو در سال گذشته خبر داد و گفت:سال .داشت تولید میگود دقیقی از میزان دقیق نمی توان برآور

درصد این میزان به بازارهای هدف صادر شد.  55هزارتن میگوی دریایی تولید شد که  9و  میگوی پرورشیهزارتن  32گذشته 

در مزارع  بیماری لکه سفیدصالحی درباه آخرین وضعیت شیوع .نباشدامسال پیش بینی می شود که تولید میگو کمتر از این رقم 

افزود: در سال های گذشته تولیدکنندگان تالش کردند که بستر حضور ویروس وایت اسپات یا لکه سفید در مزارع تکثیر را از بین 

مراقبت و کنترل های الزم  ...شنی وببرند و بدین منظور سازمان دامپزشکی در زمینه حمل و نقل،استخرهای ذخیره آب،فیلترهای 

 .را اعمال کرد،اما به هر حال بیماری لکه سفید یک ویروس است که در هر شرایطی ممکن است خود را نشان دهد

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به سرمازدگی اخیر،امسال شاهد ویروس لکه سفید در مزارع یک استان)چابهار ( بودیم 

برای کاهش نگرانی تولیدکنندگان،سه استخری که بیماری لکه سفید در آن گزارش شده بود را معدوم  مان دامپزشکیسازکه 

بیماری لکه سفید در آن شیوع پیدا کرده است،جای   استخر 3استخر تنها  800وی در پایان تصریح کرد: در منطقه ای که از .ساخت

 . تهیچ گونه نگرانی مبنی بر تشدید بیماری نیس

https://www.yjc.ir/fa/news/6544685/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8 
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 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۲تاریخ: 

 چغندر قند در سال گذشته هزار تن ۱00میلیون و  ۸ایران در تولید شکر به خودکفایی رسید/تولید 

 .نیاز شده و توانسته است در این صنعت به خودکفایی برسدسیف گفت: خوشبختانه ایران از واردات شکر بی

یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

گذاری بخش خصوصی با بیان اینکه تقویت بازار شکر برداری از کارخانه تصفیه شکر با سرمایهنامه احداث و بهرهمراسم امضای تفاهم

ر به توانستیم از واردات شک تولید چغندرقندبه رشد های گذشته بسیار چشمگیر بوده است، گفت: سال گذشته با توجه در سال

هزار تن چغندرقند تولید شد، همچنین سال گذشته  100میلیون و  8وی تصریح کرد: در سال زراعی گذشته .نیاز شویمکشور بی

 .تولید کنیم هزار تن شکر از محل چغندر قند توانستیم 142میلیون و درصد رشد تولید چغندر قند در کشور داشتیم و یک 35

هزار تن شکر  850هزار تن است که با احتساب  200میلیون و 2معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: کل نیاز کشور به شکر 

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه .میلیون تن شکر در کشور تولید شده است 2استحصال شده از نیشکر حدود 

دالری توانسته شرایط خوبی برای  70تا  60ر سفید و شکر خام افزایش یافته است، گفت: این فاصله امروزه فاصله قیمت شک

سیف با اشاره به اینکه فاصله قیمتی بین شکر سفید و شک خام فرصت .گذاران کارخانه تصفیه شکر در چابهار فراهم کندسرمایه

کنم همچنان روی بازار خارج کشور حساب کنند و گذاران تقاضا میمایهبسیار مناسبی برای کشور ایجاد کرده است، بیان کرد: از سر

ای از زمان صنایع قند و شکر وی با بیان اینکه در برهه.روی بازار داخل به واسطه آنکه از محصول شکر خود کفاست حساب نکنند

 .هزار اشتغال ایجاد کرده است 15حدود  های دولت این صنعت فعال شده وایران تعطیل شده بود گفت: هم اکنون با سیاست گذاری

 تواند فرصتی مناسبمعاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: هم اکنون در مکانی هستیم که اطراف ایران بازار مصرف خوبی دارد و می

شکر به بخش خصوصی فروخته شده اما تأمین کامیون در  تن هزار  24سیف افزود:.به این کشورها ایجاد شود صادرات شکربرای 

 .دتواند به راحتی شکر صادر کنبندر چابهار با مشکل مواجه شده بنابراین به دلیل مشکالت موجود در این حوزه بخش خصوصی نمی

jc.ir/fa/news/https://www.y6542958/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7% 
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 فارس - ۹۷/۰۳/۰۶ : تاریخ

 دهد  فارس از وضعیت نابسامان صنایع لبنی گزارش می
سربار بر صنایع های سال دیگر یارانه درمان بدهند افزایش هزینه 10حذف تدریجی لبنیات از سفره خانوار/ یارانه لبنیات ندهند باید 

لبنی و تمایل به افزایش قیمت از یک سو، پایین نگه داشتن دستوری قیمت ها از سوی دیگر و کاهش قدرت خرید مردم و پایین 

  .ای معیوب است که باید فکری به حال آن کردآمدن سرانه مصرف لبنیات حلقه

ته یافای کشورهای توسعهشیر، ماست، پنیر و سایر محصوالت لبنی در سبد تغذیه: فاطمه بیات - اقتصادی گروه - خبرگزاری فارس

ای را گیرانهلیتر است و حتی برخی کشورها مقررات سخت 154نقش پررنگی دارد تا جایی که سرانه مصرف لبنیات در اروپا ساالنه 

 .اندبرای مصرف اجباری لبنیات در نظر گرفته

 یافته اختصاص لبنیات برای یارانه کشور در لبنیات مصرف از حمایت برای 60 دهه از نیز ما کشور در بازگردیم عقب  کمی به اگر

ه ها این یارانای را به راحتی تهیه کنند، اما با اجرای طرح هدفمندی یارانهشیر و ماست یارانه توانستندمی درآمد کم قشر که بود

  .ها هم به صنایع لبنی اختصاص نیافتدرصدی از محل درآمدی یارانه 30مستقیم حذف شد و سهم 

 دو سالی است که به بهانه نداشتن بودجهآموزان دبستانی در سن رشد هم در کنار آن طرح توزیع شیر مدارس و توزیع شیر بین دانش

ناپذیری از جمله پوسیدگی زودرس دندان، کاهش به دست فراموشی سپرده شده، غافل از آنکه مصرف نکردن لبنیات تبعات جبران

ر که دهای ریوی در میانساالن را در پی خواهد داشت رشد استخوانی در سنین نوجوان و پوکی استخوان، سرطان و افزایش بیماری

 .های سرباری را در بخش درمان کشور متحمل شودشود هزینهدرازمدت دولت مجبور می

طی چند سال اخیر که تعیین قیمت لبنیات بر عهده کارگروه تنظیم بازار گذاشته شد، صنایع لبنی بین سازمان حمایت و این کارگروه 

اعالم قیمت جدید محصوالت خود هستند. بازی دو سر باختی  کاری شدند به طوری که از یک سال و نیم پیش تاکنون منتظرپاس

ها به ها مصرف، این محصوالت به مرور در سبد خانوار کوچک و حذف شده و از طرف دیگر افزایش نیافتن قیمتکه با افزایش قیمت

ی مضاعفی را بر دوش صنایع لبن بندی فشارهای انرژی، دستمزد ساالنه کارگران و بستههای سرباری چون افزایش هزینهدلیل هزینه

رو شوند یا از سر و های میلیاردی روبهها را افزایش داده و با جریمهآورد و آنها را ناچار کرده است که یا به صورت خودسرانه قیمت

 .ته کیفیت بزنند

جمن رئیس انده که رضا باکری در نتیجه هزینه و فشاری که باید پرداخته شود تنها بر دوش مردم است و اکنون کار به جایی رسی

نگیرد  سازی در حوزه لبنیات صورتصنایع لبنی در پاسخ به خبرنگار فارس ترجیح داد که صحبتی نکند و گفت تا شفاف

    .کنمدیگر صحبت نمی

 حوزه لبنیات و حذفتوجهی دولتمردان به های لبنی کشور هم با انتقاد از بیمحمدرضا اسماعیلی، مدیرعامل سابق اتحادیه فرآورده

لیتر برسد  154تدریجی آن از سبد خانوار به خبرنگار فارس گفت: در برنامه پنجم توسعه قرار بود تا سرانه مصرف لبنیات کشور به 

اری گذگذاران بر اساس تصمیمات مقامات تشویق به سرمایهلیتر هم رسید و حتی سرمایه 50که با شوقی که ایجاد شده بود مصرف تا 

درصد درآمد حاصل از  30توجهی و عدم اختصاص یارانه به این صنعت و محقق نشدن این حوزه شدند، اما متأسفانه با بیدر 

 .تر جایگزین شودهدفمندی به این بخش نتیجه آن شد که لبنیات به مرور از سبد خانوار حذف شده و با کاالهای لوکس و ارزان

لیتر هم رسید اما دوباره شیب این منحنی منفی شد چرا  100د، مصرف سرانه لبنیات تا شای توزیع میوی گفت: وقتی شیر یارانه

سته به مواد بندی همه وابرود آسیبش را باید لبنیات ببیند. ظروف بستهشود و قیمت نفت باال میکه وقتی مواد پتروشیمی گران می

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

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

صنایع باید افزایش دستمزد ساالنه مطابق با نرخ تورم، افزایش  عنیی یابدنمی اختصاص آن ای هم بهپتروشیمی هستند که هیچ یارانه

 .شودای و حمایتی از هیچ سازمانی انجام نمیهای آب، برق، گاز، گازوئیل و مالیات را به جان بخرند و در کنار آن هیچ یارانههزینه

و کلسیم در کودکان سن  D کند کمبود ویتامینیبه گزارش فارس، طبق آماری که دفتر امور تغذیه وزارت بهداشت ساالنه منتشر م

تواند یکی از هشدارهایی باشد که مسئوالن نسبت به امنیت غذایی و سالمت سال در کشور شدت گرفته که این مسأله می 7رشد زیر 

  .تر باشندجامعه حساس

tps://www.farsnews.com/news/ht13970306000617/%D8%AD%D8% 
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 شیر و فرآورده ها

 خبرنگاران جوان – 1۳۹۷خرداد  ۰۲تاریخ: 

 درصد گران شد ۳0کره 

هزار و  4گرمی در بازار  100درصدی نرخ کره در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ هر بسته کره  30یک مقام مسئول از افزایش 

 .تومان است 500

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  لی رجبی رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات استان تهران در گفت و گو با خبرنگار

 30 قیمت هر کیلو کره، از افزایش قیمت برخی محصوالت لبنی در بازار خبر داد و گفت: طی دو روز گذشته، رنگاران جوانخب

 .تومان رسیده است 500هزار و  4به  500هزار و  3گرمی از  100درصد در بازار افزایش یافت به طوریکه هم اکنون هر بسته کره 

درصد در ابتدای سال افزایش یافت، افزود: با توجه به افزایش هزینه های حقوق و  15تا  10وی با بیان اینکه قیمت سایر اقالم لبنی 

درصد در بازار افزایش یافت به  15تا  10دستمزد کارگران، نهاده های دامی و ...نرخ برخی اقالم همچون پنیر،شیر،کشک، ماست و... 

 .تومان رسید 750هزار و  2به  500هزار و  2از  ری شیر کم چربنرخ هر بط طوریکه

، احتمال نوسان مجدد محصوالت لبنی در بازار قیمت شیر رجبی در پاسخ به این سوال که با وجود درخواست دامداران بر افزایش

در افزایش  ... و ارز نرخ تغییرات پتروشیمی، دامی،محصوالت های نهاده نظیر مختلفی عوامل آنکه وجود با  وجود دارد، بیان کرد:

 .قیمت لبنیات تاثیر گذار است؛ بنابراین امکان پیش بینی قیمت در بازار وجود ندارد

وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر آنکه این افزایش قیمت ها دارای مجوز بوده است، اظهار کرد: نهاده های نظارتی باید اعالم کنند 

وز یا غیر قانونی است، اماباید حقوق تولیدکننده را نیز در نظر بگیرند چرا که افزایش هزینه های حقوق که این افزایش قیمت با مج

و دستمزد،نهاده ها و تغییرات نرخ ارز باید در قیمت نهایی محصول اعمال شود و پرداخت این تغییرات از جیب تولیدکننده غیر 

مصرف  بر سرانه افزایش قیمت لبنیات در پایان سخنان خود درباه تاثیررئیس اتحادیه فروشندگان محصوالت لبنی .منطقی است

تصریح کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش قیمت محصوالت لبنی در کاهش سرانه مصرف تاثیر گذار است که بدین 

 .ضوع بیندیشندمنظور تمامی حلقه های تولید تا توزیع باید برنامه ریزی و راهکار مناسبی برای این مو

https://www.yjc.ir/fa/news/6542194/%DA%A9%D8%B1%D9%87-3 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۵تاریخ: 

 اعالم نرخ جدید خرید حمایتی شیر خام

 .تومان خریداری می شود 1440استان کشور با قیمت هر لیتر  13شیرزاد گفت: از این پس شیر خام دامداران در 

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از صدا و سیما، حسین شیرزاد با اشاره به اینکه نرخ جدید خرید حمایتی 

از ابتدای امسال اعمال می شود، اظهار داشت: براساس ابالغ وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار، سازمان مرکزی  شیر خام

 .تومان از دامداران خریداری می کند 1440تعاون روستایی شیر خام را در قالب طرح خرید حمایتی با قیمت مصوب هر لیتر 

از ابتدای فروردین شیر تولیدی  که دامدارانی به قیمت التفاوت مابه و االجراست الزم الامس فروردین ابتدای از قیمت این وی گفت:

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی افزود: طرح حمایتی خرید شیر .آنها را با قیمت گذشته خریداری کردیم پرداخت خواهد شد

درصد و پروتئین  3.2وستایی آغاز و قرار شد شیر خام با چربی با ابالغ وزیر جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون ر 93خام از سال 

اجرا نشد  صنایع لبنی تومان خریداری شود که این قیمت از سوی 1440درصد با قیمت مصوب هر لیتر  8درصدی و ماده خشک  3

این بخشنامه امسال اجرایی می شود و دامداران شیر را با این قیمت و با در نظر گرفتن این ویژگی ها  97اما براساس ابالغیه سال 

استان اجرا شد اما امسال براساس دستورالعمل  7فقط در  93شیرزاد گفت: طرح خرید حمایتی شیر خام در سال .تحلیل می دهند

 .قیمت جدید خریداری می شوداستان کشور با  17جدید شیر خام تولیدی دامداری ها در 

وی افزود: استان های هدف در این طرح اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و تهران است و مابقی استان ها که از 

 .استان های محروم و کم برخوردار هستند نیز در این طرح قرار دارند

در قالب طرح حمایتی خریداری می شد  دامدارانروزانه هزار تن شیر از  رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی تاکید کرد: تاکنون

 .تن خریداری می شود 1250تا  1200اما از این پس میزان خرید به 

درصد از بازار تولیدی است و هدف اجرای طرح نیز تنظیم بازار، حمایت از دامداران  4 فقط حقیقت در خرید میزان این شیرزاد گفت:

 .وری شیر مازاد تولید استخُرد و جمع آ

تومان است بنابر این وزارت  1500وی افزود: براساس برآوردهای انجام شده قیمت تمام شده هر لیتر شیر خام برای دامدار حدود 

 .تومان نزدیک خواهد کرد 1550جهاد کشاورزی برای حمایت از دامداران در آینده نزدیک قیمت خرید حمایتی شیر خام را به 

سازمان مرکزی تعاون روستایی تاکید کرد: واحدهای کوچک دامداری و دامداری های خُرد به حمایت و کمک دولت نیاز دارند رئیس 

و این اقدام می تواند حاشیه سود مناسبی برای آنها ایجاد کند که عالوه بر این می تواند به افزایش کیفیت شیر تولید شده در این 

گفت: عالوه بر خرید حمایتی شیر خام برنامه ارتقاء کیفیت شیر، امسال برای افزایش میزان چربی و  شیرزاد.انجامددامداری ها بی

وی با بیان اینکه شیر خامی که در قالب طرح حمایتی خریداری می .پروتئین و سالمت شیر در دامداری های کشور اجرا می شود

شیر خشک به بازار بورس خبر داد و افزود: به زودی شیر خشک فرآوری  شود بهترین کیفیت و باالترین استاندارد را دارد، از عرضه

 .شده از شیرهای خام خریداری شده به کارگزاری ها در بورس کاال ارائه می شود

تومان  1440در بازار گفت: قیمت خرید هر لیتر  قیمت شیر رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی همچنین درباره احتمال افزایش

 .تأثیر چندانی در قیمت شیر نخواهد داشت 97است که اجرایی نشد بنابر این اجرای این قیمت در سال  93بوط به سال در اصل مر

https://www.yjc.ir/fa/news/6545738/%D8%A7%D8%B9%D9% 
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس 1۳۹۷خرداد ماه  ۲چهار شنبه 

 درصد تولید 4تومان/خرید حمایتی  ۱۳00تثبیت قیمت شیرخام با نرخ 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعالم کرد:وزارت جهاد کشاورزی با خرید حمایتی شیر خام دامداران  <کشاورزی

 .نعت شیر خام شده استموجب ثبات در تولید و ایجاد اشتغال پایدار در بخش ص

 گری مداخله تأثیرات به شیر خرید راهبردی شورای در شیرزاد حسین روستایی، تعاون مرکزی سازمان عمومی روابط به گزارش

درصد شیر تولیدی کشور موجب تغییر رویه  4نها ت حمایتی خرید: گفت و کرد اشاره خام شیر قیمت تثبیت در سازمان این هدفمند

کارخانجات از پرداخت موعدی به پرداخت نقدی، بهبود کیفیت شیر خام تولیدی، جذب سرمایه بخش غیر دولتی و کاهش ضرر و 

 .زیان دولت و ارزآوری و حضور در بازارهای جهانی شده است

 4تا  3کیلوگرم شیر خام حداکثر یک هزار تومان با پرداخت موعدی وی با بیان این که، قبل از اجرای طرح خرید حمایتی،قیمت هر 

این قیمت و نحوه پرداخت موجب ضرر و زیان دامداران شده و علیرغم اعمال فشار و اعالم قیمت  :ماه صورت می گرفت،اظهار داشت

 .خام دامداران نشدنداز طریق ستاد تنظیم بازار، کارخانجات فرآورده های لبنی حاضر به افزایش قیمت خرید شیر 

شیرزاد گفت: بر اساس سیاست گذاری های وزارت جهاد کشاورزی خوشبختانه قیمت شیر خام در طول اجرای این طرح به مرور تا 

تثبیت شد به طوری که در حال حاضر سایر کارخانجات لبنی در قالب  96تومان و به صورت پرداخت نقدی در سال  1300سقف 

درصد شیر  5تا  3وی ادامه داد:در واقع دولت با اجرای این طرح تنها با خرید .مت مذکور تبعیت می کنندیک رقابت صحیح از قی

خام تولیدی کشور برای نخستین بار موفق به اعمال سیاست های نظارتی خود در بازار در راستای ثبات در تولید و ایجاد اشتغال 

 .پایدار در بخش صنعت شیر خام شده است

زی تعاون روستایی ایران با خرید روزانه به طور متوسط یک هزار تن شیر خام تعیین کننده شاخص قیمت شیر خام سازمان مرک

 .هزار تن شیر خام در کشور شده است 25گردید و موفق به اعمال مدیریت بازار نزدیک به 

p://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=bhtt3ac9bf8dc00428cbc7 
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 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۲تاریخ: 

 ممنوعیت صادرات دام زنده به صالح دامدار نیست

زنده برای دامداران  یک مقام مسئول با اشاره به صادرات بره های سنگین وزن به کشورهای همسایه گفت:ممنوعیت صادرات دام

صنعت،تجارت و  منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفت و گو با خبرنگار.تبعاتی در بر خواهد داشت

با انتقاد از ممنوعیت صادرات دام زنده اظهار کرد: اگرچه صادرات دام زنده بر روی  ،خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  کشاورزی

به منظور مدیریت  وزارت جهاد کشاورزیقیمت گوشت قرمز تاثیری ندارد، اما شنیده ها حاکی از آن است که معاونت امور دام 

وی با بیان اینکه بره های سنگین وزن )بدون مشتری در .الم کرده استرا ممنوع اع صادرات دام زنده عرضه و تقاضا به طور موقت

رئیس  .بازار داخل( به بازارهای هدف صادر می شود،افزود:ممنوعیت صادرات مشکالت متعددی برای دامداران در برخواهد داشت

عرضه و تقاضا به صورت مشروط در ازای شورای تامین کنندگان دام زنده بیان کرد: با توجه به آنکه صادرات دام به منظور مدیریت 

 .در بازار نخواهد داشت افزایش قیمت گوشت روند در تاثیری گونه هیچ  واردات انجام می شد، از این رو این موضوع

پوریان فعالیت واسطه ها و دالالن در چند ماه اخیر را دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت در بازار دانست و گفت: با وجود آنکه عرضه 

صرفه اقتصادی ندارد، تنها سودجویی واسطه ها و دالالن و اظهارات برخی قصابان مبنی بر کمبود دام  دامدارزایش های بره برای 

رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در پایان سخنان خود با بیان اینکه .ار گوشت ایجاد کرده استزنده ، تنش هایی در باز

به بخش های مختلف سیستم دامپروری آسیب وارد می کند، تصریح کرد: با وجود صادرات مشروط دام در  ممنوعیت صادرات دام

موجب خواهد شد  ممنوعیت صادرات مجدد دام زندهاما ازای واردات گوشت قرمز، تا حدودی از تنش های بازار کاسته شد 

 .شکالت متعددی روبرو شوندم با خشکسالی سبب به  دامداران جنوب کشور و حاشیه شهرها

https://www.yjc.ir/fa/news/6542412/%D9%85%D9%85%D9%86%D9% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۲تاریخ: 

 ممنوعیت صادرات پنج محصول کشاورزی به عراق/ ضرورت امضای پروتکل های دوجانبه در تجارت

وع دالیل نامعلومی ممنیک مقام مسئول گفت:عراق صادرات پنج محصول ایرانی همچون سیب زمینی،هندوانه،خربزه،فلفل و کدو را به 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار.اعالم کرده است

، درباه آخرین دالیل ممنوعیت صادرات پنج قلم محصول کشاورزی به عراق اظهار کرد:طی دو ماه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .درصد افزایش داده است 25را صادرات محصوالت کشاورزی گذشته،عراق تعرفه 

م منوع اعال،هندوانه،خربزه،فلفل و کدو را به دالیل نامعلومی مسیب زمینی به گفته وی عراق صادرات پنج محصول ایرانی همچون

نورانی با بیان ایتکه در طول سال های گذشته،عراق به دلخواه اقدام به افزایش تعرفه و ممنوعیت صادرات محصوالت .کرده است

 .صادرکنندگان ایرانی نباید امیدی به بازار عراق داشته باشند  :،افزود است کرده  ایرانی

رها یک سویه است و از آن جا که حمایت از صادرات،اشتغالزایی و ارزآوری به گفته وی هم اکنون مراودات تجاری ما با دیگر کشو

 .امری ضروری است امضای پروتکل های دوجانبه تجارت فراوانی برای کشور در بر دارد؛بنابراین

دارند  نیرئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در پایان گفت: در شرایط کنونی بسیاری از کشورها نیاز مبرم به محصوالت ایرا

 .به دیگر کشورها باشیم صادرات محصوالت کشاورزی بنابراین باید با ایجاد زیرساخت های الزم به فکر

https://www.yjc.ir/fa/news/6537373/%D9%85%D9%85%D9%86%D9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/6537373/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

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

 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۷تاریخ: 

 دولت برنامه ای برای افزایش قیمت نان ندارد

یک مقام مسئول گفت: با توجه به ثبات قیمت گندم برای نانوایی های آزاد پز و یارانه بگیر، دولت برنامه ای برای افزایش قیمت نان 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی ولتی در گفت و گو با خبرنگارحسن عباسی معروفان عضو هیات مدیره بازرگانی د.ندارد

در آینده نزدیک وجود ندارد،اظهار کرد: دولت همانند  افزایش قیمت گندم، با بیان اینکه برنامه ای برای باشگاه خبرنگاران جوان

تومان عرضه می کند که به تبع آن قیمت  665و  900سال های قبل هر کیلو گندم را برای خبازی های آزاد پز و یارانه بگیر بترتیب 

ورد نیاز خبازی هاست،افزود: دولت وی با اشاره به اینکه شرکت بازرگانی دولت موظف به تامین گندم م.آرد و نان نباید افزایش یابد

را اضافه نکرده است تا قیمت نان افزایش یابد اما به هرحال شورای آرد و نان تعیین کننده قیمت نان است وباید  گندم ریالی نرخ

ینه های حمل عباسی معروفان در پاسخ به این سوال که خبازی های آزاد پز اظهاراتی مبنی بر افزایش هز.راجع به آن اظهار نظر کند

و نقل و ... دارند، بیان کرد:با برگزاری جلسات متعدد در کارگروه تنظیم بازار آرد و نان، اتحادیه ها سخنان خود درباه افزایش هزینه 

 .ها را مطرح می کنند که اگر کارگروه به جمع بندی در این زمینه برسد، مطمئنا تمهیدات الزم را در زمان خود اتخاذ خواهد کرد

: کرد ریحتص نداشتند، گندم اولیه مواد در افزایشی گونه هیچ ها نانوایی  اون بازرگانی خارجی در پایان سخنان خود با بیان اینکهمع

 .برسد کنندگان مصرف دست به نان گذشته روال طبق که دارد نظر در کماکان دولت

https://www.yjc.ir/fa/news/6545884/%D8%AF%D9%88%D9 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1۳۹۷خرداد ماه  1سه شنبه 

 گیری درباره قیمت نان، بعد از ماه رمضانتصمیم

نانوایان نسبت به عدم تغییر قیمت نان طی چهار سال گذشته اعتراض دارند، معاون وزیر کشاورزی باتوجه به اینکه  <مواد غذایی

 .گیری برای اعمال تغییر در قیمت نان پس از ماه رمضان خبر دادتصمیم

ت به ا نسبتاکنون قیمت نان هیچ تغییری نداشته و حتی سال گذشته اوایل آذرماه که ستاد تنظیم بازار نرخ نان ر 1393از سال 

بل ها به قها اعالم شد که قیمتهای قبلش افزایش داد، پس از چند روز با دستور رئیس جمهور این مصوبه لغو شد و به نانواییسال

ضافی بیشتری های ارئیس اتاق اصناف ایران به ایسنا اینگونه توضیح داد که یک بنگاه صنفی هزینه -در این زمینه علی فاضلی .برگردد

میلیون تومان باید  2.5شش نسبت به سال گذشته تحمیل شده است، چراکه به عنوان مثال سال قبل برای طرح ترافیک روی دو

میلیون تومان باید پرداخت شود؛ بنابراین نباید انگشت اتهام را به سمت این  9های جدید بیش از پرداخت می شد، اکنون برای تعرفه

کند ها را در نظر گرفت. وقتی نرخ دستمزد و خدمات افزایش پیدا میارد و عوامل موثر بر قیمتوی افزود: باید همه مو.ها بردبنگاه

چرا نباید اجازه داد که قیمت کاال و خدمات بیشتر شود. سوال اینجاست که چرا به عنوان مثال چهار سال است که قیمت نان تغییری 

 .شود که کیفیت نان هم کاهش یابدمل سبب میشود. همین عانکرده و بر صاحبان این صنف فشار وارد می

شود نباید از او انتظار معجزه داشت و قطعا گذار بها داده نمیرییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: وقتی که به کارآفرین و سرمایه

 .شودمی کشیده تخلف سمت به و  سرمایه در چنین شرایطی از کشور خارج

های تولید نان از جمله آب، ها همه هزینهیش قیمت در نان اعمال نشده در حالی که طی این سالفاضلی یادآور شد: چهار سال افزا

برق، گاز، حمل و نقل، دستمزد و غیره افزایش یافته، قیمت نان تغییری نکرده و هزینه آن به دوش نانوایان افتاده است؛ بنابراین 

معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت  -زمینه یزدان سیف در این .شوندمشخص است این صنف به سمت تخلف کشیده می

با حضور در ایسنا در پاسخ به اینکه چه تصمیمی برای قیمت نان گرفته می شود؟ گفت: تصمیم گیری برای  -بازرگانی دولتی ایران 

ن در مورد این مسئله تصمیم گیری قیمت نان در شورای ساماندهی گندم، آرد و نان مطرح شده و به نظر می رسد پس از ماه رمضا

وی افزود: قطعا تغییراتی در قیمت نان رخ می دهد اما ممکن است تصمیمات دیگری گرفته شود و افزایش قیمتی در این .خواهد شد

محصول  نزمینه نداشته باشیم. به عنوان مثال ممکن است نوع نان، وزن نان یا قیمت گندم و آرد با تغییراتی مواجه شود که قیمت ای

استراتژیک و قوت غالب مردم تغییر نکند. از سوی دیگر نیز احتمال دارد که قیمت نان افزایش یابد اما چیزی که به طور قطع می 

 .توان گفت این است که تصمیم گیری در این زمینه به بعد از ماه رمضان موکول شده است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=f5dd2fa2ace34921a70d35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=f5dd2fa2ace34921a70d35


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

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

 صنایع غذایی
 فودپرس 1۳۹۷خرداد ماه  5شنبه 

امروز رکورد شکست/   PET ناشی ازحضور دالالن و قاچاق است/ گرانی PET التهاب در بازار کنونی

 تعطیلیکارخانجات صنایع غذایی در آستانه 

بندی و عرضه محصول در بازار و همچنین افزایش قیمت این در پی ادعای برخی از صنایع غذایی مبنی بر کمبود بطری برای بسته

ظروف از سوی مجتمع پتروشیمی تندگویان، این شرکت اعالم کرد که داللی در بازار و قاچاق این محصول به خارج از کشور باعث 

ات بندی، ماءالشعیر، لبنیارش ایسنا، طی روزهای اخیر صنعت روغن نباتی، صنعت آب آشامیدنی و بستهبه گز.کاهش عرضه شده است

بندی ندارند که عرضه این محصول از سوی مجتمع های شوینده اعالم کردند که ظروف بستهو نوشابه و همچنین برخی کارخانه

 .پتروشیمی تندگویان کاهش یافته است

پلی اتیلن ترفتاالت( حضور دالالن و قاچاق ) PET ع را رد و اعالم کرد که علت اصلی التهاب در بازار کنونیاما این شرکت این موضو

طبق اعالم شرکت پتروشیمی تندگویان، تولید و عرضه محصوالت این مجتمع از سال گذشته تاکنون بسیار مطلوب .این محصول است

تومان( و باال بودن قیمت در کشورهای همسایه  5700در بازار بورس )کیلویی  بوده است اما به دلیل پایین بودن قیمت این محصول

دالر در هر تن بر مبنای فوب خلیج فارس( جذابیت بسیار باالیی برای دالالن و حتی برخی از خریداران بورس برای  1500حدود )

 .صادرات این محصول ایجاد شده است

ورس، از تامین نیاز صنایع داخل کشور خودداری و به صادرات قانونی و غیر قانونی این بنابراین دالالن و حتی برخی خریداران در ب

 .کنندمحصول اقدام می

 شود می مطرح تندگویان پتروشیمی شرکت سوی از حالی در ادعا این ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

احدهای تولیدی برای خرید این محصول با و تایید و شود عرضه دربورس باید پتروشیمی محصول این قانون طبق که

 زمین به را بازار در التهاب توپ وزارت صنعت، معدن و تجارت است و به نظر می رسد این شرکت با این اظهارات عمال

 .است انداخته صنعت وزارت

 ۱0۵00تولید بطری به بیش از گزارش های رسیده از معامالت امروز حاکی از آن است که قیمت هر کیلو از مواد اولیه 

 ازارب از آن خرید و تهیه باال، قیمت از نظر صرف همچنین. است شکسته را محصول این گرانی رکورد عمال و تومان رسید

 .اند گرفته قرار تعطیلی آستانه در تولیدی واحدهای از بسیاری که ای گونه به است شده دشوار شدت به نیز

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=73fceb70973448949b469 
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 صنایع غذایی
 ایران اکونا - 1۳۹۷خرداد / /  ۰۷دوشنبه , 

 !درآمد زایی از هسته آلبالو

سالگی تا به امروز  25گلستانی از هاشمیای نیست. اما عباس شدهفروش آن کار روتین و شناختهشک مغزکردن هسته آلبالو و  بدون

های تولید مربا و کمپوت است. او که هم خریدار و هم فروشنده هسته ترین مشتریان کارخانهساله شده، یکی از پروپاقرص 42که 

 .فروشدکند و به مشتریان خاصی میدر کارگاه کوچکش مغزگیری می خرد وها میهای دورریز را از کارخانهآلبالو است، هسته

ها روزهای پرسود و پرضرر را کنار هم تجربه کرده اما این در ادامه نوشت: این فروشنده هسته آلبالو در همه این سال «شهروند» 

وی این کار تبلیغات شود و دولت و مردم از گوید اگر رگلستانی میهاشمی روزها از وضع فروش هسته آلبالو در بازار راضی نیست.

سود این شغل و حتی خواص هسته و مغز آلبالو آگاهی داشته باشند، به صادرات و ارزآوری خواهد رسید. با این فروشنده هسته آلبالو 

وگو ها گفتریز کارخانههای دورهای هستهها و حواشی قیمتدر رابطه با شغل کمیاب و عجیبش، بازار فروش مغز هسته آلبالو، مشتری

 .ای استکردیم. و نباید فراموش کرد که مغز هسته آلبالو حاوی مقدار اندکی سیانور بوده که سم بسیار کشنده

 هزار تومان13تا  4مغز هسته آلبالو از کیلویی 

 .کنمسال دارم و در شهر نیشابور زندگی می42سال دارید و ساکن چه شهری هستید؟ چند

 یست؟شغل شما چ

 .سال است که واسطه موادغذایی در بازار هستم20پدرم باغدار و کشاورز بود و من هم در همین کار بودم اما حدود 

 وکار با هسته آلبالو چیست؟اید. کسبشما در اینترنت آگهی فروش هسته آلبالو زده

های تولید مربا و کمپوت از این میوه در کارخانه کنم. هسته آلبالو یک بخش زایدسال است که در این کار فعالیت می17بله، من 

شکنیم و مغز داخلش هایی مخصوص هسته را میخریم و با کمک دستگاهها میشدن، ما آنها را از کارخانهاست، اما به جای دورریخته

 .فروشیمرا می

ت. وکار راه انداخهم درآمدزایی کرد یا کسبتوان از ضایعات و هسته یک میوه هاشمی، شاید کمتر کسی به ذهنش برسد که میآقای 

 سال پیش چطور به ذهن شما رسید؟17این فکر آن هم 

داران به من گفتند بار هسته آلبالو دارند و های مختلف در ارتباط بودم. آن زمان چند نفر از کارخانهبه واسطه شغلم با کارخانه

توان از فروشش درآمد کسب کرد. همین آلبالو خیلی خاصیت دارد و می خواهند بفروشند. من تحقیق کردم و دیدم مغز هستهمی

 .هم شد که وارد این کار شدم

 آید؟مغز داخل هسته آلبالو به چه کاری می

کنند. مثال های درمانی تهیه میهای زیادی که دارد، عطارها از آن روغن و کرمفروشیم و به خاطر خاصیتها میما بیشتر به عطاری

 .های پوستی و حتی درمان دردهای رماتیسمی بسیار مفید استاخل هسته آلبالو برای لکروغن د

لید های توریزند. کارخانههای غیراستاندارد، هسته آلبالو هم میهاشمی، یک زمانی شایعه شد که در خمیر سوسیس و کالباسآقای 

 سوسیس و کالباس هم مشتری شما هستند؟

ین چیزی وجود ندارد، چراکه مغز داخل هسته آلبالو، تلخ و حاوی یک ماده سمی است. به همین دلیل نه، به هیچ عنوان امکان چن

 .دانم این شایعه حقیقت داشته باشدنباید مصرف خوراکی داشته باشد و بعید می

خاطر مصارف درمانی که هسته  ، ایران در تولید آلبالو رتبه ششم دنیا را به دست آورد. بنابراین قطعا به2014سال هاشمی، در  آقای

 شود؟خواهم بدانم هسته آلبالو صادر هم میکنند. میآلبالو دارد، کشورهای زیادی از آن استقبال می
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اند. ای که سرمایه و قدرت بیشتری از ما دارند، به کشور ترکیه هم صادر کردهایم ولی عدهما که هنوز به صادرات هسته آلبالو نرسیده

ا در هر به فواید هسته کوچک میوه آلبالو توجه شود، هم اشتغالزایی خواهد شد و هم خیلی از افرادی که مثل من سالباور کنید اگ

رسد. اگر دولت از ما حمایت کند، قطعا کار ارزآوری برای کشور خواهد بود. ضمن اند، کارشان به نتیجه میاین کار زحمت کشیده

گردانیم خریم و آنها را دوباره به چرخه مصرف برمیها را میکند، چراکه ما ضایعات کارخانهزیست هم کمک میکه به حفظ محیطاین

 .داران این مواد زاید را دور نریزندشود تا کارخانهو همین موضوع باعث می

 هسته آلبالو فقط برای تهیه روغن کاربرد دارد؟

ه کنند. البتخرند و با اسپند مخلوطش میاش را هم از ما میما پوستهکنند اها از مغز هسته آلبالو روغن درست میببینید، عطاری

کنند و با خوراک دام مخلوط ها پوست هسته آلبالو را آسیاب میها و مرغداریهای شترمرغ یا گاوداریها هم پرورشگاهبعضی وقت

 .کنندمی

 !ریزند؟خرند و در اسپند میها پوسته آلبالو را میگفتید عطاری

تر سنگین کنند تا وزنشها پوسته آلبالو را هم با آن مخلوط میصرفه نیست، به همین دلیل بعضی از عطاریفروش اسپند خالص به بله،

 .شود

 خرید؟ها به چه قیمتی میهای آلبالو را از کارخانههسته

 .تومان هم رسیده است 350تومانی بود، اما االن به کیلویی تا تک 8سال پیش کیلویی  17

 فروشید؟خودتان چقدر می

ته شود؛ درنهایت ما هسکنیم و بالطبع وزنشان کمتر میتر هستند، ما خشکشان میخریم، هنوز ها میوقتی هسته آلبالو را از کارخانه

هزار 4یی فروشیم. اما اگر این هسته را بشکنیم و مغزش را جدا کنیم، حدودا کیلوتومان می700تا  600شده آلبالو را کیلویی خشک

های هسته هزار تومان هم رسید. قیمت پوست13قیمت مغز هسته آلبالو برای صادرات خارجی به کیلویی  94سال  تومان است. البته

 .تومان است180هم حدودا کیلویی 

 سال اخیر قیمتش کاهش زیادی داشته است؟3چرا در 

هزار 13فروختم و آنها بودند که هسته آلبالو را با قیمت کیلویی گان میها هم به صادرکنندکننده نیستم و همان سالببینید من صادر

 .شودهای اخیر دیگر هسته و مغز آلبالو صادر نمیشنوم، این است که در سالکردند، اما چیزی که االن از آنها میتومان صادر می

 روشید؟فدهید، به هر مشتری چند کیلو مغز آلبالو میای که انجام میدر هر معامله

 .تن 10کیلو تا 500معموال بین 

 ای که برای خرید هسته آلبالو از کارخانجات الزم دارد، هزینه دیگری هم دارد؟این کار به غیر از سرمایه اولیه

شان هم جداگانه حساب ها، انبارهای عمومی هستند و باید اجاره پرداخت کنیم. پول کرایه حملبله، انبارهای نگهداری این هسته

 .کنند، هم حقوق بدهمها را مغزگیری میشود. از طرف دیگر، باید به کارگرانی که پای دستگاه هستهمی

 دهد؟چه دستگاهی دارید که این کار را انجام می

 .تن هسته آلبالو را با این دستگاه بشکنیم و مغزش را جدا کنیم 2توان ساعت می10یک دستگاه بسیار ساده است. در هر 

 تان چند تا دستگاه دارید؟کارگاهدر 

 .تا کارگر روزمزد دارم 2تا دستگاه با  3فعال کارگاه من کوچک است و 

 توانید از این کار درآمد داشته باشید؟سال میآلبالو میوه تابستان است. شما چند ماه از 
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اش هم کم، بنابراین تا مقدار بار زیاد است و مشتریاما  .ها هسته آلبالو بخریمتوانیم از کارخانهما هم فقط در فصل تابستان می

 !شودمان تمام نمیسال بعد هم موجودیتابستان 

 خرید؟سال چه مقدار هسته آلبالو میهر 

 .تن 150تا  100حدود 

 د؟کنیکار میچهماند، تان میخواهم بدانم وقتی فروش ندارید یا اصطالحا بارتان روی دستشود؟ میمغز آلبالو خراب یا فاسد نمی

 .دهد و ممکن است خراب هم بشودگیری در جای سرد نگهداری نشود، خواصش را از دست میاگر بعد از پوست

اند. اما ظاهرا هسته آلبالو است که خواص درمانی خانوادهشود گفت همشان میای هستندکه به دلیل شباهتآلبالو و گیالس دو میوه

 شود؟های کمپوت و مرباسازی هسته این دو میوه با هم قاطی نمیخانهدارد نه هسته گیالس. در کار

تر است، مغزکه ظاهر بزرگتری دارد اما از آلبالو کمشود. هسته گیالس با اینبله، معموال در بار هسته آلبالو، هسته گیالس هم پیدا می

مان گوییم که در بارها میرا از آلبالو جدا کنیم! به مشتریهای گیالس توانیم بین چند تن هسته، هستههرحال نمی)با خنده( اما به

 .هسته گیالس هم وجود دارد و مشکلی نیست

ثیرگذار اش هم تأکه آلبالوها هم مرغوب و نامرغوب دارند. کیفیت آلبالو در هستهبهترین آلبالو، آلبالوهای کرج و ارومیه است ضمن این

 است؟

تر و تازه است،  ای که باید به آن توجه کنیم این است که هسته آلبالو را در زمانی کهارد، اما تنها نکتهها با هم فرقی ندنه، مغز آلبالو

ه قیمت کها را بفروشند یا اینتوانند همه هستهها به این دلیل که حجم بارشان زیاد است، نمیها کارخانهخریداری کنیم. بعضی وقت

زند. کنند که بعد از مدتی کپک میهای بزرگ نگهداری میها را در بشکهد، در این مدت هستهگویند تا مشتری خوب پیدا شوباال می

 .شودگذارد و باعث نامرغوب شدن مغزشان میها هم اثر میکم روی مغز هستهاین کپک کم

 تر است؟شود، مغزش هم گرانتر میقیمت آلبالو که گران

 .ازار سیاه هم پیدا کرده استسال اخیر بنه، تأثیری ندارد اما در چند 

 بازار سیاه هسته آلبالو! چه بازاری است؟

های کمپوت و مربا در مشهد همین کسانی بودند که مثل من ساکن استان خراسان هستند، اما اوایل این کار، تنها خریداران کارخانه

شهدی مذاکره کردند و قیمت بیشتر پیشنهاد دادند. همین داران مهایی دیگر هم آمدند و با کارخانهای از استانسال پیش عده از چند

خریدیم، آمدند و بابتش تومان می 100تر شود. مثال هسته آلبالویی را که ما کیلویی های آلبالو گرانموضوع باعث شد تا قیمت هسته

ز کنیم تا بتوانیم هسته آلبالو را با قیمت ارزان ا زنیتومان پول دادند. بعد از این اتفاق، بازار سیاه راه افتاد و االن باید کلی چانه 350

 .دار بخریمکارخانه

توانند این کار را به صورت خانگی و در زمان تهیه دار هم میشود. زنان خانهها هم انجام میگیری و تهیه مربا و کمپوت در خانههسته

 هایش استفاده کنند؟مربا و کمپوت آلبالو انجام دهند و از هسته

که برای این کار باید حجم زیادی مغز آلبالو استفاده شود. مصارف خواهد. ضمن اینگیری از مغز آلبالو تخصص میقطعا روغن نه،

 .طبع برای این کار خیلی کم استکیلو است که به 50خانگی آلبالو خیلی زیاد هم که باشد 

 ر کدام شهر یا استان ایران هستند؟فروشند دهایی که هسته آلبالو را میبهترین یا بیشترین کارخانه

های تولید مربا و کمپوت در رسد، چرا که تعداد کارخانهغربی و شرقی به فروش میدرصد هسته آلبالو در استان آذربایجان70تا  60

 .این مناطق بیشتر است
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 هستید؟ کار و درآمدتان راضیوهای کم و زیادی که دارید از کسبها و مشتریبا همه فراز و نشیب

کشم، بازار پرفروشی ندارد. سود اصلی این کار را های آلبالو و گرفتن مغز آنها میراستش نه! با همه زحمتی که برای شکستن هسته

 .برندگیرها میها و روغنعطاری

ه داشته و همچنان هم سال شما را در این کار نگ17وکار با هسته آلبالو، چه چیزی با این نارضایتی و به نوعی متروکه بودن کسب

 کشید؟دست از آن نمی

توانم کنار بگذارمش. از کنند و نمیام و همان کم و بیش مشتری هم روی من حساب میسال آلوده این کار شده17هرحال بعد از به

ها هم ریدیم و مشتریخهایی هم بود که هسته آلبالو را باقیمت کم میها فقط ضرر نبود. در این بین سالطرف دیگر، همه این سال

ها را باال بردند و مشتری ما هم کمتر و صادرات هم که ها قیمت هستهسال اخیر، کارخانهخریدند. اما در چند با قیمت خوب از ما می

سیم بر ظاهرا متوقف شده است. با این حال، به کارم امید دارم و مطمئنم که اگر دولت حمایت کند و بتوانیم در این حوزه به صادرات

 .شود و هم سود خواهد داشتهم اشتغالزایی می

http://iranecona.com/84273/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8 
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 فارس - ۹۷/۰۲/۳1 : تاریخ

 هشدار نسبت به کاهش جمعیت زنبور عسل در پی خشکسالی  
های اخیر، کاهش یافته و بارها موضوع را به مقامات رئیس اتحادیه زنبورداران ایران گفت: جمعیت زنبور عسل با توجه به خشکسالی

  .ایم، اما جوابی دریافت نشدگزارش داده

گیر تعداد کندوهای زنبور عسل طی ، در مورد رشد چشمخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی عفت رئیسی سرحدی در گفت

میلیون کندوی فعال در کشور  7.5هزار بود، اما اکنون  600سال پیش تعداد کندوهای زنبور عسل  40سال اخیر خاطرنشان کرد:  40

و کار و همچنین تولید عسل در راستای اقتصاد مقاومتی داشته است و در تولید  داریم که نقش به سزایی در ایجاد اشتغال، کسب

  .عسل بعد از چین رتبه سوم جهان داریم

زایی را از جمله توسعه صنعت زنبور عسل حفظ اکوسیستم، کمک به تنوع زیستی و جلوگیری از بیابان زراعی،به وی توسعه باغی،

رو شده بودند به طوری که از دی های پیشاز آنکه سازمان هواشناسی اعالم کند، متوجه خشکسالیعنوان کرد و افزود: زنبورها بیش 

دانستند، صحرایی وجود ندارد که زنبورها بخواهند از آن تغذیه کنند. موضوع ریزی نکردند چون میماه سال گذشته زنبورها تخم

ر دادیم که اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است مجبور به واردات زنبور خطر کاهش جمعیت زنبورها را به مقامات گزارش دادیم و هشدا

  .، خروج ارز از کشور و ورود آفات ناشی از زنبورهای وارداتی بشویم، اما تاکنون پاسخی به درخواست ما داده نشده است

گیری ه یا سازمان برنامه و بودجه آن را تصمیمهای اداری انداخت تا فالن وزارتخانتوان در بروکراسیوی افزود: این گونه مشکالت را نمی

  .کند و این مسائل چیزی جز دلسرد کردن تولید کننده در پی ندارد

 برداشت عسل از کندوها یک سوم نرم جهانی شده است

کیلوگرم  25تا  22ین رئیس اتحادیه زنبورداران ایران به این نکته اشاره کرد که میزان برداشت عسل با وجود آنکه در دنیا از هر کندو ب

 .کیلوگرم است 10تا  7است، اما این رقم در ایران یک سوم نرم جهانی است و بین 

 بهره برای زنبوردارانجای خالی یارانه گرده افشانی یا وام بی

رد، خاطرنشان ارئیسی سرحدی با بیان اینکه زنبور عسل عالوه بر تولید عسل در افزایش تولید سایر محصوالت کشاورزی نقش موثری د

افشانی زنبور عسل است، اما این مسئله خورند، یک قاشق آن ناشی از گردهقاشق غذایی که مردم در دنیا می 3گوید از فائو می :کرد

کند، در حالی که در همین کشورهای همجوار مثل افغانستان، کنند که زنبور فقط عسل تولید میدر کشور ما مغفول مانده و فکر می

  .دهندافشانی یارانه یا وام با بهره صفر درصد میزنبورداران بابت گردهو ترکیه به عراق 

ایم، دهندگان زنبور عسل نداشتهای کشور هیچ ردیف بودجه برای پرورشهای توسعهوی با اظهار تاسف از اینکه تاکنون در برنامه

ال مستقیم و یک میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده که هزار نفر اشتغ 300هزار پرروش دهنده زنبور عسل،  80تصریح کرد: 

  .شود این قشر را به حال خود رها کردهیچ گونه واردات و ارزبری ندارد و مگر می

 سموم پرخطر بالی جان زنبورها

 منفی آن بر زنبور عسل های پرخطر در برخی مزارع و تاثیرکشرئیس اتحادیه زنبورداران ایران همچنین به استفاده از سموم و آفت

 هایکشایم که واردات سموم و آفتکرد و گفت: جمعیت زنبورها به این دلیل هم در حال کاهش است و بارها درخواست کرده هم اشاره

 .پرخطر متوقف شود و از نوع کم خطر آن استفاده شود

https://www.farsnews.com/news/13970231000491/%D9%87%D8%B4 
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 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۲تاریخ: 

 واحد مرغداری در استان تهران فعال هستند ۲۸درصدی قیمت کنجاله سویا در شش ماه اخیر/  ۱۲0افزایش 

 .رو شددرصدی در بازار روبه 50درصدی و ذرت  120سویا با افزایش ماه گذشته نرخ هر کیلو کنجاله 6یک مقام مسئول گفت: در 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارگذار استان تهران در گفتپور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمناصر نبی

هزار و  6تومانی نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو تخم مرغ با نرخ  200، از افزایش باشگاه خبرنگاران جوان

 .شودتومان درب مرغداری عرضه می 430ای هزار و دانه 13ای ، شانه500

وی با انتقاد از تفاوت فاحش قیمت تخم مرغ از درب مرغداری تا خرده فروشی، افزود: کمبود نظارت، نامتوزانی توزیع و سودجویی 

های میادین که با واگذاری غرفهرود در حالیها به شمار میدر خرده فروشی گرانی تخم مرغدالالن و واسطه بازی از علل اصلی 

های اخیر و های دامی در ماهپور، با وجود نوسان شدید نهادهبه گفته نبی.رسدا، نوسان قیمت به حداقل میهمیوه و تره بار به تشکل

گذار ادامه داد: در رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم.در بازار وجود ندارد قیمت تخم مرغبینی کمبود کنجاله سویا، امکان پیش

ریزی رو شد و این امر ناشی از فقدان برنامهدرصدی در بازار روبه 50درصدی و ذرت  120با افزایش  نرخ کنجاله سویا ماه گذشته6

وی در پایان سخنان خود درباه آخرین وضعیت فعالیت واحدهای مرغداری فعال در استان .مناسب در زمینه واردات و توزیع است

ان مشغول فعالیت هستند، چرا که بسیاری از مرغداران واحد در استان تهر 28واحد مرغداری تنها  182تهران، گفت: هم اکنون از 

 .دهای دامی وارد چرخه تولید نشدنبه سبب کمبود نقدینگی، فقدان امنیت شغلی، ترس از شیوع آنفلوانزای مجدد و نوسان نرخ نهاده

jc.ir/fa/news/https://www.y6540848/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8% 
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 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۵تاریخ: 

 ها دالر درآمد فقط با استفاده از گیاهان بومىسقوط آزاد ایران در تجارت گیاهان دارویى/ میلیون

ریزی مدون و هوشمندانه اند که با برنامهگیاهی در کشور شناسایی شدهگونه  300های موجود، تاکنون حدود دو هزار و طبق گزارش

 .در راستای تجارت گیاهان دارویی، به اشتغالزایی هر چه بیشتر و کسب سودهای چشمگیر منتهی خواهد شد

گیاهان دارویی از دیرباز مورد اقبال بخش  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

در ایران و تاثیرگذاری آن در روند  گیاهان داروییهزار سالة تاریخیِ استفاده از  7قابل توجهی از مردم قرار داشته و با توجه به عقبه 

 .درمانی بسیاری از بیماری ها و خواص دارویی آن، خرید و فروش آن همواره مورد توجه قرار داشته است

کشور ایران نیز با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی خاص به خود ، از قابلیت های بسیاری در این عرصه برخوردار است و آنچنان 

گونه گیاهی در کشور شناسایی شده و به تبع این  300اظهار نظر کارشناسان نشان می دهد، تاکنون حدود دو هزار و  که اخبار و

حجم و میزان انبوه از گیاهان دارویی،فرصتی ویژه و مغتنم برای درآمد زایی هر چه بیشتر و البته توسعه فرصت های شغلی به شمار 

ها تصریح کرد: میانگین درآمد ساالنه طرح توسعه گیاهان دارویی در گفتگویی با رسانهچندی پیش فریبرز غیبی، مجری .می رود

میلیون دالر نیز برآوُرد  600میلیون دالر برآورد می شود )که البته برخی آن را تا  450حاصل از صادرات گیاهان دارویی بطور خام 

یاهی در کشور شناسایی شده که ممکن است با تحقیقات هر چه کند، تاکنون هشت هزار گونه گآنچنان که وی عنوان می(می کنند

 .گونه گیاه دارویی( نیز فراتر رود 300بیشتر دامنه وگستره تعداد گیاهان دارویی، از مقدار مذکور)دو هزار و 

ی و کشف شده اند هزار گونه گیاه دارویی، در سراسر دنیا شناسای 422دهد قریب به یافته های وزارت جهاد کشاورزی نیز نشان می

 .شودمیلیارد دالر برآورد می 100که حجم تجارت جهانی آن حدود 

میلیون هکتار اعم از جنگل، مرتع و بیابان برآورد می شود و بیش از  134با توجه به وسعت عرصه منابع طبیعی ایران که در مجموع 

ست، میزان تجارت گیاهان دارویی و سهمی که ایران به خود میلیون هکتار بیابان ا 32میلیون هکتار مرتع و  85درصد آن جنگل، 14

حسین فاتحی یکی از فعاالن قدیمی در این عرصه و عطاران پیشکسوت در استان .رسداختصاص داده بسیار پایین و ناچیز به نظر می

در این خصوص اظهار کرد:حدود بیست سال پیش، میزان  ،باشگاه خبرنگاران جوان گروه اقتصادیوگو با خبرنگار البرز، در گفت

میلیارد دالر برآورد می شد و آنچنان که گزارشات مجالت تخصصی نشان می دهد در حال حاضر  60تجارت گیاهان دارویی در جهان،

یز گذشته است و پژوهش ها و تحقیقات انجام شده میلیارد دالر ن 100میلیارد دالری، از مرز  40تجارت مذکور با افزایش بیش از 

 .میلیارد دالر عبور خواهد کرد 500سال آینده این میزان از مرز  30نشان می دهد در 

میلیون دالر(  600تا  450وی افزود: اگرچه میزان عدد و رقم منعکس شده در خصوص تجارت و صادرات گیاهان دارویی در ایران)

به نظر می رسد اما با در نظر گرفتن حجم انبوه تجارت جهانی گیاهان دارویی و ظرفیت های کثیر این مرز  نسبتا درشت و قابل توجه

 .و بوم در حوزه اشاره شده، عدد و رقم موجود نه تنها رضایت بخش نیست بلکه بسیار ضعیف و ناچیز نیز به نظر می رسد

دنیا رو به افزایش می باشد و با چنین روندی انتظار می رود با برنامه ریزی  فاتحی بیان کرد: میل به استفاده از گیاهان دارویی در کل

 .صحیح و هوشمندانه در راستای تسخیر بازارهای هدف، از هم اکنون اقدامات الزم عملیاتی شود

یی( به افزایش این فعال در حوزه گیاهان دارویی گفت: یکی از ضروریات حصول توفیق در این عرصه)توسعه صادراتِ گیاهان دارو

سطح تولید و کاهش هزینه های تمام شده معطوف می شود و البته به موازات آن باید در جهت تولید محصوالت سالم و عاری بودن 

از سموم و کودهای شیمیایی تدابیر موثر اتخاذ شود در غیر اینصورت از حیث کیفی محصوالت داخلی با مشکالتی مواجه خواهد شد 

 .ابیت گیاهان دارویی در ایران را کم خواهد کردو همین موضوع جذ
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وی افزود: بنابر گزارشات رسمی کشور، ایران پس از چین، هند، آمریکا، ژاپن، آلمان، برزیل،کره جنوبی، انگلستان، فرنسه و ایتالیا در 

ین کشورهای صاحب نام جهان حوزع تحقیقیاتی و پژوهشی در رتبه یازدهم جهان قرار دارد اما از منظر تولیدی و صادراتی در ب

 ایم که این امر خوشایندیجایگاه چندانی نداریم و این نشان می دهد در عرصه بهره برداری اقتصادی از این ظرفیت، موفق عمل نکرده

 .به نظر نمی رسد

 سقوط رتبه ایران از جایگاه نخست به رتبه شصتم دنیا

ایران از حیث تجارت گیاهان دارویی از رتبه نخست جهان به رتبه شصتم چندی پیش، انجمن گیاهان دارویی کشور عنوان کرد، 

 .تنزل پیدا کرده و این برای عرصه اقتصادیِ گیاهان دارویی کشور نه یک نقصان بلکه یک فاجعه محسوب می شود

یران موجود است و نزدیک اقلیم موجود در جهان در کشور ا 13اقلیم از مجموع  11به واقع این سقوط آزاد در شرایطی رخ داده که 

گونه گیاهی صرفا در این مرز و بوم رشد و نمو پیدا می کند و بر اساس مطالعات انجام شده تنوع خیره کننده و  700به یک هزار و 

 .منحصر به فرد گیاهان دارویی در ایران، دو برابر کل قاره اروپا است

،گل محمدی ، شیرین صادرات زعفرانمیلیون دالر اشاره شده نیز به  600تا 450گیاهان دارویی در ایران از مجموع  صادراتعمده 

بیان و گشنیز اختصاص دارد و در واقع امر، با وجود تعدد و تکثر گونه های موجودِ گیاهان دارویی در ایران آنچنان که باید در تبدیل 

 .ایمیق نداشتهکردن این فرصت و استعداد های بالقوه به بهره گیری و سودآوری اقتصادی توف

 زیر کشور مساحت از هکتار هزار  170گوید: در ارتباط با سطح زیر کشت گیاهان دارویی نیز، مجری طرح توسعه گیاهان مذکور می

 اسطوخودوس، زعفران، محمدی، گل پونه، نعنا، رزماری، همچون گیاهی های گونه اراضی این در که دارد قرار دارویی گیاهان کشت

هزار هکتار افزایش  500 به دارویی گیاهان کشت سطح است شده،مقرر انجام گذاری هدف بنابر و شوندمی کشت غیره و گلی مریم

 .پیدا کند

 برابری صادرات گیاهان دارویی آلمان با درآمد های نفتی ایران

نعت الزم را برای توسعه این ص نگاه دانش بنیان به صنعت گیاهان دارویی از دیگر ضروریاتی است که تحقق هر چه بیشتر آن زمینه

 .) که به طالی سبز مشهور است ( را فراهم خواهد ساخت

به واقع کشوری همچون آلمان با رویکرد دانش بنیان و فرآوری با ارزش افزوده به توفیقات بسیاری در این عرصه نائل شده است و 

میلیارد یورو )برابر  35صورت سالیانه حدود شور آلمان بهآنچنان که گزارشات موجود نشان می دهد گردش مالی صنعت مذکور در ک

 .با درآمد نفتی ایران( می باشد و این توفیق در سایه رویکرد دانش بنیان آلمانی ها به عرصه مذکور حاصل شده است

ت می و فناوری ریاسچندی پیش، علی ابراهیمی،مشاور و نماینده ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت عل

جمهوری در یک نشست خبری گفت: شرکت های دانش بنیان در ایران نیز به نسبت گذشته رغبت بیشتری به استفاده از ظرفیت 

شرکت  95، عنوان کرده تا آن مقطع نزدیک به 1395های خیره کننده در این بخش نشان می دهند و آنچنان که وی در اواخر سال 

مشغول به فعالیت بوده اند که این روند نوید بخش به نظر  طب سنتی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعیدانش بنیان در حوزه 

 .می رسد

 ای که در بخش زراعت و کشت گیاهان دارویی نیز ظهور و بروز پیدا کرده استخام فروشی، عارضه

ت مقتضی می توان از ظرفیت گیاهان دارویی در راستای رسد که در صورت پیش بینی و تأمین تمهیدات و الزامااینچنین به نظر می 

تسریع توسعه اقتصادی کشور به نحو شایسته ای بهره برداری کرد، اما حصول این امر مستلزم استفاده هر چه بیشتر از فناوری های 

 .روز، شکل دادن به زنجیره تولید و پرهیز از خام فروشی است
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هایی منتهی می شود که می باید با فرآوری از استمرار این وضعیت فروشی به هدر رفت فرصت متأسفانه در این عرصه نیز عارضه خام

راه اندازی و توسعه صنایع تکمیلی، تالش برای یافتن بازارهای هدف مناسب و برقراری ارتباط مناسب با آنها و حضور .جلوگیری کرد

ی است که با تحقق آن شاهد تسریع و شتاب هر چه بیشتری در شکوفایی پر رنگ در نمایشگاه های بین المللیِ جهان از دیگر ضروریات

اقتصادی کشور و فاصله هر چه بیشتر با اقتصاد متکی و مبتنی بر نفت خواهیم بود و در سایه این موفقیت ها قادر خواهیم بود از 

 .روستایی برخوردار شویمتوفیق اشتغالزایی این عرصة سود آور در اقصی نقاط کشور و بخصوص مناطق و حوزه های 

https://www.yjc.ir/fa/news/6544207/%D8%B3%D9%82%D9%8 
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 ایران اکونا - 1۳۹۷خرداد / /  ۰۵شنبه , 

 9۶درصدی قیمت گندم در سال  ۳.۸رشد 

ریال بوده  12897درصدی نسبت به سال قبل معادل  3.8بخش غالت، متوسط قیمت هر کیلوگرم گندم با رشد  در 1396در سال 

 .است

درصدی نسبت به  3.8در بخش غالت، متوسط قیمت هر کیلو گرم گندم با رشد  1396بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، در سال  

درصدی  10.9ریال، متوسط قیمت شلتوک با رشد  9817درصدی  14.9افزایش ریال، متوسط قیمت جو با  12897سال قبل معادل 

 .ریال بوده است 12143درصدی معادل  4.0ریال و متوسط قیمت ذرت دانه ای با افزایش  39732

ریال و قیمت عدس با  52574درصد افزایش نسبت به سال قبل به مبلغ  27.8در بخش حبوبات، متوسط قیمت هر کیلو نخود با  

 .ریال رسید 49787درصدی به  8.7رشد 

ریال و  36628به  95درصدی نسبت به سال  9.2در بخش دانه های روغنی، قیمت متوسط هر کیلو آفتابگردان روغنی با رشد  

 .ریال بالغ شد 27101درصدی به  10.7قیمت کلزا با افزایش 

کاهش  95درصد نسبت به سال  0.4بوده است که معادل ریال  29974در بخش محصوالت لیفی، قیمت متوسط هر کیلو پنبه وش  

  .داشته است

 5.2ریال، قیمت خربزه با کاهش  3113درصدی به  31.8در بخش محصوالت جالیزی، قیمت متوسط هر کیلو هندوانه با کاهش  

 .ریال رسید 10514درصدی به  4.5ریال و قیمت خیار با افزایش  6597درصدی به 

ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال  9856ریال و هر کیلو پیاز  6767وسط قیمت هر کیلو سیب زمینی در بخش سبزیجات، مت 

ریال  5938درصد افزایش برابر  54.4درصد رشد داشته است. همچنین، متوسط قیمت هر کیلو گوجه فرنگی با  104.2و  60.5قبل 

  .ه استریال بود 6594درصد کاهش برابر  8.4و هر کیلو بادمجان با 

ریال بوده که نسبت  8691ریال و هر کیلو شبدر خشک  8116ای، متوسط قیمت هر کیلو یونجه معادل در بخش محصوالت علوفه

 .درصد افزایش داشته است 18.6و  17.1به سال قبل به ترتیب 

ریال بوده که به ترتیب نسبت  20153ریال و هر کیلو هلو  28737دار، متوسط قیمت هر کیلو زردآلو برابر های هستهدر بخش میوه

  .درصد کاهش داشته است 6.2و  5.5به سال قبل 

درصد کاهش داشته  8،1ریال بوده که نسبت به سال قبل  14039دار، متوسط قیمت هر کیلو سیب درختی های دانهدر بخش میوه 

 .درصد افزایش داشته است 37.9ریال رسید که نسبت به سال قبل معادل  13947و متوسط قیمت انگور به 

 95درصدی نسبت به سال  14.9درصدی و قیمت نارنگی با رشد  18.3در بخش مرکبات، متوسط قیمت هر کیلو پرتقال با افزایش  

    .ریال رسید 10546و  8965به ترتیب به 

ریال بوده  135501پرواری زنده  ریال و هر کیلو گاو 158663در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت هر کیلو گوسفند و بره زنده  

 .درصد افزایش داشته است 15.4و  27،9که نسبت به سال قبل به ترتیب معادل 

ریال و هر کیلو شیر گاو  42559های دامی سنتی، متوسط قیمت هر کیلو شیر گوسفند برابر ، در بخش فراورده1396در سال  

      .درصد افزایش داشته است 4.3و  17،2ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل  11801
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ریال و هزینه شخم هر هکتار  2335533در بخش هزینه خدمات ماشینی، هزینه متوسط شخم هر هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور  

عالوه  درصد افزایش داشته است. به 4.2و  58.8ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل  1091574زمین زراعی دیم با تراکتور 

ریال بوده که به ترتیب نسبت  573278ریال و دیسک زمین زراعی دیم  919948متوسط هزینه دیسک هر هکتار زمین زراعی آبی 

 .درصد کاهش داشته است 10.5و  46.9به سال قبل 

ریال  387705ریال و دستمزد کارگر میوه چین زن  500054در بخش دستمزد نیروی کار، متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد 

درصد افزایش داشته است و نیز متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر  13.7و  2.1بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل 

 دهد. به عالوه، دستمزد روزانهدرصد رشد نشان می 14.9معادل  95ریال بوده که نسبت به سال  655378غالت مرد در کل کشور 

درصد کاهش به  6.4ریال و دستمزد وجین کار و تنک کار زن با  515744درصد افزایش به  5.8کار مرد با  کار و تنککارگر وجین

  .ریال بالغ شد 526003

http://iranecona.com/84204/%D8%B1%D8%B4%D8%%DB-AF 
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 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۳تاریخ: 

 گرانی گوشت ارتباطی به ماه رمضان ندارد/واردات بی رویه راه حل کنترل قیمت گوشت در بازار نیست

 .گوشت به شمار می رودرئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: واسطه گری و نبود نظارت کافی بر بازار دلیل اصلی گرانی 

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

اظهار کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت گوشت جهانی،نرخ دام و  بازار گوشت و دام زنده درباه آخرین وضعیت ،جوان

 .گوشت در بازار داخل دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گرفته است

 .تومان اعالم کرد 500هزار و  14تا  14وی نرخ خرید هر کیلو دام زنده سنگین را 

قیمت از تولید تا مصرف بیان کرد: واسطه گری ، دالل بازی ونبود نظارت کافی بر امر بازار دلیل  مقدسی با انتقاد از فاصله فاحش

رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: مسئوالن .به شمار می رود و این موضوع ارتباطی به ماه رمضان ندارد گرانی گوشت اصلی

رویه محصول کرده اند در حالیکه این امر تنها به زیان تولید داخل تمام  امر برای کنترل قیمت گوشت در بازار اقدام به واردات بی

 کنترل حل راه رویه بی واردات وی با بیان اینکه امسال شاهد عوارض واردات بی رویه گوشت قرمز در بازار داخل هستیم،افزود:.شد

هزار تومان اعالم کرد و  40 گوساله را نرخ منطقی هر کیلو گوشت مقدسی در پایان سخنان خود.در بازار نیست قیمت گوشت

هزار تومان به باال در مغازه ها عرضه  45گفت: این درحالیست که هر کیلو گوشت گوساله ناشی از عوامل سودجویی دالالن با نرخ 

 .می شود

fa/news/https://www.yjc.ir/6538495/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9% 
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 گوشت قرمز
 1۸:۳۰ - 1۳۹۷خرداد  ۰۵تاریخ: 

 گوشت گوسفندی ارزان شد

 .شودهزار تومان عرضه می 54تا  53رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت

 48از کاهش هزار تومانی نرخ گوشت گوسفندی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  ،جوان

 .شودهزار تومان به مشتری عرضه می 54تا  53هزار تومان به مغازه دار و  49تا  500هزار و 

 .ظیم بازار داخل اعالم کردرا دلیل اصلی کاهش قیمت گوشت و تن  ممنوعیت صادرات دام زندهوی 

هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به ممنوعیت صادرات و کاهش خرید دام برای  22ملکی نرخ هر کیلو دام زنده در میادین را 

قیمت رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پایان .رو شده استخروج از کشور در میادین، نرخ دام زنده با روند نزولی در بازار روبه

شود که نرخ بینی میبینی کرد و گفت: با استمرار ممنوعیت صادرات دام به صورت قانونی و غیرقانونی پیشدر بازار را پیش گوشت

 .هزار تومان کاهش یابد 5تا  4های آتی حداقل هر کیلو شقه گوسفندی در هفته

https://www.yjc.ir/fa/news/6545354/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%A 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۷تاریخ: 

ی هاهای الکچری مورد تأیید مسئوالن نیست/ دوالپهنای نرخ گوشت در سایه غفلت دستگاهعرضه گوشت

 نظارتی

های های عجیب و غریب در فضای مجازی، هنوز خبری از برخورد سازمانگذشت چند ماه از عرضه گوشت الکچری با قیمتبا وجود 

 .شودذیربط مشاهده نمی

چند ماهی است که یک سایت اینترنتی در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 مسئوالن که است حالی در این و است کرده غریب و عجیب هایقیمت با  فضای مجازی اقدام به عرضه گوشت قرمز و دل و جگر

 تخلفانم این و اندکرده اختیار سکوت ارتباط این در نظارتی هایدستگاه اما دانند،می تخلف را الکچری اصطالح به هایگوشت فروش

 .دهندمی ادامه خود کار به همچنان حمایت سازمان از مجوز ادعای با

ن ش از پنج ماه از ایها سر و صدای زیادی به پا کرد، اما با گذشت بیهای گزاف در رسانهبا قیمت گوشت الکچری اگرچه خبر فروش

های الکچری، آنها همچنان بر ها از فروشندگان گوشتماجرا خبری از برخورد با متخلفان نیست و طی پرس و جوی برخی رسانه

ب های عجیدانند و دالیل مختلفی برای این قیمتها را کامال قانونی میمجوزدار بودن فعالیت خود اصرار دارند و فروش این گوشت

و  720چندی پیش معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به فروش دل و جگر به قیمت  .کنندمطرح میو غریب 

های پرورش حیوانات برای تولید گوشت هزار تومانی و به اصطالح الکچری واکنش نشان داد و گفت: هزینه 900تا  700گوشت قرمز 

 .ی نیستقرمز به روش ارگانیک به هیچ وجه چنین قیمت

 گونه واحد تولیدی گوشت الکچری در کشور وجود نداردهیچ

 900وی تولید گوشت ارگانیک در کشور را با اهمیت دانست و تأکید کرد: اگر محصولی بخواهد به عنوان ارگانیک با قیمت بیش از 

 .هزار تومان در بازار عرضه شود، به دور از واقعیت است

های ارگانیک و عدم صدور مجوز چرا با وجود با اظهار بی اطالعی مسئوالن نسبت به پرورش دامحال جای این سوال مطرح است که 

برای عرضه اینترنتی فرآورده های خام دامی،دستگاه های نظارتی به این ماجرا خاتمه نمی دهند تا با چنین تبلیغات عوام فریبانه ای 

 بسیاری از سودجویان سودهای هنگفتی به جیب نزنند؟

بر اینکه  با تأکید ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در نژاد مدیرکل دامپزشکی استان تهرانر برائیاصغ

 فروش گوشت الکچریگونه واحد پرورش و تولید گوشت الکچری در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: سازمان دامپزشکی برای هیچ

 .ها را رد کردبا برند جی اند جی مجوز بهداشتی صادر نکرده است و ادعای سایت اینترنتی مبنی بر فروش این گوشت

به  هایهای اجتماعی با تبلیغات سو اقدام به عرضه گوشتبه گفته وی، برخی دالالن و سودجویان به سبب منافع خود در شبکه

نژاد ادامه داد: اداره کل دامپزشکی استان تهران برای برائی.کنندهزار تومان می 900تا  700های گزاف اصطالح الکچری و با قیمت

های الکچری سراسر کشور مجوزی صادر نکرده است و در صورتی که چنین ادعایی درباه دریافت مجوز عرضه و فعالیت فروش گوشت

 .مطرح باشد، با آن واحد تولید و توزیع برخورد جدی خواهیم داشت سازمان دامپزشکی بهداشتی از

 های خامهای الکچری را به شدت تکذیب کرد و گفت: توزیع تمامی فرآوردهمدیرکل دامپزشکی استان تهران مجوز فروش گوشت

 .شودهای مصوب به بازار عرضه میدامی تحت نظارت سازمان دامپزشکی با نرخ
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 های ارگانیک در کدام کشتارگاهچری مورد تأیید اتحادیه نیست/ سازمان دامپزشکی بگوید که دامهای الکفروش گوشت

 اند؟کشتار شده

های وشتگ از فروش ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی

ای های الکچری برای هیچ واحد صنفی پروانهاطالعی کرد و گفت: اتحادیه گوشت گوسفندی برای فروش گوشتالکچری اظهار بی

 .ها مورد تأیید ما نیستصادر نکرده است، ضمن آنکه این گوشت

اظهار نظر کند و نیز سازمان دامپزشکی هم باید بگوید که  های الکچریپرورش داموی تأکید کرد: اتحادیه دامداران باید در زمینه 

 .اند؟های ارگانیک در کدام کشتارگاه کشتار شدهدام

 های الکچری غیرقابل باور استنرخ گوشت

رورش با بیان اینکه پ ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروهر خبرنگا با وگوگفت در علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران

 از دور هب و ایزوله کامال شرایط در ارگانیک دام پرورش  دام ارگانیک در کشور بسیار سخت و دشوار است، اظهار کرد: با توجه به آنکه

دشوار است اما به هر حال به طور قطع ها کاری سخت و ه از آنتی بیوتیک ها، سموم و آفت کشاستفاد بدون و هاآفات،بیماری

 .توان گفت که امکان آن وجود نداردنمی

های ارگانیک و شرایط سخت اظهار بی اطالعی کرد و افزود: با توجه به هزینه باالی تولید دام دام های ارگانیکوی از پرورش 

های الکچری نسبت به توان گفت که قیمت گوشتپرورش، محاسبه قیمت تمام شده برای این امر ناممکن است و به طور دقیق نمی

 .بود خواهد باالتر  های عادی چه میزانگوشت

های های الکچری سخت است، تصریح کرد: ارقامی که درباره قیمت گوشتعزیزاللهی با بیان اینکه قضاوت کردن درباره نرخ گوشت

 .ابل باور استگویند، به قدری باالست که با هر منطقی غیرقالکچری در بازار می

 .های ارگانیک و الکچری پاسخگو باشدمدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: معاونت امور دام وزارت جهاد باید در زمینه صدور مجوز دام

 های گزاف نوعی سودجویی استفروش گوشت الکچری با قیمت

ه فروش در واکنش ب ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در تاویلی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ری

 در  مردم دادن فریب و سودجویی نوعی  های گزافهای الکچری با قیمتهای الکچری در بازار اظهار کرد: فروش گوشتگوشت

 .زی استمجا فضاهای

های خام دامی، سازمان دامپزشکی است، بنابراین مردم قبل از استفاده هایی تأیید سالمت فرآوردهبه گفته وی، با وجود آنکه مرجع ن

 .از محصول باید نسبت به مجوز داشتن از دامپزشکی و اطالعات پروانه، تاریخ تولید، انقضا و شرایط نگهداری آگاه باشند

https://www.yjc.ir/fa/news/6544752/%D8%B9%D8%B1%D 
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 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۲تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار مرغ/ تولید مرغ صرفه اقتصادی ندارد

 .تومان اعالم کرد 700هزار و  4رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی نرخ هر کیلو مرغ زنده را 

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

، مرغ آماده به 700هزار و  4درباه آخرین وضعیت بازار مرغ اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ،خبرنگاران جوان

های سطح شهر و خرده فروشی 500هزار و  6، غرفه های میادین میوه و تره بار 300هزار و  6های میدان بهمن طبخ عمده فروشی

در  قیمت مرغتا هزار تومانی  700وی ازدیاد عرضه در برابر تقاضا را دلیل اصلی کاهش .تتومان اس 500هزار و  8تا  500هزار و  6

رو هستند، افزود: تومانی روبه 500هزار و یک زیان با مرغ کیلو هر فروش در مرغداران  یوسفی با بیان اینکه.دو هفته اخیر اعالم کرد

برای مرغدار صرفه اقتصادی ندارد که با وجود این اگر دولت راهکار مناسبی  ، تولید مرغهای دامیبا توجه به نوسان شدید نرخ نهاده

 .برای خروج مرغدار از حاشیه زیان نیدیشد، تولیدکنندگان چاره ای جز کاهش جوجه ریزی ندارند

 از دولت آنکه وجود با  وارداتی است، بیان کرد: خوراک دامدرصد  70رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه 

 باید حداقل ذرت و سویا کنجاله قیمت دهد، می خبر دامی های نهاده همچون اساسی کاالهای واردات به تومانی 3800 ارز تخصیص

وی در پایان سخنان .باشد و این درحالی است که نرخ این نهاده ها همچنان در بازار باالست بازار کنونی هاینرخ از کمتر درصد 30

 شرکت محدودی، مقدار به اخیر روزهای در: گفت و کرد اعالم تومان 250 و هزار ذرت و 750 و هزار 2 سویا کنجاله کیلو هر نرخ خود

 .تومان در بازار کرد 950ار و هز نرخ با سویا کنجاله عرضه به اقدام دام امور پشتیبانی

https://www.yjc.ir/fa/news/6542706/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D 
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 فودپرس 1۳۹۷خرداد ماه  ۷دو شنبه 

 برگزاری جشن روز جهانی شیر در دو شهر مازندران  

  .دبیر انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران ار برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی شیر در مازندران خبر داد <مواد غذایی

شده اند از دسترسی همه  کشور عضو آن که بارها با امضای میثاق های انسان دوستانه متعهد 191مهدی زاده با بیان اینکه فائو و 

( اول ماه جون را که برابر با نهم 1380میالدی ) 2001مردم به غذای کافی با کیفیت باال برای زندگی سالم حمایت کنند در سال 

خرداد می شود بعنوان روز جهانی شیر جشن می گیرند، اظهار کرد: این روز به این دلیل انتخاب شد که همه دولت ها در چنین 

 .در مورد شیر ماده غذایی حیات بخش بیاندیشند و وضعیت مطلوبی را در مورد مصرف آن برای مردمشان فراهم کنندروزی 

ماده مغذی اساسی که همه آنها برای بدن الزم و ضروری هستند  9وی با اشاره به اینکه شیرتقریبا کامل ترین ماده غذایی است که 

تالش های زیادی برای افزایش تولید شیر در جهان صورت گرفته است در حال حاضر  1883را به تنهایی دارد، تصریح کرد: از سال 

 .یک میلیون تولید کننده شیر در جهان برای این افزایش تالش می کنند

این مسئول انجمن با بیان اینکه جشن روز جهانی شیر برای هجدمین سال در دنیا و برای سومین سال در مازندران برگزار می شود، 

اظهار کرد: این برنامه در این سطح تاکنون فقط در مازندران به نمایندگی از سراسر کشور برگزار شده که استقبال زیاد مردم، مسئوالن 

وی در مورد زمان و مکان برگزاری جشن روز جهانی شیر گفت: جشن روز جهانی شیر با  .و تولیدکنندگان را به همراه داشته است

نایع غذایی و دارویی مازندران، مسئوالن و مردم چهارشنبه نهم خرداد ماه در پارک ملل ساری و پارک همکاری اعضای انجمن ص

مهدی زاده با بیان اینکه جشن روز جهانی شیر با حضور چندین نشان برتر تولیدی صنعت  .مادر آمل پس از افطار برگزار می شود

ن جشن با اجرای برنامه های ویژه برای کودکان مانند نقاشی و گریم ، مسابقات شیر و لبنیات استان برگزار می شود، تاکید کرد: در ای

 یمترس به را شاد و مفرح فضای  مردمی، آتش بازی، نمایش های هنری، پذیرایی با محصوالت لبنی و حضوز هنرمندان و ورزشکاران

دبیر انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران سرانه مصرف  .بگذرانند شاد را ساعتی خانواده کنار در جامعه اقشار همه تا گذارند می

در صد خانوار های کشور کمبود در یافت کلسیم دارند و شیر و فر آورده  90شیر در ایران را بسیار پایین دانست و اظهار کرد: تقریبا 

مشکل کمبود مصرف شیر در  وی در ادامه سخنانش خاطر نشان کرد: برای حل.های آن مهمترین و بهترین منبع کلسیم هستند

ایران وزارتخانه های مسئول می توانند با فعالیت مشترک، تغییر سیاست هایی که دامداری ها را دچار معضل کند، حمایت مستمر از 

صنایع شیر و تولید شیر با کیفیت، آموزش مصرف بیشتر شیر ، قیمت گذاری درست و عادالنه ، حمایت یارانه ای از مواد لبنی کم 

 .چرب و کم نمک و کنترل واردات شیر خشک، اقدامی موثر داشته باشند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=1b4e8e88d31d4dc281d8 
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 فارس - ۹۷/۰۳/۰۲ : تاریخ

 تن سیر به روسیه صادرات شده است ۷00خرداد/ تاکنون  ۲0پرداخت باقیمانده مطالبات دامداران تا 
درصد پرداخت  100دامداران  96رئیس سازمان تعاون روستایی از پرداخت مطالبات امسال دامداران خبر داد و گفت: مطالبات سال  

  .کنیممی خرداد پرداخت 20را تا  97شده و مطالبات مربوط به سال 

با اشاره به خرید حمایتی  18:30، حسین شیرازد، در گفتگوی شبکه خبربه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ایم که مطالبات این بخش تومان شیر خام خریداری کردهمیلیارد  282هزار تن به میزان  218استان گفت: تاکنون  8شیر خام در 

 .هم صد در صد پرداخت شده است

رئیس سازمان تعاون روستایی با اشاره به مطالبات جامعه کشاورزی گفت: بر اساس آمارهای اخیر سازمان تعاون روستایی، میزان کل 

د تومان است میلیار 976  ارزش به و  هزار تن 650دار به مق 96-97خرید تضمینی و حمایتی محصوالت کشاورزی در سال زراعی 

میلیارد تومان خرید حمایتی  793تن به ارزش  550میلیارد تومان خرید تضمینی و مقدار  183هزار تن به ارزش  100که بالغ بر 

کرده ایم، تصریح کرد: سازمان میلیارد تومان مطالبات مانده و فعلی کشاورزان را پرداخت  976وی با بیان اینکه تاکنون .بوده است

 8محصول بازار برای حمایت از جامع بهره بردارن و مولدین بخش کشاورزی مداخله می کند که از این تعداد  14تعاون روستایی در 

 .محصول خریدهای تضمینی و حمایتی است

 وجه  داخت شده است، افزود: خرید تضمینیرئیس سازمان تعاون روستایی، با تاکید بر اینکه تمامی بدهی پنبه کاران تا کنون پر

 .میلیارد تومان مطالبات کشاورزان پنبه کاران پرداخت شد169هزار تن،  53پنبه 

 به تومان میلیارد 14 ارزش به درختی سیب  تن هزار 48  تاکنون مطالبات :وی با اشاره به دیگر مطالبات کشاورزان، ادامه داد

 7تن معادل  600هزارو  16، خرما، 96ان، شیر خام سال توم میلیارد 325 میزان به تن هزار 67 از بیش زعفران زمینه در باغداران،

 .پرداخت شده است  میلیارد تومان و همچنین خیار به طور صد در صد 7تن و برداشت  200هزار  16میلیارد تومان، گوجه فرنگی 

درصد  72کنون باالی تا که است،  بخشی از بدهی مربوط به کشمششیرازد درباره میزان بدهی دولت به مطالبات کشاورزان گفت: 

 .کرد خواهیم پرداخت تیرماه تا هم را مطالبات درصدی 28 بدهی و شده داده  یارانه این محصول هم

خاطر به  96استان در سال جاری خبر داد و افزود: در سال  3میلیارد تومان خرما از  9تن به مبلغ  800هزار و  18وی از خرید 

میلیارد تومان در بازار  7تن خرما به ارزش  600هزارو  16خرما خریداری کردیم و تاکنون  استان 3 از  جلوگیری از افت قیمت،

 هب کشاورز دنیا جای هیچ در: گفت و کرد تلقی خصوصی بخش  را صنفی نظام  شیرزاد تمامی اتحادیه های ملی و.تزریق کرده ایم

های تعاونی باید در راستای تاسیس رئیس سازمان تعاون روستایی، در ادامه مطرح کرد: شکل.شودنمی بازار وارد انفرادی طور

 .های سهمیه صادرات و واردات قدم بردارندشرکت

و در زمینه  ایمتن سیر به روسیه صادرات داشته ۷00تاکنون به میزان  :وی درباره واردات محصوال کشاورزی عنوان کرد

 .خیار هم صادراتی صورت گرفته استمحصوالت گوجه و 

https://www.farsnews.com/news/13970302001363/%D9%BE 
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 مصاحبه، سخنرانی، و بازدید ها  
 فارس - ۹۷/۰۳/۰۲ : تاریخ

 در تولید شکر خودکفا شدیم جایی کاال در سیستان/مشکل تأمین کامیون برای جابه
ر این ایم، اما ماندگاری کاال دریزی کردهمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه برای صادرات کاال از بندر چابهار برنامه 

  .ایمبندر زیاد است، گفت: در بحث تولید شکر به خودکفایی رسیده

، یزدان سیف امروز در مراسم امضای قرارداد ترمینال تمام مکانیزه مواد معدنی و خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

راهبردهای نظام است،  نامه احداث کارخانه تصفیه شکر در چاربهار اظهار داشت: تقویت بندر چابهار هدف استراتژیک در حوزهتفاهم

وی افزود: در سال گذشته با توجه به رشد تولید شکر در کشور باید گفت، امروز در حوزه شکر .شده استاما توجه چندانی به آن ن

درصد آن چغندر پاییزه بود  10هزار تن چغندر قند تولید شد که  100میلیون و  8سیف گفت: در سالی که گذشت .خودکفا هستیم

 .درصد رشد داشتیم 35ران افزود: در سال قبل در تولید چغندر قند مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ای.کندکه آب سبز مصرف می

هزار تن از شکر مورد نیاز  142شود، گفت: یک میلیون و وی با بیان اینکه برای مصرف کشور تولید شکر به اندازه کافی انجام می

کشت و صنعت خوزستان داریم و جمعاً هزار تن شکر استحصالی از نیشکر  850کشور از محل چغندر قند تأمین شده است. همچنین 

گذاران باید عمق توجه خود را به صادرات سیف با اشاره به مزایای بندر چابهار گفت: سرمایه.ایممیلیون تن شکر تولید کرده 2حدود 

 .در بندر چابهار تعمیم دهند

گذاران ر است و این شرایط خوبی برای سرمایهدال 70تا  60وی افزود: امروز فاصله قیمتی شکر سفید و شکر خام افزایش یافته که 

اختالف قیمت شکر خام و شکر سفید وضعیت مناسبی برای  :مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد.فراهم کرده است

 .نندگذاران باید روی بازار خارج از کشور حساب کنند و صادرات را در اولویت خود بداگذاران است، اما سرمایهسرمایه

هزار نفر اشتغال در تولید شکر وجود دارد، گفت: امروز ما در مکانی هستیم که بازار مصرف زیادی در  15الی  10سیف با بیان اینکه 

وی افزود: به عنوان یک شرکت همکار .کندکند و شکر سفید به افغانستان صادر میمان قرار دارد. امارات خود شکر خام وارد میاطراف

امر تجارت و تأمین کاالی اساسی تالش کردیم که به بنادر چابهار فراتر از نگاه اقتصادی، نگاه اجتماعی، سیاسی و امنیتی دولت در 

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: اشتغال در چابهار مطلوب است، اما همین چابهار مأمنی برای واردات .هم داشته باشیم

ایم، اما در تأمین کامیون در چابهار و سیستان و بلوچستان هزار تن شکر به بخش خصوصی فروخته 24: وی اضافه کرد.برنج شده است

سیف افزود: همچنین موضوعاتی با گمرک داشتیم که در حال برطرف کردن آن هستیم و از مسئوالن .برای حمل آنها مشکل داریم

 .تا در توسعه چابهار همه با اتحاد یکدیگر موفق شویماستانی سیستان و بلوچستان توقع داریم در کنار ما باشند، 

 .ریزی کرده بودیم، گفت: متأسفانه ماندگاری کاال در بندر چابهار طوالنی استوی با بیان اینکه ما برای صادرات از بندر چابهار برنامه

farsnews.com/news/https://www.13970302001099/%D9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۷/۰۳/۰۷ : اریخت

 صادرات مرغ به افغانستان از سر گرفته شد/ روند نزولی شیوع آنفلوانزای پرندگان در کشور
سازی کود مرغی و پلمب عقیم های آنفلوانزا،سازی کانونهای جدیدی از جمله مختومهرئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: روش 

  .واحدهای غیرمجاز مرغ رنگی سبب کاهش شیوع آنفلوانزای پرندگان در کشور شده است

پور پیش از ظهر امروز در نشست خبری به کارهای جدیدی که این ، علیرضا رفیعیبرگزاری فارسخبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

سازمان برای جلوگیری از تجربه تلخ دو سال گذشته که آنفلوانزای حاد پرندگان سبب از بین رفتن چند میلیون قطعه مرغ شده بود، 

اپیدمی آنفلوانزای  97یم، تا به سمتی برویم، تا در سال های فنی، تمام اعضای ستاد آنفلوانزای کشور سعی کردگفت: به دنبال تالش

ریزی و کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد جلسه در راستای برنامه 140حاد پرندگان را نداشته باشیم، در همین راستا بیش از 

از آنفلوانزای پرندگان بود که  برگزار شد که مهمترین موضوع، تدوین برنامه ملی پیشگیری 96پرندگان در استانهای مختلف در سال 

های های غیرمجاز و مرغداریهای پیشگیری از آنفلوانزای پرندگان را برخورد جدی با مرغداریوی از اهم برنامه .به روز شده است

مات یتولید مرغ رنگی )مرغ رسمی( عنوان کرد و افزود: استان اصفهان به ویژه شهر گلپایگان محل پرورش مرغ رنگی است که تصم

واحد مرغداری غیرمجاز رنگی با حکم قضایی پلمب  30الزم برای تعطیلی واحدهای غیرمجاز در این استان انجام شد و بیش از 

ها اشاره کرد و گفت: های بیماری در مرغداریکردن کانونسازی و مختومهوی همچنین از تدوین دستورالعملی برای معدوم .شدند

 شد، اما در آزمایش جدید اینکهسازی انجام نمیشد، اما مختومهشد مرغداری معدم مید آزمایشگاه تأیید میتا پیش از این اگر با تأکی

مشخصی حتی روستای اطراف   ویروس از کجا به مرغداری منتقل شده یا پس از آن به کجا رفته است، نیز شناسایی و تا یک شعاع

  .شودریزی داده میروز مجوز سازمان دامپزشکی اجازه جوجه 42ز شود و سپس پس اسازی انجام میپاکسازی و مختومه

پیش از این دستورالعمل واحدی در این زمینه  سازی کود مرغی خبر داد و گفت:سازی و عقیموی همچنین از ساماندهی، معدوم

به آنفلوانزای  97های کشور در سال اریوی در مورد آخرین آمار اطالع مرغد .ایم که این دستورالعمل تدوین و ابالغ شده استنداشته

  .سازی انجام شدکانون آنفلوانزا در کشور شناسایی و معدوم 27تنها  97حاد پرندگان گفت: طی دو ماه و چند روز گذشته از سال 

توان داشته و میدر مدت مشابه روند نزولی  96، 95وی به این نکته هم اشاره کرد که موج آنفلوانزای پرندگان در مقایسه با سال 

وی به جلسه اخیری که در سازمان بهداشت جهانی با کشورهای  .ای که اعمال شده در پارسال بوده استهای پیشگیرانهگفت روش

آر و آنفلوانزای پیطاعون، پی بیماری هاری، تب برفکی، 5در این جلسه  ای اوراسیا، اقیانوسیه برگزار شده اشاره کرد و گفت:منطقه

وی با اشاره به اهمیت تب برفکی در کشور و  .های میکروبی در سطح دنیا ارائه شدگان بررسی شد و گزارش از وضعیت مقاومتپرند

 14ای تب برفکی با حضور گزارشی از تب برفکی ایران در این اجالس جهانی ارائه گردید و قرار شد تا کمیسیون منطقه :دنیا گفت

وی همچنین از تفاهم با کشورهای اروپایی بر سر ضوابط بهداشتی کشورها که به  .ن برگزار شوددر ایرا 2018کشور عضو در مارس 

کند، اشاره کرد و گفت: اگر در ضوابط بهداشتی برای صادرات اسب های خام دامی و آبزیان کمک شایانی میتسهیل صادرات فراورده

وی از برگزاری جلساتی برای طرف عراقی و  .مام دنیا حل خواهد شدهای دامی به اروپا تسهیل شود، مشکل برای تو سایر فرآورده

 ایمهداشت جلساتی زمینه همین در هم افغانستانی طرف با: گفت و کرد اشاره عراق به دامی هایفرآورده  پیگیری ممنوعیت صادرات

وی همچنین از درخواست .شودمی صادر کشور این به مرغ رضوی خراسان از و شده فراهم دوباره افغانستان به مرغ صادرات امکان و

ایم تا صادرات دام سبک و زنده را از منطقه سیستان و طرف هندی برای صادرات بوفالو به ایران خبر داد و گفت: ما از آنها خواسته

  .ها در مناطق آزاد کشتار و وارد کشور شودبلوچستان به ایران انجام دهند تا این دام

https://www.farsnews.com/news/13970307000579/%D8%B5% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۷/۰۳/۰۷ : تاریخ

 مردم از مصرف قارچ پرورشی نگرانی نداشته باشند/ قارچ پرورشی سمی نیست
 های پرورشیمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: امنیت غذایی مردم چیزی نیست که بتوان با آن شوخی کرد و قارچ 

  .شوند، کامالً سالم است و مردم بابت مصرف آن نگرانی نداشته باشندکه در محیط کنترل شده تولید می

، در مورد آسیبی که طی یک ماه خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی محمدعلی طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

اخیر به تولیدکنندگان قارچ پرورشی در کشور به دلیل اخبار منتشره در مورد قارچ سمی وارد شده، خاطرنشان کرد: امنیت غذایی 

رد و قارچ به عنوان یکی از منابع مهم پروتئینی در چند سال گذشته در سبد غذایی مردم چیزی نیست که بتوان با آن شوخی ک

 های وحشیوطنانمان به دلیل مصرف قارچمردم قرار گرفته است، اما متأسفانه طی یک ماه اخیر با مسموم شدن و فوت تعدادی از هم

 .کنندهای پرورشی هم خودداری میت از خرید و مصرف قارچشود، بسیاری از افراد از ترس مسمومیآوری میکه از منابع طبیعی جمع

بر آبکنند و این گیاه به دلیل کمهزار تن در کشور فعالیت می 150واحد پرورش قارچ با تولید ساالنه  110وی تصریح کرد: بیش از 

 .بودن و بازدهی باال از نظر صرفه اقتصادی نیز توجیه دارد

ای و در محیط هایی که در بخش گلخانهوطنان اطمینان خاطر داد که قارچامور باغبانی به هممعاون وزیر جهاد کشاورزی در 

 .شوندگونه مشکلی ندارند؛ چراکه از گونه غیر سمی هستند و در شرایط سالم تولید میشوند، هیچشده تولید میکنترل

کیلوگرم اعالم کرده،  2تا  1.5که فائو سرانه استاندارد را کیلوگرم است  1.4تا  1.3به گفته طهماسبی، سرانه مصرف قارچ در کشور 

 .کنندکیلوگرم هم این محصول را مصرف می 5اما کشورهای اروپایی تا 

 :فتاند، نیز گها که نقش بسیار زیادی در ایجاد شبهه برای مردم در مصرف قارچ سمی یا خوراکی داشتهوی با انتقاد از برخی رسانه

ن کنید، ایهای پرورشی استفاده میمخاطب بسیار مهم است و وقتی شما برای خبر قارچ سمی از تصاویر قارچتصویرسازی در ذهن 

های آزمایشگاهی حتی یک مورد که طبق بررسیاند، درحالیهای پرورشی عامل مسمومیت بودهشود که قارچذهنیت ایجاد می

 .ایممسمومیت هم با قارچ پرورشی نداشته

درصد هم قارچ  10ای است و دکمه های پرورشی از نوع قارچدرصد قارچ 90 :د کشاورزی در امور باغبانی اضافه کردمعاون وزیر جها

کند. گیاه قارچ با درختان بلوط، زیتون و فندق همزیستی دارد و قارچ شود که روی بدنه چوب رویش میصدفی در کشور تولید می

های پرباران طهماسبی به این نکته هم اشاره کرد که در سال.دهنددرختان را پرورش مییکی از منابع درآمدی جوامعی است که این 

می های سشود، به دلیل تنوع زیاد قارچوطنان توصیه مییابد و از همین رو به همهای سمی در منابع طبیعی افزایش میرویش قارچ

 .خودداری کنندو غیرسمی از برداشت قارچ در منابع طبیعی و مصرف آن به جد 

https://www.farsnews.com/news/13970307000171/% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۲تاریخ: 

 کنندمیلیون تومان ضرر می ۵00ه های خوراکی مشکلی ندارد/ تولیدکنندگان قارچ روزانمصرف قارچ

میلیون تومانی تولیدکنندگان این محصول  500یک مقام مسئول با بیان اینکه مصرف قارچ پرورشی مشکلی ندارد از متضرر شدن 

صنعت،تجارت و   محمد حسن افشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ های خوراکی در گفت و گو با خبرنگار.خبر داد

 ایه قارچ اگرچه  مشکلی ندارد، اظهار کرد: قارچ پرورشیبا بیان اینکه مصرف  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 مصرف از مردم از بسیاری ها، رسانه برخی نادرست رسانی اطالع سبب به متاسفانه اما کند ینم ایجاد مصرف برای تولیدی،مشکالتی

وی افزود: طی یک ماه اخیر،برخی از هموطنان با مراجعه به مراتع و جنگل ها اقدام به جمع آوری و .کنند می امتناع خوراکی قارچ

کردند که این امر منجر به مسمومیت و مرگ برخی از آنها شد اما برخی رسانه ها بعد از نشان دادن بستر  قارچ های سمیمصرف 

 .قارچ خوراکی سالم اطالع رسانی نادرستی مبنی بر مسمومیت برخی افراد با مصرف قارچ های مسموم داشتند

ده است، گفت: با توجه به اطالع رسانی نادرست برخی به شدت در بازار اُفت کر  فروش قارچ های خوراکیافشار با بیان اینکه 

رسانه ها، در وسط میدان برخی شهرها بنرهایی مبنی بر امتناع از مصرف قارچ نصب شده که این موضوع به شدت صنعت را متضرر 

 .ف آنها وجود نداردکرده است در حالیکه قارچ های خوراکی تحت نظارت مراکز بهداشت تولید شده و جای هیچ گونه نگرانی بر مصر

تن قارچ به بازار عرضه می شود که  500رئیس هیات مدیره انجمن پرورش دهندگان قارچ در پایان تصریح کرد: روزانه رقمی معادل  

 .میلیون تومان متضرر می شوند 500به سبب اطالع رسانی نادرست رسانه ها و نگرانی مردم از مصرف،تولیدکنندگان هر روز 

https://www.yjc.ir/fa/news/6541984/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰1تاریخ: 

 تومان 9۳00واقعی هر کیلو مرغ آینده روشنی پیش روی مرغداران نیست/ نرخ 

ها و ادامه روند کنونی قیمت مرغ در بازار، تعداد زیادی از مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به نوسان نرخ نهاده

 خبرنگاروگو با سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتمحمدعلی کمالی.شوندمرغداران از گردونه تولید خارج می

های دامی در بازار اظهار کرد: هم با انتقاد از نوسان نرخ نهاده ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی

شود و به سبب نوسان شدید تومان به مرغداران عرضه می 270هزار و و ذرت یک 520هزار و  2اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ 

 .های اخیر مورد انتقاد شدید تولیدکنندگان قرار گرفتدر ماه های دامیقیمت نهاده

تومان  650هزار و  7ها آماده به طبخ در خرده فروشی مرغ و 800 و هزار 4 نرخ با  ی افزود: امروز هر کیلو مرغ زنده درب مرغداریو

تومان اعالم  300هزار و  9و مرغ آماده به طبخ را  500هزار و  6سروستانی، نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را کمالی.شودعرضه می

بینی کرد و گفت: با توجه به روند مناسب جوجه ریزی، نوسان نرخ اتحادیه مرغداران گوشتی آینده بازار مرغ را پیشمدیرعامل .کرد

ها و کاهش قیمت کند و این در حالی است که با ادامه روند نوسان نرخ نهادهنهاده ها در کوتاه مدت مشکلی در عرضه ایجاد نمی

بیر ویژه ای برای تدا باید امر مسئوالن و شد خواهند خارج تولید گردونه از دور چندان نه ای ندهآی در مرغداران از زیادی تعداد  مرغ،

های کنیم به سبب کاهش هزینههای دامی به مرغداران توصیه میوی ادامه داد: با توجه به نوسان شدید نهاده.این موضوع بیندیشند

در بازار،  قیمت مرغبینی سروستانی در پایان با پیشکمالی.اجتناب کنندروز در واحدهای خود  42خود از نگهداری مرغ بیش از 

 .گفت: اگر عرضه مرغ به شکل کنونی در بازار ادامه یابد، نرخ مرغ در روزهای آتی نوسان چندانی نخواهد داشت

https://www.yjc.ir/fa/news/6538633/%D8%A2%DB%8C%D9%86% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۷خرداد  ۰۶تاریخ: 

 آرامش بر بازار اقالم اساسی ماه رمضان حاکم است

 .بازار اقالم اساسی ماه رمضان حاکم است رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی گفت: با توجه به فراوانی کاال، آرامش بر

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت

اظهار کرد: با توجه به فراوانی کاال، کمبودی در توزیع اقالم اساسی در  بازار اقالم اساسی ماه رمضاندرباه آخرین وضعیت  ،جوان

 .ماه رمضان وجود ندارد

ی صشود، مشکل خابینی میوی از آرامش حاکم بر بازار اقالم اساسی در ماه رمضان خبر داد و گفت: در صورت استمرار این روند پیش

 .در بازار اقالم اساسی تا پایان ماه رمضان رخ ندهد

، حبوبات و شکر در بازار عمده برنج خارجیآقاطاهر با بیان اینکه احتکاری در بازار وجود ندارد، افزود: قیمت محصوالتی همچون 

 .فروشی نیز کاهش داشته است

روز اخیر، قیمت  10حاکم است، بیان کرد: طی  ازار برنج ایرانیبرئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه ثبات نسبی بر 

 .برنج هندی در بازار کاهش چشمگیری داشت

مدت اخیر  در  در بازار خبر داد و گفت: این درحالی است که نرخ لوبیا چیتیتومانی  500وی در پایان سخنان خود از افزایش 

 .درصد در بازار کاهش یافت 6تا  5قیمت انواع حبوبات حداقل 

https://www.yjc.ir/fa/news/6546122/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1۳۹۷خرداد ماه  ۲چهار شنبه 

  ۲هزارتن سیب درختی صادر شد/تولید شکر به  ۶09میلیون تن گوشت سفید در کشور تولید می شود/ ۲.4

 میلیون تن افزایش یافت

هزار تن گوشت سفید تولید شده است که مازاد بر نیاز بازار  400میلیون و  2وزیر جهاد کشاورزی گفت: تا این لحظه  <کشاورزی

 .ایم. به همین دلیل قیمت مرغ در بازار کمتر از قیمت آن در بخش تولید استها شدهاست و ناچار به ذخیره آن در سردخانه

 مردم نماینده برزگر وزشهر که کشاورزی جهاد وزیر از سوال جلسه در اسالمی شورای مجلس محمود حجتی در نشست علنی امروز

 سیب، نشدن صادر علت محصول، دو این بازار تنظیم عدم و قرمز سفید، گوشت قیمت نوسانات علت خصوص در وی از سلماس

ی واردات محصوالت کشاورزی و علت نبود ساز و کار مناسب برای جبران ی داخلی، علت کاهش تعرفهکشاورز محصوالت و مرکبات

برای کشاورزان و دامداران پرسید، پاسخ داد: در ایام عید و سایر ایام امسال از ذخایر به گوشت منجمد  خسارت رخدادهای طبیعی

 .ها در بازار پایین استکنیم تا به مصرف کنندگان نیز احجاف نشود. قیمتها نیاز بازار را تامین میدر سردخانه

درصد افزایش یافته  15تا  30سویا و ذرت در بازار جهانی به ترتیب وی با اشاره به قیمت کنجاله سویا و ذرت گفت: قیمت کنجاله 

ایم. به جای کنجاله سویا نیز ها را پایین نگه داشتهکند. تعرفه این نهالهها را وارد میتومان این نهاده 3800است. اما دولت با دالر 

 .دکنیم تا دانه سویا وارد شود تا اشتغال صنایع مرتبطه حفظ شومدیریت می

وی با اشاره به وضعیت تولید گوشت قرمز در کشور گفت: در تولید گوشت قرمز دچار مشکل هم در کاهش تولید و هم عرضه هستیم؛ 

 .چون تولید گوشت قرمز به شیوه سنتی دیگر برای تولید کنندگان اقتصادی نیست

به سرعت در حال توسعه داریم. گوشت قرمز متاثر از دام ایم دام سبک و پربازده را بر اساس سیاستی که اتخاذ کرده وی ادامه داد:

امیدواریم مشکل  .ایمسبک است. جهت کنترل قیمت گوشت قرمز نیز تسهیالتی را برای واردات گوشت دام گرم سبک اختصاص داده

 .باال بودن قیمت گوشت قرمز دام سبک حل شود

ادرات سیب، مرکبات و سایر محصوالت کشاورزی گفت: در بخش وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت تولید و ص

شود. در غیر این صورت درصد وارد می 5تولید سیب، مرکبات، کشمش و موز از طریق اعمال تعرفه ترجیحی این محصوالت با تعرفه 

ن و هندوستان صادر کردیم که هزار تن سیب درختی به پاکستا 609درصد وارد کند. در سال گذشته  20 واردت کننده باید با تعرفه

تن  50البته این کار آسان نبود اما با اعمال سیاست واردات برنج صادرات، سیب و مرکبات را انجام دادیم و در حال حاضر کمتر از 

 .های سراسر کشور داریمهزار تن سیب در سردخانه 30های سلماس و کمتر از سیب در سردخانه

 .ها ضعیف استا در مرکبات نیز دنبال کردیم. البته در این بخش بازاریابیهمین سیاست ر وی ادامه داد:

وی امضاء مقدماتی صادرات مرکبات به بازار اوراسیا را که چند روز قبل انجام شد مورد یادآوری قرار داد و بر تالش وزارت جهاد 

 .کشاورزی برای اجرایی کردن آن در ابعاد وسیعتر تاکید کرد

به طور مثال در  ارتخانه متبوعش در تعرفه گذاری محصوالت کشاورزی را باالتر از حد طبیعی دانست و افزود:حجتی انعطاف وز

درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم ما نیز با مالحظه مصرف کننده و تولید کننده با اقدامات مقطعی و در  40حبوبات به ویژه لوبیا 

 .ی حبوبات را تامین کنیمپی مشخص شدن نرخ ارز توانستیم نیاز داخل

هزار میلیارد تومان اعال مکرد و افزود: خسارات ناشی از یخ  11وی حجم خسارات طبیعی در بخش کشاورزی در سال گذشته را 

 "پسته "های پی در پی تولید میلیارد تومان است. در منطقه کرمان نیز به دلیل خشکسالی 5000زدگی در سال جاری نیز بالغ بر 

 .هاست که درگیر خودش کرده استی استانهای کشور را سالکل است. خشکسالی بخش عمدهدچار مش
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 1.2های انجام شده میزان تولید شکر از وی در بخش دیگری از سخنانش میزان تولید شکر را افزایشی دانست و افزود: با برنامه ریزی

 . افزایش به دلیل بهبود راندمان تولید اتفاق افتادمیلیون تن افزایش یافته است که این  2به  92میلیون تن در سال 

حجتی در پایان با اشاره .به گفته حجتی، به جز شرکت بازرگانی دولتی مابقی وارد کنندگان شکر تماما کارخانجات تولید قند هستند

ی ا از بنده باید به اندازهکند و شمهای مصوب دولت نظر بنده را تامین نمیی واردات محصوالت کشاورزی گفت: تعرفهبه تعرفه

 .ی تعرفه داریماختیارم توضیح بخواهید. با همه مشکالتی که در این بخش وجود دارد باز کمترین مشکل را در زمینه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=3efcd9a5019a445f81a1ca 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - 1۳۹۷خرداد / /  ۰۲چهارشنبه , 

 .معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از ممنوعیت صادرات دام زنده خبر داد

دام سبک بز و گوسفند است و این مسئله سبب کاهش عرضه دام مرتضی رضایی با اشاره به اینکه هم اکنون فصل زایش و شیردهی 

زنده به بازار شده است افزود: به منظور مدیریت عرضه و تقاضا و جلوگیری از روند افزایش قیمت گوشت قرمز بویژه گوشت گوسفندی 

 .صادرات دام زنده بطور موقت تا زمان عبور از این فصل ممنوع است

صادرات دام زنده به کشورهای حاشیه خلیج فارس موقعیت ممتازی دارد بنابراین صادرات دام زنده فرصت وی گفت : ایران به لحاظ 

 . تجاری خوبی است که باید توسعه یابد

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: افزایش تولید بره با استفاده از روشهای اصالح نژادی و جایگزین کردن نژادهای 

 . زا از مهمترین اولویت های معاونت امور دام است که در حال پی گیری و اجراستدوقلو

رضایی تاکید کرد: برای تامین نیاز بازار و جلوگیری از کمبود گوشت قرمز روزانه گوشت تازه گوسفندی از کشورهای منطقه وارد و با 

 . عرضه می شودقیمت ستاد تنظیم بازار در فروشگاههای زنجیره ای و سازمان میادین 

 . وی گفت : گوشت گوساله منجمد وارداتی نیز همچنان با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار به متقاضیان عرضه می شود

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت گوشت گوسفندی در بازار تصریح کرد : از آنجا که قیمت نهاده 

تبعیت از قیمت حبابی و نوسانات نرخ ارز تغییرات بسیار جزئی داشته این افزایش قیمت روی قیمت نهایی  های تولید خوراک دام به

رضایی واسطه ها و دالالن را عامالن اصلی افزایش قیمت گوشت قرمز بویژه گوشت گوسفندی دانست و افزود : .تاثیر گذاشته است

حداقل بین سه واسطه دست به دست می شود و در نتیجه بازار و قیمت را  گوشت گوسفند از زمانی که از دامدار خریداری می شود

وی گفت : فعالیت واسطه ها و دالالن در چندماه اخیر که . بویژه در مواقعی که محدودیت تولید وجود دارد تحت تاثیر قرار می دهد

معاون امور تولیدات دام وزارت .یمت شده استگوسفندان در فصل زایش قرار دارند در قیمت نهایی تاثیر گذاشته و سبب افزایش ق

 . جهاد کشاورزی افزود: متاسفانه دامدار از بابت تولید سود چندانی بدست نمی آورد و در اصل دالالن و واسطه ها سود می برند

ه گفت : در زنجیر رضایی توسعه زنجیره های تولید را برای کاهش فعالیت دالالن و واسطه ها در بازار گوشت قرمز ضروری دانست و

های تولید ، تمام مراحل از پرورش و تولید تا کشتارگاه و عرضه به بازار در زنجیره کاملی مدیریت و عرضه می شود و واسطه ها در 

 . این زنجیره حذف می شوند

/http://iranecona.com84133/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B 
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 فودپرس 1۳۹۷خرداد ماه  ۷دو شنبه 

 تعرفه جدید واردات سموم کشاورزی ابالغ شد

 به را کشاورزی متوسط و خطر کم سموم واردات جدید تعرفه ای بخشنامه طی اسالمی جمهوری گمرک -اقتصاد غذا  <کشاورزی

  .کرد ابالغ گمرکات

ن ایرا اسالمی جمهوری گمرک ویژه و آزاد مناطق امور و واردات مرکز کل مدیر ،«فودپرس»پایگاه خبری اقتصاد غذا  به گزارش

 : را خطاب به کلیه گمرکات اجرایی کشور به شرح زیر اعالم نموده است3/3/1397مورخ  247648/97/66بخشنامه شماره : 

وزارت جهاد کشاورزی موضوع تعرفه سموم کم خطر و متوسط خطر  17/11/96مورخ  5324/502/96به پیوست تصویر نامه شماره 

 .ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل سایر مقررات و رعایت مفاد نامه فوق اقدام نمایند

//www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=http:8ea2bab2acda4460b26cfcead5c16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=8ea2bab2acda4460b26cfcead5c16


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول خرداد 

 

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

 

 

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

	آب
	تامین آب حوزه کشاورزی کاهش یافته است
	آب را فدای تجارت ترجیحی نکنیم
	تامین آب حوزه کشاورزی کاهش یافته است

	اقتصاد کلان
	نگرانی از تأثیر ارز بر بازار سرمایه/ دولت باید بر بازار متشکل ارز نظارت کند
	افزایش ۳۳ درصدی نرخ تورم زراعت، باغداری و دامداری سنتی

	اقتصاد محصولات
	آغاز معاملات آتی زعفران در بورس کالا/ داد و ستد ۷۵ کیلوگرم در روز اول قرارداد آتی زعفران
	مرغداران مرغ را با کیلویی ۲ هزار تومان ضرر میفروشند/ نبض بازار سویا و ذرت همچنان در دست آقای خاص
	آخرین تحولات بازار مرغ/ تولید مرغ صرفه اقتصادی ندارد

	اقلیم و منابع طبیعی
	فارس از وضعیت آبوهوا گزارش میدهد
	فارس از وضعیت آب و هوا گزارش میدهد

	انتصابات
	انگور/کشمش
	بازار و قیمت ها
	آخرین تحولات بازار میوه و سبزی در ماه رمضان/هندوانه و سبزی صدرنشین قیمتها
	گرانی گوشت ارتباطی به ماه رمضان ندارد/واردات بی رویه راه حل کنترل قیمت گوشت در بازار نیست
	آخرین تحولات بازار مرغ و تخم مرغ/ نرخ هر کیلو مرغ 7500 تومان

	برنامه و سیاست ها
	اشتغال پایدار روستایی و عشایری با ۱۰۰ میلیارد تومان در قالب ۸۳ طرح تعاونی کشاورزی
	مخالفت ۱۶ تشکل صنفی کشاورزی با تشکیل «وزارت واردات»/ کشاورزان بازنده بزرگ لغو قانون تمرکز خواهند بود
	باید کمیته فراجناحی از نخبگان اقتصادی تشکیل شود/ خبری از اصلاح ساختار اقتصاد در برنامه ششم نیست
	قانون تمرکز با منافع بدنه سنتی وزارت بازرگانی در تعارض است/ اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشد
	خروج آمریکا از برجام تأثیری بر صادرات محصولات کشاورزی ندارد
	پیوستن به کنوانسیون ارقام گیاهی مسکوت ماند
	اشتغال پایدار روستایی وعشایری با 83 طرح تعاونیهای کشاورزی و روستایی

	برنج
	پسته
	تولید پسته در کشور با کاهش ۸۰هزارتنی

	پنبه
	خودکفایی تولید طلای سفید تا افق 1404/ ضربه مهلک قاچاق بر تولید پنبه

	تامین منابع مالی
	200 میلیون دلار به اجرای طرح های آبخیزداری اختصاص یافت

	تحقیقات و نوآوری ها
	اصلاح نژاد دام به معنای تراریخته نیست/اصلاح نژاد حداقل ۵ میلیون رأس تا افق ۱۴۰۴

	تخم مرغ
	تولیدات باغی
	قارچ پرورشی مشکلی برای مصرف ندارد /چیدن قارچ از محیطهای طبیعی مطلقا ممنوع
	خسارت سرمازدگی به باغات کشور/ برآورد دقیقی از میزان تولید محصولات باغی نمیتوان اعلام کرد
	واحدهای تولیدی قارچ در آستانه تعطیلی
	قارچ پرورشی مشکلی برای مصرف ندارد

	ایران سومین تولیدکننده گردو در جهان/عملکرد تولید گردو با اصلاح و نوسازی باغات به میانگین جهانی نزدیک می شود
	فقط ۳۰ درصد باغات سرمازده بیمه هستند
	ایران سومین تولیدکننده گردوی جهان است

	تولیدات زراعی
	تولیدات دام و طیور
	مرغ لاین آرین؛ سرمایه ملی که در حال نابودی است/ 90 درصد خوراک صنعت طیور را وارد میکنیم
	مرغداران مرغ را با کیلویی ۲ هزار تومان ضرر میفروشند/ نبض بازار سویا و ذرت همچنان در دست آقای خاص
	افت 300 درصدی نرخ جوجه یکروزه در بازار/انتقاد مرغداران از رشد قیمت نهادهها

	چای
	خرید تضمینی بیش از 96 میلیارد تومان برگ سبز در چین اول بهاره

	حبوبات
	خاک
	خرما
	خرید تضمینی/خدمات
	خرید تضمینی سیب زمینی بهاره در استان گلستان آغاز شد
	خرید تضمینی بیش از 96 میلیارد تومان برگ سبز در چین اول بهاره
	پرداخت باقیمانده مطالبات دامداران تا ۲۰ خرداد/ تاکنون ۷۰۰ تن سیر به روسیه صادرات شده است
	مشکل تأمین کامیون برای جابهجایی کالا در سیستان/ در تولید شکر خودکفا شدیم
	پرداخت باقیمانده مطالبات دامداران تا ۲۰ خرداد

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	خرید تضمینی 100 هزارتن کلزا/افزایش 100 درصدی تولید کلزا در راه است
	واردات دانه روغنی آفتابگردان ممنوع شد +سند

	روغن
	سهمیه بندی روغن پالم واقعیت ندارد/ هیچ در خواستی برای واردات پالم معطل نمانده است

	زعفران
	سایه سنگین بخشنامه ارزی دولت بر صادرات زعفران
	زعفرانکاران میتوانند در مقابل کاهش قیمت بیمه شوند/ امکان حضور خارجیها در بازار آتی زعفران
	خارجیها زعفران را مستقیم از کشاورز میخرند/ خرده پا بودن کشاورز و رقابت منفی در افت قیمت دو چالش زعفران
	آغاز معاملات آتی زعفران در بورس کالا/ داد و ستد ۷۵ کیلوگرم در روز اول قرارداد آتی زعفران
	صادرات زعفران مقرون به صرفه نیست/ نرخ هر کیلو طلای سرخ ایرانی 6 میلیون و 500 هزار تومان

	زیتون
	سلامت
	رفع کم خونی در ماه رمضان
	مردم از برداشت و مصرف قارچ های وحشی خودداری کنند
	آخرین وضعیت شیوع تب کریمه کنگو در کشور/کاهش سه برابری بیماری در سال 97
	سریع ترین راه تا 10 کیلو وزن کم کنید
	90 درصد خانوارهای کشور کلسیم کمی دریافت میکنند

	سیب زمینی
	خرید تضمینی سیب زمینی بهاره در استان گلستان آغاز شد

	شیلات
	آخرین وضعیت شیوع بیماری لکه سفید میگو

	شکر
	ایران در تولید شکر به خودکفایی رسید/تولید 8 میلیون و 100 هزار تن چغندر قند در سال گذشته

	شیر و فرآورده ها
	فارس از وضعیت نابسامان صنایع لبنی گزارش میدهد
	کره 30 درصد گران شد
	اعلام نرخ جدید خرید حمایتی شیر خام
	تثبیت قیمت شیرخام با نرخ ۱۳۰۰ تومان/خرید حمایتی ۴ درصد تولید

	صادرات و واردات
	ممنوعیت صادرات دام زنده به صلاح دامدار نیست
	ممنوعیت صادرات پنج محصول کشاورزی به عراق/ ضرورت امضای پروتکل های دوجانبه در تجارت

	صنایع غذایی
	دولت برنامه ای برای افزایش قیمت نان ندارد
	تصمیمگیری درباره قیمت نان، بعد از ماه رمضان
	التهاب در بازار کنونی PET ناشی ازحضور دلالان و قاچاق است/ گرانی PET امروز رکورد شکست/ کارخانجات صنایع غذایی در آستانه تعطیلی
	درآمد زایی از هسته آلبالو!

	عسل
	هشدار نسبت به کاهش جمعیت زنبور عسل در پی خشکسالی

	علوفه
	افزایش 120 درصدی قیمت کنجاله سویا در شش ماه اخیر/ 28 واحد مرغداری در استان تهران فعال هستند

	گل و گیاهان صنعتی
	سقوط آزاد ايران در تجارت گياهان دارويى/ ميليونها دلار درآمد فقط با استفاده از گياهان بومى
	سقوط رتبه ایران از جایگاه نخست به رتبه شصتم دنیا
	برابری صادرات گیاهان دارویی آلمان با درآمد های نفتی ایران
	خام فروشی، عارضهای که در بخش زراعت و کشت گیاهان دارویی نیز ظهور و بروز پیدا کرده است


	گندم
	رشد ۳.۸ درصدی قیمت گندم در سال ۹۶

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	گرانی گوشت ارتباطی به ماه رمضان ندارد/واردات بی رویه راه حل کنترل قیمت گوشت در بازار نیست
	گوشت گوسفندی ارزان شد
	عرضه گوشتهای لاکچری مورد تأیید مسئولان نیست/ دولاپهنای نرخ گوشت در سایه غفلت دستگاههای نظارتی
	هیچگونه واحد تولیدی گوشت لاکچری در کشور وجود ندارد
	فروش گوشتهای لاکچری مورد تأیید اتحادیه نیست/ سازمان دامپزشکی بگوید که دامهای ارگانیک در کدام کشتارگاه کشتار شدهاند؟
	نرخ گوشتهای لاکچری غیرقابل باور است
	فروش گوشت لاکچری با قیمتهای گزاف نوعی سودجویی است


	گوشت مرغ
	آخرین تحولات بازار مرغ/ تولید مرغ صرفه اقتصادی ندارد

	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	متفرقه
	برگزاری جشن روز جهانی شیر در دو شهر مازندران

	مرکبات
	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	پرداخت باقیمانده مطالبات دامداران تا ۲۰ خرداد/ تاکنون ۷۰۰ تن سیر به روسیه صادرات شده است
	مشکل تأمین کامیون برای جابهجایی کالا در سیستان/ در تولید شکر خودکفا شدیم
	صادرات مرغ به افغانستان از سر گرفته شد/ روند نزولی شیوع آنفلوانزای پرندگان در کشور
	مردم از مصرف قارچ پرورشی نگرانی نداشته باشند/ قارچ پرورشی سمی نیست
	مصرف قارچهای خوراکی مشکلی ندارد/ تولیدکنندگان قارچ روزانه 500 میلیون تومان ضرر میکنند
	آینده روشنی پیش روی مرغداران نیست/ نرخ واقعی هر کیلو مرغ 9300 تومان
	آرامش بر بازار اقلام اساسی ماه رمضان حاکم است
	۲.۴ میلیون تن گوشت سفید در کشور تولید می شود/۶۰۹ هزارتن سیب درختی صادر شد/تولید شکر به ۲ میلیون تن افزایش یافت
	معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از ممنوعیت صادرات دام زنده خبر داد.

	نهاده
	تعرفه جدید واردات سموم کشاورزی ابلاغ شد

	نوغان
	گزارشات جهانی

