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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 - ۱۳۹۷/۶/۷ : تاریخ

 درصدی بارندگی در کشور  ۳۱میلیون هکتار زمین کشاورزی به آبیاری تحت فشار/کاهش  ۲تجهیز 

که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، به به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، علیمراد اکبری امروز در نشست خبری 

امسال سال بسیار سختی در بخش کشاورزی داشتیم، چون میزان بارندگی  :کاهش میزان بارندگی در کشور اشاره کرد و گفت

 ایم که طبیعتا میزان روان اب ها کاهش یافته استدرصد کاهش بارندگی داشته ۳۱میلی متر بوده است و  ۱۶۸

درصد افزایش داشته است و جالب تر اینکه میزان  ۲۵وی افزود: اما در استانهای آذربایجان غربی.شرقی و اردبیل میزان بارش ها تا 

 .های ورودی به دریاچه ارومیه کمتر بوده استروان آب

درصد خاک کشور دارای  وی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش منابع آلی خاک در کشور اشاره کرد و گفت : کمتر از یک

مواد آلی مناسب است و در طرحی به دنبال اصالح این وضعیت هستیم، چرا که در این حالت خاک قدرت نگهداری آب را ندارد و در 

 .ای اختصاص دهددر خواست کرده ایم تا دولت بودجه ۹۸بودجه سال 

حجم مصرف اب در کشور مربوط به آبهای زیر زمبنی است  وی همچنین در مورد برخورد با حفر چاه های غیر مجاز گفت: بیشتربن

 .هزار حلقه آن برخورد شده است ۲۰هزار حلقه چاه غیرمجاز داریم که تا کنون وزارت نیرو با  ۴۰۰و 

 سال اخیر ۴۰ها طی متری بارندگیمیلی ۲۰کاهش  *

متر، میلی ۲۳۷سال گذشته  ۳۰متر، در میلی ۲۲۴ های کشورسال گذشته متوسط بارندگی ۴۰اکبری به این نکته اشاره کرد که در 

 .است رسیده مترمیلی ۲۰۵سال گذشته به  ۵ در و مترمیلی ۲۲۹سال گذشته  ۱۰در 

 د،گیرمی قرار برداریبهره مورد کشور در آبی منابع بیشتر که کرد اشاره نکته این به همچنین خاک  معاون حجتی در حوزه آب و

میلیون هکتار  ۵.۵درصد است و  ۵۶.۳ها چاهدرصد،  ۱۷.۵ها در تأمین آب است و سهم برداشت از چشمه زیرزمینی هایآب منابع

 .است گرفته قرار سدها میلیون هکتار در پایاب ۳.۲شود و ارضای ما به صورت سنتی آبیاری می

 شودنیمی از زمینهای کشاورزی کشور به دلیل کمبود آب کشت نمی *

آب تنها  میلیون هکتار زمین دارای استعداد کشاورزی در کشور داریم، ولی به علت منابع محدود ۳۷ ا آنکهوی به صراحت گفت: ب

گیرد و طور ثابت زیرکشت قرار نمیمیلیون هکتار آن آبی است که به ۸.۵گیرد که برداری قرار میمیلیون هکتار مورد بهره ۱۸.۵

میلیون هکتار هم برسد و در سال گذشته نیز به عنوان  ۸پاییزه کاهش یافته و به ممکن است در سال زراعی جدید این رقم در کشت 

 .هزار هکتار زمین زراعی در شرق استان اصفهان به دلیل نبود آب کشت نشد ۶۰مثال 

شاورزی فقط در فصل پاییز امسال اشاره کرد و گفت: از مجموع اراضی ک اکبری به اعالم سازمان هواشناسی مبنی بر افزایش بارندگی

میلیون هکتار از  ۵اند تا حدی که حدود تر قرار گرفتهها محدودیتی نداشته و بقیه اراضی با درجات پایینمیلیون هکتار از خاک ۱.۳

 .است مؤثر بسیار وریبهره است که قابل استفاده نیست که این موضوع در میزان ۶و  ۵خاک کشاورزی ما در درجه 

 کارشناسان از یکی با: گفت و داد خبر کشور خاک آلی وضعیت اصالح برای فائو یکی از متخصصان وی همچنین از همکاری با

 .کنیم برآورد را خاک آلی کربن اصالح چگونگی بتوانیم تا ایمکرده آغاز را همکاری فائو زبده

هزار هکتاری احیای اراضی خوزستان و ایالم اشاره کرد و  ۵۵۰معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی همچنین به اجرای پروژه 

میلیارد دالر آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته  ۱.۴میلیارد دالر به اتمام رسیده که  ۱.۵گفت: فاز اول این پروژه با اعتبار 

 .میلیون دالر در اختیار وزارت نیرو برای تخصیص آب قرار گرفته است ۱۰۰و 
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هزار هکتار از اراضی دو استان  ۲۳۸ای با وزارت نیرو برای تأمین آب نامههمچنین در مورد فاز دوم این پروژه هم گفت: تفاهماکبری 

 .هزار هکتار در استان خوزستان قرار دارد ۲۲۹هزار هکتار آن در استان ایالم و  ۹به امضا رسیده که 

هزار هکتار از این پروژه منتظر وزارت نیروست  ۳۷ی تأمین آب برای این پروژه گفت: وی با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در عدم توانای

 .هزار هکتار از شبکه آبیاری آماده شده است ۹۰که درحالی

 میلیون یورو فاینانس خارجی برای دو شرکت کشت و صنعت دولتی ۱۰۰استفاده از  *

های آبیاری توانیم برای اجرای طرحمعاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی همچنین با بیان اینکه طبق قانون مصوب مجلس نمی

دو شرکت کشت و صنعت دولتی ازجمله کشت و صنعت مغان و طرح توسعه نیشکر را  های دولتی هزینه کنیم، گفت:نوین در شبکه

گذاری در این میلیون یورو در بخش آبیاری مدرن و سرمایه ۱۰۰ریشی به دنبال استفاده از ای با طرف اتنامهداریم که طی تفاهم

 .ها هستیمطرح

هزار هکتار  ۳۶میلیون و  ۲های آبیاری تحت فشار در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: اکبری همچنین به آخرین وضعیت اجرای طرح

هزار هکتار دیگر اکنون  ۱۳۳به بعد انجام شده و  ۹۲هزار هکتار از آن از سال  ۷۴۵اند که از اراضی مجهز به آبیاری تحت فشار شده

 .در دست اجراست

 کمبود اعتبار در احیای قنوات *

میلیارد تومان بود  ۱۰زمانی اعتبارات احیای قنوات  :اند خاطرنشان کردوی همچنین با بیان اینکه قنوات در کشور مظلوم واقع شده

میلیارد تومان در این حوزه پول  ۲۰۰یارد تومان رسیده است، اما با نیاز اصلی مرمت و احیا فاصله دارد و ساالنه میل ۷۰که اکنون به 

 .نیاز داریم

درصد رسیده و  ۴۴درصد به  ۳۹به گفته معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی راندمان آبیاری در کشور در بخش کشاورزی از 

 .درصد افزایش داشته است ۴۸رسیده که  ۱.۴به ازای هر مترمکعب آب به صدم کیلوگرم  ۹۲وری آب از بهره

 درصد ۹۰شود نه درصد از آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می ۶۵ *

شود و افزود: میلیارد مترمکعب به حجم تبخیر اضافه می ۳۷اکبری این را هم گفت که به ازای هر دو درجه افزایش دما در کشور 

 ۳۵ایم که میزان مصرف آب در هایی که ما انجام دادهها و بررسیجالب اینجاست که برخالف ادعای وزارت نیرو با توجه به طرح

 .دکندرصد آب مصرفی کشور را مصرف می ۶۵تا  ۶۰ایم بخش کشاورزی محصول اساسی کشاورزی را رصد کرده

 آبیتشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم *

 و رکشو نیرو، کشاورزی، جهاد صمت، وزرای حضور با کارگروه این: گفت و داد خبر آبیکم با سازگاری ملی کارگروه وی از تشکیل

ک داقل یح ماهانه که شده تشکیل غیراصلی اعضای از یکی عنوان به بنده و نوبخت آقای زیستمحیط از حفاظت سازمان رئیس

 هایتاناس جز به کشور هایاستان سایر در برنج کشت ممنوعیت کارگروه کنیم و یکی از مصوبات اینجلسه در این حوزه برگزار می

 یکسری آن جای به و کنند حذف را برنج کشت تدریج به آینده سال سه تا باید هااستان بقیه و است مازندران و گیالن

 .ایمردهک ارائه جایگزین اتپیشنهاد

میلیارد مترمکعب واردات مجازی آب داریم  ۳۵ ساالنه معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در پایان به این نکته هم اشاره کرد که

 .شودبر محاسبه میکه معموالً از محل واردات محصوالت آب

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۷۰۰۰۲۱۷/%D۸%AA%D۸%AC% 
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 آب
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۴ : اریخت

 حل مقابله با بحران آب های کشاورزی راهتوسعه شهرک

اشرف منصوری در نشستی خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، به به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، علی 

های کشاورزی در توسعه کشاورزی اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی که با تحریم مواجهیم، سه موضوع اصلی باید نقش شهرک

ها در مجموعه ه بخش عمده این چالشها و تجارت و صادرات از جمله آنهاست کآبی در استانمورد توجه قرار بگیرد که بیکاری، کم

 .های کشاورزی قابل حل استشهرک

پروری و واحدهای ای، کشت متراکم، توسعه آبزیهای گلخانهشهرک ای کرد و گفت:های کشاورزی اشارههای شهرکوی به اهم فعالیت

  .کنندها فعالیت میدام و طیور به صورت یک زنجیره در این شهرک

برای تولید هر کیلوگرم  آبی، گفت:وری با توجه به شرایط موجود و کمای در افزایش بهرههای گلخانهیت شهرکوی در مورد اهم

  .لیتر آب است ۳۰تا  ۲۵ای لیتر آب الزم است که این رقم در فضای گلخانه ۴۰۰تا  ۳۰۰محصول کشاورزی در فضای آزاد حدود 

های کشاورزی به این نکته هم اشاره کرد که در اراضی کشاورزی کار استعدادیابی و مطالعات اولیه آغاز شده مدیرعامل شرکت شهرک

ها هزار هکتاری برای ایجاد زیرساخت ۱۰های کشاورزی در حال انجام است و طرحی هزار هکتار توسعه شهرک ۱۲۵که در بیش از 

ار دارد که در صورت حمایت دولت و اختصاص منابع اعتباری در آینده نزدیک شاهد تحول اساسی در طی سه سال در دستورکار قر

سوزی عنوان کرد و افزود: گذاران در کشور را بوروکراسی اداری و فرصتمنصوری یکی از مشکالت سرمایه .در این حوزه خواهیم بود

گذاران آماده باشد در عرض یک ایم تا حدی که اگر مدارک سرمایهشتهگذار برداهای کشاورزی تمام موانع را برای سرمایهدر شهرک

ازی سگانه را خود شرکت شهرکهای دوازدهکنیم، چرا که بسیاری از استعالمای برای آنها مجوز صادر میروز بدون دریافت هیچ هزینه

وی به این نکته اشاره کرد که با توجه به سابقه پنج  .گذار نیازی به طی کردن فرایندهای پیچیده اداری نداردگرفته و دیگر سرمایه

گذاران واگذار کرده هزار هکتار عرصه به سرمایه ۳های کشاورزی، این شرکت در عرض یک سال گذشته ساله فعالیت شرکت شهرک

اتمام مطالعات  وی همچنین از .هکتار بوده است ۶۰۰است در حالی که این میزان واگذاری در چهار سال قبل از آن در مجموع 

های کشاورزی در چهار استان کشور طی یک سال اخیر خبر داد و گفت: روند استعدادیابی و آمایش سرزمینی برای فعالیت شهرک

وی همچنین از صدور مجوز  .استان انجام شده بود ۱۶کار به حدی سرعت گرفته است که طی چهار سال قبل از آن تنها مطالعات 

میلیارد تومان تسهیالت بانکی در شعب بانکها برای  ۸۳۸و خصوصی طی یکسال گذشته خبر داد و گفت: شهرک دولتی  ۷۱برای 

وی همچنین به تعامل  .میلیارد تومان آن مصوبه بانکها را دریافت کرده است ۷۱۵های کشاورزی در دست اقدام است که شهرک

ای کرد ای و شیالت اشارهگذاران در راستای توسعه کشت گلخانهمناسب با بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیالت و کمک به سرمایه

به .برای پرداخت این تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی و تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری استفاده خواهد شد :و گفت

شده و ایجاد کنترل با هدف توسعه کشاورزی ۹۲های کشاورزی از سال گزارش خبرنگار فارس، با مصوبه مجلس، شرکت شهرک

بندی شده در راستای وری و تولید دستهتواند بر کاهش مصرف آب، افزایش بهرهها میزنجیره ارزش، تأسیس شد که این شهرک

  .صادرات مؤثر باشد

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۴۰۰۰۵۴۸/%D۸%AA 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970604000548/%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه شهریور  اول اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 اقتصاد کالن
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۳ : تاریخ

 های اقتصادیمروری بر عملکرد وزراتخانه

 کارنامه وزارت جهاد کشاورزی در سال اول/ از تولید گندم و روغن و شکر تا آرزوی خودکفایی ذخایر ژنتیکی  ۱-

به موضوع بررسی عملکرد ساالنه دولت دوازدهم در یک سال « پنجمفرصت »به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پرونده 

گذشته اختصاص دارد. این پرونده از سوی مرکز رصد کنکاش تهیه شده است و همزمان با هفته دولت، تدریجاً در خبرگزاری فارس 

یابد. در این ورزی، انتشار میمنتشر خواهد شد. امروز، نخستین بخش از این پرونده، با موضوع گزارش عملکرد وزارت جهاد کشا

 .شودترین اقدامات و رویکردهای این وزارتخانه در یک سال اخیر بررسی میگزارش، مهم

 گندم: همچنان خودکفا، با وجود کاهش حمایت دولت

میلیون  ۶.۶از  های گذشته را خودکفایی گندم دانست؛ در این راستا تولید گندمترین اقدام وزارت جهاد طی سالشاید بتوان کلیدی

های خود جهت خودکفایی گندم، طی یک ریزیافزایش یافت. حجتی در ادامه برنامه ۹۶میلیون تن در سال  ۱۲.۴به  ۹۲تن در سال 

 .ریزی برای افزایش تولید این محصول اساسی استفاده نمودسال اخیر از ابزارهایی همچون افزایش تعرفه واردات گندم و برنامه

وند مثبت اما دولت دوازدهم حمایت خود را از حجتی در این رابطه دریغ نمود تا قیمت گندم پس از تجربه افزایش با وجود این ر

افزایشی نداشته باشد. با وجود این اما تولید گندم در سال  ۹۶-۹۷، در سال زراعی ۹۵-۹۶درصدی در سال زراعی  ۲ناچیز کمتر از 

[ و خودکفایی کشور در تولید این ۱میلیون تن افزایش یافت] 9ضمینی آن به حدود میلیون تن رسید و حجم خرید ت ۱۲.۴به  ۹۶

 .محصول اساسی، استمرار پیدا کرد

 یک گام تا خودکفایی شکر

حجتی و یارانش در خودکفایی تولید شکر، نمره مناسبی گرفتند؛ وزارت جهاد جهت دستیابی به خودکفایی این محصول، مجوز 

های نوین آبیاری و انتقال [ اعطا نمود. همچنین با استفاده از بذر مناسب، سامانه۲نجات تولیدی قند و شکر]واردات آن را به کارخا

-۹۷میلیون تن در سال زراعی  ۱.۹۹به  ۹۵میلیون تن در سال  1.7[، توانست تولید شکر را از ۴[و]۳فصل کشت از بهار به پاییز]

سازد میزان نیاز ساالنه خاطرنشان می .[۵درصد خودکفایی شد] ۹۰د شکر تا مرز برساند. این میزان تولید سبب افزایش تولی ۹۶

 .[۶میلیون تن است] ۲.۲کشور به شکر 

 های روغنیحرکتِ رو به جلوی افزایش تولید دانه

روغنی، اختیار  هایهای اخیر، وزارتخانه متبوع حجتی، عالوه بر افزایش تعرفه واردات روغن خام و کاهش تعرفه واردات دانهطی سال

[. این اقدام، کمک شایانی به تولید کرد و واردات و تولید ۷های روغنی را به کارخانجات صنایع تبدیلی روغن واگذار نمود]واردات دانه

به  ۹۱[ در سال ۸میلیون دالر] ۱۴۷های روغنی از این محصوالت طی چهار سال گذشته افزایش یافت. به نحوی که واردات دانه

هزار تن  ۵۵۰به  ۱۳۹۲هزار تن در سال  ۳۶۰های روغنی از افزایش یافت. همچنین تولید دانه ۹۶[ در سال ۹یلیون دالر]م ۱۴۷۱

 .رسید ۹۶در سال 

 !بازار برنج و حکایت مدیریتی دوگانه

توان در اختالالتی که در اجرای واردات برنج افزایش یافت و به رتبه سوم واردات کشور صعود کرد. علت این امر را می ۹۶در سال  

زعم برخی کارشناسان، انتصاب شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش آمد، جستجو کرد. به ۹۶قانون تمرکز در سال 

موجب بروز دوگانگی مدیریتی در خصوص واردات برنج شد. در رابطه با این  ۹۶در طول سال  عنوان رئیس ستاد تنظیم بازاربه
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ای از طرف ستاد تنظیم بازار برخالف نظر وزارت توان به صدور مجوز واردات برنج و اختصاص ارز مبادلهدوگانگی تنظیم بازار برنج می

کشاورزی مبنی بر ممنوعیت واردات برنج، از طرف وزارت صنعت، معدن جهاد کشاورزی و نیز تأخیر در اجرای درخواست وزارت جهاد 

 .و تجارت اشاره نمود

 تنظیم بازارهای مناسبتی: گاهی خوب، گاهی بد

توان به دو برهه مهم شب عید و ماه رمضان اشاره داشت. با تدبیر وزارت درباره عملکرد وزارت جهاد در تنظیم بازارهای مناسبتی، می

جهت  ۹۶خوبی چرخید. توضیح آنکه وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای زمستان شب عید برای تولیدکنندگان به زار میوهجهاد، چرخ با

درصد  ۱۵هزار تن پرتقال خریداری نمود و از دهه سوم اسفندماه با قیمتی  ۴۰هزار تن سیب و  ۲۰تنظیم بازار میوه شب عید، 

سازی مرغ، گوشت قرمز گرم و د. همچنین شرکت پشتیبانی امور دام با خرید و ذخیرهتر از بازار، در دسترس عموم قرار داپایین

 .منجمد از نوسانات شدید قیمتی این محصوالت در شب عید جلوگیری نمود

 نتوانست کنترل مناسبی ۹۷البته این پایان ماجرای تنظیم بازار محصوالت کشاورزی نبود. وزارت جهاد کشاورزی امّا در ماه رمضان 

درصدی قیمت گوشت قرمز در  ۲۳بر افزایش قیمت گوشت قرمز داشته باشد. این مدیریت ضعیف وزارت جهاد، موجبات افزایش 

نسبت به مدت مشابه سال قبل را فراهم نمود. موضوعی که سبب شد وزارت جهاد کشاورزی جهت تعدیل قیمت گوشت  97تیرماه 

 .قرمز، صادرات دام زنده را ممنوع کند

 یی ذخایر ژنتیکی همچنان آرزو باقی ماندخودکفا

هرچقدر که عملکرد وزارت جهاد در خودکفایی محصوالتی چون گندم و شکر و روغن مناسب بود، اما این وزارتخانه در بخش 

 دام وارداتیتر خارجی و نژادهای خودکفایی ذخایر ژنتیکی کارنامه چندانی درخشانی ارائه ننمود. استفاده از بذور گیاهی پر محصول

های اولیه، سبب حذف ذخایر ژنتیکی متنوع و سازگار کشور خواهد شد. و طیور مختلف عالوه بر افزایش وابستگی به واردات نهاده

زده ماهی، مرغ الین و بذور مختلف گیاهی، تکثیر و توزیع نژادهای های اخیر افزایش واردات اسپرم گاو هلشتاین، تخم چشمطی سال

ا تکرار های فناورانه رسبک از جمله گوسفند رومانف و بزهای مورسیا، سانن و آلپاین، بار دیگر سریال وابستگی در نهادهصنعتی دام 

تی های تحقیقایک از خروجیها است، تاکنون هیچکه وزارت جهاد کشاورزی مدعی کار تحقیقاتی و ترکیب نژادی این دامنمود. درحالی

 .یع گسترده نرسیده استها به مرحله تکثیر و توزآن

 قانون خرید تضمینی محصوالت اساسی؛ به نام کشاورز، به کام دولت

ه ها بقیمت خرید تضمینی محصوالت اساسی عامل مهمی در افزایش تولید محصوالت کشاورزی و ترغیب کشاورزان به فروش آن

زان تورم ساالنه افزایش دهد و حداکثر تا پایان رود. دولت موظف است قیمت خرید محصوالت را حداقل به میدولت به شمار می

های خرید تضمینی با تأخیر همراه بوده های گذشته تعیین و اعالم نرخشهریورماه )قبل از شروع فصل کشت( اعالم کند. اما طی سال

، منجر ۹۶ن در سال است. تأخیر در اعالم قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزا

جای فروش محصول به دولت، به فروش نقدی آن به قیمتی گردید تا سطح زیر کشت گندم کاهش یابد. همچنین کشاورزان به

 ۹۷درصدی فروش گندم به دولت تا اواسط تیر  ۱۴.۷تر از نرخ خرید تضمینی به دالالن و مرغداران ترغیب شوند . کاهش پایین

بدیهی است این فرآیند خودکفایی کشور در تأمین گندم را با خطر جدی  .کنداین گزاره را تأیید می ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال

 .سازدمواجه می

 اقتصادی روستا-توجهی به ساماندهی واحدهای اجتماعیکم
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های روستایی و مأموریت با وجود تأکید مقام معظم رهبری در رابطه با اهمیت رونق کشاورزی و صنایع تبدیلی و بازاررسانی محصوالت

ای برای ساماندهی واحدهای داند. به همین سبب، برنامهوزارت جهاد کشاورزی در مورد روستا، وزارت جهاد خود را متولی روستا نمی

ی هادهی اشتغال روستایی به سمت فعالیتاقتصادی روستایی ندارد. نتیجه این رویکرد باعث وخامت اوضاع روستاها و سوق-اجتماعی

 .غیرمولد و ناپایدار شده است

جمهوری، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سازد طی یک سال اخیر، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستخاطرنشان می 

اها ستتری در روها، مراتع و آبخیزداری با همکاری سازمان ملل، نسبت به وزارت جهاد کشاورزی نقش پررنگو همچنین سازمان جنگل

 .داشتند

 حضور کمرنگ وزارت جهاد در طرح پرداخت وام اشتغال روستایی

میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی با مشارکت وزارت  ۱.۵با اختصاص معادل ریالی  ۹۶برنامه ملی اشتغال روستایی از سال 

جمهوری در دستور کار دولت مناطق محروم ریاستوبودجه و معاونت روستایی و توسعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه

هزار  ۱۲های عامل، در مجموع، طرح اشتغال روستایی برای پرداخت مبلغ شدن معادل این اعتبار از طرف بانکقرار گرفت. با اضافه

به اتمام خواهد رسید.  ۹۷جمهور تا پایان شهریور آغاز شد و به دستور رئیس ۹۶درصد، از بهمن  ۶و  ۴میلیارد تومان با کارمزد 

ترین وزارتخانه مرتبط با روستا، روستائیان و مشاغل روستایی است، در طراحی و اجرای این باوجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی اصلی

 .رنگی داشتطرح نقش کم

 اجرا داری؛ تشنههای آبخیزداری و مرتعطرح

خصوص درصدی آب ورودی به کشور شده است. آبخیزداری و به ۷۰های مدیریت منابع آب در کشور سبب تبخیرپراکندگی بخش

پذیر، کاهش نرخ تبخیر و اثرات تغییر اقلیم و کنترل فرسایش های تجدیدتواند نقش مهمی در افزایش حجم آبمی احیای مراتع

درصدی داشت. با ۱۳۱فزایش ، ا۹۵نسبت به بودجه سال  ۹۶خاک داشته باشد. در همین رابطه، اعتبارات آبخیزداری در بودجه سال 

 .وجود این اما، عملیات اجرایی آن پیشرفت چندانی نداشته است

های طبیعی، از مواردی برداری عرصهها، مراتع و آبخیزداری در برابر واگذاری بهرهنباید از نظر دور داشت که مقاومت سازمان جنگل

 .مردمی در عرصه بزرگ احیای منابع طبیعی شده استها و توان رود که منجر به عدم مشارکت سرمایهبه شمار می

 محصوالت کشاورزی در انتظار حمایت

های هایی نظیر بازار در ازای بازار و پرداخت مشوقگیری از سیاستپس از تصویب قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی با بهره

ثبات در صادرات این ک سال اخیر، برخی معضالت، صادراتی، باعث افزایش صادرات محصوالت کشاورزی شد. با وجود این طی ی

و همچنین ممنوعیت صادرات  ۹۷زدند. ممنوعیت صادرات دام زنده در برهه افزایش قیمت گوشت در خردادماه  محصوالت را برهم

 .شوندثباتی محسوب میهایی از این بی، نمونه۹۷قلم کاالی کشاورزی از سوی گمرک در تیرماه  ۱۸

 های دام و طیوردر پیشگیری، شناسایی و درمان بیماریسوء مدیریت 

های های دام و طیور کارنامه عملکرد مناسبی نداشته است. در ادامه ناکامیهای گذشته، سازمان دامپزشکی در کنترل بیماریطی سال

ه اوج خود رسید. تلفات این بیماری ، شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان ب۹۶های دام و طیور، در سال این سازمان در کنترل بیماری

 .گذار عبور کرد و بیش از چهارده هزار میلیارد تومان به این صنعت خسارت وارد شدمیلیون قطعه مرغ تخم ۲۷از مرز  ۹۶در سال 

 ۹۵۰۸۱۴۰۹۴۹۲خبرگزاری ایسنا، کد خبر:  [1] 

 ۱۵۸۹۲۷اقتصاد نیوز، کد خبر:  [2]
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شد که گرم شکر تولید می ۲۳۰از هر متر مکعب آب  ۸۰د کشاورزی در امور زراعت، در دهه به گفته کشاورز، معاون وزیر جها [3]

 .گرم شکر تولید شد ۷۵۰گرم رسید و در سال گذشته نیز از هر لیتر آب  ۴۲۰به  ۹۰این رقم در سال 

 ۱۶۴۸۷۴۹خبرگزاری تسنیم، کد خبر:  [4]

 ۱۶۴۸۷۴۹خبرگزاری تسنیم، کد خبر:  [5]

 ۳۳۸۴۹۹عات، کد خبر: روزنامه اطال [6]

 ۲۹۱۴۴۴رسانی دولت، کد خبر: پایگاه اطالع [7]

 گمرک جمهوری اسالمی ایران [8]

 سازمان توسعه تجارت، گزارش سال  [9]

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۲۰۰۰۷۵۹/%DA%A۹%D۸% 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۵تاریخ: 

 گردشگری مذهبی در ایران، فرصتی ویژه برای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی

توسعه صنعت گردشگری با ارتقای ضریب اشتغالزایی همراه است، در این میان گردشگری زیارتی نیز فرصتی به شمار می رود که با 

 .ریزی اصولیِ دستگاه های ذی ربط با رونق هر چه بیشتری همراه خواهد شد برنامه

  

از نمونه حوزه های اشتغالزا  گردشگری مذهبی،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

و سودآور به شمار می رود که به موازات آورده های اقتصادیِ آن ، در تقویت روحیه معنوی زائران و فرهنگ دینی و مذهبی کشورهای 

 .هدف نیز بسیار موثر و تاثیرگذار است

میلیون ها نفر با هدف زیارت خانه خدا رهسپار شهر مکه یکی از کانون های گردشگری مذهبی جهان به شمار می رود که هر ساله 

این منطقه می شوند و بالتبع سود سرشاری که در سایه سفر حجاج به این شهر نصیب کشور عربستان می شود، بر هیچکس پوشیده 

ود می ر شهرهای کربال و نجف نیز از دیگر کانون های برجسته و حائز اهمیت گردشگری بخصوص در میان شیعیان به شمار.نیست

 .که عموما در ایام محرم و اربعین حسینی، حضور زائران شیعه و بعضا غیر شیعه در مقطع مذکور ، بسیار خیره کننده است

در کشور ایران، شهرهای قم و مشهد نمونه و تجلی گاهی از صفوف زائران ایرانی و خارجی محسوب می شود که با در نظر گرفتن 

، امامزاده داوود)ع(، (ی و امامزاده هایی همچون شاه عبدالعظیم حسنی در ری، امامزاده صالح)عبرخی مناطق دیگر همچون شهر ر

امامزاده بی بی سکینه و اسماعیل)ع( در غرب استان تهران و صدها امامزاده دیگر، هر یک ظرفیت و کانونی است که در کنار جال و 

گری و ارتقای ضریب اشتغالزایی بسیار مهم و حائز اهمیت به شمار می تقویت رحیه دینی و معنوی، از حیث توسعه اقتصادی و گردش

با افزودن مساجدی همچون شیخ لطف اهلل، مسجد کبود، مسجد امام اصفهان و دیگر مساجد و ابنیه متبرکه با معماری خاص و .روند

 .دینی و مذهبی پی خواهیم بردویژه ایرانی و اسالمی، بیش از پیش به عمق و اهمیت این حوزه برجسته در بخش گردشگری 

 جذب زائران وبه موازات این مراکز و ابنیه، وجود برخی مراسم ویژه و منحصر به فرد به نوبه خود ظرفیتی عظیم در گردشگری و 

 .به شمار می رود گردشگران دینی،مذهبی و عقیدتی

گوید: و گویی با رسانه ها با اشاره به موضوع فوق، مییحیی جهانگیری سهروردی، معاون بین المللی دانشگاه مذاهب اسالمی در گفت 

تواند، تنها حضور در اماکنی خاص و یا دیدن و رویت آن باشد اما در کنار آن وجود مراسم آیینی خاصِ هدف گردشگری مذهبی می

ذب گردشگر به شمار می ویژه ای همچون آیین قالی شویان کاشان یا عزاداری روز تاسوعای مردم زنجان، ظرفیت برجسته ای در ج

به گفته وی؛ گردشگری در حوزه مذهب به دو بخش مذهبی و گردشگری زیارتی تقسیم می شود که کارکردهای متفاوتی را می .رود

گردشگری زیارتی،گردشگری یک فرد باورمند؛ به عنوان یک عمل دینی به شمار می رود مانند زیارت امام .توان برای آن مُتصور بود

سط فردی شیعی و یا رفتن یک فرد بودیسم به معبد بودا ، اما گردشگری مذهبی لزوما به باورمندی یک فرد خاص منتهی رضا)ع( تو

گوید:گردشگر مذهبی فارغ از مذهب باور و اعتقادات شخصِ عالقه مند، به دیدن مکان جهانگیری سهروردی می.و خالصه نمی شود

همچون زیارت یک فرد غیر مسلمان از حرم مطهر رضوی)ع( یا بازدید یک فرد مسلمان ها، آیین ها و مناسک مذهبی اطالق می شود 

 .چنینی در قالب گردشگر مذهبی قابل تعریف هستندها است و در واقع موارد ایناز معبد چک چک یزد که مربوط به زرتشی

ردشگری دینی و مذهبی در کشور بیان معاون بین المللی دانشگاه مذاهب اسالمی با تاکید بر لزوم تقویت هر چه بیشتر گ

کند:کشوری همچون ترکیه در این زمینه موفق عمل کرده و حتی در ماه مبارک رمضان که عموما ضریب گردشگری با کاهش می

 مواجه می شود،کشور مذکور با تدابیر و ابتکارات خاص و ویژه و البته خالقیت و نوآوری ، موفق به جذب گردشگران بسیاری می شود
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و این در شرایطی است که در ایران عالوه بر تنوع قومی و مذهبی ما شاهد حضور کلیمیان، زرتشتی ها، اهل تسنن و...هستیم و می 

 .توان از ظرفیت های مذکور در راستای جذب گردشگری دینی و مذهبی، به نحو هر چه مطلوب تری بهره مند شد

گوید: اخیرا کشور مذکور طی پروژه نامد و در ادامه میدر حوزه گردشگری مذهبی می های موفق دنیاوی کشور مالزی را یکی از نمونه

تواند درآمد بسیاری را مسجد جهان را در ابعاد کوچک در دستور کار قرار داده که این طرح می ۹۹۹ای تجاری و گردشگری احداث 

 .برای صنعت گردشگری مالزی به همراه داشته باشد

 بقعه متبرکه در کشورهزار  ۸وجود بیش از 

 خبرنگار  با وگوگفت حجت االسالم و المسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در

در ایران اسالمی اظهار کرد: در کشور  گردشگری دینی و مذهبیدر ارتباط با ظرفیت ها و فرصت های  ،صنعت،تجارت و کشاورزی

هزار بقعه متبرکه وجود دارد اما در ایامی مانند نوروز که گردشگران مذهبی بیش از سایر اوقات به زیارت و سیاحت  ۸ایران بیش از 

از ظرفیت موجود حداقل امامزاده و بقعه آمادگی میزبانی از زائران را دارند و به تعبیری می توان گفت  ۷۰۰هزار و  ۲می روند تنها 

،گردشگری و سازمان میراث فرهنگیگری بر کرسی با این اوصاف، مسعود سلطانی فر در زمان تصدی.استفاده صورت می گیرد

وی در آن مقطع و در گفت و گویی با خبرنگار ما، با تکذیب چنین .صنایع دستی قائل به ضعف گردشگری مذهبی در ایران نبود

سهم ایران از رتبه و جایگاه قابل توجه و مطلوبی در جذب توریسم برخوردار است و در ادامه در ارزیابی ضعف و نارسایی گفت: 

 ..، مشهد و قم را سرآمد این کانون بیان کردشهرهای ایران از گردشگری مذهبی

 از آماده سازی بستر و زیرساخت های الزم تا اطالع رسانی و تبلیغات هدفمند و هوشمندانه

تیب نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که فرصت های بسیاری در عرصه گردشگری در ایران اسالمی هدر می رود که به هر تر

برای حصول توفیقات هر چه بیشتر در این حوزه باید در جهت تامین .گردشگری مذهی و دینی نیز از این قاعده مستثنی نیست

شهرهای مختلف کشور و بخصوص مناطقی که از جذابیت هر چه بیشتری در این  زیرساخت ها، اقامتگاه ها و هتل های مناسب در

 .عرصه برخوردارند، تالش افزون تری را لحاظ کرد

به واقع در صورت عدم تامین رضایت گردشگر در بخش مذکور، یکی از چرخه های اصلی و اساسی در جذب توریسم مذهبی لنگ 

ع رسانی دقیق و صحیح از دیگر الزاماتی است که با اتکای به آن می توان به موفقیت های خواهد زد و به موازات آن تبلیغات و اطال

 .چشمگیری در عرصه اقتصادی و فرهنگی و توسعه فرصت های شغلی دست پیدا کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۴۶۷۳۳/%DA%AF%D۸%B۱%D۸%AF%D۸%B۴ 
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 اقتصاد کالن 
 فودپرس ۱۳۹۷شهریور ماه  5دو شنبه 

 التفاوت ارزیجزئیات دریافت مابه

التفاوت ارزی از واردکنندگان به منظور ترخیص کاال از گمرک اعالم شد. گمرک ایران با مبنا قرار دادن نرخ شیوه جدید اخذ مابه

تومان و نرخ  4200تومان )تفاضل نرخ رسمی دالر یعنی  ۲۸۰۰تومان برای هر دالر، اعالم کرده است که به ازای هر دالر،  ۷۰۰۰

 .التفاوت ارزی و ترخیص کاالهایشان از گمرکات دریافت خواهد شددکنندگان برای پرداخت مابهتومانی( از وار ۷۰۰۰دالر 

ها گانه معافیتهای سهالتفاوت ارزی هستند و در گروهبا ابالغ این بخشنامه، نسبت به تعیین تکلیف کاالهایی که مشمول پرداخت مابه

التفاوت ارزی، ملزم ت. براساس این ابالغیه واردکنندگان مشمول پرداخت مابهالتفاوت حضور ندارند، اقدام شده اساز پرداخت مابه

اند ضمن امضای تعهدنامه ارزی، نسبت به ترخیص کاالهایشان از گمرکات اقدام کنند و چنانچه از این اقدام خودداری کنند، از شده

های عامل موظف هستند مراتب را به بانک استا بانکربط به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد. در این رسوی مراجع ذی

مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم کنند تا نسبت به تامین و تخصیص ارز این دسته از واردکنندگان، در آینده جلوگیری شود. از 

دود یک هفته گذشته نرخ عنوان مبنا تعریف شده است که حالتفاوت ارزی بهتومان برای پرداخت مابه ۷۰۰۰سوی دیگر درحالی نرخ 

 .تومان جریان داشته است ۸۰۰۰شده در بازار دوم ارز، در کانال معامله

 فعاالن استقبال با ، ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک کل رئیس سوی از  ۱۳۹۷ارائه بسته جدید ارزی در اواسط مرداد ماه 

عنوان ضرورتی برای ساماندهی بازار ارز و فضای کلی های جدید ارزی را بهسیاست اجرای و شد همراه خصوصیبخش و اقتصادی

بسته جدید که به اخذ  ۵ها نسبت به اجرای بند اقتصاد عنوان کردند. اما در روزهای پس از ابالغ بسته ارزی، انتقادات و نگرانی

مصوبه جدید ارزی تاکید  ۵وت گرفت. در بخشی از بند التفاوت ارزی از کاالهای وارداتی برای ترخیص از گمرک اشاره دارد، قمابه

نامه، ارز کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کاالهایی که تا زمان ابالغ این تصویبشده است که سازمان حمایت مصرف

ت نپذیرفته، )به جز کاالهای های کاالیی اول و دوم( تامین شده و ترخیص آنها صورگروه)صورت بانکی یا در سامانه نیما آنها به

التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر نامه(، ضمن اخذ مابه( این تصویب۱موضوع )

ل داشت ادنبهای زیادی را بههای اخیر این بند از بسته جدید ارزی واکنشضوابط، نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کنند. در هفته

خواستار بازنگری  رتبه دولت،هایی جداگانه به مقامات عالیهای بازرگانی ایران و تهران طی نامهو فعاالن اقتصادی از جمله روسای اتاق

 .آالت و مواد اولیه از این بند قانونی شدندارزی و معافیت تجهیزات، ماشین ۵در بند 

ری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیشنهادی را برای معافیت مواد اولیه و تجهیزات از دنبال انتقادات مطرح شده، محمد شریعتمدابه

جمهوری التفاوت ارزی به هیات وزیران ارائه کرد که این پیشنهاد با موافقت هیات دولت همراه شد و معاون اول رئیسپرداخت مابه

 آالت تجهیزات، قطعات یدکی خطماشین»ابالغیه اسحاق جهانگیری، التفاوت را ابالغ کرد. براساس ها از پرداخت مابهجزئیات معافیت

مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی »و « مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز»، «تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید

 .التفاوت ارزی شدندپرداخت مابهگروه کاالیی هستند که مشمول معافیت از  ۳« و قطعات لوازم یدکی و ملزومات پزشکی

البته با وجود آنکه این بخشنامه با استقبال فعاالن اقتصادی همراه شد، اما همچنان بخشی از واردکنندگان و تجار نسبت به آن 

شدند. به باور بسته ارزی  ۵ای به دیوان عدالت اداری خواستار لغو کامل بند که هفته گذشته با طرح شکوائیهطوریاعتراض دارند؛ به

 کند و در صورت تداوم این روند،های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل میاین گروه از واردکنندگان اجرای این بند قانونی هزینه

 .نزدیک، منتظر گرانی در بازار باشیم دلیل مسدود شدن کاالها درگمرکات، باید درآیندهبه
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نسبت به دریافت تعهد پرداخت  اند،های عامل موظف شدهالتفاوت ارزی بانکافت مابهاما بر اساس تصمیم جدید دولت در مورد دری

تومانی به ازای هر دالر برای صدور مجوز ترخیص اقدام کنند. با این بخشنامه کاالهایی که مشمول پرداخت  ۲۸۰۰التفاوت مابه

وه گیرند، تعیین تکلیف شدند و شیالتفاوت قرار نمیپرداخت مابه های ارزی ازگانه معافیتهای سهالتفاوت ارزی هستند و در گروهمابه

آنها مشخص شده است. در این بخشنامه تصریح شده است که رفع تعهد ارزی برای این گروه  التفاوت ارزیجدید پرداخت مابه

ماه از تاریخ ترخیص  ۶مل حداکثر تا التفاوت مذکور به بانک عاواردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه

التفاوت ارزی خودداری کند، بانک عامل باید ضمن معرفی کاال خواهد بود. همچنین در مواردی که واردکننده از پرداخت مابه

ر رز دواردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم کند تا از تامین و تخصیص ا

موارد آتی جلوگیری شود. علی معقولی، مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در ابالغیه جدید اعالم کرده است، 

های عامل نسبت به صدور اعالمیه تامین ارز آنها در سامانه جامع امور گمرکی هایی که قبل از ابالغ این مصوبه از سوی بانکاظهارنامه

 ۵های عامل مبنی براخذ تعهد موضوع بند الهای مربوطه از گمرک ترخیص نشده باشد، باید ضمن اعالم مجدد بانکاقدام شده و کا

 .مصوبه ارزی و درج مراتب در سامانه، با رعایت سایر مقررات اقدام شود

ress.ir/Post.aspx?Id=cchttp://www.foodp۶۰۴۷d۲۴۱c۶۴f۲۸aaa۱ 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹۷شهریور ماه  5دو شنبه 

 یارانه ارزی پرداخت شده و گرانی کاالهای اساسی

نرخی کردن ارز و عرضه دولت جهت کنترل نوسانات بازار ارز و جلوگیری از ورود این نوسانات به بازار کاال و خدمات، سیاست تک 

 ۳۷روز میزان یارانه ارزی پرداخت شده توسط دولت بیش از  ۴۵تومان به واردکنندگان را در پیش گرفت. طی  ۴۲۰۰آن به قیمت 

 .هزار میلیارد تومان بوده است. با پرداخت این یارانه ارزی باز هم قیمت کاالهای اساسی افزایش چشمگیری را داشته است

ناک اقتصادی، در ماه ابتدایی فصل بهار بازار ارز یک بار دیگر با نوسانات شدیدی مواجه شد و قیمت ارزهای خارجی به گزارش تاب 

روند صعودی وحشتناکی به خود گرفت. این موضوع موجب شد تا دولت برای کنترل وضعیت بازار ارز، سیاست های جدید ارزی را 

ا جهت جلوگیری از ورود نوسانات ارز به بازار کاال و خدمات در پیش بگیرد. به همین پیاده سازی کند و تک نرخی کردن قیمت دالر ر

 ۴۲۰۰تومانی را در اختیار شرکت های واردکننده کاال قرار داد تا کاالهای اساسی را با ارز ارزان وارد و با ارز  ۴۲۰۰منظور دولت ارز 

 .تا بلکه اقشار آسیب پذیر جامعه از نوسانات قیمت ارز آسیب نبینند تومانی قیمت گذاری کنند و آن را در بازار توزیع نمایند،

فرودین تا  ۲۱روز )از  ۴۵طبق آخرین اطالعات دریافتی یکی از خبرگزاری ها از بانک مرکزی درباره عملکرد ارزی، دولت در حدود 

برای کلیه کاالها و نیازهای وارداتی براساس  معادل ارزهای دیگر( ارز)میلیون دالر  ۲۸۲میلیارد و  ۱۲ششم خرداد ماه( در مجموع 

 .میلیون دالر تامین و پرداخت شده است ۴۲۶تومان تخصیص داده که از این رقم در مجموع شش میلیارد و  ۴۲۰۰دالر با نرخ 

رای واردات کاالها بابت روز مذکور به طور میانگین ده هزار تومان بوده باشد، دولت ب ۴۵بنابراین اگر قیمت دالر در بازار آزاد در مدت 

میلیون دالر ارز دولتی پرداخت  ۴۲۶تومان یارانه ارزی به واردکنندگان پرداخت نموده است. در مجموع شش میلیارد و  ۵۸۰۰هر دالر 

ته شده ، منابع در نظر گرف۹۷هزار میلیارد تومان می شود. با توجه به اینکه در قانون بودجه سال  ۳۷شده، میزان یارانه ارزی حدود 

هزار میلیارد تومان می باشد بنابراین می توان گفت یارانه ارزی  ۳۰برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها برای یک سال 

هزار میلیارد تومان بیشتر از منابع یارانه نقدی و غیرنقدی پرداختی دولت در طول یک سال  ۷روز،  ۴۵پرداخت شده توسط دولت در 

اما پرسش های که در این بین مطرح می شوند عبارتند از اینکه آیا دولت با پرداخت این میزان یارانه ارزی توانسته .باشدبه مردم می 

است جلوی افزایش قیمت کاالهای اساسی را بگیرد یا خیر؟ از این رانت عظیم چه کسانی نفع بردند؟پاسخ پرسش اول را می توان 

ده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران یافت. نمودار زیر میزان تغییر قیمت کاالهای در گزارش های هفتگی متوسط قیمت خر

اساسی را از ابتدای سال تاکنون نشان می دهد. همان گونه که مالحظه می گردد قیمت همه کاالها افزایش یافته است. در این بین 

 ۲۰ی استخوان، گوشت مرغ، تخم مرغ، شکر و قند بیش از قیمت کاالهایی چون گوشت گوسفند بااستخوان، گوشت گاو و گوساله ب

درصد رشد داشته اند. تنها تغییر قیمت  ۱۰درصد افزایش داشته اند. همچنین قیمت های چای خشک و روغن خوراکی مایع بیش از 

 .درصد بوده است ۱۰برنج داخلی درجه یک و درجه دو و روغن خوراکی جامد زیر 

هزار میلیارد تومانی جلوی افزایش قیمت کاالهای اساسی  ۳۷ولت نتوانسته است با پرداخت یارانه ارزی همان گونه که مالحظه شد د

را بگیرد. بنابراین می توان در پاسخ به پرسش دوم گفت حداقل خانوارهای ضعیف و متوسط جامعه از این رانت عظیم دولت هیچ 

ن از این رانت عظیم سود برده اند و در خوش بینانه ترین حالت، احتماالً نفعی نبرده اند و در این بین تنها برخی از واردکنندگا

 .تومانی را با نرخ آزاد قیمت گذاری نموده و در بازار عرضه کرده اند ۴۲۰۰کاالهای وارد شده با ارز 

ss.ir/Post.aspx?Id=http://www.foodpre۳d۸aa۱۱۴۵۳۱۶۴c۱c۹۷۸e۱۷ 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۵تاریخ: 

ای قیمت محاسباتی گوشت گوسفند تازه وارداتی از مبادی کنندگان و تولیدکنندگان، طی نامهسازمان حمایت مصرف

 .کننده را اعالم کردمختلف برای عرضه به مصرف

کنندگان و تولیدکنندگان، با هدف نظارت و به نقل از سازمان حمایت مصرف ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 ۱۳۹۷.۶.۳مورخ  ۱۴۵۴۲۸.۶۰مند از ارز رسمی و در اجرای مصوبه شماره بازرسی هدفمند بر قیمت و توزیع کاالهای اساسی بهره

هیأت وزیران، قیمت محاسباتی  ۹۷/۵/۱۶هـ مورخ  ۵۵۶۳۳. ت ۶۳۷۹۳نامه شماره کارگروه تنظیم بازار و معطوف به مفاد تصویب

 .کننده به شرح جدول ذیل استگوشت گوسفند تازه وارداتی از مبادی مختلف برای عرضه به مصرف

 
https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۴۷2۷۳/%D۹%82%DB%8C%D۹%8۵% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۴تاریخ: 

 کاهش بارندگی بر میزان تولید گندم تاثیر نداشت

تولید گندم به سبب اقدامات فنی و انتقال مجری طرح گندم وزارت جهاد گفت: با وجود کاهش میزان بارندگی نسبت سال گذشته، 

صنعت،تجارت وگو با خبرنگار اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت.تکنولوژی در مزارع، رشد داشته است

درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: براساس آخرین آمار تا دوم شهریور  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزی

سال گذشته ،حاکی از  ۵به گفته وی؛ نتیجه طرح خوداتکایی گندم در .هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده است ۲۰۰میلیون و  ۹بیش از 

اسفندریاری پور با اشاره به اینکه برداشت مستقیم و دو مرحله ای گندم تا اواسط شهریور .روند روبه رشد تولید و خرید تضمینی گندم بوده است

 .ردادامه دارد، بیان کرد: براساس دستورالعمل اتخاذ شده، خرید تضمینی گندم تا پایان آبان ماه از کشاورزان ادامه دا

به گفته این مقام مسئول روند روبه رشد تولید بیانگر پایداری تولید گندم و رسیدن به وضعیت مطلوب است که از دستگاه های 

وی با اشاره به اینکه کاهش میزان بارندگی .سیاست گذار و پشتیبان انتظار می رود که از کشاورزان به نحو مطلوبی حمایت کند

تاثیری در افزایش تولید و ضریب خوداتکایی گندم نداشته است، بیان کرد: اگرچه در برخی موارد مطرح می شود که افزایش بارندگی 

تر بود که در برابر میلی م ۱۶۶کل ارتفاع بارش کشور  ۹۶در برخی از سال ها منجر به افزایش میزان تولید شد، اما در سال زراعی 

درصد کاهش داشته است، اما میزان تولید و خرید تضمینی  ۲۶و  ۲۱میلی متر بلندمدت به ترتیب  ۲۳۲میلی متر سال گذشته و  ۲۱۱

 .گندم ناشی از اقدامات فنی و انتقال تکنولوژی به مزارع و تالش و همت بی وقفه کشاورزان رشد داشته است

 تومان اعالم شد ۱۸۰۰نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم : بیشتر بخوانید

مجری طرح گندم ادامه داد: گندمکاران برای خوداتکایی گندم و امنیت غذایی کشور تالش های فراوانی کردند، بنابراین انتظار دارند 

 .لتی قرار گیرندکه مورد پشتییانی و حمایت مسئوالن دو

در دستور کار وزارت  ۹۸_۹۷مقدمات کشت سال زراعی  :وی درباره آخرین وضعیت تدارک تامین بذر برای سال زراعی آینده گفت

رقم الین تهیه و تولید و در مرحله  ۹۰هزارتن بذر گندم اصالح شده از  ۵۳۳جهاد کشاورزی قرار دارد، به نحوی که تاکنون بیش از 

 .ری قرار دارد و به زودی برای کشت در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفتبوجار و فرآو

درصد بذر گندم از محل تولید داخل تامین و از طریق شرکت هاس بخش خصوصی و تعاونی های  ۱۰۰به گفته اسفندیاری پور؛ 

 .تولید، تکثیر، فرآوری در متاطق مختلف در اختیار کشاورزان قرار می گیرد

ر در توصیه ای به گندمکاران گفت: به آن دسته از کشاورزانی که از بذور مصرفی مزارع خود، برای کشت سال آینده اسفندیاری پو

کنند، توصیه می کنیم که از بذرهای بوجاری، ضد عفونی و حاوی کود روی که اثر مثبتی بر جوانه زنی و تولید دارد، استفاده می

کشاورزان از دولت انتظار دارند که تا پایان  :م به موقع نرخ خرید تضمینی گندم بیان کردوی با اشاره به ضرورت اعال.استفاده کنند

شهریور و قبل از شروع سال زراعی جدید، قیمت خرید تضمینی گندم به موقع و مناسب اعالم کنند تا کشاورزان به امیدواری به 

 .گذاری و کشت خرید تضمینی گندم اقدام کنندسرمایه

جهاد کشاورزی ادامه داد: در دو سال اخیر گندمکاران از قیمت گندم گالیه مند بودند که استمرار این روند بر کشت و مشاور وزیر 

 .تولید گندم، سرمایه گذاری استفاده از نهادهای مطلوب تر تاثیر منفی خواهد داشت

ی نیاز هستیم که به منظور حمایت از کشاورزان به گفته مجری طرح گندم امسال برای سومین سال متوالی است که از واردات گندم ب

خرید تضمینی گندم باید با نرخ مناسب و دلخواه کشاورزان صورت گیرد تا عالوه بر رعایت حقوق آنها جبران مافات دو سال گذشته 

وی با اشاره به اینکه خوداتکایی گندم تاثیر بسزایی در جلوگیری از خروج سه میلیارد دالر ارز از کشور داشت، بیان کرد: در .نیز شود
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چنین شرایطی که اقدامات کشاورزان منجر به بی نیازی از واردات گندم شد؛ برای حمایت از این کشاورزان می طلبد که درخواست 

این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی محصوالت کشاورزی .ودقانونی و منطقی آنها اجابت ش

 .را در زمان مقرر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعالم کرده است که انتظار می رود در زمان مقرر نرخ از سوی دولت اعالم شود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۴۵۶۹۳/%DA%A۹%D۸%A۷% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۴تاریخ: 

 کشاورزان، هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند

 .هواشناسی اقدام به برداشت محصول و آبیاری مزارع و باغات خود کنندیک مقام مسئول گفت: کشاورزان براساس هشدارهای 

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی مسعود حقیقت، مدیرکل شبکه پایش سازمان هواشناسی در گفت و گو با خبرنگار

 هب  اظهار کرد: با توجه به توقف بارش در نوار شمالی کشور کشاورزاندرباره آخرین توصیه های هواشناسی به  ،خبرنگاران جوان

 .هندد انجام را آفات مقابل در خود مزارع پاشی محلول آینده، روز سه تا دو در بارندگی مجدد شروع تا که شود می توصیه کاران برنج

 .افزایش وزش باد و طوفان در مناطق شرقی کشور به ویژه زابل خبر داد و گفت: در مابقی مناطق، جوی آرام حاکم خواهد بود وی از

به گلخانه داران توصیه می شود که دمای گلخانه  نوار مرکزی و جنوبی کشور حقیقت ادامه داد: با توجه به ماندگاری هوای گرم در

ل کنند تا آسیبی به گیاهان وارد نشود و در مناطق جنوبی در ساعات خنکی اقدام به آبیاری به مزارع های خود را به طور دائم کنتر

 .و باغات خود کنند

 پاشی درختان میوه خودداری کنندهشدار هواشناسی به کشاورزان/باغداران از سم: بیشتر بخوانید

تصریح کرد: زنبورداران همواره باید آماده باشد تا از  زنبوردارانمدیرکل شبکه پایش سازمان هواشناسی در پایان در توصیه ای به 

 .مناسب که سازمان هواشناسی در ماه های مختلف تعیین کرده است، کوچ کنندمناطق سردسیری به مناطق 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۴۴۹۰۳/%DA%A۹%D۸%B۴%D۸%A۷% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا - ۱۳۹۷شهریور / /  ۰۶سه شنبه , 

 ۹۷هزار هکتار از جنگل ها در چهار ماهه نخست سال  ۲نابودی بیش از 

ها و مراتع کشورمان امسال به دلیل خشکسالی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: منابع طبیعی، جنگل

 .ستعد حریق و آتش سوزی بوده استهای گذشته مکمبود منابع آب، کاهش رطوبت منطقه بیشتر از سال

ها و مراتع کشور، گفت: امسال با خشک سالی زیادی مواجه شدیم و بسیاری از عباس پاپی زاده، در رابطه با آتش سوزی در جنگل

پوشش گیاهی به دلیل کم آبی خشک شده و محیط پیرامونی نیز رطوبت خودش را از دست داد است و آمادگی بسیار زیادی برای 

 .های گذشته مستعد حریق و آتش سوزی بوده استها و مراتع کشورمان امسال بیشتر از سالش سوزی دارد. منابع طبیعی، جنگلآت

ها و مراتع فقره آتش سوزی در جنگل ۶۰۰نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه در چهار ماه ابتدایی سال 

در صد آن سهوی بوده است، گفت: عمدتا مردمان  ۷۰های کشور را سوزانده است، که حدود از جنگلهکتار  ۲۰۰۰کشور رخ داده و 

ما دوست داران محیط زیست هستند و نکات مهم وضروری برای جلوگیری از حریق را رعایت میکنند، اما در بعضی از نقاط جنگلی 

 .ا دچار حریق بشودو نقاطی که دارای پوشش گیاهی علفی و خشک هستند، ممکن است سهو

ها همچون تاالب عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، ادامه داد: آتش سوزی ممکن است در برخی از مکان

درجه مستعد  ۶۰های طبیعی، اتفاق بیافتد، این تاالب به دلیل خروج گاز متان و گرمای باالی العظیم بر اساس یکسری از واکنشهور

پاپی زاده با اشاره به کمبود نیروی انسانی و تجهیزات برای اطفاء حریق، گفت:   .بوده است که متاسفانه رخ داد آتش سوزی و حریق

بایست سازمان محیط در تاالب هورالعظیم پوشش گیاهی خاص وجود دارد که آماده حریق و آتش سوزی است، بر این اساس می

میدهد، ابتدا مراکز اطفاء حریق را تجهیز کنند چرا که به دلیل کمبود تجهیزات ها با تقسیم کاری که انجام زیست و سازمان جنگل

 .ها و محیط زیست را جبران کننداستاندارد امکان اطفاء به موقع وجود ندارد و سپس کمبود نیروی انسانی در سازمان جنگل

گاهاً آتش سوزی ها به صورت عمدی طق جنگلیعضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با بیان اینکه در برخی از منا

ها را آتش میزنند، این افراد برای قاچاق چوب، تهیه اتفاق میافتد، گفت: در برخی از نقاط کشور بهصورت عمدی و غیر قانونی جنگل

ها به شدت با نگلسوزانند که الزم و ضروری است سازمان محیط زیست و سازمان جهای کشورمان را میزغال و تغیر کاربری جنگل

 /.این افراد برخورد کنند

http://iranecona.com/۸۶۵۰۶/%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۸%A۸%D 
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 انتصابات
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۴ : تاریخ

 با حکم وزیر اقتصاد دو عضو هیات مدیره بانک کشاورزی منصوب شدند 

اورزی و تایید بانک مرکزی، دو عضو موظف ، به پیشنهاد وزیر جهاد کشوزارت جهاد کشاورزیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 

 .هیات مدیره بانک کشاورزی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شدند

به پیشنهاد محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و تایید بانک مرکزی مبنی بر صالحیت حرفه ای و تخصصی، آقایان کیامرز قاسمی 

باسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو موظف هیات مدیره بانک کشاورزی زانیانی و فرهاد فنودی با حکم مسعود کر

با توجه به تخصص و تجارب افراد یاد شده در رده های مختلف مدیریتی،انتظار می رود در مسئولیت های جدید نیز .منصوب شدند

 .ان این بخش ارائه نمایندبتوانند خدماتی بیش از گذشته به بخش کشاورزی و تولیدکنندگان و بهره برد

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۴۰۰۰۹۲۴/%D۸%AF%D۹ 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۳ : اریخت

 هزار تومان  ۱۰۰قیمت خشکبار سر به فلک کشید/ پسته، بادام و گردو در مرز کیلویی 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خشکبار به دلیل ارزش غذایی باال از جمله روی، منیزیم، کلسیم و سایر مواد معدنی 

االیام نیز در فرهنگ غذایی ایرانیان شود، از قدیمیار توصیه میمورد نیاز بدن به ویژه برای کودکان، مادران باردار و افراد مسن بس

ای داشته است و در خارج از فصل میوه به ویژه در فصل زمستان مردم از خشکبار به صورت سنتی استفاده خشکبار جایگاه ویژه

 .کردندمی

رسد، از جیره غذایی مردم حذف و به عنوان خوراکی لوکس به چنان روند افزایشی داشته که به نظر میروزها قیمت خشکبار آناین

رسید، اما امسال این نوع خشکبار به هزار تومان می ۵۰تا  ۴۸آید. سال گذشته هر کیلوگرم پسته درجه یک در نهایت به حساب می

های حداقلی را در تر اینکه خبرنگار فارس برای اینکه بتواند کف قیمت و قیمتجالب.مان رسیده استهزار تو ۱۰۰تا  ۹۵کیلویی 

 .فروشان مولوی بررسی کردهای سطح شهر در بازار عمدهفروشیبازار رصد کند، قیمت خشکبار را عالوه بر آجیل

هزار تومان، در بازار  ۹۸تا  ۸۵هزار تومان، گردو بین  ۷۰تا  ۴۰انجیر بین  هزار تومان، ۸۵همچنین هر کیلوگرم بادام پوست کنده 

ها به مراتب باالتر از این های لوکس و معتبر سطح شهر بزنیم، قیمتمولوی قیمت خورده است. اگر سری به خشکبارفروشی

مین تان کرمان از بین رفته و هالبته در مورد پسته باید گفت امسال به دلیل سرمازدگی بهاره بخش اعظمی از پسته در اس .هاسترقم

رویه افزایش امر سبب کمبود عرضه و افزایش دوچندانی قیمت این محصول در بازار شده است، اما در مورد سایر خشکبار علت بی

 .قیمت مشخص نیست

 (های سطح شهر)تومانفروشیقیمت در آجیل (قیمت در بازار مولوی)تومان نوع خشکبار ردیف

 ۴۵۰۰۰ - ۳۸۰۰۰ ۲۸۰۰۰ تخمه کدو ۱

 ۵۰۰۰۰ - ۴۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰ تخمه ژاپنی ۲

 ۸۰۰۰۰- ۶۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ مغز فندق ۳

 ۵۰۰۰۰ - ۳۵۰۰۰ ۲۸۰۰۰ آلو بخارا ۴

 ۴۰۰۰۰ - ۳۵۰۰۰ ۱۶۰۰۰ آلو برغانی ۵

 ۱۲۰۰۰۰ - ۱۰۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰ مغز بادام ۶

 ۱۱۰۰۰۰ - ۹۸۰۰۰ ۸۵۰۰۰ مغز گردو ۷

 ۱۲۰۰۰۰ - ۱۱۰۰۰۰ ۹۸۰۰۰ پسته ۸

 ۸۵۰۰۰- ۷۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ - ۴۰۰۰۰ انجیر ۹

 ۹۰۰۰۰ - ۸۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ - ۴۰۰۰۰ توت ۱۰

 ۳۸۰۰۰ - ۳۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰ - ۲۲۰۰۰ بادام زمینی ۱۱

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۳۰۰۰۳۷۸/%D۹%۸۲% 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۶ : تاریخ

 درصدی قیمت در استانها نسبت به تهران  ۶۰ها، عاملِ افزایشِ قیمت میوه و تره بار/ اختالف دالل

، صدرالدین نیاورانی با اشاره به اینکه مقدار زیادی از افزایش قیمت میوه و تره بار، صدا و سیمابه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 

ی از ها ناشکاذب است، گفت: کمبود تولید ممکن است علت بخش اندکی از افزایش قیمت باشد، اما سطح کنونی افزایش قیمت

 .کمبود تولید میوه نیست

 وه و تره باردالل ها، عاملِ افزایشِ قیمت می

های های داخلی مانند افزایش قیمت کرایهوی افزود: بخشی از این افزایش قیمت به علت سرما زدگی و بخشی هم به علت افزایش نرخ

  .حمل و نقل، هزینه بسته بندی و بارگیری است

فاوت و مورد اعتراض مردم و حتی رسد، متوی ادامه داد: قیمت میوه در عمده فروشی با آنچه که در مغازه ها به دست مردم می

نیاورانی اضافه کرد: قیمت میوه ها از تولیدکننده تا  .شودتولیدکنندگان است که متاسفانه به این اعتراض به خوبی رسیدگی نمی

  .فروشندمصرف کننده بدست واسطه ها و دالل ها افزایش می یابد و میوه فروشان در مغازه با بیش از سود مجاز آن را می

استان کشور روی داد، افزود: از مناطق دیگر تولید داشتیم و در بازار کمبود محصول احساس  ۱۷وی با اشاره به اینکه سرمازدگی در 

  .ودششود و صادرات در موارد اضافه تولید انجام مینیاورانی اضافه کرد: با توجه به کمبود تولید، صادرات میوه انجام نمی.شودنمی

تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه گفت: ساعات کار میادین بزرگ میوه و تربار باید محدود شود تا اقدامات دالالن رئیس اتحادیه 

نیاورانی افزود: باید فاکتور با شکل یکسان و اصلی بارفروشی و با مهر و شماره اتحادیه  .در آنجا قابل نظارت بیشتر و بهتری باشد

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار نیز در .یرات معرفی شود تا فاکتورهای جعلی تولید نشودبارفروشان باشد و به سازمان تعز

اتفاقاتی  :افتد، گفتهای میوه و تره بار اتفاق میارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه افزایش قیمت میوه ها در داخل میدان

اسداهلل کارگر در ادامه تایید کرد که علت اصلی . کنددهد، به ما ارتباطی پیدا نمیخ میکه پیش از خرید مغازه داران میوه فروش رُ

گرانی میوه و صیفی جات در بازار ، ارائه نکردن فاکتور و خالص فروشی توسط بارفروشان و سودجویی واسطه گران و نبود تعادل در 

ای امهنان هم با حضور در این برنامه گفت: در میدان میوه و تره بار نرخرئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار تهر.عرضه و تقاضاست

شود داریم که به وسیله نماینده جهاد کشاورزی ، نماینده بازرسی اتاق اصناف ، اتحادیه میوه فروشان و اتحادیه بارفروشان تنظیم می

  .شودمیها در داخل میدان بر اساس این نرخنامه فروخته و فاکتور صادر و میوه

های درصد از بارفروشانی که در میدان ۹۰حسن صابری با اشاره به اینکه بارفروشان میوه و تره بار ، حق العمل کار هستند ، افزود: 

ای هکنند، اما در این میان زنجیرکاری فعال هستند و مستقیم با کشاورز کار میبزرگ میوه و تره بار فعال هستند، در رسته حق العمل

دهند و آن را به میدان وجود دارد که جزو اعضای اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار نیستند و خودشان خریدهای خود را انجام میهم 

وی گفت: علت اصلی گرانی میوه، .حمل می کنند و به صورت حق العمل کاری بار خود را با توجه به عرضه و تقاضا می فروشند

هزار میلیارد تومان از تولید امسال  ۱۱ست که بنا بر برآورد خسارات وزارت جهاد کشاورزی ، حدود سرمازدگی آخر فروردین امسال ا

صابری با اشاره به اینکه فاکتور این اتحادیه، متحدالشکل . ما کم شده و بخش زیادی از میوه های هسته دار کشورمان از بین رفته است

 .ی این اتحادیه از این نوع فاکتور استفاده می کنند و ملزم به صدور فاکتور هستندو مورد تائید اتاق اصناف است، افزود: همه اعضا

صبح است، افزود: باید دست به دست هم دهیم تا کیفیت  ۵تا حدود  ۲۳وی با اشاره اینکه ساعات اصلی فعالیت میادین، از حدود 

 .رغوب و با کیفیت هستنددرصد تولیدات داخل، م۲۰تولید میوه ها را افزایش دهیم زیرا فقط حدود 
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رئیس هئیت مدیره اتحادیه سراسری باغداران ایران هم با اشاره به اینکه با توجه به شرایط اقلیمی کشورمان با کیفیت ترین میوه ها 

را بر اساسنامه سازمان میادین میوه و تره بار باید اصالح شود و حق العمل کارهای این صنف باید میوه  :را تولید می کنیم، گفت

کمال یداللهی افزود: حق العمل کارها و خریداران میوه در میادین میوه وتره بار باید لباس و فاکتور  .اساس کیفیت آن خریداری کنند

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: اختالف قیمت میوه در برخی از استان ها نسبت .متحدالشکل داشته ومشخص باشند

در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری، سید یاسر رایگانی در ارتباط تلفنی با این برنامه افزود: .رسددرصد می ۷۰تا  ۶۰به تهران به 

نیروهای سازمان تعزیرات حدود یک ماه در میادین میوه و تره بار مستقر بودند و به نحوه عرضه در میادین و خرده فروشی ها ایراداتی 

بار دست به دست می شود تا به دست مغازه دار  ۷تا  ۶نوع میوه در میادین میوه و تره بار  وی اضافه کرد: متاسفانه یک .داریم

 ۳تا  ۲رایگانی ادامه داد: در سطح عرضه هم مشکالتی وجود دارد برای مثال میوه های بسته بندی شده در سوپرمارکت ها با .برسد

ن اینکه حجم کمی از پرونده ها در زمینه میوه و تره بار به سازمان وی با بیا .شودبرابر قیمت میوه در میادین تره بار عرضه می

پرونده از ابتدای امسال تا کنون در این زمینه در سراسر کشور به این سازمان ارجاع  ۱۵۰۰شود، گفت: کمتر از تعزیرات ارجاع می

ه سازمان تعزیرات حکومتی کشور، سازمان ناظر رایگانی با اشاره به اینک.های صنفی، ناچیز استشد که در مقایسه با دیگر پرونده

نیست، افزود: این سازمان، مرجع رسیدگی کننده است و نظارت بر بازار بر عهده اتحادیه ها و اصناف و اداره کل صنعت، معدن و 

ار تهران هم با بیان رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره ب.تجارت است که باید تخلفات را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند

درصد میوه های تهران  ۶۰تا  ۵۰گذاری کف، سطح و ممتاز وجود دارد، گفت: حدود اینکه با توجه به کیفیت میوه ها سه نوع قیمت

 صابری با بیان اینکه باید همفکری کنیم و بازار تولید و عرضه میوه را به درستی مدیریت کنیم، .شوددر میدان های اقماری توزیع می

در  .شدافزود: پارسال عرضه میوه مازاد بر تقاضا بود به طوری که قیمت هندوانه تا اردیبهشت به اندازه ای پایین بود که خوراک دام می

ادامه یداللهی رئیس هئیت مدیره اتحادیه سراسری باغداران ایران نیز با تاکید بر اینکه باید شفاف سازی شود، گفت: میوه های تولیدی 

در ادامه کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار هم گفت:  .فروشندن را با قیمت کم می خرند و با چند برابر قیمت میباغدارا

 .کنندگیرند و به قیمت های خرید خود اضافه میدرصد سود می ۳۵تا  ۱۵اعضای اتحادیه ما 

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۶۰۰۰۲۷۱/%D۸%AF%D۹% 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۴ : تاریخ

 درصد رشد کرد  ۱۴ها/ گوشت در یک ماه ها رکورددار افزایش قیمت خوردنیمیوه

تجربه شد  ۹۵درصد در اسفند سال  ۶.۹به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روند نزولی تورم که پایین ترین رقم آن 

 .کننددرصدی را تا پایان سال پیش بینی می ۳۰تورم بیش از   اکنون با شیب نسبتا تندی سیر صعودی به خود گرفته و کارشناسان

درصد برای کل کشور بوده  ۹.۷ماهه مردادماه امسال،  ۱۲کل قیمت خانوار از سوی مرکز آمار، تورم  براساس جزئیات قیمت شاخص

  .دهددرصد افزایش نشان می ۱که نسبت به تیرماه 

 ها را لمسمی قیمتتوان رشد نجوها، به وضوح میها و آشامیدنیبا نگاهی به شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی در بخش خوراکی

  .خواهید کرد که مردم با آن سرکار دارند

 
سرفصل مواد خوراکی و آشامیدنی دارد. سبد معیشت خانوار با این اقالم گره خورده  ۱۲بر اساس طبقه بندی گروه کاالیی که شامل 

 .آنها تاثیر مستقیم در رفاه و قدرت خرید و معیشت جامعه دارد و افزایش قیمت
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مرغ درصد، شیر، پنیر و تخم ۱۴درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان  ۲۶.۶ماه نسبت به تیرماه امسال به ترتیب دخانیات در مرداد

درصد رشد دارد. این میزان افزایش نرخ برای یک ماه غیرمنطقی بوده و از نوسانات شدید قیمتی  ۱۱.۷درصد، میوه و خشکبار  ۱۲.۷

ها بوده است. برای نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از جهش قیمت ۹۷خ تورم مرداد همچنین درصد تغییرات نر .دهدخبر می

درصد و گوشت قرمز و سفید و  ۲۹.۳« چای، قهوه، کاکائو و نوشابه» .درصدی روبرو بوده است ۵۸.۲مثال میوه و خشکبار با افزایش 

درصد رشد دارد.  ۲۵.۸سبت به مدت مشابه سال قبل خود هزینه تفریح و فرهنگ نیز ن.درصد، افزایش یافت ۲۷.۸های آن فرآورده

 .درصدی همراه بودند ۱۶.۶درصد افزایش و اجاره بها با رشد  ۱۶.۵مسکن با 

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۴۰۰۰۷۸۹/%D۹%۸۵%DB%۸C% 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۴تاریخ: 

 مشکالت نظام توزیع عامل اصلی گرانی قیمت میوه/در تولید میوه مشکلی نداریم

نقل،خواب سرمایه و سود طهماسبی اختالف قیمت میوه از سر مزرعه تا بازار را ناشی از عوامل توزیع،هزینه های کارگری،حمل و  

محمد علی طهماسبی معاون  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .مغازه دار دانست

کشاورزی در نشست خبری که ظهر امروز در وزارت جهاد کشاورزی برگزارشد،با اشاره به ضرورت اصالح و امور باغبانی وزارت جهاد 

هزار هکتار از  ۹۰۰هزار هکتار باغ در کشور وجود دارد که  ۹۰۰میلیون و  ۲اظهار کرد: هم اکنون  باغات کشوربازسازی بخشی از 

 .این میزان باید با ارقام تجاری روز اصالح و بازسازی شود

میلیون تن اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه محصوالت باغی اکثرا در فضای باز تولید می  ۲۰کشور را  محصوالت باغیوی تولید 

 .بسزایی دارد شود؛بنابراین تنش گرما و خشکسالی در میزان تولید محصوالت سردرختی تاثیر

طهماسبی توسعه طرح گلخانه ها را یکی از برنامه های اصلی پیش رو دانست و گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی ،توسعه گلخاته 

درصد  ۹۰ها به سبب افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب معجزه می کند چرا که در سیستم های پیشرفته هیدرو پونیک حدود 

هزارتن پیش بینی کرد و  ۵۰۰میلیون و  ۲این مقام مسئول تولید محصوالت گلخانه ای را .همراه دارد صرفه جویی آب را به

 .افزود:وزارت جهاد در نظر دارد که تولید محصوالت آب بر را به دلیل افزایش بهره وری به داخل گلخانه ها ببرد

میلیون تن محصوالت باغی  ۱.۵هار کرد: براساس آمار گمرک معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره آمار صادراتی محصوالت باغبانی اظ

طهماسبی درباره علل گرانی محصوالت باغی در بازار گفت: اختالف قیمت .میلیارد دالر به بازارهای هدف صادر شد ۳با ارزش حدود 

 .و سود مغازه دار و ... استمیوه از سر مزرعه تا بازار ناشی از عوامل توزیع و هزینه های کارگری،حمل و نقل،خواب سرمایه 

در نظر دارد که برای کنترل بازار روی زنجیره محصول در تمامی فعالیت های باالدستی،میان  وزارت جهاد کشاورزی:وی ادامه داد

 .دستی و پایین دستی کار کنند چرا که در تولید مشکلی وجود ندارد و افزایش قیمت ناشی از نظام توزیع است

هزارتن اعالم کرد و افزود: امسال به سبب مازاد تولید باید سیب  ۸۰۵سال گذشته و سه ماهه نخست سال را وی مجموع صادرات 

 .تولیدی کشاورزان صادر شود و در غیر این صورت محصول تولیدی روی دست کشاورزان خواهد ماند

قاد می کنند؛افزود: هندوانه یک میوه است و تولید طهماسبی با اشاره به اینکه جای تعجب دارد که برخی افراد از صادرات هندوانه انت

هزارتن هندوانه صادراتی  ۷۰۰هیچ یک از محصوالت بدون آب امکان پذیر نیست و حال جای تعجب است که برخی افراد می گویند 

به معنای صادرات این مقام مسئول با اشاره به اینکه صادرات پسته به بازارهای جهانی .معنای خروج قابل توجهی آب استآب به

تن پسته به بازارهای هدف صادر شد که نسبت به مدت  ۵۰۰هزار و  ۱۹فرهنگ ایرانی است،بیان کرد: در چهار ماهه نخست سال 

ماهه  ۴وی مجموع صادرات محصوالت باغی در .درصد رشد داشته است ۲درصد واز لحاظ ارزشی  ۱۷مشابه سال قبل از نظر وزنی 

هزارتن محصوالت باغی صادر شد  ۲۴۱عالم کرد و گفت: این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل تنها هزارتن ا ۴۱۶امسال را 

 .درصد رشد داشته است ۲۱درصد و از نظر ارزشی  ۷۳امسال صادرات از نظر وزنی 

ارتن موز وارد شده است هز ۶۰۰معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت واردات اظهار کرد: براساس آمار 

 .ضمن آنکه روغن پالم جز اقالم وارداتی باغبانی حساب کردند

 تولید پسته کاهش یافت
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هزار تن اعالم کرد و گفت: با توجه به سرمای دیررس بهاره و گرمازدگی سال گذشته بخشی از  ۴۶۰پسته را  وی مجموع باغات

هزارتن پسته تولید خواهد شد و این در حالی  ۱۷۰محصول باغات دچار ریزش شد که براساس آخرین برآوردها از استان ها،امسال 

 .هزار تن بود ۲۸۷است که سال گذشته تولید پسته 

تاثیر گذار خواهد بود  صادرات در وزنی نظر از پسته تولید میزان کاهش اگرچه:داد ادامه بانی وزارت جهاد کشاورزیمعاون امور باغ

 .اما به سبب نوسان نرخ ارز از نظر وزنی تاثیری ندارد

می کنند،بیان  هزارتن برآورد ۶۰طهماسبی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آنکه برخی تشکل ها تولید پسته امسال را تنها 

 .هزارتن است ۱۷۰کرد:براساس مدیریت های باغبانی و مسئول پهنه بندی، پیش بینی تولید وزارت جهاد 

وی با اشاره به ضرورت صادرات پسته گفت:با توجه به آنکه بخش خصوصی هزینه های گزافی برای به دست آوردن بازارهای صادراتی 

 .صادراتی را از دست بدهیم چرا که برای جبران آن مجددا باید میلیاردها تومان هزینه کردخرج کرده است؛بنابراین نباید بازارهای 

 میلیون دالر محصوالت گلخانه ای ۱۰۰صادرات بیش از 

میلیون دالر محصوالت گلخانه ای به بازارهای هدف صادر شد،افزود: باتوجه به  ۱۰۰طهماسبی با بیان اینکه سال گذشته بیش از 

 .ن گلخانه ها و ایجاد سایه بان ها ناشی از گرمای هوا هیچ گونه محدودیتی در اعطای تسهیالت وجود ندارداهمیت فراوا

واحد تولیدی قارچ در کشور داریم که متاسفانه عدم  ۱۱۰۰هزارتن اعالم کرد و افزود: هم اکنون  ۱۶۰وی قارچ تولیدی امسال را 

معاون امور باغبانی وزارت جهاد .شناخت افراد نسبت به مزایای آن موجب شده که در سبد غذایی تمامی خانوارها قرار نگیرد

مقام مسئول تولید قارچ  به گفته این.هزارتن قارچ تولیدی به بازارهای هدف صادر شود ۶۰ که ایم کرده پیشنهاد: داد ادامه کشاورزی

هزار دالر  ۳تا  ۳۰۰ترافل در استان های لرستان و اردبیل آغاز شده است چرا که قیمت هر کیلو قارچ ترافل در بازارهای جهانی 

تن زعفران تولید شد که امسال برآورد می شود  ۳۷۶طهماسبی درباره آخرین وضعیت تولید زعفران تصریح کرد:سال گذشته .است

تن برسد چرا که با توجه به محدودیت منابع آبی و نیاز کم این گیاه به آب تولید آن در حال افزایش  ۴۰۰عفران تولیدی به میزان ز

گفت: علی رغم  وی خرید توافقی زعفران را راهکار مناسبی برای جلوگیری از کاهش قیمت خرید زعفران از کشاورزان دانست و.است

هزار تومان کاهش دادند که به همین خاطر سازمان تعاون روستایی با  ۶۰۰د هر کیلو محصول را نوسان نرخ ارز،دالالن قیمت خری

 .تن زعفران از کاهش روز افزون قیمت خرید محصول توسط دالالن در بازار جلوگیری کرد ۶۷خرید 

/fa/news/https://www.yjc.ir۶۶۴۵۸۶۱/%D۹%۸۵%D۸%B۴% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۵تاریخ: 

 هزار تومان ۱۶۰تا  ۸۰بازار آجیل و خشکبار باطعم گرانی/ نرخ منطقی هر کیلو پسته 

 .تحوالتی در بازار قرار گرفته استیک مقام مسئول گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز، قیمت آجیل و خشکبار دستخوش تغییر و 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی علیرضا ارزانی ممقانی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفت و گو با خبرنگار

در بازار خبر داد و گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز، قیمت آجیل و  افزایش قیمت انواع آجیل و خشکباراز  ،نخبرنگاران جوا

 .خشکبار دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گرفته است

 نای  ر داخل، هنوزدر بازا نرخ آجیل و خشکباروی با اشاره به اینکه انواع آجیل و خشکبار صادراتی است، افزود: با وجود افزایش 

 .دارند معناداری تفاوت جهانی های نرخ با محصوالت

هزار تومان اعالم کرد و گفت: اکنون این  ۱۰۰ارزانی ممقانی نرخ واقعی هر کیلو پسته فندقی برحسب قیمت جهانی در بازار داخل را 

 .هزار تومان در بازار عرضه می شود ۸۵نوع پسته با نرخ 

 است ممنوع کشور به خشک میوه واردات بیشتر بخوانید:

این مقام مسئول افزود: با توجه به بازگشایی مدارس و افزایش تقاضا و استمرار روند نوسان نرخ ارز پیش بینی می شود که مجدد 

تا  ۸۵هزار، مغز گردو  ۴۰را  نرخ منطقی هر کیلو گردو با پوست وی در پایان.قیمت انواع آجیل و خشکبار در بازار افزایش یابد

هزار، تخمه ژاپنی  ۱۵هزار، تخمه آفتابگردان  ۱۱۰تا  ۷۰هزار، مغز بادام درختی  ۴۵تا  ۳۰هزار، فندق  ۱۶۰تا  ۸۰ هزار، پسته ۱۳۰

 .هزار تومان اعالم کرد ۱۳۰تا  ۱۰۰هزار و بادام هندی را  ۳۵

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۴۴۸۵۲/%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%B۲% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۶تاریخ: 

 هزار تومان رسید ۱۲درصدی نرخ مرغ در بازار/قیمت به  ۲افزایش 

مراسم در این ایام،قیمت مرغ مجدد با افزایش روبه رو  یک مقام مسئول گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا به سبب برگزاری جشن ها و

باشگاه گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی  محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگار.شد

در بازار خبر داد و گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا به سبب برگزاری جشن ها و مراسم در این  درصد نرخ مرغ ۲افزایش از  ،خبرنگاران جوان

ود: نرخ هر تومان اعالم کرد و افز ۵۰۰هزار و  ۷تا  ۷را  نرخ هر کیلو مرغ زنده وی.ایام،قیمت مرغ مجددا با نوساناتی در بازار روبه رو شده است

 .هزار تومان است ۱۲تا  ۱۰و خرده فروشی های سطح شهر  ۷۰۰هزار و  ۹کیلو مرغ آماده به طبخ میدان بهمن 

 بازار در وارداتی گرم الشه هزارتن ۱۵۰/ بازار بخشی تعادل برای منجمد و گرم مرغ تن ۷۵۰ روزانه توزیع بیشتر بخوانید:

 شودمی توزیع

در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به تعطیلی پایان هفته و ازدیاد سفر، عرضه مرغ در استان تهران به  قیمت مرغ یوسفی

مت شود؛ قییابد و از آنجا که عمده مرغ تهران از اطراف و شهرستان ها تامین میسبب افزایش مصرف در شهرستان ها کاهش می

 .مرغ دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار خواهد گرفت

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۴۸۳۴۷/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۲%D۸% 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۷شهریور / /  ۰۶سه شنبه , 

 درصدی قیمت میوه در استانها نسبت به تهران ۶۰اختالف 

 .ها ناشی از کمبود تولید میوه نیسترئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه گفت: سطح کنونی افزایش قیمت

قدار زیادی از افزایش قیمت میوه و تره بار، کاذب به گزارش ایران اکونا به نقل از صدا و سیما، صدرالدین نیاورانی با اشاره به اینکه م

ود تولید ها ناشی از کمباست، گفت: کمبود تولید ممکن است علت بخش اندکی از افزایش قیمت باشد، اما سطح کنونی افزایش قیمت

 .میوه نیست

 دالل ها، عاملِ افزایشِ قیمت میوه و تره بار

های های داخلی مانند افزایش قیمت کرایهسرما زدگی و بخشی هم به علت افزایش نرخ وی افزود: بخشی از این افزایش قیمت به علت

  .حمل و نقل، هزینه بسته بندی و بارگیری است

رسد، متفاوت و مورد اعتراض مردم و حتی وی ادامه داد: قیمت میوه در عمده فروشی با آنچه که در مغازه ها به دست مردم می

نیاورانی اضافه کرد: قیمت میوه ها از تولیدکننده تا  .شودسفانه به این اعتراض به خوبی رسیدگی نمیتولیدکنندگان است که متا

  .فروشندمصرف کننده بدست واسطه ها و دالل ها افزایش می یابد و میوه فروشان در مغازه با بیش از سود مجاز آن را می

اد، افزود: از مناطق دیگر تولید داشتیم و در بازار کمبود محصول احساس استان کشور روی د ۱۷وی با اشاره به اینکه سرمازدگی در 

  .ودششود و صادرات در موارد اضافه تولید انجام مینیاورانی اضافه کرد: با توجه به کمبود تولید، صادرات میوه انجام نمی.شودنمی

بزرگ میوه و تربار باید محدود شود تا اقدامات دالالن  رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه گفت: ساعات کار میادین

نیاورانی افزود: باید فاکتور با شکل یکسان و اصلی بارفروشی و با مهر و شماره اتحادیه  .در آنجا قابل نظارت بیشتر و بهتری باشد

دیه فروشندگان میوه و تره بار نیز در رئیس اتحا.بارفروشان باشد و به سازمان تعزیرات معرفی شود تا فاکتورهای جعلی تولید نشود

تفاقاتی افتد، گفت: اهای میوه و تره بار اتفاق میارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه افزایش قیمت میوه ها در داخل میدان

ر ادامه تایید کرد که علت اصلی اسداهلل کارگر د. کنددهد، به ما ارتباطی پیدا نمیکه پیش از خرید مغازه داران میوه فروش رُخ می

گرانی میوه و صیفی جات در بازار ، ارائه نکردن فاکتور و خالص فروشی توسط بارفروشان و سودجویی واسطه گران و نبود تعادل در 

 .عرضه و تقاضاست

سیله ای داریم که به ونامهبار نرخ رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار تهران هم با حضور در این برنامه گفت: در میدان میوه و تره

اخل ها در دشود و میوهنماینده جهاد کشاورزی ، نماینده بازرسی اتاق اصناف ، اتحادیه میوه فروشان و اتحادیه بارفروشان تنظیم می

  .شودمیدان بر اساس این نرخنامه فروخته و فاکتور صادر می

های درصد از بارفروشانی که در میدان ۹۰و تره بار ، حق العمل کار هستند ، افزود: حسن صابری با اشاره به اینکه بارفروشان میوه 

ای هکنند، اما در این میان زنجیرکاری فعال هستند و مستقیم با کشاورز کار میبزرگ میوه و تره بار فعال هستند، در رسته حق العمل

دهند و آن را به میدان بار نیستند و خودشان خریدهای خود را انجام میهم وجود دارد که جزو اعضای اتحادیه بارفروشان میوه و تره 

وی گفت: علت اصلی گرانی میوه، .حمل می کنند و به صورت حق العمل کاری بار خود را با توجه به عرضه و تقاضا می فروشند

هزار میلیارد تومان از تولید امسال  ۱۱ سرمازدگی آخر فروردین امسال است که بنا بر برآورد خسارات وزارت جهاد کشاورزی ، حدود

صابری با اشاره به اینکه فاکتور این اتحادیه، متحدالشکل .ما کم شده و بخش زیادی از میوه های هسته دار کشورمان از بین رفته است 

 .زم به صدور فاکتور هستندو مورد تائید اتاق اصناف است، افزود: همه اعضای این اتحادیه از این نوع فاکتور استفاده می کنند و مل
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http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه شهریور  اول اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

صبح است، افزود: باید دست به دست هم دهیم تا کیفیت  ۵تا حدود  ۲۳وی با اشاره اینکه ساعات اصلی فعالیت میادین، از حدود 

 .درصد تولیدات داخل، مرغوب و با کیفیت هستند۲۰تولید میوه ها را افزایش دهیم زیرا فقط حدود 

سراسری باغداران ایران هم با اشاره به اینکه با توجه به شرایط اقلیمی کشورمان با کیفیت ترین میوه ها رئیس هئیت مدیره اتحادیه 

را تولید می کنیم، گفت: اساسنامه سازمان میادین میوه و تره بار باید اصالح شود و حق العمل کارهای این صنف باید میوه را بر 

افزود: حق العمل کارها و خریداران میوه در میادین میوه وتره بار باید لباس و فاکتور کمال یداللهی  .اساس کیفیت آن خریداری کنند

 .متحدالشکل داشته ومشخص باشند

درصد  ۷۰تا  ۶۰سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: اختالف قیمت میوه در برخی از استان ها نسبت به تهران به 

، سید یاسر رایگانی در ارتباط تلفنی با این برنامه افزود: نیروهای سازمان تعزیرات حدود در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری.رسدمی

وی اضافه کرد: متاسفانه  .یک ماه در میادین میوه و تره بار مستقر بودند و به نحوه عرضه در میادین و خرده فروشی ها ایراداتی داریم

رایگانی ادامه داد: در سطح .دست به دست می شود تا به دست مغازه دار برسدبار  ۷تا  ۶یک نوع میوه در میادین میوه و تره بار 

برابر قیمت میوه در میادین تره بار  ۳تا  ۲عرضه هم مشکالتی وجود دارد برای مثال میوه های بسته بندی شده در سوپرمارکت ها با 

شود، گفت: کمتر از ره بار به سازمان تعزیرات ارجاع میوی با بیان اینکه حجم کمی از پرونده ها در زمینه میوه و ت .شودعرضه می

های پرونده از ابتدای امسال تا کنون در این زمینه در سراسر کشور به این سازمان ارجاع شد که در مقایسه با دیگر پرونده ۱۵۰۰

 ، افزود: این سازمان، مرجع رسیدگیرایگانی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی کشور، سازمان ناظر نیست.صنفی، ناچیز است

کننده است و نظارت بر بازار بر عهده اتحادیه ها و اصناف و اداره کل صنعت، معدن و تجارت است که باید تخلفات را به سازمان 

ع میوه ها سه نورئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار تهران هم با بیان اینکه با توجه به کیفیت .تعزیرات حکومتی ارجاع دهند

  .شوددرصد میوه های تهران در میدان های اقماری توزیع می ۶۰تا  ۵۰گذاری کف، سطح و ممتاز وجود دارد، گفت: حدود قیمت

صابری با بیان اینکه باید همفکری کنیم و بازار تولید و عرضه میوه را به درستی مدیریت کنیم، افزود: پارسال عرضه میوه مازاد بر 

در ادامه یداللهی رئیس هئیت  .شدد به طوری که قیمت هندوانه تا اردیبهشت به اندازه ای پایین بود که خوراک دام میتقاضا بو

مدیره اتحادیه سراسری باغداران ایران نیز با تاکید بر اینکه باید شفاف سازی شود، گفت: میوه های تولیدی باغداران را با قیمت کم 

 ۱۵در ادامه کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار هم گفت: اعضای اتحادیه ما  .فروشندت میمی خرند و با چند برابر قیم

 .کنندگیرند و به قیمت های خرید خود اضافه میدرصد سود می ۳۵تا 

http://iranecona.com/۸۶۵۴۳/%D۸%A۷%D۸%AE%D۸%AA%D۹ 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۷شهریور / /  ۰۶سه شنبه , 

 شوندبار دست به دست می ۷ها در میادین بزرگ دالیل گرانی میوه چیست؟/برخی میوه

درصد می  ۷۰تا  ۶۰سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: اختالف قیمت میوه در برخی از استان ها نسبت به تهران به 

سید یاسر رایگانی افزود: نیروهای سازمان تعزیرات حدود یک ماه در میادین میوه و تره بار مستقر بودند و به نحوه عرضه در .رسد

بار دست به دست  ۷تا  ۶وی اضافه کرد: متاسفانه یک نوع میوه در میادین میوه و تره بار .میادین و خرده فروشی ها ایراداتی داریم

رایگانی ادامه داد: در سطح عرضه هم مشکالتی وجود دارد برای مثال میوه های بسته بندی شده .شود تا به دست مغازه دار برسدمی 

وی با بیان اینکه حجم کمی از پرونده ها در زمینه .برابر قیمت میوه در میادین تره بار عرضه می شود ۳تا  ۲در سوپرمارکت ها با 

پرونده از ابتدای امسال تا کنون در این زمینه در سراسر  ۱۵۰۰ن تعزیرات ارجاع می شود، گفت: کمتر از میوه و تره بار به سازما

رایگانی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات .کشور به این سازمان ارجاع شد که در مقایسه با دیگر پرونده های صنفی، ناچیز است

زمان، مرجع رسیدگی کننده است و نظارت بر بازار بر عهده اتحادیه ها و اصناف و حکومتی کشور، سازمان ناظر نیست، افزود: این سا

 .اداره کل صنعت، معدن و تجارت است که باید تخلفات را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند

http://iranecona.com/۸۶۵۲۲/%D۸%AF%D۹%۸۴%D۸%A۷%DB%۸ 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۳ : تاریخ

کارنامه وزارت جهاد کشاورزی در سال اول/ از تولید گندم و روغن و  ۱-های اقتصادیمروری بر عملکرد وزراتخانه

 شکر تا آرزوی خودکفایی ذخایر ژنتیکی 

به موضوع بررسی عملکرد ساالنه دولت دوازدهم در یک سال « فرصت پنجم»فارس، پرونده به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 

گذشته اختصاص دارد. این پرونده از سوی مرکز رصد کنکاش تهیه شده است و همزمان با هفته دولت، تدریجاً در خبرگزاری فارس 

یابد. در این لکرد وزارت جهاد کشاورزی، انتشار میمنتشر خواهد شد. امروز، نخستین بخش از این پرونده، با موضوع گزارش عم

 .شودترین اقدامات و رویکردهای این وزارتخانه در یک سال اخیر بررسی میگزارش، مهم

 گندم: همچنان خودکفا، با وجود کاهش حمایت دولت

میلیون  ۶.۶ین راستا تولید گندم از های گذشته را خودکفایی گندم دانست؛ در اترین اقدام وزارت جهاد طی سالشاید بتوان کلیدی

های خود جهت خودکفایی گندم، طی یک ریزیافزایش یافت. حجتی در ادامه برنامه ۹۶میلیون تن در سال  ۱۲.۴به  ۹۲تن در سال 

 .نمودریزی برای افزایش تولید این محصول اساسی استفاده سال اخیر از ابزارهایی همچون افزایش تعرفه واردات گندم و برنامه

با وجود این روند مثبت اما دولت دوازدهم حمایت خود را از حجتی در این رابطه دریغ نمود تا قیمت گندم پس از تجربه افزایش 

افزایشی نداشته باشد. با وجود این اما تولید گندم در سال  ۹۶-۹۷، در سال زراعی ۹۵-۹۶درصدی در سال زراعی  ۲ناچیز کمتر از 

[ و خودکفایی کشور در تولید این ۱میلیون تن افزایش یافت] 9و حجم خرید تضمینی آن به حدود  میلیون تن رسید ۱۲.۴به  ۹۶

 .محصول اساسی، استمرار پیدا کرد

 یک گام تا خودکفایی شکر

حجتی و یارانش در خودکفایی تولید شکر، نمره مناسبی گرفتند؛ وزارت جهاد جهت دستیابی به خودکفایی این محصول، مجوز 

های نوین آبیاری و انتقال [ اعطا نمود. همچنین با استفاده از بذر مناسب، سامانه۲ن را به کارخانجات تولیدی قند و شکر]واردات آ

-۹۷میلیون تن در سال زراعی  ۱.۹۹به  ۹۵میلیون تن در سال  1.7[، توانست تولید شکر را از ۴[و]۳فصل کشت از بهار به پاییز]

سازد میزان نیاز ساالنه خاطرنشان می .[۵درصد خودکفایی شد] ۹۰ب افزایش تولید شکر تا مرز برساند. این میزان تولید سب ۹۶

 .[۶میلیون تن است] ۲.۲کشور به شکر 

 های روغنیحرکتِ رو به جلوی افزایش تولید دانه

های روغنی، اختیار ردات دانههای اخیر، وزارتخانه متبوع حجتی، عالوه بر افزایش تعرفه واردات روغن خام و کاهش تعرفه واطی سال

[. این اقدام، کمک شایانی به تولید کرد و واردات و تولید ۷های روغنی را به کارخانجات صنایع تبدیلی روغن واگذار نمود]واردات دانه

به  ۹۱ [ در سال۸میلیون دالر] ۱۴۷های روغنی از این محصوالت طی چهار سال گذشته افزایش یافت. به نحوی که واردات دانه

هزار تن  ۵۵۰به  ۱۳۹۲هزار تن در سال  ۳۶۰های روغنی از افزایش یافت. همچنین تولید دانه ۹۶[ در سال ۹میلیون دالر] ۱۴۷۱

 .رسید ۹۶در سال 

 !بازار برنج و حکایت مدیریتی دوگانه

توان در اختالالتی که در اجرای واردات برنج افزایش یافت و به رتبه سوم واردات کشور صعود کرد. علت این امر را می ۹۶در سال  

زعم برخی کارشناسان، انتصاب شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش آمد، جستجو کرد. به ۹۶قانون تمرکز در سال 

موجب بروز دوگانگی مدیریتی در خصوص واردات برنج شد. در رابطه با این  ۹۶در طول سال  عنوان رئیس ستاد تنظیم بازاربه
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ای از طرف ستاد تنظیم بازار برخالف نظر وزارت توان به صدور مجوز واردات برنج و اختصاص ارز مبادلهدوگانگی تنظیم بازار برنج می

کشاورزی مبنی بر ممنوعیت واردات برنج، از طرف وزارت صنعت، معدن جهاد کشاورزی و نیز تأخیر در اجرای درخواست وزارت جهاد 

 .و تجارت اشاره نمود

 تنظیم بازارهای مناسبتی: گاهی خوب، گاهی بد

توان به دو برهه مهم شب عید و ماه رمضان اشاره داشت. با تدبیر وزارت درباره عملکرد وزارت جهاد در تنظیم بازارهای مناسبتی، می

جهت  ۹۶خوبی چرخید. توضیح آنکه وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای زمستان شب عید برای تولیدکنندگان به زار میوهجهاد، چرخ با

درصد  ۱۵هزار تن پرتقال خریداری نمود و از دهه سوم اسفندماه با قیمتی  ۴۰هزار تن سیب و  ۲۰تنظیم بازار میوه شب عید، 

سازی مرغ، گوشت قرمز گرم و د. همچنین شرکت پشتیبانی امور دام با خرید و ذخیرهتر از بازار، در دسترس عموم قرار داپایین

 .منجمد از نوسانات شدید قیمتی این محصوالت در شب عید جلوگیری نمود

 نتوانست کنترل مناسبی ۹۷البته این پایان ماجرای تنظیم بازار محصوالت کشاورزی نبود. وزارت جهاد کشاورزی امّا در ماه رمضان 

درصدی قیمت گوشت قرمز در  ۲۳بر افزایش قیمت گوشت قرمز داشته باشد. این مدیریت ضعیف وزارت جهاد، موجبات افزایش 

نسبت به مدت مشابه سال قبل را فراهم نمود. موضوعی که سبب شد وزارت جهاد کشاورزی جهت تعدیل قیمت گوشت  97تیرماه 

 .قرمز، صادرات دام زنده را ممنوع کند

 یی ذخایر ژنتیکی همچنان آرزو باقی ماندخودکفا

هرچقدر که عملکرد وزارت جهاد در خودکفایی محصوالتی چون گندم و شکر و روغن مناسب بود، اما این وزارتخانه در بخش 

 ی دامداتتر خارجی و نژادهای وارخودکفایی ذخایر ژنتیکی کارنامه چندانی درخشانی ارائه ننمود. استفاده از بذور گیاهی پر محصول

های اولیه، سبب حذف ذخایر ژنتیکی متنوع و سازگار کشور خواهد شد. و طیور مختلف عالوه بر افزایش وابستگی به واردات نهاده

زده ماهی، مرغ الین و بذور مختلف گیاهی، تکثیر و توزیع نژادهای های اخیر افزایش واردات اسپرم گاو هلشتاین، تخم چشمطی سال

ا تکرار های فناورانه راز جمله گوسفند رومانف و بزهای مورسیا، سانن و آلپاین، بار دیگر سریال وابستگی در نهاده صنعتی دام سبک

تی های تحقیقایک از خروجیها است، تاکنون هیچکه وزارت جهاد کشاورزی مدعی کار تحقیقاتی و ترکیب نژادی این دامنمود. درحالی

 .گسترده نرسیده استها به مرحله تکثیر و توزیع آن

 قانون خرید تضمینی محصوالت اساسی؛ به نام کشاورز، به کام دولت

ه ها بقیمت خرید تضمینی محصوالت اساسی عامل مهمی در افزایش تولید محصوالت کشاورزی و ترغیب کشاورزان به فروش آن

تورم ساالنه افزایش دهد و حداکثر تا پایان  رود. دولت موظف است قیمت خرید محصوالت را حداقل به میزاندولت به شمار می

های خرید تضمینی با تأخیر همراه بوده های گذشته تعیین و اعالم نرخشهریورماه )قبل از شروع فصل کشت( اعالم کند. اما طی سال

، منجر ۹۶ر سال است. تأخیر در اعالم قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان د

جای فروش محصول به دولت، به فروش نقدی آن به قیمتی گردید تا سطح زیر کشت گندم کاهش یابد. همچنین کشاورزان به

 ۹۷درصدی فروش گندم به دولت تا اواسط تیر  ۱۴.۷تر از نرخ خرید تضمینی به دالالن و مرغداران ترغیب شوند . کاهش پایین

بدیهی است این فرآیند خودکفایی کشور در تأمین گندم را با خطر جدی  .کنداین گزاره را تأیید می ۹۶نسبت به مدت مشابه سال 

 .سازدمواجه می

 اقتصادی روستا-توجهی به ساماندهی واحدهای اجتماعیکم
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های ستایی و مأموریتبا وجود تأکید مقام معظم رهبری در رابطه با اهمیت رونق کشاورزی و صنایع تبدیلی و بازاررسانی محصوالت رو

ای برای ساماندهی واحدهای داند. به همین سبب، برنامهوزارت جهاد کشاورزی در مورد روستا، وزارت جهاد خود را متولی روستا نمی

های دهی اشتغال روستایی به سمت فعالیتاقتصادی روستایی ندارد. نتیجه این رویکرد باعث وخامت اوضاع روستاها و سوق-اجتماعی

 .یرمولد و ناپایدار شده استغ

جمهوری، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سازد طی یک سال اخیر، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستخاطرنشان می 

ا هتری در روستاها، مراتع و آبخیزداری با همکاری سازمان ملل، نسبت به وزارت جهاد کشاورزی نقش پررنگو همچنین سازمان جنگل

 .داشتند

 حضور کمرنگ وزارت جهاد در طرح پرداخت وام اشتغال روستایی

میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی با مشارکت وزارت  ۱.۵با اختصاص معادل ریالی  ۹۶برنامه ملی اشتغال روستایی از سال 

جمهوری در دستور کار دولت طق محروم ریاستوبودجه و معاونت روستایی و توسعه مناتعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه

هزار  ۱۲های عامل، در مجموع، طرح اشتغال روستایی برای پرداخت مبلغ شدن معادل این اعتبار از طرف بانکقرار گرفت. با اضافه

اتمام خواهد رسید. به  ۹۷جمهور تا پایان شهریور آغاز شد و به دستور رئیس ۹۶درصد، از بهمن  ۶و  ۴میلیارد تومان با کارمزد 

ترین وزارتخانه مرتبط با روستا، روستائیان و مشاغل روستایی است، در طراحی و اجرای این باوجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی اصلی

 .رنگی داشتطرح نقش کم

 اجرا داری؛ تشنههای آبخیزداری و مرتعطرح

خصوص صدی آب ورودی به کشور شده است. آبخیزداری و بهدر ۷۰های مدیریت منابع آب در کشور سبب تبخیرپراکندگی بخش

پذیر، کاهش نرخ تبخیر و اثرات تغییر اقلیم و کنترل فرسایش های تجدیدتواند نقش مهمی در افزایش حجم آبمی احیای مراتع

درصدی داشت. با ۱۳۱یش ، افزا۹۵نسبت به بودجه سال  ۹۶خاک داشته باشد. در همین رابطه، اعتبارات آبخیزداری در بودجه سال 

 .وجود این اما، عملیات اجرایی آن پیشرفت چندانی نداشته است

های طبیعی، از مواردی برداری عرصهها، مراتع و آبخیزداری در برابر واگذاری بهرهنباید از نظر دور داشت که مقاومت سازمان جنگل

 .می در عرصه بزرگ احیای منابع طبیعی شده استها و توان مردرود که منجر به عدم مشارکت سرمایهبه شمار می

 محصوالت کشاورزی در انتظار حمایت

های هایی نظیر بازار در ازای بازار و پرداخت مشوقگیری از سیاستپس از تصویب قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی با بهره

ثبات در صادرات این ال اخیر، برخی معضالت، صادراتی، باعث افزایش صادرات محصوالت کشاورزی شد. با وجود این طی یک س

و همچنین ممنوعیت صادرات  ۹۷زدند. ممنوعیت صادرات دام زنده در برهه افزایش قیمت گوشت در خردادماه  محصوالت را برهم

 .شوندثباتی محسوب میهایی از این بی، نمونه۹۷قلم کاالی کشاورزی از سوی گمرک در تیرماه  ۱۸

 های دام و طیورپیشگیری، شناسایی و درمان بیماریسوء مدیریت در 

های های دام و طیور کارنامه عملکرد مناسبی نداشته است. در ادامه ناکامیهای گذشته، سازمان دامپزشکی در کنترل بیماریطی سال

وج خود رسید. تلفات این بیماری ، شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به ا۹۶های دام و طیور، در سال این سازمان در کنترل بیماری

 .گذار عبور کرد و بیش از چهارده هزار میلیارد تومان به این صنعت خسارت وارد شدمیلیون قطعه مرغ تخم ۲۷از مرز  ۹۶در سال 

 ۹۵۰۸۱۴۰۹۴۹۲خبرگزاری ایسنا، کد خبر:  [1] 

 ۱۵۸۹۲۷اقتصاد نیوز، کد خبر:  [2]
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شد که گرم شکر تولید می ۲۳۰از هر متر مکعب آب  ۸۰کشاورزی در امور زراعت، در دهه به گفته کشاورز، معاون وزیر جهاد  [3]

 .گرم شکر تولید شد ۷۵۰گرم رسید و در سال گذشته نیز از هر لیتر آب  ۴۲۰به  ۹۰این رقم در سال 

 ۱۶۴۸۷۴۹خبرگزاری تسنیم، کد خبر:  [4]

 ۱۶۴۸۷۴۹خبرگزاری تسنیم، کد خبر:  [5]

 ۳۳۸۴۹۹ات، کد خبر: روزنامه اطالع [6]

 ۲۹۱۴۴۴رسانی دولت، کد خبر: پایگاه اطالع [7]

 گمرک جمهوری اسالمی ایران [8]

 ۹۶سازمان توسعه تجارت، گزارش سال  [9]

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۲۰۰۰۷۵۹/%DA%A۹%D 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۴ : تاریخ

 فقره ثبت سفارش واردات کاال برای تخصیص ارز  ۳۲۰۰بررسی و تایید 

، بر اساس اطالعیه معاونت توسعه بازرگانی و صنایع رسانی وزارت جهاد کشاورزیپایگاه اطالع به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 

های باقی مانده به صورت شبانه روزی و در ایام کشاورزی، فعالیت مدیران و کارشناسان ذی ربط برای رسیدگی به ثبت سفارش

 .تعطیل ادامه دارد

فقره ثبت سفارش  ۳۲۰۰معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی طی اطالعیه ای اعالم کرد:تاکنون بررسی و تایید بیش از 

 .رای تخصیص ارز انجام شده استکاالهای وارداتی ب

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۴۰۰۱۲۵۴/%D۸%A۸%D۸%B۱ 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۱تاریخ: 

 احتکارکنندگان، دالل هستند یا تولیدکننده؟/ مردم انبارهای احتکار کاال را معرفی کنند

 .تشدید احتکار در چند هفته گذشته موجب ایجاد مشکل در عرضه به بازار شده است

، پس از سیر صعودی مشکالت اقتصادی و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .در چند ماه گذشته، شاهد افزایش آمار احتکار در تهران و شهرهای دیگر بودیم نرخ ارزنوسانات شدید 

ی نبود که اخباری مربوط به کشف یک انبار احتکاری جدید را نشنویم. این افزایش به حدی رسید که در چند هفته گذشته، روز

زمانی که به تحقیق بیشتر در مورد کاالهای مکشوفه پرداختیم متوجه شدیم که این کاالها از کاغذ، مواد آرایشی، آهن، آلومینیوم و 

در  احتکارد این بود که چرا در این سطح باال، سوالی که در اینجا مطرح ش.شدمواد خوراکی تا بسیاری کاالهای دیگر را شامل می

 جامعه رخ داده است و بهترین راهکار مقابله با احتکار چیست؟

 آید؛ایم که در ادامه میوگو پرداختهدر راستای روشن شدن زوایای بیشتری از این موضوع با چند تن از صاحبنظران این حوزه به گفت

 االهای احتکاری قیمت تعیین کندقاضی با کمک کارشناسان اصناف برای ک

؛ درباره موضوع احتکار و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواننگار خبر با وگوگفت در حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی

که خالءهای  های ایجاد رانت و احتکار در جامعه از بین رود در غیر اینصورت تا زمانیراهکارهای مبارزه با آن، اظهار کرد: باید انگیزه

وی افزود: با توجه به گستردگی پخش کاالهای احتکار شده .ای همچون احتکار جلوگیری کردتوان از پدیدهاقتصادی وجود دارد، نمی

محمودی اصل با تأکید بر .توان انتظار داشت که این کاالها به راحتی کشف شونددر انبارهای متعدد و در نقاط دور افتاده، نمی

های گذشته موجب شد که گفت: کشف و دپوی کاالهای قاچاق در سال قاچاق،گیری از تجربیات موجود در حوزه ضرورت بهره

 .بسیاری از این اجناس در معرض فساد و تخریب قرار بگیرند و از سطح عرضه بازار خارج شوند

د کاال از انبار احتکارکننده به انبار دولت خواهاین کارشناس اقتصادی یادآوری کرد: در بیشتر موارد، کشف کاالی رانتی موجب انتقال 

هزار نفر متقاضی ثبت نام کردند  ۵۵۰خودرویی که در روزهای گذشته ثبت نام آنها صورت گرفت،  ۴۰۰۰وی تصریح کرد: برای .شد

زار با قیمت باالتری به خواهند خودرو را در باهایی هستند که میشود که این افراد عموما واسطهو باتوجه به نیاز بازار مشخص می

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مقرون به صرفه بودن کاالهای ایرانی در برهه کنونی برای همسایگان خارجی، .فروش برسانند

ایم و از کشورهای همسایه گفت: اکنون به دلیل تولید کاال بر اساس مواد اولیه تهیه شده با ارز ارزان، دارای مزیت صادراتی شده

شود اما در صورتیکه بخواهیم این کاال را با قیمت ارز جدید تولید کنیم، زیان خواهیم بسیاری کاال از شهرهای مرزی خریداری می

اصل تصریح کرد: بهترین راهکار برای از عرضه خارج نشدن کاالهای احتکار شده این است که قاضی با کمک کارشناسان محمودی.کرد

اری قیمتی را تعیین کرده و آن کاال را به بازار عرضه کند. پول را به حساب صاحب کاال واریز کند و جریمه اصناف برای کاالهای احتک

های احتکاری به پیچ و خم طوالنی دادگاه موجب خسران اقتصادی و ایجاد رانت مجدد وی تأکید کرد: ورود پرونده.را از آن بکاهد

 .خواهد شد

  آخرین وضعیت پرونده احتکار دارو توسط دختر آقای وزیر: بیشتر بخوانید

 وجود آوردفقدان امنیت و رانت، احتکار را به

: ردک اظهار ؛گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با خبرنگار در ادامه گزارش بهرام شهریاری کارشناس صنعت در گفت

 .در بازار است شده ایجاد هایرانت و امنیت عدم دلیل به اخیر ماه چند در آمده وجود به احتکارهای
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رو بود و بسیاری از افراد کاالهای وی افزود: گردش مواد اولیه و کاالهای مورد نیاز تولید به دلیل نوسانات قیمت ارز با کاهش روبه

 .تا قیمت ارز مشخص شود فروشندخود را در انبار دپو کرده و نمی

 سر وهای اشتباه اتخاذ شده در چند ماه اخیر است که موجب بیشهریاری تأکید کرد: عامل اصلی این موضوع خود دولت و سیاست

 .سامانی در بازار ارز و در پی آن تولید ملی شد

ده هایی که از کشور خارج شهم شود و تمام پولاین کارشناس صنعت تصریح کرد: به نظر من باید شرایط برای اجرای اقتصاد آزاد فرا

 .دوباره به کشور بازگردد تا بتوانیم اقتصاد سالمی داشته باشیم

 مردم انبارهای احتکار کاال را معرفی کنند

 ۳های همکاران ما در پلیس پیشگیری تهران بزرگ سرهنگ کیوان ظهیری رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: طبق بررسی

وی افزود: همگی این کاالها خارجی هستند و به مدت یکسال است که این  .در کهریزک شناسایی شد لوازم خانگی تکارسوله اح

قلم جنس از قبیل یخچال،  ۲۷۰۰رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: در این سه انبار تعداد  .اندکاالها در انبارها احتکار شده

میلیارد تومان است  ۸تا  ۶اند و ارزش مالی آنها احتکار شده ۲۰۱۵که برخی از آنها از سال ماشین ظرفشویی و اجاق گاز وجود دارد 

سرهنگ ظهیری دستور پیگیری وضعیت کاالها بابت احتمال قاچاق بودن آنها را صادر  .نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند ۳و 

رخواست داریم که اگر از محل انبارهای احتکار شده خبر و اطالعاتی وی گفت: از تمام همشهریان و مردم در تهران بزرگ د .کرد

  .ترین زمان ممکن با متخلفان برخورد شودها و پلیس پیشگیری بگذارند تا در سریعدارند حتما در اختیار کالنتری

 هدف احتکارکنندگان، عرضه قطره چکانی به بازار است

ها در ن اینکه بعد از اعالم دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، به اصناف و اتحادیهیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات با بیا

های احتکار این نوع کاالها در اولویت سازمان تعزیرات قرار قلم کاالی اساسی به بازار، رسیدگی به پرونده ۳۸ارتباط با لزوم عرضه 

پرونده مهم و ملی را در سراسر کشور در موضوع احتکار تشکیل  ۲۳۰گرفت، اظهار کرد: در همین چارچوب در این چند هفته اخیر، 

های اصفهان و در استان احتکار آهن و میلگرد ها در این زمینه مربوط بهترین پروندهوی با بیان اینکه یکی از مهم.شده است

ای که در این زمینه در این دو استان آذربایجان غربی بوده است، ادامه داد: این دو استان قطب آهن و میلگرد کشور هستند و پرونده

 .هزار میلیارد تومان ارزش دارد ۶تشکیل شده است در مجموع، حدود 

چکانی کاالها به بازار، با هدف باال رفتن قیمت این کاالها به مرور زمان بوده  رایگانی با بیان اینکه هدف از این احتکارها عرضه قطره

لیه هایی عایم، پروندهها عالوه بر اینکه احتکارکنندگان را ملزم به عرضه این کاالها به بازار کردهاست، ادامه داد: در مورد این پرونده

های این روزهای سازمان تعزیرات ترین پروندهزم خانگی را یکی دیگر از مهمسخنگوی سازمان تعزیرات احتکار لوا.آنها ایجاد شده است

 ۲۱حکومتی در زمینه احتکار کاال مطرح کرد و گفت: به عنوان مثال در استان البرز یک برند آلمانی اقدام به احتکار کاال به ارزش 

به احتکار بخش قابل توجهی از لوازم خانگی جهت عرضه قطره ای اقدام میلیارد تومان کرده بود و در استان اصفهان نیز یک برند کره

و اقالم خوراکی مورد نیاز مردم اشاره کرد و افزود: به  احتکار برنجهایی در ارتباط با وی به تشکیل پرونده.چکانی به بازار کرده بود

هزار تن برنج و حبوبات کرده  ۵ردن بیش از ای در یاسوج در این زمینه تشکیل شده که فرد محتکر اقدام به پنهان کتازگی پرونده

 .بود، البته در مورد این پرونده عالوه بر موضوع احتکار، احتماال با جرم قاچاق مواجه باشیم

ها حجم کاالهای احتکار شده، باالست، تأکید کرد: فردی در استان البرز اقدام به رایگانی با اشاره به اینکه متاسفانه در این پرونده

تومان این کاال را وارد  ۳۴۰۰با ارز دولتی  ۹۶کردن بیش از یک میلیون پوشک با برند خارجی کرده بود در حالی که در سال مخفی 

هایی تشکیل شده است، ادامه ها در ارتباط با احتکار لوازم یدکی خودرو، پروندهوی با بیان اینکه در برخی از استان.کشور کرده است
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قوه قضائیه در مورد پرونده های احتکار عالوه بر برخورد مالی با محتکران، دادستان ها در سراسر کشور به داد: طبق اعالم مقامات 

ا رسیدگی خواهد شد که قطع مفاسد اقتصادیها خواهند بود و با پرونده این افراد به جرم عنوان مدعی العموم پیگیر این نوع پرونده

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر اینکه بخش زیادی از این کشفیات با کمک .مجازات سنگینی در انتظار آنها خواهد بود

اطالعات مردمی صورت گرفته است، اظهار کرد: مردم در صورت مواجهه با این گونه مسائل عالوه بر مراجعه حضوری جهت دادن 

 .سازمان تعزیرات تماس بگیرند ۱۳۵وی پلیس و نیر ۱۱۰وزارت صنعت، معدن و تجارت،  ۱۲۴های توانند با شمارهگزارش، می

لیدکننده هایی هستند که اجناس را از تورسد بیشتر احتکار کنندگان کاال دالالن و واسطهبا توجه به تحقیقات صورت گرفته، به نظر می

 کنند. باید توجه داشت که اینیخریداری کرده و برای رسیدن به سود بیشتر آنها را در انبارها،گاراژها و حتی استبل حیوانات دپو م

افراد نه تنها در طمع افزایش قیمت ارز و باال رفتن قیمت کاالهای احتکار شده خود هستند بلکه در نظر دارند با کاهش عرضه، بازار 

تر جدیدر پایان باید گفت که ورود سازمان حمایت از مصرف کنندگان و نهادهای ذیربط و برخورد .را بیش از پیش تحریک کنند

 .تواند خط بطالنی بر فعالیت افراد سودجو و متخلفان اقتصادی کشور بکشدآنها با مسئله احتکار کاال می

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۳۸۷۰۳/%D۸%A۷%D۸%AD%D۸%AA%D۹ 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۶تاریخ: 

 وزارت جهادکشاورزی مسئول ثبت سفارش و نظارت بر توزیع نهاده ها شد

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد:با تصویب دولت،مسئولیت ثبت سفارش و نظارت بر توزیع 

ذرت،جو،کنجاله سویا و دانه های روغنی وارداتی که ارز دولتی استفاده می کنند به وزارت جهاد کشاورزی محول شده نهاده های 

مهرفرد امروز  به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،علی اکبر ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .است

ت مسئولیت ثبسه شنبه در گردهمایی مدیران حراست سازمان های جهاد کشاورزی استان ها و ادارات تابعه،گفت: با تصویب دولت،

ی ذرت،جو،کنجاله سویا و دانه های روغنی وارداتی که ارز دولتی استفاده می کنند تا مصرف سفارش و نظارت بر توزیع نهاده ها

 .محول شده است وزارت جهاد کشاورزیک و نیم ماه قبل به کننده نهایی از ی

وی با اشاره به این که این نهاده ها در تولید گوشت مرغ،تخم مرغ،شیر و گوشت قرمز کاربرد دارند،افزود:ذرت محصولی تابستانه و با 

د و این نهاده از خارج تامین می مصرف آب باالست که به خاطر شرایط اقلیمی کشور امکان افزایش تولید آن در داخل وجود ندار

مورد نیاز صنعت دام و طیور و روغن کشور عنوان کرد و افزود:با اجرای  نهاده های وارداتی مهرفرد، دانه روغنی سویا را از دیگر.شود

 .داخل تولید شوددرصد روغن مورد نیاز کشور در  ۷۰ساله افزایش تولید دانه های روغنی به ویژه کلزا پیش بینی می شود  10برنامه 

میلیون تن جو در کشور تولید و کسری آن از خارج تامین  ۳وی، جو را از دیگر نهاده های وارداتی برشمرد و گفت:ساالنه نزدیک به 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که سه سال است گندم وارد نمی کنیم،تصریح کرد:با وجود کاهش بی سابقه بارندگی .می شود

 .میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده ایم ۹.۴زراعی جاری، تاکنون حدود  در سال

میلیون تن شکر نیاز  ۲.۳میلیون تنی شکر،گفت:کشور ساالنه به حدود  ۲مهرفرد با اشاره به دستیابی ایران به رکورد تولید بیش از 

وی با تاکید بر این که امسال .ت قند ایران بی سابقه استساله صنع ۱۲۳دارد که رکورد تولید امسال این کاالی اساسی در تاریخ 

درصد نیاز شکر در در اخل تولید می شود و با توسعه کشت پاییزه چغندرقند بزودی  85نیازی به واردات شکر نداریم،گفت:هم اکنون 

یون تن برنج در کشور،یادآور شد:با میل ۲.۲مهرفرد با اشاره به تولید ساالنه .به خوداتکایی کامل در تولید شکر دست خواهیم یافت

توجه به شرایط کم آبی، وزارت جهاد کشاورزی فقط از کشت برنج در استان های گیالن و مازندران حمایت می کند و نزدیک به 

ه معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این ک.هزارتن کسری تولید از خارج تامین می شود ۸۰۰

هزار تن گوشت قرمز در کشور مصرف می شود،اظهار داشت:با توجه به شرایط خشکسالی و وابستگی بخشی از تعلیف  ۹۰۰ساالنه 

 .هزارتن کسری تولید از سایر کشورها وارد می شود ۱۵۰تا  ۱۰۰دام به مراتع،بین 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۴۸۷۳۳/%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%A۷% 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹۷شهریور ماه  4یک شنبه 

 وزیر بعدی امور اقتصادی و دارایی کیست؟

 خصوص جانشین وی با رای منفی نمایندگان به تداوم وزارت مسعود کرباسیان در قامت وزیر امور اقتصادی و دارایی، گمانه زنی در 

 .آغاز شده است

به گزارش خبرآنالین،در برخی محافل از سید کامل تقوی نژاد که در حال حاضر ریاست سازمان امور مالیاتی را بر عهده دارد، به  

 در پیشنهاداتی  پیش از این برخی شنیده ها حکایت از آن داشت که .عنوان یکی از جانشینان احتمالی کرباسیان نام برده می شود

   .است نبوده همراه وی مثبت نظر با گویا که شده ارائه وی به اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تصدی خصوص

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۹۶۴ae۳۵ecb۴۴۴۱۰e۸۳eba۹۶b۲ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=964ae35ecb44410e83eba96b2


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه شهریور  اول اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹۷شهریور ماه  5دو شنبه 

 التفاوت ارزیجزئیات دریافت مابه

التفاوت ارزی از واردکنندگان به منظور ترخیص کاال از گمرک اعالم شد. گمرک ایران با مبنا قرار دادن نرخ شیوه جدید اخذ مابه

تومان و نرخ  4200تومان )تفاضل نرخ رسمی دالر یعنی  ۲۸۰۰تومان برای هر دالر، اعالم کرده است که به ازای هر دالر،  ۷۰۰۰

 .التفاوت ارزی و ترخیص کاالهایشان از گمرکات دریافت خواهد شددکنندگان برای پرداخت مابهتومانی( از وار ۷۰۰۰دالر 

ها گانه معافیتهای سهالتفاوت ارزی هستند و در گروهبا ابالغ این بخشنامه، نسبت به تعیین تکلیف کاالهایی که مشمول پرداخت مابه

التفاوت ارزی، ملزم ت. براساس این ابالغیه واردکنندگان مشمول پرداخت مابهالتفاوت حضور ندارند، اقدام شده اساز پرداخت مابه

اند ضمن امضای تعهدنامه ارزی، نسبت به ترخیص کاالهایشان از گمرکات اقدام کنند و چنانچه از این اقدام خودداری کنند، از شده

های عامل موظف هستند مراتب را به بانک استا بانکربط به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد. در این رسوی مراجع ذی

مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم کنند تا نسبت به تامین و تخصیص ارز این دسته از واردکنندگان، در آینده جلوگیری شود. از 

دود یک هفته گذشته نرخ عنوان مبنا تعریف شده است که حالتفاوت ارزی بهتومان برای پرداخت مابه ۷۰۰۰سوی دیگر درحالی نرخ 

 .تومان جریان داشته است ۸۰۰۰شده در بازار دوم ارز، در کانال معامله

 فعاالن استقبال با ، ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک کل رئیس سوی از  ۱۳۹۷ارائه بسته جدید ارزی در اواسط مرداد ماه 

عنوان ضرورتی برای ساماندهی بازار ارز و فضای کلی را به های جدید ارزیسیاست اجرای و شد همراه خصوصیبخش و اقتصادی

بسته جدید که به اخذ  ۵ها نسبت به اجرای بند اقتصاد عنوان کردند. اما در روزهای پس از ابالغ بسته ارزی، انتقادات و نگرانی

مصوبه جدید ارزی تاکید  ۵شی از بند التفاوت ارزی از کاالهای وارداتی برای ترخیص از گمرک اشاره دارد، قوت گرفت. در بخمابه

نامه، ارز کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کاالهایی که تا زمان ابالغ این تصویبشده است که سازمان حمایت مصرف

ه جز کاالهای های کاالیی اول و دوم( تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته، )بگروه)صورت بانکی یا در سامانه نیما آنها به

التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر نامه(، ضمن اخذ مابه( این تصویب۱موضوع )

داشت  دنبالهای زیادی را بههای اخیر این بند از بسته جدید ارزی واکنشضوابط، نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کنند. در هفته

خواستار بازنگری  رتبه دولت،هایی جداگانه به مقامات عالیهای بازرگانی ایران و تهران طی نامهن اقتصادی از جمله روسای اتاقو فعاال

 .آالت و مواد اولیه از این بند قانونی شدندارزی و معافیت تجهیزات، ماشین ۵در بند 

معدن و تجارت، پیشنهادی را برای معافیت مواد اولیه و تجهیزات از  دنبال انتقادات مطرح شده، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت،به

جمهوری التفاوت ارزی به هیات وزیران ارائه کرد که این پیشنهاد با موافقت هیات دولت همراه شد و معاون اول رئیسپرداخت مابه

 آالت تجهیزات، قطعات یدکی خطماشین»جهانگیری، التفاوت را ابالغ کرد. براساس ابالغیه اسحاق ها از پرداخت مابهجزئیات معافیت

مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی »و « مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز»، «تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید

 .تفاوت ارزی شدندالگروه کاالیی هستند که مشمول معافیت از پرداخت مابه ۳« و قطعات لوازم یدکی و ملزومات پزشکی

البته با وجود آنکه این بخشنامه با استقبال فعاالن اقتصادی همراه شد، اما همچنان بخشی از واردکنندگان و تجار نسبت به آن 

بسته ارزی شدند. به باور  ۵ای به دیوان عدالت اداری خواستار لغو کامل بند که هفته گذشته با طرح شکوائیهطوریاعتراض دارند؛ به

 کند و در صورت تداوم این روند،های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل میاین گروه از واردکنندگان اجرای این بند قانونی هزینه

 .نزدیک، منتظر گرانی در بازار باشیم دلیل مسدود شدن کاالها درگمرکات، باید درآیندهبه
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نسبت به دریافت تعهد پرداخت  اند،های عامل موظف شدهوت ارزی بانکالتفااما بر اساس تصمیم جدید دولت در مورد دریافت مابه

تومانی به ازای هر دالر برای صدور مجوز ترخیص اقدام کنند. با این بخشنامه کاالهایی که مشمول پرداخت  ۲۸۰۰التفاوت مابه

وه گیرند، تعیین تکلیف شدند و شیلتفاوت قرار نمیاهای ارزی از پرداخت مابهگانه معافیتهای سهالتفاوت ارزی هستند و در گروهمابه

آنها مشخص شده است. در این بخشنامه تصریح شده است که رفع تعهد ارزی برای این گروه  التفاوت ارزیجدید پرداخت مابه

ماه از تاریخ ترخیص  ۶التفاوت مذکور به بانک عامل حداکثر تا واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه

التفاوت ارزی خودداری کند، بانک عامل باید ضمن معرفی کاال خواهد بود. همچنین در مواردی که واردکننده از پرداخت مابه

واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم کند تا از تامین و تخصیص ارز در 

ی جلوگیری شود. علی معقولی، مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در ابالغیه جدید اعالم کرده است، موارد آت

های عامل نسبت به صدور اعالمیه تامین ارز آنها در سامانه جامع امور گمرکی هایی که قبل از ابالغ این مصوبه از سوی بانکاظهارنامه

 ۵های عامل مبنی براخذ تعهد موضوع بند ز گمرک ترخیص نشده باشد، باید ضمن اعالم مجدد بانکاقدام شده و کاالهای مربوطه ا

 .مصوبه ارزی و درج مراتب در سامانه، با رعایت سایر مقررات اقدام شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=cc۶۰۴۷d۲۴۱c۶۴f۲۸aaa۱ 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا– ۱۳۹۷شهریور / /  ۰۵دوشنبه , 

 اتخاذ تدابیر الزم برای کنترل بازار محصوالت پروتئینی

کنندگان و مردم نگران تأمین نهاده ها و کاالهای اساسی نباشند، گفت: معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه تولید 

 .واسطه گری عامل افزایش قیمت محصوالت دامی در بازار است

 شرکت کهاین بر مبنی مرتضی رضائی در نشستی خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگار

ب موج مسئله این و کند می استفاده وارداتی های مرغ تخم از بازار تنظیم برای بود کرده اعالم پیش چندی دام امور پشتیبانی

 مه به بازار در قیمت تعادل که زمان هر: گفت چیست؟ زمینه این در دام امور معاونت نظر شد، تولیدی اعتراض شدید تشکل های 

 .یستن کننده تولید با مقابله معنای به این که شود انجام واردات محدودی بسیار بسیار مقدار بازار تنظیم برای است ممکن بخورد

 .وی تصریح کرد: پیش بینی می شود که تولید در سال جاری به اندازه کافی باشد و نیازی به واردات نداشته باشیم

 اظهار هزار تن باشد،  ۹۰۰سال جاری معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه پیش بینی شده که تولید تخم مرغ در 

هزار تن بوده که با توجه به محدودیت صادرات، تولید امسال پاسخگوی نیاز داخل به طور کامل  ۹۸۰ عدد این گذشته سال: داشت

میلیون قطعه طیور مولد در کشور براثر شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان  ۲۵رضائی یادآور شد: سال گذشته .خواهد بود

هزار تن برسد اما با تدابیر انجام شده  ۶۰۰معدوم شد که بر همین اساس پیش بینی می شد امسال تولید تخم مرغ به کمتر از 

 .خوشبختانه شاهد این اتفاق نبودیم

هزار تن واردات در این زمینه صورت گرفت  ۱۰دچار نوسانات قیمتی شدیدی شده بود، تنها وی گفت: سال گذشته که بازار تخم مرغ 

 اهیمخو زمینه این در بهتری وضعیت امسال دوم درنیمه ضمن اینکه با توجه به جوجه ریزی های انجام شده پیش بینی می کنیم 

به اقدامات انجام شده برای مقابله با بیماری آنفوالنزای  معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود.داشت

فوق حاد پرندگان اشاره و تصریح کرد: برای جلوگیری از شیوع این بیماری در سال جاری ستاد بحران در وزارت جهاد کشاورزی و 

 های غیر مجاز و واحدهایی که ستاد ملی آنفلوانزا در سطح کشور تشکیل شده که این مسئله را به دقت رصد می کند و به مرغداری

 .حداقل استانداردهای بهداشتی را رعایت نکنند اجازه جوجه ریزی داده نخواهد شد

رضائی درباره نوسانات قیمت محصوالت پروتئینی از جمله مرغ و گوشت در بازار، خاطرنشان کرد: قیمت تمام شه تولید این محصوالت 

هزار  ۸۰من اینکه ما در تولید گوشت به خودکفایی نرسیده ایم و ساالنه دولت حداقل نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. ض

هزار تن گوشت برای تنظیم بازار وارد می کند که این محصوالت با قیمت هایی کامال متعادل به بازار  ۱۵۰تن یا در برخی سالها 

دیده واسطه گری مواجه هستیم، افزود: هر واسطه ای که وی با بیان اینکه در حوزه عرضه محصوالت کشاورزی با پ.تزریق می شود

 .درصدی قیمت محصول خواهد شد ۱۰تا  ۵وارد زنجیره عرضه می شود، باعث افزایش 

هزار تومان از دامدار خریداری می شود و  ۲۲معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: گوسفند زنده به قیمت هر کیلوگرم 

هزار تومان باشد اما به دلیل پدیده واسطه گری، قیمت بسیار باالتر از این میزان است  ۴۴گوشت آن باید نهایتا برای مصرف کننده 

عنوان شد شرایط اینگونه  هزار تومان باشد اما به دلیل مسائلی که ۹یا مثالً در حوزه گوشت مرغ، قیمت برای مصرف کننده نهایی باید 

درصد  ۲۰رضائی گفت: البته در فروشگاه های زنجیره ای شاهد این اتفاق نیستیم و می بینیم که در این فروشگاه ها گوشت با .نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه تولید کنندگان و مصرف کنندگان نگران تولید و تهیه .تخفیف عرضه می شود

الهای اساسی مورد نظر خود نباشند، گفت: قیمت نهاده هایی مثل ذرت و کنجاله سویا تقریباً در بازار تثبیت شده، مکمل های کا

 .مورد نیاز تولید کنندگان تأمین و ویتامین های مورد نیاز نیز ثبت سفارش شده و به تدریج وارد کشور خواهد شد
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کرد: دولت و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به قیمت های موجود در بازار بی تفاوت معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی تصریح 

نیستند و هر زمان که الزم باشد شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به توزیع گوشت، مرغ و تخم مرغ دولتی در بازار خواهد کرد. در این 

 .در بازار عرضه می شود راستا نیز هم اکنون گوشت گوساله، گوشت گوسفندی و همچنین مرغ منجمد

تومانی برای واردات نهاده های کشاورزی به ویژه محصوالت دام و طیور تأمین شده است، گفت:  ۴۲۰۰رضائی با تأکید بر اینکه ارز 

این بزرگترین حمایتی بود که دولت می توانست از این صنعت به عمل آورد. ضمن اینکه واردات نهاده های دامی از جمله ذرت، 

 .درصد بیشتر از سال گذشته بوده و تولید کنندگان بابت تأمین آن آسوده خاطر باشند ۲۰تا  ۱۵له سویا، انواع دانه و جو کنجا

 رایزنی با وزارت صنعت برای لغو ممنوعیت صادرات شیرخشک

با وزارت صنعت برای  این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در باره ممنوعیت صادرات شیرخشک در کشور گفت: در حال رایزنی

هزار تن شیر و فرآورده های آن از کشور صادر شده که امسال نیز باید همین اتفاق  ۹۰۰حل این مسئله هستیم. سال گذشته بیش از 

 .رخ دهد چرا که ما با مازاد با تولید مواجه هستیم

 .اد نشده استرضایی افزود: به جز شیرخشک محدودیتی برای صادرات سایر فرآورده های لبنی ایج

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مبنی بر تدابیر دولت برای به دست آوردن مجدد بازارهای صادراتی مرغ و تخم مرغ، خاطرنشان 

هزار تن نیز رسید اما سال گذشته به دلیل بیماری آنفوالنزا بازارهای  ۷۰کرد: در سالهای پررونق صادرات تخم مرغ از کشور به بیش از 

 .اتی را از دست دادیم و صادرات به منظور کنترل قیمت در بازار داخل و عدم افزایش آن محدود شدصادر

درصد ظرفیت تولید مرغ در کشور خالی است، گفت: می توانیم از  ۳۰تا  ۲۰معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 

. دباش سودآور بسیار تواند می صادرات حاضر حال در ارز نرخ افزایش به توجه این ظرفیت استفاده و صادرات انجام دهیم چرا که با 

 .ناسب برای این مسئله باید در نظر گرفته شود و ما این بحث را در دستور کار خود داریمم کار و ساز جهت همین به

 هزار میلیاردتومانی صنعت دام و طیور در سال ۹۶ارزش 

هزار  ۹۶معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به اینکه ارزش ساالنه محصوالت دام و طیور 

 .به همین جهت است که اعالم می شود بعد از نفت این صنعت می تواند بسیار سودآور باشد :میلیارد تومان است، گفت

 ۹۰۰هزار تن گوشت قرمز،  ۸۶۰هزار تن شیرخام،  ۷۰۰میلیون و  ۱۰نی می شود حدود رضائی اظهار داشت: در سال جاری پیش بی

 .هزار تن عسل در کشور تولید شود ۸۷هزار تن گوشت مرغ و  ۳۰۰هزار تن تخم مرغ، دو میلیون و 

های عرضه پروتئین دامی درصد غرفه  ۲۰وی خاطرنشان کرد: با سازمان میادین میوه و تره بار مذاکراتی انجام داده ایم که بیش از 

مذاکرات نهایی نیز در این  .به طور مستقیم در اختیار تعاونی ها و تشکل های تولید قرار بگیرد تا واسطه ها از این میان حذف شوند

 .زمینه انجام شده و طی روزهای اخیر، نتیجه آن اعالم می شود

 مردم مصرف مرغ سایز را جایگزین مرغ درشت کنند

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه فرهنگ سازی برای مصرف مرغ سایز و استاندارد در کشور ضروری است، گفت: 

گرم انجام می شود اما در کشور ما تمایل به سمت  ۸۰۰تا یک کیلو و  ۲۰۰درصد عرضه مرغ در سایزهای یک کیلو و  ۸۰در دنیا 

 .ر سایز ریز بسیار اقتصادی تر، به صرفه تر و با کیفیت تر استمرغ درشت است. در حالی که مرغ د

رضائی درباره اینکه آیا وزارت جهاد کشاورزی کشتارگاه ها را ملزم به عرضه مرغ سایز خواهد کرد، افزود: این مسائل به صورت 

 .دستوری جواب نمی دهد و ما باید فرهنگ سازی کنیم تا این خوساته از سوی مردم مطرح شود
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 ۱۵۰۰تا  ۱۴۰۰درصد تولید مرغ در زنجیره های تولید انجام می شود و این زنجیره ها، مرغ را در سایز های  ۱۸ تا  ۱۶به گفته وی 

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی به اقدامات این معاونت اشاره کرد و گفت: ایجاد واحدهای پرورش صنعتی .گرمی عرضه می کند

ده وارداتی( از جمله اقداماتی است که در دستور کار ما قرار دارد. چرا که هزینه پرورش بز کمتر از دام بز )بزهای خالص اصالح ش

هزار رأس ظرفیت سازی در این  ۵۰به گفته رضایی تاکنون بیش از .های بزرگ است و این دام به اصطالح دام فقرا نامیده می شود

 ۱۴۰۰وی پیش بینی کرد تا سال .هزار رأس موجودی داریم ۲۱من اینکه زمینه انجام شده و در حال واردات به کشور است ض

به گفته رضائی پرورش گوسفند اصالح شده .هزار تن برسد ۸۰۰جمعیت این بز ها به یک میلیون رأس و تولید شیر از این طریق به 

وی .ر برنامه های این معاونت استوارداتی، پرورش گوسفند خالص داخلی و گسترش جمعیت گاو دو منظوره در کشور از جمله دیگ

هزار رأس گاو دومنظوره در کشور داریم که این دام ها هم در زمینه تولید شیر و هم در زمینه تولید گوشت  ۲۰۰افزود: هم اکنون 

ار هز ۷تا  ۶درصد افزایش یابد ضمن اینکه  ۲۰جمعیت آنها بیش از  ۱۴۰۴پتانسیل مناسبی دارند و پیش بینی می شود تا سال 

به گفته معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی تا .گرم تولید گوشتشان در روز است ۱۴۰۰کیلوگرم تولید شیر آنها در سال و باالی 

 .هزار تنی شیر از این طریق متصور است ۱۵۰تنی گوشت قرمز و  ۵۰۰هزار و  ۶افزایش  ۱۴۰۴سال 

http://iranecona.com/۸۶۴۸۴/%D۸%A۷%D۸%AA%D۸%AE%D۸%A۷% 
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 برنج
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۵ : تاریخ

 هزار تومان غیرقانونی است + سند  ۸۰۰۰فروش برنج هندی باالتر از 

 های صنعت معدنای به سازمانکننده در نامهخبرگزاری فارس، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .و پاکستانی باسماتی اعالم شد ۱۱۲۱استان موضوع قیمت برنج هندی ۳۱و تجارت 

رسمی و مطابق بررسی مند از ارز در این نامه آمده است در راستای ضرورت نظارت بهینه بر قیمت و توزیع کاالهای اساسی بهره

و پاکستانی در مبادی  ۱۱۲۱ترین برنج هندیهای وارد کننده انواع برنج حداکثر قیمت فروش کیفیاسناد و مدارک دریافتی از شرکت

 .شودورودی کشور و قیمت مصرف کننده مطابق جدول ذیل اعالم می

 :در بخشی از این نامه آمده است

رای توزیع در سراسر کشور کرایه حمل مطابق اسناد و مدارک مثبت )بدون تغییر در قیمت های فروش وارد کننده ببه قیمت -1

 .کننده( قابل اعمال خواهد بودفروش مصرف

های فوق باشد، تر از نرخهای مورد عمل و جاری در سطح استان پایینچنانچه بر اساس نوع برنج کیفیت، زمان خرید و ... قیمت -2

گذاری توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان مالک به اسناد و مدارک مثبت و اعمال ضوابط قیمتهای جاری مستند قیمت

 .عمل خواهد بود

کنندگان در هر شرایطی تر به مصرفهای پایینهای مندرج در جدول فوق حداکثر قیمت اعمالی خواهد بود و عرضه با قیمتقیمت -3

 .باشداقدامی شایسته و مورد تقدیر می

 .های فوق اقدامات الزم معمول و با تخلفات احتمالی در این بخش برخورد قانونی الزم صورت گیردطفا دستور فرمایید بر اساس نرخل

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۵۰۰۰۵۷۳/%D۹%۸۱% 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۵تاریخ: 

 هزار تومان غیرقانونی است + سند ۸۰۰۰فروش برنج هندی باالتر از 

 .و پاکستانی باسماتی را اعالم کرد ۱۱۲۱کننده در نامه ای موضوع قیمت برنج هندی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف

صنعت، های ای به سازمانکننده در نامهسازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .اعالم شد و پاکستانی باسماتی ۱۱۲۱قیمت برنج هندی استان موضوع  31 معدن و تجارت

مند از ارز رسمی و مطابق بررسی تای ضرورت نظارت بهینه بر قیمت و توزیع کاالهای اساسی بهرهدر این نامه آمده است در راس

و پاکستانی در مبادی  ۱۱۲۱ترین برنج هندیهای وارد کننده انواع برنج حداکثر قیمت فروش کیفیاسناد و مدارک دریافتی از شرکت

 .شودورودی کشور و قیمت مصرف کننده مطابق جدول ذیل اعالم می

 :در بخشی از این نامه آمده است

های فروش وارد کننده برای توزیع در سراسر کشور کرایه حمل مطابق اسناد و مدارک مثبت )بدون تغییر در قیمت به قیمت -1

 .کننده( قابل اعمال خواهد بودفروش مصرف

های فوق باشد، تر از نرخجاری در سطح استان پایینهای مورد عمل و چنانچه بر اساس نوع برنج کیفیت، زمان خرید و ... قیمت -2

گذاری توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مالک های جاری مستند به اسناد و مدارک مثبت و اعمال ضوابط قیمتقیمت

 .عمل خواهد بود

کنندگان در هر شرایطی تر به مصرفپایینهای های مندرج در جدول فوق حداکثر قیمت اعمالی خواهد بود و عرضه با قیمتقیمت -3

 .باشداقدامی شایسته و مورد تقدیر می

 .های فوق اقدامات الزم معمول و با تخلفات احتمالی در این بخش برخورد قانونی الزم صورت گیردلطفا دستور فرمایید بر اساس نرخ

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۴۷۰۵۵/%D۹%۸۱%D۸%B۱% 
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 برنج
 فودپرس ۱۳۹۷شهریور ماه  6سه شنبه 

 سازمان حمایت قیمت فروش برنج هندی و پاکستانی را اعالم کرد

وارد کننده و مصرف کننده برنج  فروش قیمت حداکثر تولیدکنندگان، و کنندگان مصرف حمایت سازمان -اقتصاد غذا <مواد غذایی

 .هندی و پاکستانی را تعیین و اعالم کرد

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درنامه ای به روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها، حداکثر قیمت 

 ه ها را برای برنج هندی و پاکستانی تعیینهزین کلیه احتساب با کننده مصرف قیمت حداکثر و  ورودی، مبادی در کننده وارد  فروش

در این نامه آمده است: در راستای ضرورت نظارت بهینه بر قیمت و توزیع کاالهای اساسی بهره مند از ارز رسمی و  .و اعالم کرد

و  ۱۱۲۱برنج هندی »رین مطابق بررسی اسناد و مدارک دریافتی از شرکت های واردکننده انواع برنج، حداکثر قیمت فروش کیفی ت

حداکثر  ۱۱۲۱بر این اساس؛ برای هر کیلوگرم برنج هندی .در مبادی ورودی کشور و قیمت مصرف کننده تعیین شد« پاکستانی

هزار  ۸۰هزار ریال و حداکثر قیمت فروش مصرف کننده با احتساب کلیه هزینه ها  ۷۰قیمت فروش واردکننده در مبادی ورودی 

هزار  ۷۲همچنین برای هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی حداکثر قیمت فروش واردکننده در مبادی ورودی .ستریال تعیین شده ا

 .هزار ریال تعیین شده است ۸۲ریال و حداکثر قیمت فروش مصرف کننده با احتساب کلیه هزینه ها 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=a۳۵dfc۱۴۹da۲۴۴۰dbaabf۵e۷۵۴۶۲۱۸۸ 
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 برنج
 ایران اکونا - ۱۳۹۷شهریور / /  ۰۵دوشنبه , 

 قیمت فروش برنج هندی و پاکستانی را اعالم کرد مصرف کنندگان و تولیدکنندگانسازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حداکثر قیمت فروش وارد کننده و مصرف کننده برنج هندی و پاکستانی را تعیین سازمان حمایت 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درنامه ای به روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها،  .و اعالم کرد

مصرف کننده با احتساب کلیه هزینه ها را برای برنج هندی و  قیمت حداکثر و  ورودی، مبادی در کننده وارد حداکثر قیمت فروش 

در این نامه آمده است: در راستای ضرورت نظارت بهینه بر قیمت و توزیع کاالهای اساسی بهره مند از  .پاکستانی تعیین و اعالم کرد

رنج ب»انواع برنج، حداکثر قیمت فروش کیفی ترین  ارز رسمی و مطابق بررسی اسناد و مدارک دریافتی از شرکت های واردکننده

بر این اساس؛ برای هر کیلوگرم برنج هندی .در مبادی ورودی کشور و قیمت مصرف کننده تعیین شد« و پاکستانی ۱۱۲۱هندی 

هزار ریال و حداکثر قیمت فروش مصرف کننده با احتساب کلیه هزینه  ۷۰حداکثر قیمت فروش واردکننده در مبادی ورودی  ۱۱۲۱

همچنین برای هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی حداکثر قیمت فروش واردکننده در مبادی .هزار ریال تعیین شده است ۸۰ها 

 .ال تعیین شده استهزار ری ۸۲هزار ریال و حداکثر قیمت فروش مصرف کننده با احتساب کلیه هزینه ها  ۷۲ورودی 

http://iranecona.com/۸۶۴۸۷/%D۸%B۳%D۸%A۷%D۸%B۲%D۹% 
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 پنبه
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 تامین منابع مالی
 فودپرس ۱۳۹۷شهریور ماه  4یک شنبه 

هزار دالری بانک توسعه اسالمی برای پروژه ارتقای بهره وری و رقابت  ۲۸۰موافقت هیات وزیران با کمک بالعوض 

 پذیری گندم در ایران+سند

 امضای خصوص در ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ مورخ هـ۵۵۲۳۲ت/۷۱۷۷۸:  شماره نامه تصویب جمهور رئیس اول معاون -اقتصاد غذا  <شاورزی

عه اسالمی ، برای پروژه مطالعاتی ارتقای بهره وری و رقابت پذیری گندم در توس بانک مصوب بالعوض کمک دریافت نامه موافقت

 .ایران را خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی ابالغ کرد

کشاورزی اجازه داده می شود نسبت به ، در متن مصوبه آمده است: به وزارت جهاد «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

امضای موافقت نامه دریافت کمک بالعوض مصوب بانک توسعه اسالمی، برای پروژه مطالعاتی ارتقای بهره وری و رقابت پذیری گندم 

 .دالر( به نفع وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند ۲۸۰۰۰۰در یاران به مبلغ دویست و هشتاد هزار دالر )

 هر را آن کرد هزینه گزارش و استفاده را مصوب اعتبار مربوط، وری موظف است در چهارچوب قوانین و مقرراتوزارت جهاد کشا 

 .کند ارائه دارایی و اقتصادی امور وزارت به ماه شش

spx?Id=ehttp://www.foodpress.ir/Post.a۴bf۳۰۳۹a۲ea۴f۱d۸۰a۹۶۲۰d۰e 
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 تامین منابع مالی
 ایران اکونا - ۱۳۹۷شهریور / /  ۰۵دوشنبه , 

 کشاورزی استمهال شددیدگان بخشوام خسارت

 غیرمترقبه از دوهیات وزیران با افزایش مدت امهال بازپرداخت تسهیالت دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث 

مه مربوط به نا تصویب اصالح با وزیران هیات به گزارش ایران اکونا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، .سال به سه سال موافقت کرد

امهال تسهیالت دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه، ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام 

 تسهیالت اصل امهال مدت براساس این مصوبه، .خسارت دیدگان مذکور، مدت بازپرداخت این وام را افزایش داد های سررسید شده

 .به سه سال افزایش یافت سال دو از آنان دریافتی

http://iranecona.com/۸۶۴۹۲/%D۹%۸۸%D۸%A۷%D۹%۸۵ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۴ : ریختا

 میلیون تن محصول کشاورزی در ایران  ۴۰راهکار مقابله با نابودی ساالنه  ۲-ای در کشاورزیتکنولوژی هسته

رود. در درصد محصوالت کشاورزی در جهان و ایران از بین می ۴۰تا  ۳۰الملل خبرگزاری فارس، ساالنه به گزارش گروه اقتصاد بین

میلیون تن آن به دالیلی ازجمله فساد  ۴۰تا  ۳۰شود میلیون تن محصوالت کشاورزی تولید می ۱۰۰کشور ما ایران که ساالنه حدود 

  کاری برای جلوگیری از آن وجود دارد؟آیا راه .رود. این میزان دقیقاً فاصله ما با خودکفایی در کشاورزی استو خرابی از بین می

اند. ای را برای فائق آمدن بر این مشکل معرفی کردهاند و تکنولوژی هستهالمللی در این زمینه تحقیقاتی انجام دادهدو سازمان بین

ذایی ای از فساد مواد غوژی هستهتوان با استفاده از تکنولاند که میالمللی انرژی اتمی و سازمان خواربار جهانی اعالم کردهسازمان بین

در گزارش این دو سازمان آمده است: طول .ای استاین تکنولوژی شامل پرتوافشانی هسته .و محصوالت کشاورزی جلوگیری کرد

 شود. اشعهکند، مثالً امواج رادیو با طول موج مخصوص باعث انتقال اطالعات میامواج معموالً عملکرد و کارآیی آن را مشخص می

ها شود و نور خورشید هم در سرتاسر گیتی برای زندگی انسانها و کره زمین میمادون قرمز و ماورای بنفش باعث گرم شدن انسان

شود. اشعه ایکس در در این میان اشعه فرابنفش موجب تحکیم استخوان و ساخته شدن ویتامین دی می.و تولید غذا ضروری است

اما با استفاده از پرتوافشانی اشعه ایکس .شودت و انرژی گاما استرلیزه کردن لوازم پزشکی را باعث میها موثر استشخیص انواع بیماری

نی زمیتوان مواد غذایی را ضدعفونی کرد. با انتخاب طول موج و میزان درستی از آن مانع جوانه زدن محصوالتی مانند سیبو گاما می

زنی بار جهانی ساالنه بخش زیادی از محصوالت کشاورزی در انبارها به دلیل جوانهواروبر اساس اعالم سازمان خ .شوددر انبارها می

ز زمینی و پیاز و محصوالتی ازنی سیبکردند تا مانع از جوانههای جیبرلین تالش میرود. در گذشته با استفاده از هورموناز بین می

ن زنی این محصوالت و از بین رفتتواند مانع از جوانهتکنولوژی جدید می شدند. استفاده ازاین دست شوند که معموالً کمتر موفق می

برد. در تکنولوژی از سوی دیگر نگهداری محصوالت در محیط گرم معموالً طراوت، تازگی و طعم محصوالت را از بین می.آن شود

 .کندابی خود را حفظ میشود، محصوالت کشاورزی طعم، طراوت و شادجدید که از اشعه ایکس و گاما استفاده می

ها معموالً در انواع غذاها به ویژه غذاهای دریایی به وفور یافت های مضر است. این باکتریکاربرد دیگر اشعه برای از بین بردن باکتری

نی اشود. در صورتی که این محصوالت پرتوافششود که هم باعث فساد و ایجاد ضایعات شده و از سوی دیگر باعث بیماری میمی

 .ها وجود نخواهد داشت، بنابراین ضایعات در این محصوالت به صفر خواهد رسیدگونه باکتریشوند، دیگر امکان رشد این

ر برد و مانع از توسعه آفت به دیگای، حشرات مضر را نیز از بین میکند، پرتوتابانی هستهالملل انرژی اتمی تاکید میسازمان بین

 عبارتی به. شوندمی منتقل کشاورزی هایمحموله با دیگر مکان به مکانی از  حشرات و آفات کشاورزی مناطق خواهد شد. معموالً

 .سازندیم مبتال نیز را کشاورزی مناطق دیگر محصوالت دیگر منطقه به ایمنطقه از انتقال با و گیرندمی مجانی سواری حشرات این

 رسد، بنابراین از عوارض و پیامدهایها هم به حداقل میکشاستفاده از مواد شیمیایی و آفتشود، زمانی که از پرتوافشانی استفاده می

 .های شیمیایی هم در امان خواهیم بودکشاستفاده از سموم و آفت

ع وشود که معموالً بدترین نها به دلیل وجود بقایای سموم شیمیایی در محصوالت کشاورزی ایجاد میساالنه بسیاری از بیماری

 کشاورزی محصوالت اندازه همان به  ها از جمله سرطان هم است. هر چقدر استفاده از سموم و مواد شیمیایی کمتر باشدبیماری

ا شود و یرود که در آن سموم شیمیایی استفاده نمیدنیای امروزی به سمت استفاده از محصوالت ارگانیک می.شودمی تولید ترسالم

 ۴۰تا  30 خرابی و فساد از ساالنه توانمی کشور در  ایبنابراین با استفاده از تکنولوژی هسته .شودمیدر حداقل ممکن استفاده 

 .برساند کشاورزی در خودکفایی به را ما تواندمی میزان همین که کرد جلوگیری غذایی مواد و کشاورزی محصوالت  میلیون تن

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۴۰۰۰۸۱۳/%D۸%B۱%D۸%A۷ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۵تاریخ: 

 ایرانی مشغول به کار هستند کارگر خارجی در شناورهای ۳۰۰ای/ ها با سیستم ماهوارهرصد تخلفات کشتی

کاکولکی گفت: سیستم های ماهواره ای برای اولین بار در خاورمیانه بر کشتی ها نصب شد و تخلفات شناورها به صورت آنالین رصد 

شاپور کاکولکی سرپرست معاونت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .می شود

 ۲۷۰، ۹۵صید و بنادر سازمان شیالت در نشست خبری که عصر امروز در محل سازمان شیالت برگزار شد،با اشاره به اینکه سال 

میزان صید با رشد قابل توجهی به  ۹۶ند برداشت شد،اظهار کرد: در سال هزارتن تن ماهی و شبه ماهی از سواحل ایران و اقیانوس ه

 .هزارتن رسید که بخش عمده ای از این افزایش صید مربوط به سواحل ایران و برداشت از اقیانوس هند بوده است ۳۲۵

نوان موجب شده تا این کشور را به عوی افزود:به دلیل آنکه ایران بخش کوچکی در شرقی ترین نقطه گواتر به شمار می رود، بنابراین 

،ایران عضو کمیسیون تن ماهیان اقیانوس هند ۸۰کاکولکی ادامه داد: براساس مصوبه قانون در سال .صاحب اقیانوس هند پدیرند

 .درآمد که هدف از این سازمان توسعه و تحول کشورهای درحال توسعه ساحل نشین است

درصد ذخایر ساالنه تن ماهیان اقیانوس  ۲۳هزار فروند شناور لنج صیادی قریب  ۸۰۰ن با به گفته این مقام مسئول هم اکنون ایرا

 .هند را برداشت می کند و بعد از اندونزی دومین برداشت کننده تن ماهیان هستیم

برای  روز گذشته در هیات دولت در کمیسیون فرعی اقتصاد مصوب شد سوخت شناورهای تردد کننده ۸الی  ۷وی ادامه داد:طی 

هزارتن  ۲۳۵ گذشته سال اینکه به اشاره با سرپرست معاونت صید و بنادر سازمان شیالت .برداشت تن ماهیان سوخت یارانه ای شود

 .درصد رشد داشته است ۵ماهی کف زی در سواحل ایران صید کردیم،افزود:این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

هزارتن بوده است که از این  ۲۷ال فانوس ماهیان خبر داد و گفت: مجموع صید کل این شناورها فروند شناور فع ۹۱وی از فعالیت 

 .هزارتن یال اسبی حرام گوشت و مابقی سایر ماهیان تجاری است ۸هزارتن صید فانوس ماهیان، ۱۷میزان 

نفر آنها  ۳۰۰ند که در وضعیت فعلی شناور کار می کن ۹۱هزار نفر بر روی  ۲به گفته معاونت صید بنادر سازمان شیالت حدود 

 .سال پس از آموزش نیروها،نیروهای ایرانی جایگزین شوند ۵تا  ۴خارجی هستند و برنامه ریزی کرده ایم طی مدت زمان 

ر وی ادامه داد:این شناورها از خارج آورده شده ،یا در داخل ساخته و یا کرایه شده اند چرا که تکنولوژی برداشت فانوس ماهیان د

 وجود فارس خلیج در ماهی فانوس شناورهای اینکه به اشاره با سرپرست معاونت صید و بنادر سازمان شیالت.داخل نداشتیم

ا ناگفته نماند که این جریانات مربوط به اتاق فکر ان طرف اب ام شود می گفته اظهارات این اغماضی چه با دانم نمی بنده:ندارد،افزود

درجه مقیاس جغرافیایی حضور دارند،افرود: این شناورها کامال در دریای  ۵۷.۵تا  ۵۷کاکولکی با اشاره به اینکه این کشتی ها در .است

 .متر بعد از نوار ساحلی اجازه صید دارند ۲۰۰عمان روبروی جاسک هستند و تنها در عمق 

رسد و تنها در ها به کف نمییان آبی گفت: سیستم این کشتیماهی سیستم صید توال م های فانوسوی با اشاره به اینکه کشتی

 .متر مشغول صید است ۲۰۰عمق باالی 

 بار ثابت شود برای بار سوم پروانه کشتی آنها لغو خواهد شد ۲اگر تخلف جامعه صیادی 

شد و از آنجا که این کشتی ها  این مقام مسئول ادامه داد: سیستم های ماهواره ای برای اولین بار در خاورمیانه بر کشتی ها نصب

مجهز به سیستم مانیتورینگ هستند؛بنابراین به صورت آنالین رفتار شناورها،سرعت و تخلف آنها را نشان می دهد به طوریکه اگر آنها 

 .روی دستگاه ماهواره ای چیزی بیندازند این سیستم ها هشدار می دهد

هز به سیستم مانیتورینگ و تحت نظارت مقررات سازمان رادیویی هستند،بیان مج کشتی های صیادی وی با اشاره به اینکه تمامی

تخلف از این شناورها ثبت شده که آنها از یک تا سه ماه تعلیق  ۱۷رصد این شناورها آغاز شده است و هم اکنون  ۹۶کرد:از سال 
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 پروندهایی به تر سریع چه هر که داریم تقاضا قضایی مرجع از: داد ادامه سرپرست معاونت صید و بنادر سازمان شیالت.خواهند شد

ماه در مراجع مانده و تصمیم گیری نشده است،رسیدگی کنند. هیچ گونه اغماضی در کار نیست به طوریکه اگر تخلف  ۸تا  ۷ که

 .بار ثابت شود و مشمول جریمه شوند برای بار سوم پروانه کشتی آنها لغو خواهد شد ۲جامعه صیادی 

هم  ایم به طوری کهه داد: در مجموع ریاست صید پایدار است و به خاطر همین صیادان را به صید با قالب تشویق کردهکاکولکی ادام

 .تری دارددهند چرا که صید با تور کیفیت پاییندرصد شناورها صید را با قالب انجام می ۸۰اکنون باالی 

 هما شهریور اول  ماهیان از توقف فعالیت شناورهای فانوس 

 در آبزیان این مثلی تولید باز برای: گفت و داد خبر ماه شهریور اول  از ماهیان شناورهای فانوساین مقام مسئول از توقف فعالیت 

ها ای مهر ماه یک نفر به عنوان ناظر بر این کشتیابتد از که آن ضمن است شده متوقف ماه یک مدت به شناورها فعالیت منطقه آن

تن است، افزود: با  ۱۰۷ماهی از ماهیان تجاری حدود های فانوساشاره به اینکه میانگین صید جانبی کشتیوی با .مستقر است

کاکولکی در پایان با بیان اینکه هم اکنون .تن بوده است ۲۰۰تن به باال سال گذشته میانگین تولید  ۷۰های صیادی با ظرفیت لنج

هزار تن یال اسبی حرام گوشت به بازارهای هدف صادر  ۸ت ،تصریح کرد: مجموع هزار تن بوده اس ۲۷مجموع صید کل این شناورها 

شود که با این وجود بخش قابل توجهی از واردات پودر ماهی و خروج های خوراک میهزار تن صید فانوس ماهیان وارد کارخانه ۱۷و 

سراسری صیادی کشور اعالم شد که متن آن به این های در ادامه این نشست خبری بیانیه اتحادیه.ارز از کشور مدیریت می شود

های مختلف اقدام به پخش شایعاتی ای توسط افراد و از طریق گروههای مجازی و رسانهماه است برخی از شبکه ۶شرح است ؛قریب به 

کنند بارها همین افراد از ما اند تا هر از گاهی این اقدام خود را تکرار در خصوص شناورهای چینی، هندی، خارجی و تیراندازی کرده

ا ایم ما که هر روز در دریها گفتهرو شدند تا حدی که در پاسخ به یکی از آنقصد تأیید موضوع را داشتند که با پاسخ قاطع ما روبه

رایه ورت کاند و یا به صناورهای کشتی صیدی فانوس ماهیان است که یا خریداری شدهش هست چه آن هر بینیمنمی  ها راهستیم آن

 . کنندهای دریای عمان صیادی میاند و با پرچم جمهوری اسالمی ایران صرفا در آبتوسط صیادان ایرانی وارد کشور شده

برداران صیادی قصد دارند آورند و به گفته بهرهدرصد و عدم ارتزاق جامعه صیادی را به صدا در می ۵۰در جای دیگری شایعه بیکاری 

 یجادا مشکل و  که مشکل ارتزاق ندارند و همکاری شیالت باعث شده است تمامی فرزندانمان از این دریا ارتزاق تا تنها بخش جامعه

کشور است و آیا این  تعاون بخش در شبکه بزرگترین مشارکت درصد ۹۰ با صیادی جامعه تعاون وزارت رسمی آمار بنابر کنند

 درصدی نقل خودشان ببرند؟ ۵۰یکاری افکنان به راستی قصد دارند ما را به سمت بتفرقه

الب اند که صید با قهای گذشته اعالم کردهها طی هفتهای است که برخی از آنوضعیت اشتغال در اغلب بنادر صیادی کشور به گونه

ادی های صیبه ویژه در صید ماهیان صادراتی حرام گوشت به حدی ترویج یافته است که امکان یافتن ملوان ایران برای کار در لنج

های نوین صیادی از جمله رشته های صیادی کشور با کمک شیالت اقدام به آموزش تکنولوژیها و تعاونیاتحادیه.دشوار شده است

ها که اند تذکر ما به آنقالب، فانوس ماهیان و صید تن ماهیان با قالب با استفاده از خدمه یا ناخداهای خارجی برای آموزش کرده

ای و استانی بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات ما نمایندگان و یا از روی اغراض اقتصادی و یا سیاسی برای اهداف منطقه بدون مطالعه

رسمی صیادان صرفا با رجوع به برخی صیادان بی هویت و یا صیادان با هویت که اطالعات کافی از شناورهای فانوس ماهیان ندارند، 

 به تا اندبرده سوال زیر اندکرده نثار صیادان ما  روز وقت خود را برایرصه دولت را که شبانهتالش و زحمات مردان جهادی این ع

 ی کشور به نمایندگیسراسر صیادی اتحادیه عمان دریای و فارس خلیج ساحلی هایاستان هایاتحادیه ما رو این از برسند خود اهداف

های شمالی این اقدام را کرده و اعالم انزجار های صیادی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و استاناز تمامی تعاونی

بین  ایای اخیر ارتباط جامعه صیای با شیالت ایران بیش از پیش مستحکم شده و هر آن که بخواهد تفرقهکنیم چرا که طی ماهمی
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ین خانواده ایجاد کند از نگاه ما مطرود است و بدیهی است انضباط بخشی اخیر مجموعه شیالت کشور ما را به آینده صیادی امیدوار ا

از همه کسانی که در عرصه رسانه فعالیت دارند تقاضا  .کرده است و اقدامات اخیر مشوش کننده مورد حمایت جامعه صیادی نیست

 .بپرسند نه از کسانی که اغراض سیاسی و اقتصادی خود را با تخریب صنعت صیادی یدک بکشند داریم سواالت خود را از ما

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۴۷۱۸۶/%D۸%B۱%D۸%B۵%D۸% 
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 تخم مرغ
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 تولیدات باغی
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۴تاریخ: 

 کاهش بارندگی بر میزان تولید گندم تاثیر نداشت

مجری طرح گندم وزارت جهاد گفت: با وجود کاهش میزان بارندگی نسبت سال گذشته، تولید گندم به سبب اقدامات فنی و انتقال 

صنعت،تجارت وگو با خبرنگار اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت.تکنولوژی در مزارع، رشد داشته است

درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: براساس آخرین آمار تا دوم شهریور  ،ان جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگار و کشاورزی

سال گذشته ،حاکی از  ۵به گفته وی؛ نتیجه طرح خوداتکایی گندم در .هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده است ۲۰۰میلیون و  ۹بیش از 

اسفندریاری پور با اشاره به اینکه برداشت مستقیم و دو مرحله ای گندم تا اواسط شهریور .روند روبه رشد تولید و خرید تضمینی گندم بوده است

 .ردادامه دارد، بیان کرد: براساس دستورالعمل اتخاذ شده، خرید تضمینی گندم تا پایان آبان ماه از کشاورزان ادامه دا

به گفته این مقام مسئول روند روبه رشد تولید بیانگر پایداری تولید گندم و رسیدن به وضعیت مطلوب است که از دستگاه های 

وی با اشاره به اینکه کاهش میزان بارندگی .سیاست گذار و پشتیبان انتظار می رود که از کشاورزان به نحو مطلوبی حمایت کند

ضریب خوداتکایی گندم نداشته است، بیان کرد: اگرچه در برخی موارد مطرح می شود که افزایش بارندگی تاثیری در افزایش تولید و 

میلی متر بود که در برابر  ۱۶۶کل ارتفاع بارش کشور  ۹۶در برخی از سال ها منجر به افزایش میزان تولید شد، اما در سال زراعی 

درصد کاهش داشته است، اما میزان تولید و خرید تضمینی  ۲۶و  ۲۱به ترتیب میلی متر بلندمدت  ۲۳۲میلی متر سال گذشته و  ۲۱۱

 .گندم ناشی از اقدامات فنی و انتقال تکنولوژی به مزارع و تالش و همت بی وقفه کشاورزان رشد داشته است

 تومان اعالم شد ۱۸۰۰رید تضمینی گندم نرخ پیشنهادی خ: بیشتر بخوانید

مجری طرح گندم ادامه داد: گندمکاران برای خوداتکایی گندم و امنیت غذایی کشور تالش های فراوانی کردند، بنابراین انتظار دارند 

 .که مورد پشتییانی و حمایت مسئوالن دولتی قرار گیرند

در دستور کار وزارت  ۹۸_۹۷مقدمات کشت سال زراعی  :زراعی آینده گفتوی درباره آخرین وضعیت تدارک تامین بذر برای سال 

رقم الین تهیه و تولید و در مرحله  ۹۰هزارتن بذر گندم اصالح شده از  ۵۳۳جهاد کشاورزی قرار دارد، به نحوی که تاکنون بیش از 

 .رفتبوجار و فرآوری قرار دارد و به زودی برای کشت در اختیار کشاورزان قرار خواهد گ

درصد بذر گندم از محل تولید داخل تامین و از طریق شرکت هاس بخش خصوصی و تعاونی های  ۱۰۰به گفته اسفندیاری پور؛ 

 .تولید، تکثیر، فرآوری در متاطق مختلف در اختیار کشاورزان قرار می گیرد

ذور مصرفی مزارع خود، برای کشت سال آینده اسفندیاری پور در توصیه ای به گندمکاران گفت: به آن دسته از کشاورزانی که از ب

کنند، توصیه می کنیم که از بذرهای بوجاری، ضد عفونی و حاوی کود روی که اثر مثبتی بر جوانه زنی و تولید دارد، استفاده می

ار دارند که تا پایان کشاورزان از دولت انتظ :وی با اشاره به ضرورت اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی گندم بیان کرد.استفاده کنند

شهریور و قبل از شروع سال زراعی جدید، قیمت خرید تضمینی گندم به موقع و مناسب اعالم کنند تا کشاورزان به امیدواری به 

 .گذاری و کشت خرید تضمینی گندم اقدام کنندسرمایه

الیه مند بودند که استمرار این روند بر کشت و مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در دو سال اخیر گندمکاران از قیمت گندم گ

 .تولید گندم، سرمایه گذاری استفاده از نهادهای مطلوب تر تاثیر منفی خواهد داشت

به گفته مجری طرح گندم امسال برای سومین سال متوالی است که از واردات گندم بی نیاز هستیم که به منظور حمایت از کشاورزان 

د با نرخ مناسب و دلخواه کشاورزان صورت گیرد تا عالوه بر رعایت حقوق آنها جبران مافات دو سال گذشته خرید تضمینی گندم بای

وی با اشاره به اینکه خوداتکایی گندم تاثیر بسزایی در جلوگیری از خروج سه میلیارد دالر ارز از کشور داشت، بیان کرد: در .نیز شود
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به بی نیازی از واردات گندم شد؛ برای حمایت از این کشاورزان می طلبد که درخواست چنین شرایطی که اقدامات کشاورزان منجر 

این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی محصوالت کشاورزی .قانونی و منطقی آنها اجابت شود

 .انتظار می رود در زمان مقرر نرخ از سوی دولت اعالم شودرا در زمان مقرر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعالم کرده است که 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۴۵۶۹۳/%DA%A۹%D۸%A۷% 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۵ : تاریخ

 تدوین طرح استفاده از اجداد مرغ ایرانی در تولید مرغ گوشتی 

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، مرتضی رضایی در نشستی خبری که امروز به مناسبت هفته دولت در وزارت جهاد 

 .ر استهای ما در کشوکشاورزی برگزار شد، به این نکته اشاره کرد که حفاظت از ذخایر ژنتیکی از اولویت

توجهی قرار گرفته در های سال است نژاد مرغ آرین )مرغ الین( در شمال کشور مورد بیخبرنگار فارس از رضایی پرسید که سال

توانست جایگزین نژادهای وارداتی از جمله نژاد راس برای تولید مرغ گوشتی باشد و وزارت جهاد کشاورزی برای احیای که میصورتی

کنار )آرین( توجه کافی نشده و در ه کاری انجام داده است که وی پاسخ داد: قبول داریم که به مرغ الین بابلاین ذخیره ژنتیکی چ

ربط مرغداران و مؤسسات تحقیقات علوم دامی تشکیل شده های ذیهمان حد باقی مانده است، اما طرح کالنی با مشارکت دستگاه

معذوریم اما امیدواریم به مرور زمان از این نوع مرغ الین برای تولید داخلی استفاده که به دلیل محرمانه بود، از ارائه جزئیات آن 

های ایرانی از جمله گاو سیستانی که مقاوم به اقلیم سیستان خبرنگار فارس همچنین از علت احیا نشدن و اصالح نژاد نمونه.کنیم

ن شود که معاونعتی از گاوهای هلشتاین و سیمنتال استفاده میخوار است، پرسید و اینکه چرا صرفاً در حوزه پرورش صبوده و نی

ایستگاه  ۱۲ایم در گونه نیست که ذخایر ژنتیکی داخل به فراموشی سپرده شده باشد و سعی کردهحجتی در پاسخ به فارس گفت: این

عیت شود، اما واقآنها نگهداری می پایلوت کشوری از ذخایر مهم ازجمله گاو سیستانی به صورت ذخیره ژنتیکی داشته باشیم که از

وری باالتری برای تولید گوشت و شیر در شرایط آب و هوایی کشور ای هستیم که بهرهشدهاین است که به دنبال نژادهای اصالح

 .دارند

om/news/https://www.farsnews.c۱۳۹۷۰۶۰۵۰۰۰۵۹۵/%D۸%AA%D۸%AF%D۹% 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۷ : تاریخ

 هزارتن گوشت قرمز در فصل بهار  ۹۸.۸تولید 

های جاری های کشور یکی از فعالیتآوری آمار کشتار دام کشتارگاهطرح جمع ،مرکز آمار ایرانبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 

 .تا کنون ادامه دارد ۱۳۴۷مرکز آمار ایران است که اجرای آن از سال 

های انتشار نتایج فصلی طرح آمار کشتار دام کشتارگاه ۱۳۹۷تغییر روش استخراج طرح و افزایش سرعت مراحل استخراج، از سال  با

 .کشور در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفت

ت بهره برداری جه۱۳۹۷ کشور نشریه حاضر اولین نتایج فصلی با عنوان گزیده نتایج فصل بهار آمار کشتار دام کشتارگاه های

 .سیاستگذاران و کاربران منتشرمی شود

 کشتارگاه تعداد ترینبیش. دارد وجود کشور در دام، کشتارگاه ۳۸۲ تعداد ،۱۳۹۷ سال بهار طبق نتایج حاصل از اجرای این طرح در 

 .کشتارگاه است ۲ان و قم هر یک با زنج البرز، هایاستان به مربوط کشتارگاه تعداد کمترین و کشتارگاه ۳۵ با فارس استان به مربوط

 :باشدمی زیر شرح به ۱۳۹۷ سال ای از آمار کشتار دام در بهار خالصه

 .هزار تن بوده است ۹۸.۸های کشتار شده های کشوردر فصل بهار، بر حسب وزن الشهمقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه  -

 تعداد این. است شده گزارش تن هزار ۳۴.۲ وزن به الشه هزار ۱۸۴۹ بهار، تعداد الشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده فصل -

 هزار ۸ وزن به الشه هزار ۳۳۴ با رضوی خراسان استان. است بوده تن هزار ۴۲.۸ وزن به الشه هزار ۲۳۶۰ قبل سال مشابه فصل در

 .است داده اختصاص خود به فصل این در را تعداد ترینبیش تن

 مشابه فصل در تعداد این  که بوده تن هزار ۶.۵ وزن به الشه هزار ۴۴۰ مصرف بز و بزغاله ذبح شده فصل بهار،تعداد الشه قابل  -

 در را تعداد ترینبیش تن هزار ۱.۵ وزن به الشه هزار ۹۷ با فارس استان. است بوده تن هزار ۷.۶ وزن به الشه هزار ۵۲۳ قبل سال

 .است داده اختصاص خود به فصل این

 فصل در تعداد این و که بوده تن هزار ۵۵.۴ وزن به الشه هزار ۲۶۶ تعداد الشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده فصل بهار،  -

 وزن به الشه هزار ۴۴ با تهران استان به مربوط تعداد ترینبیش است بوده تن هزار ۵۴.۵ وزن به الشه هزار ۲۷۹ قبل سال مشابه

 .ود اختصاص داده استخ به فصل این در را تن هزار ۹.۸

 فصل در تعداد این که بوده تن ۱۰۲۳ وزن به الشه هزار ۵  تعداد الشه قابل مصرف گاومیش و بچه گاومیش ذبح شده فصل بهار،  -

 ترینبیش فصل این در تن ۴۲۷ وزن به الشه هزار ۲.۱ با خوزستان استان است بوده تن ۱۰۱۹ وزن به الشه هزار ۵ قبل سال مشابه

 .را به خود اختصاص داده است تعداد

 مشابه فصل در تعداد این که بوده تن هزار ۱.۷ هزار الشه به وزن ۸تعداد الشه قابل مصرف شتر و بچه شتر ذبح شده فصل بهار،  -

الشه به  ۲۶۸۱ تقریباً با بلوچستان و سیستان استان به مربوط تعداد ترینبیش  است بوده تن هزار۱.۲ وزن به الشه هزار ۶ قبل سال

 .است داده اختصاص خود به فصل این در را تن  ۶۰۴وزن 

کیلوگرم، گاومیش و  ۲۰۸.۴۷کیلوگرم، گاو و گوساله  ۱۴.۷۷کیلوگرم، بز و بزغاله  ۱۸.۴۹متوسط وزن یک الشه گوسفند و بره  -

 .کیلوگرم بوده است ۲۱۰.۹کیلوگرم و شتر و بچه شتر  ۱۹۴.۱۳بچه گاومیش 

 ۱۳۹۷ سال بهار فصل در دام کشتار تعداد که دهدمی نشان ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هایسال ای نتایج طرح در فصل بهار بررسی مقایسه

، ۱۳۹۶  مشابه فصل به نسبت ۱۳۹۷ سال در کشور هایکشتارگاه عملکرد مقایسه. است داشته کاهش ۱۳۹۶ سال بهار فصل به نسبت

نسبت به  ۱۳۹۷مقدار تولید گوشت در فصل بهار .های رسمی کشور استکشتارگاهدرصدی مقدار تولید گوشت در  ۸مؤید کاهش 
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درصد و شتر و بچه  ۲درصد کاهش و برای گاو و گوساله  ۱۵درصد، بز و بزغاله  ۲۰برای گوسفند و بره  ۱۳۹۶فصل مشابه در سال 

 .است نداشته محسوسی تغییرات گاومیش بچه و گاومیش برای درصد افزایش داشته است، این مقدار  ۳۸شتر 

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۷۰۰۰۳۶۸/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۹%۸۴ 
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۵تاریخ: 

ای قیمت محاسباتی گوشت گوسفند تازه وارداتی از مبادی کنندگان و تولیدکنندگان، طی نامهسازمان حمایت مصرف

 .کننده را اعالم کردمختلف برای عرضه به مصرف

کنندگان و تولیدکنندگان، با هدف نظارت و قل از سازمان حمایت مصرفبه ن ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 ۱۳۹۷.۶.۳مورخ  ۱۴۵۴۲۸.۶۰مند از ارز رسمی و در اجرای مصوبه شماره بازرسی هدفمند بر قیمت و توزیع کاالهای اساسی بهره

هیأت وزیران، قیمت محاسباتی  ۹۷/۵/۱۶هـ مورخ  ۵۵۶۳۳. ت ۶۳۷۹۳نامه شماره کارگروه تنظیم بازار و معطوف به مفاد تصویب

 .کننده به شرح جدول ذیل استگوشت گوسفند تازه وارداتی از مبادی مختلف برای عرضه به مصرف

 
https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۴۷۲۷۳/%D۹%۸۲%DB%۸C%D۹%۸۵% 
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 دام و طیورتولیدات 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۵تاریخ: 

 عبور از مرز خودکفایی در محصوالت دام و طیور به جز گوشت قرمز

ماهه ابتدای امسال خبر داد وگفت: در تمامی محصوالت دام و طیور  ۴میلیون دالر محصوالت لبنی جز شیر در  ۴۹رضایی از صادرات 

 .عبور کردیم به جز گوشت قرمز از مرز خودکفایی

مرتضی رضایی  ؛ ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد با اشاره به 

دهد ،اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار درصد غذای مردم را تشکیل می ۵۰اینکه محصوالت دام و طیور 

ز، گوسفند، گاو، گاومیش و گوساله، هزار تن گوشت قرمز از جمله ب ۸۶۰شود که امسال بینی میتولیدی پیش

 تولیدات باغیهزار تن  ۹۰۰
هزار تن گوشت  ۳۰۰میلیون و  ۲تن پیله تر ابریشم و بیش از  ۲۶۰هزار تن عسل، هزار و  ۸۷هزار تن شیر خام،  ۷۰۰میلیون و  ۱۰، 

وی .برای تغذیه افراد مناسب استمیلیون نفری این میزان تولید محصوالت پروتئینی  ۸۱مرغ تولید شود که با احتساب جمعیت 

های هایی نظیر تولید مناسب پروتئین جامعه و کاهش هزینهافزود: معاونت امور دام برای اطمینان خاطر از تولید پایدار در آینده برنامه

یر م و طیور، حفظ ذخاوری و کیفیت محصوالت دامی، تأمین امنیت پایدار در زیر بخش داتولید به ازای هر واحد تولیدی، ارتقای بهره

ه دامپروری ها، توسعهای مرتبط با تولید، حذف وابستهها و صندوقها و اتحادیهژنتیک به عنوان منابع پایه تولید، توانمندسازی تشکل

رضایی .تهای خود قرار داده استا سفره را سرلوحه برنامه متناسب با آمایش سرزمین، توجه به افزایش تولید و اصالح ساختار مزرعه

با اشاره به اینکه حمایت از تولیدکنندگان از طریق تأمین منابع مالی به عنوان ارکان سیاست کالن است، گفت: دولت با اختصاص 

معاون وزیر جهاد کشاورزی .تواند پشتوانه و دلگرمی برای تولیدکنندگان باشدها و مواد خوراکی میتومانی به واردات نهاده ۴۲۰۰ارز

فت: رود، گبه شمار می معاونت امور دامسازی در تولید یکی از کارهای اصلی سخنان خود با اشاره به اینکه زنجیره در بخش دیگر

 ۱۸تا  ۱۶به گفته وی هم اکنون .ها و پایداری تولید تأثیر بسزایی داردسازی و فروش بدون واسطه، در کاهش هزینهایجاد زنجیره

معاون .درصد برسد ۴۰شود که تا چند سال آینده این رقم به بینی میحال انجام است و پیش ها دردرصد گوشت مرغ در این زنجیره

شود بیان کرد: این گرم عرضه می ۱۸۰۰تا  ۱۲۰۰درصد گوشت مرغ در سایز  ۸۰امور تولیدات دامی با اشاره به اینکه در دنیا بیش از 

ار در های مرغدپذیرند که این امر به سبب افزایش هزینهه سنگین را میدر حالی است که در ایران مردم به دالیل مختلف مرغ با الش

 .قیمت تمام شده و تولید تأثیر بسزایی دارد

هزار تن دان به نفع  ۸۰۰گرم عالوه بر جلوگیری از هدررفت  ۱۸۰۰با وزن کمتر از  تولید مرغ استانداردبه گفته این مقام مسئول 

وی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی و الگوسازی مرغ سایز در دستور کار است،افزود: اگرچه .مصرف کننده و اقتصاد ملی کشور است

 .مرغ درشت ارزش غذایی پایین تری دارد ،اما در ایران به دالیل مختلفی الشه سنگین را می پسندند

کیلو گرم است چرا  ۲این رقم در ایران کیلو گرم اعالم کرد گفت: این در حالی است که  ۱.۶رضایی استاندارد مصرف دان در دنیا را 

این مقام مسئول ادامه داد:اگر .که مرغدار برای تولید مرغ درشت باید دان بیشتری مصرف کند که این امر به ضرر اقتصاد کشور است

کرد چرا که یکی از مصرف کننده خواهان مرغ استاندارد باشد،مرغدار تابع بازار خواهد بود و اقدام به تولید مرغ استاندارد خواهد 

 .برنامه های وزارتخانه الگوسازی روی سایز مرغ است

 جمعیت دام های اصالح نژاد به یک میلیون راس می رسد
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وی درباره آحرین وضعیت برنامه پرورش و اصالح دام های کوچک گوسفند و بز گفت: درد چند سال اخیر معاونت امور دام ،واردات 

هزار راس دام های کوچک گوسفند و بز اصالح  ۲۱هزار راس ظرفیت سازی شده و  ۵۰نژادهای اصالح شده است که تا کنون بیش از 

 .میلیون راس برسدبه یک ۱۴۰۰به گفته رضایی پیش بینی می شود که جمعیت دام های اصالح شده تا سال .شده موجود است

هزار راس گاو دو منظوره در کشور وجود  ۲۰۰معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره اصالح نژاد دام های بزرگ گفت: هم اکنون بیش از 

دارند ضمن آنکه عادت پذیری به شرایط سخت محیط از منافات بارز آنهاست  دارد که در زمینه تولید شیر و گوشت پتانسیل مناسبی

تن گوشت  ۵۰۰هزار و  ۶،حدود ۱۴۰۰به گفته وی تا سال .درصد برسد ۲۰جمعیت آنها به  ۱۴۰۴که پیش بینی می شود تا سال 

 .هزارتن شیر از این محل تامین خواهد شد ۱۵۰قرمز از مسیر گاوهای دو منطوره و 

 در توزیع تخم مرغ داخل وجود ندارد محدودیتی

درصد غرفه های پروتئین عرضه در اختیار تشکل  ۲۰گفت: رضائی از توزیع مستقیم گوشت مرغ در میادین میوه و تره بار خبر داد و

 .ها،اتحادیه ها و تعاونی ها قرار خواهد گرفت تا با حذف واسطه ها هزینه های تولید کاهش یابد

 . مرغ در بازار گفت: با توجه به کاهش حجم صادرات،تخم مرغ به اندازه کافی در داخل وجود دارد وی درباره عرضه تخم

میلیون قطعه مرغ معدوم سازی شدو در حالیکه  ۲۵این مقام مسئول ادامه داد: سال گذشته به سبب بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان 

برسد،اما خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده کاهش محسوسی نداشتیم هزارتن  ۶۰۰پیش بینی می شد تولید تخم مرغ به کمتر از 

هزارتن  ۱۰به گفته معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد در سال گذشته کمتر از .هزارتن برسد ۹۰۰و پیش بینی می شود تولید به 

ود نها کمبودی نداریم بلکه پیش بینی می شتخم مرغ صرفا برای تنظیم بازار وارد شد که امسال به سبب وضعیت مساعد تولید نه ت

رضائی با بیان اینکه برای پیشگیری از بحران آنفلوانزا ستاد .در شش ماهه دوم به سبب افزایش جوجه ریزی،تولید باال خواهد رفت

 .شدملی تشکیل شده است،افزود: اگر مرغداران حداقل شرایط را رعایت نکنند به آنها مجوز جوجه ریزی داده نخواهد 

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به آنکه گله های مادر در سطوح مختلف مرغ گوشتی و تخم گذار وارد شده است،نگرانی 

این مقام مسئول در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت .وجود ندارد و مرغداران با کمال آرامش می توانند به تولیدبپردازند

است  اقتصاد مقاومتیهزارتن عسل تولید شود و این صنعت به معنای واقعی  ۸۷شود که کرد: امسال پیش بینی می تولید عسل بیان

 و... که ارزش تولیدات دارویی چرا که با توجه به نوسان نرخ ارز پیش بینی می شود که صادرات مناسبی در ژله رویال،زهر زنبور عسل

 .دارند،داشته باشند

 واحد پرورش دام و طیور به بهره برداری می رسد ۳۴۹ 

واحد پرورش  ۸۲واحد پرواربتدی دام های بزرگ، ۳۶واحد پرواربندی بره، ۳۹واحد پرورش گاو شیری، ۵۷وی افزود: در هفته دولت 

 .واحد گوسفند و بز به بهره برداری می رسد ۴۰جدید تخم گذار و 

 .نفر در هفته دولت به بهره برداری می رسد ۱۵۱۰میلیار تومان و اشتغال مستقیم  ۳۴۱واحد با ارزش  ۳۴۹به گفته رضائی 

 ماهه نخست سال ۴میلیون دالر شیر در  ۳۲۴صادرات 

 ۳۲۴ماهه ابتدای امسال خبر داد و گفت: همچنین  ۴در میلیون دالر محصوالت لبنی جز شیر  ۴۹این مقام مسئول از صادرات 

 میلیون تن شیر و محصوالت لبنی صادرمیلیون دالر شیر در این بازه زمانی صادر شد و پیش بینی می شود که امسال بیش از یک

 .عبور کردیم خودکفاییبه گفته وی در تمامی محصوالت دام و طیور به جز گوشت قرمز از مرز .شود

زیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا تنها عامل اصلی گرانی گوشت و مرغ در بازار نیست، گفت: عوامل متعددی معاون و

شود که بدین منظور در نظر دارد تمامی در نوسان قیمت دخیل هستند. تنها تولید این محصوالت به معاون امور دام مربوط می
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گذاری  رصد کند چرا که با رصد کردن تمامی اطالعات تولید و برنامه ریزی بر اساس سیاست اطالعات تولید را در سامانه سماصط

 .کالن و الگوی مصرف صاحب کمترین نوسان در این زمینه خواهیم بود

جه به وهایی رو به رو هستیم، گفت: با ترضایی با اشاره به اینکه در تأمین و تولید گوشت قرمز به سبب شرایط اقلیمی با محدودیت

های پی در پی با مشکالتی در تأمین گوشت قرمز رو به رو هستیم که قرار گرفتن ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک و خشکسالی

کند هزار تن گوشت گرم گوسفندی و منجمد گوساله و گوسفند می ۱۵۰ها ساالنه اقدام به واردات دولت برای خروج بازار از این تنش

 ۲۲معاون امور تولیدات دام قیمت هر کیلو گوسفند زنده از دامدار را .نرخ متعادل از نوسان قیمت جلوگیری شودتا با عرضه آنها به 

شود که متأسفانه به دلیل مشکالت سیستم هزار تومان تمام می ۴۴هزار تومان اعالم کرد و گفت: در بدترین شرایط قیمت گوشت 

 .شودزار عرضه میهای باالتری در باتوزیع و واسطه گری با نرخ

یش های دامی و پهای مختلف وجود ندارد، افزود: با توجه به ثبت سفارش نهادهاین مقام مسئول با بیان اینکه هیچ کمبودی در زمینه

 .هیچ کمبودی نخواهیم داشت و تولید کنندگان از این حین نگرانی نداشته باشند بینی که برای آینده شده است،

 تفاوت نیستنسبت به قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار بی وزارت جهاد کشاورزی

ها به سبب وجود عوامل وی با بیان اینکه در زمینه تخم مرغ کمبودی وجود ندارد، گفت: این در حالی است که در خرده فروشی

ستند تفاوت نیها بییمتنسبت به این ق وزارت جهاد کشاورزیشود که البته دولت و های باالیی توزیع میواسطه،تخم مرغ با نرخ

ها به دنبال تعادل و تومانی، توزیع گوشت وارداتی و اختصاص ارز دولتی به تمامی نهاده 200هزار و  ۶و با عرضه مرغ منجمد با نرخ 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آنکه ممنوعیت صادرات شیر خشک مشکالت .تنظیم بازار هستیم

هزار تن  ۹۰۰عددی را به همراه دارد، گفت: هم اکنون در حال رایزنی برای لغو این ممنوعیت هستیم چرا که سال گذشته بیش از مت

مازاد تولید به صورت شیر خشک و محصوالت لبنی از کشور خارج شد که امسال به سبب این مازار تولید باید در آن مقداری شیر 

 .خشک و محصوالت لبنی صادر شود

 نگرانی بابت نوسان قیمت مرغ در ایام محرم نداریم

رضایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر درباره وضعیت بازار مرغ در ایام محرم، گفت: با توجه به جوجه ریزی مناسب در مرداد ماه 

 .،جای هیچگونه نگرانی مبنی بر نوسان قیمت در این ایام وجود ندارد

ه آخرین وضعیت بازار صادراتی مرغ و تخم مرغ، گفت: سال گذشته به دلیل شیوع بیماری آنفوالنزای معاون امور تولیدات دامی دربار

هایی در صادرات رو به رو هستیم و این در حالی است حاد پرندگان بخشی از تولید خود را از دست دادیم و هم اکنون با محدودیت

شد که به سبب تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نرخ تخم ف صادر میهزار تن تخم مرغ به بازارهای هد ۷۰ها که در برخی سال

درصد ظرفیت تولید مرغ کشور خالی  ۳۰تا  ۲۰رضایی ادامه داد: در شرایط کنونی .ایممرغ در بازار داخل، صادرات را محدود کرده

پایان سخنان خود با اشاره به اینکه هیچ وی در .است که باید ساز و کارهایی برای حفظ بازارهای صادراتی به کار گرفته شود

های گذشته توجه کافی به این محدودیتی در رابطه با اجداد مرغ و گوشتی و ثبت سفارش آنها نداریم، تصریح کرد: اگر چه در سال

وم دامی عل های ذیربط و وارد کنندگان به خصوص مؤسسه تحقیقاتموضوع نشده است، اما هم اکنون طرح کالنی با مشارکت دستگاه

 .در حال انجام است تا ذخایر ژنتیکی از بین نرود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۴۶۶۹۸/%D۸%B۹%D۸%A۸%D۹%۸۸%D۸ 
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 تولیدات دام و طیور
 ایران اکونا - ۱۳۹۷شهریور / /  ۰۶سه شنبه , 

 درصدی جوجه ریزی/دولت در قیمت مرغ تجدیدنظر کند ۱۲کاهش 

درصد کاهش یافته است،گفت:برای  ۱۲مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران بابیان اینکه میزان جوجه ریزی نسبت به سال قبل حدود 

 .متعادل شدن شرایط تولید،دولت بایددرنرخ مشخص شده برای این کاال تجدیدنظر کند

 القب:اظهارداشت دولت، بازاری تنظیم اقدامات پی در آن نرخ کاهش عدم و بازار در مرغ قیمت افزایش دالیل درباره چهارآئینبرومند 

   .دستوری باعث کاهش رغبت تولیدکنندگان و در نهایت افت تولید می شود قیمت که بودیم گفته دولتمردان به

درصد  ۱۲تا  ۱۰وی با اشاره به اینکه کاهش تولید باعث افزایش قیمت می شود، گفت: میزان جوجه ریزی نسبت به سال گذشته 

کاهش یافته است همچنین گرمای بی سابقه ای که در سال جاری شاهد آن هستیم باعث شد مرغ ها به وزن مناسب نرسند بنابراین 

   .زن مرغ های تولیدی نیز مواجه بودیم که این موارد باعث کاهش عرضه شده استعالوه بر کاهش جوجه ریزی، با کاهش و

تومانی که دولت برای مرغ اعالم کرد منطقی نبوده است،  ۸۱۷۵مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور با بیان اینکه قیمت 

درصدی قیمت ذرت و  ۴۰مت کنجاله سویا، افزایش درصدی قی ۷۱افزود: افزایش قیمت نهاده ها و انحراف در توزیع آنها، افزایش 

درصد نیز گران شده  ۲۰۰برابر شدن قیمت ریزمغذی ها که برخی از آنها تا  ۲درصدی قیمت داروها و مکمل ها و بیش از  ۸۱رشد 

   .باشددرصدی دستمزدها و گران شدن حمل و نقل باعث شده قیمت تمام شده تولید مرغ رشد چشمگیری داشته  ۲۰ رشد اند، 

تومان است، اضافه کرد:  ۷۴۸۰چهارآئین با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولید هرکیلوگرم مرغ زنده برای مرغداران با سود متعارف 

پیش بینی ما این است که اگر دولت بر قیمت دستوری خود اصرار داشته باشد برخی از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج می شوند 

میلیون تن مرغ تولید می کنند،  ۲هزار مرغ دار در کشور فعالیت و حدود  ۲۴وی با بیان اینکه   .ید کاهش می یابدو مجددا تول

 ۷۵۰۰چهار آئین تصریح کرد: قیمت   .گفت: دولت باید در قیمت تعیین شده تجدیدنظر کند و مکانیزم عرضه و تقاضا را بپذیرد

براساس اعالم اتحادیه پرنده   .به شرط اینکه نرخ نهاده های تولید مجددا افزایش نیابدتومان برای هرکیلوگرم مرغ زنده منطقی است 

تومان رسیده و علی رغم ورود دولت به بازار این کاال و توزیع  ۹۰۰هزار و  ۱۱و ماهی قیمت مرغ در مراکز خرده فروشی امروز به 

   .مرغ های تنظیم بازاری روند صعودی قیمت متوقف نشده است

http://iranecona.com/۸۶۵۳۸/%DA%A۹%D۸%A۷%D۹%۸۷%D۸%B۴%DB- 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۶تاریخ: 

 هزار تن برگ سبز چای از چایکاران شمال/ممنوعیت صادرات چای ایرانی لغو شد ۸۸خرید 

میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده  ۱۸۰هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۸۸یک مقام مسئول گفت: طبق آمار بیش از 

، درباره گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی حبیب جهان ساز، رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار.است

میلیارد  ۱۸۰هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۸۸اظهار کرد: براساس آخرین آمار بیش از  خرید تضمینی برگ سبز چای آخرین وضعیت

میلیارد تومان از مجموع  ۱۱۸.۵تا کنون  :خبر داد و گفت مطالبات چایکاراندرصد  ۶۶ وی از پرداخت.تومان از چایکاران خریداری شده است

درصد برگ سبز چای خریداری  ۴۴به گفته جهان ساز؛ .مطالبات چایکاران واریز و مابقی به تدریج پس از تامین منابع مالی پرداخت خواهد شد

 .شده درجه یک و مابقی درجه دو است

 چای ایرانی صادرات ممنوعیت رفع ضرورت/رسید هزارتن ۸۵ به چای سبز برگ تضمینی خرید بیشتر بخوانید:

 ۱۹هستند، بیان کرد: تاکنون  برگ سبز چایکارخانه چای سازی مشغول خرید  ۹۲این مقام مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون 

وی ادامه داد: با توجه به خشکسالی و .تن چای خشک از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده استحصال شده است ۶۰۰هزار و 

رئیس سازمان .هزارتن برسد ۱۱۰میزان خرید برگ سبز چای همانند سال گذشته به سرمای زودرس بهاره پیش بینی می شود که 

خبر داد و گفت: طی نامه وزیر صنعت و معدن به گمرکات کشور، ممنوعیت صادرات  ممنوعیت صادرات چایچای در پایان از لغو 

 .تومان وارد شده ، ممنوع است ۴۲۰۰با ارز  چای ایرانی لغو شد و تنها براساس ابالغیه جدید صادرات مجدد چای های وارداتی که

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۴۶۱۸۸/%D۸%AE%D۸%B۱%DB%۸C 
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 حبوبات
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 خاک
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 خرما
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس- ۱۳۹۷/۶/۳ : تاریخ

 ای می خواهند گندم در کشور کشت نشود/ نرخ خرید تضمینی گندم معادل گندم وارداتی تعیین شود عده

گندم برای سال زراعی  تضمینی خرید قیمت بررسی مورد در فارس، خبرگزاری کشاورزی خبرنگار با وگوزاده در گفتعباس پاپی

 در و ایمداشته مجلس در کشاورزی جهاد وزیر اقتصادی ریزیبرنامه معاون بخشنده جدید خاطرنشان کرد: جلسات مختلفی با آقای

 ایم،نداشته گندم برای قیمتی افزایش تقریبا گذشته سال ۲ در اینکه و امسال درصدی ۴۰ تورم به توجه با شده عنوان جلسات این

وی با انتقاد از سیاست دولت نسبت به برخورد با بخش کشاورزی تصریح کرد: چگونه  .حقوق کشاورزان در نرخ جدید لحاظ شود باید

دهد، ولی خودروسازان دوباره درخواست افزایش قیمت داشتند که است که یک بار امسال شورای رقابت قیمت خودرو را افزایش می

آنها رأی  نشانند و وزرا به افزایش قیمتایی که خودروسازان دارند، حرف خود را به کرسی میهبا آن موافقت شد و به دلیل البی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به این نکته  .شوددهند، اما این اتفاق برای کشاورزان که نه پول دارند و نه البی، محقق نمیمی

گندم کاالی اساسی استراتژیکی است که نباید با آن شوخی کرد  اشاره کرد که فقط بحث گندم و افزایش قیمت مطرح نیست؛ بلکه

 هایی پشترویم که گندم را هم وارد کنیم و ظاهرا دستها نسبت به قیمت گندم در دولت ادامه یابد به سمت آن میمهریو اگر بی

  .اند که این اتفاق بیفتدپرده فعال

ه خروج ارز از کشور گفت: با توجه به شرایط کشور و کمبود ارز این سوال مطرح توجهی دولت نسبت بزاده با اظهار تاسف از بیپاپی

است که چگونه دولت توجهی به خروج ارز در راستای واردات کاالهای مصرفی ندارد و این را باید به چه کسی بگوییم که اگر گندم 

ور چرا با دیده تردید و شک به موضوع حمایت از بخش شک اقتصادی عقالی و کنیم آن کشت نشود، باید میلیاردها دالر صرف واردات

اش برای خرید تضمینی گندم در سال وی به این نکته اشاره کرد که وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی .کنندکشاورزی نگاه می

خواهند گندم خارجی تومان به ازای هر کیلوگرم گندم است، در حالی که ما معتقدیم، اگر همین االن دولت ب ۱۷۰۰زراعی جدید 

رسد. در حالی که تومان می ۲۵۰۰تومان بابت آن بپردازد که با محاسبه هزینه حمل و نقل به کیلویی  ۲۲۰۰وارد کند باید کیلویی 

جویی در ارز میلیون تن گندم ضرب کنید، ببینید چه صرفه ۹تومان خریدند که اگر این رقم را در  ۱۳۰۰امسال گندم را از کشاورز 

پذیریم نمیاند، افزود: ما شده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه کشاورزان مظلوم واقع .شده است کشور

های ولت اولویتاگر قرار است د .های مختلف به کشاورز بگوید تولید نکن تا ما وارد کنیمهای پشت پرده به روشکه دست

  .ت اش راهکارهای خروج ارز از کشور باشدخود را اعالم کند، باید اولوی

 ۲۲۰۰ایم باید نرخ خرید تضمینی گندم برای سال جدید معادل گندم خارجی یعنی کیلویی زاده بر این نکته تاکید کرد: گفتهپاپی

و هم مانع از خروج کنند تومان در نظر گرفته شود و شورای اقتصاد هم باید به این مهم که کشاورزان هم معیشت جامعه را تامین می

سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم به جای آنکه شهریور ماه  ۲به گزارش خبرنگار فارس، طی  .اند توجه کنندارز از کشور شده

اعالم شود، تا زمستان یعنی چند ماه پس از شروع کشت گندم اعالم نشد؛ مضاف بر آنکه طبق قانون مصوب مجلس باید نرخ خرید 

 ۲ طی عمل در که اتفاقی. شود اعالم ماه شهریور ت استراتژیک از جمله گندم هر سال مطابق با نرخ تورم و تا پایانتضمینی محصوال

 .نشد محقق گذشته سال

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۳۰۰۰۴۶۹/%D۸%B۹%D۸%AF 
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 خرید تضمینی
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۳ : تاریخ

 تومان/ تنظیم بازار محصوالت کشاورزی رها شده است  ۱۸۰۰پیشنهاد افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به 

زاده بعد ازظهر امروز در نشست خبری با انتقاد از عملکرد دولت در به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدشفیع ملک

در سالی که از سوی رهبر معظم انقالب سال تولید و حمایت از کاالی  تعیین نرخ خرید تضمینی گندم خاطرنشان کرد: مورد نحوه

ایرانی نامگذاری شده مسئوالن باید در راستای سربلندی و عزت ایران اسالمی گام بردارند و طبق قانون مصوب مجلس این وظیفه 

رماه هر سال نرخ خرید تضمینی را مشخص کرده و به دولت اعالم کند و شورای اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی است که تا پایان تی

 .گیری کشاورزان به جامعه کشاورزی اعالم کندنیز تا پایان شهریورماه نرخ نهایی را برای تصمیم

ضمینی را برخالف قانون وی به صراحت گفت که طی دو سه سال اخیر عمالً دولت و شورای اقتصاد با تأخیر چند ماهه نرخ خرید ت

 . تر آنکه سال گذشته حتی ریالی به نرخ خرید تضمینی گندم اضافه نشده استاعالم کرده است و جالب

زاده به عنوان نماینده نظام صنفی کشاورزی کشور به وضعیت خرید تضمینی گندم طی دو سه سال اخیر اشاره کرد و گفت: در ملک

تومان رسید، در صورتی که در  ۱۳۰۰درصد افزایش به  ۲.۲با  ۹۶-۹۵تومان بود که در سال  ۱۲۷۰نرخ گندم  ۹۵-۹۴سال زراعی 

هم ریالی قیمت تضمینی گندم را افزایش  ۹۷-۹۶درصد بود. در سال  ۹.۵همان سال میزان تورمی که خود دولت آن را اعالم کرد 

گندم را داده بود که این موضوع ضربه سنگینی به بخش  درصدی نرخ۱۰ندادند، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد افزایش 

یمی کاران به دلیل شرایط اقلرئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور خاطرنشان کرد: اکثر گندم.کشاورزی کشور وارد کرد

والت شند و یا محصو منابع آب و خاک محکوم به کشت گندم هستند، چرا که ممکن است تخصص کشت محصول دیگری را نداشته با

 .کنندبر بوده که با توجه به وضعیت آب و اجرای الگوی کشت کشاورزان در کشت برخی محصوالت خودداری میآب

بینید های آینده هشدار داد و گفت: اگر میوی در مورد کاهش سطح زیر کشت گندم در کشور و نگرانی نسبت به این محصول در سال

فروش آن به دولت اتفاق افتاده، به این معنا نیست که سطح زیر کشت کاهش نیافته، بلکه به دلیل میلیون تن برداشت گندم و  ۹

های غربی کشور از جمله کردستان وری را در هکتار باال برده و یا افزایش بارندگی در استانهای مرغوب که میزان بهرهاستفاده از نهاده

را کرده است به عنوان مثال رقمی از بذر گندم با نام سیروان بین کشاورزان توزیع  بوده است که افزایش تولید جبران سطح زیر کشت

 .تن در هکتار هم رسیده است ۱۶ایم که از سه تن از هکتار هشت تن برداشت کرده که در شهرستان مرودشت این رقم به کرده

ه ضرورت ایجاد سامانه جامعی برای داشتن رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش دیگری از سخنان خود ب

برداری، تولید و سطح زیر کشت محصوالت مختلف کشاورزی از جمله گندم اشاره کرد و افزود: هنوز اطالعات کامل از میزان بهره

ندمی است دهد، از میزان گسامانه جامعی در این حوزه در کشور نداریم و آماری که دولت از سطح زیر کشت یا برداشت گندم می

کردند خواهی بعضی دالالن مربوط به گندم سال گذشته بوده که فکر میشود که بعید نیست، به دلیل زیادهکه روانه مراکز خرید می

توسط نظام صنفی کشاورزی « سَبَک»برداری کشاورزی با نام مخفف وی به ایجاد سامانه جامع بهره.رودامسال قیمت گندم باال می

برداری و میزان تولید حکایت دارد و برداران نوع بهرهبخشی است که از تعداد بهرهت: وظیفه اصلی این سامانه هویتاشاره کرد و گف

آزمایی از طریق جهاد کشاورزی هر منطقه اسناد ملکی شود، بلکه راستیدیگر براساس خوداظهاری کشاورزان اطالعاتی ثبت نمی

 .گیردام صورت میتیاس و یوایهای جیکشاورز و کارشناسی براساس نقشه

زاده از نهایی شدن این سامانه جامع در استان مازندران خبر داد و گفت: کارهای اجرایی چهار استان دیگر از جمله خراسان ملک

صفهان و های اشود و استانرضوی، شمالی، هرمزگان و استان مرکزی نیز در حال انجام است که تا شهریورماه وارد مدار فعالیت می

ها توسط نظام صنفی کشاورزی به عنوان نماینده بخش خصوصی انجام فارس هم تا پایان سال تکمیل خواهد شد که تمام این سامانه
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گفت: با توجه به دو تا سه برابر  ۹۸-۹۷وی همچنین در مورد قیمت کارشناسی شده خرید تضمینی گندم برای سال زراعی .شودمی

آالت کشاورزی قیمت کیلویی درصدی هزینه ماشین ۴۰تا  ۳۰از جمله کود و سم و از جمله افزایش  هاشدن قیمت برخی نهاده

شود، اما به شرط آنکه شورای اقتصاد این نرخ را هرچه زودتر و قبل از زمان آغاز کشت اعالم کند تا کشاورز تومان پیشنهاد می ۱۸۰۰

معلوم نیست این  :تنظیم محصوالت کشاورزی وضعیت مشخصی ندارد، گفتوی همچنین با انتقاد از اینکه .بتواند تصمیم بگیرد

الزم را برای اجرای  مسئله چه زمانی قرار است حل شود، اگر دولت قانون تمرکز را قبول دارد وزارت جهاد کشاورزی باید زیرساخت

ر یم، نه آنکه رئیس کارگروه آرد و نان کشواین مهم داشته باشد تا در چند سال آینده شاهد تثبیت قیمت در محصوالت کشاورزی باش

اش هیچ نقشی نداشته باشد و دالالن در این میان بازار وزیر صنعت باشد و وزارت جهاد کشاورزی در تعیین محصوالت زیرمجموعه

 ۷۰۰ر کیلویی رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزود: به عنوان مثال سیب درختی را از باغدا. را در دست بگیرند

فروشند و فاصله قیمتی از تولید تا مصرف بسیار زیاد است، در حالی که قرار بود تا وزارت هزار تومان می ۷خرند و در بازار تومان می

کاران هم گفت: زاده در مورد آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمملک.اندازی کندجهاد کشاورزی زنجیره ارزش و تولید را راه

درصد آن یعنی چیزی  ۶۳کاران خریداری شده که تاکنون هزار میلیارد تومان از گندم ۱۲میلیون تن گندم به ارزش حدود  ۹ امسال

 .هزار میلیارد تومان آن تا دو هفته آینده پرداخت خواهد شد ۴میلیارد تومان پرداخت شده و بیش از  ۷۵۰۰حدود 

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۳۰۰۰۹۱۳/%D۹%BE%DB 
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 خرید تضمینی 
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۷ : تاریخ

 میلیارد تومان پول گندمکاران پرداخت شد  ۵۰۰هزار و  ۷میلیون تن گندم/  ۹.۳خرید تضمینی 

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در کشور اظهار سید مومن نیافر در گفت

خریداری شده میلیارد تومان از گندمکاران سراسر کشور  ۳۰۰هزار و  ۱۲هزار تن گندم به ارزش  ۳۰۰میلیون و  ۹داشت: تاکنون 

  .میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است ۵۰۰هزار و  ۷درصد بهای گندم به ارزش  ۶۲وی خاطرنشان کرد:  .است

هزار تن، کردستان یک میلیون تن و استان  ۱۳۱وی بیشترین حجم خرید گندم را به ترتیب از استان خوزستان با یک میلیون و 

 .هزار تن اعالم کرد ۹۳۰گلستان با 

ها در کشور ولی میزان برداشت گندم در برخی استانها به ویژه استانهای درصدی بارش ۳۱با وجود کاهش  به گزارش خبرنگار فارس،

  .سردسیر، غربی و شمال غرب کشور افزایش داشته است

rsnews.com/news/https://www.fa۱۳۹۷۰۶۰۷۰۰۰۲۳۴/%D۸%AE%D۸%B۱%DB 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۳تاریخ: 

 تومان اعالم شد ۱۸۰۰نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم 

 .تومان است ۱۸۰۰زاده گفت: قیمت پیشنهادی ما برای نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری ملک

زاده رئیس نظام صنفی ، محمد شفیع ملکگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

نرخ خرید تضمینی ری امروز عصر برگزار شد، با اشاره به ضرورت اعالم به موقع کشاورزی و منابع طبیعی کشور در نشست خب

تردید در سالی که از سوی رهبر معظم انقالب سال تولید و حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده است، همه ، اظهار کرد: بیگندم

وری، وزارت جهاد کشاورزی زود: براساس قانون افزایش بهرهوی اف.مسئوالن در راستای سربلندی و عزت ایران اسالمی باید گام بردارند

تا پایان تیرماه هرسال موظف است، نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را به دولت اعالم کند تا شورای اقتصاد پس 

زاده با انتقاد از تأخیر دولت ملک.های الزم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را قبل از شروع سال زراعی اعالم کنداز بررسی

متأسفانه نرخ خرید تضمینی گندم با تأخیر  ۹۶_۹۷در سه سال گذشته در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم، گفت: در سال زراعی 

ماه همزمان با برداشت گندم اعالم شد که این امر در کنار ثبات نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۷بیش از 

این مقام مسئول با بیان اینکه برخی از کشاورزان محکوم به کاشت گندم هستند، افزود: متأسفانه .به سنگینی به کشاورزان وارد کردضر

ای جز کشت گندم ندارند و این در حالی است برخی کشاورزان به سبب شرایط اقلیمی و نبود تخصص در کشت دیگر محصوالت چاره

لطفی داشته است و همین موضوع موجب شده تا برخی از تولیدکنندگان به سمت و گندمکاران کم های اخیر بهکه دولت در سال

رو هستیم، روی آورند و این در حالی است که با اعالم نرخ به بست و محصوالتی که با مازاد تولید روبهسوی کشت محصوالت آب

رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: در سال زراعی جاری .گیری مطلوب کشاورزان هستیمموقع محصوالت کشاورزی شاهد تصمیم

های نوین آبیاری، های روز، روشوری در سطح به سبب عواملی همچون استفاده از تکنولوژیرغم کاهش سطح زیر کشت، بهرهعلی

وی با انتقاد از .ده استتن در هکتار رسی ۱۶مکانیزاسیون و نوع بذر مصرفی افزایش داشته است، به طوری که در برخی مناطق به 

میزان  برداران، نوع فعالیت وبرداران در کشور، گفت: متأسفانه بانک اطالعاتی دقیقی از تعداد بهرهنبود بانک اطالعاتی دقیق از بهره

رورت افزایش زاده در مورد ضملک.برداری آنها در کشور نداریم و همین امر منجر به سوءاستفاده برخی افراد و دالالن شده استبهره

اظهار کرد: بر اساس آنالیزهای انجام شده میانگین قیمتی  ۹۷_۹۸در سال زراعی  تورمنرخ خرید تضمینی گندم متناسب با میزان 

درصدی و  ۴۰تا  ۳۰آالت با افزایش های ماشینتومان است، چرا که هزینه ۱۸۰۰که امروز می توان برای گندم اعالم کرد حداقل 

 .برابر رشد داشته است که این موضوع تأثیر مستقیمی در هزینه تمام شده تولید دارد ۳تا  ۲ها سموم و سایر هزینه

 درصد مطالبات کندمکاران پرداخت شد ۶۳بیش از 

درصد مطالبات کشاورزانی که تا  ۵۰درصد مطالبات کندمکاران خبر داد و گفت: براساس آخرین آمار  ۶۳وی از پرداخت بیش از 

مرداد گندم تولیدی خود را تحویل دادند، پرداخت شده است ضمن آنکه تا پایان خرداد با کشاورزان به طور کامل تسویه  ۲۸تاریخ 

که آیا با وجود عدم برنامه دولت برای افزایش قیمت نان این  باشگاه خبرنگاران جوان زاده در پاسخ به سوالملک.حساب شده است

 ۹۸_۹۷احتمال وجود دارد که نرخ خرید تضمینی گندم تغییری نداشته باشد، بیان کرد: ثبات نرخ خرید تضمینی در سال زراعی 

تر از کشاورزان نیست چرا که هدف دولت رضایتمندی مصرف کنندگان است و برای جلب کوتاه دور از انتظار نیست چرا که دیواری

شود، کما اینکه نرخ محصوالت کشاورزی مطابق با سایر رضایت مصرف کنندگان در شرایط کنونی اقتصاد از حق کشاورز زده می

زار را ناشی از عوامل واسطه و عدم مدیریت مسئوالن وی افزایش قیمت محصوالت کشاورزی در با.کاالها افزایش پیدا نکرده است

گرچه مندند، بیان کرد: ارئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه نانوایان نسبت به افزایش قیمت نان گالیه.دولتی اعالم کرد
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همانگونه که در سال زراعی مصرف کنندگان نسبت به افزایش نرخ نان معترضند اما تاوان این موضوع را نباید کشاورزان بدهند، 

به گفته وی، عدم افزایش نرخ خرید تضمینی .های تولید، نرخ خرید تضمینی گندم تغییری نداشته استرغم افزایش هزینهگذشته علی

وی در بخش دیگر سخنان .کندمطابق با تورم، ضربه مهلکی به امنیت غذایی و خودکفایی گندم وارد می ۹۸_۹۷گندم در سال زراعی 

اندازی سامانه جامع بهره برداران بخش کشاورزی خبر داد و گفت: وظیفه اصلی نظام صنفی هویت بخشی به کشاورزان در ود از راهخ

های کشاورزی از جمله زراعت، باغداری، دام و طیور، شیالت، منابع طبیعی، ماشین آالت و غیره است بطوریکه تمامی تمامی زیربخش

بهره برداران از جمله میزان تولید، سطح زیر کشت و میزان اراضی و باغات براساس راستی آزمایی و تأییدیه  اطالعات آمار و ارقام این

زاده با اشاره به اینکه سامانه جامع بهره برداران بخش کشاورزی در استان ملک.شوداز وزارت حهاد کشاورزی در سامانه ثبت می

های آماری کشاورزان استان های خراسان شمالی و رضوی، مرکزی و هرمزگان و دادهمازندران اجرا شده است، بیان کرد: اطالعات 

به گفته این مقام مسئول، تا پایان سال این سامانه در استان .شوداستان اجرا می ۴وارد سامانه شده است و تا پایان شهریور در این 

ع طبیعی کشور ادامه داد: با حمایت دولت در قانون تمرکز رئیس نظام صنفی کشاورزی و مناب.های فارس و اصفهان اجرا خواهد شد

توان امیدوار بود که در چند سال آینده قیمت محصوالت به ثبات خواهد ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی میو حمایت از زیرساخت

د یم در حالیکه با ایجاد زنجیره تولیرغم اجرای قانون تمرکز شاهد مسئولیت برخی امور خارج از وزارتخانه هسترسید اما متاسفانه علی

وی در پایان با انتقاد از این موضوع که کشاورزان در تعیین قیمت نقشی ندارند،  .و ارزش، تصمیم گیرنده یک دستگاه واحد خواهد بود

و  صوالت تولیدیتصریح کرد: با وجود زحمات فراوان تولید، اما کشاورزان در تعیین قیمت محصول نقشی ندارند و تنها دالالن مح

 .شود تا کشاورزان به سهم خود نرسندکنند و در نهایت این امر موجب میگذاری میدسترنج کشاورزان را در بازار قیمت

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۴۴۲۷۱/%D۹%۸۶%D۸%B۱% 
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
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 روغن
 فودپرس ۱۳۹۷شهریور ماه  ۳شنبه 

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی هیات مدیره جدید خود را شناخت

 یاته اعضای تعیین منظور به ایران نباتی روغن صادرکنندگان و تولیدکنندگان اتحادیه عمومی مجمع -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران،دراین .شد برگزار مالی صورتهای و عملکرد گزارش تایید و مدیره

رش عملکرد و مجمع که اکثریت اعضا و نماینده اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران حضور داشتند پس از تایید گزا

 :صورتهای مالی انتخابات هیات مدیره و بازرس برگزار شد و پس از رای گیری و شمارش آراء افراد زیر برگزیده شدند

 عبدالرحیم گلستانی:اعضای هیات مدیره

 محمود شه رضایی

 محمدرضا شمس

 علی فاضلی

 حسن حاجوی

 ذبیح ا... فرشتیان

 امیر هوشنگ بیرشک

 :دیرهاعضای علی البدل هیات م

 (موسوی )علی البدل

 (شعفی )علی البدل

 قاسم روزبه:بازرس

 :بازرس علی البدل

 رامشک

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۲۱fc۸۵۹۶۳c۱a۴eec۹eec۹ 
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 زعفران
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 زیتون
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷شهریور ماه  ۳شنبه 

 درمان کم خونی با نوشیدنی تابستانی 

یک محقق و پژوهشگر طب سنتی مصرف نوعی شربت تابستانی را در زیبا شدن چهره فرزند در دوران بارداری و درمان  <غذا و تغذیه

،  B۱ ،B۲ ،B۳ ،B۵ ،B۶ مانند B های، گروه ویتامین A  ،C  ،E  ،K هایانواع ویتامینشربت گالبی حاوی .کم خونی موثر دانست

کربوهیدرات، فیبر، پروتئین، قند مانند کلوگز، ساکاروز و فروکتوز، فوالت، کولین، کلسیم، آهن، سدیم، پتاسیم، منیزیم، فسفر، روی، 

برای بررسی خواص .ها استها و سیانیدینانند فالونوئیدها، آنتوسیانیناکسیدان ممس، منگنز، سلنیوم، اسید سیتریک و فولیک، آنتی

گو کردیم وشربت گالبی و اینکه مصرف این شربت برای چه افرادی مفید است، با حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی گفت

 .خوانیدکه در ادامه مشروح آن را می

 ترین خواص شربت گالبیمهم

ترین خواص شربت گالبی اظهار کرد: این درباره مهم (Traditional medicine)پژوهشگر طب سنتیحیدر عظمایی محقق و 

ها به کند؛ این رادیکالهای آزاد را نابود میها رادیکالها و آنتوسیانین، فالونوئید A  ،C  ،E هایشربت به علت داشتن ویتامین

ها به ویژه سرطان روده های مختلف و انواع سرطانبدن را در برابر بیماریزنند؛ شربت گالبی همچنین های بدنمان آسیب میسلول

وی درباره خواص دیگر شربت گالبی بیان کرد: این شربت به علت وجود اسید فولیک برای زنان باردار و .کندبزرگ محافظت می

محقق و پژوهشگر طب سنتی افزود: شربت این .کندجنینشان بسیار مفید است؛ شربت گالبی به زیبا شدن چهره نوزاد هم کمک می

های مغزی جلوگیری های قلبی و سکتهدهد و از بروز بیماریخون را کاهش می (Cholesterol)گالبی به علت داشتن فیبر، کلسترول

بی قند، عظمایی تأکید کرد: شربت گال.ها، هضم بهتر غذا و رفع یبوست داردکند؛ این شربت نقشی مؤثر در عملکرد بهتر رودهمی

م و از ها را محکها، مفاصل و دندانکند؛ این شربت به علت داشتن کلسیم، فسفر و منیزیم استخوانفشار و چربی خون را کنترل می

زرگ های کیسه صفرا، التهاب روده بکند؛ شربت گالبی تأثیری چشمگیر در بهبود بیماریبروز پوکی استخوان در افراد جلوگیری می

وی تصریح کرد: شربت گالبی نقشی مؤثر در کاهش تب و رفع گرمازدگی دارد و .یت )التهاب مفاصل( و نقرس دارد)کولیت(، آرتر

این محقق و پژوهشگر طب سنتی گفت: شربت گالبی تأثیری چشمگیر در کاهش وزن .برای مبتالیان به تنگی نفس بسیار مفید است

 .کندحاوی فیبر فراوان است بنابراین مصرف آن قبل از غذا اشتها را کنترل می افراد دارد، زیرا کالری و چربی کمی دارد؛ این شربت

 .عظمایی یادآوری کرد: شربت گالبی نقشی مؤثر در بهبود گردش خون، رفع کم خونی، تقویت بینایی و شادابی پوست و مو دارد

 (مواد الزم برای تهیه شربت گالبی )چهار تا پنج نفر

 عدد چهار                                        گالبی رسیده

 ۱۰                                                           یخغذاخوری قاشق چهار                                                      عسل

طرز غذاخوری قاشق سه                                 لیوانآب لیموترش تازه ۶ تا پنج                                                         تکهآب

های خرد شده را داخل مخلوط گالبی -.ها را جدا و با پوست خُرد کنیدهای آنها را به خوبی شسته، هستهگالبی -هیه شربت گالبی

 ۲مواد مخلوط شده را داخل لیوان بریزید و به آن  -.وط کنیدمواد را به خوبی مخل -.ن بریزید، عسل و آب را هم به آنها اضافه کنید

توان شربت گالبی را می -.شربت را به خوبی هم بزنید سپس آن را میل کنید -.ا سه تکه یخ و مقداری آب لیموترش تازه بیفزایید

ل مخلوط کن بریزید و پس از مخلوط توانید همه مواد را با هم داخبرای تهیه شربت گالبی همچنین می -.لیوان مصرف کرد ۲وزانه 

  .شدن مواد، شربت را میل کنید

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۳f۴bd۱۲f۹۶۷c۴۳۸۲۸۲۷bd۹۴۹۰f۴۳ 
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 رسالمت
 فودپرس ۱۳۹۷شهریور ماه  6سه شنبه 

 میوه کبدتان را از نو می سازداین 

 .مطالعه جدید آشکار ساخته است با شیوه طبیعی می توان از بدن در مقابل بیماری کبدچرب غیرالکلی حفاظت کرد <غذا و تغذیه 

که در  pyrroloquinoline quinine (PQQ)به گزارش شفا آنالین:محققان دریافته اند که آنتی اکسیدان متداول موسوم به 

بسیاری از مواد خوراکی نظیر کیوی و همچنین شیرسینه انسان یافت می شود، از موش ها در مقابل بیماری کبدی حفاظت  خاک و

داده شد، نوزاد آنها در مقابل ابتال  PQQ محققان متوجه شدند زمانیکه به موش های مادر چاق در طول بارداری و شیردهی.می کند

ش ها را قبل از بدنیا آوردن نوزادشان با رژیم غذایی پرچرب به سبک غرب تغذیه کردند که محققان مو.ه عالئم کبد چرب مصون بود

هفته، دانشمندان در آب آشامیدنی هردو گروه  ۲۰منجر به تولد نوزادی با احتمال باالی ابتال به کبد چرب غیرالکلی شد. در طول 

ما دریافتیم نوزادان متولدشده از مادران چاق در »باره می گوید: کارن جونشر، سرپرست تیم تحقیق، در این .افزودند PQQ آزمایشی

سال مبتال به  ۱۸طول زندگی شان در معرض بیشتر ابتال به کبدچرب غیرالکلی بودند و در حقیقت یک سوم کودکان چاق زیر 

به مادران در طول بارداری ما متوجه شدیم دادن آنتی اکسیدان طبیعی »وی در ادامه توضیح داد: «.کبدچرب تشخیص داده نشدند

 وکیل ملت«و شیردهی می تواند از ابتالی نوزاد به کبدچرب غیرالکلی پیشگیری کند.

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۸۰e۵۶۶۵۷f۷۵d۴d۴a۸f۵۰ 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۷ : تاریخ

 میلیون دالر را گرفت  ۴۰تولید تیالپیا جلوی خروج 

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، محمد پورکاظمی امروز در نشست خبری آخرین اقدامات انجام شده توسط موسسه 

د ترین مراکز تحقیقاتی کشور است که قدمتی صموسسه به عنوان یکی از قدیمیتحقیقات علوم شیالت را تشریح کرد و گفت: این 

  .ها فعال استیافته ذخایر ژنتیکی و ترویج انتقال، نظارت، پایش،ساله دارد و در بخشهای مختلف فناوری، پژوهش

 نوع ماهی بومی کشور ۴پرورش در قفس 

دریای جنوب و دریای خزر از اهداف مهم برشمرد و گفت: پرورش ماهی در وی پایش و رصد مستمر پرورش ماهی در قفس را در 

 قفس صنعت نوپایی است و تالش ما این است که به تولید و پرورش ماهیان بومی کشور کمک کنیم. به عنوان مثال دوگونه ماهی

ماهی ار قرار گرفته و برای پرورش در قفس با مشارکت بخش خصوصی در دستور ک در دریای خزر« آزاد»و ماهی « سوف»

  .نیز برای پرورش مدنظر است های جنوبدر آب «باس و سوکالسی»

 هزار جفت میگوی مولد ۳تولید 

هزار  ۶۸رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالت کشور همچنین به دستیابی تکنولوژی تکثیر ماهی سوبیتی و شانک اشاره کرد و افزود:

گزین شده که عاری از هزار جفت میگوی مولد به ۳صوصی داده شده است؛ همچنین قطعه از این ماهیان تولید و به بخش خ

درصد از نیاز میگوی مولد کشور را تامین کرده که سرعت رشد مناسبی هم دارد و بنا  ۱۰های ژنتیکی است و از این طریق بیماری

درصد مولد میگو در داخل کشور  ۱۰۰ر درازمدت درصد میگوی مولد را خودمان تولید کنیم و د ۴۰تا  ۳۰،  ۹۷داریم تا در سال 

  .تهیه شود

 تولید تخم چشم زده قزل آالی رنگین کمان

هزار میلیارد تومان اشاره کرد و  ۳گذاری کمان( در مرکز تنکابن با سرمایهرنگین)اف پیآالی اسپورکاظمی همچنین از تولید قزل

ه آوری کردیم و بمپزشکی تایید کرده بود و عاری از هرگونه بیماری بودند جمعگفت: جمعیت پایه را از بین مراکزی که سازمان دا

ا آالی رنگین کمان رماهی بارور قزلزده و بچهاندازی کردیم که در کنار این تخم چشمعنوان اولین مرکز پایلوت آن را در تنکابن راه

  .بنیان عرضه کردیمشهم با سالمت باال و دارای شناسنامه ژنتیکی به عنوان محصولی دان

 اصالح نژادی کپور، قزل آال و میگوی وانامی

ایم که سه گونه اقتصادی آبزیان اصالح شود که یکی کپور معمولی است که گذاری کردههدف ۹۷وی این را هم گفت که در سال 

 است که با همکاری فائو و کارشناسان االهزار تخم چشم زده ماهی تاتار کپور را از مجارستان وارد کردیم پس از آن ماهی قزل 500

نروژی اصالح آن در دستور کار قرار دارد و دیگر اصالح نژاد میگوی وانامی است که با استفاده از اساتید برجسته برزیلی که اصالح 

  .کشور را تجربه دارند این کار هم در حال انجام است ۸نژاد 

 بروز ها،آب آلودگی ذخایر، وضعیت پایش و رصد برای ایستگاه ۲۸۵ استقرار  زرئیس موسسه تحقیقات علوم شیالت کشور همچنین ا

 را بزیانآ گونه ۲۰۰ هاایستگاه این: گفت و داد خبر خزر دریای و عمان دریای فارس، خلیج هایآب در موارد سایر و آبزیان جنسی

کنند و در چند سال اخیر سه شناور پژوهشی جدید ها را بررسی میو پارامترهای آب ، رسوب، پالنکتون و آالینده کرده گیرینمونه

  .در خوزستان و بوشهر افزوده شده که مجهز به اتاق آزمایشگاهی و آنالیزور هستند 

 استان غیرساحلی ۴تولید تیالپیا در 
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 جنوبی، خراسان یزد، جمله از غیرساحلی استان ۴: گفت  استان کشور اشاره کردو ۴پورکاظمی همچنین به تولید ماهی تیالپیا در 

 تخراس هکتار هر ازای به که اندکرده آغاز را ماهی نوع این پرورش ندارند دسترسی هاآبراه و طبیعی اکوسیستم به که قم و سمنان

میلیون دالر ارز از کشور خارج  ۴۰هزار تن فیله تیالپیا  ۱۶ ساالنه این از پیش که شودمی برداشت تیالپیا تا ۲۰۰ تا ۱۵۰ پرورشی

  .کردمی

وی همچنین از تدوین طرحی برای استفاده از ماهی موتو، ساردین و فانوس ماهی در جنوب و ماهی کیلکا در شمال کشور که دارای 

قیمتی برای سبد خانوار تهیه ا غذاهای متنوع و ارزانهبنا داریم تا از این گونه ماهی :قیمت هستند خبر داد و گفت های ارزانفرآورده

  .کنیم

 تولید داخلی سه واکسن آبزیان

خبر داد و گفت:  (اسپات افزار پایش بیماری لکه سفید میگو )وایترئیس موسسه تحقیقات علوم شیالت کشور همچنین از تولید نرم

سازی رازی برای تولید سه واکسن علیه بیماری همکاری با سرمبزیان،دستیابی به زیست فناوری پرورش ماهی سوف ایجاد ژن آ

شیرین در مزارع پرورشی با همکاری بخش خصوصی از دیگر کارهای مهمی است که در این ویروسی آبزیان و تولید خرچنگ دراز آب

  .موسسه انجام شده است

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۷۰۰۰۷۵۵/%D۸%AA%D۹% 
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 شیالت
 ایران اکونا - ۱۳۹۷شهریور / /  ۰۴یکشنبه , 

 فارسخلیجتوضیح سازمان شیالت درباره فعالیت صیادان چینی در 

 .سازمان شیالت ایران درباره فعالیت صیادان چینی در خلیج فارس توضیحاتی اعالم کرد

 توضیحاتی به نقل از« صیادان چینی در حال جارو کردن منابع خلیج فارس هستند»سازمان شیالت ایران درباره مطلبی با عنوان 

 :رائه کرده که بدین شرح استمعاون صید و بنادر ماهیگیری این سازمان ا -شاپور کاکولکی 

که سایز کوچک  Benthosema pterotumبا نام علمی  Lante fish صید این کشتی برای گونه فانوس ماهیان یا -۱

 .پنج گرم و همچنین عمر کوتاه حدود یک سال دارد، است -متر( و وزن چهار )حداکثر هفت سانتی

ای و در حجم زیاد در مناطق شود که سریع الرشد بوده و به صورت گلههمچنین صید این کشتی برای گونه فانوس ماهیان انجام می

صیادان سنتی( که )کنند و امکان صید این ماهی با شناورهای کالس لنج و قایق متر دریای عمان زیست می ۲۰۰عمیق بیش از 

دهند، وجود ندارد؛ بنابراین این نوع صید تداخلی با صید خرد ندارد و تنها به روش صید ترال میبردار سنتی را تشکیل جامعه بهره

 .پذیر استهای عمیق امکانهای توانمند با برداشت از آبآبی توسط کشتیمیان

 .واهد رفتاین آبزی و عمر کوتاهش، در صورت عدم برداشت به صورت طبیعی از بین خ از سوی دیگر باتوجه به بیولوژی

رساند که در حال حاضر های سرزمینی جمهوری اسالمی ایران به آگاهی میهای خارجی صیادی در آبدر خصوص حضور کشتی -۲

های تحت حاکمیت جمهوری اسالمی ایران، پرچم ایرانی داشته که با دریافت گواهینامه ثبت های صیادی فعال در آبتمامی کشتی

مند در چارچوب مقررات مشغول هستند و خبر دی و مجوز صید از شیالت به فعالیت صیادی ضابطهاز سازمان بنادر و دریانور

 .تواند مکان تامین شناورها خارج از کشور بوده باشدشناورهای چینی در صیادی ایران کامال غیرمستند و احتماال می

رانی فعال در این زمینه اقدم به اجاره به شرط تملیک های ایرساند تعدادی از شرکتدر مورد حضور کارگران خارجی به اطالع می

 ۲۰شناورهای خارجی همراه خدمه مربوطه کردند و طبق آیین نامه مدیریت صید فانوس ماهیان در راستای بومی سازی، باید ساالنه 

های آموزشی ، پس از گذراندن دورههای الزم در این زمینهدرصد از خدمه خود را با نیروی کار ایرانی جابجا کنند که باتوجه به مهارت

 .ها در حال انجام استتوسط داوطلبان، کار در این کشتی

http://iranecona.com/۸۶۴۳۳/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۸%B۶%DB% 
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 شیالت
 ایران اکونا - ۱۳۹۷شهریور / /  ۰۶سه شنبه , 

 ها درباره صید غیرمجازبا اشاره به بررسی

 های چینی قرارداد بستند؟های ایرانی با کشتیداوودی: باید مشخص شود کدام شرکت

ه در جلسه های چینی گفت کیک عضو کمیسیون کشاورزی در رابطه با پیگیری کمیسیون پیرامون صید غیرمجاز ماهی توسط کشتی

های دقیقی پیرامون این موضوع صورت بگیرد. نظر کمیسیون بر این است که ابتدا مشخص شود شد بررسی کمیسیون، قرار بر این

 های خارجی قرارداد بستند؟های ایرانی با کشتیها با کدام کشور است؟ یا کدام شرکتمالکیت این کشتی

ها اظهار کرد: بر اساس اطالعات واصله این کشتیهای چینی در خلیج فارس یوسف داوودی ، با اشاره به موضوع صید غیرمجاز کشتی

این نوع صید به  .پردازنداندازند و به صورت جارویی به صید ماهی میکنند، یعنی تورهایشان را پایین میبه شکل ترال صید می

ند، اما از حد مجاز متر صید کن ۸۰یا  ۷۰، ۴۰، ۳۰وی ادامه داد: اینها باید در عمق .کندمحیط زیست آب صدمه اساسی وارد می

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با .کندتر رفته که این مساله به محیط زیست آب اشکاالت اساسی وارد میپایین

بیان اینکه جلسه روز یکشنبه کمیسیون کشاورزی درباره این موضوع و با حضور تعدادی از صیادان جنوب کشور برگزار شد، تصریح 

ا کدام ها ببر این شد که همه این مسائل و موارد مورد بررسی قرار گیرد و کنترل شود. این مساله که مالکیت این کشتی کرد: قرار

 .های خارجی قرارداد بستند، باید مشخص شودهای ایرانی با کشتیکه کدام شرکتکشور است یا این

ه آوری کرده و این قضیه را بن شد که کمیسیون اطالعات را جمعداوودی در پایان گفت: در جلسه روز یکشنبه کمیسیون قرار بر ای

 .های مختلف ماهی را به همراه داردطور دقیق پیگیری کند، چون این قضیه، قضیه حساسی است و امکان نابودی گونه

http://iranecona.com/۸۶۵۱۹/%D۸%AF%D۸%A۷%D۹%۸۸%D۹%۸۸% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۷شهریور  ۰۱تاریخ: 

 ای بیش نیستاحتکار کره شایعه

ار ها، موضوع احتکفروشگاهیک مقام مسئول گفت: با توجه به فراوانی کره در سطح بازار و ارائه محصول با تخفیف از سوی برخی 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلی رجبی رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی تهران در گفت.صحت ندارد

دهد که با کمبود و کسری در بازار مواجه از سوی برخی برندهای لبنی را تکذیب کرد و گفت: احتکار زمانی رخ می احتکار کره ،جوانخبرنگاران 

ها این محصول را با تخفیف به مشتریان خود شویم، این درحالی است که هم اکنون نه تنها کسری در عرضه کره نداریم بلکه برخی فروشگاه

 .کنندعرضه می

وی افزود: با وجود آنکه تاکنون گزارشی مبنی بر کمبود عرضه و کسری موجودی از سوی واحدهای صنفی به اتحادیه گزارش نشده 

 .ای بیش نیستاست، موضوع احتکار کره شایعه

 درصدی نرخ شیر خام ۹واقعی است/ انتقاد دامداران به افزایش  غیر لبنیات قیمت درصدی ۳۲ افزایش بیشتر بخوانید:

دانم این موضوع از کجا نشأت گرفته است؟ چرا که در شرایط کنونی شاهد کره در سطح بازار نمیبه گفته رجبی با توجه به فراوانی 

 .توزیع انبوه محصول از سوی تمامی برندهای لبنی هستیم

تواند عاملی برای احتکار این محصول نمی نرخ ارزرئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی در پاسخ به این سوال که آیا نوسان 

کند تی باشد، تصریح کرد: نوسان نرخ ارز تأثیری بر روند توزیع محصول نداشته است و موضوع احتکار تنها در شرایطی صدق میواردا

 .رو باشیمکه با کسری عرضه در مغازه ها روبه

https://www.yjc.ir/fa/news/۸۱۶۹۶۶۳/%D۸%A۷%D۸%AD%D۸% 
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 شیر و فرآورده ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۷شهریور / /  ۰۴یکشنبه , 

 کاهش حجم خریدتوافقی شیر

ای به وزیر صنعت و گمرک، خواستار لغو رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی طی نامه

 .شیرخشک شده است، گفت: این ممنوعیت ممکن است موجب قاچاق شود ممنوعیت صادرات

رخام همچنان ادامه دارد، اما حجم آن بسیار کاهش یافته است، اظهار داشت: شی توافقی خرید اینکه بیان با سیداحمد مقدسی

   .وجود نداردکنند و محصول مازاد چندانی کارخانجات لبنی در حال حاضر خود محصول دامداران را خریداری می

وی با اشاره به ممنوعیت صادرات شیرخشک از سوی وزارت صنعت، افزود: ما خواستار لغو این ممنوعیت هستیم و وزیر جهاد 

   .کشاورزی نیز در همین راستا، به وزیر صنعت و گمرک نامه نوشته و خواستار لغو آن شده است

رد: ممنوعیت واردات شیرخشک یکی از ابزارهایی است که صنایع لبنی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور تصریح ک

می تواند وزارت جهاد و تولیدکنندگان را کنترل کند؛ چرا که این امر موجب انباشت محصول در داخل و کاهش قیمت شیر خواهد 

   .مقدسی تاکید کرد: همچنین احتمال قاچاق این محصول به خارج از کشور وجود دارد  .شد

تومان( رضایت کافی ندارند، گفت:  ۱۵۷۰در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دامداران از نرخ اعالم شده برای شیرخام ) وی

این قیمت مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان نبوده و وزیر صنعت این قیمت را بدون امضای وزیر جهاد کشاورزی ابالغ 

تومان  ۱۷۵۹فعال بخش خصوصی، هم اکنون قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم شیرخام برای دامداران به گفته این   .کرده است

   .است و ابالغیه بدون امضای وزیر جهاد کشاورزی وجاهت ندارد

جاله تومان و کن ۱۳۰۰تا  ۱۲۸۰مقدسی درباره وضعیت بازار نهاده ها نیز افزود: هم اکنون هر کیلوگرم ذرت با کرایه حمل حدود 

  .تومان است؛ ضمن اینکه نهاده های مذکور با ارز دولتی وارد می شوند ۲۶۸۰سویا حدود 

http://iranecona.com/۸۶۴۳۹/%DA%A۹%D۸%A۷%D۹%۸۷%D۸%B۴ 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۵ : تاریخ

 قیمت محاسباتی گوشت گوسفند تازه وارداتی اعالم شد+جدول 

 ازرسیب و نظارت هدف با تولیدکنندگان، و کنندگانمصرف حمایت سازمان به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از

کارگروه  ۱۳۹۷.۶.۳مورخ  ۱۴۵۴۲۸.۶۰مند از ارز رسمی و در اجرای مصوبه شماره هدفمند بر قیمت و توزیع کاالهای اساسی بهره

هیأت وزیران، قیمت محاسباتی گوشت  ۹۷/۵/۱۶هـ مورخ  ۵۵۶۳۳. ت ۶۳۷۹۳نامه شماره تنظیم بازار و معطوف به مفاد تصویب

 .کننده به شرح جدول ذیل استبرای عرضه به مصرف گوسفند تازه وارداتی از مبادی مختلف

 (کننده/ کیلوگرم )تومانقیمت مصرف نام محصول مبدأ

 ()برای فروش به فله ۲۰۰هزار و  ۳۴معادل هر کیلوگرم   الشه وارداتی تحویل فرودگاه استرالیا

 37500  شقه  

 36500 شقه سردستنیم  

 38500 شقه راننیم  

 ۳۳۰۰۰بندی معادل هر کیلوگرم بسته الشه وارداتی تحویل درب واحد آسیای میانه

 49000 ران بشقابی  

 48000 کف دست یک کیلویی گوسفند  

 39800 راسته بشقابی با استخوان  

 61300 راسته ممتاز بدون استخوان  

 67500 فیله ممتاز  

 39800 گردن بشقابی  

 28500 گاه پاک شده بدون استخوانقلوه  

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۵۰۰۰۹۲۷/%D۹%۸۲%DB%۸C% 
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 صادرات و واردات  
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۴ : تاریخ

 فقره ثبت سفارش واردات کاال برای تخصیص ارز  ۳۲۰۰بررسی و تایید 

، بر اساس اطالعیه معاونت توسعه بازرگانی و صنایع رسانی وزارت جهاد کشاورزیپایگاه اطالع به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 

های باقی مانده به صورت شبانه روزی و در ایام کشاورزی، فعالیت مدیران و کارشناسان ذی ربط برای رسیدگی به ثبت سفارش

 .تعطیل ادامه دارد

فقره ثبت سفارش  ۳۲۰۰الم کرد:تاکنون بررسی و تایید بیش از معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی طی اطالعیه ای اع

 .کاالهای وارداتی برای تخصیص ارز انجام شده است

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۴۰۰۱۲۵۴/%D۸%A۸%D۸%B۱ 
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 صادرات و واردت
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۴ : تاریخ

 گردد میلیارد دالری پسته ایرانی/ گرانی میوه به سیستم داللی برمی ۱.۳صادرات 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدعلی طهماسبی بعدازظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت 

هزار تن محصوالت  ۷۰۵، ۹۶شده در این معاونت در بخش باغبانی و میوه اشاره کرد و گفت: در سال های انجامبرگزار شد، به فعالیت

 .رسدهزار تن می ۸۰۵این رقم به  ۹۷ماه ابتدای سال باغی صادر شده که با محاسبه سه 

وی بیشترین حجم صادرات را از نظر وزنی به سیب اختصاص داد و گفت: اما از نظر ارزشی پسته بیشترین حجم صادرات را داشته 

 .میلیون دالر در سال گذشته برای کشور ارزآوری داشته است ۳۰۰که یک میلیارد و 

ای از پسته به دلیل معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در مورد وضعیت بازار پسته کشور و این موضوع که بخش عمده

های بینیهزار تن پسته در کشور تولید شد که امسال طبق پیش ۲۸۷گرمازدگی و سرمازدگی از بین رفته گفت: سال گذشته 

های هزار هکتار باغ پسته در کشور وجود دارد و تقریباً در تمام استان ۴۶۰رسد. البته می هزار تن ۱۷۰بینانه ما این رقم به خوش

های دیگر ها به دلیل گرما یا سرمازدگی ریزش پسته داشته باشیم، در بخششود که اگر در بخشی از استانکشور پسته کشت می

هزار تومان رسیده و  ۱۰۰قیمت هر کیلوگرم پسته در بازار به طهماسبی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که .آیدپسته به عمل می

ای برای این وضعیت دارید، تصریح کرد: با تغییر وضعیت ارز زمینه برای صادرات بسیار فراهم شده و امیدواریم امسال چه برنامه

 ی ما کار درستی نیست، چراکه محصوالتبتوانیم صادرات خوبی در این حوزه داشته باشیم، مضاف بر اینکه دخالت در نظم بازار از سو

های محیطی هستند که تولیدشان سینوسی است که ممکن است وضعیت یک سال بهتر و یا یک سال بدتر کشاورزی تحت تنش

 وی در مورد قیمت پسته هم گفت: قیمت جهانی.باشد، اما برای اینکه بتوانیم برند پسته ایرانی را حفظ کنیم، صادرات را ادامه دهیم

 .شودگذاری میدالر قیمت ۱۲تا  ۸دالر اما پسته ایرانی  ۸پسته آمریکایی کیلویی 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه ظاهراً چین برای واردات پسته 

 .اتی پسته ایرانی استدرصدی پسته است، قطعاً این کار به نفع بازار صادر ۵۰آمریکا تعرفه 

های تابستانه در بازار گفت: اگر قیمت تولیدکننده و باغدار را با قیمتی که به دست طهماسبی همچنین در مورد افزایش قیمت میوه

 یبینید که قیمت میوه در هنگام تولید باال نیست، بلکه دلیل افزایش قیمت چند بار بارچرخانرسد، مقایسه کنیم میکننده میمصرف

توسط دالالن است و وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفته که روی زنجیره تولید تا مصرف میوه کار کند که این موضوع در مورد 

شود، در بندی نمیبندی سورتکه تشکل مشخصی در این حوزه نداریم و در تولید، بستهسیب و زعفران شکل گرفته اما از آنجایی

که در شرایط بحرانی بر همچون هندوانه و صادرات آنی همچنین در مورد کشت محصوالت آبو.نتیجه شاهد این مشکالت هستیم

که گونه پاسخ داد که هندوانه در تابستان به عنوان گزینه اصلی برخی مردم است، مضاف بر آنکم آبی کشور به صالح نیست، این

ر شود که هزینه زیادی دتیکی و آبیاری تیپ )نواری( کشت میبری زیاد است، اکنون با روش مالت پالسای که متهم به آبهندوانه

 .بری کمتری داشته باشدگونه محصوالت به گلخانه منتقل شود تا آبپی دارد. اما سیاست وزارتخانه این است که کشت این

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی همچنین به استفاده از روش سایبان برای برخی محصوالت درختی و باغی در راستای 

ها انجام شده که دار و انار این کار در برخی استاناکنون برای درختان هسته وری بیشتر اشاره کرد و افزود:کاهش مصرف آب و بهره

 .بینددرخت لطمه نمی شود،که کیفیت محصول حفظ میدر بر دارد و عالوه بر آن جویی آبیدرصد صرفه ۳۰

ی توانند به جهاد کشاورزخواهند از سایبان برای محصوالت درختی خود استفاده کنند، میطهماسبی این را هم گفت: باغدارانی که می

 .منطقه خود مراجعه کرده و برای گرفتن تسهیالت به بانک معرفی شوند
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وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد نقش تولید داخل در صنایع تبدیلی و صنایع غذایی کشور هم گفت: طبق جلساتی که 

درصد از نیاز این قشر وارداتی است و بقیه از محل تولید داخل تأمین  ۵ایم تنها با انجمن صنایع غذایی، پالپ و کنستانتره داشته

وری باالتری روز شود تا بتوانند محصول بهتری با بهرهباید تجهیزات صنایع تبدیلی و تکمیلی ما به شود. اما مشکل اینجاست کهمی

 .تولید کنند؛ چراکه بازدهی محصوالت باغی ما کمتر از محصوالت خارجی نیست

تولید، صادرات و قیمت  در بخش دیگری از این نشست حبیب رادفر مشاور معاون وزیر در امور باغبانی به آمار و ارقامی از وضعیت

مردادماه اعالم کرده به جز میوه و سبزی سایر محصوالت  ۲۶محصوالت باغبانی اشاره کرد و گفت: طبق گزارشی که بانک مرکزی 

میلیون تن ساالنه محصوالت باغبانی در کشور شامل انواع میوه،  ۲۲اند و این در حالی است که اساسی خانوار افزایش قیمت داشته

هزار تن  ۳۰۰گویند سرمازدگی سبب کاهش عرضه میوه شده، باید گفت ما سال گذشته شود و در پاسخ به آنهایی که میمی تولید

هزار تن سال گذشته آلبالو تولید شده که این  ۱۱۲گیرد و درصد از حجم تولید را در برمی ۱.۵ایم که گیالس در کشور تولید کرده

ها وی در مورد اختالف قیمت میوه از تولید تا مصرف گفت: این اختالف قیمت.گیر نیستکه چشمهزار تن رسیده  ۱۰۳رقم امسال به 

گردد و ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد، بلکه سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی باید بر این امر نظارت به سیستم داللی برمی

هزار تن میوه صادر شده بود که  ۲۴۱امسال تصریح کرد: سال گذشته  ماهه اول ۴وی همچنین در مورد آمار صادرات میوه در .کنند

تن آن مربوط به پسته است که این  ۵۰۰هزار و  ۱۹هزار تن رسیده است که  ۴۱۷ماهه ابتدایی این رقم به حدود  ۴امسال در 

ماهه  ۴صادرات سیب در رادفر همچنین به آمار .تن افزایش صادرات داشته است ۳۰۰۰محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل 

مشاور معاون وزیر در امور .میلیون دالر است ۱۶۸هزار تن سیب صادر شده که ارزش آن  ۱۴۶ابتدایی امسال اشاره کرد و گفت: 

هزار تن  ۱۰۶باغبانی همچنین آماری از صادرات آبمیوه که مشتق از محصوالت باغبانی در کشور است ارائه کرد و گفت: در سال 

درصد رشد داشته و از لحاظ  ۳۰هزار تن بوده است که از لحاظ وزنی  ۴۲ماهه امسال این رقم  ۴وه صادر شده است که در انواع آبمی

 .دهددرصد افزایش نشان می ۲۰ارزشی 

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۴۰۰۱۰۸۱/%D۸%B۵%D۸%A۷% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰8تاریخ: 

 بازار بستنی هم چنان رونق دارد

 .های بازار خبر دادآزموده، از رونق بازار بستنی در این روز

زیاد قیمت مواد با وجود افزایش  آبمیوه و بستنی اتحادیه رئیس اسکندر آزموده، ،خبرنگاران جوان گروه اقتصادی باشگاهبه گزارش 

  .خود مانع از افزایش قابل توجه این محصول هستند با کاهش سود اما واحد های صنفی عرضه کننده این محصول، اولیه بستنی،

درصد مواد اولیه تولید بستنی  ۳۰تا  ۲۰گفت:  هزار تومان رسیده است، ۱۸۰ هزارتومان به ۵۵وی با بیان اینکه قیمت مغز پسته از 

درصد  ۱۴اتحادیه آبمیوه و بستنی افزود: قیمت بستنی با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و مغزها بیش از رئیس .وارداتی است

 ۲۰ ممتاز زعفرانی دار خامه هزارتومان، ۲۴کیلویی آزموده گفت: هم اکنون قیمت بستنی مغز دار با خامه ویژه .افزایش داشته است

 .است هزارتومان ۱۳ ساده بستنی و هزارتومان ۱۸ عال بستنی هزارتومان،

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۵۰۵۳۱/%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹۷شهریور ماه  4ک شنبه ی

 تبدیل پگاه آذربایجان شرقی به عنوان بزرگترین کارخانه لبنی و قطب محصوالت پودری در شمال و غرب کشور

 با:  ردک اعالم  شرقی آذربایجان پگاه پاستوریزه شیر شرکت از  بازدید در  ایران شیر صنایع عامل مدیر -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 غرب و شمال در پودری محصوالت قطب و لبنی کارخانه بزرگترین عنوان به تواند می شرکت  این  ای، توسعه های برنامه اجرای

 نشست در  شرکت پگاه  مدیرعامل  حسینی ابراهیم سید  به گزارش روابط عمومی و ارتباطات صنایع شیر ایران،.شود تبدیل کشور

توسعه محصوالت پودری .برنامه های توسعه ای این شرکت را بررسی کرد  شرقی آذربایجان پگاه پاستوریزه شیر شرکت  مدیره هیات

لبنی با جذب سرمایه گذاری های بین المللی، توسعه و افزایش تولید کره و محصوالت پرچرب، توسعه محصوالت پنیرهای نرم و 

،  GMP ، توسعه فعالیت های مربوط بهESL ه خطوط تولید شیر پاستوریزه وپنیرهای جدید با مشارکت شرکت های خارجی، توسع

افزایش و توسعه سکوهای جمع آوری شیر خام و دامداری صنعتی در منطقه و افزایش محصوالت صادراتی از اهم برنامه های مصوب 

 و نیلب کارخانه بزرگترین بعنوان  ن رادر شرکت پگاه آذربایجان شرقی از جمله برنامه های جدید این شرکت است که می تواند آ

 شیر تن  ۴۰۰الی  ۳۵۰شرکت پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی روزانه .سازد تبدیل کشور غرب و شمال در پودری محصوالت قطب

 این در  محصول نوع ۴۰  بر بالغ و بوده تن ۵۵۰۰۰ سال در  ده های لبنی تبدیل می کند. ظرفیت تولید این کارخانهفراور به را خام

 .شود می تولید شرکت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۲۰۰ff۷۹۵۴۶e۷۴۰۰۹aaa۵۸dfa۷۸fd۴۲ 
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 عسل
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی
 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۵تاریخ: 

 میلیارد دالری گیاهان دارویی ناچیز است؟ ۱۰۰چرا سهم ایران از تجارت جهانی 

فانه شده که متاسصنعت و کشت گیاهان دارویی،امروزه به یکی از فعالیت های اقتصادی بسیار سود آور و با ارزش افزوده باال مُبَدَل 

در کشور ایران از این فرصتِ سودآور در سایه برخی غفلت ها،فرصت سوزی ها و کم توجهی ها،آنچنان که انتظار می رود بهره برداری 

،بنابر ارزیابی های انجام شده و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار . نمی شود

گزارشات موجود،گرایش و تمایل به استفاده از گیاهان دارویی در سالیان اخیر در اقصی نقاط جهان و بخصوص کشورهای توسعه 

همراه شده و به تبع فُزونی ضریب تقاضا، درآمدزایی و سودآوری حاصل از کشت و تولید چنین یافته با رشد و افزایش هر چه بیشتری 

یکی از الزامات کشت گیاهان دارویی به ویژگی های طبیعی و جغرافیایی الزم و مساعد .محصوالتی بیش از پیش ارتقا یافته است

اور ایران با طبیعت و شاخصه های اقلیمی کم نظیرِ خود،بستری برای تولید و عرضه این گیاهان معطوف می شود،ضرورتی که کشور پهن

مناسب برای چنین فعالیت هایی محسوب می شود،عرصه ای که در صورت اتخاذ تدابیر و برنامه ریزی موثر و اصولی به درآمدزایی 

اگر در دهه های نه چندان دور .باال،رشد صادرات غیر نفتی، جلوگیری از خروج ارز و اشتغالزایی هر چه بیشتر مُنتهی خواهد شد

،صرفاً به موقعیت جغرافیایی،طبیعی و اقلیمیِ مناسب خالصه می شد اما کشت گیاهان دارویی گذشته،پیش نیاز اصلی و اساسی

امروزه در سایه فناوری ها و پژوهش های بسیار،کشت گلخانه ای این گیاهان در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان همچون 

با این اوصاف،در کشور .ه وآلمان با جدیت دنبال می شود و به عرصه ای برای کسب درآمدهای آنچنانی تبدیل شده استفرانس

ایران،علی رغم برخورداری از استعداد ها و طبیعت مناسب کشت گیاه دارویی،متاسفانه شاهد هرز رفتن فرصت های بسیاری در این 

 ۳۰۰ و هزار ۲  گونه گیاهی در ایران شناسایی شده که حدود ۵۰۰هزار و  ۸کنون قریب به بنابر مطالعات انجام شده،تا.زمینه هستیم

متاسفانه در این حوزه نیز خام فروشی،سایه سنگین و .هستند برخوردار دارویی و درمانی های ویژگی و قابلیت از گیاهان این از گونه

در کشور همچون معادن و نفت،خام فروشی و عدم توجه به ارزش افزوده  شوم خود را بر این عرصه انداخته و بِسانِ دیگر منابع موجود

آنچنان که گزارش سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد ) .بر دیگر وُجوهِ فعالیت در عرصه گیاهان دارویی غالب شده است

 ۳۰است که این رقم و عدد ظرف  میلیارد دالر ۱۰۰حدود  تجارت گیاهان دارویی در سطح جهان فائو ( نشان می دهد ارزش

 ۱۳اقلیم موجود در جهان)از مجموع  ۱۱با وجود برخورداری ایران از .تریلیون دالر در سال،ارتقاء پیدا خواهد کرد ۵سال آینده به 

ودآوری میلیون دالر در سال س ۶۰۰اقلیم شناسایی شده(،شوربختانه سهم ناچیزی را از این تجارت پرسود از آن خود کرده و تنها 

 .میلیون دالر از این عدد،منحصرا به فروش و صادارت زعفران معطوف می شود ۴۵۰،نصیب ایران می شود که 

 عدم توانایی در فَرآوری گیاهان دارویی مشکل اصلی فعالیت در این عرصه به شمار می رود

و گویی با رسانه ها،ضمن اشاره به لزوم  در گفت (چندی پیش محمد باقر رضایی)رئیس اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی

توجه هر چه بیشتر به موضوع فرآوری گیاهان دارویی گفت:در صورت حصول فرآوری مطلوب،عالوه بر ارزش افزوده هر چه بیشتر 

بت به وی معتقد است،با فرآوری حرفه ای و تخصصی،قادر خواهیم بود نس.شاهد توسعه و افزایش ضریب اشتغالزایی نیز خواهیم بود

جذب سرمایه گذاری هر چه بیشتر در این عرصه موفق تر عمل کنیم و این مهم،زمانی محقق می شود که شاهد پیوند قوی تر مراکز 

حسن تقوی گل سفیدی،کارشناس و متخصص گیاهان دارویی در غرب استان .دانشگاهی و پژوهشی با چنین فعالیت هایی باشیم

،در ارتباط با زمینه ها و ظرفیت های موجود در این عرصه برای توسعه صنعت،تجارت و کشاورزیتهران در گفت و گو با خبرنگار 

اقتصادی کشور و رشد صادرات غیر نفتی اظهار کرد:در شرایطی که تقاضای بسیار باالیی در کشورهای جهان برای خرید و تهیه 
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و همچنین داروهای گیاهی، جاری و ساری است،برنامه ریزی در این عرصه،آن هم با توجه به ویژگی های خاصِ گیاهان دارویی 

طبیعی و جغرافیایی ایران و همچنین تاریخچه قدیمی و کهن طب گیاهی،ضرورتی است که نباید نادیده انگاشته شود و هرگونه غفلت 

فزود:در بسیاری از مناطق و شهرهای ایران همچون لرستان،خراسان جنوبی و وی ا.در این عرصه به مثابه فرصت سوزی خواهد بود

حتی قزوین)در سالیان اخیر(فرصت ها و زمینه های قابل توجهی برای فعالیت در عرصه تولید و کشت گیاهان دارویی وجود دارد که 

تقوی مطرح کرد:در .آوری قابل توجه منتهی شودبه تبع با برنامه ریزی اصولی می تواند به صادرات مطلوب،اشتغالزایی کثیر و ارز

ارویی ه،عرصه تولید و کشت گیاهان د، تعریف و طراحی شداقتصاد مقاومتیشرایطی که رویکرد و استراتژی اصلی کشور بر پایه و ریل 

،فضا و بستری مناسب برای اجرای چنین سیاست هایی به شمار می رود زیرا هم استعداد داخلی و بومی داروهای گیاهی و سپس

آن موجود است و هم اتکای آن ، به منابع غیر نفتی است که همین دو ویژگی برای توجه مضاعف به این عرصه حجت را برای عزم 

بنی ،مصنعت،تجارت و کشاورزیاین تولیدکننده گیاهان دارویی در پاسخ به سوال خبرنگار .الیت مضاعف در این حوزه تمام می کندفع

یب استفاده از آن و یا ترکبر تفاوت بین گیاهان دارویی و داروهای گیاهی گفت:گیاه دارویی به محصولی گفته می شود که به مجرد 

آن با دیگر گیاهان دارویی می توان از خواص آن بهره مند شد اما داروهای گیاهی ترکیب و امتزاجی از دو یا چندین گیاه دارویی 

ل ئقابل توجهی نا صادراتاست که بعضا با فرآوری بر روی آن ، کشور تولید کننده قادر خواهد بود به درآمدزایی و اشتغالزایی و 

وی افزود:ما نیز با فرآوری بر روی گیاهانی روغنی همچون آنغوزه )که عموما از دو کشور آلمان و ترکیه صادر می شود ( قادر .شود

تقوی بیان کرد: امروزه گیاهی همچون اسطوخودوس .خواهیم بود از گیاه مذکور و صادرات آن به ارز آوری قابل توجهی نائل شویم

پرطرفدار ، مهم و با خواص چندگانه در جهان و بخصوص اروپا به شمار می رود در بسیاری از مزارع ایران که از گونه های بسیار 

کشت و تولید می شود که این می تواند فرصتی ویژه برای ایران محسوب شود،مشروط بر اینکه فرآوری الزم بر روی آن در بخش 

م دانش و پیوند تولیدکنندگان با مراکز علمی و پژوهشی و البته گام های گوناگون اعمال و لحاظ شود که حصول این امر مستلز

کارشناس و متخصص داروهای گیاهی در غرب استان تهران .برداشتن محققان با هدف رشد و توسعه علمی در این عرصه است

ینکه گیاهان دارویی باید در گفت:در حال حاضر یک ظرفیت چند میلیون نفری از تقاضا در استان تهران وجود دارد و با توجه به ا

مناطقی خاص و با ویژگی هایی همچون تردد حداقلی،سطح سرب بسیار پایین،کِشت شوند،برخی مناطق همچون شهرستان مالرد و 

منطقه اختر آباد به دلیل پهنه و عرصه وسیع طبیعی و جغرافیایی،مکان و محدوده مناسبی برای تولید و کشت گیاهان اینچنینی به 

وی افزود:گیاهان دارویی یکی از شاخصه ها و به تعبیری شناسنامه کشور ایران زمین به شمار می روند و در شرایطی .می رودشمار 

که بسیاری از کشورهای اروپایی با اتکای به کشت گلخانه ای اقدام به تولید و عرضه این گیاهان می کنند،متاسفانه در سالیان اخیر 

مراکز کشت و تولید این گیاهان و عوامل فعال دراین عرصه به فعالیت خود خاتمه داده اند زیرا با پیچیدگی در کشور ایران ،بسیاری از 

مید آن می رود با عزمی تقوی در خاتمه یادآوری کرد:ا.بسیاری برای فعالیت عادی و طبیعی مواجه شده اند مشکالت اقتصادیها و 

جدی تر و همتی عالی تر در راستای توسعه و پیشرفت در این حوزه گام برداریم که قطعا حصول موفقیت در این عرصه با توفیقات 

 اقتصادی بسیاری همراه خواهد بود و اساسا با مصرف بسیاری از این گیاهان همچون رازیانه که جزء گیاهانی با تقاضای بسیار باال در

اروپا محسوب می شوند در سبد خانوارهای ایرانی می توان از منافع آن برای بهداشت و سالمت مطلوب تر نیز بهره مند شد که با 

 .توجه به محوریت اقتصادی این گفت و گو از ورود به آن در این مجال پرهیز می کنیم

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۴۵۵۱۴/%DA%۸۶%D۸%B۱%D۸%A۷ 
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 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۷تاریخ: 

 ثبات نرخ گل در آستانه عید غدیر

 .تاس یک مقام مسئول گفت: علی رغم افزایش نرخ ملزومات نظیر ربان،سفال،کاغذ،سبد و...قیمت گل در بازار تغییری نداشته

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه در گفت و گو با خبرنگار

خبر داد و گفت: علی رغم افزایش نرخ ملزوماتی نظیر اسفنج،کاغذ،روبان،سفال  غدیر عید،از ثبات نرخ گل در آستانه خبرنگاران جوان

تنها در برخی گل فروشی ها که با برگ های  قیمت گل :وی افزود.و...،قیمت گل به دلیل رکود حاکم بر بازار تغییری نداشته است

مه داد:با توجه به آنکه زمان زیادی به محرم باقی نمانده شاهرخی ادا.خاص تزئینات انجام می دهند،با نوساناتی در بازار روبروست

رئیس اتحادیه گل و گیاه نرخ هر .است،به گل فروشان توصیه می کنیم که قیمت ها را افزایش ندهند تا به رکود بازار گرفتار نشوند

وی در پایان .هزار تومان اعالم کرد ۱۲تا  ۶هزار و میخک دسته ای را  ۶تا  ۳هزار،مریم  ۲۵تا  ۱۵هزار،لیلیوم  ۱۰تا  ۶شانه گل رز را 

بازار گل را پیش بینی کرد و گفت: قیمت ملزومات و پیاز گل تحت تاثیر نوسان نرخ ارز دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گرفته است 

 .که به همین دلیل امکان پیش بینی قیمت در بازار وجود ندارد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۵۰۱۷۶/%D۸%AB%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%AA 
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 گندم
 فارس- ۱۳۹۷/۶/۳ : تاریخ

 ای می خواهند گندم در کشور کشت نشود/ نرخ خرید تضمینی گندم معادل گندم وارداتی تعیین شود عده

گندم برای سال زراعی  تضمینی خرید قیمت بررسی مورد در فارس، خبرگزاری کشاورزی خبرنگار با وگوگفتزاده در عباس پاپی

 در و ایمداشته مجلس در کشاورزی جهاد وزیر اقتصادی ریزیبرنامه معاون بخشنده جدید خاطرنشان کرد: جلسات مختلفی با آقای

 ایم،نداشته گندم برای قیمتی افزایش تقریبا گذشته سال ۲ در اینکه و امسال درصدی ۴۰ تورم به توجه با شده عنوان جلسات این

وی با انتقاد از سیاست دولت نسبت به برخورد با بخش کشاورزی تصریح کرد: چگونه  .حقوق کشاورزان در نرخ جدید لحاظ شود باید

خودروسازان دوباره درخواست افزایش قیمت داشتند که دهد، ولی است که یک بار امسال شورای رقابت قیمت خودرو را افزایش می

آنها رأی  نشانند و وزرا به افزایش قیمتهایی که خودروسازان دارند، حرف خود را به کرسی میبا آن موافقت شد و به دلیل البی

کشاورزی مجلس به این نکته عضو کمیسیون  .شوددهند، اما این اتفاق برای کشاورزان که نه پول دارند و نه البی، محقق نمیمی

اشاره کرد که فقط بحث گندم و افزایش قیمت مطرح نیست؛ بلکه گندم کاالی اساسی استراتژیکی است که نباید با آن شوخی کرد 

 هایی پشترویم که گندم را هم وارد کنیم و ظاهرا دستها نسبت به قیمت گندم در دولت ادامه یابد به سمت آن میمهریو اگر بی

  .اند که این اتفاق بیفتدده فعالپر

توجهی دولت نسبت به خروج ارز از کشور گفت: با توجه به شرایط کشور و کمبود ارز این سوال مطرح زاده با اظهار تاسف از بیپاپی

دم که اگر گناست که چگونه دولت توجهی به خروج ارز در راستای واردات کاالهای مصرفی ندارد و این را باید به چه کسی بگوییم 

شور چرا با دیده تردید و شک به موضوع حمایت از بخش ک اقتصادی عقالی و کنیم آن کشت نشود، باید میلیاردها دالر صرف واردات

اش برای خرید تضمینی گندم در سال وی به این نکته اشاره کرد که وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی .کنندکشاورزی نگاه می

تومان به ازای هر کیلوگرم گندم است، در حالی که ما معتقدیم، اگر همین االن دولت بخواهند گندم خارجی  ۱۷۰۰زراعی جدید 

رسد. در حالی که تومان می ۲۵۰۰تومان بابت آن بپردازد که با محاسبه هزینه حمل و نقل به کیلویی  ۲۲۰۰وارد کند باید کیلویی 

جویی در ارز میلیون تن گندم ضرب کنید، ببینید چه صرفه ۹که اگر این رقم را در  تومان خریدند ۱۳۰۰امسال گندم را از کشاورز 

پذیریم نمیاند، افزود: ما شده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه کشاورزان مظلوم واقع .کشور شده است

های ولت اولویتاگر قرار است د .د نکن تا ما وارد کنیمهای مختلف به کشاورز بگوید تولیهای پشت پرده به روشکه دست

  .خود را اعالم کند، باید اولویت اش راهکارهای خروج ارز از کشور باشد

 ۲۲۰۰ایم باید نرخ خرید تضمینی گندم برای سال جدید معادل گندم خارجی یعنی کیلویی زاده بر این نکته تاکید کرد: گفتهپاپی

کنند و هم مانع از خروج د و شورای اقتصاد هم باید به این مهم که کشاورزان هم معیشت جامعه را تامین میتومان در نظر گرفته شو

سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم به جای آنکه شهریور ماه  ۲به گزارش خبرنگار فارس، طی  .اند توجه کنندارز از کشور شده

کشت گندم اعالم نشد؛ مضاف بر آنکه طبق قانون مصوب مجلس باید نرخ خرید اعالم شود، تا زمستان یعنی چند ماه پس از شروع 

 ۲ طی عمل در که اتفاقی. شود اعالم ماه شهریور تضمینی محصوالت استراتژیک از جمله گندم هر سال مطابق با نرخ تورم و تا پایان

 .نشد محقق گذشته سال

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۳۰۰۰۴۶۹/%D۸%B۹%D۸%AF 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۷ : تاریخ

 هزارتن گوشت قرمز در فصل بهار  ۹۸.۸تولید 

های جاری های کشور یکی از فعالیتآوری آمار کشتار دام کشتارگاهطرح جمع ،مرکز آمار ایرانبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 

 .تا کنون ادامه دارد ۱۳۴۷از سال  مرکز آمار ایران است که اجرای آن

های انتشار نتایج فصلی طرح آمار کشتار دام کشتارگاه ۱۳۹۷با تغییر روش استخراج طرح و افزایش سرعت مراحل استخراج، از سال 

 .کشور در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفت

ت بهره برداری جه۱۳۹۷ کشور کشتار دام کشتارگاه های نشریه حاضر اولین نتایج فصلی با عنوان گزیده نتایج فصل بهار آمار

 .سیاستگذاران و کاربران منتشرمی شود

 کشتارگاه تعداد ترینبیش. دارد وجود کشور در دام، کشتارگاه ۳۸۲ تعداد ،۱۳۹۷ سال بهار طبق نتایج حاصل از اجرای این طرح در 

 .کشتارگاه است ۲ان و قم هر یک با زنج البرز، هایاستان به مربوط کشتارگاه تعداد کمترین و کشتارگاه ۳۵ با فارس استان به مربوط

 :باشدمی زیر شرح به ۱۳۹۷ سال ای از آمار کشتار دام در بهار خالصه

 .هزار تن بوده است ۹۸.۸های کشتار شده های کشوردر فصل بهار، بر حسب وزن الشهمقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه  -

 تعداد این. است شده گزارش تن هزار ۳۴.۲ وزن به الشه هزار ۱۸۴۹ الشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده فصل بهار،تعداد  -

 هزار ۸ وزن به الشه هزار ۳۳۴ با رضوی خراسان استان. است بوده تن هزار ۴۲.۸ وزن به الشه هزار ۲۳۶۰ قبل سال مشابه فصل در

 .است داده اختصاص خود به فصل این در را تعداد ترینبیش تن

 مشابه فصل در تعداد این  که بوده تن هزار ۶.۵ وزن به الشه هزار ۴۴۰ تعداد الشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح شده فصل بهار، -

 در را تعداد ترینبیش تن هزار ۱.۵ وزن به الشه هزار ۹۷ با فارس استان. است بوده تن هزار ۷.۶ وزن به الشه هزار ۵۲۳ قبل سال

 .است داده اختصاص خود به فصل این

 فصل در تعداد این و که بوده تن هزار ۵۵.۴ وزن به الشه هزار ۲۶۶ تعداد الشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده فصل بهار،  -

 وزن به الشه هزار ۴۴ با تهران استان به مربوط تعداد ترینبیش است بوده تن هزار ۵۴.۵ وزن به الشه هزار ۲۷۹ قبل سال مشابه

 .ود اختصاص داده استخ به فصل این در را تن هزار ۹.۸

 فصل در تعداد این که بوده تن ۱۰۲۳ وزن به الشه هزار ۵  تعداد الشه قابل مصرف گاومیش و بچه گاومیش ذبح شده فصل بهار،  -

 ترینبیش فصل این در تن ۴۲۷ وزن به الشه هزار ۲.۱ با خوزستان استان است بوده تن ۱۰۱۹ وزن به الشه هزار ۵ قبل سال مشابه

 .را به خود اختصاص داده است تعداد

 مشابه فصل در تعداد این که بوده تن هزار ۱.۷ هزار الشه به وزن ۸تعداد الشه قابل مصرف شتر و بچه شتر ذبح شده فصل بهار،  -

الشه به  ۲۶۸۱ تقریباً با بلوچستان و سیستان استان به مربوط تعداد ترینبیش  است بوده تن هزار۱.۲ وزن به الشه هزار ۶ قبل سال

 .است داده اختصاص خود به فصل این در را تن  ۶۰۴وزن 

کیلوگرم، گاومیش و  ۲۰۸.۴۷کیلوگرم، گاو و گوساله  ۱۴.۷۷کیلوگرم، بز و بزغاله  ۱۸.۴۹متوسط وزن یک الشه گوسفند و بره  -

 .کیلوگرم بوده است ۲۱۰.۹ه شتر کیلوگرم و شتر و بچ ۱۹۴.۱۳بچه گاومیش 

 ۱۳۹۷ سال بهار فصل در دام کشتار تعداد که دهدمی نشان ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هایسال ای نتایج طرح در فصل بهار بررسی مقایسه

، ۱۳۹۶  مشابه فصل به نسبت ۱۳۹۷ سال در کشور هایکشتارگاه عملکرد مقایسه. است داشته کاهش ۱۳۹۶ سال بهار فصل به نسبت

نسبت به  ۱۳۹۷مقدار تولید گوشت در فصل بهار .های رسمی کشور استدرصدی مقدار تولید گوشت در کشتارگاه ۸کاهش  مؤید
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درصد و شتر و بچه  ۲درصد کاهش و برای گاو و گوساله  ۱۵درصد، بز و بزغاله  ۲۰برای گوسفند و بره  ۱۳۹۶فصل مشابه در سال 

 .است نداشته محسوسی تغییرات گاومیش بچه و گاومیش برای درصد افزایش داشته است، این مقدار  ۳۸شتر 

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۷۰۰۰۳۶۸/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۹%۸۴ 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۷تاریخ: 

 هزار تومان ۵۹گوشت گوسفندی گران شد/نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 

هزار تومان به مشتری  ۵۹تا  ۵۸هزار به مغازه دار و  ۵۴تا  ۵۳یک مقام مسئول گفت: هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  در گفت و گو با خبرنگارعلی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی .شودعرضه می

 ۵۴تا  53سفندی بدون دنبه با نرخ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گو افزایش هزار تومانی نرخ گوشت، از خبرنگاران جوان

با بازگشت حجاج و  قیمت گوشت وی با اشاره به اینکه امکان پیش بینی.هزار تومان به مشتری عرضه می شود ۵۹تا  ۵۸هزار به مغازه دار و 

 .بازار دامن می زندایام محرم وجود ندارد، افزود: بازار تابع عرضه و تقاضاست و پیش بینی ها تنها بر آشفتگی و نوسان قیمت در 

 قرمز گوشت جز به طیور و دام محصوالت در خودکفایی مرز از عبور بیشتر بخوانید:

هزار تومان اعالم کرد و گفت: نوسان نرخ ارز و گستردگی مرزها و عدم کنترل  ۲۵تا  ۲۴را  نرخ هر کیلو دام زنده گوسفندملکی 

 به منجر میادین در عرضه کمبود نهایت در و  است داده افزایش را مرزها از  الزم، انگیزه قاچاقچیان برای خروج غیر قانونی دام

در پایان درباره آخرین وضعیت عرضه و تقاضا در بازار تصریح  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی.است شده بازار در قیمت نوسانات

 .حاکم است بازار گوشت گوسفندین رکود بر اکنو هم اما بود، یافته افزایش بازار در گذشته روزهای در تقاضا  کرد: اگرچه

/news/https://www.yjc.ir/fa۶۶۴۹۷۸۸/%DA%AF%D۹%۸۸% 
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 گوشت قرمز
 ایران اکونا - ۱۳۹۷شهریور / /  ۰۵دوشنبه , 

 هزارتومان است ۲۹قیمت گوشت گوساله منجمد حداکثر 

هزار تومان اعالم کرد و خواستار برخورد  ۲۹معاون وزیر جهاد قیمت خرده فروشی هر کیلوگرم گوشت گوساله منجمد را حداکثر 

 اکبر علی کشاورزی، جهاد وزارت به گزارش ایران اکونا به نقل از .دستگاه های نظارتی با تخلف افزایش قیمت این کاال در بازار شد

تومانی برای واردات گوشت گوساله منجمد، اظهار داشت:براساس محاسبات کارگروهی متشکل  ۴۲۰۰ ارز اختصاص به اشاره با مهرفرد

از کارشناسان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت )سازمان حمایت( و جهاد کشاورزی، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله منجمد 

ف و برای مصرف کننده نهایی در خرده فروشی حداکثر هزار تومان در استان های مختل ۲۷توسط واردکننده درب سردخانه حداکثر 

 .هزار تومان تعیین و تصویب شده است ۲۹هر کیلوگرم 

وی با اشاره به مشاهده برخی تخلفات افزایش قیمتی در عرضه گوشت گوساله منجمد، تصریح کرد:عرضه باالتر از قیمت های مصوب 

هرفرد با بیان این که مصرف کنندگان عمده نظیر پادگان ها و دانشگاه ها م.تخلف بوده و مشمول برخورد دستگاه های نظارتی است

وی .الزم است گوشت مورد نیاز خود را از شرکت پشتیبانی امور دام تهیه کنند و این شرکت عرضه کاال را مدیریت خواهد کرد

ین میوه و تره بار، فروشگاه های تعاونی خاطرنشان کرد:با همکاری انجمن وارکنندگان فرآورده های خام دامی شبکه ای شامل میاد

 .)با معرفی اتاق تعاون( و فروشگاه های زنجیره ای برای توزیع گوشت گوساله منجمد با قیمت مصوب تعریف شده است

ه ب معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد:مراکز یاد شده حق عمده فروشی ندارند و باید کاال را

 .صورت خرده فروشی و با فاکتور بفروشند؛ به گونه ای که فاکتور مشتریان برای دستگاه های نظارتی قابل رصد باشد

وی یادآور شد: واردکنندگان گوشت گوساله منجمد باید کارگزار امین برای عرضه کاالی خود انتخاب کنند که قیمت ها را رعایت 

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد:کلیه واردکننده ها و سردخانه ها .اردکننده خواهد بودکند و مسئولیت این واگذاری برعهده و

موظفند اطالعات موجودی خود را به همراه صاحب کاال و نوع قطعات به شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان حمایت مصرف کنندگان 

ز ابتدای سال جاری تاکنون میزان واردات گوشت گوساله منجمد بیش مهرفرد با بیان این که ا.و تولیدکنندگان به فوریت اعالم کنند

از مدت مشابه سال قبل بوده است، گفت:به نظر نمی رسد کمبودی در تامین این کاال وجود داشته باشد و جو روانی و سو استفاده 

سازمان تعزیرات حکومتی درخواست وی یادآوری کرد: از .عوامل واسطه موجب برخی نا به سامانی های قیمتی در بازار شده است

مهرفرد از واردکنندگانی که گوشت گوساله منجمد را در شبکه های توزیع .کرده ایم تا با ورود به این مساله با متخلفان برخورد کند

 .ندبا قیمت مصوب برای مصرف مردم عرضه می کنند، قدردانی کرد و از آنان خواست تا تالش خود را در این زمینه گسترش ده

http://iranecona.com/۸۶۵۰۱/%D۹%۸۲%DB%۸C%D۹%۸۵%D۸% 
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 گوشت مرغ
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۵ : تاریخ

 تدوین طرح استفاده از اجداد مرغ ایرانی در تولید مرغ گوشتی 

فارس، مرتضی رضایی در نشستی خبری که امروز به مناسبت هفته دولت در وزارت جهاد به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری 

 .های ما در کشور استکشاورزی برگزار شد، به این نکته اشاره کرد که حفاظت از ذخایر ژنتیکی از اولویت

توجهی قرار گرفته در مورد بیهای سال است نژاد مرغ آرین )مرغ الین( در شمال کشور خبرنگار فارس از رضایی پرسید که سال

توانست جایگزین نژادهای وارداتی از جمله نژاد راس برای تولید مرغ گوشتی باشد و وزارت جهاد کشاورزی برای احیای که میصورتی

ه و در شدکنار )آرین( توجه کافی ناین ذخیره ژنتیکی چه کاری انجام داده است که وی پاسخ داد: قبول داریم که به مرغ الین بابل

ربط مرغداران و مؤسسات تحقیقات علوم دامی تشکیل شده های ذیهمان حد باقی مانده است، اما طرح کالنی با مشارکت دستگاه

که به دلیل محرمانه بود، از ارائه جزئیات آن معذوریم اما امیدواریم به مرور زمان از این نوع مرغ الین برای تولید داخلی استفاده 

های ایرانی از جمله گاو سیستانی که مقاوم به اقلیم سیستان فارس همچنین از علت احیا نشدن و اصالح نژاد نمونه خبرنگار.کنیم

ن شود که معاوخوار است، پرسید و اینکه چرا صرفاً در حوزه پرورش صنعتی از گاوهای هلشتاین و سیمنتال استفاده میبوده و نی

ایستگاه  ۱۲ایم در نیست که ذخایر ژنتیکی داخل به فراموشی سپرده شده باشد و سعی کردهگونه حجتی در پاسخ به فارس گفت: این

عیت شود، اما واقپایلوت کشوری از ذخایر مهم ازجمله گاو سیستانی به صورت ذخیره ژنتیکی داشته باشیم که از آنها نگهداری می

باالتری برای تولید گوشت و شیر در شرایط آب و هوایی کشور وری ای هستیم که بهرهشدهاین است که به دنبال نژادهای اصالح

 .دارند

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۵۰۰۰۵۹۵/%D۸%AA%D۸%AF%D۹% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۳تاریخ: 

 تومان ۵۰۰هزار و  ۱۱آخرین تحوالت بازار مرغ/ نرخ هر کیلو مرغ 

 .تومانی نرخ هر کیلو مرغ نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار خبر داد ۳۰۰یک منبع آگاه از افزایش 

تومانی نرخ  ۳۰۰از افزایش  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاریک منبع آگاه در گفت

، مرغ آماده به طبخ در ۶۰۰هزار و  ۷امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  :مرغ نسبت به اواخر هفته گذشته خبر داد و گفت

 .تومان است ۵۰۰هزار و  ۱۱و خرده فروشی  ۶۰۰هزار و  ۱۰، توزیع درب واحدهای صنفی ۴۵۰هزار و  ۱۰کشتارگاه 

تومان اعالم کرد و  ۵۰۰هزار و  ۱۱ت مرغ قیم با برابر را کمر بدون  و ران مرغ ۵۰۰هزار و  ۱۰وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر را 

 .هزار تومان است ۲۲هزار و فیله مرغ  ۲۱ر، سینه بدون کتف هزا ۲۰افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف 

 .در بازار دانست نرخ مرغ تومان ۳۰۰این منبع آگاه عرضه مرغ با نرخ های دلخواه توسط مرغداران را دلیل اصلی افزایش 

 بازار در وارداتی گرم الشه هزارتن ۱۵۰/ بازار بخشی تعادل برای منجمد و گرم مرغ تن ۷۵۰ روزانه توزیع بیشتر بخوانید:

 شودمی توزیع

 .بینی قیمت در بازار وجود نداردامکان پیش وی گفت: قیمت مرغ در روزهای آتی بستگی به اعالم بار و میزان تولید دارد و هم اکنون

 فزایشا ماه مرداد در ریزی جوجه میزان تولید، بودن صرفه با و  این منبع آگاه در پایان تصریح کرد: با توجه به شرایط مساعد قیمت

 .یافت خواهد افزایش بازار در شهریور ۱۵ از مرغ عرضه میزان وجود این با که است کرده پیدا

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۴۳۸۳۰/%D۸%A۲%D۸%AE%D۸%B۱ 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۵تاریخ: 

 تومان رسید ۱۱.۸۰۰مرغ گران شد/ قیمت به 

 .تومانی نرخ مرغ نسبت به ابتدای هفته در بازار خبر داد ۳۰۰یک منبع آگاه از افزایش 

تومانی  ۳۰۰ ، از افزایشگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزییک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار 

 ۱۰، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۹۰۰هزار و  ۷نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

 .تومان است ۸۰۰هزار و  ۱۱و خرده فروشی  ۹۰۰هزار و  ۱۰، توزیع درب واحدهای صنفی ۷۰۰هزار و 

تومان اعالم کرد و افزود:  ۸۰۰هزار و  ۱۱و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۸۰۰هزار و  ۱۰وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر را 

 .هزار تومان است ۲۲و فیله مرغ  ۲۱هزار،سینه بدون کتف  ۲۰همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

 تومان ۵۰۰هزار و  ۱۱آخرین تحوالت بازار مرغ/ نرخ هر کیلو مرغ : بیشتر بخوانید

این منبع آگاه افزایش قیمت مرغ زنده،کاهش عرضه و فروش مرغ با نرخ های دلخواه از سوی مرغداران به کشتارگاه را دلیل اصلی 

 .افزایش قیمت این محصول اعالم کرد

د و گفت: اگرچه امکان پیش بینی دقیقی وجود ندارد، اما به سبب افزایش عرضه وی در پایان قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کر

 .ناشی از جوجه ریزی مناسب از اواسط مرداد پیش بینی می شود که قیمت مرغ در بازار با روند نزولی روبرو شود

w.yjc.ir/fa/news/https://ww۶۶۴۷۰۱۳/%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%%-BA 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۷تاریخ: 

 تومان رسید ۱۱.۶۰۰آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت به 

 .های گذشته در بازار خبر دادتومانی نرخ مرغ نسبت به روز ۴۰۰یک منبع آگاه از کاهش 

تومانی  ۳۰۰کاهش از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  خبرنگار با گو و  آگاه در گفت یک منبع

، مرغ آماده به طبخ در ۸۰۰هزار و  ۷نسبت به روزهای اخیر در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده در بازار  نرخ مرغ

 .تومان است ۶۰۰هزار و  ۱۱و خرده فروشی  ۷۵۰هزار و  ۱۰، توزیع درب واحدهای صنفی ۵۵۰هزار و  ۱۰کشتارگاه 

تومان اعالم کرد و  ۶۰۰هزار و  ۱۱و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۶۰۰ هزار و ۱۰را  نرخ هر کیلو ران مرغ با کمروی 

 .هزار تومان است ۲۴و فیله مرغ  ۲۲هزار، سینه بدون کتف  ۲۱همچنین قیمت هر کیلو سینه با کتف  :افزود

 هزار تومان رسید ۱۲درصدی نرخ مرغ در بازار/قیمت به  ۲ افزایش بخوانید: بیشتر

تومانی نرخ مرغ در بازار دانست و گفت: با توجه  ۳۰۰را دلیل اصلی کاهش  مرغداراناین منبع آگاه شرایط مساعد عرضه و اعالم بار 

 .ر بازار ادامه یابدبه شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می شود که روند نزولی قیمت مرغ د

 صریحت خیر، یا است گذار تاثیر بازار در مرغ نرخ نوسان  در بازگشت حجاج و عید غدیروی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا 

 .داشت نخواهد نرخ وضعیت در تاثیری  حجاج، بازگشت و غدیر عید در تقاضا ازدیاد بازار، کنونی شرایط به توجه با: کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۴۹۷۱۶/%D۸%A۲%D۸%AE%D۸%B۱%DB%۸C% 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
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 مرکبات
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۵ : تاریخ

 های ایران کذب است شناورهای صیادی چینی در آب فعالیت

های در آب های چینیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پی گسترش اخبار و شایعاتی مبنی بر فعالیت صیادی کشتی

کاکولکی معاون صید و صیادی سازمان شیالت امروز در نشست خبری در محل این سازمان خلیج فارس طی چند ماه گذشته، شاپور 

 .با خبرنگاران که با حضور نمایندگان جامعه صیادی کشور همراه بود، با رد این موضوع توضیحاتی ارائه کرد

نفر از  ۳۰۰ز این تعداد دهند که امیهای جنوب کار صیادی را انجام هزار نفر نیروی فعال در آب ۲شناور صیادی با  ۹۱وی گفت: 

اند و یا در داخل کشور ساخته چرا که این شناورها یا خریداری شده یا به صورت کرایه از خارج آمده .کارکنان آنها چینی هستند

 .کارگر غیربومی خارجی شوند ۳۰۰اند و ما به تدریج در حال آموزش نیروهای ایرانی هستیم که جایگزین این شده

ها در خلیج فارس حضور ندارند اصالً این کشتی ولکی با تأکید براینکه حذف باورهای اشتباه در جامعه بسیار سخت است، گفت:کاک

 وانعن اغراضی چه با نیست معلوم و  ها آن طرف آب است، بلکه کشتی صید فانوس ماهی که به غلطسازیو اتاق فکر این جریان

روی بندر جاسک به آن طرف و بعد از تنگه هرمز که کامالً در جغرافیایی حضور دارند، یعنی روبه ۵۸.۵تا  ۵۷ مقیاس درجه در شده،

 .متر بعد از نوار ساحلی اجازه صید دارند ۲۰۰دریای عمان بوده و در عمق 

کنیم. مضاف برآنکه صید ایم تا میزان ذخایر را بررسی شناور با هزینه خود در دریای عمان و چابهار مستقر کرده ۲وی افزود: اکنون 

 .شودشهریورماه تا مدت یک ماه متوقف می ۲۰فانوس ماهیان برای تجدید حیات این نوع ماهی از 

 :های خلیج فارس خبر داد و گفتگیرانه شناورهای صیادی در آبهمچنین از کنترل سخت  معاون صید و صیادی سازمان شیالت

ایم، روی هر شناور دستگاهی نصب شده که مسیر حرکت رادیویی و ماهواره ثریا بستهطبق قراردادی که با سازمان تنظیم مقررات 

دهد که این شناور در حال به ما نشان می بالفاصله عالمت ای با کاور،کند و در صورت پوشاندن این سیستم ماهوارهآن را مشخص می

 .ایمتخلف است و چند شناور را به دلیل همین کار تا سه ماه تعلیق کرده

رصد  ۹۶ای با سازمان تنظیم مقررات رادیویی بسته شده و از سال قرارداد این سیستم ماهواره ۹۵وی در توضیح بیشتر گفت: از سال 

تخلف ثبت شده که از یک روز تا سه ماه تعلیق فعالیت خواهند داشت، مضاف برآنکه در سال گذشته  ۱۷را آغاز کردیم که تا کنون 

ه خواهیم کایم و از قوه قضاییه میایم که آنها را به دادگاه و شیالت منطقه معرفی کردهمورد تخلف از سوی این شناورها داشته ۳۵

بار مرتکب تخلف  ۲هایی که هفت تا هشت ماه است که مفتوح مانده را زودتر تعیین و تکلیف کند، چرا که اگر شناور صیادی پرونده

 .کنیماش را لغو میوانهشود، برای بار سوم پر

 گونه این هم افتاده خطر به آن ذخایر شده گفته که کشور در ماهیان فانوس ذخیره مورد در معاون صید و صیادی سازمان شیالت

هزار تن اجازه  ۳۰۰میلیون تن ذخیره ماهیان فانوس کشور است که  ۴تا  ۲.۵ظر مؤسسه تحقیقات شیالت ن طبق که داد توضیح

هزار تن آن فانوس ماهیان بوده  ۱۷هزار تن ماهی برداشت کرده که  ۲۷کشتی فانوس ماهیان  ۹۶اند. در سال برداشت آن را داده

 . شوداست. هشت هزار تن ماهیان تجاری و یال اسبی که حرام گوشت بوده و تماماً صادر می

کنند، چرا که کیفیت ماهیانی چون تون ماهی که همان یادی با قالب صید میدرصد شناورهای ص ۸۰وی این را هم گفت که بیش از 

ها و کند که ژاپنیها در تور بماند کیفیت گوشتش افت میشود اما اگر ماهی ساعتشود، حفظ میلحظه از آب بیرون کشیده می

 .ندشوند، هستکشورهای جنوب شرق آسیا دنبال خرید تون ماهی ایران که با قالب صید می
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زیان درشت شامل تون هزار تن سطح ۳۲۵بالغ بر  ۹۶های جنوب گفت: در سال کاکولکی همچنین در مورد میزبان برداشت از آب

ای از افزایش میزان صید مربوط هزار تن بود است که بخش عمده ۲۷۰همین رقم  ۹۵ایم که در سال ماهی و شبه تون ماهی داشته

هم مربوط به اقیانوس هند است چرا که ایران به دلیل داشتن بخش کوچکی از سواحل اقیانوس ای به سواحل ایران و بخش عمده

 .هند در بندر گواتر توانسته است صاحب ساحل اقیانوس برای صیادی شود

درصد از ذخایر تون ماهیان اقیانوس هند را برداشت  ۲۳تا هزار فروند شناور لنج صیادی قریب به  ۸۰۰وی افزود: امروزه بالغ بر 

 .کنند و ایران بعد از اندونزی دومین کشور برداشت کننده ماهی از اقیانوس هند استمی

 ای به شناورهای صیادی برای تردد به اقیانوس هنداختصاص سوخت یارانه* 

 اقیانوس هایآب در که صیادی شناورهای به ایارانهی سوخت اختصاص  معاون صید و صیادی سازمان شیالت همچنین از تصویب

 ادیصی جامعه برای خوشی خبر که رسید تصویب به دولت هیأت در گذشته هفته موضوع این: گفت و داد خبر کنندمی تردد هند

ان سیستان و بلوچستهای های جنوبی آغاز شده که در استاناناست در صیادی جامعه برای درمان تکمیلی بیمه برآنکه مضاف است،

 .شودو هرمزگان اجرایی شده و به مرور این موضوع در چند استان دیگر نیز اجرا می

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۵۰۰۰۹۸۳/%D۹%۸۱%D۸%B۹% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۵تاریخ: 

 مشکلی در تامین و توزیع میوه نداریم/ سودجویی دالالن عامل اصلی گرانی میوه

یک مقام مسئول گفت: با وجود سرمازدگی بهاره و از بین رفتن بخشی از محصوالت باغی، مشکلی در تامین و توزیع میوه داخل 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفت و گو با خبرنگار.نداریم

اظهار کرد: سرمازدگی بهاره در نوار سردسیری،گرانی نهاده ها و نیروی انسانی  گرانی قیمت محصوالت باغی با اشاره به عوامل موثر در ،جوان

 .از جمله عواملی است که در افزایش قیمت محصوالت باغی تاثیر بسزایی داشت

سطه و وجود دالل، یکی وا عوامل سودجویی از ناشی  از مزرعه تا عمده فروشی و خرده فروشی قیمت میوهبه گفته وی؛ اختالف 

 .دیگر از عوامل موثر در گرانی به شمار می رود که مسئوالن ذی ربط باید براین موضوع نظارت داشته باشند

درصد سود باید به مصرف  ۳۰از عمده فروشی تا خرده فروشی با احتساب حداکثر  قیمت میوهشادلو ادامه داد: براساس فاکتور خرید، 

 .با نرخ های باالتر جای بحث دارد کننده عرضه شود و فروش

 گرانی میوه/درآمد افزایش قیمت میوه به جیب کشاورز نرفته است در موثر عوامل بررسی  بیشتر بخوانید:

درصد  ۸۰تا ۷۰داخل مشکلی نداریم،گفت: اگرچه سرمازدگی اخیر در برخی مناطق به  تامین و توزیع میوهوی با اشاره به اینکه در 

ین مقام مسئول با بیان اینکه قیمت میوه در ا.می رسد اما به دلیل فراوانی و میزان باالی تولید، مشکلی در تامین میوه داخل نداریم

بازار چندان باال نیست، افزود: اگرچه قیمت میوه نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوتی داشته است، اما در مقایسه با تورم و افزایش 

 کشاورزان اد تولید، هزینه هاینایب رئیس اتحادیه باغداران تهران ادامه داد: سال گذشته به دلیل ازدی.سایر کاالها رقم باالیی نیست

جبران نشد که با ادامه این روند مطمئنا کشاورزان با چالش های جدی در تولید محصوالت باغی روبرو می شدند؛ درحالیکه پایداری 

چکس نخواهد وی در پایان با بیان اینکه این آشفتگی بازار و تورم به نفع هی.و آرامش بازار تنها در گرو جبران هزینه کشاورزان است

 .بود، تصریح کرد: بازار شفاف و رضایت مندی نسبی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بهترین راهکار اقتصادی است

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۴۳۵۰۱/%D۹%۸۵%D۸%B۴%DA%A۹% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷شهریور  ۰۷تاریخ: 

 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد/کشت برنج تنها در دو استان گیالن و مازندران ۳۵۰

 .هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور وجود دارد که وزارت نیرو باید آنها را مسدود کند ۳۵۰اکبری گفت: حدود 

علیمراد اکبری، معاون امور آب و خاک وزارت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

های غیرمجاز در کشور، به معنای غارت منابع ر شد با بیان اینکه وجود چاهجهاد کشاورزی در نشست خبری که صبح امروز برگزا

 .در کشور وجود دارد که وزارت نیرو باید آنها را مسدود کند چاه غیرمجازهزار حلقه  ۳۵۰زیرزمینی است، اظهار کرد: هم اکنون 

میلیارد متر مکعب آب را مسدود کرده است و همواره تمامی  ۱.۲هزار حلقه چاه معادل  ۲۰ حدود تاکنون وی افزود: وزارت نیرو 

 .دستگاه ها از جمله وزارت جهاد، قوه قضاییه و نمایندگان مجلس باید وزارت نیرو را همیاری کنند

 باکبری ادامه داد: در جلسه شورای عالی آب، طرح الگوی کشت آماده شده است و در حال حاضر به تصویب کارگروه ملی سازگار آ 

این مقام مسئول از حذف کشت برنج در سایر استان ها به جز گیالن و مازندران خبر داد و گفت: در دوهفته گذشته حذف  .رسدمی

کشت برنج در سایر استان ها به جز گیالن و مازندران در کارگروه مصوب شده است و برای جایگزین آن در این مناطق، پیشنهادات 

هزار  ۱۷۰هزار هکتار شالیزار در شمال کشور داریم، بیان کرد:  ۶۳۰زیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه معاون و .و الزاماتی داریم

هکتار از این میزان در استان های خارج از شمال و مابقی در این دو استان است که اگر زیرساخت های الزم از جمله تجهیز و نوسازی، 

 .ر می افتدزهکشی و...انجام نشود، امنیت برنج به خط

 سال اخیر بی سابقه بود ۵۰کمبود بارش در 

وی با اشاره به اینکه امسال سال بسیار سختی را در بخش کشاورزی پشت سرگذارندیم، افزود: امسال از نظر میزان بارندگی و 

درصد  ۳۱بلندمدت، سال اخیر با بدترین سال مواجه بودیم، به طوریکه میزان بارندگی نسبت به  ۵۰خشکسالی های ممتد طی 

 های باران میزان و  درصد در کشور بسیار کاهش یافته است ۱۰به گفته اکبری؛ میزان بارش های موثر باالی .کاهش داشته است

بارندگی در معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با وجود آنکه .متر به سبب تبخیر شدید، نفوذ عمقی ندارند میلی ۱۰ از کمتر

درصد بیش از حد نرمال بود، اما روان آبی که وارد دریاچه ارومیه شد، به نسبت سال های گذشته که میزان  25 بیآذربایجان غر

 .بارندگی در این حد نبود، میزان چشمگیری نداشته است

سال  ۳۰ میلی متر بوده است، بیان کرد: متوسط میزان بارش در ۲۲۴سال گذشته،  ۴۹وی با اشاره به اینکه متوسط بارندگی در 

 .میلی متر بوده است ۱۶۸میلی متر و امسال  ۲۰۵میلی متر، پنج سال اخیر  ۲۰۹سال اخیر  ۱۰میلی متر، در  ۲۳۷اخیر، 

درصد  ۵۶.۳درصد، چاه ها  ۱۷.۵درصد، چشمه ها  ۵۱۲قنوات  منابع آبی :درصد اعالم کرد و گفت ۲۱اکبری منابع آبی سطحی را 

میلیون هکتار استعداد خاک کشاورزی دارد، بیان کرد :  ۳۷وی با اشاره به اینکه در کشور .درصد است ۳.۲و شبکه آب خور مدرن 

 .میلیون هکتار آبی است ۸.۵میلیون هکتار به سبب محدودیت منابع آب در چرخه تولید است که از این میزان  ۱۸.۵هم اکنون 

 ۴.۳میلیون هکتار فاقد محدودیت و دارای خاک عالی،  ۱.۳ میلیون هکتار خاک موجود ۱۸.۵این مقام مسئول ادامه داد: از مجموع 

میلیون  ۴.۹۵میلیون هکتار کالس چهار و حدود  ۳.۱میلیون هکتار کالس سه،  ۵.۳میلیون هکتار کالس دو و دارای محدودیت، 

 .و غیر قابل استفاده است ۶و  ۵هکتار کالس 

 درصد خاک کشور دارای مواد عالی و کربن مناسب نیست 60

درصد خاک کشور دارای مواد عالی و کربن مناسب نیست، بیان کرد: هم اکنون  ۶۰ی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه و

کمتر از نیم درصد خاک کشور دارای پارامترهای اصلی نگهداری آب و مواد عالی درون خاک است که انتظار می رود در بودجه سال 
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 ۶۵۰هزار و  ۳اکبری از افتتاح .کنیم تهیه را خاک عالی کربن  در نظر بگیرند تا بتوانیم نقشه ، منابعی مناسب برای این بخش۹۸

درصد پروژه ها در بخش آب و خاک افتتاح می شود که  ۵۰پروژه در بخش کشاورزی در هفته دولت خبر داد و گفت: در این هفته 

این مقام مسئول با بیان اینکه .جهی خاص به بخش آب و خاک دارداین امر بیانگر آن است که باوجود تمامی محدودیت ها، دولت تو

هزار هکتار از فاز دوم این  ۲۵۵هزار هکتاری خوزستان و ایالم به اتمام رسیده است، افزود: در مجموع  ۵۵۰صد درصد فاز اول پروژه 

میلیارد  ۱.۴میلیارد دالر اعتبارات،  ۱.۵موع هزار هکتاری خوزستان از مج ۵۵۰به گفته وی؛ در فاز اول پروژه .پروژه را آغاز کردیم

 .میلیارد دالر در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت 100دالر اعتبار در اختیار وزارت جهاد و 

اذعان کرد: هم اکنون  آخرین وضعیت پروژه شبکه فرعی آبیاری زهکشی شمال و غرب کشورمعاونت امور آب و خاک درباره 

 ودحد و  رمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گلستان و خراسان شمالی در حال اجراستهای کاین پروژه در استان

هزار میلیارد تومان اعتبار به شبکه آبیاری زهکشی غرب و  ۵وی با اشاره به اینکه .است داشته فیزیکی پیشرفت پروژه این درصد ۸۱

 .الی سه ماه آینده این پروژه به پایان خواهد رسیدشمال غرب اختصاص یافته است، بیان کرد: ظرف دو 

 رکورد اجرای پروژه آبیاری تحت فشار در تاریخ ایران بی سابقه بود

هزار هکتار از پروژه های آبیاری  ۱۰۰هزار هکتار اجرا شد، گفت:  ۱۸۰اکبری با بیان اینکه سال گذشته پروژه آبیاری تحت فشار در 

معاونت امور آب و خاک ادامه داد: .رن اجرا کردیم که رکورد آن در تاریخ ایران بی سابقه بوده استتحت فشار در آب خور اراضی مد

به  ۹۲هزار هکتار از این میزان از سال  ۷۴۵هزار هکتار از اراضی کشور آبیاری تحت فشار اجرا شده که  ۳۶میلیون و  ۲تا کنون در 

هزار هکتار از شالیزارها تجهیز و نوسازی  ۹۱یز و نوسازی اراضی افزود: تا کنون وی درباره آخرین وضعیت تجه.بعد اتفاق افتاده است

 .مید صورت گرفته استا و تدبیر دولت در  میزان این از  هزار هکتار ۳۰انجام شده که 

 میلیارد تومان اعتبار به قنوات ۲۰۰ضروت اختصاص ساالنه 

میلیارد تومان بود که هم اکنون  ۱۰، مجموع اعتبارات قنوات ۹۴گفت: در سال  برابری اعتبارات قنوات خبر داد و ۷اکبری از افزایش 

وابگوی الیروبی و مرمت قنوات نیست؛ چراکه ساالنه حداقل ج اعتبارات میزان این متاسفانه که است رسیده  میلیارد تومان ۷۰به 

م اکنون این موضوع در حال پیگیری است که انتظار می رود میلیارد تومان پول نیاز داریم تا بتوانیم قنوات را بازسازی کنیم . ه ۲۰۰

 ۱.۴صدم درصد به  ۹۲درصد و بهره وری آب از  ۴۴به  ۳۳به گفته وی؛ راندمان آبیاری از .دولت در بودجه سال آینده منظور کند

ت و در شکر نیز به میلیون تن گذش ۹.۵درصد رسیده است که با جود کاهش میزان بارندگی ، میزان خرید تضمینی گندم از 

درصد اعالم شده  ۳۴معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: براساس پژوهش های جهانی سهم آب در بهره وری .خودکفایی رسیدیم

 ۶۶است، در حالیکه سهم سایر عوامل نظیر نوع بذر، تغذیه، خاک، ماشین آالت، خاک ورزی،مدیریت بهره وری و مبارزه با آفات 

 .درصد است

 میلیارد متر مکعب آب مجازی وارد کشور می شود ۳۵نه ساال

 ۵میلیارد متر مکعب آب مجازی وارد و حدود  ۳۵تا  ۳۰ساالنه  :وی درباره آخرین وضعیت واردات و صادرات آب مجازی در کشور بیان کرد

اکبری ادامه داد: مدیریت تقاضا و مصرف آب، بهره وری بهینه از آب های خروجی کشور، توسعه .میلیارد متر مکعب از کشور خارج می شود

 متحقیقات، اجرای طرح های سازگار با کم آبی و متناسب با شرایط اقلیمی، تقویت حکمرانی آب توسط بهره بردار، اجرای طرح های سازگار با ک

توسعه گلخانه ها و صالح روش های کشت و توسعه کشت نشایی، کشاورزی حفاظتی، آبی،کاهش ضایعات، حمایت از محصوالت کم آب بر، ا

وی در پایان تصریح کرد: هر گونه برنامه ریزی برای آب بدون توجه .را از عوامل موثر در بهره وری مصرف آب اعالم کرد سیاست آب مجازی

 .به منابع خاکی کشور، آب در هاونگ کوبیدن است

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۶۴۹۲۳۲/%DB%B۳%DB%B۵%DB%B۰%- 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹۷شهریور ماه  5دو شنبه 

 حجتی خواستار لغو ممنوعیت صادرات شیرخشک شد/کاهش حجم خریدتوافقی شیر

ای به وزیر صنعت و گمرک، خواستار لغو انجمن صنفی گاوداران کشور با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی طی نامهرئیس هیات مدیره 

 .ممنوعیت صادرات شیرخشک شده است، گفت: این ممنوعیت ممکن است موجب قاچاق شود

ه دارد، اما حجم آن بسیار کاهش یافته سیداحمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خرید توافقی شیرخام همچنان ادام

کنند و محصول مازاد چندانی وجود است، اظهار داشت: کارخانجات لبنی در حال حاضر خود محصول دامداران را خریداری می

د هاوی با اشاره به ممنوعیت صادرات شیرخشک از سوی وزارت صنعت، افزود: ما خواستار لغو این ممنوعیت هستیم و وزیر ج  .ندارد

   .کشاورزی نیز در همین راستا، به وزیر صنعت و گمرک نامه نوشته و خواستار لغو آن شده است

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور تصریح کرد: ممنوعیت واردات شیرخشک یکی از ابزارهایی است که صنایع لبنی 

ین امر موجب انباشت محصول در داخل و کاهش قیمت شیر خواهد می تواند وزارت جهاد و تولیدکنندگان را کنترل کند؛ چرا که ا

   .مقدسی تاکید کرد: همچنین احتمال قاچاق این محصول به خارج از کشور وجود دارد  .شد

تومان( رضایت کافی ندارند، گفت:  ۱۵۷۰وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دامداران از نرخ اعالم شده برای شیرخام )

این قیمت مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان نبوده و وزیر صنعت این قیمت را بدون امضای وزیر جهاد کشاورزی ابالغ 

مان تو ۱۷۵۹به گفته این فعال بخش خصوصی، هم اکنون قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم شیرخام برای دامداران   .کرده است

مقدسی درباره وضعیت بازار نهاده ها نیز افزود: هم اکنون هر کیلوگرم   .است و ابالغیه بدون امضای وزیر جهاد کشاورزی وجاهت ندارد

تومان است؛ ضمن اینکه نهاده های مذکور با ارز دولتی  ۲۶۸۰تومان و کنجاله سویا حدود  ۱۳۰۰تا  ۱۲۸۰ذرت با کرایه حمل حدود 

   .وارد می شوند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۹f۰۹۹۷۵۳f۰۶۷۴aae۸۶۵f۶cdf 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۶ : تاریخ

 آالت کشاورزی افتتاح شد ها و ماشینسومین نمایشگاه باغبانی، نهاده

 با روزام صبح آالت کشاورزیها و ماشینبه گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، سومین نمایشگاه تخصصی باغبانی، نهاده

 .هران افتتاح شدشاورزی در امور باغبانی در بوستان گفتگو تک جهاد وزیر معاون طهماسبی محمدعلی حضور

 تاالماشین و قارچ کشت دارویی، گیاهان زینتی، هایگل ، ایگلخانه تجهیزات بافت، کشت  هایشرکت در حوزه ۸۵در این نمایشگاه 

محمدعلی طهماسبی در افتتاحیه این نمایشگاه در جمع خبرنگاران، گفت: امیدواریم بتوانیم  .یافتند حضور نمایشگاه این در هانهاده و

اندرکاران ارائه کنیم و قرار است هایی آخرین دستاوردهای حوزه کشاورزی را به فعاالن این حوزه و دستبا برگزاری چنین نمایشگاه

وی همچنین به ضرورت ایجاد زنجیره تولید تا مصرف به ویژه پس از  .ها برگزار شودعالوه بر تهران نمایشگاه مشابهی در سایر استان

و گفت: گیر اصلی ما در حوزه کشاورزی و باغبانی پس از تولید است و با مشکالتی در بخش پیش سردخانه، فرآوری تولید اشاره کرد 

طهماسبی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی  .ایم که باید در بخش کشاورزی تشکیل شودبندی و حمل و نقل مواجهاولیه، ثانویه، بسته

معاون وزیر جهاد کشاورزی  .است که تشکیل زنجیره سیب و زعفران در دستور کار قرار داردهای مختلف خود به دنبال ایجاد زنجیره

هکتار گلخانه داریم که قرار است  ۵۰۰هزار و  ۱۳ها اشاره کرد و گفت: هم اکنون در امور باغبانی همچنین به ضرورت توسعه گلخانه

ه اگر صنعت گلخانه توسعه پیدا کند در بحث مصر ف آب و تولید هکتار دیگر به این رقم اضافه شود چرا ک ۷۶۰هزار و  ۲امسال 

 . ایمهکردتر موفق عمل مصرف پرکیفیت

های مرغوب، کشت باغ از نهاده استفادههای مشاور در طراحی و نصب گلخانه ، به گزارش فارس، در سومین نمایشگاه باغبانی شرکت

بعدازظهر  ۶صبح تا  ۹شهریور ماه همه روزه از ساعت  ۹شهریور تا جمعه  ۶امروز آالت بروز حضور دارند. این نمایشگاه از و ماشین

  .مندان استآماده بازدید عالقه

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۶۰۰۰۳۵۷/%D۸%B۳%D۹%۸۸% 
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 نهاده
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۶ : تاریخ

 های دولتی گذشته بین کشاورزان توسط برخی شرکتتوزیع سموم تاریخ

شنبه در جمع خبرنگاران به این نکته اشاره کرد که در طول آبادی روز سهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسعود گیل

گذشته با حجم زیاد توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قبل از این به بعد برخی سموم تاریخ ۸۴سال گذشته و از سال  ۱۳

 .تاریخ خریداری شده و در مراکز توزیع خدمات این شرکت در سراسر کشور توزیع شده و یا در انبارها مانده است

حمایتی کشاورزی گرفته و به بخش خصوصی انحصار تهیه و توزیع سم از شرکت دولتی خدمات  ۸۴وی تصریح کرد: بعد از سال 

جی های خاربندی سموم از خود ارائه نکرد و از شرکتواگذار شد؛ چراکه این شرکت عملکرد خوبی در راستای ارائه کیفیت یا بسته

 .شدهای متعددی از سوی کشاورزان عنوان میداد که کیفیت الزم را نداشتند و شکایتخریداری سموم را انجام می

یس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی با تأکید بر کیفیت مطلوب سموم داخلی اضافه کرد: کیفیت سموم داخلی رئ

متأسفانه شاهد ورود سموم قاچاق و سموم آماده مصرف با کیفیت بسیار پایین در حدی است که قابلیت صادرات دارد، ولی 

ر صورتی کند و دهای تولیدکننده داخلی مجدانه نظارت میتات بر کیفیت سموم شرکتکه سازمان حفظ نبا، درحالیبه بازار هستیم

های داخلی اثرگذاری الزم را نداشته باشد و حتی در طی دو سال تاریخ مصرف خسارتی را برای کشاورزان به همراه که سموم شرکت

ها استان های دولتی در تمامگذشته شرکتبرخی سموم تاریخ اینکه بیان با آبادی شود.گیلبیاورد، با تولیدکننده داخلی برخورد می

د کنها و در محل کارگزاری آنها توزیع شده، افزود: با اینکه هیأت نظارت بر سموم برخی سموم پرخطر را از رده حذف میو شهرستان

و این وظیفه سازمان خدماتی حمایتی  اند حاضر نیستند این سم را معدوم کنندها بابت سم پول دادهاما از آنجایی که نمایندگی

 .کشاورزی است که آن را کنترل کند

 بینند گفت: وقتی این سموم با قیمت بسیار ارزانوی در پاسخ به اینکه مگر کشاورزان تاریخ تولید و انقضای سموم مصرفی را نمی

به  اشها نتیجهکشکه این سموم در برخی علفکند و مشکل اینجاست شود کشاورز چندان توجهی به این موضوع نمیوارد بازار می

 .اثر بودن آن مشخص شودها حداقل یک سال زمان نیاز است تا بیکششود، ولی در حشرهسرعت مشخص می

ماند باید آزمایش رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی همچنین افزود: سمومی که مدت طوالنی در انبارها می

ذارند، گا مشخص شود که اثربخشی آن چه میزان است و در نهایت بعد از فرموله شدن تاریخ انقضای یک ساله بر آن میمجدد شود ت

سال از  ۱۰اما برخی از این سموم بیش از این در بازار مانده است. تاریخ مصرف سموم تنها دو سال است، اما برخی از این سموم 

ایم، اما توجهی به این قضیه گفت که قبل از این به شرکت خدماتی حمایتی اعالم کرده آبادی به صراحتگیل.عمرشان گذشته است

 .نکرد و سمومی که در انبارها بوده، بدون اصالح شدن وارد بازار شده است

 ۸هایی همچون به گزارش فارس، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی در تأمین نهاده

کارگزاری رسمی در سراسر کشور این  ۳۵۰۰کند و از طریق قلم بذر ازجمله بذر گندم، جو و برنج و همچنین تأمین کود فعالیت می

این شرکت تأمین و توزیع سم را هم برعهده داشت که از آن تاریخ به بعد آن برعهده بخش  ۸۴کند. تا سال ها را توزیع مینهاده

 .سازی آن در کل مطرح استهایی است که بحث خصوصیاز جمله شرکت این شرکت .خصوصی نهاده شد

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۶۰۰۰۹۶۴/%D۸%AA%D۹ 
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 نهاده
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۶ : تاریخ

 اعالم شد  ۹۷ای در سال کودهای یارانه توسط معاون بازرگانی شرکت خدمات کشاورزی؛ قیمت

 ینا توسط که کشاورزی کودهای قیمت وضعیت آخرین مورد در فارس، خبرگزاری کشاورزی خبرنگار با وگوعلی علیزاده در گفت

 .شودهیچ گونه افزایش قیمتی در این حوزه نداریم و تمام کودهای مورد نیاز کشاورزان تأمین میشود، گفت:توزیع می شرکت

هزار تومان، هر  ۷۵کیلوگرمی سولفات پتاسیم  ۵۰تومان، هر کیسه  ۵۰۰هزار و  ۳۸کیلوگرمی کود اوره را  ۵۰وی قیمت هر کیسه 

 .هزار تومان اعالم کرد ۵۵کیلوگرمی سوپرفسفات تریپل را  ۵۰و کیسه  ار تومانهز 35کیلوگرمی کلرید پتاسیم  ۵۰کیسه 

به گزارش خبرنگار فارس، طی چند ماه اخیر با توجه به افزایش قیمت ارز این نگرانی در بین کشاورزان وجود دارد که قیمت کودهای 

 .کندزی آن را رد میای هم افزایش داشته باشد، موضوعی که شرکت خدمات حمایتی کشاوریارانه

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۶۰۰۰۳۹۱/%D۹%۸۲%DB% 
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 نوغان
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۱۳۹۷/۶/۶ : تاریخ

 هشدار فائو نسبت به ورود بیماری تب خوکی به آسیا 

امروز هشدار داد که احتمال توسعه و نفوذ  فائو، الملل خبرگزاری فارس، سازمان خواروبار جهانی،به گزارش خبرنگار اقتصاد بین

 .بیماری تب برفکی از چین به کشورهای آسیایی وجود دارد

ن شود که فاصله ایگسترش این بیماری در چهار ایالت مختلف چین گزارش شده و گفته میفائو در گزارش خود امروز اعالم کرد که 

نقاط بیش از هزار کیلومتر است و مفهوم آن این است با توجه به اینکه عامل این بیماری ویروسی است احتمال توسعه آن در 

 .سیایی وجود دارددیگرکشورهای آ

شود اما تهدیدی برای از بین بردن ریقایی تهدید مستقیمی برای انسان محسوب نمیبر اساس این گزارش، بیماری تب خوکی آف

آید، چین بزرگترین تولیدکننده خوک در جهان است و نیمی از جمعیت خوک جهان در این صنایع تولید خوک چین به حساب می

 .آیدکشور به عمل می

 .م کرده تا از انتشار آن به دیگر نقاط جلوگیری کندهزار خوک مبتال به بیماری تب خوکی را معدو ۲۴چین بیش از 

هزار خوک در رومانی به دلیل شیوع تب خوکی آفریقایی اعالم شد. این تعداد خوک در  ۱۱۰پیش از این گزارشی از امحای بیش از 

 .شرقی رومانی که مرکز آلودگی است اعمال شدندمناطقی در جنوب

کنند که دولت دهندگان خوک اعالم مینقطه در کشور مشاهده شده و پرورش ۶۴۵وس در طبق گزارش وزارت کشور رومانی این ویر

 .انگاری کرده استدر این زمینه سهل

ها کشنده است اما برای انسان تأثیری ظاهراً هیچ واکسنی برای مبارزه با این بیماری وجود ندارد و ویروس این بیماری برای خوک

  .شودها میی سبب تبخیر آب بدن و خونریزی و مرگ در خوکندارد. ویروس تب خوکی آفریقای

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۶۰۶۰۰۰۴۸۴/%D۹%۸۷%D۸%B۴%D 
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