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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۷ : تاریخ

 شود/ کشت نشایی راهی برای کاهش مصرف آب هکتار گلخانه احداث می ۲۷۰۰امسال 

امسال توسعه  درصدی بارندگی ۳۰های زینتی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به کاهش مدیرکل دفتر امور گلخانه گل و گیاه

  .ایموری و کاهش مصرف آب به ویژه در بخش سبزی و صیفی در دستور کار قرار دادههکتار گلخانه را برای افزایش بهره ۲۷۰۰

های اخیر در تولید محصوالت کشاورزی اشاره ی، به تاثیر بارندگخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی غالمرضا تقوی در گفت

درصد نسبت به سال گذشته کسری  ۳۰ها کرد وگفت: از آنجا که ما کشوری خشک و نیمه خشک هستیم و امسال نیز میزان بارندگی

 .یمهای گذشته توسعه دههای کنترل شده را بیش از سالایم که باید کشت در محیطای قرار گرفتهدارد در شرایط ویژه

ف ای از طروری بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: در این راستا بسته ویژهوی همچنین استفاده بهنیه از آب را برای افزایش بهره

های مشخصی را در این زمینه از جمله توسعه سامانه نوین آبیاری، تجهیز و نوسازی وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده که برنامه

 .افزاری انجام شده استذاری و انتقال صحیح آب احیا و مرمت قنوات به عنوان کارهای زیرساختی و سختگاراضی کشاورزی، لوله

بردارن برای استفاده از آب اشاره کرد های زینتی همچنین به آموزش کشاورزان و بهرهمدیرکل دفتر امور گلخانه گل و گیاه

نشایی را جایگزین کنیم و استفاده از الگوی کشت متناسب با ظرفیت  ایم به جای کشت مستقیم بذر کشتهمچنین سعی کردهوگفت:

 .و اقلیم هر منطقه در دستور کار قرار گیرد

های کنترل شده اعم از گلخانه و سایبان را از دیگر این مسئول در معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی توسعه کشت در محیط

 ۲بیش از  9۷تر برشمرد و خاطرنشان کرد: در سال صرف آب و تولید محصول کیفیراهکارهای وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش م

های کشور به تولید سبزی درصد از سطح گلخانه 8۳هکتار توسعه گلخانه در نظر گرفته شده است و از آنجایی که اکنون  ۷۰۰هزار و 

 .ختصاص داده استای بیشترین سهم را به خود او صیفی اختصاص یافته است تولید خیار گلخانه

های وزارتخانه متبوعش عنوان کرد و گفت: مصرف بهینه انرژی، تولید ها را از دیگر برنامهتقوی همچنین اصالح و بازسازی گلخانه

ر های ذکوری در این زمینه بسیار مؤثر است، به طوری که در هر یک از مؤلفهمحصول سالم، افزایش عملکرد و نهایت افزایش بهره

 .شوددرصد تغییرات مثبت نسبت به شرایط سنتی ایجاد می ۳۰تا  ۲5شده 

https://www.farsnews.com/news/1۳9۷۰5۰۷۰۰۰۲۲۳/%D8%A۷%D9%85% 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۹تاریخ: 

 های هوادهی یک راه برای کاهش مصرف آب/ پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی نگران نباشندسیستمتوسعه 

ایان دهندگان ماهیان گرم آبی تا پگونه نگرانی برای پرورشهای مکانیزاسیون جای هیچصالحی گفت: با توجه به بکارگیری سیستم

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیگار وگو با خبرنحسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفت.سال نیست

ه ب پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی در پاسخ به این سوال که با وجود اخطارهای مکرر آبفای منطقه خوزستان، وضعیت ،جوان

ی هایرسد، اظهار کرد: با توجه به شرایط بحرانی آب در خوزستان و اخطارهای مکرر سازمان آب به پرورش دهندگان، پیگیریکجا می

اظت صورت گرفت و در نهایت کارگروه ویژه ریاست جمهوری با حضور مقامات وزارت جهاد، وزارت صمت، وزارت نیرو، سازمان حف

 .محیط زیست و وزارت کشور تشکیل شد و حل مشکالت کم آبی در این منطقه در دستور کار کمیته قرار گرفت

ای که با حضور استانداری خوزستان برگزار شد و موضوع مورد بررسی قرار گرفت، خوبشختانه تاکنون مشکلی وی افزود: در جلسه

و باید تالش کنیم تا با مدیریت صحیح، مصرف آب در این منطقه را کاهش  دهندگان در حوزه کار پیش نیامده استبرای پرورش

رو هستند و در سایر حوزه ها روبه کمبود آببه گفته صالحی، پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی در حوزه کارون با مشکل .دهیم

های مکانیزاسیون در دستور کار یر سیستمهای هوادهی و سارئیس سازمان شیالت ادامه داد: استفاده از سیستم.مشکلی وجود ندارد

های صورت به گفته معاون وزیر جهادکشاورزی با توجه به پیگیری.است و انتظار می رود با کاهش مصرف آب امسال را به پایان رساند

 .اری نیستن سال جدهندگان ماهیان گرم آبی تا پایاگونه نگرانی برای پرورشهای مکانیزاسیون جای هیچگرفته و بکارگیری سیستم

ای های اصلی تولید در کنار سه استان حاشیه دریای خزر از جایگاه ویژهوی در پایان تصریح کرد: خوزستان به عنوان یکی از استان

 .شودبرخوردار است چرا که عمده تولیدات این منطقه به کشورهای عراق و جنوب عراق صادر می

https://www.yjc.ir/fa/news/66۰5۷59/%D8%AA%D9%88%D8% 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۱۳شنبه 

 درصد به همراه دارد ۱۰۰ای خوراکی تورم حذف دالر دولتی کاالهای واسطه

ارزی جدید دولت به گوش می رسد، دولت قصد دارد کاالهای واسطه ای خوراکی و همچنین با توجه به اخباری که از سیاستهای  <مواد غذایی

 .ماشین آالت صنایع غذایی را از شمول ارز گروه اول خارج نماید

ران دراین یهای صنایع غذایی ابه گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن

بارها گفتیم تصمیمات اشتباه دولت در تعیین نرخ ارزقابل اجرا نخواهد بود حاال دولت کم کم به این نتیجه رسیده که باید نرخ ارز  :رابطه گفت

 .تومان را تنها به کاالی اساسی اختصاص دهد که این هم اشتباهی بزرگتر از قبلی است 4۲۰۰

به چند قلم کاال مانند ذرت، جو و دانه روغنی باعث جلوگیری از افزایش قیمت ها نخواهد شد و به محض وی گفت: قطعا پرداخت ارز دولتی 

درصد تورم محصوالت  1۰۰خروج کاالهای واسطه ای خوراکی و ماشین آالت صنایع غذایی از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار با حداقل 

  .غذایی شاهد خواهیم بود

فت: این رفتارها عالوه بر اثرات اقتصادی زیانبار و فشار بر اقشار ضعیف جامعه اعتماد عمومی را نسبت به درایت و عملکرد دولت تحت زرگران گ

 .ماه قابل انجام نیست ۳با چه درایتی این سیاست گذاریها انجام گرفته که حتی برای  .الشعاع قرار میدهد

ران با بیان اینکه قیمت مصرف کننده محصوالت غذایی از سه بخش قیمت درب کارخانه، هزینه پخش های صنایع غذایی ایدبیرکل کانون انجمن

وحمل و نقل و مارجین خرده فروشی ها تشکیل شده، افزود: پرداخت ارز دولتی تنها به کاالهای اساسی فقط می تواند قیمت بخشی از مولفه 

برای دیگر بخش ها، مولفه های دوم و سوم مستقیما تحت تاثیر افزایش قیمت قرار خواهند  اول را کنترل نماید و قطعا پس از افزایش نرخ دالر

 .گرفت و صنعت با توجه به شرایط نامناسب فعلی یا باید قیمتا را تعدیل نماید و یا امکان تولید نخواهد داشت

دولتی روی افزایش نظارت های خود متمرکز شود، سیستمی  وی در ادامه تاکید کرد: دولت می بایست برای جلوگیری از تخلفات در اختصاص ارز

که اخیرا برای نظارت بیشتر بر تخصیص ارز به کاالهای اساسی برقرار شده که در آن وزارت بهداشت، وزارت جهاد و صنعت بر تخصیص ارز این 

زارتخانه می تواند از سوء استفاده های احتمالی در این کاالها نظارت دارند، سیستم بسیار کارامدتری است و با توجه به عملکرد مناسب این سه و

  .بخش جلوگیری نماید

ز نوزرگران برهه حال حاضر را برای خروج کاالهای واسطه ای و نهاده های تولید از شمول ارز دولتی مناسب ندانست و گفت: با توجه به اینکه ه

آن وجود دارد که این تحریم ها به نحوی با تعامالت احتمالی حل و فصل شود،  تحریم ها بر علیه اقتصاد کشورمان آغاز نشده است و احتمال

 دننش اجرایی صورت در که کرد خواهد  اتخاذ چنین تصمیماتی قبل از شروع تحریم ها تورم بسیار باالیی را به محصوالت غذایی ما تحمیل

 .گشت نخواهد باز قبل حالت به نیز ها تحریم

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c15۳8165bb۳e4fb۲9cdcfd511 
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 اقتصاد محصوالت
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۹ : تاریخ

 دهد هوا گزارش میوفارس از وضعیت آب

ها/ دریای خزر و خلیج فارس مواج است امروز غرب خلیج فارس و از بعدازظهر فردا مناطق مرکزی غبار در برخی استان گردوخاک و

شنبه و جمعه، دریای خزر به ویژه سواحل مرکزی و شرقی خلیج فارس مواج خواهد بود؛ همچنین از چهارشنبه شب و روزهای پنج

های پیشیابی هواشناسی در سه روز ، براساس تحلیل آخرین نقشهخبرگزاری فارسصادی به گزارش خبرنگار اقت .آن مواج خواهد بود

 بینیپیش آینده در برخی مناطق شمال غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، رگبار پراکنده باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید

 .هایی از هرمزگان، شرق فارس و جنوب کرمان افزایش ابر، بارش پراکنده و رعدوبرق رخ خواهد دادبخششنبه روز پنج.شودمی

شنبه در شمال سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید همراه با از اواخر وقت امروز و روزهای چهارشنبه و پنج

 یجنوب خراسان و کرمان شرق در باد وزش سرعت شنبهپنج و چهارشنبه روزهای همچنین شودمی بینیپیش گردوخاک و کاهش دید

های واقع در جنوب غرب کشور در برخی در سه روز آینده با توجه به افزایش وزش باد در جنوب شرق عراق و استان.یابدمی افزایش

غرب خلیج فارس و از بعدازظهر فردا مناطق امروز .مناطق ایالم، خوزستان و بوشهر وزش باد شدید همراه با گردوخاک رخ خواهد داد

شنبه و جمعه دریای خزر به ویژه سواحل مرکزی و مرکزی خلیج فارس مواج خواهد بود؛ همچنین از چهارشنبه شب و روزهای پنج

ریای امروز آسمان شرق خلیج فارس، جزایر شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز، هرمزگان، دریای عمان و سواحل د.شرقی آن مواج است

 و بیشینه است، محتمل باد وزش شب اوایل که شودمی بینیپیش آسمان تهران فردا صاف تا کمی ابری.عمان غبارآلود خواهد بود

ترین مرکز استان و کرمان و درجه باالی صفر گرم 46فردا اهواز با بیشینه دمای .درجه خواهد بود ۲۷و  ۳9ینه فردا در تهران کم

میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا .ترین مرکز استان خواهد بوددرجه باالی صفر خنک 14شهرکرد با کمینه دمای 

 بنابراین بود، مترمیلی210.5  زمانی بازه این در گذشته سال بارش میزان شد؛ ثبت میلیمتر164.9 مردادماه سال جاری  5روز 

 مذکور زمانی بازه در کشور بلندمدت میانگین همچنین است؛ گذشته سال از کمتر درصد ۲1.۷ مذکور تاریخ تا جاری سال بارش

بیشترین میزان بارش در هفته چهل و . از سال بلندمدت است کمتر درصد ۲6.9 جاری سال بارش که است بوده مترمیلی225.6 

توانند کاربران همچنین می. بود مترمیلی 5۲.۷چهارم سال زراعی متعلق به منطقه چالدران در استان آذربایجان غربی به میزان 

 . مشاهده کنند را از اینجا کشاورزی هواشناسی هفتگی خبرنامه جزئیات دیگری از

https://www.farsnews.com/news/1۳9۷۰5۰9۰۰1111/%DA%AF%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۷ : تاریخ

 جدال با جان بر سر حفاظت از جنگل

نفر کشته شده اند، اما الیحه حفاظت از حقوق این از جان  19جنگلبان، جانباز و  5۰۰برای حفاظت از جنگلها و مراتع کشور اکنون  

  .گذشتگان همچنان پس از دو سال پیگیری در مجلس خاک می خورد

ـ  ـ گروه اقتصادی  ها ، با صنعتی شدن جوامع و رشد جمعیت در جهان، اهمیت فضای سبز به ویژه جنگلفاطمه بیاتخبرگزاری فارس 

های طبیعی و میلیون هکتار جنگل 15خشک قرار گرفته اما که در منطقه خشک و نیمهشود. کشور ایران با آنچندان میو مراتع دو

 .میلیون هکتار اراضی مرتعی دارد 8۰کاشت و دست

 وب و از بینرویه دام، قاچاق چهای مختلف از جمله تخریب مراتع به دلیل چرای بیتوجهیمتأسفانه طی چند دهه اخیر به دلیل بی

ای از آن عوامل انسانی ازجمله روشن کردن آتش در جنگل، ها که بخش عمدهسوزی در مراتع و جنگلها، آتشرفتن درختان جنگل

 ها امری ضروریافول برود. همه کارشناسان معتقدند که برای تعدیل هوا و اکوسیستم، توسعه جنگل باعث شده تا این نعمت الهی روبه

 .های آینده نیز باید حفاظت شودنسل است که برای

ژوالی به عنوان روی جهانی رنجر یا جنگلبان نامگذاری شده است و از سال گذشته به همت بخش خصوصی  ۳1همه ساله در دنیا 

 .مردادماه به عنوان روز ملی جنگلبان نامگذاری شد 9

ها، شود تا در مقابل تخریببه همراه تجهیزات استفاده میها و مراتع از نیروهای زبده در همه جای دنیا برای حفاظت از جنگل

 .سوزی و قاچاق چوب حفاظت شودآتش

کند اما متأسفانه در کشور ما به دلیل کمبودهای هزار هکتار یک نیرو فعالیت می 5تا  ۳در راستای استاندارد جهانی به ازای هر 

 .هزار هکتار یک نیرو فعال است 14مختلف به ازای هر 

ی قانونی هاها توسط قاچاقچیان چوب و شکارچیان یکی از معضالتی است که به دلیل نبود قانون یا محدودیتبانکشته شدن جنگل

 .کنندهمواره وجود داشته و جنگلبانان ما با وجود فعالیت در شرایط سخت همواره با خطر مرگ دست و پنجه نرم می

ها، مراتع و آبخیزداری کشور در همین زمینه به خبرنگار فارس گفت: با توجه به نگلقاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت سازمان ج

ها در کشور و در کنار آن عدم همراهی مردم، امروز با چالش جدی و زیربنایی اهمیت منابع طبیعی و مغفول ماندن زحمات جنگلبان

 .اندنفر کشته شده 19ن حوزه جانباز و جنگلبان به دلیل مخاطرات ای 5۰۰در این حوزه مواجه هستیم و تاکنون 

بان و جنگلبان طی یک سال اخیر در مجلس شورای اسالمی اشاره کرد و گفت: خالء قانونی در حوزه وی از پیگیری الیحه محیط

بیمه، بازنشستگی، پست سازمانی، حراست از جان جنگلبانان و اینکه این شغل جزو مشاغل سخت محسوب شود، در این الیحه 

 .یشنهاد شد که امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسدپ

بانان در معرض تهدید و خطر جانشان قرار دارند و طی همین چند هفته سبزعلی به این نکته اشاره کرد که تمام جنگلبانان و محیط

  .احت شدید شده استایم که با شلیک مستقیم قاچاقیان به شهادت رسیده یا با ضربه چاقو دچار جراخیر مواردی را داشته

میلیارد تومان اعتبار از طرف دولت برای تجهیز  1۰۰ها، مراتع و آبخیزداری کشور از اختصاص فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

ا را هاین اعتبار عملیاتی شد که توانستیم بخشی از تجهیزات موردنیاز جنگلبان 9۷  و 96های این بخش خبر داد و گفت: طی سال

 .کنیم اما همچنان از نظر نیروی انسانی با محدودیت مواجه هستیم تهیه

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

ها برشمرد و گفت: بیشترین های سازمان جنگلها و مراتع را از اولویتوی توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی در حاشیه جنگل

گیرد که امیدواریم با محلی صورت میها به عنوان هیزم توسط جوامع کنی و استفاده از چوب جنگلتخریب و خسارت از جمله بوته

 .ایم تا حدی مرتفع شودراهکارهایی که در پیش گرفته

بوم کشور در حوزه آب، خاک و هوا پیش روست به گزارش فارس، مخاطرات بسیار جدی ازجمله تخریب سرزمین، از بین رفتن زیست

چه از لحاظ تصویب قوانین الزم که به همت دستگاه قضا، قوه مقننه تری چه از لحاظ اعتباری و مردان با نگاه ویژهکه امیدواریم دولت

 .شود به بهبود شرایط کمک کنندو دولت محقق می

https://www.farsnews.com/news/1۳9۷۰5۰۷۰۰۰6۲1/%D8%A 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۷/۰۵/۱۳ : تاریخ

 دهدوهوا گزارش میفارس از وضعیت آب

شدن  دوشنبه با شمالی روزهای یکشنبه ودرجه در پایتخت  4۰در سه استان ساحلی خزر/گرمای  خنکای هوا و تشدید بارش 

های گیالن، مازندران و گلستان، دریای خزر مواج ها و کاهش نسبی دما در استانها روی دریای خزر، ضمن تشدید بارشجریان

یابی هواشناسی، امروز در های پیشها و نقشهبراساس تحلیل آخرین داده ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .خواهد شد

شمال آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، برخی نقاط اردبیل در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات زاگرس مرکزی و 

  .شودبینی میجنوب کرمان رعد و برق پراکنده و وزش باد شدید موقت پیش

  .های ساحلی دریای خزر بارش باران و گاهی وزش باد رخ خواهد داداستان امروز در

های گیالن، ها و کاهش نسبی دما در استانها روی دریای خزر ضمن تشدید بارششدن جریان دوشنبه با شمالی روزهای یکشنبه و

  .مازندران و گلستان، دریای خزر مواج خواهد شد

 .شودبینی میرتفاعات البرز رشد ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده گاهی وزش باد شدید موقت پیشروزهای یکشنبه و دوشنبه در ا

  .شودبینی میروز دوشنبه در برخی نقاط اردبیل و خراسان شمالی بارش پراکنده پیش

 شود؛ این شرایطوا میاز روز دوشنبه سرعت وزش باد روی منطقه زابل افزایش یافته و سبب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت ه

  .برای جنوب غرب کشور نیز روز دوشنبه دور از انتظار نیست

  .شودمتر برآورد می 1.5شود و ارتفاع موج بین یک تا بینی میروزهای یکشنبه و دوشنبه شرق دریای عمان مواج پیش

های شمالی مواج شرقی آن به سبب نفوذ جریان شنبه دریای خزر به ویژه مناطقاز اواخر وقت یکشنبه و در روزهای دوشنبه و سه

  .شودشود، ارتفاع موج بین یک تا یک و نیم متر برآورد میپیش بینی می

 .های تفریحی، شناورهای سبک و نیمه سنگین احتیاط الزم به عمل آیدشود، در این مدت جهت تردد ایمن قایقتوصیه می

  .درجه خواهد بود ۳۰و  4۰شود، بیشینه و کمینه دما فردا در تهران بینی میپیش آسمان تهران فردا صاف در بعدازظهر وزش باید

درجه باالی صفر  14درجه باالی صفر گرمترین مرکز استان و شهر کرد و اردبیل با کمینه دمای  4۷فردا اهواز با بیشینه دمای 

  .بود خواهد استان مراکز ترینخنک

 سال بارش میزان شد، ثبت میلی متر 165 امسال مرداد 1۲ روز تا( 96 سال زراعی )مهرماه میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای

  .درصد کمتر از سال گذشته است ۲1.۷ش سال جاری بار مذکور تاریخ تا بنابراین متربود، میلی ۲1۰.9 زمانی بازه این در گذشته

درصد کمتر از سال بلندمدت  ۲۷.1متربود که بارش سال جاری میلی  ۲۲6.۳میانگین بلندمدت بارندگی کشور در بازه زمانی مذکور 

میلی مترو  6.۲بیشترین میزان بارش در هفته چهل و پنجم سال زراعی متعلق به منطقه بلده در استان مازندران به میزان  .است

  .همچنین منطقه فیروزکوه در استان تهران به همین میزان بوده است

 و سلسیوس درجه 51 میزان به فارس استان در دهرم قه در تاریخ مذکور مربوط به منطقه دژگاههمچنین میانگین گرمترین منط

  .ده استبو سلسیوس درجه صفر میزان به تهران استان در فیروزکوه منطقه ترینخنک

 .مشاهده کنندرا از اینجا توانند جزئیات بیشتری از خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی کاربران همچنین می

https://www.farsnews.com/news/1۳9۷۰51۳۰۰۰86۰/%D8%AE%D9 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۹تاریخ: 

 حفاظت از محیط زیست بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست

سبز علی گفت:تمامی دستگاه های ذی ربط وظیفه دارند تا از محیط زیست و منابع طبیعی حفاظت کنند،اما این امر بدون مشارکت 

قاسم سبز علی فرمانده ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .مردم امکان پذیر نیست

 رد مردم گری مطالبه و مشارکت خواستار  ملی جنگلبانیگان حفاظت سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری در دومین جشنواره روز 

وی افزود: تمامی دستگاه های ذی ربط وظیفه دارند تا از محیط زیست و منابع طبیعی .شد تخریب کاهش و طبیعی منابع حفظ

 .حفاظت کنند،اما این امر بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست

میلیون هکتار اراضی داخلی طبیعی حفاظت می کنند،این درحالی  1۳5به گفته سبز علی جنگلبانان با وجود مخاطرات فراوان از 

 .است که گاهی مورد هدف تیر مستقیم قاچاقچیان چوب قرار می گیرند

 .جانباز داشتیم 5۰۰جانثار و  19شهید، 15در کشور داریم،افزود: تا کنون  جنگلبان این مقام مسئول با بیان اینکه دو هزار

وی ادامه داد:اگر امروز در حوزه آب و خاک،هوا و محیط زیست کشور با چالش جدی روبرو هستیم به این علت است که در زمینه 

 . ،مراتع ،منابع طبیعی و مشارکت مردم به اندازه کافی تالش نکرده ایم جنگل فرهنگ سازی در حفظ

حفاظت سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری هدف کالن ما در حوزه ملی اطالع رسانی در زمینه روز جنگلبان به گفته فرمانده یگان 

 .و حفظ عرصه های منابع طبیعی است

فراهم کردن زیرساخت های الزم برای مشارکت و همیاری بیشتر  سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداریوی در پایان گفت: هدف 

 .ستمردم در این زمینه ا

https://www.yjc.ir/fa/news/661۷۳۳5/%D8%AD%D9%81%D8%A۷%D8 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 ایران اکونا – ۱۳۹۷مرداد / /  ۱۴یکشنبه , 

 چوب حراج به آب و خاک مازندران

های شمالی خاطرنشان کرد: چنانچه این روند نزولی برای و کشاورزی با اعالم هشدار درباره آینده کشاورزی در استان کارشناس خاک

کشاورزی ادامه داشته باشد این صنعت در مازندران به خطر افتاده و در آینده نزدیک مازندران به یک وارد کننده محصوالت کشاورزی 

های مناسب در علیرضا عبداله پور به مشکالت عمده صنعت کشاورزی استان اشاره و اظهار کرد: نبود زیرساخت.بدل خواهد شد

 صوالتمح بازار از حمایت نبود های آبیاری مدرن، استفاده نابهجا و بی رویه از کودهای شیمیایی، بسترهای کشاورزی نظیر سیستم

 .دار استان کرده استهای جبران ناپذیری را عاید این صنعت ریشهکشاورزی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی آسیب 

 محدودیت کشت برنج در کشور به دلیل کمبود آب و خاک

سال  1۰۰تا  ۳۰حاصلخیز شدن خاک به طور میانگین به  کارشناس خاک و کشاورزی با بیان این که برای یک سانتیمتر مربع از 

رد نشدن مؤسسه به موضوع، اداره یا سازمانی که به طور جدی عهده دار حفاظت از منابع حضور نداشتن یا وا :زمان نیاز است، گفت

 .آب و خاک باشد کامال مشهود بوده و نیاز به پاسداشت از فاکتورهای اصلی کشاورزی در این برهه از زمان ضروری است

منابع طبیعی یادآور شد: متاسفانه بسیاری از افراد عبداله پور با اشاره به اندیشه و نگرش مردم و مسئوالن درباره محیط زیست و 

 .گیرندجامعه به محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان انفال عمومی نگاه نکرده و آن را میراثی برای آیندگان در نظر نمی

 ۳1 ی که ازوی اضافه کرد: تبعات این نگرش اکنون سبب محدودیت کشت برنج در کشور به دلیل کمبود آب و خاک شده به طور

 .استان تنها گیالن و مازندران مجوز ارائه این محصول را دارند

 کاهش سطح زیر کشت اولین تهدید برای کشاورزی

این محقق و پژوهشگر حوزه خاک شناسی با اشاره به این که کاهش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی و فشار جمعیت دو عامل 

هستند، خاطرنشان کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی که تا حدود زیادی در سنوات تهدید کننده صنعت کشاورزی در مازندران 

 .قبل انجام شد، باعث تخریب بسیاری از اراضی شد و صدمات زیادی را به بدنه این صنعت وارد آورد

 ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی، آفت بزرگ صنعت کشاورزی

به عنوان آفت بزرگ صنعت کشاورزی نام برد و افزود: دادن مجوزهای غیرقانونی و وی از ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی 

استفاده نابه جا از زمین های کشاورزی برای گسترش زندگی شهری و روستایی با اعمال ساخت و ساز در آنها بزرگترین خسارت را 

محصوالت را مسئوالن و متولیان حوزه کشاورزی عبداله پور، مقصر اصلی در کاهش سطح زیر کشت .به کشاورزی استان وارد آورد

شد، هرگز کشاورز های ذیربط به هر طریقی انجام میدانست و تصریح کرد: چنان چه حمایت از بخش کشاورزی توسط دستگاه

توانست وی را به پاسداشت و حفظ مازندرانی برای تبدیل اراضی خود وسوسه نشده و سود مکفی عاید از فروش محصوالت می

 .کشاورزی امیدوار کند

 فشار جمعیت تهدید دیگر کشاورزی مازندران

وی با نگاه ویژه به پدیده افزایش جمعیت و فشار بی رویه جمعیت مهاجر به استان به عنوان یک تهدید گفت: ظرفیت منابع طبیعی 

 .تعطیالت به عینه شاهد هستیماستان مازندران پذیرای این جمعیت شناور و مهاجر نبوده و مصداق آن را در ایام و فصول 

شوند، خاطرنشان کرد: گرم شدن کره زمین، کمبود این کارشناس کشاورزی با یادآوری این که منابع آبی استان درست مدیریت نمی

نزوالت جوی، عدم هدایت اصولی آب های سطحی در مازندران باعث کمبود آب شرب برای ساکنان در برخی مناطق شده است، حال 
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ود چنین مشکالتی شاهد افزایش جمعیت مهاجر به استان هستیم و این موضوع عرصه را برای ساکنین شهرهای استان تنگ با وج

 .تر خواهد کرد

 درصد منابع آبی مربوط به کشاورزی است 9۰تا  80

اورزی و استفاده عدم نگرش مدرن در صنعت کش :درصد عنوان و تاکید کرد 9۰تا  8۰وی هدر رفت آب در بخش کشاورزی را بین 

عبداله پور با اشاره به فرمایش مقام معظم .از تکنولوژی های روز دنیا در این صنعت باعث هدر رفت فراوان آب در این حوزه شده است

مسئولین و متولیان  :رهبری در مورد محیط زیست که فرمودند محیط زیست میراث آیندگان است و باید مورد توجه قرار گیرد، گفت

 را خود حمایتی توان و آمده بخش این مدد به شاورزی باید با به کارگیری از تجربیات کشورهای توسعه یافته در این صنعت حوزه ک

 .دهند افزایش

http://iranecona.com/85999/%DA%86%D9%88%D8%A8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا - ۱۳۹۷مرداد / /  ۱۰چهارشنبه , 

 روز دیگر در کشور ماندگار است ۱۰گرما تا 

بینی شرایط جوی کشورطی روزهای آینده، از ماندگاری هوای گرم در مدیر کل شبکه پایش سازمان هواشناسی کشور ضمن پیش

 .ای نخواهیم داشتقابل مالحظه مردادماه خبر داد و گفت: طی روزهای آینده بارش ۲۰کم تا بیشتر مناطق کشور به ویژه مرکز دست

جوی کشور طی روزهای آینده اظهار کرد: در هفته جاری تا دوشنبه هفته آینده بارش قابل  مسعود حقیقت ، با اشاره به وضعیت

های آذربایجان شرقی، آذریایجان وی با اشاره به اینکه تنها در نوار شمالی کشور و شمال استان.توجهی در کشور نخواهیم داشت

های رگباری آینده در جنوب سیستان و بلوچستان احتمال بارششود، گفت: طی دو هفته بینی میغربی و اردبیل بارش پراکنده پیش

مدیر کل شبکه پایش سازمان هواشناسی کشور در مورد شرایط دمایی کشور طی روزهای آینده تصریح کرد: در هفته .وجود دارد

 .خواهد بود هوای گرم در غالب مناطق کشور به ویژه جنوب و مرکز ماندگار (مرداد 15جاری تا دوشنبه هفته آینده )

د کند و از شدت گرما تا حبه گفته حقیقت از دوشنبه هفته آینده شرایط دمایی در نوار شمالی و شمال غرب کشور، قدری تغییرمی

 .شودکمی کاسته می

http://iranecona.com/859۲4/%DA%AF%D8%B1%D 
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 انتصابات
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۷/۰۵/۱۰ : تاریخ

 توزیع مرغ و گوشت تازه و منجمد برای تنظیم بازار/ مشکلی در تأمین کنجاله سویا و ذرت نداریم

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: مرغ و گوشت گوساله منجمد و همچنین گوشت تازه گوسفندی و مرغ گرم روزانه از طریق  

حمید ورناصری  .گیردای به وفور و با نرخ مصوب دولتی در دسترس مردم قرار میهای زنجیرههای سازمان میادین و فروشگاهغرفه

های انجام شده این شرکت برای تنظیم بازار مرغ خاطرنشان کرد: ی خبرگزاری فارس، در مورد فعالیتوگو با خبرنگار اقتصاددر گفت

شده تولیدکنندگان مرغ بیشتر از قیمت فروش بود و بازار هم کشش نداشت، عمالً این روز قبل به واسطه اینکه قیمت تمام 1۰تا 

 .شود، شرایط مناسبی را پیش رو داریمها عرضه میتهران و شهرستان دیدند، اما با توجه به قیمتی که اکنون درقشر زیان می

 تومان ۷۹۹۰توزیع مرغ تازه دولتی کیلویی  *

تومان در هرکیلوگرم عنوان کرد و افزود: برای تنظیم بازار روزانه عرضه مرغ  95۰۰تا  88۰۰وی متوسط قیمت مرغ در تهران را بین 

 .تومان داریم ۷99۰های سازمان میادین شهر تهران به نرخ هر کیلوگرم گرم را در تمام غرفه

 تومان ۶۷۵۰توزیع مرغ منجمد دولتی کیلویی  *

های تومان در سازمان میادین و فروشگاه 6۷5۰با نرخ هر کیلوگرم مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام همچنین از عرضه مرغ منجمد 

توانند با مراجعه به وفور برای خرید در دسترس شهروندان قرار دارد و مردم میای سطح شهر خبر داد و گفت: این کاال بهزنجیره

 .خود را به نرخ تنظیم بازار تهیه کنندای اعم از شهروند، اتکا، سپه، رفاه و افق کوروش مرغ موردنیاز های زنجیرهفروشگاه

 توزیع گوشت گوساله منجمد با نرخ کارشناسی به زودی *

 ای هم خبرهای زنجیرهشده در روزهای آتی از طریق فروشگاهورناصری همچنین از توزیع گوشت منجمد برزیلی با نرخ کارشناسی

رکت موجود است که هم توسط دولت و هم بخش خصوصی تأمین اندازه کافی در ذخایر این شداد و گفت: گوشت قرمز منجمد به

 .شده و هر زمان که بازار کشش داشته باشد، توزیع آن را افزایش خواهیم داد

 هزار تومان ۳۳توزیع گوشت تازه گوسفندی کیلویی  *

شود ای میانه و روسیه وارد میوی در مورد توزیع گوشت گرم گوسفندی وارداتی اظهار داشت: این محصول از کشورهای استرالیا، آسی

شود که نرخ شقه آن در هر بندی عرضه میای به صورت فله یا بستههای زنجیرههای سازمان میادین و فروشگاهو روزانه در تمام غرفه

دام به مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور .هزار تومان در هر کیلوگرم است 4۳هزار تومان و برای گرده ران و سردست  ۳۳کیلوگرم 

بخشی به بازار این روند توزیع اندازه نیاز کافی در دسترس وجود دارد و تا تعادلهموطنان اطمینان خاطر داد که مرغ و گوشت به

 .ادامه خواهد داشت

 تومان ۱۱۳۰تا  ۱۰۰۰، ذرت کیلویی ۲۱۵۰کنجاله سویا کیلویی  *

و ذرت به عنوان دو نهاده مهم برای مرغداران گفت: سهمیه جدیدی ورناصری همچنین در مورد ایجاد تعادل در بازار کنجاله سویا 

ر دام هایی که توسط شرکت پشتیبانی اموریزیها ابالغ کردیم تا بتوانند ذرت موردنیاز دامداران را دریافت کنند و با برنامهبرای استان

 .ا حدی کاهش داشته و متعادل شده استهای خصوصی انجام شده اکنون قیمت دو نهاده کنجاله سویا و ذرت تو سایر بخش

تومان اعالم کرد و افزود: ذرت برزیلی نیز در مبادی  ۲۲۰۰تا  ۲15۰وی نرخ هر کیلوگرم کنجاله سویا را در مبادی ورودی کشور 

عنوان به گزارش فارس، شرکت پشتیبانی امور دام به .شودتومان و ذرت اوکراین هزار تومان عرضه می 11۳۰ورودی هر کیلوگرم 

های مهمی همچون کنجاله سویا مرغ و نهادهبخشی و تنظیم بازار گوشت قرمز، مرغ، تخمبازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی تعادل
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و ذرت را برعهده دارد ک طی چند ماه اخیر به دلیل نوسان ارز قیمت دو نهاده کنجاله سویا و ذرت افزایش داشته تا حدی که با 

 .ریزی برای ایجاد آرامش در بازار استرو شده و اکنون این شرکت در حال برنامههاعتراض مرغداران روب

https://www.farsnews.com/news/1۳9۷۰51۰۰۰۰146/%D8%AA%D9 
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 هابازار و قیمت 
 فارس - ۹۷/۰۵/۱۴ : تاریخ

 کلید خورد ۱۳۹۸برنامه ریزی طرح تنظیم بازار میوه شب عید سال 

جلسه هماهنگی برنامه ریزی برای طرح تنظیم بازار میوه و مرکبات شب عید و کنترل و نظارت آن در سازمان مرکزی تعاون روستایی  

در این جلسه حسین  سازمان مرکزی تعاون روستایی ایرانالع رسانی به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اط .برگزار شد

سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با تحلیل روند عملکرد سه سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی شیرزاد معاون وزیر و مدیرعامل 

بدلیل سرمازدگی بخشی از پرتقال تامسون شمال با کاهش تولید پرتقال داخلی مواجه  9۳-94در این رابطه عنوان کرد: در مقطع 

عملکرد تامین  .د اقدام به واردات پرتقال از خارج کشور نمودیمشدیم که برای تامین کسری مورد نیاز و تنظیم بازار میوه شب عی

تولید مناسب و مازاد بر  95-94در سال  .تن بوده است 4۷۷۳۰تن و در مجموع ۳۰8۷۰تن، پرتقال 1686۰سیب درآن سال معادل 

نیاز سیب و پرتقال باعث افت شدید قیمتها بویژه در ایام پایانی سال شده وعرضه بیش از حد نیازاین محصوالت در بازار موجب گردید 

تعاون  انتا قیمتهای خرید طرح تنظیم بازارآنها تعدیل یابد واسباب ضرر و زیان دولت و ذخیره کنندگان را فراهم آورد. عملکرد سازم

شیرزاد افزود: سرمای آذر ماه  .تن پرتقال بوده است ۳6918تن سیب درختی و  16۳85روستایی در این سال شامل تامین میزان

نیز باعث افت عملکرد باغات پرتقال در کشورشده و عمال امکان تامین میوه مورد نیاز از تولیدات داخلی میسر نگردید.لذا  95سال 

تن سیب درختی، حدود  ۲۰841نسبت به واردات پرتقال اقدام شد. آمار عملکرد حکایت از تامین  "عید مجددابرای تدارک میوه شب 

شیرزاد ادامه داد: در سال گذشته باغات سیب و پرتقال کشور دارای  .تن محصول دارد 1۰۲۷4۲تن پرتقال و در مجموع  819۰1

یگرباعث کاهش قیمتها درایام پایانی سال گردید لذا بر اثر تعدیل قیمتها، طرح عملکرد مناسب و مازاد بر نیاز داخل کشور بوده و بار د

تن پرتقال ودرمجموع  ۳5۰48تن سیب، معادل  1۷665بررسی عملکرد دوره مذکور از تامین  .تامین با ضرر و زیان مواجه شد

ه های تامین مالی توسط سازمان حمایت شیرزاد یکی از مهمترین مشکالت طرح را عدم تایید هزین.تن میوه حکایت دارد 5۲۷1۳

همچنانکه در ابالغ وزیر جهاد کشاورزی تصریح شده این سازمان منابع مالی مورد نیاز طرح را از محل تسهیالت  :عنوان و پیشنهاد کرد

ازپرداخت این دریافتی از بانکها بابت خرید تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی تامین می نماید. لذا از آنجا که در زمان ب

 کارمزد ازارب تنظیم کارگروه تصویب با است الزم شود، پرداخت بانک به تسهیالت اصل همراه به نیز بانکی کارمزد باید  تسهیالت

 کارسازی روستایی تعاون سازمان حق در و محاسبه حمایت سازمان توسط طرح، عمل مورد نهایی ومبلغ مدت تناسب به متعلقه

از چالش های عمده طرح را طوالنی بودن پروسه رسیدگی به اسناد و مدارک در سازمان حمایت دانسته اعالم وی یکی دیگر  .شود

های استانی توسط سازمان حمایت با حضور کارشناسان سازمان بندی رسیدگی به صورت وضعیتداشتند که تعیین جدول زمان

شیرزاد افزود: همان گونه که اطالع دارید با .فصل خواهد نمود بخش اعظمی از مشکالت را حل و "مرکزی تعاونی روستایی، قطعا

عنایت به ابالغ وزیر جهاد کشاورزی، کمیته راهبردی تنظیم بازار میوه استان با حضور نمایندگان دستگاههای موثر از جمله سازمان 

یس سازمان جهاد کشاورزی تشکیل و بر صنعت معدن و تجارت، استانداری، تعزیرات حکومتی وسازمان تعاونی روستایی با ریاست رئ

روند تامین ، ذخیره سازی و توزیع میوه نظارت دارند.این کمیته ضمن انتخاب مباشر تامین و توزیع عمده و خرده، نسبت به تعیین 

هایی ن حق الزحمه آنان و تعیین و تعدیل قیمت عرضه میوه و در نهایت ضمن بررسی اسناد و مدارک نسبت به تایید صورت وضعیت

شیرزاد خاطر نشان کرد: متاسفانه سازمان حمایت بدون توجه به نقش این کمیته از پذیرش بعضی از هزینه  .نمایداستان اقدام می

حسب تصویب کمیته راهبردی "های مذکور، قبالشود که هزینههای انجام شده خودداری نموده و این تصمیم در زمانی اتخاذ می

پرداخت شده و قابل استرداد نیستند، بدین ترتیب باعث ضرر و زیان مباشران توزیع میوه که عمدتا اتحادیه  توسط اتحادیه های مباشر

های تعاونی روستایی متعلق به عموم روستائیان است شده به نحوی که از صورت وضعیت سه ساله اجرای طرح شامل نوروز سالهای 
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میلیارد ریال از هزینه های انجام شده توسط سازمان مذکور پذیرفته نشده واین مبلغ به عنوان زیان ناشی  ۲۰۰بالغ بر  96و 95،  94

و زیان  96وی اضافه کرد صورت وضعیت میوه وادراتی نوروز  .های روستایی تحمیل شده استاز اجرای این طرح به شبکه تعاونی

این مقام مسئول پیشنهاد کرد: برای رهایی از این چالش و بغرنجی های .ه استمربوط به عملکرد آن دوره هنوز نهایی و برآورد نشد

مبتال به آن تعیین تعرفه برای اجرت مباشران و همچنین حضور موثر نمایندگان سازمان حمایت وصنعت،معدن و تجارت در کمیته 

ای دقیق و مناسب طرح تنظیم بازارعید سال سازمان مرکزی تعاون روستایی برای اجر.های راهبردی استانی مبنای عمل قرار گیرد

انتظار دارد تا کارمزد مباشران تامین با تصویب کمیته های راهبردی استانی و یا کشوری تعیین و نسبت به صدور مجوز  1۳98

دود های مالی طرح برای سازمان حمایت، مطابق نرخ تسهیالت اخذ شده اقدام شود و همچنین نسبت به تعیین حپرداخت هزینه

اختیارات کمیته های راهبردی استانها اقدام تا چنانچه هزینه های مصوب آنان فراتر از اختیارات تعیین شده باشد توسط اتحادیه 

های مباشر این سازمان در استانها پرداخت نشود. الزم است تا هزینه های تامین مالی طرح سنوات قبل از سوی کارگروه تنظیم بازار 

شیرزاد اذعان کرد: با بررسی .یالت اخذ شده بصورت مقطوع به سازمان حمایت اعالم و مبنای محاسبه قرار گیردبر مبنای نرخ تسه

های بعمل آمده در سال جاری، بدلیل سرمازدگی بهاره با کاهش تولید سیب درختی مواجه خواهیم بود و قطعا کاهش عرضه این 

ر شب عید است باعث افزایش قیمت خود و سایر میوه ها خواهد شد، لذا محصول که یکی از میوه های اصلی سبد مصرف خانوار د

 .پیشنهاد نمود تا جهت تامین به موقع آن تمهیدات الزم اندیشیده شود

https://www.farsnews.com/news/1۳9۷۰514۰۰۰419/%D8%A8%D8%B1% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۱تاریخ: 

 علت افزایش قیمت محصوالت باغی چیست؟/ قحطی در بازار میوه وجود ندارد

ای  قابل مالحظهاین روزها قیمت میوه های رنگارنگ تابستانه به دلیل کمبود عرضه در بازار به اوج خود رسیده است و با تغییرات 

 .نسبت به مدت مشابه سال قبل روبروست

ه های که میزبان میو بازار میوه و تره بار، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار 

رنگارنگ تابستانه همچون شبرنگ، هلو زعفرانی، هلو انجیری، سیب گالب، گالبی، انگوریاقوتی، آلو زرد، آلو سیاه، آلوسانترا، گیالس، 

 .است  رسیده خود اوج به آنها قیمت عرضه کمبود دلیل به روزها است،این.. و  آلبالو

به ویژه در اطراف استان تهران را از بین برد و موجب شد عرضه میوه  میوه های سردرختیسرمای بهاره بخش قابل توجهی از   

هایی نظیر گیالس،زردآلو،سیب گالب،آلو قطره طال و بسیاری از محصوالت باغی دیگر در بازار کاهش یابد و نرخ آنها نسبت به مدت 

بر این باورند که تقاضای محسوسی در  مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته باشد این درحالی است که بسیاری از مسئوالن

بازار وجود ندارد و گرنه معلوم نبود که وضعیت عرضه و قیمت به چه شکلی باشد و در مقابل برخی دیگر می گویند که کمبودی در 

 .وجود نداشته و نوسان قیمت محصوالت باغی هیچ ارتباطی به وضعیت تولید ندارد تولید محصوالت باغی

 1۷هزار،انگور یاقوتی  26 ،گیالس تک دانههزار ۲۳بازار میوه و تره بار حاکی از آن است که هر کیلو گالبی آخرین بررسی از 

 .هزار تومان عرضه می شود 1۰تا  8هزار،آلبالو  1۷تا  1۲هزار، شبرنگ  15تا  1۰هزار،هلو  1۷هزار،سیب گالب 

 :یت تولید و عرضه محصوالت باغی در سال جاری با خبر شویمبراین اساس به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضع

صنعت،تجارت  شکراله حاجی وند مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و نیمه سردسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

ارتباطی به وضعیت تولید ندارد،اظهار کرد: با توجه به آنکه در تولید تمامی  باغیقیمت محصوالت با بیان اینکه  و کشاورزی،

 .محصوالت باغی کمبودی وجود ندارد؛بنابراین قیمت های موجود در سطح بازار ناشی از فعالیت واسطه گران و دالالن در بازار است

زار، سودهای هنگفتی به جیب می زنند که از این افزایش وی افزود: شبکه داللی و واسطه گری به سبب فعالیت گسترده خود در با

 تولید محصوالت باغیحاجی وند با اشاره به اینکه سرمازدگی بهاره تاثیر چندانی در میزان .قیمت، سودی عاید باغدار نمی شود

د کف ه هیچ عنوان در تولینداشته است، بیان کرد: سرمازدگی بهاره تنها در پیش بینی افزایش تولید تا حدودی تاثیر گذاشت و ب

 سرانه مصرف محصوالت باغیمدیرکل دفتر میوه های سردسیری و نیمه سردسیری با بیان اینکه .محصوالت باغی تاثیر گذار نبود

برابر بیش از این رقم است،اما با این وجود مشکلی در  ۳تا  ۲کیلو است،اظهار کرد: اگرچه سرانه مصرف در ایران  95تا  9۰در دنیا 

هزارتن سیب در داخل تولید شد،بیان کرد: از این میزان بیش  ۷۰۰میلیون و  ۳وی با اشاره به اینکه سال گذشته .ولید داخل نداریمت

هزارتن سیب به بازارهای هدف صادر شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال ماقبل خود بیش از دوبرابر افزایش داشت.  ۷5۰از 

 .هیچ گونه مشکلی در تولید محصوالت باغی وجود ندارداین امر بیانگر آن است که 

به گفته حاجی وند علی رغم آنکه بسیاری از محصوالت مرتبط با باغبانی از جمله نیروی انسانی و کودهای شیمیایی منشا خارجی 

 تمحصوال قیمت افزایش در اخیر سیاسی مباحث ندارد و ترکیبات باغبانی تا حدودی از طریق واردات تامین می شود، اما به هرحال 

 .نیست تاثیر بی بازار در باغی

 کمبود عرضه عامل اصلی افزایش قیمت محصوالت باغی
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، از افزایش  صنعت،تجارت و کشاورزی حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفت و گو با خبرنگار

نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار خبر داد و گفت: علی رغم آنکه سال گذشته فراوانی عرضه  میوه های باغیچشمگیر 

محصوالت باغی نسبت به تقاضا در بازار موجب شد که قیمت فروش میوه جوابگوی هزینه کشاورزان در بازار نباشد، اما امسال قیمت 

 .کمبود عرضه با نوسانات چشمگیری همراه استمحصوالت باغی ناشی از 

 .و قیمت باالی میوه در بازار شد کاهش عرضه میوه های هسته داربه گفته وی سرمازدگی بهاره منجر به 

ت یصابری با بیان اینکه وضعیت تقاضا در بازار تعریفی ندارد، افزود: این درحالی است که با ازدیاد تقاضا در بازار،معلوم نبود که وضع

 .مقرون به صرفه نبود واردات میوهقیمت ها به چه شکلی می شد چرا که با وجود نوسان کنونی نرخ ارز،

رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی با اشاره به اینکه سرمازدگی بهاره به طور کامل محصوالت هسته دار اطراف تهران را از بین 

 .باغی باید تا اواخر شهریور و ورود میوه های پاییزه منتظر ماند برد،بیان کرد: با توجه به کاهش عرضه محصوالت

 کمبود چشمگیری در عرضه محصوالت باغی نیست

درباره دالیل  ، صنعت،تجارت و کشاورزی محمد علی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

افزایش قیمت محصوالت باغی در بازار اظهار کرد:سال آور و ناآور تولید و برخی حوادث طبیعی ناشی از سرمازدگی،خشکسالی و ... 

وی با اشاره به اینکه میزان عرضه در افزایش و کاهش قیمت .در میزان عرضه و به تبع آن قیمت محصوالت در بازار تاثیر بسزایی دارد

به گونه ای نیست که با قحطی و کمبود  عرضه محصوالت باغیت تاثیر بسزایی دارد،افزود: در شرایط کنونی وضعیت محصوال

طهماسبی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه کشاورزی در فضای باز با ریسک باال انجام می .چشمگیری در بازار روبرو باشیم

امسال در میوه های گرمسیری به قدری با فراوانی عرضه روبرو هستیم که  . ر تولید داردشود؛بنابراین شرایط اقلیمی تاثیر بسزایی د

 .برای باغدار، چیدن میوه صرفه اقتصادی ندارد

https://www.yjc.ir/fa/news/661۲6۳8/%D8%B9%D9%84%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۷/۰۵/۱۲ : تاریخ

 ضربه اساسی برای حذف جهاد سازندگی ۴ /یادداشت

گردان مهندسی رزمی جهاد در پایان جنگ، حذف شورای مرکزی جهاد سازندگی  4۰تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، حذف بیش از  

  .جهاد بودندو سرانجام ادغام جهاد در وزارت کشاورزی چهار ضربه اساسی برای حذف 

های اقتصاد مقاومتی مانند مشارکت مردم در امر تواند نقش مؤثری در زمینه سیاستاحیای جهاد سازندگی می ؛خبرگزاری فارس

 .های عدالت اجتماعی، تولید محصوالت استراتژیک و امنیت غذایی ایفا کندبنیان، افزایش تولید و ارتقا شاخصاقتصاد، اقتصاد دانش

ای به تازگی از تهیه طرحی برای احیای جهاد سازندگی خبر دادند که به همراه نامهبه نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی

خواهیم به تعداد کارمندان یا تشکیالت دولتی بیفزاییم؛ افزودند: دفتر مقام معظم رهبری ارجاع شده است. ایشان با بیان اینکه نمی

ی امروز جامعه هستیم و به جهاد سازندگی با شکل و شمایل جدید با تشکیل دوباره جهاد سازندگی به دنبال حل مشکالت نیازها»

های ساختاری جهاد، اقداماتی که در راستای سازندگی این یادداشت قصد دارد با بررسی ویژگی« نیاز داریم. 1۳9۷و متناسب با سال 

 .قش این نهاد انقالبی در زمان حال بپردازدشده است و نیز سیر ادغام و انحالل آن در وزارت کشاورزی به نکشور در این نهاد انجام

 جهاد سازندگی نهادی انقالبی بدون بروکراسی اداری

ماه پس از پیروزی انقالب، با صدور فرمانی از امام خمینی، برای  4جهاد سازندگی یکی از نهادهای برآمده از انقالب بود که تنها 

های استفاده از نیروهای مردمی و داوطلب تشکیل شد. جهاد، نهادی با ویژگی رسیدگی به وضع روستاها و رفع محرومیت روستائیان، با

پذیری ساختار و نیروی انسانی متناسب با وظایف جدید، توان به انعطافها میفرد بود که ازجمله آنسازمانی و مدیریتی منحصربه

از نیروهای داوطلبانه متعهد و با انگیزه و تأکید بر مراتب سازمانی سخت، برخورداری ها، عدم وجود سلسلهگرایی در فعالیتهدف

 های اداری بود که آبادانی و رفع فقر ازوخمریزی از پایین به باال اشاره کرد؛ بنابراین جهاد دارای تشکیالتی مردمی بدون پیچبرنامه

 .کردهای اداری تکنو بوروکراتیک پیگیری میروستاها را از مسیری جدا از دستگاه

 های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیات جهاد در عرصهاقدام

توجهی را به انجام رساند. تولید انبوه وسایل های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات قابلاین نهاد انقالبی در عرصه

ر، ودکفایی کشوپرمصرف کشاورزی مانند دروگر بشقابی و هسته حفاری، ساخت سیلوهای چند هزار تنی گندم با هدف کمک به خ

 .اندخلع ید از پیمانکاران خارجی و نیز باال بردن روحیه خودکفایی در ذهن متخصصان داخلی از این جمله

های معلق، ساخت نخستین موشک جمهوری های پیچیده مانند پلگردان مهندسی رزمی و انجام طرح 4۰جهاد همچنین با تشکیل 

ای را در روب، دستگاه ساخت ابر مصنوعی و خودروی دوگانه آبی و خاکی خدمات ارزندهکیلومتر، دستگاه مین 150اسالمی با برد 

توان به تشکیل شوراهای اسالمی باهدف مشارکت مردم در مدیریت روستاها، زمان جنگ تحمیلی انجام داد. از دیگر اقدامات جهاد می

 .تشکیل نهضت سوادآموزی و جهاد دانشگاهی اشاره کرد

 ندگی به وزارتخانه زمینه ساز انحالل جهادتبدیل جهاد ساز

های مختلف را به سمت خود جذب کند جهاد سازندگی با ساختار چابک و انقالبی خود توانست نیروهای متخصص و متعهد در رشته

های جهاد الیترساندند. در تحقیقی میدانی که میزان مشارکت مردم در فعهای جهاد را به انجام میکه با کمک مردم روستاها پروژه

ها درصد داد که در بعضی استاندرصدی مردم را نشان می 5۳آمده مشارکت دستسازندگی مورد بررسی قرار گرفت، نتیجه به

الیحه تبدیل جهاد به وزارتخانه، به مجلس برده شد که با این اقدام هویت مردمی  61مشارکت بیش از این مقدار بود. باوجود این سال 

دیدند و نهادی که نیروهای مینه حضور داوطلبانه مردم از بین رفت؛ چراکه مردم آن را به چشم یک سازمانی دولتی میجهاد و نیز ز
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ای با ساعت کار و حقوق مشخص کردند؛ تبدیل به وزارتخانهعنوان کسب اجر اخروی و انجام تکلیف شرعی در آن خدمت میآن به

مردان که عمدتاً از طرفداران لیبرال و تکنوکرات ای از دولتالل آن را فراهم کرد. عدهوزارتخانه شدن جهاد زمینه افول و انح.شد

کم با محدود دانستند و کمها مشابه دولتی و نیز جهاد را موازی وزارت کشاورزی میبودند وجود نهادهای انقالبی را موازی سازمان

 مرکزی شورای عضو عظیمی حسینعلی مهندس کردند. در همین راستا کردن وظایف جهاد در نهایت آن را در وزارت کشاورزی ادغام 

های و با ادغام وزارتخانه ۷9مهندسی جنگ جهاد انحالل جهاد را نه در سال  پشتیبانی در خاکی -آبی عملیات و طراحی فرمانده و جهاد

با تبدیل جهاد به وزارتخانه عنوان کردند؛ بنابراین تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، حذف  6۲جهاد و کشاورزی بلکه در همان سال 

دگی و نهایتاً ادغام جهاد در وزارت کشاورزی گردان مهندسی رزمی جهاد در پایان جنگ، حذف شورای مرکزی جهاد سازن 4۰بیش از 

های انحالل جهاد سازندگی و ادغام آن در وزارت کشاورزی واکنش جدی رهبر زمزمه.چهار ضربه اساسی برای حذف جهاد بودند

و رأی شنیدم در دولت باوجود دفاع »انقالب را نیز در پی داشت که ایشان در این خصوص خطاب به رئیس جمهور وقت فرمودند: 

کننده حفظ و بقای ساختار انقالبی و کارآمد جهاد سازندگی نیست. این نگرانی هست که گیری تأمینعالی، نتیجه رأیموافق جناب

های موفق، در وزارت جدید حل و هضم شود. یقیناً این خسارت بزرگی برای کشور و همه آثار و تجربهاین تشکیالت مبارک، با آن

آمده تغییرناپذیر و نهایی است، مقتضی در انتخاب مسئول برای تشکیالت جدید جلو این بود. اگر آنچه پیش نظام و انقالب خواهد

 «.ضرر متراکم گرفته شود و اگر نهایی نیست در آن تجدیدنظر شود

 نقش موثر احیا جهاد در اقتصاد مقاومتی

ست؛ نشان از کارآمد بودن این نهاد انقالبی داشته که یکی از یافته اساختار جهاد سازندگی در کنار اقدامات مهمی که در آن انجام

های اقتصاد مقاومتی مانند تواند نقش مؤثری درزمینه سیاستترین دالیل آن، مردمی بودن آن بوده است. احیای این ساختار میمهم

ت اجتماعی، تولید محصوالت استراتژیک و های عدالبنیان، افزایش تولید و ارتقای شاخصمشارکت مردم در امر اقتصاد، اقتصاد دانش

ه و کنار اکنون در گوشهای انقالبی است که همتوجه در این امر، استفاده از ظرفیت جوانان و تشکلامنیت غذایی ایفا کند. نکته قابل

رگیری کاعالوه با بهفته، بهیاها افزایشوری آنصورت پراکنده در حال فعالیت هستند. با انسجام این نیروها بازدهی و بهرهکشور به

 .توان زمینه تربیت نیروی کارآمد و انقالبی جهت مدیریت کشور را فراهم کردها در این نهاد میآن

https://www.farsnews.com/news/1۳9۷۰51۰۰۰۰۷۷9/%DB%B4D%-8%B6%D8%B1% 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۱۳شنبه 

 دستورالعمل جدید گمرک در خصوص تسهیل واردات مواد اولیه و کاالهای اساسی

به  تسهیالت بیشترای دستورالعمل جدیدی را برای ارائه ها و اهداف تعیین شده این سازمان طی بخشنامهرئیس کل گمرک با توجه به اولویت

 .واردکنندگان، به گمرکات سراسر کشور ابالغ کرد

که همه دستگاههای اجرایی را موظف کرده است، ساعات اداری کار خود  159۷8۲۰فرود عسگری در این بخشنامه با استناد به بخشنامه شماره 

لوگیری از وقفه در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاال را در شش روز هفته تنظیم کنند به گمرکات سراسر کشور اعالم کرد: به منظور ج

روز هفته در محل کار خود حاضر و به خدمت رسانی  6باالخص کاالهای اساسی و مواد اولیه واحد های تولیدی همهگمرکات اجرایی کشور باید 

 .تمشغول بوده و هر گونه تعطیلی و برقراری شیفت کاری در روزهای پنج شنبه خالف قوانین اس

 1۷/۳/1۳85مورخ  ۷156۲/1۰8/1/۷۲، 8/1۰/1۳8۰مورخ  ۲41۷84/8/۳۷4های شماره وی در بند دیگری از این بخشنامه با استناد به بخشنامه

تاکید کرده است، در مواردی که کاالی واحدهای تولیدی از یک فروشنده خریداری  ۲۲/5/1۳8۷مورخ  134120/87918/108/1/73/186و 

مشخصات و به دفعات در مورد یک ماده خاص توسط آزمایشگاه مجاز اظهارنظر به عمل آمده و صحت مندرجات اسناد و  شده است و با همان

ربط بدون ارسال مجدد آن کاال به اظهار با توجه به تعیین ماهیت آزمایشگاه تأیید شده است، با موافقت مدیر یا معاون امور گمرکی گمرک ذی

اقدام با رعایت ضوابط و مقررات وفق سابقه بالمانع است. این بند کاالهای مشمول استاندارد اجباری را شامل  آزمایشگاه جهت تعیین ماهیت،

نامه بانکی معتبر و همچنین ترخیص درصدی کاال برای واحدهای تولیدی را عسگری در بخشنامه یاد شده، هم چنین اخذ ضمانت.شودنمی

مورد تأکید  ۲۲/1/1۳9۷مورخ 4۷۰15/15و بخشنامه ۲۳/۲/1۳9۷مورخ  1869۰4/48و  ۲6/1۲/1۳96مورخ  146655۳های براساس بخشنامه

های کشاورزی و رئیس کل گمرک ایران در این بخشنامه انجام سریع تشریفات ترخیص در درب خروج، کاالهای اساسی، نهاده.قرار داده است

 .و آن رادر اولویت گمرکات سراسر کشور قرار داده است سازان را ضروری دانستهکاالهای وارداتی واحدهای تولیدی و قطعه

ماره های ششود با رعایت دستورالعملهای تجمیعی را که توسط بانک عامل برای یک گمرک صادر میعسگری در بند پایانی، پذیرش ضمانت

  .بالمانع عنوان کرده است ۲۳/۲/1۳9۷مورخ  1869۰4/48و  ۲6/1۲/1۳96مورخ  146655۳

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=6a1b5b48a4814985864c48fa8 
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 برنج
 فارس - ۹۷/۰۵/۱۲ : تاریخ

 مرداد ۲۰آغاز خرید توافقی برنج از کشاورزان گیالن و مازندران از 

 ۲۰ایم از های گیالن و مازندران ابالغ کردهمدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: طبق دستورالعملی که به استان 

سیدمومن نیافر در  .شودهای مصوب خریداری میمرکز خرید برنج کشت شده توسط کشاورزان این دو استان با نرخ 8مرداد ماه در 

خبر داد و گفت: برای حمایت از برنج 9۷رزی خبرگزاری فارس، از اجرای سیاست خرید توافقی برنج در سال وگوبا خبرنگار کشاوگفت

وی .داخلی طبق دستورالعملی که تهیه شده قرار است تا برنج دو استان گیالن و مازندران به صورت توافقی از کشاورزان خریداری شود

گفت: یکی از نکاتی که بر آن تاکید داریم این است که برنج به صورت مستقیم از  در مورد جزئیات و نحوه خرید برنج از کشاورزان

ای که از جهاد کشاورزی منطقه خود دارد بر اساس نامهها که هر کشاورزی طبق معرفیشود نه از واسطهخود کشاورز خریداری می

مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی .ل دهدتواند برنج خود را به یکی از مراکز خرید مشخص شده تحویسطح زیر کشت می

مرکز خرید در استان گیالن خبر داد وگفت: در صورت استقبال کشاورزان  4مرکز خرید در استان مازندران و  4ایران از جانمایی 

درصد شکستگی  8محاسبه نیافر در مورد نرخ مصوب خرید توافقی برنج از کشاورزان گفت: با .یابدتعداد مراکز خرید برنج افزایش می

 8۲8هزار و  9تومان و برنج هاشمی و طارم محلی  ۲۳8هزار و  5تومان، برنج ندا و نعمت  86۰هزار و  5هر کیلوگرم برنج شیرودی 

 .شودتومان خریداری می

.com/news/https://www.farsnews1۳9۷۰51۰۰۰۰8۰8/%D8%A۲%D8%BA% 
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 برنج
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  8دو شنبه 

 رود؟برنج مازندران از کجا به کجا می

 .رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی استان مازندران گفت: نبود دسته بندی برنج با شرایط یکنواخت چالشی برای تجارت این محصول است

به گزارش ایسنا، حسن مکرمی در نشست بررسی مشکالت استاندارد برنج در کارگروه تخصصی صنایع تبدیلی و غذایی اتاق فکر توسعه و تعالی 

جارت تمازندران که در اداره کل استاندارد این استان برگزار شد، با اشاره به این که دسته بندی نشدن برنج با شرایط یکنواخت یکی از مشکالت 

 .نج است اظهار کرد: برای صدور پروانه استاندارد، باید تمهیداتی قائل شویم تا مشکل ردیابی نشدن برنج مرتفع شودبر

برنج مازندران و گیالن در تهران مورد بررسی قرار گرفت تصریح کرد: با توجه به بررسی های به عمل آمده،  9۲و  91وی با بیان این که در سال 

 که شدمی ندیببسته جویبار در برنج این گرفته صورت  ق در مورد برنج فریدونکنار صادر شد، بنابر آزمایشات و تحقیقاتای مبنی بر تحقینامه

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی استان مازندران با بیان این که در امتداد این خبر، شایعه وجود فلزات .نداشت فریدونکنار برنج به ارتباطی هیچ

ج شمال در تمامی کشور منعکس شد، خاطرنشان کرد: در این راستا طی آزمایشات به عمل آمده توسط سازمان غذا و داروی کشور، سنگین در برن

مکرمی با تاکید بر این که به دلیل قابل ردیابی بودن برنج باید ساماندهی این محصول هرچه سریع تر انجام شود، .سالمت برنج مازندران تایید شد

 عده المث عنوان به نباشد، ردیابی قابل  برنج حوزه تخلفات برخی شودمی موجب  : اختالف هایی نیز در این زمینه وجود دارد کهخاطرنشان کرد

 .کنند که امکان ردیابی را مشکل خواهد کردشرکت های دیگر مبادرت به فروش محصول بی کیفیت می برند های کیسه با ای

استان مازندران تصریح کرد:باید مشوق هایی برای تولیدکنندگانی که مجوز دارند در نظرگرفت؛ به عنوان مثال رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی 

 .تمام نهادهای دولتی باید برنج خود را از واحدهای دارای مجوز خریداری کنند تا تولیدکنندگان انگیزه تولید باکیفیت را داشته باشند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d9bac4b۳9۳d646f۰8c4۷۷a۲a 
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 پنبه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 تامین منابع مالی
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ
 فارس - ۹۷/۰۵/۱۴ : تاریخ

 درصد تعیین شد ۴دولت مصوب کرد حقوق ورودی تخم مرغ 

  .درصد تعیین کرد 4هیات وزیران به منظور تنظیم بازار، حقوق ورودی تخم مرغ را  

 .به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیات وزیران حقوق ورودی تخم مرغ را اعالم کرد

.درصد تعیین شد 4براساس مصوبه هیات وزیران که با امضای معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد، حقوق ورودی تخم مرغ 

 
برای تنظیم بازار و کاهش قیمت تخم  .تومان فروخته می شود 195۰۰به گزارش فارس، در حال حاضر قیمت هر شانه تخم مرغ 

 .دولت صادر شده است مرغ اجازه واردات تخم مرغ با تعرفه پایه توسط

https://www.farsnews.com/news/1۳9۷۰514۰۰۰5۰1/%D8%AD 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰8تاریخ: 

 واردات واکسن طیورمرغ گران شد/ ضرورت اختصاص ارز کافی به تخم

هزار تومان  4۰تا  ۳۰ای مرغ به شانهیک مقام مسئول گفت: اگر ارز کافی به واردات واکسن مورد نیاز تخصیص داده نشود، قیمت تخم

صنعت،تجارت و  وگو با خبرنگارگذار استان تهران در گفتپور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمناصر نبی.خواهد رسید

مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر تومانی هر کیلو تخم 9۰۰از افزایش  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .ار تومان استهز 15ای و شانه 5۰۰هزار و  ۷مرغ درب مرغداری کیلو تخم

مرغ را دلیل داران مشهد برای حمل بار، کاهش قدرت خرید مردم برای گوشت قرمز و هجوم به سمت خرید تخموی اعتراض کامیون

ازار بینی خاصی برای بتوان پیشپور گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد نمینبی.اصلی افزایش قیمت در روزهای اخیر اعالم کرد

مرغ ، مجددا قیمت دستخوش تغییر و ت، اما به هر حال با کاهش قدرت خرید مردم و هجوم به سمت مصرف تخممرغ داشتخم

ها به گفته این مقام مسئول، مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت( وجود ذرت و سویا در مرغداری.تحوالتی قرار خواهد گرفت

رو شد چرا که هر یک از واحدها برای یک ماه باید حداقل ذخیره د تولیدکنندگان روبهرا احتکار حساب کردند که این امر با انتقاد شدی

وی درباره آخرین وضعیت آنفلوانزای حاد پرندگان بیان کرد: باتوجه به گرمای شدید در تیرماه، تعدادی از واحدهای .داشته باشند

لوانزای های آنفربط ارز کافی به ترخیص واکسنمسئوالن ذی تررود هر چه سریعبومی و صنعتی درگیر بیماری شدند که انتظار می

 آمار بنابر اگرچه  پور ادامه داد:نبی.موجود در گمرک اختصاص دهند تا شاهد اپیدمی بیماری همانند سال گذشته در کشور نباشیم

در تیرماه معدوم شده است، اما اتحادیه  آنفلوانزای حاد پرندگان شیوع از ناشی طیور قطعه هزار ۳۰۰ تاکنون دامپزشکی سازمان

گذار، اگر امسال ارز کافی به واردات واکسن مورد نیاز تخصیص داده به گفته رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم.نظر دیگری دارد

در پایان درباره وی .هزار تومان خواهد رسید 4۰تا  ۳۰ای به شانه مرغقیمت تخممیلیون طیور،  4۰نشود، افزون بر تلفات باالی 

 وجود دالر به نیما سامانه در ثبت  با وجود نوسان شدید نرخ ارز، امکان صادرات به ریال و :، گفتمرغصادرات تخم آخرین وضعیت

 .شودمی صادر افغانستان به قاچاق صورت به مرغتخم ناچیزی مقدار اکنون هم و ندارد

https://www.yjc.ir/fa/news/6615۰94/%D8%AA%D8%AE%D9%85% 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۷مرداد  ۰8تاریخ: 

 کمبود عرضه عامل اصلی افزایش قیمت قارچ در بازار

 .قارچ ناشی از راندمان پایین تولید و بازدهی پایین کامپوست در بازار تا حدودی افزایش یافت یک مقام مسئول گفت: قیمت

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد حسن افشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت و گو با خبرنگار

اظهار کرد: با توجه به گرمای شدید هوا در فصل تابستان،راندمان تولید  تولید قارچدرباره آخرین وضعیت  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .به دلیل بازدهی پایین کامپوست ها کاهش یافته است

 قیمت قارچوی افزود:اطالع رسانی نادرست برخی رسانه ها مبنی بر مصرف قارچ های وحشی سمی در ماه های اخیر؛ اُفت شدید 

در بازار،زیان اکثر پرورش دهندگان و درنهایت تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی کوچک را به همراه داشت چرا که تولیدکنندگان 

 .یارد تومان از فروش قارچ زیان کردندمیل ۲5در یک مقطع دوماهه،روزانه 

افشار با اشاره به دالیل افزایش قیمت قارچ در بازار گفت: نبود برنامه ریزی مناسب تولید توسط واحدهای کوچک و راندمان پایین 

 .تومان در بازار شد 5۰۰هزار و  ۷کامپوست در فصل تابستان منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت قارچ تا مرز 

در بورس تهران عرضه می شد،بیان کرد: این درحالی است که هم  قارچتن  ۷۰تا  6۰با اشاره به اینکه در ماه های اخیر روزانه وی 

 .تن در بورس رسیده است ۳۰اکنون این میزان ناشی از کاهش تولید به کمتر از 

تومان اعالم  5۰۰هزار و  ۷تا  5۰۰هزار و  6یدی، افشارمتوسط قیمت تمام شده تولید هر کیلو قارچ را بدون احتساب سود واحد تول

درصد درجه دو و مابقی درجه سه است؛بنابراین  ۳۰درجه یک، قارچ تولیدی درصد 6۰کرد و گفت: با وجود آنکه در یک واحد پرورش؛ 

تومانی  500هزار و  ۲ تومان بوده که این امر بیانگر زیان حداقل 5۰۰هزار و  5تا  5معدل دریافتی یک قارچ کار از فروش قارچ 

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در پایان تصریح کرد:علی رغم دمای باالی هوا در فصل .تولیدکننده است

درجه سانتی گراد برسانند تا بتوانند محصولی با کیفیت به بازار عرضه کنند واین  1۷تابستان،تولیدکنندگان باید دمای محیط را به 

 .با وجود هزینه های باالی تولید، درآمد الزم را ندارنددرحالی است که 

https://www.yjc.ir/fa/news/66141۲۰/%DA%A9%D9%85%D8% 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۰تاریخ: 

 هزار تومان ۸یافت/ قیمت واقعی هر کیلو قارچ در مزرعه تولید قارچ کاهش 

ها در فصل گرما و عدم تأمین مواد اولیه از سوی برخی واحدهای پرورش منجر به یک مقام مسئول گفت: بازدهی پایین کامپوست

صنعت،تجارت و  گاروگو با خبرنپناه رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ در گفتعلی صدیق.کاهش تولید روزانه قارچ شد

های اخیر مبنی بر مصرف اظهار کرد: گزارش تولید قارچ درباره آخرین وضعیت، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

های صورت گرفته با اعضای انجمن صنفی و وزارت جهاد کشاورزی، مردم ایجاد کرد که با هماهنگی هایی میانهای سمی نگرانیقارچ

سال اخیر، در برخی مواقع اتقافاتی مبنی بر  1۰های به گفته وی، اگرچه در گزارش.ها در میان آحاد جامعه کاهش یافتاین نگرانی

دانم امسال به چه دلیل در کشور رخ داده بود،اما همانند امسال بزرگ نمایی نشده بود و نمی مصرف قارچ های سمیمسمومیت 

ایم که در مصرف پناه افزود: باتوجه به آنکه میان آحاد جامعه این باور را ایجاد کردهصدیق.العمل نشان داده شدعلیه این صنف عکس

های سمی، آسیب جدی به پرورش دهندگان قارچ های متعدد از مصرف قارچگونه نگرانی نیست، اما گزارشجای هیچ قارچ پرورشی

 رب غیرمعمولی قارچ دهندنمی اجازه تولیدکنندگان و کشاورزی جهاد وزارت این مقام مسئول با تأکید بر اینکه.خوراکی وارد کرد

متعددی برای آنها ایجاد کرد که با هماهنگی  های اخیر مشکالتزیان پرورش دهندگان در ماه :کرد تصریح گیرد، قرار خانوار سرسفره

ها، انتظار می رود با تنفس در بازپرداخت اقساط عقب افتاده، زیان وارده به صورت گرفته میان وزارت جهاد کشاورزی و بانک

ه تولید خارج های اخیر از گردونبه گفته وی، برخی واحدهای پرورشی کوچک به دلیل زیان چشمگیر ماه.تولیدکنندگان جبران شود

پناه با اشاره به اینکه در صدیق.رود مجددا به چرخه تولید بازگردندشدند که با کمک انجمن و وزارت جهاد کشاورزی انتظار می

ها در فصل گرما و شد، بیان کرد: بازدهی پایین کامپوستدر واحدهای پرورش تولید می قارچتن  65۰تا  45۰های اخیر روزانه ماه

تا  ۲5۰های اخیر موجب شد که تولید روزانه به مواد اولیه از سوی برخی واحدهای پرورش ناشی از زیان وارده در ماهعدم تأمین 

در بازار گفت:  قیمت قارچهای خوراکی درباره آخرین وضعیت رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ.تن کاهش یابد ۳۰۰

های اخیر به هزار تومان است و این درحالی است که در ماه 9تا  8۰۰هزار و  ۷قیمت کنونی هر کیلو قارچ به دلیل کمبود عرضه 

 .بود رسیده نیز تومان 5۰۰ و هزار یک کیلویی به  دنبال جوسازی و اطالع رسانی نادرست در برخی رسانه ها، قیمت

واقعیت امر آن است که قیمت قارچ از سال هزار تومان اعالم کرد و افزود:  ۷تا  8۰۰هزار و  6وی قیمت تمام شده هر کیلو قارچ را 

به بعد ناشی از کاهش قدرت خرید خانوار و مشکالت اقتصادی در بازار تغییری نداشته است و در شرایط کنونی تنها تحت تأثیر  9۲

 .ه در بر نداردهزار تومان رسیده که این قیمت سودچندانی برای تولیدکنند 9تا  8۰۰هزار و  ۷مسائلی نظیر کمبود تولید به نرخ 

تومان اعالم کرد و گفت: امسال قیمت هر کیلو کلش گندم تحت  هزار 8 را مزرعه در قارچ کیلو هر واقعی نرخ پایان در  پناهصدیق

تومان افزایش یافت و این امر در کنار افزایش سایر  6۰۰تا  55۰به  ۲5۰تأثیر مسائلی از قبیل خشکسالی و کاهش بارندگی از 

 .ولید در قیمت تمام شده تأثیر بسزایی داردهای تنهاده

https://www.yjc.ir/fa/news/6616۳56/%D8%AA%D9%88%D9 
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 تولیدات باغی
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۹ : تاریخ

 معاف شدندواحدهای تولید بستر کشت قارچ خوراکی از پرداخت مالیات 

  .معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از معافیت واحدهای تولید بستر کشت قارچ های خوراکی از پرداخت مالیات خبر داد 

، محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی اعالم کرد: وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .های خوراکی از پرداخت مالیات معاف شدند واحدهای تولید بستر کشت قارچ

کمیسیون اصلی اقتصادی هیات دولت، فعالیت تولید بستر کشت قارچ های  8/5/1۳9۷وی تصریح کرد:با توجه به مصوبه مورخ 

قیم قانون مالیات های مست 81کمپوست( به عنوان مصادیق فعالیت های کشاورزی مورد تایید قرار گرفت و براساس ماده )خوراکی 

 .از پرداخت مالیات معاف شد

https://www.farsnews.com/news/1۳9۷۰5۰9۰۰1۲48/%D9%88%D8%A۷ 
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۲تاریخ: 

 انتقاد از سرانه مصرف باالی روغن در ایراندرصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شد/  70

درصد این رقم به کشاورزان پرداخت شده  ۷۰هزارتن کلزا از کشاورزان خریداری شده و معادل  ۳۲5یک مقام مسئول گفت: تاکنون 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت.است

 ۳۲5رسد، اظهار کرد: براساس آخرین آمار هفته آینده به پایان می برداشت کلزابا اشاره به اینکه  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شده  ۷۰میلیارد تومان معادل  6۷4شد که تاکنون بیش از  هزارتن کلزا از کشاورزان خریداری

هزارتن برسد، اما به سبب خسارت سرمازدگی اخیر  ۳5۰شد که تولید کلزا به بیش از بینی میبه گفته وی، اگرچه امسال پیش.است

هزارتن روغن  1۳۰مهاجر با اشاره به اینکه امسال از مجموع تولید کلزا .هزارتن تا پایان فصل برداشت خواهد رسید ۳۳۰این میزان به 

مورد نیاز از منابع  روغندرصد  18تا  16شود و های کلزا تولید میهزارتن کنجاله از دانه ۲۰5استحصال خواهد شد، بیان کرد: 

های روغنی ادامه داد: مجری طرح دانه.واهد داشتجویی ارزی را به دنبال خمیلیون دالر صرفه 45۰شود که این امر داخلی تأمین می

براساس قانون خریدتضمینی، دولت همه ساله باید قیمت تضمینی محصوالت را نسبت به تورم افزایش دهد و این درحالی است که 

شود تا کشاورزان به  رود امسال این رقم جبرانایم، انتظار میدر چند سال اخیر قیمت این محصول را بر مبنای قانون افزایش نداده

های روغنی به به گفته وی، میزان واردات دانه.سمت و سوی محصوالت بازار پسند و غیر استراتژیک که مورد نیاز کشور نیست، نروند

با مشاور وزیر جهاد کشاورزی .های روغنی افزایش یابدمیزان واردات روغن خام بستگی دارد، اما نظر برآن است تا میزان واردات دانه

کیلو است و به  ۲۰کیلو است، تصریح کرد: متوسط سرانه مصرف در ایران  1۲بیان اینکه متوسط سرانه روغن جهانی برای هر نفر 

 .تهای قلبی باال اسهای وارداتی نسبت به داخلی و افزایش سرانه مصرف، میزان گرفتگی عروق و سکتهکیفیتی روغنسبب بی

https://www.yjc.ir/fa/news/6615181/۷۰%D-8%AF%D8% 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۴تاریخ: 

 نوسان نرخ ارز بر بازار دام زنده تأثیری نداشته است

تاکنون تأثیری نداشته است، اما قیمت گوشت با نوسان چشمگیری در یک مقام مسئول گفت: اگرچه نوسان نرخ ارز بر بازار دام زنده 

ه اقتصادی باشگاه گرو صنعت،تجارت و کشاورزی  وگو با خبرنگاراحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت.روستبازار روبه

اظهار کرد: نوسان نرخ ارز بر بازار دام زنده تاکنون تأثیری نداشته  بازار دام زنده،، درباره تأثیر نوسان نرخ ارز بر خبرنگاران جوان

 .ترو شده اساست و تنها قیمت گوشت به سبب فاصله بین تولیدکننده تا مصرف کننده با نوسانات چشمگیری در بازار روبه

 تأثیر نوسانات اخیر ارزی بر بازار دام زنده/ افزایش قیمت دام در عید قربان دور از انتظار نیست بیشتر بخوانید:

تومان اعالم کرد و افزود: این درحالی است که قیمت هر کیلو گوشت  5۰۰هزار و  15تا  15وی نرخ هر کیلو دام زنده گوساله را 

به گفته .شودهزار تومان در بازار عرضه می 5۰سودجویی واسطه گران باالی گوساله تحت تأثیر عواملی از جمله نوسان نرخ دالر و 

ربط باید با اعمال نظارت بیشتر از سودجویی عوامل واسطه و دالل در بازار مقدسی، با وجود ثبات نرخ دام زنده در بازار، مسئوالن ذی

در بازار بیان کرد: قیمت جو و کلزا در  های دامینهاده نرخرئیس انجمن صنفی گاوداران با انتقاد از نوسان شدید .جلوگیری کنند

تومان  168۰به  1۳۰۰و کلزا از  1۲8۰به  1۰4۰روزهای اخیر به دالیل نامعلومی افزایش یافته است به طوریکه نرخ هر کیلو جو از 

های ی خاصی برای بازار نهادهبینتوان پیشوی در پایان تصریح کرد: با وجود نوسان شدید نرخ دالر نمی.در بنادر رسیده است

 .داشت  دامی

https://www.yjc.ir/fa/news/66۲۰458/%D9%86%D9%88%D8%B۳%D 
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 چای
 ایران اکونا - ۱۳۹۷مرداد / /  ۰8دوشنبه , 

 ! سقوطصنعت چای کشور در سراشیبی 

کارشناس و پژوهشگر حوزه چای، وضعیت این روزهای صنعت چای کشور را در سراشیبی سقوط دانست و افزود: توجه نکردن به 

 .کشاورزی چای، سبب پس رفت این صنعت پولساز در کشور شده است

اخوش کرده است، از نوعی سودجویی ایرانی ج هایسفره تمامی در که بوده نوشیدنی تنها چای اینکه به اشاره با حمزه عبدالملکی 

ا برخی رسد امدر برخی از کارخانه ها پرده برداشت و تصریح کرد: چای بهاره به دلیل کیفیت و بازار پسندی بالفاصله به فروش می

 موضوع رسانند که اینسودجویان با اضافه کردن اسانس در محصوالت قدیمی و برخی ارقام دیگر آن را با نام بهاره به فروش می

 .شودآسیب دیگری برای چای ایرانی محسوب می

 چای اصیل ایرانی دیردم است*

ها و طعم دهنده چای زود دم همراه با مواد افزودنی، رنگ :وی چای ایرانی را به دو دسته زود دم و دیر دم تقسیم بندی کرد و افزود

دقیقه  ۲۰بوده که برای رسیدن به کیفیت مطلوب باید حداقل های مختلفی است اما محصول اصیل ایرانی آن دیر دم و فاقد اسانس 

وی با اشاره به ورود چای به کشور توسط کاشف السلطنه و گسترش آن در زمین های شمال کشور .زمان برای آن در نظر گرفت

ای در این شهرها، اظهار کرد: در آن زمان تنها شهرهای الهیجان و تنکابن تحت کشت چای بود و همزمان با احداث کارخانه چ

 .های گیالن و مازندران تحت پوشش این نوع از کشاورزی قرار گرفتاستان

 های اخیرپایین آمدن کیفیت برگ سبز چای در سال

وی با مقایسه چای در سال های دور با وضعیت برگ چای در سال های اخیر، کشاورزی این محصول را مغفول و رها شده دانست و 

زراعی و مراحل نگهداری و داشت  های پیر و چند ده ساله هستند و نیز نبود بهزارع چای که عمدتا دارای بوتهتصریح کرد: وجود م

 .ها، سبب پایین آمدن کیفیت برگ سبز این محصول در سال های اخیر شده استبوته

ز به کود، سم، شخم و هرس دارند تا کیفیت این کارشناس حوزه چای با اشاره به این که بوته چای نیز همانند سایر ارقام کشاورزی نیا

 .شوند "کف بُر"سال  1۲تا  1۰و هر  "کمر بُر"های چای باید به ازای هر پنج سال برگ سبز افزایش یابد، تصریح کرد: بوته

 مراحل داشت برای چایکاران مقرون به صرفه نیست

بی مهری مسئولین و متولیان این حوزه و عدم رونق اقتصاد چای،  عبدالملکی با اشاره به این نکته که متاسفانه در سال های اخیر با

ن اکشاورزی آن از رواج و اعتبار افتاده و چایکار تمایلی به افزایش هزینه در مورد نگهداری برگ سبز ندارد، یادآور شد: از این رو چایکار

نسل  رغبت عدم به است، شته رونق بیشتر داشته وی با بیان این که کشاورزی در گذ.مراحل داشت را مقرون به صرفه نمی دانند

امروزه تصور جوانان از کشاورزی، انجام کاری پر زحمت، بدون  :امروز نسبت به کار در مزارع و دامداری ها اشاره و خاطرنشان کرد

شاورزی عدم حمایت از کدانش و علم بوده که به شکل موروثی انتقال پیدا کرده است؛ این نگرش حاصل بی تدبیری مسئوالن در سایه 

 .است

 نیروهای متخصص در کارخانه های چای شمال وجود ندارد*

ها و عدم استفاده از نیروی متخصص و دانش آموخته در آنها اشاره و تاکید این کارشناس و پژوهشگر حوزه چای، به مشکالت کارخانه

اقد کارشناس و متخصص این حوزه هستند و تنها کارگران ماهر کرد: متاسفانه اغلب کارخانه های چای در استان مازندران و گیالن ف

 .یا ساده در کارخانجات، مراحل چای سازی را انجام می دهند
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 عدم نظارت و نیازسنجی در پرداخت تسهیالت به چایکاران*

ان چای در خارج از وی درباره نحوه پرداخت تسهیالت به چایکاران گفت: در گذشته این تسهیالت در سایه نظارت مامورین سازم

فصل برداشت و براساس نیاز سنجی به کشاورز مستحق اعطا شده و در هنگام تحویل برگ سبز چای با تهاتر در میزان نرخ برگ سبز 

 .کردتسویه حساب صورت می گرفت که هیچ فشاری را بابت بازپرداخت عاید کشاورز نمی

داشتن دفترچه به اداره چای مراجعه کرده و تقاضای دریافت تسهیالت می کنند عبدالملکی افزود: امروزه کشاورزان صرفا با در دست 

این کارشناس در مورد نظارت دولت در سال های دور .که البته هیچ گونه نظارت و نیاز سنجی هم در این خصوص صورت نمی گیرد

ان کرد: در گذشته تمامی اختیارات در انحصار بر تمام مراحل واردات، صادرات، خرید و فروش با محوریت سازمان چای ایران خاظرنش

سازمان چای قرار داشت؛ تجار، خریدار چای و بازرگانان این حوزه موظف بودند تا در ازای وارد کردن یک کیلو چای خارجی، دو کیلو 

 .چای ایرانی را خریداری کنند و بالطبع سود بیشتری در اختیار کشاورز قرار می گرفت

 طلب و سودجو به این حوزه عامل افول صنعت چای شمالورود افراد فرصت *

وی در ادامه از ورود افرادی سودجو و فرصت طلب به حوزه تجارت چای سخن به میان آورد و آن ها را عامل سقوط و افول این 

با افزایش حجم صنعت دانست و یادآور شد: زمانی که انحصار سازمان چای با ورود این افراد در تجارت چای شکسته شد، کشور 

عبدالملکی با اشاره .واردات و لجام گسیختگی در این حوزه روبه رو شد و از آنجا چای ایرانی تنزل شدیدی در کشت چای را آغاز کرد

های آن چنانی واردات چای از دولت دریافت می کردند، تصریح به اینکه این افراد در قبال خرید صوری و جعلی از چایکاران حواله

قدار خرید چای این افراد از چایکاران به شکل جعلی، رقمی فراتر از میزان واقعی بود تا بتوانند در ازای آن حواله، واردات کرد: م

 .بیشتری از دولت بگیرند که با این سودجویی و منفعت طلبی شخصی، آسیب جبران ناپذیری بر پیکره این صنعت وارد آمد

 کیفیت چای ایرانی هنوز مطلوب است*

هکتار وجود دارد که  5۰سریالنکا باغ هایی بالغ بر  و هندوستان نظیر کشورهایی در که این بیان با ن کارشناس و پژوهشگر چای ای

در قالب یک شرکت اداره می شود و کارخانه چای مجزا در هر باغ تمام سود حاصل از چایکاری را عاید شرکت می کند، خاطرنشان 

جود در سر راه صنعت چای کشور، هنوز کیفیت چای ایرانی در حد مطلوب باقی مانده و فقط تنوع کرد: با وجود تمام مشکالت مو

 .ارقام مانند ممتاز، شکسته، قلم و غیره است که کیفیت این محصول را کاهش یا افزایش می دهد

http://iranecona.com/858۳۷/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8% 
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 حبوبات
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 خرما
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۴تاریخ: 

 کنندصادرکنندگان خرما با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می

های جدید بخشی از مرکزی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و اعمال تحریمیک مقام مسئول گفت: تصمیم اخیر بانک 

 .رودمشکالت پیش روی صادرکنندگان خرما به شمار می

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار محسن رشیدفرخی رئیس انجمن ملی خرما در گفت

 هب صادرات از حاصل ارز بازگشت به نسبت مرکزی بانک اخیر تصمیم  اظهار کرد: صادرات خرما،با اشاره به مشکالت پیش روی 

 .رودمی شمار به صادرکنندگان روی پیش مشکالت از یکی دوماهه زمان مدت ظرف  نیما سامانه

 هزار تومان ۵ی هر کیلو خرما بیشتر بخوانید: خرید توافقی خرما عاملی مهم در تنظیم بازار/ نرخ منطق

توان ارز ماحصل صادرات را در به گفته وی، با توجه به تصمیمات اخیر دولت در حوزه ارز جای این سوال مطرح است که آیا می

 هایی که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم، بهرشیدفرخی ادامه داد: با توجه به صحبتخیر؟ یا کرد عرضه بورس و  های مجازصرافی

رسد اگر ارز حاصل از صادرات به صورت ترجیحی به بانک مرکزی برگردانده شود، دیگر برای تخصیص ارز به کاالهای اساسی نظر می

کند، تر میهای جدید، حلقه را هر روز بر صادرکنندگان تنگاین مقام مسئول با بیان اینکه اعمال تحریم.مشکلی وجود نخواهد داشت

های بزرگ حمل و نقل با ایران و نقل مجددا به مسائل قبل از تحریم بازگردد، به دلیل قطع ارتباط شرکتافزود: اگر شرایط حمل 

رسید، مجددا به روز به مقصد می 45رو خواهیم شود به طوریکه در برخی موارد کاالیی که نسبت به طول مسیر با مشکالتی روبه

کند و رو میهای متعددی روبهث سرمایه در گردش، صادرکنندگان را با چالشروز زمان نیاز دارد و این امر به سبب بح 6۰باالی 

های اروپایی به عنوان بانک مرجع انتخاب شود تا رود یکی از بانکشود که انتظار میرو میبا مشکالتی روبه نقل و انتقال پولبحث 

بیان  قیمت کاغذ و مقواا انتقاد از افزایش سرسام آور رئیس انجمن ملی خرما ب.های نقل و انتقال پول به حداقل ممکن برسدچالش

بندی کاغذ و مقوا برای تولیدکنندگان رود که در بحث بستهکرد: با توجه به نوسان شدید قیمت کاغذ و مقوا از دولت انتظار می

بازارهای داخل و خارج از تخفیفاتی قائل شود و در غیراین صورت به سبب افزایش قابل توجه قیمت تمام شده، امکان رقابت در 

سازی ارز حاصل از صادرات باید توسط دولت انجام شود وی در پایان تصریح کرد: تعیین تکلیف و شفاف.شودتولیدکنندگان سلب می

 .های مجاز و بورس عرضه کنندتا صادرکنندگان بتوانند با قیمت ترجیحی و توافقی، ارز ماحصل صادرات را در صرافی
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۹ : تاریخ

 سازمان برنامه مخالف اصلی افزایش قیمت خرید تضمینی گندم/ تولید گندم کاهش خواهد یافت

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با اشاره به کیفیت باالی گندم های تولید داخل گفت: بر اساس محاسبات انجام شده باید  

  .تومان افزایش پیدا می کرد 1488درصد افزایش به  1۰قیمت گندم در سال جاری با حدود 

ارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، رحیم ز

 .در مورد کلیات تشکیل جلسه امروز این کمیته با موضوع بررسی مشکالت زنجیره گندم، آرد و نان توضیحاتی ارائه داد

عت، صبح دوشنبه در صحن کمیته اقتصاد مقاومتی با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صن 1۰این جلسه ساعت 

اصناف مرتبط با نان و آرد، نمایندگان کمیسیون های اقتصاد و کشاورزی و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و شبکه تحلیلگران 

زارع در این خصوص به فارس گفت: بخش کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که امنیت .اقتصاد مقاومتی برگزار شد

مواد خام و واولیه مورد نیاز بخش صنعت را فراهم می کند از سویی دیگر این بخش حدود یک غذایی جامعه را تامین می کند و 

 .چهارم اشتغال و بیش از یک سوم سهم صادرات غیرنفتی و یک چهارم تولید ناخالص داخلی را تامین می نماید

اص از های خبرخی خصوصیات و ویژگیرئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس تصریح کرد: بازار محصوالت این بخش به دلیل وجود 

جمله فصلی بودن، حجیم بودن، و فساد پذیری، وابستگی به شرایط آب و هوایی و همچنین منطقه ای بودن تولید، نسبت به محصوالت 

 وی ادامه داد: به همین دلیل نوسان در عرضه و تقاضای این محصوالت.تولیدی در بخش صنعت دارای نوسانات قابل توجهی است

موجب تغییرات قیمت و تهدیدی برای تولید محصوالت و امنیت غذایی جامعه و در برخی شرایط منجر به بحران می شود. بنابراین، 

بخش کشاورزی با داشتن مزیت های بالقوه طبیعی و همچنین دارا بودن نقش حساس در امنیت غذایی جامعه بیش از سایر بخش 

رد: از دیرباز دولت ها سیاست هایی را در مورد محصوالت کشاورزی در زمینه رشد تولید و صادرات زارع تاکید ک.ها نیاز به توجه دارد

 .و یا افزایش رفاه عمومی اتخاذ کردند که از جمله مهم ترین راهبردهای اقتصادی در این بخش، سیاست های حمایتی است

 های حمایتی دولت از تولید گندملزوم افزایش سیاست

های استان فارس در مجلس اظهار داشت: سیاست های حمایتی برای جبران عدم تعادل های ایجاد شده بین بخشنماینده مردم 

با تصویب قانون  1۳68آغاز شد و در سال  1۳6۰مختلف تولید، توزیع، مصرف و تجارت خارجی بخش کشاورزی از اواسط سال 

، سیاست خرید تضمینی از جمله سیاست های حمایتی است که به تضمین خرید محصوالت زراعی شکلی قانون مند یافت. از این رو

منظور اثرگذاری بر روند تولیدات، حمایت از تولید کنندگان داخلی و رفع وابستگی، بهبود وضعیت درآمد تولیدکنندگان، کاهش فقر، 

کی از اصلی ترین مواد غذایی رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفت: گندم ی.ایجاد اشتغال و تشویق صادرات اجرا شده است

درصد  6۳است که میزان تولید و نحوه قیمت گذاری آن برای دولتمردان همواره قابل اهمیت بوده است به نحوی که غالت حدود 

 .جیره غذایی روزانه خانوارهای ایرانی را تشکیل می دهد

 وابستگی مستقیم قیمت گندم با میزان تولید آن

سال گذشته تقریبا به یک شکل بوده است، تصریح  ۳ب و مشکالت پیش روی زنجیره گندم، آرد و نان طی زارع با بیان اینکه مصائ

کرد: در سال جاری این موضوع وارد مرحله ی جدیدی شده است به نحوی که طی سال های گذشته علیرغم تغییر جزیی قیمت 

 .گندم، اما قیمت نان تغییری نیافته است
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قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی قیمت گندم هر ساله باید حداقل به میزان نرخ تورم افزایش  وی افزود: هرچند بر اساس

پیدا کند، اما قیمت این محصول نیز در سال جاری علیرغم افزایش سایر هزینه های کشاورزان بدون تغییر باقی مانده است و مسلما 

 .سال های آینده خواهد شد عدم تغییر قیمت گندم منجر به کاهش تولید این محصول در

تقریبا به صورت یکسان تکرار شده  1۳9۷و  1۳86رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفت: تجربه خرید تضمینی در دو سال 

در آخرین آمار اعالم شده از سوی سازمان است، به نحوی که عدم تغییر قیمت این محصول تاثیری منفی بر میزان تولید آن داشته و 

 .درصد میزان تولید گندم نسبت به سال گذشته کاهش داشته است 14و بودجه تا اواخر تیرماه سال جاری حدود برنامه 

تومان  1488درصد افزایش به  1۰بر اساس محاسبات انجام شده باید قیمت گندم در سال جاری با حدود  :زارع همچنین افزود

 .مسئولین سازمان برنامه و بودجه اجرایی نشدافزایش پیدا می کرد که این موضوع به دلیل مخالفت 

نماینده استان فارس اظهار داشت: این در حالی است که اعضای محترم شورای اقتصاد دلیل اصلی عدم تغییر قیمت گندم را ناتوانی 

 .دولت در پرداخت یکجای پول کشاورزان و نیز ارزان بودن گندم های خارجی عنوان کرده بودند

اقتصادی مجلس تصریح کرد: بر اساس محاسبات انجام شده اگر دولت بخواهد همین میزان گندم را با احتساب نرخ عضو کمیسیون 

هزار میلیارد  11حدود  96هزار میلیارد تومان پرداخت کند در حالی که سال  19ارز آزاد از کشورهای دیگر تهیه کند باید حدود 

ه این موضوع عالوه بر تامین امنیت غذایی توانست نرخ اشتغال این بخش را در حد تومان به کشاورزان طی دو مرحله پرداخت شد ک

 .معقول حفظ و از تولید محصوالت آب بر جلوگیری کند

زارع گفت: در کمیته اقتصاد مقاومتی به این نتیجه رسیده شد که به دلیل اهمیت تولید گندم دولت محترم هر ساله بر اساس قانون 

 .ت کشاورزی قیمت این محصول را افزایش دهد تا امنیت غذایی کشور به خطر نیافتدتضمین خرید محصوال

 تاثیر باالی ارزش غذایی آرد و نان در سبد خانوارهای ایرانی

درصد  4۰رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در مورد مسائل مرتبط با آرد و نان نیز گفت: به طور متوسط خانوارهای شهری حدود 

درصد کالری مصرفی روزانه خود را از انواع نان به دست می آورند که با هر تصمیم دولت در این زمینه  6۰روستایی  و خانوارهای

وی ادامه داد: پرداخت یارانه های عمومی به جهت اینکه تمامی اقشار جامعه اعم از فقرا و ثروتمندان از آن بهره می .متأثر می شوند

 .بدون نیل به هدف ریشه کنی فقر می شود برند سبب ازبین رفتن منابع مالی

های انرژی بیشترین میزان یارانه پرداختی از سوی دولت را دارد، از زارع تاکید کرد: این موضوع با توجه به اینکه نان پس از حامل

کاال موجب کاهش شکل جدی به خود گرفت. مسلما افزایش قیمت هر  1۳89در سال « ها قانون هدفمندی یارانه» آذرماه با شروع 

رفاه مصرف کننده خواهد شد که در مورد نان بخش عمده این مصرف کنندگان از دهک های اول و دوم درآمدی هستند و این کاال 

معموال دولت ها در چنین مواردی سیاست های حمایتی مختلفی را اعمال  .در سبد غذایی آنان کاالیی ضروری محسوب می شود

 .می کنند

 ه گندم، آرد و نان بر خالف قانون به وزارت صمت واگذار شدمدیریت کارگرو

اقدام به تشکیل  9۳عضو کمسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت یازدهم به منظور بهبود وضعیت تولید آرد و نان از سال 

 .کارگروه ویژه ای به منظور بررسی وضعیت تولید و قیمت گندم، آرد و نان کرده است

م مسئولین هیات دولت از وظایف این کارگروه می توان به مدیریت، هدایت و تصمیم گیری در چگونگی اصالح وی گفت: طبق اعال

کیفیت و تعیین قیمت ها از جمله هزینه های تبعی و قیمت تمام شده و تهیه طرح جامع مرحله ای اصالح نظام یارانه گندم، آرد و 

 .نداران و کارگروه های استانی و نظارت بر بازرسی گندم، آرد و نان اشاره کردنان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات، عملکرد استا
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قانون برنامه پنجم  145قانون افزایش بهره وری و بند ب ماده  16قانون مهم تمرکز وظایف، ماده  ۳زارع ادامه داد: متاسفانه بر خالف 

یران به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت مهرماه سال گذشته توسط هیئت وز ۲6توسعه مدیریت این کارگروه در 

رئیس کمیته .بازرگانی خود واگذار کرد و اقتصادی امور معاون به را مسئولیت این حکمی در جاری سال نیز ایشان و واگذار شد 

زارت نان جزو اختیارات واقتصاد مقاومتی مجلس تاکید کرد: از آنجایی که بر اساس منطق تصمیم گیری، وظیفه تولید گندم، آرد و 

جهاد کشاورزی است بنابراین این وزارتخانه باید در این حوزه باید تعیین تکلیف کند به گونه ای که گزارش های واصله از میان 

نانوایان و آردسازان نشان دهنده عدم پاسخگویی هیچکدام از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و صمت در این مورد است که این 

 .نشان دهنده انتصاب غیرکارشناسی دولت است که باید هر چه سریعتر بر اساس قوانین نام برده شده اصالح شودموضوع 

 کنندگانلزوم اصالح پرداخت یارانه به نانوایان و مصرف

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: همچنین دیگر مشکل این بخش طی سال های گذشته عدم تغییر قیمت نان علیرغم 

تاکنون قیمت نان هیچ تغییری نداشته و حتی اوایل آذرماه  1۳9۳ای که از سال فزایش دیگر هزینه های جاری نانوایان است به گونها

های قبلش افزایش داد، پس از چند روز با دستور رئیس جمهور این مصوبه سال گذشته که ستاد تنظیم بازار نرخ نان را نسبت به سال

 .ها به قبل برگرددها اعالم شد که قیمتلغو شد و به نانوایی

وی گفت: از آنجایی که تخصیص یارانه به صنعت آرد و نان معموال به صورت ناکارآمد صورت می گیرد، نیاز است تا دولت برنامه ی 

جهت ایجاد  ویژه ی خود را به منظور کاهش یارانه پرداختی به این بخش و در عوض اعطای همین میزان یارانه به مصرف کنندگان

 .رقابت در بین صنایع این بخش ارائه کند تا از این طریق کیفیت آرد و نان های تولید شده افزایش یابد

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس تصریح کرد: هر چند باید بین یارانه پرداختی به نان و گندم تفکیک قائل شد، اما دولت دوازدهم 

یارانه را در بندی مشترک قرار داد و میزان یارانه خود از بخش های گندم، آرد و نان را بدون در الیحه بودجه سال جاری این دو 

 .توجه به قیمت نان و یارانه پرداختی به مصرف کنندگان کاهش داد

ات انه اقداموی گفت: از سویی دیگر و با توجه به اهمیت قیمت و یارانه نان در سفره خانوار الزم است قبل از کاهش مجدد یا حذف یار

این نماینده مجلس اظهار داشت: سیاست افزایش پرداخت نقدی به خانوار جهت جبران کاهش رفاه، می تواند .کارشناسی انجام گیرد

یکی از راهکارهای افزایش قدرت خرید خانوارهای کم درآمد باشد، اما تجربه فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها نشان می دهد این 

در به جبران بخشی از رفاه ازدست رفته مصرف کنندگان است و می تواند سبب کاهش واقعی مصرف نان در دهک سیاست تنها قا

 .های پایین درآمدی شود

زارع افزود: عالوه بر این، کاهش ضایعات نان که به عنوان یکی از اهداف کاهش یارانه در این بخش عنوان شده است، باید به طور 

تمرکز بر روش های بهینه پخت نان و افزایش سهم نان های صنعتی در سبد خانوار، می تواند در نیل  .یردجدی مورد پیگیری قرار گ

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی در پایان از ادامه پیگیری های کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس برای حل مشکالت .به این هدف مؤثر باشد

 .دزنجیره گندم، آرد و نان در هفته های آتی خبر دا

https://www.farsnews.com/news/1۳9۷۰5۰8۰۰1114/%D8%B۳%D8% 
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 خرید تضمینی  
 فارس - ۹۷/۰۵/۰8 : تاریخ

 درصد پول گندمکاران پرداخت شد ۵۰استان کشور/  ۳۱میلیون تن گندم در  ۷.۵خرید تضمینی 

استان کشور به نرخ تضمینی خریداری  ۳1میلیون تن گندم از  ۷.5مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تا امروز  

  .شده که خوزستان بیشترین رتبه تولید گندم را دارد

آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم گفت: از ابتدای  وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در موردسید مؤمن نیافر در گفت

 .استان کشور خریداری شده و در اوج خرید گندم مناطق سردسیر هستیم ۳1میلیون تن گندم از  ۷.5فصل برداشت تا کنون حدود 

هزار تن و  95۰هزار تن، گلستان با  1۳6م را مربوط به استان خوزستان با یک میلیون و وی بیشترین میزان خرید تضمینی گند

هزار تن عنوان کرد و گفت: البته خرید تضمینی از استان فارس همچنان ادامه دارد که به این رقم اضافه خواهد  65۰استان فارس با 

نکه اکنون بیشترین حجم خرید تضمینی گندم مربوط به استان مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان ای.شد

کردستان، مناطق شمالی کرمانشاه، خراسان شمالی، آذربایجان غربی و شرقی، همدان و زنجان است، خاطرنشان کرد: افرادی که تا 

بینی ما این است که اند و پیشدرصد بهای گندم خود را دریافت کرده 5۰اند، پایان تیرماه گندم خود را تحویل مراکز خرید داده

وی در مورد نحوه پرداخت بهای گندم و آخرین .میلیون تن گندم به روش خرید تضمینی داشته باشیم 9امسال مانند سال گذشته 

ران اگونه توضیح داد: طبق قول آقای نوبخت رئیس ازمان برنامه و بودجه تمام مطالبات گندمکزمان تسویه حساب با گندمکاران هم این

نیافر .دشوها به مرور انجام میشود، اما این بدان معنا نیست که تا آن زمان ریالی پرداخت نکنیم، بلکه پرداختتا آبانماه تسویه می

به گزارش .این را هم گفت که روش تأمین اعتبار از طریق چند بانک عامل، خزانه دولت و نقدینگی خود شرکت بازرگانی دولتی است

سال گذشته تسویه مطالبات گندمکاران به دلیل کمبود بودجه در دولت با تأخیر انجام شد تا حدی که دولت مجبور فارس، طی دو 

 .شد برای تسویه و پرداخت بدهی خود به گندمکاران دست به انتشار اوراق سلف موازی بزند

//www.farsnews.com/news/https:1۳9۷۰5۰8۰۰۰4۰6/%D8%AE 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۴تاریخ: 

میلیون تن رسید/ ممنوعیت صادرات آرد و گندم عاملی برای بازگشت آرامش به چرخه  ۸خرید تضمینی گندم به مرز 

 خرید

میلیارد تومان از کشاورزان خریداری  1۰6میلیون تن گندم با ارزش بیش از  8حدود یک مقام مسئول گفت:براساس آخرین آمار 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار.شده است

میلیون تن  8درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: براساس آخرین آمار تاکنون قریب به ،باشگاه خبرنگاران جوان

وی افزود: اگرچه شرایط کنونی استان های .ان از کشاورزان خریداری شده استتوم میلیارد 1۰6 از بیش بر بالغ  با ارزش گندم

نسبت به مدت مشابه سال قبل است، اما برای اعالم دقیق میزان تولید  خرید تضمینی گندم و تولید  سردسیری حاکی از افزایش

درصد  5۰خبر داد و گفت: همچنین  مطالبات گندمکاراندرصد اولیه  5۰ایمانی از پرداخت .باید تا پایان فصل برداشت منتظر ماند

 .خرداد ماه گندم تولیدی خود را تحویل دادند،در حال پرداخت استمطالبات دوم گندمکارانی که تا 

 کشاورزان/کیفیت گندم تولیدی افزایش یافتهزارتن گندم از  ۵۰۰میلیون و  ۷بیشتر بخوانید:خرید 

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در پاسخ به این سوال که آیا هنوز گندم تولیدی کشاورزان توسط مرغداران و دالالن خریداری 

و شرایط بحرانی نوسان نرخ ارز،آرامش به چرخه خرید تضمینی  ممنوعیت صادرات آرد و گندممی شود، بیان کرد:با توجه به 

 .گندم بازگشته است به طوریکه تمامی کشاورزان گندم تولیدی خود را به دولت تحویل می دهند

میلیون تن  9میلیون تن و خرید تضمینی  1۲تا  11.5به گفته وی پیش بینی می شود که تا پایان فصل زراعی تولید گندم به مرز 

 .داشت نخواهیم واردات به نیازی  سد که با وجود ذخیره سازی مطلوب گندمبر

اخیر  طی سه سال نرخ خرید تضمینی گندمرئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در پایان تصریح کرد: با وجود اجحاف در اعالم 

لحاظ شود چرا که بی توجهی به این موضوع  از کشاورزان، انتظار می رود که در سال زراعی جدید تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی

 تحمای که است درحالی این و  و پرداخت تورم از جیب کشاورزان هشدار جدی برای وابستگی کشور به واردات گندم به شمار می رود

 .دم را به همراه داردگن جمله از کشاورزی مختلف محصوالت خوداتکایی ضریب افزایش بخش، این از حداقلی

https://www.yjc.ir/fa/news/66۲۲4۷8/%D8%AE%D8%B1%DB% 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6615377/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-500-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/6622478/%D8%AE%D8%B1%DB%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 خشکسالی
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۲تاریخ: 

 انتقاد از سرانه مصرف باالی روغن در ایراندرصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شد/  70

درصد این رقم به کشاورزان پرداخت شده  ۷۰هزارتن کلزا از کشاورزان خریداری شده و معادل  ۳۲5یک مقام مسئول گفت: تاکنون 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت.است

 ۳۲5رسد، اظهار کرد: براساس آخرین آمار هفته آینده به پایان می برداشت کلزابا اشاره به اینکه  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شده  ۷۰میلیارد تومان معادل  6۷4هزارتن کلزا از کشاورزان خریداری شد که تاکنون بیش از 

د، اما به سبب خسارت سرمازدگی اخیر هزارتن برس ۳5۰شد که تولید کلزا به بیش از بینی میبه گفته وی، اگرچه امسال پیش.است

 .هزارتن تا پایان فصل برداشت خواهد رسید ۳۳۰این میزان به 

هزارتن کنجاله از  ۲۰5هزارتن روغن استحصال خواهد شد، بیان کرد:  1۳۰مهاجر با اشاره به اینکه امسال از مجموع تولید کلزا 

جویی میلیون دالر صرفه 45۰شود که این امر د نیاز از منابع داخلی تأمین میمور روغندرصد  18تا  16شود و های کلزا تولید میدانه

های روغنی ادامه داد: براساس قانون خریدتضمینی، دولت همه ساله باید قیمت مجری طرح دانه.ارزی را به دنبال خواهد داشت

اخیر قیمت این محصول را بر مبنای قانون  تضمینی محصوالت را نسبت به تورم افزایش دهد و این درحالی است که در چند سال

رود امسال این رقم جبران شود تا کشاورزان به سمت و سوی محصوالت بازار پسند و غیر استراتژیک که ایم، انتظار میافزایش نداده

دارد، اما نظر برآن است های روغنی به میزان واردات روغن خام بستگی به گفته وی، میزان واردات دانه.مورد نیاز کشور نیست، نروند

 1۲مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه متوسط سرانه روغن جهانی برای هر نفر .های روغنی افزایش یابدتا میزان واردات دانه

های وارداتی نسبت به داخلی و کیفیتی روغنکیلو است و به سبب بی ۲۰کیلو است، تصریح کرد: متوسط سرانه مصرف در ایران 

 .های قلبی باال استایش سرانه مصرف، میزان گرفتگی عروق و سکتهافز

https://www.yjc.ir/fa/news/6615181/۷۰%D-8%AF%D8% 
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 روغن
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 سالمت
 فارس - ۹۷/۰۵/۰8 : تاریخ

 نفر بر اثر ابتال به تب کریمه کنگو  ۵فوت  /اختصاصی فارس

مان در اثر ابتال به تب کریمه کنگو نفر از هموطنان 5طی چند ماه اخیر و با گرم شدن هوا  رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت:

  .جان خود را از دست دادند

وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، با توجه به گرم شدن هوا در مورد آخرین وضعیت تلفات انسانی پور در گفترفیعیعلیرضا 

 این اثر بر مانهموطنان از نفر 5 ،9۷ سال در اخیر ماه ۳ ،۲ طی هوا شدن گرم با: کرد خاطرنشان  ناشی از بیماری تب کریمه کنگو

 .اندت درمان قرار گرفته و بهبود یافتهتح بودند شده مبتال که نفر 45 و کرده فوت بیماری

هایی که درگیر این بیماری شدند را مازندران، سیستان و بلوچستان، همدان، کرمانشاه و گیالن اعالم کرد و افزود: تأکید وی استان

د و ای ندارام مبتال به این بیماری اصال نشانهمؤکد داریم که هموطنان به هیچ عنوان ذبح غیربهداشتی دام را انجام ندهند چرا که د

 .شودپس از ابتالی فرد عالئم بیماری مشخص می

رئیس سازمان دامپزشکی کشور به افرادی که در تماس مستقیم با دام هستند توصیه کرد تا ترجیحاً از تماس مستقیم با کنه یا دام 

ه قرار است ذبح شود تحت معاینه دامپزشک قرار گیرد تا در صورت خودداری کنند و افزود: ترجیح ما این است که هر دامی ک

 .مشکوک بودن بیماری از جمله تب کریمه کنگو از تماس با آن یا ذبح آن خودداری شود

نه دهنده آن کبه گزارش خبرنگار فارس، تب کریمه کنگو بیماری ویروسی مشترک بین انسان و دام سبک است که عامل انتقال

 .گیردر ساله با گرم شدن هوا این بیماری شدت میباشد و همی

https://www.farsnews.com/news/1۳9۷۰5۰8۰۰۰۲۲6/%D9%81%D9%8 
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰8تاریخ: 

 بیماری تب کریمه کنگو در تهران نداشتیم/هشدارهای دامپزشکی را جدی بگیریدموردی از 

 .یک مقام مسئول گفت:تاکنون موردی از بیماری تب کریمه کنگو از طرف وزارت بهداشت در استان تهران گزارش نشده است

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  اصغر برائی نژاد رئیس اداره کل دامپزشکی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار

از طرف وزارت بهداشت در استان تهران گزارش نشده  تب کریمه کنگوبا بیان اینکه تاکنون موردی از بیماری  ،خبرنگاران جوان

است، اظهار کرد: تشدید نظارت بهداشتی در زنجیره کشتارگاه ها ، تجهیز کشتارگاه به سیستم پیش سرد و رعایت شرایط پیش سرد 

 .ن بیماری به شمار می رودبا ای مقابله برای دامپزشکی  ساعت قبل از عرضه به بازار از مهم ترین اقدامات سازمان ۲4الشه به مدت 

در کشتارگاه های استان تهران با نظارت دامپزشکی کشتار و با  دام سبک و سنگین هزار راس 45۰وی افزود: در چهارماهه امسال 

 .رعایت شرایط پیش سرد به بازار عرضه شد که خوشبختانه با رعایت این موارد مورد خاصی ایجاد نشد

ای جلوگیری از شیوع بیماری تب کریمه کنگو، سم پاشی علیه کنه ها در فضای دامداری صورت گرفت، برائی نژاد با بیان اینکه بر

هزار راس دام علیه کنه ها  1۲5هزار متر مربع فضای دامداری و همچنین  6۰۰گفت: تا کنون در استان تهران در سطحی حدود 

 .نیست سازمان  قدام به سم پاشی کردند که در آمارمورد سم پاشی قرار گرفتند،ضمن آنکه صاحبان دامداری خود نیز ا

این مقام مسئول با اشاره به اینکه کماکان در فصل گرما احتمال طغیان کنه ها وجود دارد، بیان کرد: براین اساس به افراد توصیه 

از مکان های غیر مجاز و همچنین کشتار غیر مجاز دام اجتناب کنند،ضمن آنکه از مصرف  خرید گوشت و جگراکید می کنیم که از 

 .خام و نیمه پخته جگر که می تواند خطر آفرین باشد،پرهیز شود و حتما به صورت کامال پخته مورد استفاده قرار گیرد

هران کشتارگاه دام نداریم، تصریح کرد: با همکاری رئیس اداره کل دامپزشکی استان تهران در پایان با بیان اینکه در سطح شهر ت

شهرداری تهران سه مرکز قربانگاه دام راه اندازی کردیم تا نذورات مردم تحت نظارت بهداشتی دامپزشکان ذبح شود تا مخاطره به 

 .حداقل برسد

/www.yjc.ir/fa/news/https:/66۰98۳۲/%D9%85%D9%88%D8%B1%D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/6609832/%D9%85%D9%88%D8%B1%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۱4یک شنبه 

 آسا برای مقابله با گرمازدگیدو نوشیدنی معجزه

شیرین  هاینوشیدنی متخصص تغذیه با اشاره به لزوم تأمین آب بدن برای مقابله با گرمازدگی گفت: در فصل تابستان از مصرف <غذا و تغذیه

 .پرهیز کنید

های مفید در فصل تابستان و راهکارهای مقابله با گرمازدگی اظهار داشت: مصرف شربت خاکشیر و تخم شربتی در فصل در ارتباط با نوشیدنی 

ح و ویتامین بدن را که از شود و این دو نوع شربت عالوه بر نگهداری آب بدن و رفع عطش، امالتابستان جهت مقابله با گرمازدگی توصیه می

وی افزود: تخم شربتی و خاکشیر قابلیت نگهداری آب در بدن را داشته و آرام آرام امالح و آب بدن  .کندروند، تأمین میطریق تعریق از دست می

  .کند، بنابراین جهت رفع تشنگی و مبارزه با گرمازدگی بسیار مناسب هستندرا آزاد می

بهترین  تأکید بر اینکه افراد باید در فصل تابستان مایعات فراوان نوشیده تا آب و الکترولیت بدن تأمین شود، عنوان کرد:این متخصص تغذیه با 

شود، چرا که عالوه بر ایجاد عطش، های شیرین در این فصل توصیه نمیشربت خاکشیر و تخم شربتی است، همچنین نوشیدنی نوشیدنی آب،

  .چاقی نیز به همراه دارد

تواند در مقابله با گرمازدگی بسیار حائز اهمیت باشد، بنابراین مصرف روزانه آن برای صفوی گفت: همچنین استفاده از لیموترش در شربت می

  .شودافراد توصیه می

px?Id=http://www.foodpress.ir/Post.as4e1۷1feab9۷64ddf8df4 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۱۰چهار شنبه 

 ماده غذایی برای تقویت موها ۶

 تواند بسیار ناخوشایند باشد بهظاهر مو تأثیر زیادی در ظاهر فیزیکی افراد و میزان اعتماد به نفس دارد، به طوری که ریزش مو می <غذا و تغذیه

 .ویژه اگر راهی برای جایگزینی موی از دست رفته وجود نداشته باشد

برای رفع  (hair loss)کننده های طبیعی ریزش مودرمان  .در واقع، تغذیه نامناسب، از جمله کمبود ویتامین، عامل مهمی در ریزش مو است

 .شوندیابد، وارد عمل میاکسیداتیو که با سن افزایش میی مشکل، مانند تنظیم سطح هورمون بدن و یا مبارزه با استرس ریشه

روند. رسانند اما این در حالی است که اکثر مردان با نوعی ریزش مو از دنیا میدرصد از زنان با سری پرمو عمرشان را به پایان می 45کمتر از 

ند و بیشتر از همیشه، به طور مداوم محصوالت جدیدی را کنندگان تمایل به داشتن ظاهری جوان دارداند که مصرفصنعت مراقبت از مو می

های الزم برای ها افزایش رشد موها است. قبل از اینکه پول خود را برای این محصوالت، خرج کنید، ابتدا این ویتامیندهند که هدف آنارائه می

های مختلف ژنتیکی، هورمونی و محیطی مل مکانیزمحقیقت این است که ریزش مو یک فرایند پیچیده است که شا.رشد مو را امتحان کنید

ل بیرونی ژنتیکی و عوامهای ژنتیکی و اپیاست. درست مانند پوست، فولیکول مو در معرض پیری ذاتی و بیرونی است. عوامل ذاتی شامل مکانیزم

دهد. خوشبختانه، این کمبود امین نیز رخ میگاهی اوقات از دست دادن مو به علت کمبود ویت.شامل سیگار کشیدن و اشعه ماوراءبنفش هستند

 اکسیدانیها دارای خواص آنتیها اصالح شود. برخی از ویتامینتواند با افزودن غذاهای غنی از ویتامین به رژیم غذایی یا استفاده از مکملمی

 .شوندهای بدن می ادل سطح هورمونها باعث تعکنند و بعضی از ویتامینهستند که به مبارزه با عوامل بیرونی ریزش مو کمک می

 :تری داشته باشید، این مواد مغذی را امتحان کنیدتر و پرپشتخواهید موهای ضخیماگر می

 روغن ماهی .1

ها بر سالمت پوست و مو های غنی از انواع مختلف اسیدچرب به طور گسترده در هر دو مطالعات حیوانی و انسانی برای ارزیابی اثرات آنروغن

تواند منجر به ریزش مو شود(، خواهد که می)باعث تغذیه مو، ضخیم شدن مو و کاهش التهاب  ۳های امگا مورد استفاده قرارگرفته است. چربی

 .به همین دلیل است که روغن ماهی یکی از شش ماده مغذی مهم برای رشد موهاست شد.

 1۲۰ها را بر ریزش مو ارزیابی کرد. در مطالعه به صورت تصادفی، اکسیدانو آنتی 6، امگا ۳یک مطالعه، اثرات یک مکمل شش ماهه دارای امگا 

های مو له اول، تغییر در تراکم مو، و در پایان مرحله دوم، تغییر در درصد فولیکولزن سالم با الگوی ریزش مو زنانه شرکت کردند. در پایان مرح

 .و میزان رشد در موها مشاهده شد

ای در گروه تکمیلی نشان داد. رشد مو در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته و العادهها، پیشرفت فوقپس از شش ماه درمان، ارزیابی عکس

 .درصد( را گزارش کردند 87)درصد( و تراکم مو  86نندگان کاهش ریزش مو و همچنین بهبودی در قطر مو )کدرصد از شرکت 89.9

مثل ماهی قزل آال، ماهی تن، ماهی سفید، ساردین، زرده تخم مرغ و گردو به کاهش التهاب و متعادل کردن  ۳خوردن غذاهای حاوی امگا 

کنید، یک تا دو کپسول یا یک قاشق غذاخوری از یک مصرف نمی ۳افی از غذاهای دارای امگا اگر به اندازه ک .کندها کمک زیادی میهورمون

شود، مصرف کنید. اگر از قبل از که باعث اختالالت مو می (Inflammation)مکمل غذایی روغن ماهی را به میزان الزم برای کاهش التهاب

کنید، قبل از استفاده از روغن ماهی موضوع را با پزشک یا داروساز در میان بگذارید، کننده خون، از جمله آسپیرین، استفاده میداروهای رقیق

 .زیرا ممکن است خونریزی را افزایش دهد

 روی .2

ه دترکیبات خوراکی روی برای چند دهه است که به منظور درمان اختالالتی مانند تلوژن افلوویوم و آلوپسی آرئاتا دو فرم از ریزش مو، استفا

های گذارد. روی، یک کوفاکتور ضروری برای چندین آنزیم است و در بسیاری از فعالیتد. زیرا روی، بر سالمت فولیکول مو اثر مثبت میشومی

ترمیم کننده پرسرعت فولیکول مو است. تحقیقات برای اساسی در فولیکول مو دخالت دارد. این ماده یک بازدارنده قوی تخریب فولیکول و یک 

یار دهند که یک راه معالجه بسبرند، درمان با سولفات روی خوراکی را پیشنهاد میافراد مبتال به آلوپسی آرئاتا که از کمبود روی رنج میبرخی از 

 .مؤثر است
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ش موی در یک مطالعه، دانشمندان به ارزیابی نقش روی در چهار نوع از ریزش مو شامل، آلوپسی آرئاتا، الگوی ریزش موی مردانه، الگوی ریز

رکدام ماری هزنانه و تلوژن افلوویوم پرداختند. در همه افراد مبتال به این چهار نوع ریزش مو، میزان روی بسیار کمتر از گروه کنترل بود. آنالیز آ

ر آمد که اختالل د ها، این فرضیه به دستها، کمبود غلظت روی را نشان داد، به خصوص در گروه مبتال به آلوپسی آرئاتا. طبق دادهاز این گروه

 .کندمکانیسم روی، نقش کلیدی در ریزش مو ایفا می

فرد مبتال به آلوپسی آرئاتا، که دچار کمبود روی بودند،  15ای مکمل روی در هفته 1۲ها، اثر درمانی مصرف در یک تحقیق دیگر، درماتولوژیست

نات روی، بدون هیچ روش درمانی دیگر، داده شد. سطح روی قبل و بعد از بیمار مکمل خوراکی گلوکو 15را مورد ارزیابی قرار دادند. به این 

 .گیری شده و سپس مقیاس چهارگانه رشد مو برای ارزیابی اثر درمانی استفاده شدمصرف این مکمل اندازه

درصد( مشاهده شد.  66.۷مار )بی 15مورد از  9بعد از درمان، سطح سرمی روی به میزان قابل توجهی افزایش یافت و اثرات درمانی مثبت در 

محققان نتیجه گرفتند که مکمل روی باید توسط بیماران مبتال به آلوپسی آرئاتا که دارای سطح پایین روی سرمی هستند، و حتی در درمان 

ن یل روی یکی از مهمتریاند، به عنوان داروی کمکی، استفاده شود. به همین دلهای درمانی سنتی را تجربه نکردهبیمارانی که نتایجی از روش

 .مواد مغذی برای رشد مو است

 (B5 بیوتین و) B-Complex ویتامین .3

گیرند. بیوتین برای ترمیم موهای های جایگزین برای ریزش مو مورد استفاده قرار میبه عنوان درمان (B5 بیوتین و پانتوتنیک اسید )ویتامین

از  B5 ، قرار گرفتن در معرض آفتاب، خشک کردن و اتو کردن زیاد موها، مؤثر است. ویتامینآسیب دیده به علت استفاده بیش از حد از شامپو

 .کند که در کمک به رشد مو مؤثر هستندغدد آدرنال پشتیبانی می

موی سر فرد را بررسی  الیافای توانایی ترکیبی از پانتنول، آنالوگ الکلی پانتوتنیک اسید، را بررسی کرد تا بتواند تأثیر بر روی قطر و رفتار مطالعه

پذیری کند. درمان به طور قابل توجهی افزایش قطر مو و پدید آمدن قسمت انتهایی مو در کف سر را نشان داد. این ترکیب همچنین قابلیت انعطاف

 .دهد، به این ترتیب موها قادر به مقاومت در برابر فشار، بدون شکسته شدن، هستندمو را افزایش می

لی کمبود بیوتین، ریزش مو است. کمبود آن ممکن است ناشی از سیگار کشیدن، اختالل در عملکرد کبد یا حتی حاملگی باشد. نشانه اص

طبیعی به علت تقسیم با سرعت زیاد  (Pregnancy)دهد که تعداد قابل توجهی از زنان کمبود بیوتین را در دوران بارداریتحقیقات نشان می

 .کنندرشد، تجربه می ها در جنین در حالسلول

 B5 و ویتامین (B7) کمپلکس را به صورت روزانه مصرف کنید یا بیوتین B برای جلوگیری از ریزش مو و افزایش قدرت مو، یک قرص ویتامین

و، حبوبات، آجیل از قبیل تخم مرغ، گوشت گاو، مرغ، آووکاد B5 را به طور جداگانه دریافت نمایید. خوردن مواد غذایی حاوی بیوتین و ویتامین

 .ها جلوگیری شودکند تا از کمبود این ویتامینزمینی نیز کمک میو سیب

 C ویتامین .4

های آزاد، های واکنش پذیر اکسیژن، یا رادیکالگونه .دهند که استرس اکسیداتیو نقش مهمی در روند پیری داردشواهد تجربی نشان می

 .آسیب برسانند DNA ها وها، پروتئینتوانند به طور مستقیم به غشاهای ساختاری سلولی، چربییپذیری هستند که مهای بسیار واکنشمولکول

های یابد، که منجر به آسیب ساختاراکسیدانی بدن کاهش میهای آنتیکند و میزان آنزیمهای آزاد افزایش پیدا میبا افزایش سن، تولید رادیکال

د، گرداکسیدان، با استرس اکسیداتیو که موجب ریزش و سفیدی موها میفعالیت به عنوان یک آنتی با C شود. ویتامینسلولی و پیری مو می

 .کندمبارزه می

مانند پرتقال، فلفل قرمز، کلم پیچ،  C های دارای ویتامینهای آزاد و محافظت از موها در برابر پیری، از خوراکیبرای جلوگیری از آسیب رادیکال

دو بار  C گرم ویتامینمیلی 1۰۰۰-5۰۰کسل، توت فرنگی، گریپ فروت و کیوی استفاده نمایید. اگر به مکمل نیاز دارید، کلم بروکلی، کلم برو

 .اکسیدان مصرف کنیددر روز به عنوان آنتی

 آهن .5
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کن است به آلوپسی آرئاتا، اند و برخی معتقدند کمبود آهن مممطالعات متعددی ارتباط بین کمبود آهن و ریزش مو را مورد بررسی قرار داده

 .آلوپسی آندروژنیک، تلوژن افلوویوم و ریزش موی پراکنده مربوط باشد

-ها یک مطالعه موردمحققان دانشگاه علوم پزشکی ایران ارتباط بین وضعیت آهن بدن و انواع مختلف ریزش مو را مورد بررسی قرار دادند. آن

زن  ۳۰ساله با کمبود آهن همراه است؟  45تا  15ه آیا اختالل ریزش موی تلوژن در زنان بین شاهدی تحلیلی را انجام دادند تا مشخص شود ک

 .زن بدون ریزش مو بودند ۳۰مبتال به این نوع ریزش مو و 

دن پروتئین در ب نفر از مبتالیان با این بیماری مواجه بودند. میانگین فریتین )یک 8بیمار مبتال به کم خونی فقر آهن،  9محققان دریافتند که از 

طالعه نشان تر بود. مکه به آهن وابسته است( در افراد مبتال به اختالل ریزش موی تلوژن نسبت به افراد بدون ریزش مو به طور قابل توجهی پایین

لیتر به گرم / میلییمیل ۳۰تر یا مساوی دهد که زنان مبتال به کمبود آهن در معرض خطر باالی ریزش مو هستند و سطح فریتین سرم پایینمی

 .شدت با ریزش موی تلوژن مرتبط است

ا ربرای تقویت رشد مو، غذاهای غنی از آهن مانند، اسفناج، سبزیجات رنگی، زرده تخم مرغ، استیک گوشت گاو، لوبیا چشم بلبلی و لوبیا سیاه 

مو شود، اطمینان حاصل کنید که میزان توصیه شده روزانه  که کمبود آهن ممکن است منجر به ریزشبه رژیم غذایی خود اضافه کنید. از آنجایی

 .آوریدخود را با خوردن غذاهای غنی از آهن و مصرف مولتی ویتامین روزانه به دست می

نِ شوید. بیماران که به درمابا این حال، از مصرف بیش از حد آهن خودداری کنید. در غیر این صورت دچار افزایش بیش از حد آهن در بدن می

 .های بیشتری انجام دهند تا دیگر علل کمبود آهن و ریزش مو مشخص شوددهند باید آزمایشجایگزین آهن پاسخ نمی

 D ویتامین .6

هورمونی است که نقش مهمی در هوموستازیس کلسیم، تنظیم ایمنی و تمایز  D های مو بسیار حساس به هورمون هستند و ویتامینفولیکول

 ، مقاوم در برابر ویتامینD علمی، این طور شناخته شده است که آلوپسی آئورتا معموالً در بیماران مبتال به کمبود ویتامین سلول دارد. در دنیای

D و یا در افراد دچار جهش گیرنده ویتامین D کندبروز پیدا می. 

آلوپسی آرئاتا دخالت دارد. در یک مطالعه مقطعی های خودایمنی، از جمله در انواع بیماری D دهد که سطح کافی ویتامینتحقیقات نشان می

در  D ویتامینهیدروکسی -۲5فرد سالم انجام شد سطح سرمی  58بیمار مبتال به ویتیلیگو و  44بیمار مبتال به آلوپسی آرئاتا،  86که بر روی 

 .افراد سالم بود داری کمتر از بیماران مبتال به ویتیلیگو وبیماران مبتال به آلوپسی آرئاتا به طور معنی

زدایی کنید. در توانید بدن خود را با خورشید سماست و شما می D قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید بهترین راه برای جذب ویتامین

در بازسازی  D یناستفاده موضعی از ویتام .را جذب کنید D هزار واحد ویتامین 1۰دقیقه زیر نور خورشید قرار بگیرید تا حدود  15تا  1۰حدود 

توانید از مواد غذایی غنی از بدن همچنین می D اختالالت چرخه مو در بیماران مبتال به آلوپسی آرئاتا نیز نقش دارد. برای افزایش ویتامین

 .های پورتابلال کمک بگیریدخالی، ماهی قزل آال، ماهیان دریایی، قارچ مایتک و قارچمانند چاودار، ماهی خال D ویتامین

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d4d1a66ad۳f6 
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 سیب زمینی
 ایران اکونا - ۱۳۹۷مرداد / /  ۰8دوشنبه , 

 سیب زمینی که روی دست کشاورزان ماند

 .های تولیدیمان روی دستمان ماندسیب زمینی یک کشاورز سیب زمینی کار چالدرانی گفت: سال گذشته

 اورزانکش دست روی محصوالت بیشتر و نداشته شهرستان کاران زمینی سیب از حمایتی هیچ کشاورزی جهاد: افزود  قربان محمودی

زمینی، افزایش افزایش قیمت بذر سیب  .محمودی ادامه داد: شغل اصل من کشاورزی است و منبع درآمد دیگری ندارم.ماند منطقه

دستمزد کارگران، افزایش کرایه ماشین آالت کاشت و برداشت سیب زمینی و قیمت پایین خرید سیب زمینی از کشاورزان باعث 

 .شده کاشت سیب زمینی در سال های اخیر برای کشاورزان منطقه مقرون به صرفه نباشد

رسد، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه تومان سر زمین به فروش می 1۲۰۰تا  8۰۰این کشاورز با اشاره به اینکه سیب زمینی با قیمت 

ای مدون برای خرید سیب زمینی ندارند، کشاورزان سیب زمینی کار برای اینکه محصوالت روی دستشان نماند جهاد کشاورزی برنامه

نتوانستند محصول سیب زمینی خود وی گفت: در سال گذشته برخی کشاورزان .فروشندسیب زمینی را با قیمت کمتر به دالالن می

وی در خصوص عمده دغدغه .را سر موقع و با قیمت مناسب بفروشند به همین علت سیب زمینی ها در انبار ها انباشته و از بین رفتند

 های کشاورزان سیب زمینی کار اظهار کرد: اگر جهاد کشاورزی در خصوص تامین بذر سیب زمینی، کود شیمیایی، ماشین آالت و

خرید سیب زمینی به کشاورزان کمک کند قیمت تمام شده کاشت محصول کمتر شده و کشت سیب زمینی برای کشاورز به صرفه 

این کشاورز ادامه داد: شغل بیشتر مردم منطقه کشاورزی است و حمایت نشدن کشاورزان باعث می شود مردم منطقه .خواهد بود

 .مشکالت زیاد اجتماعی و اقتصادی روبرو شوندبرای کار به مرکز استان مهاجرت کرده و با 

http://iranecona.com/85849/%D8%B۳%DB%8C% 8%B۲%D9%85%DB% 
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 شیالت
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۹ : تاریخ

 سختگیرانه است/ واردات تخم ماهی آلوده بعید استنظارت بر واردات تخم چشم زده ماهی 

رئیس دامپزشکی کشور روند نظارت بر واردات تخم چشم زده ماهی را تشریح کرد و گفت: از مبدا وارداتی تا مرز کشور نمونه برداری  

  .انجام می شود و تخم ماهی چشم زده پس از طی مراحل قرنطینه وارد مزارع پرورش ماهی می شود

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه ظاهرا برخی واردکنندگان تخم چشم زده پور در گفتا رفیعیعلیرض

کنند که درنهایت منجر به بروز بیماری در مزارع پرورش ماهی کیفیت وارد کشور میکنند و محصول بیهایی میماهی شیطنت

کند روند نظارت بر واردات این محصول را تشریح کرد و گفت: الت وارداتی نظارت میشود و این سازمان چگونه بر این محصومی

برای واردات موجودات زنده و محصوالت خام دامی دارد و اگر قرار باشد از هر  (IHR)کشور ما ضوابط و مقررات بهداشتی خاصی 

  .کنیمعالم میکشوری این گونه محصوالت وارد شود ضوابط بهداشتی خود را به کشور مبدا ا

میلیون قطعه از این محصول ثبت  ۳5۰زده ماهی اشاره کرده و گفت: سال گذشته سفارش برای واردات تخم چشم وی به آمار ثبت

توانیم از کشورهای مختلفی میلیون قطعه آن وارد کشور شده است و طبق ضوابط بهداشتی ما می ۲5۰سفارش شده که از این میزان 

  .ها کشور دیگر وارد شوددانمارک و ده از جمله فرانسه،

رفیعی پور با تاکید بر اینکه قبل از آنکه محصولی مانند تخم چشم زده ماهی از هر کشوری بخواهد وارد شود ابتدا آزمایشات الزم 

راکز یت پروانه مشود و پس از تایید آنها نمایندگان سازمان دامپزشکی در کشور مبدا حضور یافته وضعتوسط کشور مبدا انجام می

  .کنند تا با ضوابط کشور مبدا مطابقت داشته باشدتولید را بررسی کرده و کیفیت محصول را ارزیابی می

رئیس دامپزشکی کشور این را هم گفت که به محض ورود محصول به داخل کشور یکسری اقدامات مرزی داریم که به محض ورود 

زده ماهی موجودی حساس و زنده است از طریق فرودگاه امام و به صورت که تخم چشم به خاک کشور باید انجام شود و از آنجایی

شود و پس از آن وارد شود تا وقت و زمان را از دست ندهیم. در فرودگاه ابتدا مدارک اصلی کشور مبدا کنترل میهوایی وارد می

چشم زده ماهی به مراکز قرنطینه تحت نظارت سازمان  شود و پس از آن تخمشوند و آزمایشات انجام میبرداری میمرحله نمونه

وی تصریح کرد: پس از آنکه صحت و سقم شرایط بهداشتی محصوالت وارداتی تایید شد این محموله  .شوددامپزشکی ارسال می

  .اجازه انتقال به مراکز پرورش ماهی در سراسر کشور را خواهد داشت

ه ممکن است تخم چشم زده ماهی که بیماری به همراه داشته باشد هم بعید نیست ولی رفیعی پور این موضوع را هم تایید کرد ک

ایم بخواهد زیر سوال برد در مسیر مبدا ورودی به قرنطینه اینکه روند نظارت و ممیزی که ما برای واردات این محصول انجام داده

 ش ماهی و شیوع بیماریپرور مزارع برای گذشته هایالس طی که اتفاقی کشور دامپزشکی رئیس به گفته .افتدکمترین اتفاق می

VHS آال را در شرایط کامال بحرانی قرار داد ولی با اقدامات سختگیرانه از این بحران عبور کردیم و اکنون در رخ داده صنعت قزل

ارش یک کانون بیماری در آال اطمینان خاطر داد که در صورت گزدهندگان ماهی قزلوی به پرورش.بریمشرایط عادی به سر می

کنند که معموال دالیل فیزیکی مزارع پرورش ماهی ناظران سازمان دامپزشکی در محل حضور یافته و علت بروز مشکل را ردیابی می

  .مانند خاک، آب یا هر چیزی دیگری باشد را مورد ارزیابی قرار داده و مشخص کنند

شود که عمده هزار تن ماهی پرورشی در کشور تولید می 451شاره کرد و گفت: ساالنه رفیعی پور به آمار پرورش ماهی در مزارع هم ا

  .هزار تن آن مخصوص به میگو است ۳۲آال است و آن ماهی قزل

https://www.farsnews.com/news/1۳9۷۰5۰9۰۰۰566/%D9%86%D8%B 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۹تاریخ: 

 های هوادهی یک راه برای کاهش مصرف آب/ پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی نگران نباشندتوسعه سیستم

ایان پدهندگان ماهیان گرم آبی تا گونه نگرانی برای پرورشهای مکانیزاسیون جای هیچصالحی گفت: با توجه به بکارگیری سیستم

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفت.سال نیست

ه ب پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی در پاسخ به این سوال که با وجود اخطارهای مکرر آبفای منطقه خوزستان، وضعیت ،جوان

ی هایرسد، اظهار کرد: با توجه به شرایط بحرانی آب در خوزستان و اخطارهای مکرر سازمان آب به پرورش دهندگان، پیگیریکجا می

ریاست جمهوری با حضور مقامات وزارت جهاد، وزارت صمت، وزارت نیرو، سازمان حفاظت صورت گرفت و در نهایت کارگروه ویژه 

 .محیط زیست و وزارت کشور تشکیل شد و حل مشکالت کم آبی در این منطقه در دستور کار کمیته قرار گرفت

فت، خوبشختانه تاکنون مشکلی ای که با حضور استانداری خوزستان برگزار شد و موضوع مورد بررسی قرار گروی افزود: در جلسه

دهندگان در حوزه کار پیش نیامده است و باید تالش کنیم تا با مدیریت صحیح، مصرف آب در این منطقه را کاهش برای پرورش

رو هستند و در سایر حوزه ها روبه کمبود آببه گفته صالحی، پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی در حوزه کارون با مشکل .دهیم

های مکانیزاسیون در دستور کار های هوادهی و سایر سیستمرئیس سازمان شیالت ادامه داد: استفاده از سیستم.وجود نداردمشکلی 

های صورت به گفته معاون وزیر جهادکشاورزی با توجه به پیگیری.است و انتظار می رود با کاهش مصرف آب امسال را به پایان رساند

 .دهندگان ماهیان گرم آبی تا پایان سال جاری نیستگونه نگرانی برای پرورشکانیزاسیون جای هیچهای مگرفته و بکارگیری سیستم

ای های اصلی تولید در کنار سه استان حاشیه دریای خزر از جایگاه ویژهوی در پایان تصریح کرد: خوزستان به عنوان یکی از استان

 .شودورهای عراق و جنوب عراق صادر میبرخوردار است چرا که عمده تولیدات این منطقه به کش

https://www.yjc.ir/fa/news/66۰5۷59/%D8%AA%D9%88%D8% 
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 شکر
 فارس - ۹۷/۰۵/۱۰ : تاریخ

 تومان  ۳۱۰۰رکورد تولید شکر در کشور شکسته شد/ شکر کیلویی 

هزار تن شکر  15میلیون و  ۲نظیری در تولید شکر زدیم، به طوری که دبیر انجمن قند و شکر ایران گفت: سال گذشته رکورد بی

  .تومان به وفور در دسترس مردم است ۳1۰۰تولید شد و امسال نیز مجوزی برای واردات شکر داده نشده و شکر با نرخ کیلویی 

، در مورد آخرین وضعیت تولید شکر در کشور، خاطرنشان کرد: سال خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی بهمن دانایی در گفت

هزار  14۳ن و هزار تن شکر تولید کردیم که یک میلیو 15میلیون و  ۲نظیری در تولید شکر ثبت شد، به طوری که گذشته رکورد بی

وی با اشاره به اینکه رکورد تولید شکر هیچ وقت در کشور .هزار تن آن در بخش نیشکر بوده است 8۷۲تن آن در بخش چغندر قند و 

 9۲هزار تن بوده، تصریح کرد: البته این رقم تا سال  274با یک میلیون و  85سابقه نداشته و باالترین میزان تولید مربوط به سال 

دبیر انجمن قند و شکر ایران به این نکته اشاره کرد که در سال .شی یافته بود و به یک میلیون و صد هزار تن رسیده بودروند کاه

ایم که یکی از دالیل آن محدود درصد را از محل تولید داخل تأمین کرده 9۰هزار تن کمبود و نیاز به واردات داشتیم و  ۲۰۰فقط  96

جهاد کشاورزی است که اجازه نداد تا واردات شکر تولیدکننده نتواند شکر تولیدی خود را در بازار  کردن واردات شکر توسط وزارت

هزار  86کالً  9۷هزار تن شکر وارد شده و امسال نیز در چهار ماهه سال به  8۷۰تنها  96وی این را هم گفت که در سال  .بفروشد

امسال در بندر مانده و از سال قبل ترخیص نشده است و در نهایت  تن شکر وارد شده که آن هم باقیمانده شکرهایی است که

 .مجوزی برای واردات شکر نداریم

 شود،هزار تن شکر مصرف می ۱۷۰هزار تن شکر ذخیره شده که هر ماه در نهایت  ۸۰۰بیش از دانایی اطمینان خاطر کرد که 

 .شوداز چغندر قند و نیشکر در سال جدید شروع می برداریروز آینده و از اوایل شهریور ماه بهره ۲۰ضمن آنکه از 

های پاییزه برشمرد و گفت: دبیر انجمن قند و شکر ایران کشت پاییزه چغندر قند را عاملی در کاهش مصرف آب و استفاده از بارش

 تحصالاس برای و داریم کم استان  شود، اما ظرفیت صنعتی در اینبا آنکه حجم زیادی از نیشکر و چغندر قند در خوزستان تولید می

 رد جدید کارخانه بتوانیم اگر که شودمی کرمانشاه و چهارمحال اصفهان، هایاستان هایکارخانه روانه باید محصول دو این فرآوری و

 .اندازی کنیم، بسیار مؤثر خواهد بوداهر خوزستان

در استان خوزستان خبر داد و گفت: در  روز آینده ۱۰هزار تن طی  ۱۰زنی کارخانه فرآوری چغندر قند با ظرفیت کلنگوی از 

 ندق چغندر دو کارخانه نیشکری در این استان هم قرار است تا دومنظوره فعالیت کنند که قطعاً برای فرآوریعین حال 

  .استحصال شکر مؤثر بوده و آب کمتری هم در راستای استحصال مصرف خواهد کرد و

 96برای سال  تومان ۲۷۲۲ای با نرخ مصوب کیلویی فله ۵۰های بسته :مصوب شکر هم گفتدانایی همچنین در مورد نرخ 

 ۳۵۵۰گرمی با نظارت سازمان حمایت با نرخ مصوب  ۹۰۰های بستهمصوب شده است که فعالً با همین رقم فروش ادامه دارد و 

رم هر کیلوگای در بازار گفت: این محصول نیز بین هوی همچنین در مورد نرخ هر کیلوگرم شکر فل.در دسترس مردم قرار دارد تومان

 .رسدبر اساس نرخ مصوب سازمان حمایت به فروش می تومان ۳۱۰۰هزار تا  ۳

https://www.farsnews.com/news/1۳9۷۰51۰۰۰۰5۲1/%D8%B1% 
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 هاشیر و فرآورده 
 فارس - ۹۷/۰۵/۱۰ : تاریخ

 واردات بی رویه شیرخشک در کارخانجات لبنی را تخته می کند

توجهی کارگزاران صنعت لبنیات کشور به مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت : افزایش بهای شیرخام نتیجه بی 

  .هشدارهای مکرر درباره واردات شیرخشک بوده است

شاورزی خبرگزاری فارس، عزیزاللهی، رئیس اتحادیه مرکزی دامداران ایران طی یادداشتی در واکنش به افزایش به گزارش خبرنگار ک

در شرایطی که بنا به ادعای  1۳9۳سال یعنی از سال  4درصدی بهای خرید شیر خام پس از گذشت  9افزایش »قیمت شیر نوشت: 

الی  1۷گردد در مقابل افزایش های تولید محصوالت لبنی را شامل میهدرصد هزین 65اهالی صنعت لبنیات هزینه تأمین شیرخام 

های مذکور به قدری عرصه را برای های محصوالت لبنی طی سالدرصد محصوالت لبنی آن هم پس از افزایش مکرر قیمت ۳۲

 .اد کنندصاحبان صنعت لبنیات کشور تنگ نموده که وزارت جهاد کشاورزی را مقصر گرانی محصوالت لبنی قلمد

توجهی کارگزاران صنعت لبنیات کشور به هشدارهای مکرر ما بوده است که با واقعیت آن است که افزایش بهای شیرخام نتیجه بی

اند که تعداد خرید ارزان شیرخام و پرداخت طوالنی مدت بهای آن عرصه را چنان بر کارگزاران صنعت تولید شیرخام تنگ نموده

ناچار با کاهش مصرف اقالم خوراک دام به منظور کاهش اری با ورشکستگی از صحنه تولید خارج و سایرین بهکثیری از واحدهای دامد

جانبه نگری اهالی صنعت اکنون بالی جان خودشان اند، محصول یکهای تولید به کاهش سرانه تولید هر رأس دام تن دادههزینه

 .ند ساله خود در ظلم به جمعیت کثیر دامداران ایران زمین را بپوشانندکنند با فرافکنی جرم چشده است به نحوی که سعی می

های تولید و متناسب با رشد قیمت محصوالت لبنی در هر سال رشد مناسبی برای شیرخام در نظر اگر متناسب با افزایش هزینه

یرند و ن صنعت لبنی کشور درس عبرت بگشد اکنون ناچار نبودیم کاسه چه کنم به دست گیریم. ظاهراً بنا نیست مسئولیگرفته می

گردند. پرواضح است اگر بازهم به دنبال طرح مسائل موهوم و توجیه ضرورت واردات شیر خشک به منظور تأمین نیاز کارخانجات می

کنند در  خواسته آنان تحقق یابد و با این روش بتوانند برای چندین بار موجبات ضرر و زیان و خسارت دامداران کشور را فراهم

 .چندان دور مجبور خواهند بود درب کارخانجات را بسته و سر به بیابان گذارندهای نهسال

https://www.farsnews.com/news/1۳9۷۰51۰۰۰۰544/%D9%88%D8%A۷%D8%B 
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 و فرآورده هاشیر 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۷تاریخ: 

 درصدی شیرخام مورد قبول دامداران نیست ۹افزایش 

 .درصدی نرخ شیرخام از سوی ستاد تنظیم بازار مورد قبول وزیر جهاد کشاورزی و دامداران نیست 9یک مقام مسئول گفت:افزایش 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی و با خبرنگاراحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گ

این درحالی  :تومان تعیین شد،اظهار کرد 15۷۰درصد افزایش  9بعد از این همه کشمکش با  قیمت شیرخاما اشاره به اینکه ،بجوان

 .تومان بود 1۷5۰است که پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای نرخ شیرخام 

 مینیست چرا که این قیمت اعال دامدارانبه گفته وی نرخ ابالغی از سوی ستاد تنظیم بازار مورد قبول وزیر جهاد کشاورزی و 

درصدی  ۱۸افزایش  مقدسی ادامه داد:چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار.کارشناسی نیست

درصدی موافقت کرد که با این قیمت امکان  9بعداز گذشت چهار سال شد که متاسفانه رئیس جمهور تنها با افزایش  نرخ شیرخام

درصدی قیمت کامیون داران  ۲۰این سوال مطرح است که چرا آقای رئیس جمهور با افزایش ادامه حیات برای دامدار نیست و جای 

 درصدی قیمت شیر خام خیر؟ 18موافقت کرد اما با افزایش 

تومان از دامدار  1۳۰۰درصدی ،هر کیلو شیرخام به طور متوسط  9رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه تا قبل از افزایش 

 1۷5۰ قیمت با ربط ذی مسئوالن آنکه وجود با  د، افزود: هم اکنون دامداران با زیان چشمگیری روبرو هستند وخریداری می ش

 شود؟ تامین کجا از دامدار ضرر که است مطرح سوال این نکردند،جای موافقت شیرخام تومانی

درصد در  ۳۲تا  ۲۰،قیمت محصوالت خود را  کارخانه های لبنیوی در پایان تصریح کرد: شنیده ها حاکی از آن است که برخی 

 .است دامدار روی بر فشار تمامی  بازار افزایش داده اند و

https://www.yjc.ir/fa/news/661۳854/%D8%A۷%D9%81%D8%B۲ 
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 شیر و فرآورده ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۷مرداد / /  ۰۹سه شنبه , 

 نیازی به واردات شیر خشک صنعتی نداریم

رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان این که دامداران خود ذخایر استراتژیک شیر خشک دارند، گفت: نیازی به واردات شیر خشک 

 .نداریم و تمام نیاز صنایع لبنی را از منابع داخلی تامین می کنیم

صنایع لبنی هستند نه دامداران و وزارت جهاد  خود خام شیر گرانی مقصر اینکه بیان با احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران

تومان اعالم کرد اما وزیر صنعت بدون هماهنگی  1۷۰۰جهاد کشاورزی قیمت هر کیلوگرم شیر خام را  وزارت: کرد اظهار کشاورزی، 

  .تومان اعالم کرد 15۷۰کشاورزی قیمت مصوب هر کیلوگرم شیر خام را و دریافت امضای وزیر جهاد 

تومانی مصوب اعالم شده توسط وزارت صنعت امکان تولید شیر خام در کشور وجود  15۷۰وی با بیان اینکه با قیمت 

سال گذشته همین صنایع بودند کشاورزی را متهم به گرانی نرخ شیر کرده اند درحالیکه در  جهاد وزارت لبنی صنایع : افزود ندارد، 

 خام شیر حمایتی خرید به مجبور که شیر سرگردان)شیر دامداران را جذب نکردند( در کشور ایجاد کرد و وزارت جهاد کشاورزی را 

 رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: این عدم خرید شیر خام دامداران در سال گذشته و خرید حمایتی این.کردند دامداران از

هزار تن شیر خشک در کشور شد و در سال قبل حتی برای صادرات آنها مشوق صادراتی اعمال شد  ۳۰محصول باعث ایجاد ذخیره 

ارز، بدون مشوق صادرات شیر خشک صرفه   نرخ رفتن باال به توجه با جاری سال در ولی امسال این شیر خشک صادر می شود.) 

شرایط) صادرات شیر خشک مازاد( صنایع لبنی به دنبال واردات شیر خشک و خروج ارز وی تصریح کرد: در این  (اقتصادی دارد

مقدسی با بیان اینکه دامداران خود ذخایر استراتژیک شیر .کشور هستند و میخواهند جلوی صادرات شیر خشک دامداران را بگیرند

از منابع داخلی تامین کنیم و نیازی به واردات این  ما آماده ایم نیاز شیر خشک صنایع لبنی را به طور کامل :خشک دارند، گفت

هزار تن شیر خشک صنعتی برای تنظیم بازار  ۲5بنابر این گزارش صنایع لبنی پیش از این تقاضای واردات و ورود .محصول نداریم

اندازه شیر خشک ورودی  صادرات بیش از که بود شده اعالم کرد منتشر را آن در نامه انجمن صنایع لبنی که خبرگزاری.را داشتند

 .شیر خام به کارخانه های صنایع لبنی را کاهش داده است

http://iranecona.com/859۰6/%D9%86%DB%8C%D8%A۷%D8%B 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۷/۰۵/۱۴ : تاریخ

 اندازی سامانه پایش و رصد کنجاله سویا و ذرتمیلیون دالر انواع خوراک دام/ راه ۸۳صادرات 

های مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: در آینده نزدیک سامانه پایش و رصد زنجیره توزیع نهاده 

  .های مرتبط بر عرضه و توزیع انجام شودو اتحادیهها شود تا نظارت تشکلاندازی میوارداتی ذرت و کنجاله سویا راه

، تورج صارمی امروز در نشست خبری چهارمین نمایشگاه خوراک دام، طیور و آبزیان خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

میلیارد دالر در  469میلیارد تن انواع خوراک دام، طیور و آبزیان به ارزش ساالنه یک  به برگزاری این نمایشگاه اشاره کرد و گفت:

شود که کشورهای چین، آمریکا، برزیل، روسیه، مکزیک، هند و اسپانیا به عنوان هفت کشور اول کشور دنیا تولید و مصرف می 1۳۰

ش خوراک دام، طیور و آبزیان در کشورمان اشاره گذاری در بخوی به اهمیت سرمایه .کننددرصد خوراک دام را تولید می 5۰دنیا 

واحد فرآوری رسید که  66۰این رقم به  96واحد تولیدی خوراک دام در ایران فعال بود که در سال  19، 1۳5۷کرد و گفت: در سال 

  .کندهزار میلیارد تومان تولید می 8میلیون تن خوراک دام به ارزش  1۰نزدیک به 

شود که بینی میکند و پیشدرصد رشد می 1۲به گفته این مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، ساالنه صنعت خوراک دام در کشور 

وی همچنین به صادرات خوراک دام به عنوان یکی از کاالهای  .کارخانه خوراک دام در ایران فعالیت کند 800، 1410تا سال 

هزار تن انواع خوراک دام صادر شده بود که این رقم در  26، 9۰در سال  شاره کرد و گفت:غیرنفتی که برای کشور ارزآوری دارد ا

دار بین صارمی همچنین از توزیع سبوس یارانه .است دالر میلیون 8۳ حدود آن ارزش که رسید تن هزار ۲۰8 به 96سال 

بار نستیم این کار را انجام دهیم و همچنین برای نخستینبه توفیق سامانه یکپارچه توا تولیدکنندگان دام و طیور اشاره کرد و گفت:

اندازی کردیم که امکان نظارت کامل بر فرایند تولید و مصرف خوراک دام انجام سامانه اطلس کارخانجات خوراک دام را راه

های و رصد زنجیره توزیع نهاده اندازی سامانه پایشمدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی همچنین از راه.شود

شود و می توانیم اندازی میدر آینده نزدیک این سامانه راه وارداتی از جمله ذرت، کنجاله سویا، جو و لوبیا سویا خبر داد و گفت:

 ه در این ساختارهای استانی که بنا به درخواست آنها تخصیص نهادها و اتحادیههای وارداتی و عرضه آن را توسط تشکلمیزان نهاده

ها را که نقش اساسی در گری و سرعت در توزیع نهادهشود را در دست بگیریم و این موضوع شفافیت قیمت، حذف واسطهانجام می

وی به تولیدکنندگان دام و طیور اطمینان خاطر داد که مشکلی در تأمین   .قیمت تمام شده دام و طیور دارد را در دست بگیریم

های دامی از جمله ذرت و کنجاله سویا در دستورکار قرار میلیون تن انواع نهاده ۲ی وجود ندارد و اکنون خرید بیش از های دامنهاده

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چند  .ای در این زمینه نداریمدارد و بخشی هم در حال ترخیص است و نگرانی

میلیون تن انواع خوراک و کنسانتره دراین بخش  18تا  1۷ساالنه  کنند، گفت:اده استفاده میدرصد از تولیدکنندگان از خوراک آم

میلیون تن آن خوراک آماده است، مضاف بر آنکه اگر تولیدکننده بخواهد خودش خوراک را آماده کند، هزینه  1۰شود که استفاده می

های تر از خوراک آماده هزینه در پی دارد، مضاف بر آنکه یکی از راهسازی، ضایعات و فرموالسیون خوراک سرجمع بیشذخیره حمل،

تواند استفاده از خوراک آماده باشد، مضاف بر آنکه های دام و طیور از جمله آنفلوانزا و کاهش مخاطرات میپیشگیری و کنترل بیماری

  .ضریب تبدیل باالتر و بهبود عملکرد بیشتری را برای تولیدکننده در پی دارد

زمینی را برای تهیه خوراک دام به شرط رب، خرما و سیب نیشکر، صارمی همچنین استفاده از پسماندهای کشاورزی از جمله پسته،

دستورالعمل استفاده از این پسماندها را طی دو سال اخیر به کارخانجات  استفاده از فرموالسیون و استاندارد مفید دانست و گفت:

  .هزار تن فرآوری بقایای بخش کشاورزی برای استفاده از دام انجام شده است 6ال گذشته بالغ بر ایم و در سدام داده
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وی همچنین استفاده از کنجاله کلزا برای جایگزین کردن بخشی از نیاز طیور با کنجاله سویا را مفید دانست و افزود: چون ضریب 

  .ت تمام شده بسیار مؤثر است، باید به مرور آن را جایگزین کنیموابستگی ما در کنجاله سویا باالست و این نهاده در قیم

در ادامه این نشست، مهدی مسعودی قائم مقام اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان در مورد اهمیت استفاده از خوراک 

ه ی که از خوراک آماده برای تولید مرغ استفادایم، تولیدکنندگانهای ایران داشتهدام آماده گفت: طبق جلساتی که با انجمن کشتارگاه

هزار تن محصول تولیدشده در  200میلیون و  ۲ها دارند که اگر این رقم را در درصد افت الشه کمتری در کشتارگاه 8تا  6کنند، می

 .شودگیری میکشور در این حوزه محاسبه کنیم، رقم چشم

بر این نیست که واحدهای دامداری و مرغداری با آسیاب و میکسر خوراک تهیه در هیچ کجای دنیا رسم  وی همچنین تصریح کرد:

المللی به گزارش خبرنگار فارس، چهارمین همایش بین .کنند و باید به سمتی برویم که که از خوراک آماده دام و طیور استفاده شود

وگو حضور نمایندگان سی و سه کشور دنیا در بوستان گفت مرداد با ۲۲تا  ۲۰و نمایشگاه جانبی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران از 

در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای علمی در حوزه استفاده از پسماندهای کشاورزی به عنوان خوراک دام آخرین .شودبرپا می

 .شودهای افزایش ضریب تبدیل و کاهش مخاطرات تأثیر خوراک دام آماده بر کیفیت ارائه میروش

های معتبر در حوزه خوراک دام از کشورهایی همچون شود و همچنین نمایندگان شرکتسمینار علمی برپا می 1۲نمایشگاه  در این

 .آمریکا، آلمان، اطریش، اسپانیا و اسلواکی در این نمایشگاه حضور دارند

s://www.farsnews.com/news/http1۳9۷۰514۰۰۰9۷۷/%D8%B5%D8%A۷% 
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 صادرات و واردات  
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۱۳شنبه 

 دستورالعمل جدید گمرک در خصوص تسهیل واردات مواد اولیه و کاالهای اساسی

ای دستورالعمل جدیدی را برای ارائه تسهیالت بیشتر به سازمان طی بخشنامهها و اهداف تعیین شده این رئیس کل گمرک با توجه به اولویت

 .واردکنندگان، به گمرکات سراسر کشور ابالغ کرد

که همه دستگاههای اجرایی را موظف کرده است، ساعات اداری کار خود  159۷8۲۰فرود عسگری در این بخشنامه با استناد به بخشنامه شماره 

نظیم کنند به گمرکات سراسر کشور اعالم کرد: به منظور جلوگیری از وقفه در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاال را در شش روز هفته ت

روز هفته در محل کار خود حاضر و به خدمت رسانی  6باالخص کاالهای اساسی و مواد اولیه واحد های تولیدی همهگمرکات اجرایی کشور باید 

 .برقراری شیفت کاری در روزهای پنج شنبه خالف قوانین است مشغول بوده و هر گونه تعطیلی و

 1۷/۳/1۳85مورخ  ۷156۲/1۰8/1/۷۲، 8/1۰/1۳8۰مورخ  ۲41۷84/8/۳۷4های شماره وی در بند دیگری از این بخشنامه با استناد به بخشنامه

حدهای تولیدی از یک فروشنده خریداری تاکید کرده است، در مواردی که کاالی وا ۲۲/5/1۳8۷مورخ  134120/87918/108/1/73/186و 

شده است و با همان مشخصات و به دفعات در مورد یک ماده خاص توسط آزمایشگاه مجاز اظهارنظر به عمل آمده و صحت مندرجات اسناد و 

دون ارسال مجدد آن کاال به ربط باظهار با توجه به تعیین ماهیت آزمایشگاه تأیید شده است، با موافقت مدیر یا معاون امور گمرکی گمرک ذی

 لآزمایشگاه جهت تعیین ماهیت، اقدام با رعایت ضوابط و مقررات وفق سابقه بالمانع است. این بند کاالهای مشمول استاندارد اجباری را شام

دهای تولیدی را نامه بانکی معتبر و همچنین ترخیص درصدی کاال برای واحعسگری در بخشنامه یاد شده، هم چنین اخذ ضمانت.شودنمی

مورد تأکید  ۲۲/1/1۳9۷مورخ 4۷۰15/15و بخشنامه ۲۳/۲/1۳9۷مورخ  1869۰4/48و  ۲6/1۲/1۳96مورخ  146655۳های براساس بخشنامه

های کشاورزی و رئیس کل گمرک ایران در این بخشنامه انجام سریع تشریفات ترخیص در درب خروج، کاالهای اساسی، نهاده.قرار داده است

 .سازان را ضروری دانسته و آن رادر اولویت گمرکات سراسر کشور قرار داده استوارداتی واحدهای تولیدی و قطعه کاالهای

ماره های ششود با رعایت دستورالعملهای تجمیعی را که توسط بانک عامل برای یک گمرک صادر میعسگری در بند پایانی، پذیرش ضمانت

  .بالمانع عنوان کرده است ۲۳/۲/1۳9۷مورخ  1869۰4/48و  ۲6/1۲/1۳96مورخ  146655۳

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=6a1b5b48a4814985864c48fa8 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  8دو شنبه 

 برند معروف صنایع غذایی بررسی می شود ۱۰۰تولیدکنندگان صنایع غذایی در دیدار وزیر کشور و مدیران مشکالت 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور گفت: مشکالت تولیدکنندگان و فعاالن صنایع غذایی و برندهای معروف مواد 

  .شود یم بررسی کشور وزارت ساختمان در  کشور وزیر حضور با مشترک نشستی در م مردادماهغذایی با توجه به شرایط کشور روز سه شنبه نه

وزارتخانه و  1۰برتر تولید کننده مواد غذایی کشور و معاونان  برند 1۰۰ حضور با و کشور وزارت همت به نشست این: افزود بابک دین پرست

اجرایی را احصا  -وی مهم ترین هدف از برگزاری این نشست مشورتی .دستگاه های مرتبط با موضوع و پاسخگو در این حوزه برگزار می شود

ح دستگاه های دولتی برای حمایت مستمر و موثر از دقیق موانع و مشکالت این گروه از فعاالن اقتصادی و فراهم کردن اجماع کامل در سط

معاون هماهنگی .تولیدکنندگان مواد غذایی و رفع دغدغه های فعاالن این حوزه مهم و اثر گذار برای ادامه و توسعه فعالیت های تولیدی عنوان کرد

ایی های تولیدی مواد غذود تا موانع و مشکالت واحدامور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور تاکید کرد: در این نشست مشترک تالش می ش

درشرایط حساس کنونی، بررسی و حل و فصل شود، چرا که تامین موادغذایی سالم با کیفیت و با قیمت مناسب با تکیه برمحصوالت تولید داخلی 

ات این نشست به صورت دقیق و کامل به دین پرست همچنین اظهار داشت: گزارش جمع بندی و مصوب.یکی از اولویت های مهم در کشور است

وی یادآور شد: نشست .همراه پیشنهادهای الزم برای رییس جمهوری و سایر مقامات کشور ارسال و تا حصول نتایج مورد نظر پیگیری می شود

 .ستمشترک بخش دولتی با فعاالن بخش های مختلف اصناف از برنامه های ادواری حوزه معاونت اقتصادی وزارت کشور ا

معاون وزیر کشور همچنین گفت: با موافقت عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، نشست مشترک بعدی با حضور فعاالن و تولید کنندگان لوازم 

 .خانگی در آینده نزدیک برگزار می شود

ess.ir/Post.aspx?Id=ehttp://www.foodpr۷e65d9d5f4c4e8eab15۷۷ 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  8دو شنبه 

 شرکت مارگارین به شبکه ریلی متصل شد

سال سابقه به خط  65شور با بیش از ک نباتی روغن تولید شرکتهای ترین قدیمی از یکی عنوان به مارگارین شرکت -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 .ریلی متصل شد

 و مدیران و آهن راه مدیران از جمعی ری، شهرستان ویژه فرماندار حضور با گذشته روز عصر ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 .ارگارین برگزار شدم ایستگاه به خام روغن واگن 1۰ ورود با ریلی شبکه اتصال مراسم نباتی روغن صنعت کارکنان

دکتر هدایت اله جمالی پور فرماندار ویژه شهرستان ری در این مراسم ضمن تبریک تخصیص این ایستگاه به شرکت مارگارین به تبیین اهمیت 

 صنعت ریلی در توسعه کشور پرداخت و افزود: شرکت مارگارین به عنوان یکی از مهمترین صنایع منطقه، پیشگام در استفاده از امکانات حمل و

 .لی برای تأمین پایدار روغن خام خود و تکمیل زنجیره لجستیک شده استنقل ری

فرماندار ری با اشاره به ظرفیتهای توسعه ای منطقه، از سامان دهی کل امکانات در جهت تسهیل امور صنایع به خصوص صنایع استراتژیک خبر 

رداری از مزیتهای اقتصادی است که لجستیک نقش پررنگی را در آن ایفا داد و افزود: نگاه آینده نگر نیاز مند طراحی ابزارهای جدید برای برخو

دکتر محمد رضا شمس مدیر عامل شرکت مارگارین نیز ضمن ابراز خرسندی از همکاری و حمایت های بی دریغ مدیران مجموعه را ه .می کند

خاطر نشان کرد: در وضعیت کنونی و تحریم ها، باید ضمن آهن و شرکت راه آهن حمل و نقل در سرعت تصمیم گیری و راه اندازی این ایستگاه 

 .به اشتراک گذاشتن توانمندیهای موجود در کشور، هزینه مبادله را به حداقل و امنیت و سرعت را به حداکثر رساند

نیت تامین و تکمیل زنجیره شمس با اشاره به اینکه روغن کاالی اساسی مورد نیاز مردم است فرمود راه اندازی حمل ریلی عالوه بر ایجاد ام

 .مواد اولیه خواهد شد رلجستیک ، موجب کاهش هزینه حمل، مخاطرات جاده ای و افزایش ضریب امنیت و 

 یدر ادامه این مراسم مهندس غالم رضا شاکری مدیر کل راه آهن تهران نیز با تشریح اینکه مارگارین اولین شرکتی بود که داوطلب راه انداز

کیلومتر از ایستگاه می توان از حمل ترکیبی ریل و جاده ای استفاده  5۰شد افزود: این ایده که برای شرکت های با فاصله کمتر از حمل تر کیبی 

 .کرد را شرکت مارگارین پرورش داد و این الگو برای دیگر شرکت ها نیز تکرار خواهد شد

لین نظام است و دولت برای توسعه حمل بار ریلی تمام توان خود را به کار شاکری خاطر نشان کرد: توسعه ریلی توسعه ریلی خواست همه مسئو

 .واگن روغن از مبدا بندر عباس به مقصد ایستگاه مارگارین پایان یافت 1۰این مراسم با ورود ناوگان .خواهد بست

ww.foodpress.ir/Post.aspx?Id=http://w۰۳۰abe896۳۳۰48۰aa5bbb88 
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 علوفه
 ایران اکونا - ۱۳۹۷مرداد / /  ۱۰چهارشنبه , 

 مشکلی در تأمین کنجاله سویا و ذرت نداریم

گوسفندی و مرغ گرم روزانه از طریق  مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: مرغ و گوشت گوساله منجمد و همچنین گوشت تازه

 در حمید ورناصری.گیردای به وفور و با نرخ مصوب دولتی در دسترس مردم قرار میهای زنجیرههای سازمان میادین و فروشگاهغرفه

شده تمامروز قبل به واسطه اینکه قیمت  1۰خاطرنشان کرد: تا  مرغ بازار تنظیم برای شرکت این شده انجام هایفعالیت مورد

نون دیدند، اما با توجه به قیمتی که اکتولیدکنندگان مرغ بیشتر از قیمت فروش بود و بازار هم کشش نداشت، عمالً این قشر زیان می

 .شود، شرایط مناسبی را پیش رو داریمها عرضه میدر تهران و شهرستان

 

 تومان ۷99۰توزیع مرغ تازه دولتی کیلویی  *

 
تومان در هرکیلوگرم عنوان کرد و افزود: برای تنظیم بازار روزانه عرضه مرغ  95۰۰تا  88۰۰وی متوسط قیمت مرغ در تهران را بین 

 .تومان داریم ۷99۰های سازمان میادین شهر تهران به نرخ هر کیلوگرم گرم را در تمام غرفه

 

 تومان 6۷5۰توزیع مرغ منجمد دولتی کیلویی  *

 
های تومان در سازمان میادین و فروشگاه 6۷5۰شرکت پشتیبانی امور دام همچنین از عرضه مرغ منجمد با نرخ هر کیلوگرم مدیر عامل 

توانند با مراجعه به وفور برای خرید در دسترس شهروندان قرار دارد و مردم میای سطح شهر خبر داد و گفت: این کاال بهزنجیره

 .هروند، اتکا، سپه، رفاه و افق کوروش مرغ موردنیاز خود را به نرخ تنظیم بازار تهیه کنندای اعم از شهای زنجیرهفروشگاه

 توزیع گوشت گوساله منجمد با نرخ کارشناسی به زودی *

 ای هم خبرهای زنجیرهشده در روزهای آتی از طریق فروشگاهورناصری همچنین از توزیع گوشت منجمد برزیلی با نرخ کارشناسی

اندازه کافی در ذخایر این شرکت موجود است که هم توسط دولت و هم بخش خصوصی تأمین ت: گوشت قرمز منجمد بهداد و گف

 .شده و هر زمان که بازار کشش داشته باشد، توزیع آن را افزایش خواهیم داد

 

 هزار تومان ۳۳توزیع گوشت تازه گوسفندی کیلویی  *

 
شود اتی اظهار داشت: این محصول از کشورهای استرالیا، آسیای میانه و روسیه وارد میوی در مورد توزیع گوشت گرم گوسفندی وارد

شود که نرخ شقه آن در هر بندی عرضه میای به صورت فله یا بستههای زنجیرههای سازمان میادین و فروشگاهو روزانه در تمام غرفه

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به .مان در هر کیلوگرم استهزار تو 4۳هزار تومان و برای گرده ران و سردست  ۳۳کیلوگرم 

بخشی به بازار این روند توزیع اندازه نیاز کافی در دسترس وجود دارد و تا تعادلهموطنان اطمینان خاطر داد که مرغ و گوشت به

 .ادامه خواهد داشت
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 تومان 11۳۰تا  1۰۰۰، ذرت کیلویی ۲15۰کنجاله سویا کیلویی  *

 

ورناصری همچنین در مورد ایجاد تعادل در بازار کنجاله سویا و ذرت به عنوان دو نهاده مهم برای مرغداران گفت: سهمیه جدیدی 

ر دام هایی که توسط شرکت پشتیبانی اموریزیها ابالغ کردیم تا بتوانند ذرت موردنیاز دامداران را دریافت کنند و با برنامهبرای استان

 .خصوصی انجام شده اکنون قیمت دو نهاده کنجاله سویا و ذرت تا حدی کاهش داشته و متعادل شده است هایو سایر بخش

تومان اعالم کرد و افزود: ذرت برزیلی نیز در مبادی  ۲۲۰۰تا  ۲15۰وی نرخ هر کیلوگرم کنجاله سویا را در مبادی ورودی کشور 

شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان بازوی اجرایی وزارت .شودان عرضه میتومان و ذرت اوکراین هزار توم 11۳۰ورودی هر کیلوگرم 

های مهمی همچون کنجاله سویا و ذرت را برعهده دارد مرغ و نهادهبخشی و تنظیم بازار گوشت قرمز، مرغ، تخمجهاد کشاورزی تعادل

و ریش داشته تا حدی که با اعتراض مرغداران روبهک طی چند ماه اخیر به دلیل نوسان ارز قیمت دو نهاده کنجاله سویا و ذرت افزا

 .ریزی برای ایجاد آرامش در بازار استشده و اکنون این شرکت در حال برنامه

http://iranecona.com/85950/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/85950/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۴تاریخ: 

 ایران در صادرات گل جایگاهی ندارد/ رکود سنگینی بر بازار گل و گیاه حاکم است

انی های جهانی، جایگاه چندهای باالی تولید و باال بودن قیمت گل داخلی نسبت به قیمتیک مقام مسئول گفت: با توجه به هزینه

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراکبر شاهرخی رئیس اتحادیه گل و گیاه در گفت.صادرات نداریمدر 

، اظهار کرد: با توجه به باال رفتن نرخ دالر، واردات گل و سایر ابزارهای ازار گل و گیاهب، درباره تأثیر نرخ ارز بر نوسان خبرنگاران جوان

 .شودتر میتر و گرانمورد نیاز همچون اسفنج و کاغذ سخت

 جهان در تولید گل را دارد ۱۷بیشتر بخوانید: افتتاح پایانه صادراتی تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار گرفت/ ایران رتبه 

هم اکنون بسیاری از گل فروشان از وضعیت موجود بازار و  :اشاره به اینکه رکود سنگینی بر بازار گل و گیاه حاکم است، افزودوی با 

 .مند هستندها گالیهفروش گل سرچهارراه

های باالی تولید هدر دنیا را داراست،گفت: این در حالی است که به سبب هزین تولید گلشاهرخی با بیان اینکه ایران رتبه هفدهم در 

های جهانی، جایگاه چندانی در صادرات نداریم و همه ساله تنها مقدار ناچیزی گل به و باال بودن قیمت گل داخلی نسبت به قیمت

 .شودکشورهای حاشیه دریای خزر و عراق صادر می

حل  اند؛ بنابراین تنها راهرای صادرات آماده نکردهرئیس اتحادیه گل و گیاه ادامه داد: با توجه به آنکه تولیدکنندگان ایرانی خود را ب

 .توسعه صادرات دعوت از تولیدکنندگان خارجی و ایجاد رقابت سالم برای تولید انبوه است

 ست،ا تأثیرگذار صادرات رونق در اندازه چه تا  پایانه صادراتی گل و گیاهشاهرخی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه ساخت 

 روشندگانف و است شده تبدیل گل بازار به اکنون هم که چرا داشت نخواهد صادرات میزان در تأثیری صادراتی پایانه ایجاد: کرد تصریح

 .هستند فعالیت درحال مکان این در

https://www.yjc.ir/fa/news/661۲699/%D8%A۷%DB%8C%D8%B1 
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 گل و گیاهان صنعتی
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۷ : تاریخ

 شود/ کشت نشایی راهی برای کاهش مصرف آب هکتار گلخانه احداث می ۲۷۰۰امسال 

امسال توسعه  درصدی بارندگی ۳۰های زینتی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به کاهش مدیرکل دفتر امور گلخانه گل و گیاه

  .ایموری و کاهش مصرف آب به ویژه در بخش سبزی و صیفی در دستور کار قرار دادههکتار گلخانه را برای افزایش بهره ۲۷۰۰

اشاره  اورزیهای اخیر در تولید محصوالت کش، به تاثیر بارندگیخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی غالمرضا تقوی در گفت

درصد نسبت به سال گذشته کسری  ۳۰ها کرد وگفت: از آنجا که ما کشوری خشک و نیمه خشک هستیم و امسال نیز میزان بارندگی

 .های گذشته توسعه دهیمهای کنترل شده را بیش از سالایم که باید کشت در محیطای قرار گرفتهدارد در شرایط ویژه

ف ای از طروری بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: در این راستا بسته ویژهآب را برای افزایش بهره وی همچنین استفاده بهنیه از

های مشخصی را در این زمینه از جمله توسعه سامانه نوین آبیاری، تجهیز و نوسازی وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده که برنامه

 .افزاری انجام شده استرمت قنوات به عنوان کارهای زیرساختی و سختگذاری و انتقال صحیح آب احیا و ماراضی کشاورزی، لوله

بردارن برای استفاده از آب اشاره کرد های زینتی همچنین به آموزش کشاورزان و بهرهمدیرکل دفتر امور گلخانه گل و گیاه

ا ظرفیت ده از الگوی کشت متناسب بایم به جای کشت مستقیم بذر کشت نشایی را جایگزین کنیم و استفاهمچنین سعی کردهوگفت:

 .و اقلیم هر منطقه در دستور کار قرار گیرد

های کنترل شده اعم از گلخانه و سایبان را از دیگر این مسئول در معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی توسعه کشت در محیط

 ۲بیش از  9۷رشمرد و خاطرنشان کرد: در سال تر براهکارهای وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش مصرف آب و تولید محصول کیفی

های کشور به تولید سبزی درصد از سطح گلخانه 8۳هکتار توسعه گلخانه در نظر گرفته شده است و از آنجایی که اکنون  ۷۰۰هزار و 

 .ای بیشترین سهم را به خود اختصاص داده استو صیفی اختصاص یافته است تولید خیار گلخانه

های وزارتخانه متبوعش عنوان کرد و گفت: مصرف بهینه انرژی، تولید ها را از دیگر برنامهالح و بازسازی گلخانهتقوی همچنین اص

ر های ذکوری در این زمینه بسیار مؤثر است، به طوری که در هر یک از مؤلفهمحصول سالم، افزایش عملکرد و نهایت افزایش بهره

 .شودبه شرایط سنتی ایجاد میدرصد تغییرات مثبت نسبت  ۳۰تا  ۲5شده 

https://www.farsnews.com/news/1۳9۷۰5۰۷۰۰۰۲۲۳/%D8%A۷%D9%85% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
https://www.farsnews.com/news/13970507000223/%D8%A7%D9%85%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۴تاریخ: 

 هزار هکتار می رسد ۱۶ سطح گلخانه های کشور به

هزار هکتار خواهد  16هکتار گلخانه تا پایان سال، مساحت کل گلخانه های کشور به  ۷۰۰هزار و  ۲یک مقام مسئول گفت:با احداث 

صنعت،تجارت و  غالمرضا تقوی مدیرکل دفتر امور گلخانه ها و گیاهان زینتی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار.رسید

 ۳۰خبر داد و گفت: با توجه به کاهش  هکتار گلخانه ۷۰۰هزار و  ۲احداث ، از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .ی افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب در دستور کار قرار گرفته استهکتار گلخانه برا ۷۰۰هزار و  ۲درصدی بارندگی، امسال 

وی افزود:وزارت جهاد کشاورزی برای استفاده بهینه از آب و افزایش بهره وری بسته ویژه ای از جمله بحث های زیرساختی همچون 

ای شت و انتقال کشت از فضای باز به فضتوسعه سامانه نوین آبیاری تحت فشار،انتقال آب وتجهیز ونوسازی اراضی، تغییر الگوی ک

 به گفته تقوی علی رغم شرایط ویژه ای که در تخصیص ارز به وجود آمده است،اما بحث.گلخانه در دستور کار خود قرار داده است

تا  ت گیردبه دلیل انگیزه ای که در صادرات وجود دارد، متوقف نشده است و تنها باید حمایت های ویژه ای صور توسعه گلخانه ها

هزار هکتار اعالم کرد و افزود: با  1۳را  سطح کنونی گلخانه های کشوراین مقام مسئول .تجهیزات مورد نیاز گلخانه وارد شود

وی با اشاره .هزار هکتار خواهد رسید 16هکتار گلخانه تا پایان سال، مساحت کل گلخانه های کشور به  ۷۰۰هزار و  ۲تحقق احداث 

درصد  8۳اختصاص یافته است، بیان کرد: البته  تولید سبزی و صیفی جاتدرصد سطح گلخانه های کشور به  9۰تا  85به اینکه 

مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، اصالح و بازسازی گلخانه .از میزان سطح گلخانه های سبزی و صیفی به خیار گلخانه ای اختصاص دارد

امه های وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: افزایش عملکرد،مصرف بهینه انرژی،تولید محصول سالم و افزایش ها را از دیگر برن

احداث گلخانه وی در پایان با بیان اینکه محدودیتی در اعطای تسهیالت بانکی در زمینه .بهره وری در این زمینه بسیار موثر است

درصد و  6هزارنفر جمعیت تسهیالت بانکی با نرخ  1۰روستاها و شهرک های کمتر از وجود ندارد، تصریح کرد: براین اساس برای  ها

 .درصد پرداخت می شود 4مناطق محروم با بهره 

https://www.yjc.ir/fa/news/66۲۰4۷۲/%D8%B۳%D8%B۷%D8% 
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 گندم
 فارس - ۹۷/۰۵/۰8 : تاریخ

 درصد پول گندمکاران پرداخت شد ۵۰استان کشور/  ۳۱میلیون تن گندم در  ۷.۵خرید تضمینی 

استان کشور به نرخ تضمینی خریداری  ۳1میلیون تن گندم از  ۷.5مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تا امروز  

  .را داردشده که خوزستان بیشترین رتبه تولید گندم 

آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم گفت: از ابتدای  وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در موردسید مؤمن نیافر در گفت

 .استان کشور خریداری شده و در اوج خرید گندم مناطق سردسیر هستیم ۳1میلیون تن گندم از  ۷.5فصل برداشت تا کنون حدود 

هزار تن و  95۰هزار تن، گلستان با  1۳6تضمینی گندم را مربوط به استان خوزستان با یک میلیون و وی بیشترین میزان خرید 

هزار تن عنوان کرد و گفت: البته خرید تضمینی از استان فارس همچنان ادامه دارد که به این رقم اضافه خواهد  65۰استان فارس با 

با بیان اینکه اکنون بیشترین حجم خرید تضمینی گندم مربوط به استان مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران .شد

کردستان، مناطق شمالی کرمانشاه، خراسان شمالی، آذربایجان غربی و شرقی، همدان و زنجان است، خاطرنشان کرد: افرادی که تا 

بینی ما این است که اند و پیشریافت کردهدرصد بهای گندم خود را د 5۰اند، پایان تیرماه گندم خود را تحویل مراکز خرید داده

 .میلیون تن گندم به روش خرید تضمینی داشته باشیم 9امسال مانند سال گذشته 

گونه توضیح داد: طبق قول آقای نوبخت وی در مورد نحوه پرداخت بهای گندم و آخرین زمان تسویه حساب با گندمکاران هم این

شود، اما این بدان معنا نیست که تا آن زمان ریالی پرداخت البات گندمکاران تا آبانماه تسویه میرئیس ازمان برنامه و بودجه تمام مط

نیافر این را هم گفت که روش تأمین اعتبار از طریق چند بانک عامل، خزانه دولت و .شودها به مرور انجام مینکنیم، بلکه پرداخت

 .نقدینگی خود شرکت بازرگانی دولتی است

فارس، طی دو سال گذشته تسویه مطالبات گندمکاران به دلیل کمبود بودجه در دولت با تأخیر انجام شد تا حدی که به گزارش 

 .دولت مجبور شد برای تسویه و پرداخت بدهی خود به گندمکاران دست به انتشار اوراق سلف موازی بزند

https://www.farsnews.com/news/1۳9۷۰5۰8۰۰۰4۰6/%D8%AE 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۱تاریخ: 

 هزارتومان ۵۵کیلو شقه گوسفندی  آشفتگی بازار گوشت با نوسان قیمت دالر/قیمت هر

 .دانست موثر گوشت بازار نوسان و آشفتگی در را یک مقام مسئول نوسان قیمت دالر ،سودجویی دالالن و رشد قاچاق دام زنده

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی حسن شکوهی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری در گفت و گو با خبرنگار

طی هفته های اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه  افزایش قیمت گوشت گوسفندی ،ازباشگاه خبرنگاران جوان

 .هزار تومان به مشتری عرضه می شود 55تا  54هزار تومان به مغازه داران و  51تا  5۰گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

آشفتگی و نوسان بازار گوشت از جمله عواملی است که در   قاچاق دام زندهوی افزود: نوسان قیمت دالر ،سودجویی دالالن و رشد 

همانند دالر غیر قابل پیش بینی است،بیان کرد:  نرخ گوشتشکوهی با اشاره به اینکه .طی روزهای اخیر تاثیر بسزایی داشته است

همین  د بهبا توجه به آنکه شرایط، روز به روز بدتر می شود ، با ادامه این روند تصور ما این است که افزایش قیمت در بازار ادامه یاب

را  سبک زنده دام  نرخ هر کیلورئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری .علت خواستار برخورد با قاچاق دام زنده هستیم

هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به نزدیکی عید قربان نگرانی هایی مبنی بر افزایش قیمت در بازار وجود دارد به همین  ۲4

دام و سودجویی دالالن جلوگیری شود چرا که ادامه نوسانات بازار موجب شده تا مصرف کنندگان توان خرید یک  علت باید از قاچاق

از ارمنستان و استرالیا  واردات گوشت وی در پایان تصریح کرد: از مسئوالن ذی ربط تقاضا داریم میزان.کیلو گوشت را نداشته باشند

ام زنده کنند تا نوسان خاصی در عید قربان رخ ندهد چرا که نمی توان جلوی واسطه ها و را افزایش دهند و یا اقدام به واردات د

 .سودجویی دالالن در بازار را گرفت

https://www.yjc.ir/fa/news/661۷6۳6/%D8%A۲%D8%B4%D9%81%D8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/6617636/%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  دوم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۳تاریخ: 

 قیمت مرغ نسبت به کشورهای همجوار ارزان است

عظیم حجت عضو هیئت مدیره .تر استیک مقام مسئول گفت: قیمت مرغ تولیدی در سطح منطقه نسبت به کشورهای همجوار ارزان

، با اشاره به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی گو با خبرنگارواتحادیه مرغداران گوشتی در گفت

ها به دلیل تنش گرمایی با چالش وزن گیری مرغ در در فصل گرما، اظهار کرد: هم اکنون اکثر استان مرغدارانمشکالت پیش روی 

به گفته وی، پشت سرگذراندن تنش گرمایی در فصل .شود این روند تا پایان مرداد ادامه یابدبینی میرو هستند که پیشواحدها روبه

گیری بهتری داشته باشد چرا که هم اکنون میزان های تولیدی، وزندر سالن شود به سبب مصرف باالی دان، مرغتابستان موجب می

حجت با اشاره به اینکه مرغداران چشم انتظار ابالغ رسمی نرخ مصوب مرغ از .های گرمایی کاهش یافته استتولید ناشی از تنش

درصد سود  5های واقعی تولید و هپس از احتساب هزین وزارت جهاد کشاورزی :سوی ستاد تنظیم بازار هستند، بیان کرد

این مقام .رسیدند باره این در توافق به بازار تنظیم ستاد با نهایت در که داد پیشنهاد مرغ کیلو هر برای را تومانی 9۲5۰ نرخ  مرغدار

تر است، افزود: برای ادامه حیات مرغداران و در سطح منطقه نسبت به کشورهای همجوار ارزان قیمت مرغمسئول با بیان اینکه 

 .تر از سوی ستاد تنظیم بازار ابالغ شودتولید خطی منظم باید پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید هر چه سریع

 های دامی وجود نداردانحصاری در ثبت سفارش نهاده

های دامی وجود ندارد، اظهار کرد: هیچ کارشکنی در بحث ثبت سفارش شاره به اینکه انحصاری در ثبت سفارش واردات نهادهوی با ا

ها وجود ندارد و تنها موضوعی که در این میان وجود دارد آن است که تاجری که از سوی بخش دولتی، دامپزشکی و سایر ارگان

حجت ادامه .ی است که از امکانات بهتری در خرید کاال، انبار و گمرک در بنادر برخودار باشدکند بدیهها در این زمینه کار میسال

های دامی ورود کرده است؛ بنابراین داد: با توجه به آنکه اتحادیه مرغداران برای خروج بازار از شرایط کنونی به بحث واردات نهاده

 توانند نسبت به سایر واردکنندگان کاالی خوداین زمینه فعالیت داشتند، میها در بحث انحصار مطرح نیست و تنها تاجرانی که سال

به گفته این مقام مسئول، اتحادیه مرکزی و استانی انتظار دارد که دولت از نظر .تر خریداری و شرایط رقابت را سخت کنندرا ارزان

وی با .ری که مطرح می شود، خود به خود از بین رودسیستم اداری و گمرکی از واردکنندگان حمایت داشته باشد تا موضوع انحصا

های دامی ناشی از برداشت محصول و ازدیاد عرضه های دامی، گفت: با توجه به کاهش قیمت جهانی نهادهبینی آینده بازار نهادهپیش

عضو هیئت مدیره اتحادیه .در بازار را تعیین کرد دامی هاینهاده قیمت توانمی واردکننده، به تومانی 4۲۰۰ ارز تخصیص همچنین  و

های دامی را براساس هزینه تمام شده و سود منطقی در مرغداران گوشتی ادامه داد: اگر واردکنندگان در این شرایط خاص نهاده

ها با هش تعداد واسطهبه دلیل کا مرغ و تخم مرغ اختیار اتحادیه مرکزی مرغداران قرار دهند، مردم در سطح جامعه از نظر تأمین

 زمینه در مدیریت اعمال از  حجت.توانند محصول مورد نیاز خود را خریداری کنندچالشی مواجه نخواهند بود و با اطمینان خاطر می

 برحسب مصرفی جوجه میزان برای  مشخص ریزیبرنامه اعمال گفت و داد خبر مرغداری واحدهای رویه بی مجوزهای صدور

رویه واحدهای ماری از سوی معاونت امور دام منجر به مدیریت تولید جوجه یکروزه و جلوگیری از صدور مجوزهای بیآ هایواقعیت

وی در پایان تصریح کرد: اگر انجمن سراسری مرغداران گوشتی و اتحادیه جوجه یکروزه با معاونت امور دام همکاری .مرغداری شد

س مجوزهای اتحادیه مرکزی و استانی صادر شود و در اختیار واحدهای مرغ گوشتی مناسبی داشته باشند تا جوجه تولیدی براسا

 .های بازار مرغ و تخم مرغ، امنیت خاطر مصرف کنندگان و کمک به اقتصاد ملی خواهیم بودقرار گیرد در نهایت شاهد کاهش تنش

ps://www.yjc.ir/fa/news/htt6614۳1۷/%D9%8۲%DB%8C%D9 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
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 مرکبات
 ایران اکونا - ۱۳۹۷مرداد / /  ۰8دوشنبه , 

 !برابر می شود ۳قیمت لیموترش از باغ تا بازار 

لیموترش، قیمت این محصول در بازار مصرف همچنان باالست و تفاوت دو تا سه برابری را درحالیکه باوجود فصل برداشت و عرضه 

لیموترش در بازار  .شودتر میتر و ارزاناز باغ تا بازار دارد، عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران گفت: لیموترش تا یک ماه دیگر فراوان

هزار تومان و در باغ  1۰تا  5۰۰۰فروشی کیلویی لیکه این قیمت در عمدهشود در حاهزار تومان عرضه می 15تا  1۰مصرف کیلویی 

فروشی دو برابر بار به عنوان مرکز عمدهتومان است؛ بدین معنا که قیمت این محصول از باغ تا میدان تره ۷۰۰۰تا  ۳۰۰۰کیلویی 

عضو هیات مدیره  -در این باره مجتبی شادلو   .کندفروشی تا بازار مصرف نیز افزایش دو برابری قیمت را تجربه میشود و از عمدهمی

شود و باید سود هزینه تمام شده و معادالت علمی به صورت عملیاتی اجرا نمی ، مالکاتحادیه باغداران، گفت: در هیچ محصولی

وی درباره باال بودن قیمت لیموترش اظهار کرد: برداشت .متعارف را براساس قیمت تمام شده تولیدکننده و توزیع کننده در نظر گرفت

ود ششود اما لیموترشی که امروز در بازار عرضه میاه شروع میکنند از شهریور ملیموترش در مناطقی که این محصول را تولید می

محصولی رنگ نیامده و نرسیده است و عمده عرضه این محصول از اواسط مردادماه به بعد شروع خواهد شد که هم محصولی 

شادلو همچنین افزود: مالک .دتر است؛ لذا از شهریور ماه شاهد فروان تر و ارزان ترشدن لیموترش خواهیم بوتر و هم ارزانباکیفیت

د، در کننها هستند که آن را به بازارهای عمده فروشی منتقل میشود یا واسطهبازار این است که محصول مستقیم به بازار عرضه می

ین کنند. با اگذاری میگذاری، بازارهای عمده فروشی هستند که براساس مقدار محصول، کیفیت و تقاضا قیمتنتیجه عامل قیمت

 .شودتر میحال قیمت لیموترش تقریبا هر روز از روز قبل ارزان

 های جدید به ثمر رسیدندکن شد؛ باغجارؤک جادوگر ریشه

های کشور عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران درباره بیماری جارؤک جادوگر لیموترش که از طریق لیموهای وارداتی قاچاق به باغ

شوند و های قرنطینه ای یا سایر بخش های نظارتی وارد کشور میمحصوالت قاچاق بدون نظارت بخش :سرایت کرده بود، بیان کرد

کند. از جمله این بیماری ها، جارؤک جادوگر لیموترش آورند که به باغ های ما صدمات زیادی وارد میبیماری های ناشناخته ای را می

ی بعضی از آن ها را از بین برد اما امروز با شناسایی این بیماری و طریق رفع است که به بسیاری از باغ های لیموترش صدمه زد و حت

آن توانستیم آن را به طور کامل مهار کنیم و در بعضی مناطق، باغ لیموترش جایگزین باغ های صدمه دیده شده و به ثمر رسیده 

طوری که گاهی قیمت محصوالت داخل که با زحمت  کند؛ بههای داخلی را تهدید میوی افزود: محصوالت قاچاق، بازار میوه.است

 .تواند هزینه تمام شده تولید را تامین کندزیادی تولید شده اند حتی نمی

 !هزار تومان 1۰جریمه قاچاق یک کیلو لیموترش فقط 

ول دی صورت گیرد و اجازه توزیع محصشادلو با بیان اینکه بی قانونی ضررهای زیادی به تولید میوه زده است، گفت:اگر در زمینه قاچاق برخورد ج

ها جرأت فروش محصول فروشی داده نشود، مشکل قاچاق تا حد زیادی برطرف خواهد شد، چراکه وقتی خرده فروشهای خردهقاچاق در فروشگاه

هزار تومان  1۰رم لیموترش توانند محصول قاچاق بیاورند. برای مثال جریمه قاچاق یک کیلوگها هم نمیقاچاق را نداشته باشند، عمده فروش

عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران با بیان اینکه محصوالت .است که جریمه کمی است اما اگر جریمه سنگین باشد دیگر این اتفاق نخواهد افتاد

ارجی حداقل با بیش ما در جهان منحصر به فرد هستند، بیان کرد: در کشورهای حوزه خلیج فارس محصوالت باغی ایران در کنار محصوالت خ

رود به دلیل آن که از کیفیت بیشتری برخوردار هستند؛ لذا باید مواظب بود که با کارهای درصد قیمت محصوالت مشابه باالتر فروش می ۳۰از 

 .اشتباه از جمله قاچاق این فرصت آسیب نبیند

necona.com/http://ira8585۰/%D9%8۲%DB%8C%D9 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۹ : اریخت

 امنیت غذایی نیازمند بازنگری در قیمت تضمینی گندم/ قیمت نان متناسب با کیفیت تعیین شود 

وزارت کشاورزی و صنعت و در جلسه دیروز کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی با حضور نمایندگان مجلس، مسئولین 

  .نمایندگان اصناف، به مسائل مرتبط با قیمت آرد، نان و گندم پرداخته شد

 موضوع در اسالمی شورای مجلس مقاومتی اقتصاد کمیته جلسه اولین ماه مرداد 8 فارس خبرگزاری اقتصادی خبرنگار  به گزارش

 .برگزار شد ها سازمان این اتحادیه های نماینده و کشاورزی جهاد و صمت وزارت مسئولین حضور با و نان و آرد گندم،

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در این جلسه ضمن خوشامد گویی به حاضرین در مورد ضرورت بررسی زنجیره گندم، آرد و 

خانوار ایرانی از لزوم برنامه  این نماینده مجلس با اشاره به نقش و جایگاه گندم، آرد و نان در سبد غذایی.نان توضیحاتی ارائه کرد

 .ریزی و هدفمندسازی حمایت های دولت از این بخش پرداخت

رحیم زارع با اشاره به عدم تغییر قیمت گندم در سال جاری و اثرات منفی ناشی از این موضوع تصریح کرد: با توجه به مخالفت 

 .درصد کاهش مواجه شده است 14سازمان برنامه و بودجه با تغییر قیمت گندم تولید این محصول با 

تومان تعیین می شد که متاسفانه  1488وی اظهار داشت با توجه به بررسی های انجام شده باید قیمت گندم در سال زراعی جاری 

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس همچنین به وضعیت تولید آرد و نان در .تومان در نظر گرفته شده است 1۳۰۰همان قیمت 

 .ساله گذشته انتقاد کرد ۳داخت و با اشاره به کاهش مکرر یارانه پرداختی به این صنف از عدم تغییر قیمت نان در کشور پر

 احتمال قاچاق گندم به دلیل عدم تغییر قیمت این محصول در سال جاری 

صمت با اشاره به بررسی  وزارت بازار تنظیم و توزیع تامین، ریزی برنامه دفتر در ادامه این جلسه دکتر محمد رضا کالمی مدیر کل

های صورت گرفته در زمینه تولید گندم، آرد و نان اظهار داشت: باید برنامه ریزی مناسبی جهت تنظیم بازار محصوالت غذایی برای 

خی از وی تصریح کرد: بر اساس گزارش های واصله از شهرهای مختلف کشور میزان تولید گندم در بر.ماه های آینده صورت گیرد

 .درصد کاهش دارد که این موضوع باعث نگرانی مسئولین شده است ۳5الی  15استان های کشور حدود 

کالمی خاطر نشان کرد: افزایش نرخ ارز و عدم تغییر قیمت گندم در سال جاری منجر به افزایش قیمت این محصول در بازار کشورهای 

 .های کشور امکان قاچاق این محصول مهیا خواهد بودمنطقه شده است که در صورت نظارت کافی بر خروجی 

صمت همچنین گفت: به منظور ساماندهی وضعیت تولید گندم در  وزارت بازار تنظیم و توزیع تامین، ریزی برنامه دفتر مدیر کل

 .ده استکشور قرار داده شکشور چندین سناریو و پیشنهاد عملیاتی توسط وزارتخانه متبوعش استخراج و در اختیار ستاد تنظیم بازار 

 میلیون تنی گندم در سال جاری علیرغم عدم تغییر قیمت گندم ۱۰.۵پیش بینی خرید 

اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به نقش مهم گندم در سبد غذایی خانوار گفت: 

 .ن مورد نیاز هر خانوار ایرانی از طریق این محصول تامین می شوددرصد از پروتئی 4۲درصد انرژی مصرفی و  ۳8حدود 

کیلوگرم در سال است که نسبت به میانگین جهانی که حدود  1۳5الی  1۳۰وی گفت: طبق آمار سرانه مصرف گندم در کشور حدود 

هزارتن از گندم های کشور  ۳5میلیون و  ۲مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: حدود .کیلوگرم باالتر است 1۰5

نماینده وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه با اشاره به خرید .هزار تن به صورت دیم کشت می شود ۷۰میلیون  ۳به صورت آبی و 

الی  1۰میلیون تن گندم تا اوایل مرداد ماه از کشاورزان پیش بینی کرد میزان خرید تضمینی این محصول در سال جاری به  ۷.5
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اسفندیاری پور ادامه داد: یکی از دالیل کاهش میزان تولید گندم کاهش بارندگی در برخی از .میلیون تن نیز خواهد رسید 1۰.5

 .مناطق جنوبی و شمال غربی کشور است که اثر منفی بر میزان تولید این محصول در سال جاری گذاشته است

م های تولیدی توسط وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: وزارت جهاد مشاور وزیر جهاد کشاورزی در مورد نحوه تعیین کیفیت گند

 .اقدام به کیفیت بندی گندم های تولید شده می کنند 1۰4کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران بر اساس استاندارد 

 تومان باشد ۱۴۸۸قیمت گندم در سال زراعی جاری باید 

ران در ادامه با اشاره به نوسان سیاست های حمایتی دولت از تولید این محصول علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کا

 .گفت: متاسفانه طی سال های گذشته شاهد افزایش و کاهش سیاست های حمایتی در کشور هستیم

ها رای آنوی اظهار داشت: علیرغم اینکه برخی دیگر از محصوالت کشاورزی نظیر ذرت و سویا مزیت نسبی برای کشت در ایران ب

میلیون هکتار زمین کشاورزی مختص تولید گندم در کشور وجود دارد که محصول دیگری در این زمین  4وجود ندارد اما بیش از 

میلیون تومان  10میلیون بهره بردار حاضر در بخش تولید گندم گفت: حدود  4.5ایمانی با اشاره به حضور .ها قابل کشت نیست

 .دم کار در سال است که تحت تاثیر برنامه دولت در این زمینه هستنددرآمد ناخالص کشاورزان گن

تومان افزایش پیدا می کرد که متاسفانه  1488رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران افزود: قیمت گندم برای سال جاری باید به 

 .دولت به دالیل نامشخص این اقدام را نکرد و منجر به کاهش سطح کشت گندم شد

 قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی به منظور تعیین قیمت گندم ۶الح تبصره لزوم اص

مجتبی پویان مهر کارشناس ارشد بخش کشاورزی نیز در این جلسه با اشاره به تجارب حمایتی سایر کشورهای جهان از تولید گندم 

 .ضو این اتحادیه کرده استاقدام به حمایت از تولید گندم در کشورهای ع 196۲گفت: اتحادیه اروپا از سال 

این کارشناس کشاورزی افزود: علیرغم اینکه اعضای اتحادیه اروپا با یکدیگر به منظور کاهش موانع تجاری اقدام به تشکیل اتحادیه 

 .گمرکی کرده اند اما همچنان تولید گندم برای هر کشور عضو این اتحادیه درجه اهمیت باالیی دارد

ر ایران نیز به دلیل وجود مشکالتی در مسیر اجرای قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی دولت ها پویان مهر تصریح کرد: د

وی ادامه داد: به منظور ساماندهی مناسب قیمت گندم نیاز است تا تبصره .سیاست های مناسبی برای قیمت گذاری گندم نکرده اند

کارشناس .ندم هر ساله متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کندقانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی اصالح شود تا قیمت گ 6

کشاورزی حاضر در جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی با اشاره به وارداتی بودن سهم باالیی از بذور مورد نیاز در تولید گندم گفت: متاسفانه 

 قابل توجهی در کیفیت گندم های تولیدیبذرهای وارداتی سازمان تات متناسب با شرایط اقلیمی کشور نیست و این موضوع تاثیر 

پویان مهر اظهار داشت: به منظور افزایش کیفیت گندم های تولیدی نیاز است تا این سازمان متناسب با شرایط اقلیمی کشور .دارد

 .اقدام به اصالح بذور مورد نیاز کند تا از این طریق کیفیت گندم های تولیدی کشور نیز افزایش پیدا کند

 ئه راهکار مناسب از سوی دولت به منظور ساماندهی بازیگران زنجیره گندم، آرد و نانعدم ارا

علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یکی دیگر از اعضای حاضر در این جلسه در مورد نحوه قیمت گذاری گندم، آرد و نان 

 .ت این بخش ارائه نکرده استگفت: متاسفانه طی سالهای گذشته دولت سیاست واحدی به منظور مدیریت مشکال

وی با اشاره به عدم افزایش قیمت گندم، آرد و نان تصریح کرد: به منظور افزایش رضایتمندی تمام بازیگران این زنجیره نیاز است تا 

 .سیاست مناسبی از سوی دولت طرح و ارائه شود

 لزوم اصالح سیاستگذاری های مربوط به خبازی ها
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اق اصناف ایران با اشاره به نقش مهم خبازی ها در زنجیره گندم، آرد و نان تصریح کرد: نباید به منظور علی عوض پور دبیر کل ات

 .کنندگان و مصرف کنندگان حق این قشر ضایع شودحمایت از تولید

 معیشت و اقتصاد خبازیوی در ادامه به زحمات زیاد آردسازان و نانوایان اشاره کرد و گفت: تغییرات قیمتی در آرد و نان مستقیما بر 

محمد حسن امرالهی معاون بازرسی اتاق اصناف ایران نیز با اشاره به عدم حق انتخاب آردسازان و کارخانجات .ها تاثیر می گذارد

ماکارونی در انتخاب گندم های مورد نیاز خود گفت: باید این اختیار خرید به کارخانجات داده شود تا محصول نهایی با کیفیت تری 

 .ولید کنندت

 آردسازان گندم های مورد نیاز خود را به صورت مستقیم از کشاورزان تهیه کنند*

جعفر ایزدیار دبیر کانون صنایع آرد ایران دیگر عضو حاضر در جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی با اشاره به نابسامانی های بوجود آمده 

 .بخش پرداختدر صنعت نان و آرد به لزوم ساماندهی هر چه سریعتر این 

وی با اشاره به اهمیت کیفیت گندم در کیفیت نهایی آرد و نان تصریح کرد: به منظور کاهش ضایعات محصوالت نیاز است تا کیفیت 

دبیرکانون صنایع آرد ایران گفت: به منظور بهبود وضعیت تولید گندم و ایجاد رضایت در .گندم و نحوه اختالط آن اصالح شود

 .اخت پول کشاورزان در سامانه های بانک کشاورزی صورت گیردکشاورزان باید پرد

ایزدیار همچنین از رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی درخواست کرد تا آردسازان گندم های مورد نیاز خود را به صورت مستقیم از 

پور مجری طرح گندم کشور کشاورزان خریداری نمایند و نقش دولت در زمینه خرید و توزیع گندم کاهش پیدا کند که اسفندیاری 

 .نیز از پیشنهاد دبیر کانون صنایع آرد ایران استقبال کرد

 فروش کیلویی نان به مردم پیشنهاد رئیس اتحادیه نانوایان سنتی

قاسم زراعت کار رئیس اتحادیه نانوایان سنتی دیگر عضو حاضر در جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس به عدم تغییر کیفیت گندم 

 .برخالف افزایش قیمت این محصول در سال های گذشته انتقاد کرد

وی اظهار داشت: اتحادیه نانوایان سنتی هیچ مخالفتی با افزایش حمایت های دولت از تولید گندم در کشور ندارد و اتفاقا این موضوع 

 .در مناطق مختلف کشور کردباعث مباهات این اتحادیه است، اما باید فکر مناسبی برای افزایش کیفیت آرد و نان 

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی گفت: متاسفانه در حال حاضر قیمت گندم برای درجه های مختلف این محصول به یک میزان است که 

زراعت کار در بخش دیگر از سخنان خود به عدم تغییر قیمت نان در سال های .این موضوع منجر به کاهش کیفیت آرد شده است

درصد افزایش پیدا کند که متاسفانه دولت اینچنین  ۲۰که قرار بود قیمت نان هر ساله  9۳اشاره کرد و گفت: متاسفانه از سال گذشته 

وی در ادامه پیشنهاد داد به جای فروش دانه ای نان به مردم، نان به صورت کیلویی فروخته شود که در این صورت قیمت هر .نکرد

 .مان خواهد شدهزار تو ۳کیلو نان برابر با 

 لزوم اصالح هزینه های نانوایان به منظور بهبود عملکرد آنان

محمد جواد کرمی دبیر اتحادیه تعاونی نان های حجیم و نیمه حجیم تهران با اشاره به ساختارهای انحصاری در زنجیره گندم، آرد و 

ا اشاره به کیفیت نامتقارن گندم در برخی از استان وی ب.نان گفت: باید به سمت رقابتی شدن هر چه بیشتر این صنعت حرکت کنیم

های کشور گفت: به منظورافزایش کیفیت گندم در مرحله آردسازی نیاز به اختالط صحیح گندم است که این موضوع باید با مقداری 

ن ضایعات گندم و نان دبیر اتحادیه تعاونی نان های حجیم و نیمه حجیم تهران تصریح کرد: میزا.واردات این محصول مرتفع گردد

وی عوامل تاثیر گذار بر کیفیت نان را .در کشور زیاد است و باید با اصالح روند و عملکرد فعلی این میزان ضایعات را کاهش داد

ماشین آالت مناسب جهت پخت و پز نان، نیروهای آموزش دیده مناسب در نانوایی ها و تامین مواد اولیه با کیفیت جهت پخت نان 
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کرمی همچنین به منظور کاهش مشکالت فعلی در این بخش ها نیز پیشنهاد یکسان سازی قیمت گندم و آرد، مدیریت هزینه .دانست

 .های جاری نانوایان و اصالح نظام قانون صنفی داد

 وزارت جهاد کشاورزی باید رئیس کارگروه گندم، آرد و نان باید باشد

نیز در پایان ضمن تشکر از همه میهمانان حاضر در جلسه کارشناسی این کمیته از  رحیم زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس

 .آنان درخواست کرد تا در جلسات هم اندیشی مجزای این کمیته حضور داشته باشند

قانون  سرئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس همچنین به ایراد ساختاری فعلی در زنجیره گندم، آرد و نان اشاره کرد و گفت: بر اسا

 .باید وزارت جهاد کشاورزی مسئول کارگروه گندم، آرد و نان باشد در حالی که دولت این وظیفه را به وزارت صمت سپرده است

وی در نهایت خواستار اصالح هرچه سریعتر نحوه قیمت گذاری گندم، آرد و نان و ارائه راه حل های مناسب از سوی اتحادیه های 

 .به منظور کاهش مشکالت این بخش شدتولید کننده آرد و نان 

https://www.farsnews.com/news/1۳9۷۰5۰9۰۰۰84۰%D-/8%A۷%D9%85% 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۲تاریخ: 

 وری را به همراه داردای نه چندان دور/ مصرف خوراک آماده، افزایش بهرهدر آیندههای دامی آرامش بازار نهاده

شود قیمت ذرت و سویا در شهریور ماه در بازار بینی میهای دامی در بورس کاال، پیشیک مقام مسئول گفت: با توجه به عرضه نهاده

صنعت،تجارت و  وگو با خبرنگار، طیور و آبزیان در گفتهای خوراک داممهدی مسعودی قائم مقام اتحادیه تعاونی.کاهش یابد

 کرد: با تزریق، اظهار های دامیواردات نهادهدرباره تأثیر اختصاص ارز دولتی به  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

رود با تسهیل در های دامی تا حدودی از نوسان قیمت در بازار کاسته شده است که انتظار میتومانی به واردات نهاده ۳8۰۰ارز 

تأثیری اختصاص ارز دولتی به وی با انتقاد از اظهارنظر برخی کارشناسان مبنی بر بی.های دامی به آرامش برسدواردات، بازار نهاده

دالر است که واردات آن با ارز  4۲۰دالر و کنجاله سویا  230های دامی، افزود: هم اکنون قیمت جهانی هر کیلو ذرت ت نهادهواردا

 .کنندبرابر ارز دولتی است؛ بنابراین جای این سوال مطرح است که چرا برخی کارشناسان چنین اظهاراتی را مطرح می ۲آزاد 

ازی ارز تحویلی به واردکنندگان، بیان کرد: در ارتباط با ارز و هر چیز دیگری که اطالعات آن به سمسعودی با اشاره به ضرورت شفاف

ی های دولتی و گمرکدرستی شفاف نباشد، قطعا رانت و فساد وجود دارد، به همین دلیل شفاف سازی هر چه بیشتر از سوی دستگاه

شود قیمت ذرت و سویا بینی میهای دامی در بورس کاال، پیشعرضه نهاده این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به.به نفع جامعه است

تومان به مرغداران  100هزار و  ۲و کنجاله سویا را  1۰۰وی نرخ کنونی هر کیلو ذرت را یک هزار و .در شهریور ماه در بازار کاهش یابد

رود که قیمت کنجاله سویا به ی به واردات، انتظار میتومان ۳8۰۰های جهانی و اختصاص ارز اعالم کرد و گفت: با توجه به قیمت

های خوراک دام با بیان اینکه مرغداران نسبت به نوسان کنونی نرخ قائم مقام اتحادیه تعاونی.هزار و ذرت هزار تومان برسد ۲کمتر از 

تومان ، مرغداران از  5۰۰به  ۲8۰۰از  مند هستند، اظهار کرد: با توجه به کاهش قیمت هر قطعه جوجه یکروزههای دامی گالیهنهاده

 .قیمت کنونی مرغ آماده به طبخ در بازار متضرر هستند که انتظار می رود قیمت مرغ به نرخ منطقی خود برسد

های های دارای زنجیره تولید به سبب باال بودن هزینههای کوچک بلکه مرغداریمرغداری وی ادامه داد: در شرایط کنونی نه تنها

به گفته مسعودی، با توجه به قیمت .و قیمت کنونی مرغ در بازار متضرر هستند و این امر بیانگر یک عالمت سوال بزرگ است تولید

این مقام مسئول با اشاره .های ترخیص نرخ کنونی ذرت در بازار متعادل استتومانی و هزینه ۳8۰۰جهانی نهاده دامی، اختصاص ارز 

های دان براساس نیاز دام های دامی در بازار، اظهار کرد: تولید خوراک آماده در کارخانهمصرف نهادهبه راهکارهای بهینه و مدیریت 

در آسیاب میکسرهای  ضایعات باالی خوراک طیوروی با انتقاد از .و طیور، افزایش بهره وری و کاهش ضایعات را به همراه دارد

 باالی تبدیل ضریب و تولید درصدی 1۰۰ وری بهره دام خوراک هایکارخانه با مرغداران قرارداد انعقاد  ها بیان کرد:مرغداری

اند اما این امر ها، مرغداران اعتماد خود را از دست دادهکارخانه برخی تقلب سبب به که داشت خواهد همراه به را تولیدی هاینهاده

های پایان تصریح کرد: در شرایط کنونی تمامی نهادهمسعودی در .کارخانه تعمیم داد 65۰شود که این موضوع را به دلیلی نمی

 .های تولید کاهش یابدهای مدرن تبدیل به خوراک بهداشتی شود تا هزینهوارداتی باید در کارخانه

https://www.yjc.ir/fa/news/65968۳۲/%D8%A۲%D8%B1%D8%A 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۳تاریخ: 

 هزار تومان ۱۰های کشاورزی عامل اصلی افزایش قیمت لیموترش/ جریمه قاچاق یک کیلو لیموترش فقط نوسان نهاده

ه سال مدت مشابهای کشاورزی، تفاوت چندبرابری قیمت لیموترش نسبت به یک مقام مسئول گفت: با وجود افزایش دوبرابری نهاده

 .قبل طبیعی است

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفت

در بازار، اظهار کرد: اگرچه برداشت لیموترش از دوماه قبل آغاز شده است، اما همزمان  قیمت لیموترشدالیل افزایش  درباره ،جوان

 .تر شدن لیموترش در بازار خواهیم بودبا اوج برداشت محصول از ماه آینده شاهد فراوانی و ارزان

سال گذشته بود به طوریکه در برخی موارد جوابگوی  1۰همانند وی افزود: سال گذشته قیمت محصوالت باغی به دلیل فراوانی 

شادلو از تفاوت چندبرابری قیمت لیموترش نسبت به .باشد بازار مالک نباید نرخ این که نبود باغداران آوریجمع و  های تولیدهزینه

های کشاورزی، نیروی داقل دوبرابری نهادهمدت مشابه سال قبل در بازار خبر داد و گفت: واقعیت امر آن است که با وجود افزایش ح

انسانی، مکانیزاسیون، حمل و نقل و کاهش تولید ناشی از سرمازدگی بهاره در بخش باغبانی، قیمت محصوالت باغی از جمله لیموترش 

ر بازار بیان کرد: د قاچاقهای نایب رئیس اتحادیه باغداران درباره آخرین وضعیت توزیع لیموترش.در بازار چندان گران نشده است

های مختلف رود که به سبب ورود آفات و بیماریورود و توزیع محصوالت قاچاق در بازار تهدید جدی برای تولید داخل به شمار می

به گفته وی، اگر .هزار تومان است 1۰دغدغه باغداران را به همراه داشته است و این درحالی است که تنها جریمه یک کیلو لیموترش 

ها جرئت توزیع مینه قاچاق برخورد جدی صورت گیرد، مشکل قاچاق تا حد زیادی مرتفع خواهد شد چرا که اگر خرده فروشیدر ز

وی در پایان تصریح کرد: برخی افراد با سوءاستفاده .توانند محصول قاچاق بیاورندها نمیمحصوالت قاچاق را نداشته باشند، عمده فروش

ازار رود با مدیریت بها دامن بزنند که انتظار مینار بحث سرمازدگی بهاره قصد دارند بر نوسان قیمتاز شرایط کنونی اقتصاد در ک

 .داخل، آرامش بیشتری بر تنظیم بازار و نیاز سبد مصرفی خانوار حاکم شود

ews/https://www.yjc.ir/fa/n66۲۰4۷9/%D9%86%D9%88%D8%B 
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 نهاده
 ایران اکونا - ۱۳۹۷/ مرداد /  ۰8دوشنبه , 

 یارانه امسال تهیه نهال میوه های گرمسیری سه برابر شد

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی میزان پرداخت یارانه تهیه نهال 

میلیون تومان به این امر اختصاص  ۷۳5میلیون تومان عنوان کرد و گفت: امسال  256را  1۳96درختان میوه گرمسیری در سال 

هاد کشاورزی، مسعود لطیفیان افزود: یارانه به نهال انبه، چیکو، کنار و گواوا اختصاص می به گزارش یکشنبه وزارت ج.یافته است

هزار  1۰۰تن پیش بینی کرد و گفت: امسال برآورد تولید موز  8۷6هزار و  1۷9لطیفیان تولید امسال محصوالت گرمسیری را .یابد

تن و سایر  5۷۲تن، نارگیل  ۳5۰تن، پاپایا  89۲۲تن، گواوا  ۳۳14تن، چیکو  919هزار و  ۲1تن، کنار  ۲۰9هزار و  4۳تن، انبه 

هزار هکتار باغ کشور برداشت  45۳تن میوه گرمسیری از  1۲۳هزار و  19۲پارسال نزدیک به .تن است 148۲میوه های گرمسیری 

ست اقدام داریم و در این زمینه وی ادامه داد: اصالح و نوسازی باغ های محصوالت گرمسیری را با استفاده از ارقام تجاری در د.شد

این مسوول از الگوی بررسی فنی و اقتصادی تولید .هشت رقم تجاری انبه از هند و پاکستان و یک رقم تجاری آناناس وارد کردیم

طرح گلخانه ای آناناس و طرح توسعه چیکو و کنار به عنوان طرح های توسعه ای باغ های میوه گرمسیری نام برد و ادامه داد: در 

 .هکتار پیش بینی شده است ۲5۰۰توسعه محصوالت گرمسیری در سواحل مکران، تولید انبه در چهار هزار هکتار و موز در 

میلیون دالر انبه از پاکستان، هند، فیلیپین و اکوادور خبر داد و گفت: بازاررسانی میوه های گرمسیری  1۳لطیفیان از واردات سالیانه 

وی اجرای روش های آبیاری .بنابراین باید همزمان با توسعه این باغ ها، صنایع فرآوری نیز گسترش یابد به سختی انجام می شود و

تحت فشار، استفاده از سایبان در باغ، استفاده از مواد آنتی استرس و کشت ارقام مقاوم به خشکی و شوری را از اقدام ها برای کاهش 

دالر وارد  44۲هزار و  8۷5میلیون و  1۳۷تن موز به ارزش  1۳9هزار و  141ل در سه ماهه نخست امسا .اثر خشکسالی برشمرد

  .بخش قابل توجهی از این ارقام مربوط به ثبت سفارش هایی است که پیش از فروردین امسال انجام شده بود .کشور شد

  .میلیون دالر ارز برای واردات موز از کشور خارج شد 544پارسال نیز بیش از 

http://iranecona.com/85855/%DB%8C%D8%A۷%D 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  8دو شنبه 

 ایرانبررسی احتمال محقق شدن برنامه ترامپ در رابطه با مسدود کردن درآمد نفتی 

رژی جهانی دانشگاه کلمبیای آمریکا و مشهور به معمار ان سیاست مرکز ارشد محقق نفیو، ریچارد - تهران اتاق معاونت بررسی های اقتصادی

طراحی تحریم به تازگی مقاله ای را در خصوص تحریم های ایران منتشر کرده و سناریوهای مختلفی را بر اساس قیمت نفت برای ایران متصور 

  .شده است

 .در ادامه صرفاً ترجمه این مقاله بدون هر گونه اظهارنظری، ارائه می شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=99۳a۷55ca56d4c۲6b۷c۲۷ae 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  8دو شنبه 

 آمریکا در جستجوی بازارهای جدید برای صادرات کنجاله سویا

 واکنش در آمریکا کند، وضع آمریکا کشاورزی محصول قلم ۲9 بر باال هایی تعرفه دارد نظر در نیز هند که شرایطی در  -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 مدهع کشور چندین واکنش با کشور این زیرا است سویا کنجاله صادارت برای تازه بازاری جستجوی در خارجی خریداران سوی از تقاضا افت به

له در جنگ تعرفه ها مواجه شده است. در همین حال خرید برخی اقالم میوه مانند گیالس، آواکادو از آمریکا نیز با کمبود تقاضا کنجا خریدار

  .روبه رو شده است

ن ای از است جهان در گسترده ودامداری مرغداری صنعت دارای عمده کشورهای از یکی هند ،«پرس فود»  گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذابه 

 رو تقاضا برای خوراک دام در این کشور باالست. از سوی دیگر آمریکا سومین کشور عمده تولید کننده کنجاله سویا در جهان به شمار می رود

مازاد تولید فراوان نیاز به بازارهای جدید دارد تا از مازاد عرضه در انبارهای آن کشور جلوگیری کند گفتنی است چین اخیرا تعرفه  وبا توجه به

ا یهای باال برای واردات سویا از آمریکا تعیین کرده است. جنگ تجاری چین و آمریکا بر صادرات محصوالت کشاورزی آمریکا از جمله کنجاله سو

 .نزولی وارد کرده است وتالش هند برای تعیین تعرفه بر کنجاله سویای آمریکا فشاری مضاعف بر نرخ کنجاله سویای امریکا وارد می سازدفشاری 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=4f۳۷f5e1fc۰b4۷8a8۰fb۷ 
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