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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب

 خبرگزاری فارس  – 6/8/1397تاریخ : 

های غیرمجاز میلیاردمترمکعبی از چاه 4.7های زیرزمینی روبرو هستند/برداشت ها با کسری مخزن سفرهتمام دشت   
های غیرمجاز از میلیاردمترمکعبی چاه 4.7با اشاره به برداشت دبیر طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 

رو های زیرزمینی روبهها با افت و کسری مخزن سفرههای زیرزمینی، گفت: در حال حاضر در تمامی دشتسفره

  .هستیم
در حال حاضر حدود با بیان این مطلب افزود: « روی خط خبر»به گزارش خبرگزاری فارس، عبدهللا فاضلی با حضور در برنامه 

میلیاردمترمکعب از این رقم مربوط به  4.7شود که افزون بر های زیرزمینی برداشت میمیلیارد مترمکعب از منابع سفره 42
های غیرمجاز استبرداشت چاه . 

نی کاهش یابد، ادامه های زیرزمیمیلیارد مترمکعب از برداشت سفره 11وی با تاکید بر اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه باید 
رو هستیم و به ندرت دشتی های زیرزمینی روبههای کشور با افت و کسری مخزن سفرهداد: در حال حاضر در سطح تمامی دشت

ها جزو الزامات است و راهی به جز این نداریموجود دارد که با چنین شرایطی مواجه نباشد؛ بنابراین کاهش برداشت در تمامی دشت . 
دشت  86زود: به دلیل محدویت منابع مالی و عدم وجود امکانات الزم برای گسترش این طرح در سراسر کشور، حدود فاضلی اف

های یاد اند. دشتها از منابع زیرزمینی انتخاب شدهپایلوت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای برنامه کاهش برداشت
های زیرزمینی درصد کسری مخزن سفره 55اند به طوری که حدود ختصاص دادهشده بیشترین میزان کسری مخزن را به خود ا

انددشت پایلوتی است که برای اجرای برنامه کاهش برداشت انتخاب شده 86کشور مربوط به  . 
ن دبیر طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: به هر حال ما کسری مخز

توانیم اجازه دهیم که این افت همچنان تشدید شده سالیانه و تجمعی داریم و راهی جز کاهش برداشت از منابع زیرزمینی نداریم. ما نمی
های کشور بیش از این کاهش یابدو سطح آب دشت . 

یر است، گفت: به سرانجام رسیدن پذهای زیرزمینی امری امکانمیلیارد مترمکعبی برداشت از سفره 11وی با تاکید بر اینکه کاهش 
های مرتبط با این برنامه ها و پروژهاین برنامه نیازمند الزام ها و منابع مالی است که برای اجرای این طرح دیده شده است. طرح

هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد 12برای به سرانجام رسیدن، حدود  . 
گان به آب نیازمند تغییر است، تصریح کرد: تحقق این برنامه تنها مربوط به دولت فاضلی با اشاره به اینکه نگرش مصرف کنند

 .نیست، بلکه در این بین مصرف کنندگان نیز نقش مهمی را بر عهده دارند
دبیر طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: از طرفی میزان نزوالت جوی 

کند و کاهش بارندگی در ها ما را با شرایط دشوارتری مواجه میحقق این مهم نیز امری بسیار حیاتی است، چرا که افت بارندگیدر ت
های کشور را نیز تشدید خواهد کردهر سال کسری آبخوان . 

ای آن را مدیریت و باید به گونهایم و فاضلی در پایان خاطرنشان کرد: همگی ما در قبال منابع آب زیرزمینی بر سر یک سفره نشسته
 .از منابع آن استفاده کنیم که به شکل پایدار باقی بماند

 
 لینک خبر 
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 آب 
 

خبرگزاری فارس  – 4/8/1397تاریخ :   

شود سال آینده خالی از آب می ۴۰های زیرزمینی تا سفره  

های زیرزمینی ادامه رویه از سفرههای بیدهد چنانچه برداشتها نشان میای یزد گفت: بررسیمدیرعامل شرکت آب منطقه

شودهای زیرزمینی خالی از آب میسال آینده سفره 4۰تر تا بینانهسال و به حالت خوش 15یابد به تعبیری کمتر از  .  
، محمدمهدی جوادیان زاده در هفتمین کنفرانس ملی مدیریت پایگاه اطالع رسانی وزارت نیروبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 
هزار رشته آن فعال و باقی است 2کرد: از مجموع چهار هزار حلقه چاه در استان تنها  منابع آب ایران در دانشگاه یزد تأکید  . 

درصد در بخش شرب و بهداشت و بقیه در حوزه صنعت مصرف  11درصد آب استحصالی استان در امور کشاورزی ،  83افزود:  

شودمی . 
سال  15های زیرزمینی ادامه یابد به تعبیری کمتر از از سفرهرویه های بیدهد چنانچه برداشتها نشان میوی اظهار داشت: بررسی

شودهای زیرزمینی خالی از آب میسال آینده سفره 40تر تا بینانهو به حالت خوش . 
تر است، افزود: این استان به لحاظ ای یزد بابیان اینکه وضعیت آب شرب هم از این وضعیت بحرانیمدیرعامل شرکت آب منطقه

شدت به منابع خارج از استان وابسته استیت آب شرب بهکمیت و کیف . 
هایی در زمینٔه تأمین آب به وجود آمده های متعدد به خط انتقالی آب از کوهرنگ به استان نگرانیوی اظهار داشت: به دلیل تعرض

 .است
 

 لینک خبر 
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 آب 
خبرگزاری فارس  – 2/8/1397تاریخ :   

جویی مختص فصل تابستان نیست عامل مدیریت مصرف آب/ صرفهچهار   
گفت: با مدیر دفتر مدیریت مصرف آب و فاضالب شهری یزد با اشاره به اینکه مدیریت مصرف آب مختص فصل تابستان نیست،

کنندتر خواهد شد و مشترکان از لوام کاهنده آب استفاده میمدیریت مصرف جدیواقعی شدن قیمت آب  .  
های اخیر و عبور از فصل تابستان وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که بارشسیاوش پاکدل در گفت

درصد مساحت و ظرفیت  85ریم و چون بیش از بباعث شد تا شاهد رشد مصرف آب باشیم، گفت: در دوره خشکسالی به سر می
شود تر میتواند بر روی منابع آب که روز به روز ضعیفهای موردی نمیبیابانی و خشک قرار دارد بارندگیکشور بیابانی ، نیمه

 .تأثیر بگذارد
های مختلف مصرف آب ن استاندر فصل تابستا :وی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف آب مختص به فصل تابستان نیست، ادامه داد

تولید و مصرف آب درخیلی از شهرها برابر   افتد کهباال است و منابع آب با تمام توان در حال فعالیت هستند و خیلی مواقع اتفاق می
قطعی آب  شود در این زمان حتی اگر یکی از منابع آب ما دچار خرابی و اشکال شود مردم آنرا با کمبود فشار در شبکه ویا حتیمی

ای در فصل تابستان داردالعادهجویی در مصرف آب اهمیت فوقمشاهده خواهند کرد.بنابراین صرفه . 
* خواهیم باید آب مصرف کنیم درست نیستاینکه در پاییز هر چقدر می  

صرف کنیم درست خواهیم باید آب مشود هر چقدر میوی تصریح کرد: پس به این دلیل که هوا خنک شده و باران نیز انجام می
 .نیست

 عامل مدیریت مصرف آب 4*
ها و نامهپاکدل با بیان اینکه مصرف آب باید بر اساس نیاز واقعی باشد، گفت: چهار عامل فرهنگ و باور، تعرفه و اقتصاد آب، آئین

 .استفاده از لوازم کاهنده مصرف در مدیریت مصرف آب نقش حیاتی و اساسی دارد
شرکت آب و فاضالب شهری یزد، ادامه داد: مردم اگر باور داشته باشند که مشکل آب داریم و اگر بدانند  مدیر دفتر مدیریت مصرف

توانیم به مدیریت مصرف آب متر کاهش یافته است میمیلی 200متر به میلی 250که در چند سال گذشته متوسط میزان بارندگی از 
 .امیدوار باشیم

متر خواهد رسید، اظهار میلی 150متر به میلی 200ها خارج کنیم عدد کشور را از آمار بارشمالی وی با بیان اینکه اگر سه استان ش
تواند به رعایت مصرف آب توسط افراد پرمصرف نامه و برخورد با مشترکین پرمصرف نیز میداشت: تعرفه و اقتصاد آب و آئین

 .منجر شود
* مپ های کم مصرف نهادینه شوداستفاده از لوازم کاهنده مصرف آب نیز مانند ال  

مصرف در کشور گسترش یافته و نهادینه شد باید استفاده از لوازم های کمپاکدل خاطرنشان کرد: همان طور که استفاده از المپ
 .کاهنده مصرف نیز همینگونه شود اما متأسفانه هنوز بنا به دالیلی به شکل مناسبی ساری و جاری نشده است

توان به کاهش مصرف آب با استفاده از لوازم کاهنده مصرف و پرالتور و مخلوط شدن آب و هوای می نکه قطعا  وی با اشاره به ای
با نصب این لوازم کاهنده بدون اینکه مردم متوجه مدیریت مصرف آب شوند مصرف آب آنها کاهش خواهد  گفت: قطعا  کمک کرد،

 .یافت
لیتر برساند 6لیتر به  18تواند حجم مصرف آب را از ای میلیتری دو مرحله ۶های تانکبه گفته وی، استفاده از فالش . 

* تواند در مدیریت مصرف آب کمک زیادی کندواقعی شدن قیمت آب می  
کنند چون دهد و برخی تصور میدرصد مصرف آب را به خود اختصاص می 7پاکدل در پاسخ به این سوال که آب شرب تنها 

درصد است نباید به آب شرب تا این حد توجه شود، گفت: باید اذعان کرد که آب شرب کامال   92کشاورزی مصرف آب در بخشش 
 .خاص و کمیاب و از هر لحاظ استانداردهای الزم را دارد بنابر این با آب کشاورزی متفاوت است

کنند و چون قیمت آب وازم کاهنده آب استفاده میپاکدل ادامه داد: در برخی کشورها که از لحاظ بارندگی بسیار غنی هستند مردم از ل
برنددر آن کشورها واقعی است و گران مردم و مشترکان از لوازم کاهنده به خوبی بهره می . 

توانیم در مدیریت مصرف آب موفق باشیموی تأکید کرد: قطعا  با واقعی شدن قیمت آب می . 
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 آب 
 

ایرنا  – ۶/8/1397تاریخ :   

 بازگشت آب بندان ها به اقتصاد کشاورزی شمال

پس از چند دهه بی توجهی به نقش چند وجهی آب بندان ها در اقتصاد و معیشت مردمان  -ایرنا -ساری

سازه آبی نیمه طبیعی بازگشته و از صدر تا ذیل ساختار شمال کشور، اکنون به نظر می رسد توجه ها به این 

 .اقتصاد کشاورزی به دنبال احیای آب بندان ها هستند
به گزارش خبرنگار ایرنا، تازه ترین تحول ایجاد شده در این زمینه تالش وزیر جهاد کشاورزی در اخذ ردیف اعتباری اختصاصی 

شور است که در دیدار اعضای مجمع نمایندگان مازندران مطرح شده استبرای ساماندهی و الیروبی آب بندان های شمال ک . 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران که در این دیدار حضور داشت به خبرنگار ایرنا گفت : شخص آقای ' حجتی ' وزیر جهاد 

است که می تواند کشاورزی ما را کشاورزی پیگیر اختصاص ردیف اعتباری برای ساماندهی و الیروبی آب بندان های شمال کشور 
 .متحول تر کند

آب بندان؛ استخر یا تاالب دست ساز خاکی و بسیار بزرگ است که از گود کردن و خاکبرداری یک محدوده و ریختن و کوبیدن و 
دایجاد دیواره خاکی دور این محدوده به وجود می آید تا روان آب ها در آن برای بهره برداری کشاورزی ذخیره شو . 

، در گیالن ' سل ' و در  ' این سازه ذخیره ساز آب کشاورزی ، مختص استان های شمالی کشور است که در مازندران به آن ' اندون
 .استان گلستان ' بندسار ' می گویند

آب آبیاری  هزار هکتار است که 33بر اساس آمار رسمی ، مساحت کل آب بندان های استان های گلستان ، مازندران و گیالن حدود 
هزار هکتار اراضی شالیزاری را تأمین می کند 150حدود  . 

رواج سدسازی در کشور به همراه استفاده بی در و پیکر از سفره های زیرزمینی و دلخوشی به شیوه های نوین آبیاری در چند دهه 
این سازه ها  50و  40حالی که تا اواخر دهه گذشته سبب شد تا تعداد زیادی از آببندان های این استان ها رها شده و خشک شوند در 

 .تنها تامین کننده آب کشاورزی در شمال کشور بود
آب رودخانه ها و هرز آب ناشی از بارندگی در فصل های غیرکاشت از طریق کانال ها و پمپاژ به آب بندان ها هدایت شده و در 

  .فصل بهار و تابستان برای آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ساماندهی آب بندان ها را گامی بلند برای رفع کمبود آب در استان دانست و ابراز امیدواری 

 .کرد که تالش وزیر جهاد کشاورزی برای گرفتن ردیف اعتباری ویژه با همکاری نمایندگان مجلس به ثمر بنشیند
هزار هکتار وسعت در استان  17قطعه آببندان با  800و گو با خبرنگار ایرنا به وجود عزیزهللا شهیدی فر روز یکشنبه در گفت 

اشاره کرد و گفت: با الیروبی ، بازسازی و تقویت آب بندان ها ،می توانیم تا با به ثمر رسیدن سد های در دست احداث ، کمبود منابع 
  .آبی زمین های زراعی و باغی استان را جبران کنیم

راز نگرانی از رخنه خشکسالی در استان به خاطر کاهش محسوس بارندگی و پائین رفتن سطح آب های زیر زمینی ، افزود: وی با اب
ها با رئیس سازمان وزارت جهاد کشاورزی برای اقتصادی کردن تولید و کاهش تنش آبی برنج، در زمینه الیروبی و احیاء آببندان

امضاء کرده استای نامهبرنامه و بودجه کشور تفاهم  . 
رسد، گفت: با شهیدی فر با بیان این نکته که ساماندهی و الیروبی آببندان برخالف سدسازی در مدت زمان چندین ماهه به نتیجه می

 65شود که ها در سه استان شمالی اضافه میمیلیون متر مکعب به حجم آب بندان 200احیای آببندان های شمال، یک میلیارد و 
هم مازندران استدرصد آن س . 

ساله در صورت تامین منابع مالی به اتمام خواهد رسید و از آنجایی که  2وی توضیح داد: اصالح و الیروبی آب بندان ها در برنامه 
میلیون متر مکعب است،به طور یقین با اتمام عملیات الیروبی  345در حال حاضر ظرفیت نگهداری آب آب بندان های موجود استان 

برابر افزایش می یابد 2سازی ،ظرفیت ذخیره آب به حدود و باز  .  
میلیارد تومانی سفر استانی  30بودجه  **  

میلیارد لایر برای اصالح و الیروبی آببندان های استان در سفر  300رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره تخصیص 
ز این اعتبار پرداخت شد و عملیات الیروبی و باز سازی چند قطعه از آب بندان میلیارد لایر ا 80استانی کابینه یازدهم، گفت: تاکنون 
  .های استان نیز در حال اجراست

وی افزود: فرایند سرمایه گذاری بویژه تامین مالی برای سد سازی با هدف مهار و ذخیره سازی آب در مازندران به کندی پیش می 
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کعب آب در پائیز و زمستان به دریا می ریزدرود ، در حالی که هر سال میلیاردها متر م . 
متاسفانه این حجم از  :شهیدی فر به بارندگی چند صد میلیمتری اواسط ماه مهر آن هم تنها در دو روز اشاره کرد و توضیح داد

سازی آب بارندگی به دلیل نبود زیرساخت های مناسب برای ذخیره سازی از دسترس خارج شد و در حال حاضر میانگین ذخیره 
درصد است 11سطحی در مازندران کمتر از  .  

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران به اهمیت سد هراز روی پر آب ترین رودخانه شمال در آمل اشاره کرد و گفت: با توجه به 
110هزار هکتار اراضی شالیزاری در حوزه آبریز 110اهمیت تولید برنج در  می تواند درصد مهار هزار ، بهره برداری از این سد 

 .و ذخیره آب سطحی استان را تا سه برابر فعلی افزایش بدهد
میلیون 650متر طول تاج سد به ظرفیت نهایی  373متر و  150سد مخزنی هراز آمل از نوع خاکی با هسته رسی به ارتفاع 

ال انجام استمترمکعب بر روی رودخانه هراز درحال ساخت است و عملیات خاک ریزی این سد نیز در ح . 
 700ضرورت و اهمیت تکمیل هر چه سریع تر و به بهره برداری رساندن سد هراز به این است که این سد به تنهایی می تواند حدود 

قطعه آببندان فعلی استان ، ذخیره سازی را انجام بدهد 800میلیون متر مکعب آب برابر با هشت سد بزرگ و کوچک و  .  
بازگشت آببندان هاتسطیح اراضی، مکمل  **  

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران توجه به تسطیح و یکپارچه سازی زمین های کشاورزی را اولویت دوم توسعه کشاورزی 
استان پس از حل مشکالت کم آبی عنوان کرد و گفت: اگر چه در اجرای این طرح با فراز و نشیب های زیادی مواجه بودیم ولی 

عمده تاخیر اجرای این طرح استمنابع اعتباری مشکل  .  
وی افزود: اکنون وزارت جهاد کشاورزی بحث آبیاری تحت فشار و آبیاری قطره ای را به طور جدی پیگیر است ،بنا بر این 

  .ضرورت مکانیزه کردن اراضی کشاورزی بیش از پیش احساس می شود
اجرای طرح تسطیح و تجهیزو نوسازی اراضی به کلی طرف شهیدی فر گفت: مشکالت کشت دوم و پاییزه در اراضی کشاورزی با 

  .می شود
وی افزود: در این ارتباط بحث زهکشی اراضی را به طور جدی پیگیر هستیم که ضروری است این مهم در کشاورزی استان اتفاق 

  .بیفتد تا مدیریت آب داشته باشیم
را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: طرح های زهشکی و تجهیز و شهیدی فر عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن یا صنعتی 

  .نوسازی اراضی یکی از راهکارهای تحقق این مهم است که باید به طور جدی آن را دنبال کنیم
وی افزایش عملکرد در واحد سطح، مدیریت آب، چند کشت کردن در اراضی ،کاهش هزینه های کاشت، داشت و برداشت را از 

این طرح برشمردجمله مزایای  .  
 

 لینک خبر 
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 آب 
 

ایرنا  – 3/8/1397تاریخ :   

 اعتبارات حوزه مدیریت آب نیازمند ساماندهی است

رویکرد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی مدعی فقدان  -ایرنا  -یزد 

مدیریتی توسعه در حوزه آب کشور شد و گفت: ساماندهی اعتبارات مدیریت مصرف آب و تکیه بر ابزارهای 

 .اقتصادی به جای فنی در این بخش ضروری است
ی به گزارش ایرنا، احمدعلی کیخا چهارشنبه شب در جلسه سازگاری با کم آبی که در استانداری یزد برگزار شد، با تأکید بر سازگار
همه بخشها با شرایط کم آبی در کشور اظهار داشت: خشکسالی در مناطق مرکزی کشور مثل یزد و سیلهای مهیب در برخی از 

  .استانها سبب شده که بعد از سالها، برنامه عملیاتی برای سازگاری با تغییر اقلیم در کشور اجرا شود
اید در مرحله اول کارگروه سازگاری با کم آبی به سازگاری با اقلیم تغییر نام وی افزود: اگرچه در این زمینه دیر شروع کرده ایم اما ب

در زمینه مدیریت اکوسیستمهای  131کشور دنیا، در رده 132دهد زیرا هنوز به عمق این اتفاق آگاه نشده ایم به همین دلیل در بین 
  .آبی هستیم

دلیل عمده آن نبود رویکردهای مدیریت توسعه محور و بی توجهی به کیخا تصریح کرد: مشکل کم آبی در تمام کشور وجود دارد و 
  .مقوله آب به عنوان عامل اصلی و محدود کننده توسعه است

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بدون آب توسعه استانی همچون یزد میسر نیست، ادامه داد: نمی توان تنها با تکیه بر 
بلکه باید برای اسکان جمعیت، ظرفیتی مشخص شود و بعد از آن برای سکونت، هزینه ای دریافت شود  انتقال آب، به توسعه رسید

  .زیرا زمین فراوان اما آب برای زندگی به اندازه کافی نیست
ن چاه وی توسعه بی ضابطه کشاورزی همراه با اشتباهات را عامل ایجاد مشکالت عنوان کرد و افزود: بسیاری معتقدند برق دار کرد

های کشاورزی مشکالت را زیادتر کرده و نمی توان با ابزارهای فنی مشکل کم آبی را کاهش داد بلکه باید از ابزارهای اقتصادی و 
  .مالی در این زمینه استفاده شود

ه متفاوت به آب برویم این نماینده مجلس با تأکید بر افزایش بهره وری آب گفت: پس از تحقق این هدف باید به دنبال خلق ثروت با نگا
  .که نمونه آن سرمایه گذاری در بخشهای میراث فرهنگی، گردشگری و منابع طبیعی در استان یزد است

کیخا مقابله به نگاه هایی که مسأله آب را پیچیده می کنند را خواستار شد و ادامه داد: باید در استانهایی همچون یزد به داشته های 
نایع کم آبخواه، مدیریت منابع موجود آبی و در مرحله بعد برای انتقال آب از مراکز مقرون به صرفه بخش های مختلف، توسعه ص

  .برنامه ریزی کرد
وی در خصوص شرایط استان یزد از نظر کاهش ساالنه میزان بارندگی ها، تصریح کرد: آینده این استان ، نگران کننده است بنابراین 

ا آب مشخص و سپس اجرا شود،باید رابطه تمامی فعالیتها ب .  
کیخا با تشریح وضعیت شورای مدیریت آب فالت مرکزی هم گفت: باید همه اعضا، نگاه همه جانبه داشته باشند و در عین حال 

  .مشکالت را به صورت شفاف به مردم اعالم و آنها را در مدیریت مصرف آب، مشارکت دهند
اپذیر دانست و یاد آور شد: با توجه به هدف گذاری توسعه باید وزارت نیرو و سازمان وی همچنین انتقال آب از دریا را اجتناب ن

  .برنامه و بودجه ضمن اعالم هزینه های انتقال آب از هر نقطه ای برای اجرای طرحها برنامه ریزی کنند
هایی است که با سخت ترین شرایط زیست استاندار یزد نیز در این نشست گفت: این استان با پیشینه غنی فرهنگی و تاریخی جزو استان

  .محیطی سازگاری پیدا کرده است
محمود زمانی قمی ثبت جهانی شهر یزد را ناشی از همت واال و دقت مردم این شهر در سازگاری با محیط زیست در ادوار مختلف و 

  .همزیستی مسالمت آمیز ادیان در این شهر کهن عنوان کرد
ین استان معدنی با بیشترین تنوع و چهارمین استان صنعتی کشور است، افزود: تأثیر یزد در حوزه اقتصادی وی با بیان اینکه یزد دوم

درصد فوالد و 15درصد کاشی و سرامیک،  50از مرزهای جغرافیایی این استان فراتر بوده و  درصد محصوالت نساجی کشور  27

  .در این استان تولید می شود
اد و صنعت این استان را با وجود مشکالت بهتر از متوسط کشور اعالم کرد و ادامه داد: وضعیت یزد استاندار یزد، وضعیت اقتص

  .در حوزه های گردشگری نیز بویژه در گردشگری خارجی رشد خوبی داشته و محل مناسبی برای سرمایه گذاری در این بخش است
کزی منطقه ای کم آب و با تنشهای زیاد است، گفت: یزد کم بارش ترین رئیس کارگروه سازگاری با کم آبی یزد با بیان اینکه فالت مر
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استان کشور است و تحت تاثیر تنش آبی در مرکز کشور قرار گرفته و آنچه درباره این استان به نادرستی مطرح می شود این است 
یزی اشتباه استکه آب انتقالی به این استان به بخش کشاورزی و صنعت اختصاص یافته در حالی که چنین چ .  

 63تا  62میلیون مترمکعب در سال مشخص شده بود ولی هیچگاه بیش از  98زمانی قمی ادامه داد: سهمیه اولیه آب انتقالی به یزد 
میلیون مترمکعب اختصاص نیافته و از این حدود پنج درصد به صنایع و عمدتا معادن اختصاص یافته که بیش از آن برای شست و 

انتقالی به اصفهان استفاده می شود شوی سنگ آهن .  
درصد مصرف شرب استان یزد 60وی تأکید کرد: یک لیتر از آب انتقالی در حوزه کشاورزی مصرف نمی شود بلکه همه این آب که 

مخلوط می  هزار دارد، برای بهبود کیفیت منابع آب داخلی استان، با این منابع 2را تأمین می کند با منابع داخلی که ای سی باالی 
  .شود

عنوان  97تا مهرماه  96بار تعرض به خط انتقال آب از اسفندماه  22استاندار یزد مشکل دیگر یزد بعد از ای سی )سختی( آب را 
کرد و گفت: از کمیسیون کشاورزی و آب مجلس تقاضا داریم علتهای این حادثه در حوزه امنیت را بررسی و برای رفع این تهدیدها، 

امت ناشی از فقدان کشت را به کشاورزان اصفهان مدنظر داشته باشندپرداخت غر .  
زمانی قمی با تأکید بر تعیین تکلیف طرح های انتقالی آب به یزد و مشخص شدن مبدأ خط دوم انتقال آب به استان تصریح کرد: نیاز 

ر این استان در صرفه جویی و مصرف در بخشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و از سوی دیگ1425آب استان یزد تا سال 
میلیون تومان، در اصفهان  22درست آب از استانهای پیشتاز است و ارزش افزوده حاصل از مصرف یک لیتر آب در صنعت یزد 

میلیون تومان است 6میلیون و در کرمان  15 .  
یزد کم بارش ترین استان کشور با  در بخش دیگر این جلسه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد در گزارشی با بیان اینکه 82 

میلیمتر بوده که نسبت به سال قبل 70میزان بارش این استان حدود  96-97میلیمتر بارش است، اظهار داشت: در سال زراعی و آبی 
درصد کاهش داشته است 7.5از آن  .  

ست به گونه ای که هم اکنون تنها سه تا چهار محمدمهدی جوادیان زاده افزود: میزان روان آبهای استان نیز نزدیک به صفر شدن ا
  .میلیون مترمکعب بوده و دلیل عمده آن تغییر الگوی بارش از برف به باران عنوان می شود

سال گذشته در استان یزد کاهش یافته، خاطرنشان کرد: مدیریت 15وی با بیان اینکه روند مصرف آب در بخش کشاورزی طی 
زی و کاهش حجم آبی استان از دالیل کاهش در این زمینه استکشت، خاموشی چاه های کشاور .  

دشت استان گفت: از این تعداد تنها سه دشت آزاد است و چهار دشت  19مدیرعامل آب منطقه ای یزد در خصوص وضعیت منابع 
افت سفره های زیرزمین  متر 18یزد به عنوان مهمترین دشت استان  –دشت ممنوعه داریم و در دشت اردکان  12ممنوعه بحرانی و 

  .ثبت شده است
ادامه داد 1425و 1405جوادیان زاده با تشریح نیازهای آبی استان یزد در افق های  وضعیت آب شرب استان نگران کننده است و  :

درصد بوده است 60ماه سال قبل  6درصد آب شرب یزد را تامین می کرده در  70سهم آب انتقالی که  .  
از آبهای تجدید شونده کشور را تنها هفت دهم درصد دانست و برخی برنامه های اضطراری به منظور مدیریت  وی سهم استان یزد

درصدی آب در بخشهای مختلف و اطالع رسانی و فرهنگ سازی عنوان کرد100آب را شامل طرح مدیریتی   .  
از موفقیتهای اجرای طرحهای مدیریتی مصرف آب میلیمتری آب در این استان گفت:  500وی با اعالم تبخیر ساالنه سه هزار و 

روزه چاه ها و کاهش  45میلیون مترمکعبی آب با خاموشی  70درصدی مصرف آب کشاورزی، صرفه جویی  45کاهش 
درصدی مصرف آب شرب با همکاری شهرداریها بوده است28 .  

ی این کمیسیون، روز چهارشنبه برای شرکت در رئیس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس به همراه چند تن از اعضا
  .هفتمین اجالس ملی منابع آب ایران و بازدید از قرقهای اختصاصی حیات وحش استان یزد به این استان سفر کرده است
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت

 
 خبرگزاری فارس  – 3/8/1397تاریخ : 

 زعفران مصنوعی بازار زعفران جهان را کساد کرد 

انتظار  .در حال حاضر عرضه زعفران مصنوعی به بازار در حال تأثیرگذاری بر تقاضای این محصول در بازار جهانی است
را افزایش دهدرود افزایش تقاضا برای زعفران طبیعی سوددهی این بازار می .  

المللی خبرگزاری فارس، دیجیتال ژورنال گزارش داد: افزایش تقاضای زعفران در بازار جهانی به گزارش خبرنگار اقتصاد بین
تر از زعفران طبیعی در زعفران مصنوعی با قیمتی به مراتب پایین .اخیرا  با عرضه زعفران مصنوعی تحت تأثیر قرار گرفته است

ازار عرضه شده و رشد تقاضا زعفران را تحت تأثیر قرار داده استحال حاضر به ب .  
یافته و هم در ترین محصوالت گیاهی در جهان محسوب شده و تقاضای آن هم در بازارهای کشورهای توسعهزعفران یکی از اصلی

 .بازارهای کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است
بازار کشورهایی نظیر آمریکا، چین، ایران، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ، آلمان، ایتالیا،  اینسایتس با بررسی مؤسسه فیوچرمارکت

میلیون دالر زعفران در جهان مصرف شده است 360بیش از  2016اسپانیا، فرانسه و انگلیس اعالم کرده است که در سال  .  
درصد افزایش یافته و تا سال  5.3کشورها ساالنه رود تقاضای زعفران در این در گزارش این مؤسسه آمده است که انتظار می

میلیون دالر در سال برسد 617به  2026 .  
گوید: افزایش تقاضا می 2026تا  2016اینسایتس در گزارش خود با بررسی بازار زعفران جهان بین سال  مؤسسه فیوچرمارکت

ترین نکته اشاره شده در یافته خواهد بود. اصلیو توسعهبرای زعفران طبیعی پیشران مصرف این گیاه در کشورهای در حال توسعه 
  .این گزارش این است که تقاضای زعفران طبیعی بیش از زعفران مصنوعی رشد خواهد کرد
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 اقتصاد محصوالت 
 

 تاریخ : 1397/8/3 – ایرنا 

برنج در مازندران رونق مالیم بازار  
بازار عرضه و تقاضای برنج با ورود شالی کشت دوم در شالیکوبی های استان مازندران  -ایرنا -ساری

 .البته با اندک افزایش قیمت، رونق مالیمی به خود گرفته است
ساقه شالی یا ' دونوج ' صورت نشای مجدد و پرورش  2به گزارش خبرنگار ایرنا، کشت دوباره برنج در شالیزارهای مازندران به 

انجام می شود. در روش اول کشاورزان اقدام به آماده سازی دوباره شالیزار می کنند ولی در روش دوم ساقه های باقی مانده از کشت 
 .نخست دوباره جوانه زده و پرورش داده می شود

ا و ورود آن در بازار است ،چراکه کشت اول در در واقع با ورود شالی کشت دوم این سومین مرحله از عرضه شالی به شالیکوبی ه
 .دهه اول مرداد وارد بازار شد، سه هفته پیش نیز برنج دونوج و در هفته جاری برداشت شالی کشت دوم مازندران شروع شد

در حال  گزارش میدانی خبرنگار ایرنا از شالیکوبی های استان مازندران نشان می دهد، برنج طارم محلی دونوج و دوباره کشت
تا 115هزار لایر خرید و فروش می شود و قیمت طارم کشت اول نیز140تا 135حاضر به طور متوسط حدود هرکیلوگرم 

هزار لایر در هر کیلو گرم است125 . 
روش  2هزار هکتار از زمین های شالیزاری زیر کشت دوم به  60امسال بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی مازندران حدود 

ساقه شالی یا دونوچ و نشای دوباره رفته استپرورش  . 
اگرچه مشکالت کم آبی سطح زیر کشت دوباره را تا پنج هزارهکتار در سال جاری کاهش داده است، اما شالیکارانی که زمین های 

 .آنان در مسیر آب سطحی رودخانه ای قرار داشت، با انگیزه کشت دوم این محصول استراتژیک را انجام دادند
** بت سفارش برنج از استان های مختلف کشور در شالیکوبی های مازندران ث  

مدیر یکی از واحدهای شالیکوبی در بابل و از آگاهان به بازار برنج مازندران به رونق مالیم و اندک افزایش قیمت این محصول در 
مختلف کشور به ویژه تهران وجود دارد استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سفارش خرید از سوی تاجران برنج استان های . 

احمد قربانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به ورود شالی کشت دوم و دونوج اشاره کرد و افزود : اکنون برنج طارم 
گرم به هزار ریالی نسبت به اوایل شهریورماه در هر کیلو 15درصد شکستگی با افزایش حدود  10محلی کشت اول با کمتر از

هزار لایر رسیده است125 . 
اگرچه عمده برنج های موجود در شالیکوبی ها در اختیار کشاورزان نیست اما تقاضا از تاجران استان های کشور  :وی اظهار داشت

 .وجود دارد و خرید و فروش تا حدودی با عرضه برنج کشت دوم رونق گرفت
یاری از ارزاق عمومی، نوسانات قیمت و به صرفه نبودن واردات برنج و وجود قربانی پیش بینی کرد با توجه به افزایش قیمت بس

 .تقاضای دائمی برنج کیفی طارم محلی، باال رفتن اندک قیمت برنج در ماه های آینده محتمل است
کرده تا حدی  امسال پشتوانه بازار خرید تضمینی برنج سبب شد تا قیمت این محصول استراتژیک در اوج عرضه تعادل خود را حفظ

 .که کشاورزان نیز راضی باشند
این اولین بار در تاریخ شالیکاری مازندران است که برنج این استان در فهرست خرید تضمینی قرار می گیرد تا عالوه بر حفظ تعادل 

 .قیمت در طول سال، دغدغه برنجکاران را از هرگونه نوسان پس از برداشت از بین ببرد
828هزار و  9ی اقتصاد، هر کیلوگرم برنج طارم محلی مازندران بر اساس تصمیم شورا  886تومان، برنج شیرودی پنج هزار و  

تومان قیمت گذاری شده است 228تومان و رقم ندا و نعمت کیلویی پنج هزار و  . 
ولت محصولشان را در هزار لایر در هر کیلو گرم بیشتر از قیمت تضمینی د20بررسی ها نشان داده است که کشاورزان امسال تا 

 .بازار فروخته اند
هزار هکتار از زمین های شالیزاری استان زیر کشت اول برنج رفته است208امسال حدود   

. 
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 اقتصاد محصوالت 

 
 ایرنا  – 7/8/1397تاریخ : 

 بازار داغ کیوی مازندران
کیوی کاران مازندرانی این روزها با دیدن انبوهی از خریداران واقعی و دالالنی که برای خرید این میوه با  -ایرنا -ساری

هم رقابت می کنند، حسابی سرحال و خوش خلق هستند و سال پردرآمدی را از قبل صادرات این محصول انتظار می 

دکشن . 

ه عمری کمتر از چهار دهه در این استان دارد همواره در مقایسه با دیگر به گزارش خبرنگار ایرنا، اگر چه کیوی مازندران ک
محصوالت باغی وضعیت مناسبتری برای فروش داشت، ولی این نخستین بار در سال های اخیر است که خریداران و دالالن برای 

 .خرید محصول به صف می شوند
خاطر کم شدن صادرات و ورود میوه های رنگارنگ خارجی برگشته دستکم در چند سال گذشته بخت بازارداری کیوی مازندران به 

هم برف سنگین و کم سابقه، ته مانده خنده باغداران را از لب هایشان ربوده بود ولی اکنون به نظر می رسد حتی  95بود و پاییز سال 
ری ها خرسند هستندروستاییانی که تنها چند درخت در حیاط خانه شان دارند ازسوگلی شدن کیوی در میان مشت . 

 .برداشت کیوی در مازندران از اواسط آبان ماه شروع می شود و تا اواخر آذر یا اوایل دی ماه ادامه می یابد
هزار تن محصول از این سطح برداشت شود 180هکتار باغ کیوی دارد و پیش بینی می شود دستکم  500هزار و  6مازندران  . 

درات غیر نفتی مازندران را تشکیل می دهددرصد از ارزش صا 10کیوی، دستکم  . 
میلیون دالر تا پایان ماه آذر از این استان به خارج  30هزار تن کیوی به ارزش بیش از  56پارسال بر اساس آمار گمرگ مازندران 

 .از کشور صادر شده بود
کرده است به گونه ای که بر اساس بررسی  افزایش نرخ ارز در سال جاری بیشترین انگیزه را برای صادرات کیوی مازندران ایجاد

میدانی خبرنگار ایرنا در حال حاضر به طور میانگین هر باغدار کیوی دستکم دو خریدار عمده را زیر سر دارد و همچنان نیز محل 
 .مراجعه دیگر خریداران و دالالن است

تری منتظر دریافت بهترین پیشنهاد با بیشترین قیمت باشندقیمت مناسب کیوی در بازار داخلی هم سبب شده تا باغداران با انگیزه بیش . 
هزار لایر عرضه می شود که در مقایسه با سال های گذشته قیمت  60تا  45هم اکنون هر کیلوگرم کیوی مازندران در بازار بین 

 .نسبتا باال و ارزنده برای باغداران است
خبرنگار ایرنا گفت: اگر چه برداشت کیوی از نیمه دوم ماه آبان آغاز می  مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران در این باره به

 .شود، اما بر اساس صدور مجوز صادرات کیوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی ، برداشت غیر رسمی آن آغاز شده است
ی کاران و صادرکنندگان کیوی هادی ایزدی وضعیت تولید کیوی امسال را مطلوب توصیف کرد و افزود: با توجه به قیمت دالر ، کیو

 .از هم اکنون در صدد صادرات این میوه هستند
وی با پیش بینی این که صادرات کیوی مازندران امسال بیشتر از سال پیش خواهد بود، به باغداران توصیه کرد تا در برداشت میوه 

 .عجله نکنند
وی مازندران در سال جاری رقابت را برای خرید آن تشدید کرده ، مدیر باغبانی استان مازندران با اعالم این که ارزنده بودن کی

 .گفت: در این میان دالالن هم با شایعه سازی تالش دارند تا زیر دل باغداران را خالی کرده و میوه را به قیمت ارزان بخرند
 .وی یکی از شگردهای دالالن را شایع کردن فراگیری آفت مگس مدیریترانه است که صحت ندارد

 .ایزدی توضیح داد: تاکنون آفتی کیوی را تهدید نکرده است و این که گفته شده مگس میوه وارد باغات کیوی شد، دروغ محض است
 .وی گفت: باغداران فریب دالالن را در باره خرید کیوی از سر باغ نخورند و محصول خود را به صادر کنندگان واقعی بفروشند

واسطه افزایش قیمت ارز بسیاری از صادرکنندگان از هم اکنون به فکر صادرات این محصول افتاده  ایزدی با بیان اینکه امسال به
 .اند، افزود: این میوه بین مردم کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس طرفدار دارد و کیوی کاران نگران بازار آن نباشند

نه حدود هفت میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی تولید و به بازار هزار هکتار زمین زراعی و باغی دارد و ساال 470مازندران 
 .های داخلی و بین المللی صادر می شود

برنج، کیوی ، مرکبات، گل و گیاه ، مرغ ، لبنیات و محصوالت شیالتی مهمترین محصوالت کشاورزی استان مازندران است که 
استرتبه نخست تا سوم تولید کشور را به خود اختصاص داده  .  
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 اقتصاد محصوالت 

 
 تاریخ : 1397/8/2 – باشگاه خبرنگاران جوان 

 افزایش قیمت ماهی ارتباطی به کمبود تولید ندارد 

های اخیر ارتباطی هزارتن خواهد بود، بنابراین گرانی 4۰۰یک مقام مسئول گفت: امسال میزان آبزی پروری 

  .به کمبود تولید ندارد
صنعت،تجارت و کشاورزیارسالن قاسمی، مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با خبرنگار گروه  

ها، دستمزد، حمل در بازار اظهار کرد: افزایش قیمت نهاده گرانی ماهی و میگو، با اشاره به دالیل اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
درصد قیمت محصوالت خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دهند که این  10تا  8و نقل و...موجب شد تا تولیدکنندگان 

 .میزان به سبب باالرفتن قیمت تمام شده، چشمگیر نبوده است
زی در عرضه آبزیان، رونق فراوانی دارد، افزود: با توجه به آنکه محصول حداقل پس از دست وی با اشاره به اینکه سیستم دالل با

در  قیمت آبزیانواسطه به دست مصرف کننده می رسد؛ بنابراین همه این عوامل منجربه نوسان چشمگیر  4تا  3به دست شدن میان 
 .بازار می شود

در بازار بیان کرد:  افزایش سرسام آور قیمت ماهی دین میوه و تره بار نسبت بهقاسمی با انتقاد از بی توجهی سازمان شیالت و میا
سودجویی دالالن و عوامل واسطه منجر به افزایش شدید قیمت آبزیان در بازار می شود که این امر به سبب کاهش قدرت خرید 

ئوالن هشدار داده ایمخانوار به ضرر مصرف کننده تمام می شود و این همان موضوعی است که بارها به مس . 
های اخیردرصد رشد کرد/تحول عظیم تولید آبزیان در سال 80بیشتر بخوانید: صادرات میگو    

درصد آن ناشی از افزایش  10این درحالی است که تنها  درصدی افزایش یافته است، 50تا  40قیمت قزل آال  ت:این مقام مسئول گف
 .قیمت تمام شده و مابقی مربوط به سودجویی دالالن است

بزی پروری به وی در پایان با اشاره به اینکه افزایش قیمت ماهی ارتباطی به کمبود تولید ندارد، تصریح کرد: امسال حداقل میزان آ
هزارتن همانند مشابه سال گذشته می رسد، بنابراین اتفاق خاصی در تولید رخ نداده که بخواهد قیمت ماهی نوسان چشمگیری  400

 در بازار داشته باش
 

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
 

 ایرنا  – ۶/8/1397تاریخ : 

گوشت مرغ، تنظیم بازار داخلی را بر هم نمی زند صادرات  

هزار تن گوشت مرغ  4۰۰میلیون و  2معاون امور تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به تولید 

 .در کشور، صادرات جزیی این محصول تنظیم بازار داخلی را با مشکل روبرو نمی کند

 
« گذاری و تجاری در صنعت خوراک دام معرفی ظرفیت های سرمایه»ین نشست عصر یکشنبه در حاشیه نخست« مرتضی رضایی

در پاسخ به خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با توجه به رقم جزیی صادرات، برنامه الزم را داریم و اجازه افزایش بی محابای « ایران
  .قیمت را نمی دهیم

یک ارزش بسیار مناسب برای کشور است که باید از آن استفاده شود وی ادامه داد: با توجه به نوسان نرخ ارز، اکنون صادرات . 
رضایی تصریح کرد: اگر کنترل در بازار داخلی وجود داشته باشد، شاهد تغییرات قیمتی نخواهیم بود و نگرانی در این زمینه وجود 

  .ندارد
یم شرکت های توانمند تولیدکننده به صادرات دست وی اعالم کرد هنوز صدور گوشت مرغ آغاز نشده است اما طبق برنامه تالش دار

  .بزنند
 .به گفته وی، طبق برنامه ریزی، باید ابتدا افزایش تولید اتفاق بیفتد تا به کمبود بازار داخلی منجر نشود

70این مقام وزارت جهاد کشاورزی یادآوری کرد: در بهترین دوره ها سالیانه بیش از  شتیم که هزار تن صادرات گوشت مرغ دا 
  .رقمی جزیی از تولید به شمار می رود

سال گذشته برای تنظیم بازار داخلی، صادرات این محصول متوقف شده بود 2به گفته وی، در  . 
هزار تن گوشت مرغ در ایران تولید و عرضه می شود که تامین کننده نیاز  300میلیون و  2به گزارش ایرنا، طبق آمارها هر سال 

هزار تن مرغ مازاد بر نیاز داخلی آن به کشورهای هدف صادر می شد اما با  100سال های گذشته سالیانه تا داخلی است؛ در 
 .ممنوعیت صدور این محصول، بازارهای خارجی از دست رفت

یکشنبه( به درخواست وزیر جهادکشاورزی و دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه رفع ممنوعیت صادرات )دیروز 

مرغ سرد، گرم و منجمد و احشای آن به گمرک جمهوری اسالمی ایران ابالغ شدگوشت  .  
عصر دوشنبه در اتاق بازرگانی، « گذاری و تجاری در صنعت خوراک دام ایرانمعرفی ظرفیت های سرمایه»نخستین نشست 

  .صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد
رونمایی شد که به زبان انگلیسی نوشته شده و به معرفی اقتصاد ایران بویژه « ایران بازار خوراک دام»در حاشیه این نشست، کتاب 

 .کشاورزی و دامپروری آن پرداخته است
 

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
 

ایران اکونا  – 2/8/1397تاریخ :   

برای فوالد و گندم در بورس کاالگذاری قیمتی ریل  

های قیمتی محدودی در این بازارها هستیم. تجمیع برند؛ اگرچه شاهد تکانهبازارهای کاالیی در آرامشی شکننده به سر می 

تر شدن ترین رویکردهایی است که به آرامش بیشتر در بازارها و منطقیحداکثری معامالت در بورس کاال یکی از مهم

کندها کمک مینوسان قیمت .  
وگویی آرامش در بازارها چیزی است که در آینده به آن نیاز داریم و این آرامش باید از مسیر بورس کاالی ایران عبور کند. در گفت

 .با مدیرعامل بورس کاالی ایران به بررسی برخی از رخدادهای مهم در بازارها پرداختیم
گذاری قیمتی برای فوالدریل  

های پایه فوالدتعیین قیمتکار وساز     
گذاری فوالد عنوان کرد: آخرین اصالح وگو در مورد رخدادهای معامالتی و شیوه قیمتمدیرعامل بورس کاالی ایران در این گفت

این  های پایه بود.هفته گذشته برای قیمت 4های فوالد، اعمال متوسط قیمت شدن سقف مجاز رشد قیمتها بعد از برداشتهدستورالعمل
های پیشنهادی از سوی تولیدکننده است. از سوی دیگر در این های کاالیی بر اساس اعالم قیمتدر حالی است که فلسفه وجودی بورس

های بازار آزاد فضا برای تعدیل نرخ منطقی با ایجاد بینی شده و در نوسان قیمتهای پیشمکانیزم قیمتی تنها مسیر برای رشد قیمت
ها وجود نداردکاهش قیمتپتانسیلی برای  . 

عنوان مدل های پایه تعریف شد که از آن بهنژاد به منظور اجتناب از این نقیصه مسیر جدیدی برای تعیین قیمتبه گفته حامد سلطانی
نقطه ضعف  های تقاضاکند. البته در حوزه فوالد محدودیتشود که پتانسیل کاهش نرخ را هم در برابر بازار ایجاد میتطبیقی یاد می

رو شده و هم سهمیه خرید خورد؛ یعنی هم مقدار و حجم خرید با اما و اگرهایی روبهدیگری است که در معامالت اخیر به چشم می
رسد. شاید بتوان این گونه عنوان کرد که آزادی عمل خریداران در بورس برخی فعاالن صنعتی برای مصرف آنان کافی به نظر نمی

ماه خریداری توانست سهمیه یا تقاضای مدتی طوالنی مثال چند ماه را در طول یکت مثال در گذشته خریدار میکاال محدود شده اس
رو شده است. این های جدی روبهکند و مثال یک بار تشریفات خرید را طی کند ولی این شرایط در وضعیت فعلی با محدودیت

ویژه برای آن دسته از واحدهایی که سفارش تولید دارندکند بهویت میموضوع نگرانی از به مشکل خوردن فرآیند تولید را تق . 
نژاد افزود: در کنار این واقعیت شیوه جدید معامالت به معنی حذف برخی از فعاالن بازار است که در گذشته شمش یا سایر سلطانی

کارمزدی به محصول تبدیل کرده و به  صورتمحصوالت میانی را از بورس کاال خریداری کرده، سپس در واحدهای تولیدی به
کردند و البته کننده نقدینگی و حتی مدیریت تولید ایفای نقش میعنوان تامینرساندند. این بخش از فعاالن بازار که اغلب بهفروش می

شود ی موازی استفاده میهارو هستند. در این شرایط از مکانیزمروند نیز با کاهش حجم فعالیت روبهبخش مهمی از بازار به شمار می
ها یابد. در شرایطی که سقف مجاز رشد قیمتصورت دستوری شفافیت بازار نیز کاهش میهم بههای بیشتر آنو با اعمال محدودیت

رودباز است و اصطالحا آزادی قیمت داریم، آزادی خرید نیز یک نیاز برای این بازار به شمار می . 
ها گذاری فوالد عنوان کرد: در شرایطی که بازار با رقابت و رشد متوسط قیمتفرمول فعلی قیمتمدیرعامل بورس کاال در مورد  

درصد رشد همراه خواهد شد. اگر متوسط  10های پایه در هفته بعد با درصد بود، قیمت ۵0رو شد و این رشد قیمتی بیش از روبه
گذاری خواهد بود. همچنین اگر رقابتی صورت های پیشین مالک نرخدرصد داشته باشد قیمت ۵0های معامالتی رشدی کمتر از قیمت

های پایه هفته بعد صورت درصدی در قیمت 10های پایه مورد معامله قرار گیرد کاهش ای صورت نگرفته یا با قیمتنگیرد یا معامله
دهد که شیب افزایش رمول قیمتی نشان میگذاری و تاثیر آن بر بازار گفت: این فوی درخصوص تحلیل این شیوه قیمت خواهد گرفت. 

ها متمایل خواهد بود یعنی پتانسیل گذاری بیشتر به سمت کاهش قیمتها کند ولی شیب کاهش نرخ تند است و این شیوه قیمتقیمت
ها در بورس کاال تواند بیشتر از رشد نرخ باشد. با توجه به شرایط کلی در بازار و آزاد بودن سقف مجاز رشد قیمتها میکاهش قیمت

رسداین فرمول قیمتی متعادل به نظر می . 
وی با توجه به این موارد ادامه داد: در صورتی که معامالت فوالد در خارج از بورس بر حجم معامالت موجود در بورس کاال غلبه 

رد. اگر قرار است بازار از مسیر ها حتی در شرایط فعلی در بازار فوالد و معامالت بورس کاال وجود دانکند پتانسیل افت قیمت
ها در بورس کاال صورت گیرد. انجمن تولیدکنندگان فوالد نیز متعهد هستند که عرضه و درست آن مدیریت شود باید تجمیع عرضه
 .معامالت کامال در بورس کاال تجمیع شود

در مسیر مدیریت بازار از ضعف جدی ابزارهای های بورس نژاد ضمن تاکید بر توانمندیوگو دکتر حامد سلطانیدر ادامه این گفت
اجرایی بورس کاال برای مدیریت بازار خبر داد و عنوان کرد: وظیفه ما گزارشگری رخدادهای معامالتی در بورس کاالست و 

فوالد وزارت صمت عنوان مثال در بازار هاست. بهستد بر عهده سایر دستگاهوهای دادهای بازار و ویژگیاکنون نظارت بر واقعیتهم
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کننده و در بازار پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان حمایت وظیفه تنظیم و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف
کندهای اجرایی ارائه میهای الزم را به این دستگاهبازار را به عهده دارند اگرچه بورس کاال سیگنال . 

سکهطرحی برای تعمیق بیشتر بازار     
های بورس کاال برای رونق مجدد بازار سکه خبر داد و عنوان کرد: ایجاد های خود از طرحوی در بخش دیگری از صحبت
های بورس کاال برای توسعه بازارهای مشتقه است که در گذشته نیز به آن های طال یکی از برنامهقراردادهای آتی برای صندوق

بین هستیم. در ه کار این بازار هنوز هم ادامه دارد و به اجرایی شدن این شیوه معامالتی خوشها برای آغاز باشاره کردیم و تالش
های موجود در شبکه بانکی به اوراق سپرده کاالیی سکه آماده فروش شده یا سکههای پیشها؛ طرحی برای تبدیل سکهکنار این تالش

تر شدن بازار رای اجرایی شدن آن ادامه دارد. این شیوه معامالتی به عمیقهای مربوطه ارسال شده است و پیگیری بشده و به دستگاه
کند. توسعه بازار های قیمتی کمتری در این بازارها خودنمایی میسکه کمک شایان توجهی خواهد کرد و به معنی آن است که تکانه

تر شدن بازار نقدی، قابل رصد بودن سکه، عمیقشده های فیزیکی و واقعی، افزایش تعداد انبارهای پذیرشسکه بر اساس دارایی
های مهم این بازار خواهد بود. این موارد مخصوصا تقویت بنیادین بازار سکه نقدی رخدادهای معامالتی و قیمتی در بازار از ویژگی

راردادهای مشتقه بر پایه خود به معنی پتانسیل قدرتمندی برای آغاز به کار مجدد بازار آتی سکه خواهد بود. البته هنوز تعریف ق
های پایه فیزیکی در دستور کار قرار دارددارایی . 

 تضمین کیفیت گندم بورس کاال  
کیفیت ها مخابره شده گشایش پرونده قضایی برای معامالت گندم بییکی از نکات مهمی که در روزهای اخیر در معدودی از رسانه 

)بادی( را به  تر یا مخلوط گندم و یک کاالی دیگر همچون ماسهان گندم با کیفیت پایینتر برخی از فروشندگصورت دقیقبوده است. به
های مهمی است که در های این معامالت خودنمایی کرده است. این یکی از ریسکانبارها تحویل داده ولی به مرور زمان واقعیت

توان از کنار آن به سادگی عبور کرد. این در و نمیحوزه محصوالت کشاورزی و مخصوصا ساز و کار خرید تضمینی وجود دارد 
های گذشته در بورس کاال آغاز شده هنوز به اهداف خود نائل نشده است یعنی عزم حالی است که مکانیزم قیمت تضمینی که از سال

داد و ستد گندم در بورس ای جدی در بدنه وزارت جهادکشاورزی برای توسعه این شیوه معامالتی را شاهد نیستیم. آمارهای مقایسه
کار معامالت در چارچوب قیمت تضمینی ودهنده این عدم توجه جدی به سازکاال و حجم تولید و خرید تضمینی در کشور خود نشان

ها در این حوزه را مرتفع سازدتواند بسیاری از نگرانیاست که می . 
تر فروش خواهد رفت و همچنین تضمین کیفیت کاالی ردار باشد سادهدر مکانیزم قیمت تضمینی هر کاالیی که از کیفیت باالتر برخو

ناپذیر از بازار بوده و هست. از سوی دیگر فروشنده و خریدار هر تولیدی به انبارهای مورد پذیرش بورس کاال نیز یک جزء جدایی
دهدرا به حداقل ممکن کاهش می های جانبیبرند که نگرانیهای قدرتمندی برای ایفای تعهدات خود بهره میدو از ضمانت . 

در این خصوص مدیرعامل بورس کاال در پاسخ به پرسشی در زمینه شرایط معامالتی گندم در این بازار مالی عنوان کرد: خرید 
شود یعنی معامالت خرید تضمینی به بورس کاال ارتباطی نداردتضمینی گندم در بورس کاال انجام نمی  خریداران عمده نیز توسط .

دستی گندم، کاالی دیگری همچون ماکارونی یا کننده یا همان پایینعنوان صنایع مصرفشوند و بهوزارت جهادکشاورزی معرفی می
اند و البته در هر استانی که ها به واسطه حضور در بورس کاال توسعه بیشتری پیدا کردهکنند. این شرکتکیک و کلوچه تولید می
های موجود نیز گسترده و پرحجم است و نشان مکان تامین گندم مورد نیاز وجود خواهد داشت. عرضهتقاضا وجود داشته باشد ا

ها امیدوار باشدتواند به استمرار عرضهکننده برای آینده میدهد که مصرفمی . 
امکان بررسی دقیق کاال و  توانهای دولتی را میهای رایج از شرکتنژاد تفاوت خرید گندم از بورس کاال با شیوهبه گفته سلطانی

هم در شرایطی که تضمین بورس کاال در کنار این معامالت وجود داردحتی کیفیت آن به شمار آورد؛ آن  کننده از سوی عرضه .

عنوان نمونه تاکنون هیچ پرونده مهمی درخصوص کیفیت گندم مورد معامله در شود و بهاستاندارد کاالی عرضه شده تضمین می
کار معامالتی در بورس کاالستوایم. همین مطلب به معنی اعتماد بیشتر به سازهای اخیر نداشته در سالبورس کاال  

. 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
 

 تاریخ : 1397/8/6 – باشگاه خبرنگاران جوان 

  آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/ ثبات نرخ ماهی ادامه دار شد

  .یوسف خانی،نرخ مرغ و انواع ماهی در بازار را اعالم کرد
صنعت،تجارت و کشاورزیماهی در گفت و گو با خبرنگار مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و  گروه اقتصادی باشگاه  

، مرغ ۶00هزار و  ۶غداری ،از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرخبرنگاران جوان
تومان  200هزار و  10و خرده فروشی  300هزار و  9، توزیع درب واحدهای صنفی 100هزار و  9آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .است
تومان است 300هزار و  10و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  300هزار و  9به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  . 

هزار و فیله مرغ  19هزار، سینه بدون کتف  18انی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف یوسف خ
هزارتومان است 20 . 

تومان اعالم کرد 800هزار و  10هزار و مرغ آماده به طبخ را  7رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را   . 
از ثبات نرخ ماهی در بازار خبر داد و گفتوی در پایان  هزار، سنگسر طالیی  17هزار، سارم  102قیمت هر کیلو سالمون نروژ  :

 21،کپور ۵00هزار و  22هزار،قزل آال  37هزار،تیالپیا  ۶0هزار، شوریده بندر  82هزار، راشگو جنوب  ۵8هزار، سرخو  42
هزار تومان است 32هزار و سنگسر شهری 47هزار، شیر جنوب  . 

 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 1/8/1397تاریخ :   

بی رغبتی کشاورزان نسبت به تحویل برنج به مراکز دولتی /افزایش نرخ خرید توافقی برنج به ضرر مصرف کنندگان 

  تاس
یک مقام مسئول گفت:با توجه به شرایط مساعد بازار تا کنون کشاورزان برای تحویل محصول خود به مراکز خرید 

  .دولتی مراجعه نکردند
شاورزیصنعت،تجارت و ک مومن نیافر مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به اینکه استقبالی از خرید توافقی برنج نشد،اظهار کرد: در اکثر سال ها قیمت در بازار به گونه ای است خبرنگاران جوان
 .که کشاورزان تمایلی به تحویل محصول خود به مراکز دولتی ندارند

وی افزود:با توجه به شرایط مساعد بازار تا کنون کشاورزان برای تحویل محصول خود به مراکز خرید مراجعه نکردند و همچنان 
 .ترجیح می دهند که برنج تولیدی را در بازار آزاد عرضه کنند

و صدری هاشمی و  238ر و هزا 5،ندا و نعمت 886هزار و  5درصد شکستگی را  8نیافر نرخ مصوب هر کیلو برنج شیرودی با 
تومان اعالم کرد 828هزار و  9طارم محلی  . 

 بیشتر بخوانید: استقبالی از خرید توافقی برنج نشده است
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که با وجود اعتراض برنج کاران نسبت به قیمت های کنونی، آیا امکان افزایش نرخ های 

بخواهد محصول کشاورزان را با نرخ های باالتر از قیمت مصوب از آنها تحویل بگیرد به مصوب وجود دارد،بیان کرد: اگر دولت 
هزار  20سبب تحریک بازار،این امر به زیان مصرف کننده است چرا که در آن صورت هر کیلو برنج طارم محلی را باید با نرخ 

 .تومان خریداری کند
خرید توافقی محصول در نظر دارد تا اگر قیمت بازار به گونه ای باشد که مدیرکل داخلی بازرگانی دولتی تصریح کرد: دولت با 

توجیه اقتصادی برای کشاورزان نداشته باشد، به منظور جلوگیری از ضرر و زیان آنها ورود پیدا کند و درنهایت بازار را به نفع 
 تولیدکننده و مصرف کننده به تعادل برساند

 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 2/8/1397تاریخ :   

 علت افزایش قیمت سیب درختی چیست؟ 

درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل به اوج  4۰تا  ۳۰ها قیمت سیب درختی به دلیل افت این روز

  .خود رسیده و انتقاداتی را به همراه داشته است
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ، این روزها قیمت سیب درختی به دلیل گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل به اوج خود رسیده و انتقاداتی را به همراه داشته است 40تا  30افت  . 
و هیچ   ادرات و افزایش هزینه های تولید امری طبیعی استبسیاری از مسئوالن بر این باورند که افزایش قیمت به دنبال جذابیت ص

ارتباطی به کمبود تولید ندارد، اما در مقابل برخی افراد نوسانات شدید محصوالت کشاورزی را ناشی از قادر نبودن دولت به ایجاد 
 .تعادل میان صادرات محصوالت کشاورزی و تنظیم بازار داخل می دانند

هزار تومان از باغداران  5  اتحادیه باغداران معتقد است که در شرایط فعلی هرکیلو سیب کیفی حداکثر با نرخناگفته نماند که رئیس 
درصد سود باید در خرده فروشی ها عرضه شود و نرخ های موجود در بازار هیچ  25تا  20با احتساب   خریداری می شود که

دگان تصور می کنند که باغداران قیمت خود را افزایش داده اندسنخیتی با خرید از باغدار ندارد، درحالیکه مصرف کنن . 
ارزانترین میوه موجود در بازار بود که همیشه به علت نبود تقاضا با افت  سیبآمارها نشان می دهد که در طول سال های اخیر 

ادرات درصدد کنترل قیمت در خرده فروشی ها روبرو بود و وزارتخانه برای کاهش زیان باغدار از طریق ص  چشمگیر قیمت
بود،که در نوسان اخیر نرخ ارز موجب شد تا بازار صادرات سیب درختی حسابی رونق بگیرد و بر گرانی بازار داخل نیز تاثیر 

 .بگذارد
 نوسان نرخ ارز، جانی دوباره به صادرات سیب بخشید

صنعت،تجارت و کشاورزیو با خبرنگارمحمد علی طهماسبی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گ درباره  
هزارتن سیب در کشور تولید شد که امسال به سبب  800میلیون و  3آخرین وضعیت تولید سیب درختی اظهار کرد: سال گذشته 

هزارتن خواهد رسید 400ون و میلی 3هزارتنی به  400سرمازدگی در برخی مناطق تولید با افت  . 
هزارتن اعالم کرد و گفت: با توجه به مازاد تولید سیب در سال جاری پیش بینی می شود  800وی صادرات سیب در سال گذشته را 

هزارتن از این میزان به بازارهای هدف صادر شود 700تا  ۶00که  . 
صادرات محصوالت کشاورزی از جمله سیب در پی نوسانات نرخ  :طهماسبی با اشاره به تاثیر نوسان ارز بر صادرات بیان کرد

 .ارز شیرین بوده که با استمرار این روند می توان حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی داشت
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: باوجود آنکه سیب ارزانترین میوه ای بود که در طول سال های گذشته از باغداران خریداری 

تا حدودی بر نوسان قیمت سیب در بازار اثر گذاشت  می شد، اما نوسان نرخ ارز و افزایش صادرات . 
وی در پایان با اشاره به دیگر عوامل گرانی سیب درختی تصریح کرد: اگرچه قیمت جعبه، نیروی انسانی، نهاده و... نوساناتی داشته 

به افزایش قیمت محصول در بازار شده است ، اما بیشتر گرانی ها مربوط جو روانی بوده که منجر . 
درصدی تولید سیب درختی در سال جاری 35گرانی سیب ارتباطی به باغدار ندارد/افت   

شاورزیصنعت،تجارت و ککمال یداللهی، رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری باغداران در گفت و گو با خبرنگار  3۵تا  30از افت  
 .درصدی تولید سیب درختی خبر داد و گفت: بخشی از میوه های سردرختی از جمله سیب به دلیل سرمای بهاره دچار خسارت شد

  
نسبت به مدت مشابه سال قبل، اما هیچ مشکلی در رابطه با تامین نیاز  درصدی تولید سیب 3۵تا  3۰کاهش  وی افزود: با وجود

 .داخل نداریم
  

 ۵تا  ۵00هزار و  3با نرخ  سیبیداللهی با اشاره به اینکه گرانی سیب ارتباطی به باغدار ندارد، بیان کرد: هم اکنون هر کیلو 
 1۵تا  10سبب سودجویی دالالن و عوامل بازار با نرخ های  هزارتومان از باغداران خریداری می شود ، این درحالی است که به

گرددهزارتومان به مصرف کننده عرضه می . 
  

وی قیمت گذاری برحسب کیفیت را تنها راه حل رفع این معضل دانست و گفت: قیمت گذاری محصول نباید براساس عرضه و تقاضا 
منجر به افزایش چشمگیر محصول در بازار خواهد شد صورت گیرد چرا که ادامه این روند در زمان پس از برداشت . 
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این مقام مسئول ادامه داد: اگر هزینه های تولید اعم از سبد، کارگر، حمل و نقل و... را از میزان فروش محصول از باغدار کسر 

عامل اصلی  باغداران ند کهکنکنیم، سود چندانی عاید تولیدکننده نمی شود، این درحالی است که بسیاری از خریداران تصور می
 .گرانی هستند

 
هزارتومان از باغدار خریداری می شود، با احتساب  ۵تا  ۵00هزار و  4به گفته وی؛ در شرایطی که هر کیلو سیب کیفی حداکثر 

دالالن و هزارتومان باید به مصرف کننده عرضه شود، درحالیکه به دلیل سودجویی  7تا  ۶  درصد سود حداکثر با نرخ 2۵تا  20
واسطه گران با نرخ های دو تا سه برابری خرید در بازار توزیع می شود که انتظار می رود مسئوالن ذی ربط با اعمال نظارت های 

 .بیشتر از تخلف سودجویان جلوگیری کنند، چرا که این امر اجحاف در حق مصرف کننده است
  

 300تا یک هزار و  200رد: سال گذشته هر کیلو سیب با نرخ یک هزار و رییس هیات مدیره اتحادیه باغداران در پایان تصریح ک
درصدی قیمت سیب 40تا  30تومان از باغداران خریداری می شد که امسال افت نسبی تولید منجر به گرانی   .در بازار شده است  

 مشکلی در تامین سیب بازار داخل نداریم
تان تهران در گفت و گو با خبرنگارمجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران اس  40تا  30از کاهش  صنعت،تجارت و کشاورزی 

، مشکلی در تامین بازار داخل و صادرات کاهش تولید سیبدرصدی تولید سیب درختی در سال جاری خبر داد و گفت: با وجود 
 .نداریم

مازدگی فروردین ماه به بسیاری از مناطق خسارت وارد کرد و تولید را تحت تاثیر خود قرار داد، اما جای هیچ وی افزود: اگرچه سر
 .گونه نگرانی مبنی بر کمبود داخل وجود ندارد

هزارتن پیش بینی کرد و گفت: با توجه به برآورد اولیه تولید، بیش از  ۶00میلیون و  2در سال جاری را  تولید سیب درختیشادلو 

درصد این میزان باید صادر شود ۵0 . 
درصدی روبرو بودند ۵0در کشور باال بود که کشاورزان از ناحیه فروش با زیان  تولید سیبوی ادامه داد: سال گذشته به حدی  . 

در سال گذشته را نباید مالک قیمت گذاری قرار داد، بیان کرد: افزایش  نرخ سیب اینکهنایب رئیس اتحادیه باغداران با اشاره به 
هزینه های تولید اعم از نیروی انسانی، سبد، بسته بندی، نهاده های اولیه، تورم، نوسان نرخ ارز و سرمازدگی بهاره از جمله علل 

می رود افزایش قیمت سیب نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار به شمار . 
 محدودیتی برای صادرات سیب نداریم
های سردسیری و نیمه سردسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با شکراله حاجی وند، مدیرکل دفتر میوه

در کشور تولید شد، اظهار کرد هزارتن سیب 700میلیون و  3سال گذشته حدود  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار با توجه به  :
هزارتن کاهش می یابد ۶00تا  ۵00سرمازدگی زودرس بهاره تولید سیب در سال جاری  . 

 .وی افزود: برآورد تولید بیش از سه میلیون تن سیب در سال جاری بدان معناست که میزان کاهش تاثیری در بازار داخل ندارد
وصعیت مناسب تولید، هیچ گونه محدودیتی برای صادرات وجود ندارد به گفته حاجی وند با توجه به . 

میلیون تن اعالم کرد و افزود: ایران پس از چین،  90را  تولید سیب جهانی مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و نیمه سردسیری
 .آمریکا و هلند رتبه چهارم تولید سیب در جهان را به خود اختصاص داده است

 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 3/8/1397تارخ :   
 

  آغاز روند کاهشی نرخ گوشت در بازار/کمبودی در توزیع دام زنده داخل نداریم
مناسب گوشت گرم گوسفندی و منجمد گوساله، قیمت ها در بازار روند یک مقام مسئول گفت:با توجه به توزیع 

  .کاهشی گرفته است
صنعت،تجارت و کشاورزیمنصور پوریان رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، از رکود نسبی حاکم بر بازار گوشت خبر داد و گفت: با توجه به توزیع مناسب گوشت در بخش گرم گوسفندی و خبرنگاران جوان
 .منجمد گوساله، قیمت گوشت داخل در بازار روند کاهشی به خود گرفته است

تا  48رداتی بر کاهش قیمت الشه داخلی افزود: هم اکنون هر کیلو الشه با نرخ وی با اشاره به تاثیر استمرار توزیع گوشت های وا
توزیع گوشت   هزار تومان در خرده فروشی ها عرضه شود که با استمرار 57تا  56  هزار تومان در عمده فروشی ها و 49

 .وارداتی به نرخ واقعی خواهیم رسید
 500هزار و  33و اوراسیا  800هزار و  34هزار، گوشت گرم استرالیا  29 پوریان نرخ مصوب هر کیلو گوشت منجمد برزیلی را

 .تومان اعالم کرد
ع دام زنده داخلی نداریمبیشتر بخوانید: ثبات نسبی بازار گوشت قرمز/کمبودی در توزی   

هزار تومان در میادین عرضه شود  26تا  25وی از عرضه انبوه دام در میادین خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو دام زنده با نرخ 
 .که استمرار روند کنترل قاچاق و توزیع گوشت های وارداتی برکاهش قیمت تاثیر گذار خواهد بود

زنده در پایان تصریح کرد: با توجه به انبوه دام در دامداری ها هیچ کمبودی در توزیع وجود ندارد و  رئیس شورای صادرکنندگان دام
 .برخی سودجویان با جوسازی مبنی بر کمبود عرضه درصدد افزایش غیر واقعی قیمت هستند
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 قلیم و منابع طبیعیا

 
 باشگاه خبرنگاران جوان  -  ۶/8/1397تاریخ : 

  درصدی بارش نسبت به بلندمدت در سال زراعی جدید 2پیش بینی وقوع سیل در آبان امکان پذیر نیست/رشد 
از رخدادهای طبیعی است و نمی توان پیش بینی کرد که در آبان ماه کدام استان ها سیل خیز هستند یک مقام مسئول گفت:سیل .  

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی صادق ضیاییان رئیس مرکز خشکسالی در گفت و گو با خبرنگار

، درباره آخرین وضعیت بارش در سال زراعی جدید اظهار کرد: بنابر آخرین آمار مجموع بارش به طور خبرنگاران جوان
میلی متر بوده است ۶.۵و بلندمدت  7.3میلی متر اعالم شد،درحالیکه این رقم در سال گذشته  8.4متوسط در مهرماه  . 

میلی متر رشد داشته است،افزود: علی رغم آنکه سهم بارش مهر از کل  2اینکه میزان بارش نسبت به بلندمدت وی با اشاره به 
بارندگی کشور قابل توجه نیست،اما در همین بین استان های مختلف مقادیر متفاوتی بارش دریافت کردند که اختالف آن بسیار 

 .چشمگیر بود
میلی متر بیشتر نسبت به دوره بلندمدت خود در مهر ماه بارش  23میلی متر و گلستان  2۵ضیاییان با اشاره به اینکه استان مازندران 

میلی متر کمتر نسبت به دوره بلندمدت  8میلی متر و آذربایجان شرقی و غربی  13دریافت کرد،گفت: این درحالی است که اردبیل 
استخود بارش دریافت کرده  . 

این مقام مسئول میزان بارش در فصل پاییز را پیش بینی کرد و گفت: در فصل پاییز در اغلب نقاط کشور به ویژه نیمه شمالی و 
 .شمال غرب بارش بیش از نرمال پیش بینی می شود

ینی سیل برای کوتاه مدت است و وی در پاسخ به این سوال که آیا پیش بینی وقوع سیل در آبان ماه را تایید می کنید، بیان کرد: پیش ب
تنها دو تا سه روز قبل از وقوع می توان آن را انجام داد،این گونه نیست که هم اکنون بتوان پیش بینی کرد که آیا سیل در آبان اتفاق 

 می افتد یا خیر؟
می دهد،از این رو نمی توان  به گفته ضیاییان با وجود آنکه سیل یکی از فرآیندهای طبیعی است که به صورت مداوم و طبیعی رخ

 .پیش بینی کرد که در آبان ماه کدام استان هاسیل خیز هستند
رییس مرکز خشکسالی در پایان تصریح کرد: اگرچه در آبان ماه پیش بینی می شود که در برخی نقاط بارش ها نرمال و بیش از 

نرمال بسیار زیاد باشد نرمال باشد، اما این بدان معنا نیست که اختالف با نرمال و بیش از . 
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها

 
 خبرگزاری فارس  – 7/8/1397تاریخ : 

درصد افزایش یافت  228قیمت رب گوجه   
( مربوط به 1396به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل )مهر 

درصد افزایش و  168.2با « موز»درصد افزایش و پس از آن  227،8با « رب گوجه فرنگی»  147.4با « گوجه فرنگی  »

 .درصد افزایش یافته است
رب »، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقالم 1397دست آمده در مهر ماه  بر اساس نتایج به

درصد افزایش،  89،7با « گوجه فرنگی « درصد افزایش بوده  40.5با « گوجه فرنگی»درصد افزایش و  46.1با « سیب زمینی 

 .است
درصد، نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته اند 4.4« سیب درختی زرد» درصد و 32.9« پرتقال محصول داخل»در این ماه اقالم  . 

درصد افزایش و پس از  227،8با « رب گوجه فرنگی»( مربوط به 1396بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل )مهر 
درصد افزایش  168.2با « موز»آن  « درصد افزایش دارد 147.4با « گوجه فرنگی . 

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

 تاریخ : 1397/8/2 – باشگاه خبرنگاران جوان 

  تومانی قیمت رب گوجه فرنگی /خبری از خرید های هیجانی در بازار نیست 500افت 

تومان در بازار افت  500یک مقام مسئول گفت: با توجه به کاهش جزئی قیمت قوطی، نرخ رب گوجه فرنگی حدود 

  .داشته است
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی قاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار

، از رکود و سکوت حاکم بر بازار اقالم اساسی خبر داد و گفت: هم اکنون فروش اقالم اساسی با افت چشمگیری در خبرنگاران جوان
 .بازار روبرو شده است و دیگر خبری از خرید های هیجانی و احتکار خانگی نیست

ه به اینکه قیمت اقالم اساسی نسبت به هفته های اخیر تغییری نداشته است، افزود: با توجه به روند کنونی عرضه و تقاضا وی با اشار
 .پیش بینی می شود که این روند در بازار ادامه یابد

رب گوجه  حسنی درباره آخرین وضعیت قیمت رب گوجه فرنگی در بازاربیان کرد: با توجه به کاهش جزئی قیمت قوطی، نرخ
 10تومان در بازار افت داشته است و پیش بینی می شود که قیمت این محصول به سبب تعدیل نرخ گوجه حداکثر  500فرنگی حدود 

 .درصد دیگر کاهش یابد
یابد/ ضرورت جلوگیری خروج کاال از مرزهابیشتر بخوانید: قیمت رب گوجه فرنگی کاهش می  

این مقام مسئول با اشاره به اینکه دیگر از کمبود روغن در بازار خبری نیست، گفت: با توجه به آزادسازی مواد اولیه روغن از 
قیمت محصول متناسب با نرخ مصوب سازمان حمایت از سوی کارخانه  گمرک، دیگر خبری از کمبود عرضه نیست و هم اکنون

 .های تولیدی عرضه می شود
به واردات کاال و بازگرداندن ارز به سامانه نیما مشکالت متعددی در بر داشته است که انتظار  4200وی ادامه داد: اختصاص ارز 

 .می رود دولت نرخ ارز را آزاد کند
را پیش بینی کرد و گفت: هم اکنون نمی توان پیش بینی خاصی را نسبت به  بازار اقالم اساسیایی در پایان دبیرکل بنکداران مواد غذ

 .وضعیت بازار داشت چرا که همه نگاه ها به سیاست دولت مبنی بر تزریق ارز و صدور بخشنامه و... است
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

 تاریخ : 1397/8/2 – باشگاه خبرنگاران جوان 

 آخرین تحوالت قیمتی در بازار مرغ/ قیمت به ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان رسید 

  .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را در بازار اعالم کرد

صنعت،تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

 6ار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری تومانی نرخ مرغ در باز 300، از افزایش خبرنگاران جوان
600هزار و  هزار و  10و خرده فروشی  200هزار و  9هزار، توزیع درب واحدهای صنفی  9، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

تومان است 100 . 
تومان است 100هزار و  10برابر با قیمت مرغ و ران مرغ بدون کمر  100هزار و  9به گفته وی؛ نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  . 

هزار و  19هزار، سینه بدون کتف  18یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف 
 .هزار تومان است 20فیله مرغ 

تنظیم بازار درباره توزیع مرغ منجمد بیشتر بخوانید: اقدامات ستاد  
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش عرضه مرغ از سوی مرغداران به کشتارگاه را دلیل اصلی نوسان قیمت مرغ در بازار اعالم کرد 

 .و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه پیش بینی می شود که روند افزایش قیمت مرغ در بازار استمرار یابد
تومان اعالم کرد 800هزار و  10هزار و مرغ آماده به طبخ را  7ایان نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را وی در پ . 

 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6709114/آخرین-تحولات-قیمتی-در-بازار-مرغ-قیمت-به-۱۰-هزار-و-۱۰۰-تومان-رسید
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6705367/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6709114/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول آبان 

 

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

  قیمت هابازار و 
 

خبرگزاری فارس  – 4/8/1397تاریخ :    

 شیب افزایش قیمت کاالها تند شد/ رب گوجه پیشتاز گرانی در مهرماه 
دهد شیب افزایش قیمت کاال و خدمات تند شده به شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوار کشور نشان می

قیمتی را ثبت کرده است طوری که رب گوجه در مهرماه نسبت به شهریور باالترین رشد .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،بر اساس شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی خانوارهای کشور تورم مهر ماه 

درصد اعالم شد 13.4 . 
درصد افزایش یافته است 2.1طبق گزارش مرکز آمار تورم مهر نسبت به ماه قبل خود با  . 

های اخیر با افزایش خیره کننده نسبت به قبل ثبت باعث شد تا قیمت کاال و خدمات در در ماه 96ال نوسانات اخیر ارزی از اواسط س
در 97درصدی در سال  30شود. به گفته کارشناسان اقتصادی و نیز پیش بینی صندوق بین المللی پول حداقل تورم  انتظار کشور   

 .است
  باالترین افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل

دهد در مهر ماه امسال باالترین رقم افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل جزئیات قیمت کاالها و خدمات مصرفی کشور نشان می
و   درصد، تفریح 75درصد، میوه و خشکبار 89.5برای دخانیات ثبت شده است. پس از آن محصوالت خوراکی طبقه بندی نشده 

درصد بوده است 52.7ی و نگهداری معمول آنها درصد و مبلمان و لوازم خانگ 59فرهنگ  . 
شود که در نوع خود طبق تعریف مرکز آمار گروه محصوالت خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر شامل )رب گوجه فرنگی( می

 .رکود قیمتی را شکسته است
 کمترین افزایش قیمت

سرفصل  2تنها ها از مجموع کاال و خدمات مصرفی خانوار کشور افزایش طبق گزارش « « هاگاز و سایر سوختمسکن، آب، برق،

درصد نسبت به مدت مشابه  20ها دیگر موجود باالی سرفصل 10درصد رشد داشته است و بقیه  20و بهداشت و درمان کمتر از 
 .سال قبل تغییرات را ثبت کردند

درصد، آموزش با  18.8صل بهداشت و درمان درصد، سرف 6.3همچنین کمترین افزایش مربوط به زیرفصل آب، سوخت و برق با 
درصد بوده است 21.5 . 

شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور بر حسب بخش های اصلی و برخی گروه ها و طبقات کاالیی در مهر ماه 
1397سال   

  بیشترین افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه ماه قبل
صرفی خانوار نسبت به ماه قبل مربوط به محصوالت خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر بیشترین افزایش قیمت کاال و خدمات م 

ها استها و آشامیدنیدرصد که ذیل خوراکی 42.6با  . 
درصد باالترین  14.6درصد و تفریح و فرهنگ با  16.8درصد، سبزیجات  17.6ارتباطات  درصد، 22.7همچنین دخانیات با 

ها را داشته استافزایش . 
 کمترین افزایش قیمت

 4.7اجاره و خدمات نگهداری درصد و مسکن، 4.2درصد، بهداشت و درمان  3درصد، گوشت قرمز و سفید با  2.2حمل و نقل با 
 درصد کمترین افزایش قیمت را نسبت به شهریور سال جاری ثبت کردند

. 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

 تاریخ : 1397/8/6 – ایرنا 

 آزادسازی صادرات مرغ تاثیری بر نرخ آن در بازار داخلی ندارد
صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران از رفع ممنوعیت صادرات گوشت رئیس انجمن  -ایرنا -تهران

مرغ استقبال کرد و گفت: ممنوعیت صادرات گوشت مرغ به شرط تامین بازار داخلی رفع شده است و 

 .این کار تاثیری بر قیمت گذاری آن در بازار مصرف ندارد
تار لغو ممنوعیت صادرات گوشت مرغ به دلیل اهمیت صادرات به گزارش ایرنا، وزیر جهادکشاورزی هفتم مهرماه امسال خواس

مازاد مصرف داخلی این محصول و پایداری تولید شد و پس از آن وزیر سابق صنعت معدن و تجارت در بخشنامه ای رفع ممنوعیت 
ایی شده استاز صادرات گوشت مرغ و احشاء آن اعم از سرد، منجمد و گرم را ابالغ کرد که از ابتدای آبان ماه اجر . 

بر اساس این بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی متعهد شده است تا با پایش بازار به محض بروز نشانه های افزایش بی رویه صادرات 
 .مرغ پیشنهاد ممنوعیت صادرات یا محدودیت همراه با مجوز صادرات مرغ را اعالم کند

« ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره رفع  رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی« محمد یوسفی

ممنوعیت صادرات گوشت مرغ و اثر آن بر بازار مصرف و تولید اظهار داشت: اکنون صنعت طیور با کمبود جدی دان برای تولید 
 .جوجه و مرغ گوشتی مواجه است که می تواند در صادرات این محصول اثرگذار باشد

ار داشت: در سال های گذشته به دلیل پایین بودن نرخ ارز در کشور صادرات گوشت مرغ به کشورهای هدف وی روز یکشنبه اظه
چندان به صرفه نبود، اما اکنون با توجه به افزایش نرخ ارز صادرات این محصول می تواند عالوه بر توجیح اقتصادی برای 

کندتولیدکنندگان و صادرکنندگان بازار رقابتی برای ما ایجاد  . 
تاکنون صادرات گوشت مرغ به دلیل شیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان که منجر به کاهش  95یوسفی اظهار داشت: از اواخر سال 

 .تولید و افزایش قیمت این محصول در بازار داخلی شده بود، با ممنوعیت مواجه شد
95به گفته وی، در آن زمان )اواخر سال  هزار تن در سال بود که اعمال این ممنوعیت  100میزان صادرات مرغ از ایران  (

 .صادراتی منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی شد
رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی تصریح کرد: اکنون کمبودی در تامین بازار گوشت مرغ نداریم، اما با مشکل جدی 

یابد، منجر به کاهش تولید جوجه یک روزه و گوشت مرغ می شود تامین دان در کشور مواجه هستیم که اگر این روند ادامه . 
این فعال صنعت طیور گفت: در چنین شرایطی تولیدکنندگان تنها قادر به تامین بازار داخلی خواهند بود و انتظار نمی رود واحدهای 

 .پرورش دهنده بتوانند مازاد تولید برای صادرات داشته باشند
ه باید صادرات استمرار یابد در غیر این صورت تولیدکنندگان و صادرکنندگان متضرر خواهند شدیوسفی براین باور است ک . 

این مقام صنفی با بیان اینکه ذخایر دان شرکت پشتیبانی امور دام نیز کافی نیست، اظهار داشت: برنامه ریزی برای تولید گوشت مرغ 
ن است به طوری که باید مرغداران حداقل برای یک دوره تولید، دان ذخیره بازار داخلی و صادراتی نیازمند داشتن ذخایر کافی دا

 .داشته باشند
وی ادامه داد: الزم است شرکت پشتیبانی امور دام نیز حداقل سه ماه ذخیره دان واحدهای تولیدی طیور از جمله مرغداری های 

 .گوشتی، تخم گذار، مادر و اجداد را در اختیار داشته باشد
ت از کار کشیدن کامیونداران و افزایش نرخ کرایه حمل و نقل را در توزیع نشدن دان در استان ها موثر دانست و گفت: یوسفی دس

تومانی بابت  200تومان است که با احتساب کرایه حمل  1200تومان و ذرت  2500اکنون قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در بندر 
تومان تمام می شود 1400تومان و ذرت  2700و کنجاله سویا هر کیلوگرم از این اقالم، بهای هر کیل . 

تومان بود 100به گفته وی، این درحالیست که پیش از این قیمت حمل هر کیلوگرم ذرت و کنجاله سویا  . 
 

 کشتی های حامل دان منتظر تخصیص ارز دولتی هستند **
دام و طیور در بنادر کشور پهلو گرفته اند اما به دلیل  این مقام صنفی اظهار داشت: اکنون برخی کشتی های حمل نهاده های

 .تخصیص نیافتن ارز هنوز کاالها ترخیص نشده اند که به استان ها ارسال شود که در کمبود این محصوالت تاثیرگذار است
 .وی افزود: رفع مشکل تامین دان در کشور به ثبت سفارش، تخصیص ارز و انتقال ارز به موقع بستگی دارد

هزارتومان عنوان کرد و افزود: طبق  10تا  9500وسفی قیمت واقعی هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف کنندگان را بین ی
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تومان تعیین شده بود که به دلیل کارشناسی نبودن نرخ تنظیم بازاری  8170مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ 
 .این قیمت ها عملیاتی نشد

ولید جوجه یک روزه را در شرایط فعلی مناسب عنوان کرد و گفت: در صورت تامین دان مورد نیاز واحدهای وی وضعیت ت
درصد بیش از تولید فعلی، تولید داشته باشند 30پرورشی جوجه یک روزه می توانند  . 

 
میلیون تن گوشت مرغ را دارد 3ایران ظرفیت تولید سالی  **  

میلیون تن آن در مبادالت تجاری قرار می  10در سطح جهان تولید می شود که نزدیک به  میلیون تن گوشت مرغ 100سالیانه 

هزار تن و عربستان  640گیرد؛ از این رقم حدود سه میلیون تن آن به مصرف همسایگان ایران می رسد؛ عراق هر سال بیش از 
یلیون تن گوشت مرغ را داردم 3هزار تن مرغ وارد می کنند، درحالی که ایران ظرفیت تولید نزدیک  800 . 

هزار تن گوشت مرغ در ایران تولید و عرضه می شود که تامین کننده نیاز داخلی است؛ در  300میلیون و  2طبق آمارها سالیانه 
هزار تن مرغ مازاد بر نیاز داخلی آن به کشورهای هدف صادر می شد 100سالهای اخیر ساالنه  . 

بتدای امسال، دولت حمایت از تولید داخل و کاالهای اساسی را در دستور کار قرار داد و اقدام به پس از بروز نوسان های ارزی در ا
تومانی برای نهاده های تولید از جمله کنجاله سویا، ذرت کرد اما با این وجود، دست اندرکاران  4200تخصیص ارز یارانه ای 

یمت گوشت مرغ را تحت تاثیر قرار داده استصنعت طیور می گویند افزایش هزینه های تمام شده تولید، ق . 
به همین دلیل با اینکه در مردادماه امسال ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ را برای مصرف کنندگان هشت 

خرده تومان تعیین کرد، اما این محصول در ماه های گذشته نه فقط با نرخ مصوب عرضه نشد بلکه بهای آن در  175هزار و 
هزار تومان رسید 11تا  10فروشی ها به هر کیلوگرم بین  . 

 9300تومان، عمده فروشی  9100اتحادیه صنف مرغ و ماهی نیز امروز )یکشنبه( قیمت هر کیلوگرم مرغ در محل کشتارگاه 
تومان اعالم کرد 200هزارو  10تومان و خرده فروشی  8750تومان، میدان بهمن  . 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور درباره تامین نهاده های صنعت طیور به ایرنا گفته « رناصریحمید و»چندی پیش نیز 
کشتی حامل نهاده های دام و طیور در راه رسیدن به کشور است که چند محموله آن به بندر امام خمینی )ره( رسیده که پس  17بود، 

ی شوداز تخلیه برای توزیع به سرعت به استان ها ارسال م . 
 .وی به دست اندرکاران صنعت دام و طیور اطمینان داد که هیچ کمبودی در تامین ذرت، کنجاله سویا و جو نباشد

هزار تن نهاده طیور کنجاله سویا، ذرت و جو با قیمت های مصوب هر کیلوگرم ذرت یک  400میلیون و  2به گفته وی، تاکنون 
تومان در استان ها در حال توزیع است 180تومان و جو یک هزار و  200هزار و  2تومان، کنجاله سویا  150هزار و  . 

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

ایران اکونا  – 1/8/1397تاریخ :   

بازارنافرمانی دامداران و صنایع لبنی و افزایش روزانه قیمت ها در   
شهروندان در حالی به طور روزانه شاهد افزایش قیمت محصوالت لبنی به ویژه شیر و ماست هستند که دامداران و 

صنایع لبنی با سرپیچی از نرخ های اعالمی ستاد تنظیم بازار، قیمت ها را افزایش داده و هر یک دیگری را مسئول این 

  .گرانی ها می داند
لبنی پا را از نرخ های اعالمی دولت فراتر نهاده و با قیمت های بسیار باالتر به بازار عرضه می  مدتی است که قیمت محصوالت

شود؛ شرایط به گونه ای شده که نرخ ها هفتگی تغییر می کند؛ واحدهای صنفی در برابر اعتراض شهروندان، کارخانجات را مسبب 
 .این افزایش می دانند

د، وقتی کارخانه نرخ را افزایش داده، چاره ای جز فروش با قیمت باالتر نداریم اما سراغ واحدهای صنفی و فروشگاهی می گوین
کارخانجات لبنی که می رویم، دامداران را مشکل اصلی دانسته و می گویند که آنها شیر خام را با قیمتی باالتر از نرخ مصوب به 

 .کارخانه ها می فروشند
سئول گرانی روزانه لبنیات هستند و چرا با وجود ممنوعیت صادرات شیرخشک و نیز تامین حال این سوال پیش می آید چه کسانی م

نهاده های دامی همچون کنجاله سویا، جو و ذرت از سوی دولت آن هم با نرخ ارز رسمی، دست اندرکاران تولید شیرخام و 
تغییر می دهند محصوالت لبنی به بهانه افزایش هزینه های تولید روزانه و هفتگی قیمت ها را . 

جالب این است که صنایع بزرگ و صاحب نام لبنی که خود صادرکنندگان عمده این محصوالت به سایر کشورها هستند، گوی سبقت 
گرانی را از دیگر هم صنفان خود ربوده اند یعنی هم از تغییرات نرخ ارز در حوزه صادرات سود می برند و هم به بهانه نوسان 

رای مصرف کنندگان داخلی افزایش می دهندارز، نرخ ها را ب . 
شرایط در بازار محصوالت لبنی به گونه ای پیش رفته که هر کارخانه و برندی محصوالت خود را به قیمت های دلخواه عرضه می 

 .کند و همین امر بر سردرگمی مردم و بی نظمی بازار افزوده است
وام قیمت لبنیات معترضند و می گویند، افزایش مستمر قیمت ها سبب شده واحدهای صنفی و خرده فروشی ها نیز به تغییرات مد

بسیاری از اقشار ضعیف جامعه شیر و لبنیات را از سبد مصرف خود حذف یا کم کنند که این امر در فروش روزانه آنها نیز 
 .تاثیرگذار است

 افزایشی که صنایع لبنی را راضی نکرد **
به ثابت ماندن قیمت شیرخام طی چهارسال و پایین بودن قیمت خرید کارخانجات لبنی و افزایش پیش از این صنعت دامداری کشور 

تا مرداد امسال در حالی که نرخ مصوب شیرخام  93هزینه های تولید در این سالها معترض بود؛ در سال  تومان بود، این  1440
ان آنها را به دنبال داشت و دامداران همواره خواهان افزایش تومان از دامداران خریداری می شد که زی 1400تا  1200محصول بین 

 .نرخ خرید شیرخام در دولت بودند و می گفتند کارخانجات لبنی شیر را با نرخ هایی پایین تر از نرخ مصوب دولت از آنها می خرند
تنظیم بازار از دامداران می خریدند، آنها در همان زمان و با وجود اینکه صنایع لبنی کشور شیرخام را پایین تر از نرخ مصوب ستاد 

نیز از افزایش هزینه های تولید گله مند بودند و بدون اجازه ستاد تنظیم بازار، هر ساله قیمت محصوالت لبنی را در مراحل و به بهانه 
 .های مختلف افزایش می دادند
تومان و ماست  2500، بهای هر لیتر شیر پاستوریزه تومان بود 1440که قیمت خرید شیرخام  1393آمارها نشان می دهد در سال 
تومان رسیده، نرخ هر لیتر شیر پاستوریزه  1570تومان بود اما امروز که بهای خرید شیرخام به  2700پاستوریزه   5500تا  4000

هزار تومان است 10تومان و ماست پاستوریزه بیش از  . 
تومان و ماست پاستوریزه  2350و  1156هر لیتر شیر پاستوریزه به ترتیب  قیمت 92و  90این در حالیست که طبق آمار سالهای 

تومان بود 2500و  1300حدود  . 
تومان تعیین کرد تا از دامداران حمایت  1570در نهایت ستاد تنظیم بازار در مرداد امسال قیمت مصوب هر کیلوگرم شیرخام را 

یرخام را با قیمت هایی بیش از نرخ مصوب یعنی نزدیک شود جالب اینجاست که اکنون دامداران هر کیلوگرم ش تومان به  2100
 .کارخانجات می فروشند

در واقع با اعمال نشدن نرخ مصوب شیرخام و دعوای مصلحتی دامداران و کارخانجات، صنایع به طور مجدد به شکل خودسرانه 
 .اقدام به افزایش قیمت لبنیات کرده اند

تومان، شیر  3050درصد(  2تومان، شیر نیم چرب ) 2950درصد( 1.5ر باید قیمت شیرکم چرب )طبق تصمیم ستاد تنظیم بازا

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول آبان 

 

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

تومان، شیرکامل  3250درصد(  3پرچرب ) تومان، شیر  2200درصد(  1.5گرمی نایلونی ) 900تومان، شیر  3300درصد(  3.5)

تومان باشد 3700درصد(  3تومان، شیر استریل تتراپک ) 3500درصد(  1.5استریل تتراپک ) . 
تومان، ماست دبه ای  9500کیلوگرم کم چرب  2.5همچنین باید قیمت ماست دبه ای  هزارتومان، ماست  10کیلوگرم پرچرب  2.5

هزار تومان، شیر 4گرمی پرچرب  900تومان، ماست  3800درصد(  1.5گرمی ) 900  UF 400  تومان، پنیر  5700گرمی

هزار تومان باشد و کارخانجات لبنی ملزم به رعایت این نرخ ها  8گرمی  520راپک تومان و پنیر تت 3400گرمی  210تتراپک 
 .هستند

براساس تصمیم دولت قیمت محصوالت لبنی در استان ها براساس میانگین قیمت خرید شیرخام توسط واحدهای تولیدی و مطابق 
 .تصمیم کارگروه تنظیم بازار استان در سقف قیمت های ابالغی تعیین می شود

 مشکل از تولید نیست **
میلیون تن  10آمارهای وزارت جهادکشاورزی تایید می کند که کشور از نظر تولید محصوالت لبنی خودکفاست؛ ساالنه نزدیک 

شیرخام در کشور تولید می شود که بخش عمده آن به مصرف کارخانجات لبنی می رسد بنابراین کشور نه تنها کمبودی در زمینه 
ه های لبنی ندارد بلکه هر ساله مازاد این محصول صادر می شودتولید فرآورد . 

نوع محصول از جمله پنیر، خامه، دوغ،  30هزارتن انواع فراورده های لبنی در قالب  850بیش از  95بر اساس آمارها، در سال 
 .ماست و شیر به کشورهای هدف صادر شد که این میزان صادرات، سال گذشته نیز تداوم یافت

ال نیز به دلیل نوسان نرخ ارز و سود صادرکنندگان، صنایع لبنی اقدام به افزایش حجم صادرات محصوالت لبنی کرده اند امس
 .بنابراین کمبودی در تولید این محصوالت نیست

 25دالر سهمی میلیون  700لبنیات با صادراتی به ارزش بیش از  96کاوه زرگران دبیر انجمن صنایع غذایی ایران می گوید در سال 
 .درصدی از صادرات صنایع غذایی کشور را داشت و پیشتاز صادرات در میان گروه های صنایع غذایی بود

 گالیه شهروندان از افزایش قیمت ها **
ها ح ساکن تهران می گوید: هر هفته قیمت  -در گزارش میدانی از گالیه شهروندان از تغییر مداوم نرخ لبنیات حکایت دارد؛ آقای م 

هزار تومان و شیر پرچرب  14هزار تومان باشد، بیش از  10لیتری که باید  2.5تغییر می کند؛ برای نمونه یک دبه ماست پرچرب 
هزار تومان به فروش می رسد 5000تا  4000تومان است، با قیمت  3250که  . 

تومان هر دبه ماست افزایش  4500طول یک هفته  وی توضیح داد: البته نرخ هر کارخانه با دیگری متفاوت است اما به طور کلی در
 .قیمت داشته است

خانم شاهرخ ساکن منطقه حکیمیه تهران نیز می گوید: دو فرزند مدرسه ای دارم که هر روز باید برایشان شیر تهیه کنم؛ با گران شدن 
ان شیر و ماست را از سبد خرید خانواده انواع محصوالت لبنی، مصرف برخی اقالم غیرضروری را کاهش داده ایم اما دیگر نمی تو

 .حذف کرد بنابراین مصرف آنها را به جای روزانه به دو یا سه بار در هفته رسانده ایم
ج یکی دیگر از شهروندان که کارمند دولت است نیز اظهار نظر مشابهی دارد و می گوید به دلیل داشتن فرزند خردسال  -خانم ل 

ز خریدهای خود حذف کندنمی تواند شیر و ماست را ا . 
وی بر این باور است که در این شرایط اغلب خانواده ها شاید مجبور باشند لبنیات مورد نیاز فرزندانشان را تامین کنند اما در 

 .مصرف خود احتیاط می کنند که روی سالمتی آنها تاثیر مستقیم دارد
محصوالت لبنی خودکفا هستیم و حتی یکی از صادرکنندگان این  وی اظهار داشت: انتظار داشتیم با توجه به اینکه در تولید

محصوالت به شمار می رویم، دولت ابتدا بازار داخل و نیاز هموطنان را تامین کرده و سپس به شرکت های لبنی اجازه صادرات 
ییر نرخ ارز، با صادرات آنها بدهد نه اینکه کارخانجات هم محصول خود را هم به هموطنانشان گران بفروشند و هم با توجه به تغ

 .عایدی و درآمد بیشتری نصیبشان شود
این شهروند تهرانی تاکید کرد: وقتی تولیدکنندگان با استفاده از یارانه های دولتی و انرژی ارزان در داخل کشور محصول تولید می 

ته باشند، یعنی از جیب همه ملت هزینه های خود کنند و با افزایش نرخ ارز، صادرات خود را افزایش می دهند تا درآمد بیشتری داش
 .را می پردازند و درآمدهایشان نصیب خودشان می شود و عامه مردم نفعی از آن نمی برند

توضیح داد: در ماههای گذشته به صورت ماهانه شیر مورد نیاز خود را به   آقای شهریاری کارمند بازنشسته ساکن غرب تهران نیز
گاههای بزرگ سطح شهر تهیه می کرد تا مجبور نباشد روزانه یا هفتگی برای خرید به خارج از منزل برودصورت عمده از فروش . 

وی می گوید: حداقل در یکسال اخیر کارخانه ها برای اینکه شیر تولیدی خود را بهتر بفروشند، تخفیف های قابل توجهی به خریدهای 
ز این تخفیف ها خبری نیست بلکه میزان شیر عرضه شده در فروشگاه ها کم شده و عمده می دادند اما چند ماهی است که نه تنها ا

 .اینگونه به نظر می رسد که قرار است شیر هم مانند رب گوجه فرنگی یا گران شود یا عرضه آن محدودتر باشد
لیل مشکل کارخانه ها در خرید ه یکی دیگر از شهروندان ساکن یوسف آباد اظهار داشت: در ماه های گذشته گفته می شد به د -م 

اقالم بسته بندی لبنیات مثل پاکت های تتراپک یا ظروف پالستیک قیمت ها افزایش یافته اما می بینیم با اینکه لبنیات در بسته بندی 
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 .های معمولی و تولید داخل عرضه می شود باز هم افزایش قیمت دارد
وردن مردم به استفاده از شیر و لبنیات سنتی تبدیل شود که خود می تواند زمینه وی گفت: این رویه می تواند به عاملی برای روی آ

 .ساز شیوع برخی بیماری های مشترک دام و انسان باشد
می گوید به تازگی شرکت ها شیر و ماست و دیگر فرآورده ها را به شکل سهمیه   یکی از واحدهای صنفی فروش لبنیات صنعتی نیز

رضه می کنند و عرضه در فروشگاههای محلی محدود شده استبندی و تعداد پایین ع . 
 اختالف دامداران و صنایع لبنی تمامی ندارد **

با اینکه دولت در مصوبه مردادماه خود سعی کرد رضایت دامداران و صنایع لبنی را جلب کرده و به اختالف آنها بر سر قیمت 
باقی است و البته دود آن به چشم مصرف کننده می رودشیرخام پایان دهد، اما این اختالف ها به قوت خود  . 

« تومان توسط  2100تا  1570اکنون هر کیلوگرم شیرخام بین »می گوید  رئیس انجمن صنفی گاوداران« سید احمد مقدسی

می دهد و  درصد مواد اولیه صنایع لبنی را تشکیل 70و از آنجا که شیر خام « کارخانجات لبنی خریداری می شود که منطقی است
در صورت محاسبه کرایه حمل و نقل و سود عمده فروشی و خرده فروشی باید محصول نهایی لبنیات با قیمت های فعلی در بازار 

 .عرضه شود
دبیر انجمن صنایع لبنی ایران نظر متفاوتی دارد و می گوید که دامداران با کاهش شیرخام تحویلی به « رضا باکری»با این حال 
شیرخام تحویلی به »در چرخه تولید و تامین بازار اثر گذاشته اند زیرا بر اساس نظر وی، در هفته های اخیر  کارخانجات،

درصد کاهش را نشان می دهد 25هزارتن است که نسبت به سه ماه های گذشته  15کارخانجات لبنی روزانه حدود  ». 
و تحویل آن به صنایع عنوان کرد و گفت: حاضریم در قراردادی با  وی بخشی از مشکل بازار لبنیات را ناشی از کاهش تولید شیرخام

هزار تن شیرخام به قیمت مورد نظر آنها را خریداری کنیم تا بتوان روی تحویل محصول به بازار کنترل الزم  19دامداران روزانه 
 .را داشت

مان خریداری می کردند اما اکنون قیمت مصوب تو 1300تا  1250به گفته وی، پیش از این کارخانجات لبنی شیرخام را کیلویی 
هزار تومان می فروشند 2تومان تعیین شده در حالی که دامداران این محصول را با قیمتی هایی بیش از  1570هرکیلوگرم شیرخام  . 

 هزینه های تحمیلی به بسته بندی لبنیات **
« درصد مواد اولیه  70می گوید: با اینکه حدود   ای لبنیرئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های فرآورده« علی احسان ظفری

کارخانجات لبنی را شیرخام تشکیل می دهد اما صنایع لبنی هزینه های دیگری چون هزینه های سربار، پاکت، بسته بندی و حمل و 
 .نقل نیز دارند که بر این اساس افزایش بهای فرآورده های لبنیاتی بیشتر از شیرخام منطقی است

وجود بیان این دالیل از سوی متولیان صنعت فرآورده های لبنی، نمی توان اثر افزایش قیمت لبنیات بر کاهش مصرف و به دنبال با 
رئیس سابق جامعه دامپزشکان ایران پیشتر گفته بود افزایش قیمت « پیام محبی»آن تاثیر آن بر سالمت آحاد جامعه را نادیده گرفت؛ 

های لبنی می تواند نه تنها مصرف جامعه را به سمت لبنیات سنتی و بی شناسنامه سوق دهد بلکه انواع ها و کاهش مصرف فرآورده 
 .بیماری های خطرناک را افزایش دهد که هزینه های گزافی را برای درمان بوجود خواهد آورد

  شرکت لبنی متخلف به تعزیرات معرفی شدند 9 **
ی مصوب ستاد تنظیم بازار تبعیت نمی کنند، این پرسش را ایجاد می کند که نهادهای ناظر اینکه دامداران و صنایع لبنی از نرخ ها

از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نشان می دهد که در هفته  چرا بر بازار مصرف نظارت نمی کنند؛ پیگیری ها
نی به بیش از نرخ های مصوب ستاد تنظیم بازار به سازمان شرکت لبنی متخلف به دلیل افزایش قیمت فرآورده های لب 9های اخیر 

 .تعزیرات حکومتی معرفی شدند تا با آنها برخورد قانونی شود
هرچند این نهاد نظارتی برای برخورد با متخلفان وارد میدان شده اما شهروندان انتظار دارند که نه تنها قیمت ها کاهش یابد بلکه 

ی خود را با نرخ های ثابت خریداری کنندبتوانند مایحتاج عمومی و لبن . 
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 
ایران اکونا  – ۶/8/1397تاریخ :  

آوردمیای که بالی گرانی را سر مرغ بخشنامه  
رسد، دولت اجازه در شرایطی که قیمت مرغ در بازار مصرف باالتر از نرخ مصوب کارگروه تنظیم بازار به فروش می

شودصادرات این محصول را داد که منجر به افزایش قیمت مجدد این محصول می .  
تومان کارگروه تنظیم  8175 رخ تومان و از سقف ن 10200قیمت روز هرکیلوگرم مرغ گرم دربازار مصرف)تهران( حدود  

به گمرکات  شود، دولت اجازه صادرات مرغ را هزار تومان گران تر است و قیمت آن در بازار مصرف تنظیم نمی 2بازار، بیش از 
  .کشور ابالغ کرد که این امر می تواند به افزایش دوباره نرخ این محصول میشود

نرخ مصوب بیشتر شد هزار تومان از 2بیشتر بخوانید: قیمت مرغ   
وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در آخرین بخشنامه خود به گمرک با اشاره به اینکه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی صادرات 

گوشت مرغ و احشاء آن اعم از سرد، گرم و منجمد بالمانع است، نوشته شده است که در صورت صادرات بی رویه این محصول 
ت این محصول گرفته می شوددوباره جلوی صادرا . 

های خوراک، دارو و تومانی در بخش 4200بنابراین گزارش با توجه به اینکه برای تولید مرغ در کشور یارانه و ارز رسمی 
 .واکسن، سوخت، آب و برق و سوخت یارانه پرداخت میشود، صادرات آن رانتی و به شدت به صرفه خواهد بود

هزار تومان است 30ر جهانی بیش از قیمت هرکیلوگرم مرغ در بازا  
هزار تومان است و صدور مجوز صادرات آن مانند گوجه  30یا به عبارتی حدود  دالر  2قیمت جهانی هرکیلوگرم مرغ بیش از 

شود. پیش از این نیز با توجه با افزایش نرخ ارز ، کاهش ارزش پول فرنگی، باعث خالی شدن بازار از این محصول و گرانی می
لی و به صرفه بودن صادرات گوجه فرنگی این محصول در حجم زیادی از کشور خارج شدم . 

ماه از کشور خارج شد در حالی که کل تولید  2بنابر اعالم وزیر جهاد کشاورزی حدود یک میلیون تن از این محصول ظرف مدت  
دود، یک پنجم کل تولید کشور صادر شدمیلیون تن است؛ که این به معنی آن است که ظرف مدت مح 5گوجه فرنگی کشور  .  

مهر ماه تنها صادرات پا و پنجه مرغ را که در بازار داخلی  25ای که در بنابراین گزارش گمرک، پیش از این نیز در بخشنامه
رداشتمصرف ندارد، آزاد کرده بود، اما وزیر سابق صنعت در آخرین بخش نامه خود به یکباره ممنوعیت صادرات مرغ را نیز ب . 

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 1/8/197تاریخ :   

 

هزار تومان ارزان شد  ۵۰آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/آناناس   

رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: هم اکنون قیمت برخی اقالم نظیر موز، آناناس، خرمالو و سیب زمینی در 
  .بازار افت داشته است

صنعت،تجارت و کشاورزیاسدهللا کارگر رئیس اتحادیه و میوه سبزی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، خرمالو و آناناس، درباره آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: هم اکنون قیمت برخی اقالم نظیر موز، خبرنگاران جوان
ب زمینی در بازار افت داشته استسی . 
 6تا  500هزار و  3تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلوگرم انگور بی دانه زرد  500هزار و  8تا  3را  نرخ هر کیلو اناروی 

500هزار و  هزار،  9تا  4هزار، پرتقال جنوب  8تا  3، به 500هزار و  5تا  3هزار، انگور مهری  12تا  5، انگور بی دانه قرمز 

هزار،  7تا  4هزار، سیب گالب پاییزه  8تا  3هزار، سیب لبنانی قرمز  9تا  3هزار، سیب لبنانی زرد  6تا  3نارنگی تخم ژاپنی 
هزار و  5تا  3فروت تو سرخ هزار، گریپ  7تا  500هزار و  3کیوی   500هزار و  5تا  500هزار و  3و لیموشیرین  500

 .تومان است
 2هزار ، خرمالو کرج  5تا  2در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو خرمالو شمال  هزار تومانی نرخ خرمالو 4افت  کارگر از

هزار تومان در میدان عرضه می شود 7تا  . 
هزار، خیار گلخانه  9تا  4و سبزی با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار بیان کرد: قیمت هر کیلو شلیل شبرنگ رئیس اتحادیه میوه 

هزار، طالبی یک  9تا  4 هلو انجیریهزار،  10تا  5هزار، هلو زعفرانی  17تا  7هزار، گالبی بیروتی و شاه میوه  3یک هزار تا 

تومان است 500  هزار و 2تا  800و خربزه  200ا یک هزار و ت 400هندوانه   ،500هزار و  2هزار تا  . 
تومان در میدان عرضه می شود، افزود:  500هزار و  9تا  500هزار و  7وی با اشاره به اینکه هر کیلو موز با افت هزار تومانی 

هزار تومان رسیده است 320تا  200هزار تومانی به  50همچنین هر کارتن آناناس با کاهش  . 
تا  2هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو بادمجان گلخانه ای  3تا  500رگر نرخ هر کیلو بادمجان دلمه ای یک هزار و کا

پیاز زرد   ،500هزار و  4 چغندر ، 500هزار و  2تا  200هزار، پیاز قرمز یک هزار و  2تا  800هزار، پیاز شیری  2تا  700

هزار و  هزار، سیب زمینی یک 3تا  2  قند ، 700هزار و  2تا  500هزار، شلغم یک هزار و  8تا  4هزار، سیر خشک  3تا  500

تومان است 500هزار و  5تا  3هزار و فلفل دلمه سبز  7تا  3فلفل تند ریز  . 
 2ار تا ، کاهو رسمی یک هز500هزار و  2این مقام مسئول ادامه داد: هم اکنون هر کیلو کاهو پیچ ساالدی با نرخ یک هزار تا 

 500هزار،کرفس یک هزار و  3تا  500، کدو مسمایی یک هزار و 500هزار و  2تا  500، کدو حلوایی یک هزار و 500هزار و 
گوجه فرنگی ، 500هزار و  2هزار، کلم قرمز یک هزار تا  2تا  800هزار، کلم سفید  7تا  3، کلم بروکلی 800هزار و  2تا 

هزار و  4تا  700هزار و  2، گوجه فرنگی نو 500و هزار  5تا  500هزار و  3 گلخانه 500 هزار، لیموترش  5تا  3، لوبیا سبز 

هزار و  2تا  500هزار و هویج یک هزار و  3تا  500هزار، نارنج یک هزار و  6تا  3هزار، لیموترش سنگی  15تا  8ریز  800 
 .تومان در میدان عرضه می شود

 2تا  500و سبزی خوردن یک هزار و  500هزار و  2تا  800پلو، قورمه( یک هزار و به گفته وی نرخ هر کیلو سبزی جور)آش،
تومان است 800هزار و  . 

کارگر با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه میوه در بازار نداریم، بیان کرد: با توجه به آنکه میوه های تابستانه و پاییزه در بازار 
ر حاکم استتوزیع می شود، از این رو آرامش بر بازا  . 

طی روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و  قیمت میوه رئیس اتحادیه میوه و سبزی در پایان
 تقاضا پیش بینی می شود که قیمت اقالم میوه و صیفی تا پایان ماه صفر نوسانی در بازار نداشته باش
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 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول آبان 

 

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

 بازار و قیمت ها 

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 7/8/1397تاریخ :   

  هزار تومان 9ثبات نرخ مرغ در آستانه اربعین حسینی/ نرخ هر کیلو مرغ در میادین میوه و تره بار 
به وضعیت مناسب تولید، پیش بینی می شود که قیمت مرغ در اربعین حسینی نوسانی نداشته باشد یک مقام مسئول گفت:با توجه .  

صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

، درباره آخرین وضعیت قیمت مرغ در آستانه اربعین حسینی اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده باشگاه خبرنگاران جوان
 هزار و 9، غرفه های میادین میوه و تره بار 500هزار و  8، مرغ آماده به طبخ در میدان بهمن 500هزار و  6درب مرغداری 

تومان است 200هزار و  10تا  500هزار و  9خرده فروشی های سطح شهر  . 
 .وی افزود: با توجه به وضعیت مناسب تولید، پیش بینی می شود که قیمت مرغ در اربعین حسینی نوسانی نداشته باشد

ود افزایش عرضه نسبت به یوسفی در پاسخ به این سوال که آیا بازگشت زائران تاثیری در قیمت مرغ دارد، بیان کرد: با وج
 .تقاضا،بازگشت زائران تاثیری بر قیمت مرغ نخواهد داشت
تومان رسید 200هزار و  10بیشتر بخوانید: افزایش مجدد نرخ مرغ در بازار/ قیمت به   

نجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به چالش پیش روی مرغداران گفت: افزایش هزینه های حمل و نقل و کندی رئیس ا
ارسال نهاده های دامی از بنادر به استان ها از مشکالت اصلی مرغداران به شمار می رود که انتظار می رود دولت با بکارگیری 

که کمبودی در مواد اولیه نهاده های دامی در بنادر نداریم تمهیدات خاص، این امر را تسهیل ببخشد چرا . 
تومان اعالم کرد و افزود: فروش  500هزار و  10هزار و مرغ آماده به طبخ را  7وی در پایان قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

 مرغ با نرخ های کنونی بیانگر آن است که مرغداران در فروش مرغ سودی عایدشان نمی شود
. 

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6714487/ثبات-نرخ-مرغ-در-آستانه-اربعین-حسینی-نرخ-هر-کیلو-مرغ-در-میادین-میوه-و-تره-بار-9-هزار-تومان
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6711986/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6714487/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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 بازار و قیمت ها 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 2/8/1397تاریخ :   

 نرخ نخودچی و کشمش افزایش یافت/کاهش تولید، عامل گرانی 

افزایش صادرات منجر به نوسان قیمت نخودچی و کشمش در بازار  یک مقام مسئول گفت: کمبود تولید و

  .شده است

صنعت،تجارت و کشاورزیمصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفت و گو با خبرنگار تصادی باشگاه گروه اق 

،درباره دالیل گرانی اقالم آجیل و خشکبار در سال جاری اظهار کرد: مولفه های مختلفی نظیر میزان تولید، خبرنگاران جوان
 .مصرف، خشکسالی، نوسان نرخ ارز و صادرات بر افزایش قیمت آجیل و خشکبار تاثیرگذار بوده است

تولید و دالل بازی از دیگر دالیل اقالم آجیل و خشکبار در بازار به شمار   درصدی 70تا  40به گفته وی خشکسالی اخیر، کاهش 
 .می رود

احمدی ادامه داد: در چند روز اخیر با تعادل نرخ دالر، صنف آجیل و خشکبار در رکود به سر می برد، چراکه افرادی که اجناس 
شندخود را با نرخ های باال خریداری کردند، حاضر نیستند که ارزان بفرو . 

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار از افزایش قیمت نخودچی و کشمش در بازار خبر داد و گفت: با توجه به افزایش قیمت اقالم آجیل و 
درصدی  40تا  30خشکبار، نخودچی و کشمش از این قاعده مستثنی نیست، چراکه کمبود تولید و افزایش صادرات منجر به نوسان 

کشمش در بازار شده استدرصدی  70تا  60نخودچی و  . 
 بیشتربخوانید:افزایش قیمت آجیل و خشکبار به ایستگاه آخر رسید

به گفته وی؛ با توجه به افزایش صد درصدی قیمت برخی اقالم آجیل و خشکبار می توان گفت که استمرار این روند به دلیل رکود 
کندرد میحاکم بر بازار ضرر هنگفتی بر صنف وا . 

احمدی در پایان تصریح کرد: در پی گرانی های اخیر، این اقالم تنها میان دالالن خرید و فروش می شود و افراد عادی تمایلی به 
هزار تومان را ندارند ، بنابراین انتظار می رود کاهش نرخ ارز استمرار یابد تا اقالم آجیل و  50خرید هر کیلو تخمه کدو به نرخ 

از سبد خانوار حذف نشودخشکبار  . 
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 4/8/1397تاریخ :   

  هزار تومان 2۵تولیدکنندگان قزل آال نسبت به آینده تولید نگرانند/قیمت هر کیلو قزل آال 
عدم موافقت دولت مبنی بر واردات بچه ماهی نگرانی هایی ایجاد کرده است یک مقام مسئول گفت:کمبود پودر بچه ماهی و .  

صنعت،تجارت و کشاورزیآرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین مشکالت پیش روی تولیدکنندگان اظهار کرد: علی رغم ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان، پودر خبرنگاران جوان
ماهی چندانی در بازار نیست که از این رو احتمال می رود این محصول در انبارها احتکار یا تحت شرایطی از کشور خارج شده 

 .باشد
تومانی به واردات  4200شاره به اینکه نوسان نرخ دالر تاثیری بر قیمت نهاده ها ندارد، افزود: با توجه به اختصاص ارز وی با ا

نهاده های دامی، نوسان نرخ دالر تاثیری بر این موضوع ندارد و تنها دالل بازی شرکت های واردکننده منجر به افزایش قیمت نهاده 
 .های دامی در بازار شده است

نبی زاده با اشاره به اینکه پودر ماهی یکی از نهاده های اصلی آبزیان به شمار می رود، گفت: در شرایط کنونی به دلیل کمبود پودر 
 .ماهی در بازار، قیمت این محصول به شدت افزایش یافته و مشکالتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است

دگان نسبت به آینده تولید نگرانی هایی دارند،افزود: با وجود آنکه خوراک بچه ماهی ریز با این مقام مسئول با بیان اینکه تولیدکنن
کیفیت در بازار موجود نیست، از این رو پیگیری ها و فشارهای وارده مبنی بر واردات بچه ماهی به دولت تا این لحظه بی نتیجه 

هایی نسبت به آینده تولید داشته باشند مانده است و همین موضوع موجب شده تا پرورش دهندگان نگرانی . 
 بیشتر بخوانید: نوسان نرخ دالر،قیمت قزل آال را افزایش داد

به گفته وی عدم دسترسی تولیدکنندگان به خوراک کیفی مناسب موجب می شود تا تلفات سنگینی به تولید وارد شود چرا که هم اکنون 
غذا مجبور شدند ماهی خود را در وزن پایینی روانه بازار کنند که این امر در کاهش بسیاری از پرورش دهندگان به دلیل عدم تامین 

 .تولید قزل آال تاثیر بسزایی دارد
نبی زاده تولید قزل آال در سال جاری را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به نوسان شدید نرخ نهاده ها و نبود ثبات اقتصادی پیش بینی 

هزارتن برسد 120به می شود که تولید قزل آال  . 
مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی درباره آخرین وضعیت بازار قزل آال اظهار کرد: اگر برنامه ریزی دقیقی در بخش تولید صورت 
نگیرد، ماهی از سبد خانوار به دلیل غیر استراتژیک بودن حذف خواهد شد چرا که تمامی توجه و حمایت دولت محدود به بخش تولید 

توزیع گوشت قرمز و مرغ استو  . 
 25هزار تومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون هر کیلو قزل آال با نرخ  17تا  16وی در پایان قیمت هر کیلو قزل آال سرمزرعه را 

 .هزار تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود که نسبت به یک ماه اخیر بیش از هزار تومان اُفت داشته است
 

 لینک خبر 
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باشگاه خبرنگاران جوان  – 4/8/1397تاریخ :   

هزار تومان  2۵تولیدکنندگان قزل آال نسبت به آینده تولید نگرانند/قیمت هر کیلو قزل آال   
گفت:کمبود پودر بچه ماهی و عدم موافقت دولت مبنی بر واردات بچه ماهی نگرانی هایی ایجاد کرده  یک مقام مسئول

  .است
صنعت،تجارت و کشاورزیآرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین مشکالت پیش روی تولیدکنندگان اظهار کرد: علی رغم ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان، پودر خبرنگاران جوان
شور خارج شده ماهی چندانی در بازار نیست که از این رو احتمال می رود این محصول در انبارها احتکار یا تحت شرایطی از ک

 .باشد
تومانی به واردات  4200وی با اشاره به اینکه نوسان نرخ دالر تاثیری بر قیمت نهاده ها ندارد، افزود: با توجه به اختصاص ارز 

نهاده های دامی، نوسان نرخ دالر تاثیری بر این موضوع ندارد و تنها دالل بازی شرکت های واردکننده منجر به افزایش قیمت نهاده 
 .های دامی در بازار شده است

نبی زاده با اشاره به اینکه پودر ماهی یکی از نهاده های اصلی آبزیان به شمار می رود، گفت: در شرایط کنونی به دلیل کمبود پودر 
 .ماهی در بازار، قیمت این محصول به شدت افزایش یافته و مشکالتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است

ئول با بیان اینکه تولیدکنندگان نسبت به آینده تولید نگرانی هایی دارند،افزود: با وجود آنکه خوراک بچه ماهی ریز با این مقام مس
کیفیت در بازار موجود نیست، از این رو پیگیری ها و فشارهای وارده مبنی بر واردات بچه ماهی به دولت تا این لحظه بی نتیجه 

ده تا پرورش دهندگان نگرانی هایی نسبت به آینده تولید داشته باشندمانده است و همین موضوع موجب ش . 
 بیشتر بخوانید: نوسان نرخ دالر،قیمت قزل آال را افزایش داد

به گفته وی عدم دسترسی تولیدکنندگان به خوراک کیفی مناسب موجب می شود تا تلفات سنگینی به تولید وارد شود چرا که هم اکنون 
دهندگان به دلیل عدم تامین غذا مجبور شدند ماهی خود را در وزن پایینی روانه بازار کنند که این امر در کاهش بسیاری از پرورش 

 .تولید قزل آال تاثیر بسزایی دارد
ی نبی زاده تولید قزل آال در سال جاری را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به نوسان شدید نرخ نهاده ها و نبود ثبات اقتصادی پیش بین

هزارتن برسد 120می شود که تولید قزل آال به  . 
مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی درباره آخرین وضعیت بازار قزل آال اظهار کرد: اگر برنامه ریزی دقیقی در بخش تولید صورت 

ت محدود به بخش تولید نگیرد، ماهی از سبد خانوار به دلیل غیر استراتژیک بودن حذف خواهد شد چرا که تمامی توجه و حمایت دول
 .و توزیع گوشت قرمز و مرغ است

 25هزار تومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون هر کیلو قزل آال با نرخ  17تا  16وی در پایان قیمت هر کیلو قزل آال سرمزرعه را 
ه استهزار تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود که نسبت به یک ماه اخیر بیش از هزار تومان اُفت داشت . 

 
 لینک خبر 
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خبرگزاری فارس  – ۶/8/1397تاریخ :   

 

گذاری خارجی است ارتقای تکنولوژی صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان نیازمند سرمایه  

برای توسعه صنعت خوراک، دام، طیور و آبزیان در بخشهای مختلف از جمله  :معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

گذاری خارجی هستیمسرمایهتکنولوژی نیازمند  .  
گذاری و های سرمایهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی اکبر مهرفرد امروز در اولین نشست معرفی فرصت

میلیارد دالر است که این رقم شامل  50تجاری در صنعت خوراک دام ایران گفت: گردش مالی صنعت دامپروری در ایران بیش از 
ی صنعت دامپروری و محصوالت بدست آمده از این صنعت و فرآوری محصوالت محصوالت این صنعت شامل محصوالت داخل

 .صنایع لبنی، صنعت خوراک و صنایع پشتیبان از جمله صنعت تولید جوجه اجداد و مرغ مادر و ... است
نسبتا بزرگ است گفت: در حال  معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در مجموع صنعت دام و طیور یک صنعت متنوع و

ایمحاضر در زمینه تولید شتر مرغ رتبه چهارم دنیا را داریم و در زمینه تولید کبک، بلدرچین، گوزن و شتر هم وارد شده .  
هایی وی با تاکید بر اینکه صنعت دام، طیور و همچنین تولید خوراک دام و طیور صنعت بزرگ است، گفت: اما این صنعت کاستی

گذاری با ما همکاری داشته باشندتوانند در زمینه تبادل تکنولوژی و سرمایهد و کشورهای دیگر میدار .  
گذار و ارتقای تکنولوژی مهرفرد بیان داشت: در زمینه ساخت ماشین آالت صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان نیازمند به سرمایه

تمام و حتی قدیمی هستندهای ما نیمههستیم زیرا در این بخش برخی از کارخانه .  
گذرای در راستای ارتقای تکنولوژی است بطوری که روی های این بخش نیازمند سرمایهوی افزود: بروز کردن تکنولوژی کارخانه

آید ضریب تبدیل به حالت بهینه برسدضریب تبدیل اثر بگذارد و با ترکیباتی که بوجود می .  
میلیارد دالر مواد خام حاصل از  80میلیون تن مواد خام به ارزش حدود  218ت: سال گذشته معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داش

گذاری هستیمهای کشاورزی در ایران تولید شد که برای تبدیل ضایعات در این بخش نیازمند سرمایهفعالیت .  
شود که این محصول باید در خوراک حاصل می میلیون تن تفاله 7میلیون تن چغندر قند حدود  9وی افزود: به عنوان مثال از حدود 

ای، جو و ... دارای ضایعات است که باید برای تبدیل ای مثل ذرت علوفهدام مورد استفاده قرار گیرد و همچنین بخشی از مواد علوفه
گذاری انجام شودآن سرمایه .  

مند هستند، گفت: در صنعت تولید آبزیان رو به یعات گالیهمهرفرد با بیان اینکه در بسیاری مواقع کشاورزان ما به دالیل انباشت ضا
شود در افق ده ساله یک میلیون تن تولیدات ماهی در قفس داشته باشیم که برای تامین خوراک مورد نیاز بینی میتوسعه هستم و پیش

گذاری هستیماین بخش نیازمند سرمایه .  
گردد، گفت: ها بر میید دام، طیور و آبزیان به عدم وجود زنجیره در این بخشوی با بیان اینکه بخشی از مشکالت ما در صنعت تول

ها را کاهش دهدتواند چالشها میهای تولید ما به قدر کافی توسعه نیافته است و توسعه این زنجیرهزنجیره .  
گذاری و ری نیازمند به سرمایههای مختلف صنعت دامپرووی بیان داشت: بنابراین در متوازن سازی و ایجاد تعادل بین حلقه

گذاری در بخش تکنولوژی های های تک هستیمبخصوص سرمایه .  
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تالطماتی که اخیرا در نرخ ارز بوجود آمده است، گفت: متاسفانه در شرایط فعلی مداخالت 

 .دولت در اقتصاد و بخش خصوصی باال رفته است
های ارزی که یک مقدار ناشی از اثرات های اقتصادی بوده اما با توجه به بحثاین سیاست دولت، خروج از بحث وی گفت: پیش از

ها و بخشی هم ناشی از واقعیت اقتصاد ایران بوده دخالت دولت در مسائل اقتصادی بیشتر شده و در مواقعی راجع به توقف تحریم
اتی اتخاذ کرده است اما امیدواریم این شرایط زودگذر باشد و اقتصاد به آنچه صادرات و یا حتی وضع عوارض بر صادرات تصمیم

  .شایسته است برسد
کند، گفت: درصد ظرفیت خود کار می 50وی با بیان اینکه صنعت تولید خوراک، دام، طیور و آبزیان صنعت بزرگی است که با 

ن تن ظرفیت عملی آن است البته بخشی از این موضوع به دلیل میلیو 10میلیون تن است در حالی که  22ظرفیت اسمی این صنعت 
گذاری هوشمند در جهت توسعه پایدار مسائل این صنعت حل شودقدیمی بودن تکنولوژی این صنعت است که امیدواریم با سرمایه  

. 
 لینک خبر 
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باشگاه خبرنگاران جوان  – 2/8/1397تاریخ ک   

 تعیین تکلیف بخشودگی سود و جرائم کشاورزان تا چند روز آینده 

ود یک مقام مسئول گفت: بنابر قول سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد ظرف سه روز آینده بخشودگی س

  .کشاورزان حل و فصل می شود

صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد شفیع ملک زاده رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار  گروه  
با وجود   ،درباره آخرین وضعیت مصوبه دولت در خصوص بخشودگی وام کشاورزان اظهار کرد:اران جواناقتصادی باشگاه خبرنگ

آنکه بنابر مصوبه دولت، وام کشاورزان خسارت دیده ضمن بخشودگی سود، جرایم و دیرکرد به مدت سه سال استمهال گردید، اما 
در تناقض کامل بود ابالغیه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با این موضوع . 

وی افزود: براساس پیگیری های صورت گرفته، تقسیط سه ساله وام کشاورزان برداشته شد و همچنان بحث استمهال وام ها به مدت 
بر قوت خود باقی ماند  سه سال . 

تا تاریخ ششم شهریور ماه  به گفته ملک زاده در ابالغیه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی قرار شد که تنها سررسید تسهیالت
مشمول این قانون قرار بگیرد، اما از آن جا که اکثر کشاورزان در نیمه دوم سال اقدام به دریافت وام کردند، با پیگیری های صورت 

 .گرفته سررسید اقساط وام کشاورزان تاپایان سال مشمول قانون قرار گرفت
 بیشتر بخوانید: نقض بخشنامه هیات وزیران از سوی بانک کشاورزی/بخشودگی وام کشاورزان به جایی نرسید

م صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه بخشودگی سود و جرائم وام کشاورزان به سبب کمبود منابع مالی تاکنون به جایی رئیس نظا
نرسیده است،بیان کرد: براساس قول مسئوالن سازمان برنامه و بودجه و معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی قرار است که 

فصل شود و مصوبه دولت به بانک ها ابالغ شود این موضوع ظرف دو تا سه روز آینده حل و . 
به گفته وی با ابالغ مصوبه هیات دولت به بانک ها تمامی کشاورزان حاضرند حتی با فروش ملک، قرض و.. اصل بدهی خود را به 

دیرکرد به بانک ها  بانک پرداخت کنند تا از این وضعیت نجات یابند چرا که آنها به سبب خسارت وارده توان پرداخت سود، جریمه و
 .را ندارند

درصدی کشاورزان می توان گفت  90ملک زاده در پایان تصریح کرد: با توجه به مشکالت تحریم، ریسک باالی تولید و زیان باالی 
بب که اگر مصوبه هیات دولت به بانک ها ابالغ نشود، کشاورزان نمی توانند بدهی خود را به بانک ها پرداخت کنند چرا که به س

 .زیان وارده از تسهیالت دریافتی چیزی عاید آنها نشده است
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ایرنا  – 1/8/1397تاریخ :   

 حجتی: پیگیر رفع مشکالت گندمکاران هستم
نان تاکید کرد و گفت: پس از تصویب وزیر جهاد کشاورزی بر تفکیک وجه گندم از یارانه  -ایرنا  -تهران 

 .پیشنهاد در شورای عالی اقتصاد مجدانه مشکالت گندمکاران را پیگیری خواهم کرد
محمود حجتی در نشست علنی امروز سه شنبه اول آبان ماه در پاسخ به سوال علی محمد شاعری درخصوص قیمت گذاری 

قع مطالبات گندمکاران اظهار داشت: متاسفانه یارانه نان به پرداخت پول محصوالت مشمول خرید تضمینی گندم و عدم پرداخت به مو
  .گندم کشاورزان گره خورده و موجب بروز مشکالتی در این زمینه شده است، به نوعی که تولیدکنندگان گندم متضرر شده اند

الن نان سبب ایجاد مابه التفاوت بسیاری تومان به کارخانه می فروشیم، اما حضور دال 660وی خاطرنشان کرد: ما گندم را کیلویی 
 .در این میان شده است

تومان می فروشیم، گفت: بیش از هفت هزار میلیارد تومان یارانه به نان  1400وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه گندم را نزدیک به 
ا ایجاد کرده است که امیدواری به کمک مجلس و داده می شود اما این رقم در البالی بودجه برای تامین کنندگان و خزانه مشکالتی ر

 .دولت راهکاری را اتخاذ کنید که حساب پول گندم از یارانه نان جدا شود
میلیون تومان بود که همه با تاخیر یک ماهه نسبت  500هزار و  12وی افزود: با توجه به پیگیری و پشتیبانی، وجه گندم کشاورزان 

و امسال علی رغم همه محدودیت ها با حضور به موقع توانستیم یک میلیون تن گندم بخریمبه سال گذشته پرداخت شده است  . 
 50حجتی یادآور شد: از سوی دیگر نظامی طراحی کردم که دست کشاورزان خالی نشود، لذا در همان روزها و ماه های اولی سهم 

د خرید های تضمینی نیز وزارت جهاد و کشاورزی درصد دوم با مشکل روبرو شدیم. در مور 50درصدی آنها پرداخت اما در 
موظف است تا پیشنهاد خود را تقدیم شورای عالی اقتصاد کند. فصل کشت از نیمه دوم شهریور و اول پاییز شروع می شود اما ما 

تبدیل نشده استپیشنهاد خود را در مردادماه به دبیرخانه شورای عالی اقتصاد ارائه کردم، اما هنوز این پیشنهاد به مصوبه  . 
این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: با توجه به شرایط و هزینه ها، تالش شده هزینه تولید در پایین ترین سطح بماند و یا از 
 .میزان افزایش بهره وری استفاده کنیم، میزانی که در سالهای گذشته علی رعم کاهش سطح کشت، قوت غالب کشاورزان بوده است

ادامه داد: در صورتی که بند یارانه نان از هزینه تولید گندم خارج شود، یعنی هزینه گندم کشاورزان را به صورت مجزا در وی 
 .اختیارشان قرار دهیم، کمتر شاهد چنین مشکالتی خواهیم بود

گفت: من وظایف خود را در  حجتی در بخش دوم اظهارات خود در پاسخ به این سوال که چرا با تاخیر این مبالغ پرداخت می شود،
میلون تا هفت میلیون تن گندم  5.5ساالنه  94و حتی  93،  92،  91وزارت جهاد با حساسیت باال دنبال کرده ام و در سال های 

ن وارد کرده ایم. سال گذشته نیز صادرات گندم چهار هزار تن نسبت به واردات افزایش پیدا کرده است که این امر را مدیون کشاورزا
 .هستیم

وی با بیان اینکه پیگیر قیمت پیشنهادی و مصوبه شورای عال اقتصاد بودم، افزود: سازوکاری جز فرآیند کنونی وجود ندارد، کما 
به کشاورزان تحمیل شد، به  97و  96اینکه ما نیز از قیمت های سال گذشته ناراضی بودیم و فکر می کردیم هزینه هایی که در سال 

، مناسب نبوده و حق مطلب ادا نشده استویژه گندمکاران . 
فحوای رفتار و گفتار در شورای عالی اقتصاد بر همین منوال است و من شرمنده تولیدکنندگان  :وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

نم، البته هستم، اما آنچه مربوط به من و وزارتخانه جهاد کشاورزی است، انجام شده و قول می دهم مشکالت پیش رو را پیگیری ک
 .قیمت دانه های روغنی کلزا نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش داشته است

 مطالبات کشاورزان به روز پرداخت شود **
علی محمد شاعری نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی هم در جریان سوال از وزیر جهاد کشاورزی، اظهار 

تصویب کردیم که براساس آن قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی  68کشت قانونی را در سال  داشت: با هدف رعایت الگوی
 .باید قبل از شروع فصل زراعی توسط دولت تصویب و به اطالع کشاورزان برسد

ی افزایش وی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باید حداقل به اندازه نرخ تورم اعالم شده توسط بانک مرکز
داشته باشد، گفت: دولت براساس قانون برنامه ششم توسعه باید محصوالت خریداری شده را به روز پرداخت کند، اما در سال های 

اخیر اولین ضعفی که در تنظیم بازار و نحوه قیمت خرید تضمینی وجود داشت این بود که دولت به سه تکلیف قانونی خود عمل نکرده 
ید تضمینی گندم را اعالم نکرده و سال گذشته در اردیبهشت ماه با هشت ماه تاخیر این قیمت ها اعالم شدو تاکنون قیمت خر . 

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه تاکنون شورایعالی اقتصاد قیمت خرید تضمینی را اعالم نکرده و کشاورزان 
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د، ادامه داد: میزان افزایش قیمت خرید را دولت در سال گذشته رعایت نکرد، قیمت بالتکلیف هستند زیرا از قیمت ها اطالعی ندارن
درصد بود، در  10بدون رشد به تصویب شورایعالی اقتصاد رسید در حالی که تورم حدود  97و  96خرید تضمینی گندم در سال 

درصد بود که دولت احتماال  22جهاد کشاورزی  درصد می رسد و پیشنهاد افزایش قیمت وزارت 35سال جاری تورم تا پایان سال به 
 .آن را رعایت نمی کند

آقای  :شاعری با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باید براساس برنامه ششم توسعه به روز باشد، تصریح کرد
ان آبان ماه این مطالبات تسویه شد، نوبخت روز گذشته اعالم کرد که مطالبات کشاورزان را پرداخت کرده است، سال گذشته در پای

 .باید حداقل دو ماه تاخیر در پرداخت مطالبات را مطابق سود بانکی اعالمی توسط بانک مرکزی محاسبه و دیرکرد آن پرداخت شود
د یا وزارت این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه در صحبت های انجام گرفته با آقای حجتی وی شورای اقتصا

صنعت، معدن و تجارت را باعث و بانی مشکالت اعالم می کند در حالی که وزیر جهاد کشاورزی آقای حجتی است نه آقای نوبخت 
و وزیر وزارت سمت ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی باید مطالبات کشاورزان را پیگیری کرده و از حقوق آن ها دفاع کند و 

 .پاسخگوی نمایندگان باشد
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در پایان با تاکید بر اینکه آقای حجتی باید این سه نکته را برای 

کشاورزان روشن کند که قیمت خرید تضمینی گندم تا چه تاریخی اعالم می شود و با چه قیمتی شورای اقتصادی قیمت خرید تضمینی 
کرد: آقای حجتی زمان و میزان افزایش قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم را به تصویب می رساند، خاطرنشان 

کند، همچنین چه تضمینی داده می شود که مطالبات گندمکاران، چغندرکاران، برنجکاران و سایر کشاورزان به موقع پرداخت می 
 .گردد

 
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 1/8/1397تاریخ :   

 مطالبات کشاورزان زودتر از موعد پرداخت می شود 

روز کاهش یافته است گفت:  28روز به  4۰زمان پرداخت قیمت گندم به کشاورزان از سیف با اشاره به اینکه 

  .مطالبات کشاورزان زودتر از موعد پرداخت می شود
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  کرد: تا این لحظه از  شبکه اول سیما تصریح 21، یزدان سیف در خبر   

 7تحویل گرفته شده که این مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال  کشاورزانهزار تن گندم از  451میلیون و  9سال جاری میزان 
 .درصد افزایش تولید را نشان می دهد

مدیریت صحیح آبرسانی به  شاهد رشد تولیدات زراعی هستیم و دلیل این امر 97وی ادامه داد: با توجه به کاهش بارشها در سال 
 .مزارع است

سیف تصریح کرد:در این خصوص استان خوزستان حدود پانزده هزار میلیارد لایر یا یک هزار و پانصد میلیارد تومان از محل تولید 
 .گندم ، درآمد زائی کرده است، استانهای کردستان و گلستان به ترتیب در جایگاه دوم و سوم درآمد زائی قرار دارند

با توجه به دو و  میلیون و ششصد هزار تن مصرف گندم کشور است ، 10این مقام مسئول اظهار داشت: در مدت زمان یکسال حدود 
استنیم میلیون تن گندم باقی مانده از سال قبل تولیدات امسال زارعان نیاز کشور را پاسخگو  . 

دو هزار محموله سیصد تا چهار هزار تنی از کشاورزان تحویل سیف گفت: امسال حدود یک میلیون و هزار و چهارصد و شصت و 
تن افزایش یافته است ، درآمد میانگین کشاورزان  20تن بوده که امسال به  17گرفته شد. میانگین تولید هر کشاورز در سال گذشته 

ت تومان پرداخت کرده ایم که این رقم میلیون تومان بوده ، سال گذشته به ازاء هر کیلو گندم هزار و سیصد و هف 26از گندم حدود 
 .امسال به هزار و سیصد و بیست و هفت تومان افزایش یافته است

روز کاهش یافته است . البته  28روز به  40وی افزود: خوشحالیم که میانگین مدت زمان پرداخت قیمت گندم به کشاورزان از 
ل قبولی داشته باشداطمینان می دهیم که این نرخ برای سال آینده افزایش قاب . 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 

 
ایرنا  – 3/8/1397تاریخ :   

 اعتبارات حوزه مدیریت آب نیازمند ساماندهی است

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی مدعی فقدان رویکرد  -ایرنا  -یزد 

مدیریتی توسعه در حوزه آب کشور شد و گفت: ساماندهی اعتبارات مدیریت مصرف آب و تکیه بر ابزارهای 

 .اقتصادی به جای فنی در این بخش ضروری است
به گزارش ایرنا، احمدعلی کیخا چهارشنبه شب در جلسه سازگاری با کم آبی که در استانداری یزد برگزار شد، با تأکید بر سازگاری 

خشها با شرایط کم آبی در کشور اظهار داشت: خشکسالی در مناطق مرکزی کشور مثل یزد و سیلهای مهیب در برخی از همه ب
  .استانها سبب شده که بعد از سالها، برنامه عملیاتی برای سازگاری با تغییر اقلیم در کشور اجرا شود

مرحله اول کارگروه سازگاری با کم آبی به سازگاری با اقلیم تغییر نام وی افزود: اگرچه در این زمینه دیر شروع کرده ایم اما باید در 
در زمینه مدیریت اکوسیستمهای  131کشور دنیا، در رده 132دهد زیرا هنوز به عمق این اتفاق آگاه نشده ایم به همین دلیل در بین 

  .آبی هستیم
ده آن نبود رویکردهای مدیریت توسعه محور و بی توجهی به کیخا تصریح کرد: مشکل کم آبی در تمام کشور وجود دارد و دلیل عم

  .مقوله آب به عنوان عامل اصلی و محدود کننده توسعه است
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بدون آب توسعه استانی همچون یزد میسر نیست، ادامه داد: نمی توان تنها با تکیه بر 

اید برای اسکان جمعیت، ظرفیتی مشخص شود و بعد از آن برای سکونت، هزینه ای دریافت شود انتقال آب، به توسعه رسید بلکه ب
  .زیرا زمین فراوان اما آب برای زندگی به اندازه کافی نیست

وی توسعه بی ضابطه کشاورزی همراه با اشتباهات را عامل ایجاد مشکالت عنوان کرد و افزود: بسیاری معتقدند برق دار کردن چاه 
ای کشاورزی مشکالت را زیادتر کرده و نمی توان با ابزارهای فنی مشکل کم آبی را کاهش داد بلکه باید از ابزارهای اقتصادی و ه

  .مالی در این زمینه استفاده شود
ت به آب برویم این نماینده مجلس با تأکید بر افزایش بهره وری آب گفت: پس از تحقق این هدف باید به دنبال خلق ثروت با نگاه متفاو

  .که نمونه آن سرمایه گذاری در بخشهای میراث فرهنگی، گردشگری و منابع طبیعی در استان یزد است
کیخا مقابله به نگاه هایی که مسأله آب را پیچیده می کنند را خواستار شد و ادامه داد: باید در استانهایی همچون یزد به داشته های 

آبخواه، مدیریت منابع موجود آبی و در مرحله بعد برای انتقال آب از مراکز مقرون به صرفه  بخش های مختلف، توسعه صنایع کم
  .برنامه ریزی کرد

وی در خصوص شرایط استان یزد از نظر کاهش ساالنه میزان بارندگی ها، تصریح کرد: آینده این استان ، نگران کننده است بنابراین 
خص و سپس اجرا شود،باید رابطه تمامی فعالیتها با آب مش .  

کیخا با تشریح وضعیت شورای مدیریت آب فالت مرکزی هم گفت: باید همه اعضا، نگاه همه جانبه داشته باشند و در عین حال 
  .مشکالت را به صورت شفاف به مردم اعالم و آنها را در مدیریت مصرف آب، مشارکت دهند

انست و یاد آور شد: با توجه به هدف گذاری توسعه باید وزارت نیرو و سازمان وی همچنین انتقال آب از دریا را اجتناب ناپذیر د
  .برنامه و بودجه ضمن اعالم هزینه های انتقال آب از هر نقطه ای برای اجرای طرحها برنامه ریزی کنند

ت که با سخت ترین شرایط زیست استاندار یزد نیز در این نشست گفت: این استان با پیشینه غنی فرهنگی و تاریخی جزو استانهایی اس
  .محیطی سازگاری پیدا کرده است

محمود زمانی قمی ثبت جهانی شهر یزد را ناشی از همت واال و دقت مردم این شهر در سازگاری با محیط زیست در ادوار مختلف و 
  .همزیستی مسالمت آمیز ادیان در این شهر کهن عنوان کرد

ن معدنی با بیشترین تنوع و چهارمین استان صنعتی کشور است، افزود: تأثیر یزد در حوزه اقتصادی وی با بیان اینکه یزد دومین استا
درصد فوالد و 15درصد کاشی و سرامیک،  50از مرزهای جغرافیایی این استان فراتر بوده و  درصد محصوالت نساجی کشور  27

  .در این استان تولید می شود
عت این استان را با وجود مشکالت بهتر از متوسط کشور اعالم کرد و ادامه داد: وضعیت یزد استاندار یزد، وضعیت اقتصاد و صن

  .در حوزه های گردشگری نیز بویژه در گردشگری خارجی رشد خوبی داشته و محل مناسبی برای سرمایه گذاری در این بخش است
قه ای کم آب و با تنشهای زیاد است، گفت: یزد کم بارش ترین رئیس کارگروه سازگاری با کم آبی یزد با بیان اینکه فالت مرکزی منط

استان کشور است و تحت تاثیر تنش آبی در مرکز کشور قرار گرفته و آنچه درباره این استان به نادرستی مطرح می شود این است 
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باه استکه آب انتقالی به این استان به بخش کشاورزی و صنعت اختصاص یافته در حالی که چنین چیزی اشت .  
 63تا  62میلیون مترمکعب در سال مشخص شده بود ولی هیچگاه بیش از  98زمانی قمی ادامه داد: سهمیه اولیه آب انتقالی به یزد 

میلیون مترمکعب اختصاص نیافته و از این حدود پنج درصد به صنایع و عمدتا معادن اختصاص یافته که بیش از آن برای شست و 
ی به اصفهان استفاده می شودشوی سنگ آهن انتقال .  

درصد مصرف شرب استان یزد 60وی تأکید کرد: یک لیتر از آب انتقالی در حوزه کشاورزی مصرف نمی شود بلکه همه این آب که 
می هزار دارد، برای بهبود کیفیت منابع آب داخلی استان، با این منابع مخلوط  2را تأمین می کند با منابع داخلی که ای سی باالی 

  .شود
عنوان  97تا مهرماه  96بار تعرض به خط انتقال آب از اسفندماه  22استاندار یزد مشکل دیگر یزد بعد از ای سی )سختی( آب را 

کرد و گفت: از کمیسیون کشاورزی و آب مجلس تقاضا داریم علتهای این حادثه در حوزه امنیت را بررسی و برای رفع این تهدیدها، 
ناشی از فقدان کشت را به کشاورزان اصفهان مدنظر داشته باشندپرداخت غرامت  .  

زمانی قمی با تأکید بر تعیین تکلیف طرح های انتقالی آب به یزد و مشخص شدن مبدأ خط دوم انتقال آب به استان تصریح کرد: نیاز 
ن استان در صرفه جویی و مصرف در بخشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و از سوی دیگر ای1425آب استان یزد تا سال 

میلیون تومان، در اصفهان  22درست آب از استانهای پیشتاز است و ارزش افزوده حاصل از مصرف یک لیتر آب در صنعت یزد 
میلیون تومان است 6میلیون و در کرمان  15 .  

کم بارش ترین استان کشور با  در بخش دیگر این جلسه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد در گزارشی با بیان اینکه یزد 82 
میلیمتر بوده که نسبت به سال قبل 70میزان بارش این استان حدود  96-97میلیمتر بارش است، اظهار داشت: در سال زراعی و آبی 

درصد کاهش داشته است 7.5از آن  .  
ه گونه ای که هم اکنون تنها سه تا چهار محمدمهدی جوادیان زاده افزود: میزان روان آبهای استان نیز نزدیک به صفر شدن است ب

  .میلیون مترمکعب بوده و دلیل عمده آن تغییر الگوی بارش از برف به باران عنوان می شود
سال گذشته در استان یزد کاهش یافته، خاطرنشان کرد: مدیریت 15وی با بیان اینکه روند مصرف آب در بخش کشاورزی طی 

کاهش حجم آبی استان از دالیل کاهش در این زمینه است کشت، خاموشی چاه های کشاورزی و .  
دشت استان گفت: از این تعداد تنها سه دشت آزاد است و چهار دشت  19مدیرعامل آب منطقه ای یزد در خصوص وضعیت منابع 

سفره های زیرزمین  متر افت 18یزد به عنوان مهمترین دشت استان  –دشت ممنوعه داریم و در دشت اردکان  12ممنوعه بحرانی و 
  .ثبت شده است

ادامه داد 1425و 1405جوادیان زاده با تشریح نیازهای آبی استان یزد در افق های  وضعیت آب شرب استان نگران کننده است و  :

درصد بوده است 60ماه سال قبل  6درصد آب شرب یزد را تامین می کرده در  70سهم آب انتقالی که  .  
آبهای تجدید شونده کشور را تنها هفت دهم درصد دانست و برخی برنامه های اضطراری به منظور مدیریت وی سهم استان یزد از 

درصدی آب در بخشهای مختلف و اطالع رسانی و فرهنگ سازی عنوان کرد100آب را شامل طرح مدیریتی   .  
وفقیتهای اجرای طرحهای مدیریتی مصرف آب میلیمتری آب در این استان گفت: از م 500وی با اعالم تبخیر ساالنه سه هزار و 

روزه چاه ها و کاهش  45میلیون مترمکعبی آب با خاموشی  70درصدی مصرف آب کشاورزی، صرفه جویی  45کاهش 
درصدی مصرف آب شرب با همکاری شهرداریها بوده است28 .  

ن کمیسیون، روز چهارشنبه برای شرکت در رئیس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس به همراه چند تن از اعضای ای
  .هفتمین اجالس ملی منابع آب ایران و بازدید از قرقهای اختصاصی حیات وحش استان یزد به این استان سفر کرده است
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 برنامه و سیاست 
 

ایرنا  – 4/8/1397تاریخ :   
  

 هزار هکتار از اراضی بیابانی خوزستان تثبیت می شود
هزار هکتار از  ۱۱رییس دفتر نهاد ریاست جمهوری گفت: طبق برنامه مقرر در سال جاری  -ایرنا-اهواز

 .اراضی بیابانی خوزستان تثبیت می شود
هکتاری بیابان زدایی عرصه های خوزستان در هزار  11به گزارش ایرنا ،محمود واعظی روز جمعه در حاشیه بازدید از پروژه 

جمع خبرنگاران با اشاره به اهتمام دولت برای اجرای طرح های بیایان زدایی در این استان افزود: یکی از مشکالتی که سبب رنجش 
 .مردم خوزستان می شود مساله گرد و غبار است ، پدیده ای که حتی به استان های دیگر نیز سرایت کرده است

خاطر نشان کرد: سال گذشته به همت مسئوالن استانی عملیات مالچ پاشی و تثبیت شن های روان در سطح وسیعی از اراضی این  وی
 .استان انجام شد

هزار هکتار از اراضی انجام شود اما با تالش  10عملیات تثبیت شن های روان در سطح  96واعظی اظهار داشت: قرار بود در سال 
هزار هکتار رسید 15درصدی به  50این هدف گذاری با رشد  مسئوالن خوزستان . 

 .وی در پایان گفت: دولت در تالش است تا هرچه سریعتر پروژه عظیم بیابان زدایی و تثبیت شن های روان در خوزستان انجام شود
 .رییس دفتر نهاد ریاست جمهوری روز پنج شنبه به خوزستان سفر کرد

حضور در مرز چذابه ضمن بازدید از موکب های مستقر دراین مرز از نزدیک در جریان فعالیت  وی در دومین روز سفر خود با
 .های آنها قرار گرفت

2حضور در شورای مدیریت برنامه ریزی استان، حضور در مرز شلمچه از دیگر برنامه های  روزه رییس دفتر نهاد ریاست  
 .جمهوری به استان خوزستان است
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 برنامه و سیاست 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 7/8/1397تاریخ :   

  روستایی از فعاالن صنعت گیاهان دارویی کشورحمایت سازمان تعاون 
شیرزاد گفت: برنامه ساماندهی تولیدکنندگان و بهره برداران گیاهان دارویی به عنوان یکی از برنامه های اصلی سند ملی گیاهان 

  .دارویی است
ران جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگابه گزارش  به نقل از مرکزی سازمان تعاون روستایی؛ حسین شیرزاد، معاون وزیر جهاد   

کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در جلسه راهکارهای توسعه فعالیت های تعاون محور در برنامه 
رداران گیاهان دارویی به عنوان یکی از برنامه های برنامه ساماندهی تولیدکنندگان و بهره ب :جامع گیاهان دارویی کشور اظهار کرد

اصلی سند ملی گیاهان دارویی است و در همین راستا با برنامه ریزی در خصوص همکاری های بین بخشی سازمان مرکزی تعاون 
پس از آن طی  روستایی ایران با دفتر طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، تفاهم نامه همکاری های مشترک منعقد و

جلسات متعدد، فراهم سازی زمینه های سازماندهی و تشکیل تعاونی های گیاهان دارویی، بعنوان اولویت های تفاهم نامه در دستور 
 .کار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار گرفته است

های تعاونی ها وتشکل های تحت پوشش  وی افزود: بر این اساس اولین گام در تحقق برنامه، جمع آوری اطالعات و شناسایی ظرفیت
سازمان در حوزه تولید، فرآوری، بسته بندی، بازرگانی و صادرات گیاهان دارویی بود که این امر در قالب گزارش های مربوطه از 

جموع شرکت تعاونی از م 209استان کشور ، در حال حاضر تعداد  21استانها اخذ گردیده است. براساس آمار جمع آوری شده از 
 37، (%37تعاونی روستایی )معادل  77، (%40تعاونی تولید ) معادل  83شرکت های تحت پوشش شبکه تعاونی ها، به تفکیک 

گونه زراعی گیاهان دارویی، عمدتا در  80در زمینه تولید ( %۶تعاونی روستایی زنان)معادل  12و(  %17تعاونی کشاورزی )معادل 
وی، خراسان جنوبی، فارس، کرمان، همدان و اصفهان جمع آوری و بازاریابی محصوالت گیاهان های خراسان رض¬ استانهای استان

 .دارویی بویژه گل محمدی، زعفران، باریجه، آبغوزه و شیرین بیان، در سطح کشور فعال است
نفر تولیدکننده وبهره بردار در سطح شبکه تعاونی های کشور، در حوزه کشت گیاهان دارویی در سطح  102880همچنین تعداد 

کیلوگرم به صورت  490342۶کیلوگرم و از این میزان تولید،  1771۵4۶7هکتار فعال است که تولید سالیانه آن به میزان  ۵0141
کل تعاونی ها  %30تعاونی معادل  47د می شود.طبق این آمار، تعداد مستقیم ویا جمع آوری شده توسط اعضاء این تعاونی ها تولی

تعاونی  9تعاونی تولید،  1۵تعاونی کشاورزی،  21بصورت مستقیم در امر تولید وجمع آوری این محصوالت اقدام می کنند)به ترتیب 
ارتقاء دهیم. امروزه تعاونی های ما سهم  97تعاونی روستایی( که سعی داریم این آمار را در شش ماهه دوم سال  2روستایی زنان و

درصدی از صادرات محصوالت کشاورزی را به خود اختصاص داده اند۶ . 
از مجموع سطح زیر کشت، به محصول  %۶9معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در بین محصوالت متنوع گیاهان دارویی حدود 

ز سطح کشت، باالترین رتبه را دارا می باشد. از سوی دیگر با توجه به ا %97زعفران اختصاص دارد و استان خراسان رضوی با 
اهمیت و جایگاه محصوالت گیاهان دارویی در سطح شبکه تعاونی های تحت پوشش ، ساماندهی وضعیت موجود تولید کنندگان و 

و قانونی ، برنامه ریزی مناسب  بهره برداران عضو تشکل های روستایی ، کشاورزی ، زنان و تولید در قالب های مشخص حرفه ای
در جهت ارایه خدمات و مشوق های حمایتی برای تعاونی هایی که در حوزه تولید گیاهان دارویی فعال است، بخصوص در زمینه 
تولید و بازاریابی محصوالت و فراهم سازی زمینه های تشکیل شرکت بازرگانی محصوالت گیاهان دارویی با حضور و مشارکت 

، بهره برداران و تولیدکنندگان درسطح استانهای کشور در حال پیگیری توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران است  نفعانذی
توانند با معرفی سازمان مرکزی تعاون از تسهیالت تسهیالت ارزان قیمت و کم بهره نیز در این خصوص برخوردار که مراجعان می

 .گردند
اندازی وتقویت زنجیره ارزش محصوالت گیاهان دارویی از طریق تاسیس و ایجاد تعاونی های تخصصی این مقام مسئول افزود: راه 

گیاهان دارویی و سازماندهی ذی مدخالن و ذینفعان مرتبط با حوزه تولید اشتغال، امنیت غذایی و حفظ ذخایر ژنتیکی ، 
و بازرگانی در کنار استقرار صندوق حمایت از سرمایه  بهداشتی( ،لجستیک -ها و آرایشی¬فرآوری)خواص دارویی، عطری، ادویه 

گذاری گیاهان دارویی با حضور و مشارکت شرکت های تعاونی و اتحادیه های ملی ، استانی و اجرای برنامه های آموزشی در قالب 
ای تحت پوشش با همکاری و کارگاههای منطقه ای در استانهای واجد شرایط ویژه بهره برداران و تولیدکنندگان عضو شبکه تعاونی ه

هماهنگی معاونت باغبانی بر اساس بسته آموزشی مشتمل بر آموزش های تخصصی و مدیریتی و بازرگانی در دستور کار سه ماه 
آینده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دارد که در این رابطه اجرای پروژه بازدیدهای آموزشی به عنوان یکی از 

قال تجارب و بهره گیری از توانمندی های اجراشده درتشکل های استانها و توجه ویژه به تعاونیهای روستایی زنان و راهکارهای انت
تولید روستایی به عنوان یکی از اهرم های توانمند آموزش، ترویج و تولید گیاهان دارویی در امر پرورش و جمع آوری گیاهان 

 .دارویی در حال حاضر برنامه ریزی شده است
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شیرزاد افزود: مقرر شده تا در اواخر سال جاری برگزاری جشنواره و نمایشگاه های های ترویجی با همکاری بخش تخصصی  

تعاونیها و فعاالن حوزه تولیدی در جهت بکارگیری مکانیزم های انگیزشی برای مخاطبین و بهره برداران گیاهان دارویی عملیاتی 
 .شود

انتقاد از واردات بی رویه گیاهان دارویی در کشور خواستار تعرفه واردات تعیین شده افزون تر برای  این مقام مسئول در پایان با
 .جلوگیری از واردات شد

 
 لینک خبر 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6714457/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول آبان 

 

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

 برنج
 

 خبرگزاری فارس  – ۶/8/1397تاریخ : 

کند کشت می "های شورقابل کشت در زمین"چین برنج   

مقاوم در برابر محیط قلیایی را آغاز کرد« برنج دریایی»میلیون نفر از مردم خود کشت  8۰چین با هدف تأمین غذای  .  
، چین کشت برنج دریایی که در برابر محیط قلیایی مقاوم راشاتودیبه گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از 

از کردهای شور وجود دارد را آغاست و امکان کاشت آن در زمین .  
کاشت این برنج از سال گذشته آغاز شده و دانشمندان چینی نخستین بار آن را در استان کینگ دائو آغاز کردند. این شهر در کنار دریا 

های آن نمکی و قلیایی استواقع شده و زمین .   
یای طبیعی با توجه به اینکه جمعیت گوید در صورت بروز بالدائو می گودونگ ژانگ، مدیر مرکز تحقیقات برنج دریایی شهر کینگ

چین بسیار باالست تکیه کردن بر واردات غذا از خارج بسیار سخت است؛ چراکه موانع پشتیبانی در این زمینه وجود دارد. اگر مردم 
های به ناآرامیتواند چین به دلیل نابود شدن محصوالت در زمان کشت به دلیل بالیای طبیعی با گرسنگی مواجه شوند، این مسئله می

ثبات کننده در جهان منجر شوداجتماعی و ایجاد عوامل بی .   
دهد که نیاز غذایی کل های حاصل خیز به چین این امکان را میهای نمکی غیر قابل کشت به زمینوی معتقد است تبدیل کردن زمین

درصد مردم چین برنج است و به طور  ۶0قوت غالب  مردم خود را تأمین کرده و این مسئله به نفع صلح و ثبات جهانی خواهد بود.
دهدکلی گندم و برنج بخش قابل توجهی از مواد غذایی مردم چین را تشکیل می .   

اند در نتیجه این تحقیقات های نمکی و قلیایی که تا پیش از این غیرقابل کشت بودههزار هکتار زمین ۶۵قرار است  گوید:ژانگ می
   .زیر کشت برنج برود
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 برنج 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 1/8/1397تاریخ :   

بی رغبتی کشاورزان نسبت به تحویل برنج به مراکز دولتی /افزایش نرخ خرید توافقی برنج به ضرر مصرف کنندگان 

  تاس
یک مقام مسئول گفت:با توجه به شرایط مساعد بازار تا کنون کشاورزان برای تحویل محصول خود به مراکز خرید 

  .دولتی مراجعه نکردند
شاورزیصنعت،تجارت و ک مومن نیافر مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به اینکه استقبالی از خرید توافقی برنج نشد،اظهار کرد: در اکثر سال ها قیمت در بازار به گونه ای است خبرنگاران جوان
 .که کشاورزان تمایلی به تحویل محصول خود به مراکز دولتی ندارند

وی افزود:با توجه به شرایط مساعد بازار تا کنون کشاورزان برای تحویل محصول خود به مراکز خرید مراجعه نکردند و همچنان 
 .ترجیح می دهند که برنج تولیدی را در بازار آزاد عرضه کنند

و صدری هاشمی و  238ر و هزا 5،ندا و نعمت 886هزار و  5درصد شکستگی را  8نیافر نرخ مصوب هر کیلو برنج شیرودی با 
تومان اعالم کرد 828هزار و  9طارم محلی  . 

 بیشتر بخوانید: استقبالی از خرید توافقی برنج نشده است
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که با وجود اعتراض برنج کاران نسبت به قیمت های کنونی، آیا امکان افزایش نرخ های 

بخواهد محصول کشاورزان را با نرخ های باالتر از قیمت مصوب از آنها تحویل بگیرد به مصوب وجود دارد،بیان کرد: اگر دولت 
هزار  20سبب تحریک بازار،این امر به زیان مصرف کننده است چرا که در آن صورت هر کیلو برنج طارم محلی را باید با نرخ 

 .تومان خریداری کند
خرید توافقی محصول در نظر دارد تا اگر قیمت بازار به گونه ای باشد که مدیرکل داخلی بازرگانی دولتی تصریح کرد: دولت با 

توجیه اقتصادی برای کشاورزان نداشته باشد، به منظور جلوگیری از ضرر و زیان آنها ورود پیدا کند و درنهایت بازار را به نفع 
 تولیدکننده و مصرف کننده به تعادل برساند
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 برنج 
 

ایرنا  – 7/8/1397تاریخ :   

 برنج مازندران صادراتی شد

مدیر بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت که برای نخستین بار پس از پیروزی انقالب اسالمی 

استان به کشور کانادا صادر شده استاین  'طارم هاشمی  'تن برنج رقم کیفی  74حدود  . 

 
هزار هکتار زمین های شالیزاری ساالنه حدود یک میلیون تن برنج سفید تولید می کند  230به گزارش خبرنگار ایرنا، مازندران با 

درصد برنج مورد نیاز کشور است 42که معادل  . 
افزود که این مقدار برنج در قالب سه محموله و توسط بخش خصوصی سلیمان حاتم نژاد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 

 .صادر شده است
وی علت انتخاب گونه طارم هاشمی برای صادرات را عالوه بر فراگیری کشت آن در مازندران، ارزش غذایی و طعم متمایز آن 

 .دانست
ونه های کیفی و کم محصول است که طارم هاشمی درصد برنج تولیدی در مازندران از گ 80بر اساس آمار جهاد کشاورزی حدود 
 .بیشترین میزان را تشکیل می دهد

این مسئول گفت: صدور برنج مازندران به کانادا که کشوری با استانداردهای خاص غذایی است در عین حال کارایی تبلیغاتی دالالن 
 .و سودجویان را در ناسالم جلوه دادن برنج مازندران ناکام می گذارد

تم نژاد الزمه تداوم صادرات و حفظ بازار برنج مازندران را نیازمند برندسازی دانست و افزود: برای برند سازی برنج مازندران، حا
 . مرکز بین المللی تجارت برنج ایران در آمل تاسیس شده است

که عمدتا محصول شالیزارهای حوزه هزار تن از برنج تولیدی استان  350فاز نخست مرکز تجارت برنج آمل امسال افتتاح و حدود 
 .آبریز رودخانه هراز است به صورت برندینگ وارد بازار شد

برنج مازندران تا پیش از برندسازی و راهیابی به سبد صادراتی همواره با تخریب افراد سودجویی مواجه بود که برای رونق دادن 
 .واردات برنج خارجی به کشور فعال بودند

زی و مرکز تجارت برنج در مازندران همچنین سبب مخلوط کردن برنج خارجی با گونه های کیفی برنج نبود چرخه برند سا
درصد کمتر از برنج طارم  50تا  30مازندران می شد. با توجه به این که قیمت برنج ارقام پرمحصول داخلی یا انواع وارداتی بین 

درصدی را برای  100ج و فروش آن به نام طارم مازندران سود مازندران است، سودجویان با مخلوط کردن هر کیلوگرم برن
 .خودشان تضمین و بدنامی را برای شالیکاران مازندران رقم می زدند
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 برنج 
 

 تاریخ : 1397/8/3 – ایرنا 

مازندرانرونق مالیم بازار برنج در   
بازار عرضه و تقاضای برنج با ورود شالی کشت دوم در شالیکوبی های استان مازندران  -ایرنا -ساری

 .البته با اندک افزایش قیمت، رونق مالیمی به خود گرفته است
یا ' دونوج '  صورت نشای مجدد و پرورش ساقه شالی 2به گزارش خبرنگار ایرنا، کشت دوباره برنج در شالیزارهای مازندران به 

انجام می شود. در روش اول کشاورزان اقدام به آماده سازی دوباره شالیزار می کنند ولی در روش دوم ساقه های باقی مانده از کشت 
 .نخست دوباره جوانه زده و پرورش داده می شود

آن در بازار است ،چراکه کشت اول در در واقع با ورود شالی کشت دوم این سومین مرحله از عرضه شالی به شالیکوبی ها و ورود 
 .دهه اول مرداد وارد بازار شد، سه هفته پیش نیز برنج دونوج و در هفته جاری برداشت شالی کشت دوم مازندران شروع شد

گزارش میدانی خبرنگار ایرنا از شالیکوبی های استان مازندران نشان می دهد، برنج طارم محلی دونوج و دوباره کشت در حال 
تا 115هزار لایر خرید و فروش می شود و قیمت طارم کشت اول نیز140تا 135اضر به طور متوسط حدود هرکیلوگرم ح

هزار لایر در هر کیلو گرم است125 . 
روش  2هزار هکتار از زمین های شالیزاری زیر کشت دوم به  60امسال بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی مازندران حدود 

یا دونوچ و نشای دوباره رفته است پرورش ساقه شالی . 
اگرچه مشکالت کم آبی سطح زیر کشت دوباره را تا پنج هزارهکتار در سال جاری کاهش داده است، اما شالیکارانی که زمین های 

 .آنان در مسیر آب سطحی رودخانه ای قرار داشت، با انگیزه کشت دوم این محصول استراتژیک را انجام دادند
** برنج از استان های مختلف کشور در شالیکوبی های مازندران ثبت سفارش   

مدیر یکی از واحدهای شالیکوبی در بابل و از آگاهان به بازار برنج مازندران به رونق مالیم و اندک افزایش قیمت این محصول در 
ور به ویژه تهران وجود دارداستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سفارش خرید از سوی تاجران برنج استان های مختلف کش . 

احمد قربانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به ورود شالی کشت دوم و دونوج اشاره کرد و افزود : اکنون برنج طارم 
هزار ریالی نسبت به اوایل شهریورماه در هر کیلو گرم به 15درصد شکستگی با افزایش حدود  10محلی کشت اول با کمتر از

هزار لایر رسیده است512 . 
اگرچه عمده برنج های موجود در شالیکوبی ها در اختیار کشاورزان نیست اما تقاضا از تاجران استان های کشور  :وی اظهار داشت

 .وجود دارد و خرید و فروش تا حدودی با عرضه برنج کشت دوم رونق گرفت
رزاق عمومی، نوسانات قیمت و به صرفه نبودن واردات برنج و وجود قربانی پیش بینی کرد با توجه به افزایش قیمت بسیاری از ا

 .تقاضای دائمی برنج کیفی طارم محلی، باال رفتن اندک قیمت برنج در ماه های آینده محتمل است
حدی امسال پشتوانه بازار خرید تضمینی برنج سبب شد تا قیمت این محصول استراتژیک در اوج عرضه تعادل خود را حفظ کرده تا 

 .که کشاورزان نیز راضی باشند
این اولین بار در تاریخ شالیکاری مازندران است که برنج این استان در فهرست خرید تضمینی قرار می گیرد تا عالوه بر حفظ تعادل 

 .قیمت در طول سال، دغدغه برنجکاران را از هرگونه نوسان پس از برداشت از بین ببرد
828هزار و  9هر کیلوگرم برنج طارم محلی مازندران  بر اساس تصمیم شورای اقتصاد،  886تومان، برنج شیرودی پنج هزار و  

تومان قیمت گذاری شده است 228تومان و رقم ندا و نعمت کیلویی پنج هزار و  . 
شان را در هزار لایر در هر کیلو گرم بیشتر از قیمت تضمینی دولت محصول20بررسی ها نشان داده است که کشاورزان امسال تا 

 .بازار فروخته اند
هزار هکتار از زمین های شالیزاری استان زیر کشت اول برنج رفته است208امسال حدود   

. 
 لینک خبر 
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 پسته

 
خبرگزاری فارس  – 4/8/1397تاریخ :   

 تولید پسته کاهش یافت/صادرات افزایشی شد 
97ای صادرات محصول پسته در نیمه نخست سالآمار مقایسه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیانگر رشد  

  .صادرات این محصول است
بر اساس آمار اعالم شده از سوی دفتر خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران؛  گزارش به

میلیون دالر صادر شد  28به ارزش  96کشاورزی و صنایع تبدیلی، محصول پسته در فروردین سال هماهنگی صادرات محصوالت 
میلیون دالر رسید 33درصد رشد به  5با  97که این مقدار در فروردین سال  . 

اشت، کاهش دهای اردیبهشت و خرداد سال جاری نسبت به ماههای مشابه سال قبل هبا توجه به اینکه صادرات پسته در ما
صادرکنندگان این محصول با توجه به تعهدات قبلی و با وجود مشکالت فعلی و پیش رو برای تدارک محصول صادراتی، این 

نشان  96میلیون دالری تیر ماه سال  30میلیون دالر صادر شد که در مقایسه با ارزش  49محصول در تیر ماه سال جاری به ارزش 
درصدی بود 63دهندۀ افزایش  . 

ای که از مقایسه صادرات در مرداد ماه های مرداد و شهریور ادامه یافت به گونهصعودی صادرات محصول پستۀ ایران در ماهسیر 
درصد ثبت شد و  83، افزایشی برابر با 96میلیون دالر صادرات مرداد ماه سال  24میلیون دالر نسبت به  44امسال با ارزش 

میلیون دالر صادرات  21میلیون دالر صورت گرفت تا در مقایسه با  40صادرات با ارزش همچنین در شهریور ماه سال جاری نیز 
، رشد 96شهریور سال   .درصدی صادرات پسته رقم خورد 90

اگر چه پیش بینی ها در سال جاری نشاندهنده کاهش معنی داری در میزان رقم تولید پسته است، لیکن ضروری است با هدف حمایت 
های اجرایی ذیربط و بخش خصوصی، ساز و کاری به که با تعامل دستگاهو صادرات این محصول ترتیبی اتخاذ شودواقعی از تولید 

بینی و اجرایی منظور جلوگیری از فعالیت افراد غیر حرفه ای و غیر متخصص در امر صادرات این محصول در شرایط فعلی پیش
 .شود

 لینک خبر 
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 پنبه
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 7/8/1397تاریخ : 

 توزیع بذر عقیم پنبه، صحت ندارد 
یک مقام مسئول گفت: بذور پنبه تحت نظر موسسه تحقیقات پنبه و ثبت گواهی بذر توزیع می شود، بنابراین توزیع 

  .بذر عقیم پنبه، صحت ندارد
گروه اقتصادی باشگاه  محمد حسین کاویانی، مدیرعامل صندوق پنبه در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی

، در خصوصخبرنگاران جوان توزیع بذر عقیم پنبه میان کشاورزان منطقه سرخس اظهار کرد: این موضوع صحت ندارد،  

توزیع می شود، بنابراین   بذور پنبه تحت نظر اداره کل پنبه، وزارت جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقات پنبه و ثبت گواهی بذر چراکه
بذر استمسئولیت تاییدیه کیفیت بذور با موسسه تحقیقات پنبه و ثبت گواهی  . 

وی با تکذیب بذر عقیم در مورد محصول پنبه افزود: کشاورزانی که از بازار آزاد اقدام به تهیه بذر کردند، مسئولیت بذور آنها با 
 .وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های مسئول نیست

تاییدیه موسسه تحقیقات پنبه و ثبت گواهی بذر به گفته کاویانی؛ مجموع بذور توزیعی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان ها با 
 .میان کشاورزان توزیع می شود

 بیشتر بخوانید: واردات بی رویه پنبه عامل اصلی کاهش تولید طالی سفید/ رسیدن به خودکفایی مجدد غیر ممکن نیست
و ِسَنک به مزارع  مدیرعامل صندوق پنبه ادامه داد: امسال در استان خراسان و گلستان خسارت هایی ناشی از طغیات آفت کرم غوزه

 .پنبه وارد شد که در سنوات اخیر بی سابقه بوده است
در مرحله گل دهی با اختالالتی روبرو کرده است ، تصریح کرد: موسسه  وی در پایان با اشاره به اینکه گرمای هوا تلقیح پنبه را 

که کاهش تولید مربوط به کدامیک از عوامل پس از بررسی های الزم باید مشخص کند   تحقیقات پنبه و موسسه ثبت گواهی بذر
 .همچون غفلت کشاورزان، شیوع آفت،گرما و کاهش کیفیت بذور است
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 تامین منابع مالی

 
 خبرگزاری فارس – ۵/8/1397تاریخ : 

شود آبان تسویه می ۱۳کاران قبل از تمام مطالبات چای  

میلیارد تومان مطالبات  ۳8و بودجه کشور انجام شده قرار است  رئیس سازمان چای کشور گفت: با سازمان برنامه

آبان ماه تسویه شود ۱۳کاران تا چای .  
 

کاران به چه میزان وگو با خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که میزان بدهی به چایحبیب جهانساز در گفت
میلیارد تومان است 38تا  37ست و چه زمانی تسویه خواهد شد گفت: کل بدهی دولت به چایکاران ا . 

رئیس سازمان چای کشور گفت: طی هماهنگی که با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده، آنها قول دادند همه بدهی چایکاران 
آبان ماه تسویه شود 13قبل از  . 

کاران کشور خریداری میلیارد تومان از چای 229تن برگ سبز چای به ارزش  73۶هزار و  112غ بر به گفته جهانساز امسال بال
کاران پرداخت نشده استمیلیارد تومان به چای 37میلیارد تومان آن تاکنون پرداخت شده و  192شده که  . 

نیاز کشور از چای داخلی و بقیه از محل درصد  22هزار تن نیاز کشور به چای است، حدود  110به گزارش فارس، ساالنه حدود 
ترین مشتری ایران برای خرید چای محسوب کیلوگرم است. هند بزرگ 1.4شود. سرانه مصرف چای در ایران واردات تأمین می

شودمی . 
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 تامین منابع مالی 

 
 تاریخ : 1397/8/6 – باشگاه خبرنگاران جوان 

 

  میلیون دالر دربخش دام و طیور طی سال جاری جذب سرمایه شد 12
میلیون دالر در بخش دام و طیور  ۱2گذاری خارجی ایران گفت: در هفت ماهه امسال رییس مرکز خدمات سرمایه 

  .جذب سرمایه شد

، محمد مهدی دالوند رییس مرکز خدمات جوان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

جذب  بخش دام و طیور میلیون دالر در 12سرمایه گذاری خارجی ایران در نشست امروز اتاق بازرگانی گفت: در هفت ماهه امسال 
سرمایه خارجی جذب شد ماهیگیری و پرورش آبزیانهزار دالر نیز در زمینه  400سرمایه شده و  . 

میلیون دالر در بخش دام و طیور و چهار طرح به  366طرح با حجم سرمایه گذاری  19هفت ماه امسال وی تصریح کرد: در 
هزار دالر در بخش ماهیگیری و پرورش آبزیان به تصویب سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی  600ارزش سه میلیون و 
 .و فنی ایران رسید

طرف شرکت هایی از انگلیس، آفریقای جنوبی، افغانستان، آلمان، جمهوری آذربایجان،  دالوند ادامه داد: این سرمایه گذاری ها از
هزار دالر نیز توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور سرمایه گذاری شده  294روسیه، عراق، فرانسه، کانادا و مالزی صورت گرفته و 

 .است
میلیون  915طرح به ارزش  40، 1393ن دالر و در سال میلیو 373طرح به ارزش یک میلیارد و  55، 1392وی گفت: در سال 

 .دالر سرمایه گذاری خارجی در این سازمان تصویب شد
رونمایی شد که به زبان انگلیسی نوشته شده و به معرفی اقتصاد « بازار خوراک دام ایران»گفتنی است در حاشیه این نشست، کتاب 

تایران بویژه کشاورزی و دامپروری آن پرداخته اس . 
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 تامین منابع مالی 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 1/8/1397تاریخ :   

 مطالبات کشاورزان زودتر از موعد پرداخت می شود 

روز کاهش یافته است گفت:  28روز به  4۰سیف با اشاره به اینکه زمان پرداخت قیمت گندم به کشاورزان از 

  .مطالبات کشاورزان زودتر از موعد پرداخت می شود
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه به گزارش  شبکه اول سیما تصریح کرد: تا این لحظه از  21، یزدان سیف در خبر   

 7تحویل گرفته شده که این مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال  کشاورزانهزار تن گندم از  451میلیون و  9سال جاری میزان 
 .درصد افزایش تولید را نشان می دهد

شاهد رشد تولیدات زراعی هستیم و دلیل این امر مدیریت صحیح آبرسانی به  97وجه به کاهش بارشها در سال وی ادامه داد: با ت
 .مزارع است

سیف تصریح کرد:در این خصوص استان خوزستان حدود پانزده هزار میلیارد لایر یا یک هزار و پانصد میلیارد تومان از محل تولید 
های کردستان و گلستان به ترتیب در جایگاه دوم و سوم درآمد زائی قرار دارندگندم ، درآمد زائی کرده است، استان . 

با توجه به دو و  میلیون و ششصد هزار تن مصرف گندم کشور است ، 10این مقام مسئول اظهار داشت: در مدت زمان یکسال حدود 
استر را پاسخگو نیم میلیون تن گندم باقی مانده از سال قبل تولیدات امسال زارعان نیاز کشو . 

سیف گفت: امسال حدود یک میلیون و هزار و چهارصد و شصت و دو هزار محموله سیصد تا چهار هزار تنی از کشاورزان تحویل 
تن افزایش یافته است ، درآمد میانگین کشاورزان  20تن بوده که امسال به  17گرفته شد. میانگین تولید هر کشاورز در سال گذشته 

میلیون تومان بوده ، سال گذشته به ازاء هر کیلو گندم هزار و سیصد و هفت تومان پرداخت کرده ایم که این رقم  26د از گندم حدو
 .امسال به هزار و سیصد و بیست و هفت تومان افزایش یافته است

ش یافته است . البته روز کاه 28روز به  40وی افزود: خوشحالیم که میانگین مدت زمان پرداخت قیمت گندم به کشاورزان از 
 .اطمینان می دهیم که این نرخ برای سال آینده افزایش قابل قبولی داشته باشد

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 

 تاریخ : 1397/8/2 – ایرنا 

میلیارد ریال اعتبار گرفت ۱۰۰آموزش و ترویج سازمان جنگل ها   
مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و  -ایرنا -سمنان

میلیارد از هفت هزار میلیارد ریال اعتبار صندوق توسعه ملی برای این  ۱۰۰آبخیزداری کشور گفت: 

 .سازمان، مختص بخش آموزش و ترویج است

 
ه سفر به استان سمنان به منظور حضور در کارگاه آموزشی تحلیل وحید جعفریان روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا در حاشی

میلیارد لایر اعتبار به منظور تدوین برنامه توانمندسازی، ارتقای ظرفیت و  100دست اندرکاران طرح های آبخیزداری، افزود: 
  .ترویج مشارکت مردمی در عرصه های منابع طبیعی تخصیص یافته است

ردمی و آموزش نقش مهمی در حفظ و حراست عرصه های طبیعی دارد و در هیچ نقطه ای ازجهان وی اظهار داشت: مشارکت م
  .حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست

ان های مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: در تمام است
حوزه آبخیز کشور اجرای طرح های آموزشی و ترویجی بین جوامع محلی به منظور افزایش  650حوزه از  233کشور و در 

  .مشارکت مردی در حفظ عرصه های طبیعی در دستور کار قرار دارد
اساس برنامه ریزی های شهرستان مشغول فعالیت هستند و بر 376جعفریان تصریح کرد: در کشور مجریان و بهره برداران در 

حوزه آبخیزداری کشور یک یا  233انجام شده بناست در هریک از  روستا با هدف افزایش مشارکت مردمی در حفظ عرصه های  2

  .طبیعی آموزش ببینند
رکت وی یادآور شد: هیچ یک از منافع طرح های آبخیزداری بدون مشارکت مردمی پایدار نخواهد بود و استفاده از ظرفیت مشا

  .مردمی با توجه به عالقه ای که به زادگاه خود دارند راهکار استفاده و حفاظت پایدار است
جعفریان ، جذب تسهیل گرانی را که از ظرفیت های دانشگاهی، انجمن علمی و تحقیقاتی هستند اقدامی در جهت افزایش مشارکت 

  .های مردمی عنوان کرد
تسهیل گر وظیفه انتقال اطالعات به مردم و جوامع محلی را به منظور افزایش مشارکت  248در زمان حاضر  :وی خاطر نشان کرد

  .مردمی برعهده دارند
مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: توجیه و آگاه سازی جوامع 

ظ عرصه های منابع طبیعی داردمحلی نقش مهمی در جلب مشارکت مردمی به منظور حف .  
میلیون هکتار از عرصه های طبیعی کشور در زمان حاضر به مردم سپرده شده است 20به گزارش ایرنا، حفاظت  .  

درصد اراضی کشاورزی  2درصد مراتع،  38.5درصد نواحی بیابان و خشک،  55میلیون هکتار وسعت دارد که  9.7استان سمنان 
درصد جنگل است 3.6و   

 
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 

خبرگزاری فارس  – 1/8/1397تاریخ :   

میلیارد دالر اعتبار اشتغال روستایی نتیجه مثبتی ندارد  ۱.۵نحوه توزیع   
اشتغال روستایی اختصاص یافت و رقم آن یک و نیم میلیارد دالر رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بودجه قابل توجهی به 

  .نحوه توزیع این پول نتیجه مثبتی ندارد :است، گفت
به گزارش خبرنگار اقتصادی غالمحسین شافعی امروز در جلسه دیدار فعاالن بخش خصوصی با محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی 

در وزارت کار مورد توجه ویژه قرار   بخش خصوصی امیدوارند موضوع تامین اجتماعی، تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: فعاالن 
  .گیرد زیرا بحث های مختلفی در این زمینه وجود داشته طی سال ها اما مورد توجه نیست

میلیارد دالر است اشتغال هم بیان داشت: بودجه قابل توجهی به اشتغال روستایی تعلق گرفت و رقم آن یک و نیم   وی در مورد مساله
 .و امیدواریم به این موضوع توجه شود

وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی بیان داشت: نحوه توزیع این پول نتیجه مثبتی ندارد و برای نمونه بیان می کنم که به این 
می کند و روستا را ترک می کند و به شیوه که این اعتبار توزیع می شود روستایی این پول را می گیرد و یک وانت بار خریداری 

کنندبا اجاره یک مغازه روستا را خالی می  حاشیه نشینی شهر اضافه می شود یا این پول را می گیرند . 
وی افزود: ما خواهان آن هستیم در این مورد هدف مورد توجه قرار گیرد و نحوه تخصیص این اعتبار به روستاییان بر اساس هدف 

شود مورد نظر انجام . 
 

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 

خبرگزاری فارس  – 1/8/1397تاریخ :   

 مطالبات گندمکاران کامل پرداخت شد/بی نیازی ایران از واردات گندم در سومین سال متوالی 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت کامل و تسویه مطالبات کشاورزان گندمکاران 

  .خبر داد
اد کشاورزی،عبدالمهدی بخشنده اعالم کرد:با پیگیری های به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جه

وزیر جهاد کشاورزی و مساعدت سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه های ذی ربط،آخرین بخش از مطالبات گندمکاران امروز 
 .به حساب آنان واریز و طلب کشاورزان گندمکار به طور کامل تسویه شد

میلیارد تومان از کشاورزان به صورت تضمینی  ۵00هزار و  12میلیون تن گندم به ارزش  ۵.9وی با اشاره به این که امسال 
خریداری شده است،تصریح کرد:ایران برای سومین سال پیاپی نیازی به واردات گندم ندارد و وضعیت ذخایر این کاالی استراتژیک 

تکه غذای اصلی سفره مردم می باشد در سیلوهای کشور بسیار مطلوب اس . 
میلیون هکتار از اراضی کشاورزی برنامه ریزی و نهاده  ۶بخشنده با بیان این که در سال زراعی جاری برای کشت گندم نزدیک به 

های تولید تامین و تدارک شده و همچنین هماهنگی های الزم با عوامل اجرایی به عمل آمده است، خاطرنشان کرد: قیمت خرید 
ری بزودی در شورای اقتصاد تصویب و اعالم می شودتضمینی گندم در سال زراعی جا . 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تقدیر از تالش کشاورزان در استمرار تولید اظهار امیدواری کرد با 
 .کشت گندم بر اساس برنامه ابالغی،سال آینده نیز کشور از واردات گندم بی نیاز شود

 
 لینک خبر 
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 تخم مرغ
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 تولیدات باغی
 

 خبرگزاری فارس  – 4/8/1397تاریخ : 

هزار تنی تولید سیب نسبت به پارسال  ۵۰۰میلیون تنی سیب در ایران/کاهش  ۳.2پیش بینی تولید   
هزار تن سیب  200مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی: پیش بینی می شود امسال سه میلیون و 

  .درختی در کشور تولید شود
وند گفت: سیب از جمله محصوالت مهم باغبانی کشور شکرهللا حاجی گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صداوسیما،به 

 .بوده و از ظرفیت باالیی برای تولید برخوردار است
باغات سیب در میلیون تن سیب در جهان تولید می شود، اظهار داشت: سطح زیرکشت  90وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه ساالنه 

 .جهان بیش از پنج میلیون هکتار است
مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایران به لحاظ سطح زیر کشت و میزان تولید سیب به 

 .ترتیب رتبه سه و چهار جهانی را دارد
هزار هکتار بوده است 252و  249ترتیب به  97و  95وی افزود: سطح زیر کشت تولید سیب در کشور طی سال های   . 

هزار تن و سال  700سه میلیون و  96هزار تن، در سال  400سه میلیون و  95حاجی وند تصریح کرد: میزان تولید سیب در سال 
هزار تن سیب در کشور تولید شود 200پیش بینی می شود سه میلیون و  97 . 

نیزوی همچنین در خصوص وضعیت صادرات سیب درختی  به میزان  94گفت: حجم صادرات سیب در سال   هزار تن ، سال  321
هزار تن بوده است 750به میزان  96هزار تن و سال  354به مقدار  95 . 

هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از رشد بسیار  148صادرات سیب تا پایان شهریور ماه سال جاری بیش از 
تچشمگیری برخوردار اس . 

 
 لینک خبر 
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 تولیدات زراعی 
 

 تاریخ : 1397/8/2 – ایرنا 

 غربت میوه بهشتی در مازندران
یازدهم باشد یا دوم فرقی ندارد، باغستان های میوه بهشتی در مازندران که رتبه اش  -ایرنا  -ساری 

محصوالتشان هزاران سال تعیین کننده طعم، رنگ و مزه دست پخت کدبانوهای مازنی بود، این روزها به 

 .سبب نبود صنایع فراوری طاقت باغداران را طاق کرده است

هزار تن محصول در سال، رتبه یازدهم  22هکتار باغ انار و تولید  500ک هزار و به گزارش خبرنگار ایرنا، مازندران با داشتن ی
هزار هکتار درختان انار خودرو و ترش خلیج میانکاله را به آن اضافه کنیم، بدون ارفاق در جایگاه دوم می  12کشور را دارد و اگر 

 .نشیند
صار را برای مزارع و باغستان های دیگر در مناطق جلگه ای و البته در این حساب و کتاب سرانگشتی، درختان اناری که نقش ح

دامنه ها ایفا می کنند و یا درختانی که در حیاط خانه های روستایی برای مصرف خانوار به ثمر می نشینند، محاسبه نشده اند، چه آن 
 .که اگر چنین شود شاید با فاصله زیاد جایگاه نخست را به خود اختصاص دهد

ر مازندران را باید جزو سخت جان ترین گونه درختی شمار آورد؛ از آن رو که نه گونه های مختلف مرکبات با سودآوری درختان انا
سرشار توانست جا را برایشان تنگ کند و نه گوجه فرنگی که طی چند دهه اخیر به ' مزه غالب ' غذاهای ایرانی تبدیل شده از 

 .محبوبیت میوه آن کاست
ر به عنوان میوه بومی مازندران یاد کنیم، چندان بی راهه نرفته باشیم چرا که بقایای به دست آمده از دوره غارنشینی شاید اگر از انا

 .بشر در این خطه که به بیش از سه هزار سال قبل بر می گردد، نشان می دهد مردمان این دیار با این میوه بهشتی آشنایی داشتند
نقاشی یا چیزی در این حد نیست که با تفسیر باستان شناسان هویت یابی شده باشد، بلکه یک فقره شی البته این نشانه باستانی در حد 

مفرغی شبیه انار است که در محوطه باستانی ' گوهرتپه ' بهشهر در شرق مازندران به دست آمده و قرار است امروز همزمان با 
 .جشنواره انار رونمایی شود

ی انار مازندران روح فرهنگی، راز سخت جان **  
گذشته از دیرینگی آشنایی مازنی ها با انار که آن را در حد درخت بومی این منطقه نزدیک می کند، سنت غذایی مردمان این استان 

نیز مهم ترین دلیلی است که سبب شده است تا با وجود همه کمی و کاستی ها و مشقتی که باغداران تحمل می کنند، باغستان های انار 
نان سرپا بمانندهمچ . 

تقریبا هیچ غذایی در حوزه جغرافیای فرهنگی مازندران بدون انار مزه نوستالژیکش را برای مردمان این خطه نخواهد داشت؛ حتی 
اگر آن غذا در حد ' آش ترش ' و خوردنش برای تفنن باشد چه رسد به غذاهای اصلی و سنتی مازندرانی ها که بخشی از فرهنگ 

احبخانه ها را تشکیل می دهد مانند اردک توپر و ماهی توپر و سس هایی چون اناردون، سیرانار و غیره که مزه مهمان نوازی ص
 .اصلی غذاهای مازندرانی ها را تامین می کند

 با وجود جایگاه مازندران در داشتن باغ های انار و تولید محصول و به رغم دیرینگی درخت انار در این سرزمین و نقشی که این
میوه در اقتصاد و معیشت مردمان استان در کنار نقش فرهنگی دارد، اما همچنان پای فراوری این محصول می لگند و اندک میزانی 

هزار تنی آن تنها به روش سنتی و با دخالت مادربزرگ ها تبدیل به رب و دانه خشک می شود، روشی که شاید  30از تولید بیش از 
ل به نوستالژی شوددر سال های آینده خود تبدی . 

 صنایع فراوری، پای لنگ توسعه باغستان های انار  **
باغداران مازندرانی که این روزها آستانه تحملشان به خاطر تغییرات اقلیمی به کمترین میزان خود رسیده است، از این شکوه دارند 

ه در سنت غذایی، تنها سختی و مشقت به ثمرنشاندن که این استان با وجود جایگاهش در تولید انار و نقش فرهنگی این میوه بویژ
درختان و چیدن میوه را نصیب می برند و سودش در استان های دیگر به جیب واسطه ها و شاید کارخانه دارانی می رود که صنعت 

 .فراوری را در آنجا پهن کرده اند
هزار و  10شهرستان بهشهر در شرق مازندران با تولید حدود  در سال، قطب تولید این میوه به شمار می رود و  تن انار 450

باغداران این منطقه به خاطر نبود صنایع فراوری مجبورند بیشتر دسترنج خود را به صورت فله به دیگر نقاط استان و کشور حمل 
 .کنند تا پس از بسته بندی به با سود سرشاری که نصیب دیگران می شود به بازار عرضه شود

انار تولیدی در باغستان های شرق مازندران از جمله بهشهر ارگانیک است و بدون استفاده از هرگونه سم و کود  درصد 90بیش از 
 .شیمیایی به دست می آید و همین ویژگی هم لزوم توجه به صنایع تبدیلی و تکمیلی برای فرآوری این محصول را بیشتر می کند
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شهر با گله از نبود صنایع فراوری و بسته بندی در منطقه ، به خبرنگار ایرنا رضا باقری یکی از کشاورزان منطقه خلیل شهر به
گفت: بخش قابل توجهی از محصولمان هر سال به خاطر فراهم نبودن شرایط الزم برای فرآوری و صنایع تبدیلی دور ریخته می 

 .شود
هم به فرآوری و رب انار توسط افراد محلی  درصد 40درصد تولیدات انار به صورت تازه خوری است و  60وی افزود: اگر چه 

 .تبدیل می شود؛ اما در همین بین بخشی از هسته باقی مانده از انار در پخت رب انار و حتی خود انار دور ریخته می شود
ا قیمت پایین این باغدار بهشهری توضیح داد: با توجه به اینکه همه تولید انار به مصرف داخلی نمی رسد ، بخشی از این محصوالت ب

به استان های دیگر ارسال می شود که در این بین بخشی از محصوالت هدر می رود، در حالی که ایجاد صنایع تبدیلی در شهرستان 
 .می تواند تا حدود بسیار زیادی از مشکالت کم کرده و گامی موثر برای توسعه اقتصادی و اشتغال جوانان باشد

طقه ما همچنان سنتی است و حتی پخت رب انار هم به صورت سنتی و خانگی انجام می شود و سال باقری گفت: باغداری انار در من
هاست که با ان مشکالت دست و پنجه نرم می کنیم و صنایع تبدیلی، همچنان حلقه مفقوده بخش کشاورزی است که در شرق مازندران 

 .تکمیل نشده است
ای باغ انار است به نرخ باالی تسهیالت بانکی برای ایجاد و احداث صنایع تبدیلی اکبر هاشمی که در روستای شهیدآباد بهشهر دار

اشاره کرد و گفت: در این بخش برخی از کاغذبازی ها و همچنین باال بودن نرخ سود تسهیالت بانکی موجب شده است که جوانان با 
و الزم است مسئوالن بیش از پیش در این بخش کمک کار  انگیزه ای که توان و فکر ایجاد صنایع تبدیلی را دارند عقب نشینی کنند

 .سرمایه گذاران و جوانان بومی باشند
وی افزود: نبود جایگاه و پایانه عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی هم موجب شده است که در فصول مختلف در حاشیه جاده ها 

جیر، ذرت، صیفی جات و غیره توسط جوانان باشیم که شاهد خرده فروشی محصوالت باغی و کشاورزی مانند انار ، پرتقال، ان
 .گذشته از نداشتن صرفه اقتصادی، با خطرات مختلف جاده ای و ایمنی هم همراه است

این باغدار بهشهری گفت: وجود واسطه ها و دالالن موجب شده است که نه تنها در بخش فروش انار بلکه در فروش بسیار از 
مشکل رو به رو باشیم در حالی که اگر کارخانه صنایع تبدیلی و یا پایانه عرضه مستقیم محصوالت  محصوالت باغی و کشاورزی با

کشاورزی ایجاد شود؛ فرزندان ما از خرده فروشی و فله فروشی در کنار خیابان ها رها شده و با تمرکز در فروش، شغل آبرومندی 
 .برای آنان فراهم می شود

ن شرق مازندران که در کنار همسرش در کار کشاورزی و باغداری کمک می کند به خبرنگار ایرنا نازبانو محمدپور یکی از بانوا
گفت: سالهاست که همراه با مادران و مادربزرگان خود به این کار اشتغال داشته و داریم و در مهر ماه مهم ترین کار ما همین پختن 

نار ارگانیک، طبیعی و سالم، به دلیل نبود بازار هدف مناسب با قیمت ناچیز رب انار یا ترشی انار در روستاهاست که البته این رب ا
 .و بسیار کمی به فروش می رود

وی افزود: به دلیل نبود بازاریابی و بازارسازی مناسب در شهرستان، رب انار تولیدی ارگانیک خود را باید با قیمت بسیار پایین و 
فله و خرده فروشی انجام دهیم که عایدی مناسبی حاصل نمی شودناچیز به واسطه ها فروخته و یا به صورت  . 

این بانوی مازندرانی با اعالم اینکه مراحل پخت رب انار بسیار سخت طاقت فرساست، گفت: این روش فراوری سنتی در بهشهر 
این کار را دارد و نه از مادرانشان شاید تنها تا چند سال دیگر دوام بیاورد و وقتی نسل جدید بزرگ شود دیگر نه توانی برای انجام 

خبری است تا در این بخش آستین ها را باال زده و بساط پخت ترشی انار را به پا کنند و لذا الزم است که برای ایجاد صنایع تبدیلی 
 .اقدام شود

مختلف دیگر روانه شده و با بسته وی افزود: با ایجاد کارخانه تبدیلی، انارهای ریزتر و ترکیده به کارخانه رب انار و فرآوری های 
بندی مناسب و بهداشتی روانه بازار شود که هم از دور ریز آن جلوگیری می شود و هم از نظر تولید مقرون به صرفه است و هم 

واهند اینکه برای جوانان اشتغال پایدار ایجاد می شود و همچنین با بازاریابی مناسب، باغداران به درآمد مناسب و بیشتری دست خ
 .یافت و دست واسطه ها کوتاه می شود

رضا فاضل یکی از کارشناسان کشاورزی منطقه هم در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: ایجاد صنایع تبدیلی می تواند تا حدود بسیار 
 .باالیی از دورریز محصوالت جلوگیری و صرفه اقتضادی را برای کشاورزان به ارمغان آورد

ه به کشت قابل توجه انار در شهرستان بهشهر و نیازمندی به صنایع تبدیلی، یک سرمایه گذار وارد کار شده است با توج :وی افزود

 .و مقدمات اجرای کارخانه صنایع تبدیلی در بهشهر در دست انجام است و با سیر مراحل قانونی اجرایی می شود
تن  450هزار و  10هکتار باغ انار و تولید  50ا داشتن یکهزار و مدیر جهاد کشاورزی بهشهر هم به خبرنگار یارنا گفت: بهشهر ب

 .محصول ، بیشترین سطح زیر کشت انار مازندران را به خود اختصاص داده است
هکتار انار خودرو ترش پراکنده  150بهره بردار انار در بهشهر فعالیت دارند و وجود  350خلیل حقیقی افزود: هم اکنون یکهزار و 

هکتار انار ترش متمرکز در میانکاله با عملکرد پنج تن در هر هکتار حاکی از جایگاه مناسب و خوب این میوه و توسعه  هزار 12و 
 .پرورش انار در بهشهر است
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وی ادامه داد: شهرستان بهشهر جایگاه مناسبی برای توسعه و رشد انار دارد و عایدی خالص باغداران از فروش انار در بهشهر 
میلیارد لایر برآورد می شود که با توجه به این رقم باالی گردش مالی و میزان تولید انار که می تواند بیشتر هم شود،  220ساالنه 

 .ایجاد صنایع تبدیلی را دوچندان می کند
ر به درصد انار بهشه 90مدیر جهاد کشاورزی بهشهر، مهمترین ویژگی انار این شهرستان را ثمردهی ارگانیک آن دانست و گفت: 

صورت ارگانیک به ثمر می نشیند و هیچ گونه کود و سم شیمیایی در باغستان های شهرستان استفاده نمی شود در حالی که چنین 
 .وضعیتی در بسیاری از کشورهای جهان و حتی استان های مختلف کشورمان، کمتر به چشم می خورد

، ترش جنگلی پوست قرمز، ترش جنگلی پوست سفید، شیرین، شکری، حقیقی گونه های مختلف انار بهشهر را شامل انار ترش باغی 
 .ملس، لمسری، ترش خودرو، انار ترش خزری، شیرین جنگلی، انار قرمز و انار خودرو میانکاله معرفی کرد

اغ انار و هکتار ب 500معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم گفت: مازندران با دارا بودن یکهزار و 
هزار هکتار درختان انار ترش خودرو در خلیج میانکاله بهشهر،  12هزار تن رتبه یازدهم را در کشور دارد که با احتساب  22تولید 

 .رتبه استان به دوم می رسد
رمسیری با آل برای رشد درختان انار، یادآور شد: مناطق نیمه گمحمدتقی شکوهی با اشاره به وجود آب و هوای مناسب و ایده

های نسبتا گرم و خشک برای رشد این درخت مناسب است که مازندران دارای چنین های خشک و معتدل و نیز تابستانزمستان
 .شرایط آب و هوایی است

وی افزود: با توجه به فرآوری صددرصدی انارهای ترش مازندران و تبدیل آن به رب، انار دان و پودر، این محصول دارای ارزش 
ای استزایی قابل مالحظهوده و اشتغالافز . 

سال دانست و گفت 70شکوهی عمر اقتصادی درخت انار را تا  شود و ایران با دارا میلیون تن انار در دنیا تولید می 1.5ساالنه  :

هزار تن، نخستین تولیدکننده این میوه پاییزه است 750هزار هکتار و تولید بیش از  75بودن سطح زیرکشت حدود  .  
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بهشهر هم به خبرنگار یارنا گفت: در بخش صادرات انار از بهشهر مقدمات کار در 

 .دست بررسی و اقدام است و بازار هدف در حال بررسی است تا تبادل قیمت انجام و برای صادرات اقدام شود
ه کشورهای حاشیه خزر وجود دارد که در دست برنامه ریزی و رایزنی در این اسماعیل هادی نژاد افزود: تمایالتی برای صادرات ب

 .بخش هستیم و با نهایی و تکمیل شدن مرحله، اطالع رسانی می شود
هادی نژاد گفت: اکنون مهم ترین عامل برای کشورهای هدف در بخش صادرات، قیمت تمام شده محصول است که باید توجه و تالش 

تولید و هزینه های جانبی کاالهای صادراتی به حداقل برسد و کاال قابلیت تبادل با کشورهای دیگر را داشته و در امر شود تا هزینه 
 .صادرات، به رونق قابل قبول برسیم
گونه در شهرستان بهشهر کشت می شود 16رقم انار موجود در مازندران  28بر اساس گزارش های رسمی از  . 

ه خوری از میوه انار، از این میوه بهشتی برای فرآوری های مختلف همچون آب انار، رب انار، دون انار، عالوه بر استفاده و تاز
شودپودر انار و لواشک تهیه می . 

 .فصل برداشت انار مازندران از اواسط شهریور ماه شروع شده و تا اواخر آبان ماه در برخی از مناطق ادامه دارد
در آخرین روزهای برداشت انار از باغستان های خود هستند و انتظار دارند مسئوالن بخش های  باغداران مازندرانی هم اکنون

مختلف در کنار برگزاری جشنواره های مختلف به بهانه تولید محصوالت کشاورزی و باغی، اقدامات عملی هم در ساماندهی و سر و 
 .سامان دادن به تولیدات این بخش ها داشته باشند

هر از امروز دوم آبان ماه میزبان برگزاری ششمین جشنواره ' انار اشرف ' است، جشنواره ای که به نظر می رسد شهرستان بهش
تاکنون تنها توانسته موضوع مشکل دار شدن باغداری انار را به رسانه ها بکشاند و تا رسیدن به اهداف دیگر چون ایجاد صنایع 

ران و ایجاد اشتغال برای جوانان در این بخش آن هم از نوع پایدار فاصله داردتبدیلی و بسته بندی، حمایت ملموس از باغدا  
 

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 
 

ایرانا – 2/8/1397تاریخ :   

 گمرک رسمی صادرات زرشک در خراسان جنوبی راه اندازی می شود
معاون مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: گمرک  -ایرنا  -بیرجند 

رسمی صادرات زرشک برای جلوگیری از صادرات چمدانی این محصول در استان مرزی خراسان جنوبی 

 .راه اندازی می شود
بی در جمع خبرنگاران افزود: با راه به گزارش ایرنا داود حبیبی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از باغ های زرشک خراسان جنو

  .اندازی این گمرک به عنوان مبدا صادراتی، محصول زرشک جایگاه واقعی خود را در صادرات پیدا خواهد کرد
هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از محصول زرشک ارتزاق می کنند که با توسعه  50وی گفت: در حال حاضر حدود 

ی افزایش درآمد این افراد نیز برداشته می شودصادرات گام مهمی برا .  
تن صادرات زرشک به عمده کشورهای حاشیه خلیج فارس، اتحادیه اروپا و روسیه انجام شد اما  356وی بیان کرد: سال گذشته 

یستصادرات خیلی بیشتر از این میزان است که به صورت چمدانی خارج می شود لذا آمار دقیقی از صادرات در دسترس ن .  
درصد سطح زیر کشت زرشک کشور مربوط  98معاون مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: 

درصد مربوط به استان های خراسان رضوی، کرمان و یزد است 2به خراسان جنوبی و  .  
ورزی تالش دارد عملکرد در واحد سطح را وی اظهار داشت: معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان جهاد کشا

هکتار و سطح اصالح  500افزایش دهد و در راستای اجرای برنامه ششم توسعه در محصول زرشک، سطح توسعه باغ ها به میزان 

هزار اصله نهال پیش بینی شده است 968و نوسازی به میزان پنج هزار هکتار برنامه ریزی شده که از این میزان  .  
وسعه باغات در اراضی شیب دار را یکی از برنامه های معاونت باغبانی عنوان کرد و گفت: در این زمینه محصول زرشک حبیبی ت

  .و عناب خراسان جنوبی به صورت ویژه در توسعه باغات دیده شده است
های نهال زرشک را در  وی افزود: با پیگیری هایی که انجام شد معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد هزینه

درصد پرداخت کرده و نهال رایگان در اختیار باغداران قرار دهد 100اراضی شیب دار به صورت  .  
وی درباره آفت زنگ زرشک گفت: در تالشیم تا پیک پرواز زنبور خوشه خوار زرشک را پیدا کنیم همچنین سموم موردنیاز و نهاده 

درصد تامین خواهد شد 10شده که به صورت یارانه زیر ها در قالب تامین مکانیزاسیون دیده  .  
معاون مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه های وزارتخانه برای محصول زرشک 

ای علمی و گفت: جایگزین شدن روش های سنتی از مرحله کاشت، داشت و برداشت یکی از این برنامه هاست تا بتوان روش ه
  .اصولی مطابق با استانداردهای بین المللی را در مزارع زرشک به ویژه استان خراسان جنوبی انجام داد

وی هرس علمی و اصولی برای افزایش باردهی و کیفیت محصول را از دیگر برنامه ها دانست و گفت: در این زمینه محققان و 
  .کارشناسان وزارت جهاد در حال فعالیت هستند

وی با بیان اینکه پیش بینی های الزم برای تکثیر نهال زرشک از طریق آزمایشگاه های کشت بافت در حال انجام است ادامه داد: 
بهینه سازی روش های تکثیر برای جلوگیری از انتشار آلودگی های احتمالی نهال و احداث نهالستان های زرشک و عناب در سطح 

تخانه استکشور از دیگر برنامه های وزار .  
حبیبی گفت: ایجاد ایستگاه تحقیقاتی به منظور شناسایی و بررسی ارقام تجاری و روش های تکثیر از دیگر برنامه هاست که در 

  .صورت تامین اعتبار یک ایستگاه تحقیقاتی مخصوص زرشک و عناب در خراسان جنوبی راه اندازی خواهد شد
دستگاه های فرآوری زرشک و ایجاد بارگاه های بهداشتی زرشک خبر داد و افزود: وی از حمایت و مساعدت در تهیه خط کامل 

  .متاسفانه در حال حاضر بارگاه های بهداشتی زرشک در کشور به ویژه خراسان جنوبی بسیار کم است
هکتار زمین  50حبیبی از ایجاد شهرک صنعتی مخصوص زرشک در بیرجند مرکز خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در این راستا 

  .توسط منابع طبیعی تحویل گرفته شده و سایر ملزومات توسط شرکت شهرک های صنعتی در حال برنامه ریزی است
وی بررسی و تعیین مناسب ترین روش های حمل، نگهداری و فرآوری های زرشک داخل و خارج از کشور و تشکیل تعاونی های 

دکنندگان، تنظیم بازار و ساماندهی قیمت زرشک و عناب را از دیگر برنامه های تولید و عرضه زرشک به منظور ساماندهی تولی
  .وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

 200معاون مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی سرانه مصرف زرشک برای هر فرد در کشور را 
ویی و مصارف زرشک و ارایه راه های معرفی این محصول در بازار گرم اعالم کرد و گفت: برای شناساندن خواص غذایی، دار
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  .جهانی در تالش هستیم
وی اظهار داشت: تسهیالت پرداختی به شاغالن و متخصصان بخش کشاورزی در قالب پروژه های زودبازده و تسهیالت ارزان 

  .قیمت و بلندمدت برای ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی امسال افزایش می یابد
تا  25حبیبی گفت: قیمت داخلی هر کیلوگرم زرشک خشک برای کشاورز به صورت عمده فروشی  هزار تومان و در بازار  30

هزار تومان است 40تا  35خرده فروشی  .  
دالر اعالم کرد و افزود: بیشترین رقم های زرشک کشور از نوع بی دانه است که  4.7وی ارزش صادراتی هر کیلوگرم زرشک را 

رین قیمت را در صادرات دارد و اگر به صورت برند خاص صادر شود بدون شک قیمت ها باالتر خواهد رفتبیشت .  
درصد زرشک دنیا مربوط به ایران  98معاون مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه 

ل کشت زرشک هستنداست گفت: کشورهای چین و آمریکا نیز در سطح وسیع در حا .  
وی در ارتباط با دستگاه برداشت زرشک گفت: دستگاه هایی که اکنون در بازار وجود دارد به دلیل ریزش فراوان مورد تایید نیست و 

 محققان در حال بررسی هستند تا به کمک مکانیزاسیون دستگاه های مخصوص زرشک را راه اندازی کنند
 
 
 

 
  .لینک خبر 
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 تولیدات باغی 
 
 

 تاریخ : 1397/8/2 – ایرنا 

 مازندران بزرگ ترین کلکسیون انار کشور می شود
از تکثیر مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی  -ایرنا -ساری

رقم انار در مازندران خبر داد و گفت که باغستان های این استان به بزرگ ترین کلکسیون انار کشور  92۰

 .تبدیل می شود
به گزارش خبرنگار ایرنا، مسعود لطیفیان شامگاه چهارشنبه در آیین آغاز به کار ششمین جشنواره ' انار اشرف ' در بهشهر افزود: 

 10ترین کلکسیون انار کشور و جهان مربوط به استان یزد است و مرکز تحقیقات یزد با ثبت جهانی بیش از هم اکنون عنوان بزرگ 
رقم انار جهان را دارد 762رقم از انارهای یزد و با  . 

وی توضیح داد: در استان مازندران و با به کارگیری توان بخش خصوصی کلکسیونی از انار در حال ایجاد است که براساس 
رقم  920عات اعالم شده تاکنون با اصالح نژاد و رگه گیری های انجام شده کلکسیون انار مازندران از یزد پیشی گرفته و به اطال

 .افزایش یافته است
لطیفیان گفت: جای امیدواری است که این ارقام در کلکسیون انار مازندران در حال تکثیر است که در جهت حفظ ثروت ملی موثر 

با ایجاد ارقام جدید، برای برند سازی تجاری تالش شوداست و باید  . 
در کشور ما انار بیشتر مصرف تازه خوری دارد و برای فرآوری به برخی از کشورها صادر می شود و باید تولید  :وی افزود

 .خاص انار و توسعه فرآوری مناسب آن فراهم شود
 تولید مستمر، مهم ترین مزیت مازندران **

امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی شرایط آب و هوایی مناسب را مهم ترین مزیت مدیرکل دفتر 
مازندران برای تبدیل شدن به کلکسیون انار کشور دانست و افزود: مازندران استانی است که مزیت تولید مستمر انار را دارد و این 

در استان مهیا می کندشرایط را برای توسعه کشت باغستان های انار  . 
وی توضیح داد: انار در کشور ما در جاهایی تولید و صادر می شود که دارای مخاطرات فراوان است و در برخی از مناطق درختان 

 .انار در معرض سرمازدگی قرار دارند و هر سه تا چهار سال این مخاطرات را داریم که تولید را کاهش می دهد
و استان های شمالی دارای ویژگی خاص به دلیل شرایط اقلیمی هستند و به همین دلیل هم کمترین مخاطرات  لطیفیان گفت: مازندران

 .را برای توسعه کشت انار دارند
وی افزود: مازندران با تولید مستمر انار می تواند از امیدهای مهم کشور در این زمینه باشد، برای این که درختان انار در این استان 

کمتر سرمازدگی مواجه هستند و تولید دچار نوسان نمی شودبا خطر  . 
هزار هکتار درختان انار خودرو در شبه  12لطیفیان با اظهار این که مازندان دارای سابقه طوالنی در کشت انار است، گفت: وجود 

انار در این استان است جزیره میانکاله واقع در شهرستان بهشهر در شرق مازندران نشانگر دیرینگی و ظرفیت توسعه کشت . 
بر اساس یافته های باستان شناسی مشخص شده است که مردمان ساکن در این منطقه بیش از سه هزار سال پیش و در دوره 

 .غارنشینی با میوه انار آشنایی داشتند
گوهرتپه ' این شهرستان یافت  نشانه باستانی یافت شده در منطقه بهشهر یک فقره شی مفرغی شبیه انار است که در محوطه باستانی '

 .و امشب همزمان با جشنواره انار اشرف رونمایی شد
 تغییر اقلیم و ضرورت شناسایی ارقام مناسب  **

مدیرکل دفتر امورمیوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تغییرات اقلیمی را یکی از مخاطرات بخش 
تر در برابر تر و مقاوم  تری که تجاریهای مناسب اهش خطر در این زمینه باید ارقام و گونهکشاورزی دانست و تاکید کرد: برای ک

های اقلیمی باشند، شناسایی شوندتنش . 
وی هدف از تکثیر صدها گونه انار در مازندران را مقابله با تغییرات اقلیمی و شناسایی گونه های مناسب برای توسعه کشت در این 

اظهار داشت: طرح اصالح، مدیریت فنی و نوسازی باغ ها از جمله برنامه های مهم مندرج در برنامه ششم توسعه  استان برشمرد و
 .بود که وزارت جهاد کشاورزی آن را پی گرفته است

 هکتار از این برنامه مربوط 250هزار هکتار از باغ های کشور در دست اجراست که  21لطیفیان توضیح داد: اصالح و نوسازی 
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 .به باغستان های انار است
هزار تن محصول در سال، رتبه یازدهم  22هکتار باغ انار و تولید  500مازندران بر اساس آمارهای رسمی با داشتن یکهزار و 

هزار هکتار درختان انار خودرو و ترش خلیج میانکاله رتبه این استان به دوم می رسد 12کشور را دارد و با احتساب  . 
هر با داشتن شهرستان بهش درصد از انار استان را تولید می کند و عواید ساالنه این محصول  58هکتار باغ انار،  50هزار و  10

میلیارد لایر برآورد شده است 220برای بهره برداران این منطقه بیش از  . 
 

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 

 
ایرنا  – 5/8/1397تاریخ :   

ام داللبه نام ساوه به ک  
این روزها حال نارستان های ساوه چندان خوش نیست،؛ سرمای آذر سال گذشته درختان  -ایرنا  -ساوه 

ندارندآینده بخش بزرگی از باغ ها محصولی از یاقوت سرخ  را خشکانده و دستکم تا پنج سال . 

 
 90سرمای سخت پارسال به خصوص اواخر آذر ماه آسیب جدی به باغ های انار ساوه رساند به طوری که بیش از  به گزارش ایرنا،

درصد نارستان های این خطه کف بر شدند و کاهش چشمگیر محصول را رقم زد، در این میان گروهی سودجو به اصطالح گنجشک 
از برند انار ساوه سوء استفاده می کنند را به جای قناری می فروشند و . 

سودجویان در این آشفته بازار از نام و آوازه انار ساوه که برندی پرطرفدار است برای محصوالت بی کیفیت سایر مناطق کشور 
  .استفاده کرده اند که این موضوع پیامدهای نامناسبی برای برند انار ساوه دارد

سودجویانی است که از نام انار این خطه استفاده ابزاری می کنند اما آنچه که عرضه می شود از ورودی و خروجی شهر ساوه شاهد 
  .نظر شکل و طعم شباهت چندانی به انار ساوه ندارد

از طرفی کف بر شدن باغ ها سبب تحمیل هزینه های زیادی بر باغداران و بدهکار شدن آنان به فروشگاه های عرضه نهاده ها شده 
ان نقاهت نارستان های ساوه حداقل پنج سال به طول می انجامد و اگر رویه سوء استفاده از برند انار ساوه برای محصوالت است دور

  .بی کیفیت ادامه یابد در آینده جایگاه تولید انار در معرض خطر خواهد بود
اجاره داران و سردخانه داران نندگان، رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ساوه در این خصوص گفت: هر سال برخی از صادرک

  .محصول انار را روی درخت از باغداران اجاره و انبار می کنند تا به مرور زمان در بازار عرضه شود
درصد از اجاره داران از اهالی نورعلی بیگ هستند و چون پارسال محصول انار ساوه به دلیل  80حسن شریفی اظهار کرد: 
این افراد انار شیراز را خریداری و در سردخانه ها انبار می کنند تسرمازدگی از میان رف .  

درصد ظرفیت سردخانه و انبارهای موجود در ساوه تولید انار باشد و اگر اجاره داران  40برآورد شده که امسال به اندازه  :وی گفت

و نفع باغداران و اقدامی مفید است به خرید محصوالت باغداران ساوجی ورود کنند باعث باال رفتن قیمت محصول شده .  
شریفی اظهار داشت: چندی پیش بازدیدی از سردخانه های ساوه انجام شد و یکی از سردخانه ها اقدام به خرید انار شیراز با قیمت 

مشخص  دههزار لایر کرده بود اما در بررسی های به عمل آم150هزار لایر و عرضه آن به دکه داران به نرخ  120هر کیلوگرم 
شد که این انار بسیار بی کیفیت است و به همین خاطر به سردخانه دار تذکر داده شد که چنانچه این اقدام تکرار شود برخورد خواهد 

  .شد
وی گفت: فروش محصول انار شهر دیگر با برند ساوه خیانت در حق باغداران است زیرا این محصول به هیچ وجه کیفیت انار ساوه 

و نام و آوازه محصول ساوه را زیر سئوال می بردرا ندارد  .  
هزار تن است و از نظر فضای  30رئیس جهاد کشاورزی ساوه خاطرنشان کرد: ظرفیت سردخانه های شهرستان ساوه حدود 

  .نگهداری انار در ساوه مشکلی وجود ندارد
این « نار ایران»روی کار آمدن مدیریت جدید کارخانه گفت: با  شریفی در مورد فعالیت واحدهای صنایع تبدیلی ویژه محصول انار

واحد به طور کامل بازسازی و در مدار تولید قرار گرفته و دوباره فعالیت خود را در شهر صنعتی کاوه آغار کرده است که برای 
  .باغداران مایه امیدواری است و امکان جذب همه انار تولیدی ساوه در این کارخانه میسر شده است

هزار لایر از باغداران خریداری می کنند و با قیمت مناسبی به دست  40ادامه داد: انار ساوه را امسال روی درخت هر کیلوگرم  وی
هزار تن انار در این شهرستان تولید شود 50مصرف کننده می رسد و پیش بینی این است که دست کم  .  
گفت: تنها راهی که می تواند دست واسطه ها و سودجویان را از سر  دبیر انجمن توسعه انار شهرستان ساوه نیز در این خصوص

تمرکز بر صادرات این محصول به کشورهای همسایه از جمله عراق و کشور های حاشیه خزر و خلیج  باغداران ساوجی کوتاه کند
  .فارس است

یداری می شود اما شرط عملیاتی شدن این افزود: در صورت صادرات محصول با قیمت بهتری از باغداران خر «علی یزدان پناه»

رفع موانع و قوانین بازدارنده، کاهش  نرخ کرایه ها، راهبرد در گرو تسهیل گری صادرات توسط دولت در حل مشکل حمل و نقل،
  .تعرفه های گمرکی و ممانعت از نوسان در باز و بسته بودن مبادی مرزی است
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دولت می تواند در رایزنی با طرف های خارجی به خصوص  رزی شهرستان ساوه،به گفته این عضو سابق نظام صنفی کشاو
کشورهای همسایه بستر مناسب و آسانی برای صدور محصول انار به خصوص برند ساوه را مهیا کند زیرا در مقایسه با کشورهای 

بازارهای همسایه ایران در  ور وجود دارد،اروپایی که مسافت زیادی نسبت به ایران دارند و رقبای سختی هم برای محصول انار کش
بهترین فرصت هستند نوع خود .  

یزدان پناه بر لزوم ترویج و تبلیغ انار ساوه به عنوان یک برند تجاری در کشورهای مختلف تاکید کرد و گفت: بهترین انار تولیدی 
همکاری مسئوالن دارد کشور متعلق به ساوه است زیرا پرآب و خوش طعم است اما این مسئله نیاز به .  

این متخصص حوزه باغبانی اظهار داشت: سرمازدگی در سال گذشته خسارت زیادی به باغات انار ساوه وارد کرد و بسیاری از 
  .نارستان ها کف بر شدند بنابراین برای احیا و بازگشت انار ساوه به جایگاه واقعی حمایت دولت ضروری است

برای اعطای تسهیالت را موضوع مهم دیگری عنوان کرد که باغداران خواهان آن هستند یزدان پناه مساعدت بانک ها .  
درصد از باغات انار ساوه اقتصادی نیستند و فقط مصرف کننده آب هستند برای همین الزم است از سوی  30وی تاکید کرد: حدود 

ر شود و باغداران واقعی و بخش پربازده و اقتصادی دولت برای باغداران حرفه ای و تولیدکننده های اقتصادی شناسنامه صاد
  .نارستان های ساوه مورد حمایت ویژه واقع شوند

دبیر انجمن توسعه انار ساوه خاطرنشان کرد: فروش انار ساوه به طور سنتی از طریق میادین تره بار و یا توسط افرادی که 
تعاونی قدرتمند برای صادرات متمرکز و هدفمند این محصول در  صادرکننده های انار هستند صورت می گیرد و ایجاد یک تشکل

  .شهرستان ساوه ضروری است
یزدان پناه اظهار داشت: در همه جای دنیا کشاورزان دارای تعاونی و تشکل های خاصی هستند که محصوالت آنان را می فروشد 

  .زیرا کشاورزان معامله گران حرفه ای نیستند
ان و باغداران همواره برای فروش محصوالتشان مشکالتی دارند و اگر به صورت موردی با میادین تره بار و وی ادامه داد: کشاورز

میوه تعامل کنند متضرر می شوند از سویی صادرکننده ها نیز ترجیح می دهند که از طریق یک واسطه محصوالتی با کمیت و حجم 
امل با دالالن و واسطه ها برای باغداران باقی نمی ماندباال را تهیه کنند و در چنین شرایطی چاره ای جز تع .  

اگر کشاورز بخواهد به صورت مستقیم محصول خود را بفروشداز عهده دالالن میدان برنمی آید  دبیر انجمن توسعه انار ساوه افزود:
ارتباط میان باغدار و صادرکننده ها را و صادرکننده ها هم مقیاس کم را از آنان خریداری نمی کنند هرچند که واسطه ها می توانند 

برقرار کنند و گاهی به نسبت میدان بار هم به نفع کشاورز است زیرا کمیسیون کمتری از باغداران دریافت می شود اما در مجموع 
  .وجود یک تعاونی برای ساماندهی فروش محصول باغداران ضروری است

تاجر خوبی نیست و کار فروش محصوالت زراعی و باغی در دنیا توسط تعاونی ها  یزدان پناه اظهار داشت: کشاورز به طور معمول
  .پیگیری می شود اما در ایران چنین تشکل هایی بسیار ضعیف هستند و در غیاب آن ها این دالالن هستند که جوالن می دهند

خش کشاورزی شهرستان ساوه متشکل از وی پیشنهاد کرد که تعاونی خاصی برای فروش و حتی صادرات انار و سایر محصوالت ب
باغداران و کشاورزان ایجاد شود تا هم ارزش افزوده برای این اقشار زحمتکش ایجاد شود و هم از جوالن دالالن و سودجویان 

  .ممانعت شود
سال اخیر نیز  2و در  بار به دلیل سرمازدگی کف بر شده اند 2دبیر انجمن توسعه انار ساوه گفت: باغات انار این شهرستان تاکنون 

لرستان و کاشان  محصول کمی تولید شده به همین دلیل سردخانه داران ساوه برای اینکه متحمل خسارت نشوند انار را از شیراز،
  .تامین کرده و به کارخانه های فرآوری برای تولید کنستانتره می دهند

وه برای تولید کنستانتره فعال هستند اما بیشتر محصول انار ساوه به ارومیه یزدان پناه افزود: کارخانه های سن ایچ و نار ایران در سا
  .و کارخانه هایی مانند سارونه و تک دانه تحویل می شود

ایجاد مقاصد صادراتی است و در  گفت: بهترین روش به نفع تولیدکننده این فعال حوزه باغداری در مورد قیمت گذاری محصول انار
کشورهای حاشیه خزر و خلیج فارس وجود دارد دولت باید در این خصوص به  اهای خوبی از جمله عراق،شرایط کنونی باز

  .صادرکنندگان انار کمک کند
وی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی و سایر ارکان دولت باید با کشورهای مقصد صادراتی رایزنی و مشکالتی مانند تعرفه های 

دهند گمرکی و سختگیری ها را کاهش .  
دبیر انجمن توسعه انار ساوه گفت: انار مانند گوجه فرنگی یا سیب زمینی محصول استراتژیکی به حساب نمی آید و محدودیت های 

  .صادراتی چنین محصوالتی را هم ندارد بنابراین تمرکز بر صادرات می تواند راهگشای مشکالت بهره برداران باشد
مازدگی باغات انار باید با حمایت های اصولی جبران شود و در شرایط فعلی که باغات محصول شوک پنج ساله سر :یزدان پناه گفت

ندارند بسیار مهم است که از سوی دولت به باغداران کمک های ویژه ای مانند حذف موانع بانکی از قبیل وثایق و تضمین برای 
تولید انار کشور احیا شوداعطای تسهیالت از میان برداشته شود تا باز هم نقش اول ساوه در  .  
عضو است که ساالنه تا  700هزار و  2گفت: این تعاونی دارای مدیرعامل تعاونی باغداران شهرستان ساوه نیز در این خصوص 
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هزار لایر به عنوان حق عضویت می پردازند و کل سرمایه این تشکل یک فروشگاه و مبالغی برای سرمایه  500مبلغ یک میلیون و 
دش استدر گر .  

« امکان انجام کارهای ماندگار برای باغداران  افزود: در صورتی که اعتبارات مناسبی به این تعاونی اختصاص یابد« محمد فصولی

انبار نگهداری محصول و سالن تفکیک محصول میسر می شود و برای دستیابی به چنین شرایطی حداقل  از قبیل ساخت سردخانه،
یه نیاز استمیلیارد لایر سرما 600 .  

باغداران فقط در اندیشه رسیدگی به باغات و احیای آن ها  96موجب شده که از سال  95وی ادامه داد: خسارت سرمازدگی پاییز 
  .باشند که هزینه های سنگینی دارد

لیدی این درصد کل ظرفیت تو 40محصول واقعی انار ساوه در سال زراعی جاری بسیار اندک است و تنها تا  فصولی گفت:
شهرستان احتمال برداشت محصول است اما نکته اینجاست که انار امسال به دلیل آفتاب سوختگی شدید از کیفیت اصلی دور است ولی 

باشد 99انتظار می رود مشکالت نارستان های ساوه و دستیابی به بازده موثر از سال  .  
گفت: ارتباط با دالالن به توان و بضاعت  ازل محصول انار ساوه،وی در خصوص جوالن دالالن در پیش خرید یا خرید به قیمت ن

سود بیشتری  باغدار ارتباط دارد بدین معنا که اگر باغداران بتوانند محصول تولیدی خود را در سردخانه و انبارها نگهداری کنند
مله با دالالن هستندخواهند کرد اما بخش زیادی از باغداران به علت نیاز مالی و بدهکاری ناگزیر به معا .  

فصولی در مورد صنایع تبدیلی ویژه انار در شهرستان ساوه توضیح داد: صنایع تبدیلی ویژه محصول انار در بخش مرکزی ساوه می 
انگور بیشتر توجیه دارد تواند حیاتی باشد اما در بخش نوبران برای محصوالتی مانند سیب و .  

ارگان هایی مانند گمرک و اتاق بازرگانی در صادرات محصول انار ساوه را مهم ارزیابی کرد  مدیرعامل تعاونی باغداران ساوه نقش
: ممکن است بسیاری از مصرف کنندگان داخل کشور و نیز کشورهای خارجی هنوز آگاه نباشند که انار ساوه چهار سال پیش و گفت

کشور دنیا معرفی شده است 28و نشان مالکیت معنوی در کشور ثبت و این عنوان به  VIP با برند .  
معدن و تجارت و نیز نمایشگاه های داخلی و بین المللی برگزار فصولی اظهار داشت: در نشست های مختلفی که در وزارت صنعت، 

تالش برای معرفی برند انار ساوه انجام گرفت اما مشکل کنونی در قوانین گمرکی سختگیرانه است شد .  
ز مزیت های ثبت برند انار ساوه این است که کسی نمی تواند انار دیگر مناطق را با عنوان انار ساوه صادر وی افزود: نمونه ای ا

  .کند اما این برند هنوز در سیستم گمرکات کشور تعریف نشده که باید به سرعت این نقیصه رفع شود
ین المللی صنایع غذایی در کشورهای مختلف اقدامی مدیرعامل تعاونی باغداران انار ساوه عنوان کرد: شرکت در نمایشگاه های ب

راهگشا برای معرفی و صادرات انار ساوه است و این مهم در تجاری سازی انار ساوه کمک جدی می کند ولی انجمن باغبانی ساوه 
  .توان مالی الزم برای شرکت در این گونه نمایشگاه ها را ندارد

شور با عنوان انار ساوه در مبادی ورودی و خروجی این شهر گفت: یکی از مهمترین فصولی در مورد فروش انار مناطق مختلف ک
راهکارهای نظارتی این است که مراجع انتظامی در خصوص حمل انار به درون شهر ساوه کنترل الزم را انجام دهند زیرا بسیاری 

زیادی ندارند و در سالی که تولید این محصول  از مصرف کنندگان کشور و مسافران عبوری از ماهیت و کیفیت انار ساوه آگاهی
  .اندک است باید مبادی سوء استفاده با روش های هدفمند مهار شود

وی در مورد بیمه باغات انار نیز اظهار داشت: با اینکه استقبال مناسبی از سوی باغداران ساوه برای بیمه درختان انار به عمل آمده 
شرکت های بیمه گر با تاخیر انجام می شود است اما پرداخت خسارت ها از سوی .  

چک های وصول نشده باغداران نزد فروشگاه های ویژه عرضه نهاده های باغبانی  :مدیرعامل تعاونی باغداران انار ساوه ادامه داد

د می رود با از قبیل کود و سموم از دیگر مشکالت این بخش است و این وضعیت نشانه ضعف بنیه مالی باغداران بوده که امی
  .برداشت محصول شرایط پرداخت بدهی ها مهیا شود

 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: انار تولیدی ساوه بیشتر در ارقام ملس، 11فصولی سطح زیر کشت انار در شهرستان ساوه را حدود 
تن انار در  18تا  15توسط بین آقاممدلی، و ملس شیرین است و به طور م ملس تبریزی، شیرین و ترش به خصوص انارهای آلک،

هزار تن محصول وجود  300تا  150هر هکتار از باغات ساوه محصول به دست می آید و در شرایط پیک تولید نیز ساالنه امکان 
  .دارد

تفننی دارند فصولی توضیح داد: پنج هزار باغدار انار در ساوه وجود دارد و برخی از باغات انار در مناطق ییالقی ساوه بیشتر جنبه 
هکتاری کشت شده اند 2و معموال در مقیاس های کوچک نیم تا  .  

سید قلی و برکه را از کانون های مهم تولید انار تجاری شهرستان ساوه برشمرد آق دره، وی مناطقی چون آوه، .  
ت برند شد و افزود: صادرکننده مدیرعامل تعاونی باغداران شهرستان ساوه خواستار توجه اولویت های صادراتی کشور به محصوال

ها بایدمکلف شوند که حجم خاصی از کاالهای صادراتی را از انواع محصوالت برند دار انتخاب و به آن سوی مرزها ارسال کنند تا 
  .انگیزه کار نزد تولیدکنندگان کاالهای برند از جمله انار ساوه تقویت شده و برای کشور ارز آور باشد

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول آبان 

 

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

 لینک خبر 
 

 تولیدات باغی 
 

 ایرنا  – 7/8/1397تاریخ : 

 بازار داغ کیوی مازندران

کیوی کاران مازندرانی این روزها با دیدن انبوهی از خریداران واقعی و دالالنی که برای خرید  -ایرنا -ساری

حسابی سرحال و خوش خلق هستند و سال پردرآمدی را از قبل صادرات این میوه با هم رقابت می کنند، 

 .این محصول انتظار می کشند
به گزارش خبرنگار ایرنا، اگر چه کیوی مازندران که عمری کمتر از چهار دهه در این استان دارد همواره در مقایسه با دیگر 

ن بار در سال های اخیر است که خریداران و دالالن برای محصوالت باغی وضعیت مناسبتری برای فروش داشت، ولی این نخستی
 .خرید محصول به صف می شوند

دستکم در چند سال گذشته بخت بازارداری کیوی مازندران به خاطر کم شدن صادرات و ورود میوه های رنگارنگ خارجی برگشته 
ا از لب هایشان ربوده بود ولی اکنون به نظر می رسد حتی هم برف سنگین و کم سابقه، ته مانده خنده باغداران ر 95بود و پاییز سال 

 .روستاییانی که تنها چند درخت در حیاط خانه شان دارند ازسوگلی شدن کیوی در میان مشتری ها خرسند هستند
 .برداشت کیوی در مازندران از اواسط آبان ماه شروع می شود و تا اواخر آذر یا اوایل دی ماه ادامه می یابد

هزار تن محصول از این سطح برداشت شود 180هکتار باغ کیوی دارد و پیش بینی می شود دستکم  500هزار و  6ران مازند . 
 سوگلی صادراتی  **

درصد از ارزش صادرات غیر نفتی مازندران را تشکیل می دهد 10کیوی، دستکم  . 
میلیون دالر تا پایان ماه آذر از این استان به خارج  03هزار تن کیوی به ارزش بیش از  56پارسال بر اساس آمار گمرگ مازندران 

 .از کشور صادر شده بود
افزایش نرخ ارز در سال جاری بیشترین انگیزه را برای صادرات کیوی مازندران ایجاد کرده است به گونه ای که بر اساس بررسی 

دو خریدار عمده را زیر سر دارد و همچنان نیز محل  میدانی خبرنگار ایرنا در حال حاضر به طور میانگین هر باغدار کیوی دستکم
 .مراجعه دیگر خریداران و دالالن است

 .قیمت مناسب کیوی در بازار داخلی هم سبب شده تا باغداران با انگیزه بیشتری منتظر دریافت بهترین پیشنهاد با بیشترین قیمت باشند
هزار لایر عرضه می شود که در مقایسه با سال های گذشته قیمت  60ا ت 45هم اکنون هر کیلوگرم کیوی مازندران در بازار بین 

 .نسبتا باال و ارزنده برای باغداران است
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: اگر چه برداشت کیوی از نیمه دوم ماه آبان آغاز می 

از سوی وزارت جهاد کشاورزی ، برداشت غیر رسمی آن آغاز شده است شود، اما بر اساس صدور مجوز صادرات کیوی . 
هادی ایزدی وضعیت تولید کیوی امسال را مطلوب توصیف کرد و افزود: با توجه به قیمت دالر ، کیوی کاران و صادرکنندگان کیوی 

 .از هم اکنون در صدد صادرات این میوه هستند
مازندران امسال بیشتر از سال پیش خواهد بود، به باغداران توصیه کرد تا در برداشت میوه وی با پیش بینی این که صادرات کیوی 

 .عجله نکنند
 شایعه سازی دالالن  **

مدیر باغبانی استان مازندران با اعالم این که ارزنده بودن کیوی مازندران در سال جاری رقابت را برای خرید آن تشدید کرده ، 
ن هم با شایعه سازی تالش دارند تا زیر دل باغداران را خالی کرده و میوه را به قیمت ارزان بخرندگفت: در این میان دالال . 

 .وی یکی از شگردهای دالالن را شایع کردن فراگیری آفت مگس مدیریترانه است که صحت ندارد
وارد باغات کیوی شد، دروغ محض استایزدی توضیح داد: تاکنون آفتی کیوی را تهدید نکرده است و این که گفته شده مگس میوه  . 

 .وی گفت: باغداران فریب دالالن را در باره خرید کیوی از سر باغ نخورند و محصول خود را به صادر کنندگان واقعی بفروشند
افتاده ایزدی با بیان اینکه امسال به واسطه افزایش قیمت ارز بسیاری از صادرکنندگان از هم اکنون به فکر صادرات این محصول 
 .اند، افزود: این میوه بین مردم کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس طرفدار دارد و کیوی کاران نگران بازار آن نباشند

هزار هکتار زمین زراعی و باغی دارد و ساالنه حدود هفت میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی تولید و به بازار  470مازندران 
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لی صادر می شودهای داخلی و بین المل . 
برنج، کیوی ، مرکبات، گل و گیاه ، مرغ ، لبنیات و محصوالت شیالتی مهمترین محصوالت کشاورزی استان مازندران است که 

  .رتبه نخست تا سوم تولید کشور را به خود اختصاص داده است
 

 لینک خبر 
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 ولیدات زراعی ت
 

 ایرنا  – ۵/8/1397تاریخ : 

هزار هکتار است 4۵۰سطح زیر کشت سبزی و صیفی کشور   

هزار  4۵۰اکنون های کشاورزی کشور گفت: همرئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک -ایرنا  -یزد 

درصد  ۱۰بخش را تنها در توان محصول تولیدی این هکتار سطح زیر کشت سبزی و صیفی است که می

های متراکم تولید کردگلخانه . 

های این های کشاورزی یزد با معرفی فعالیتاشرف منصوری روز شنبه در جلسه ستاد راهبری شهرکبه گزارش ایرنا ، علی
است درصد دولتی شده 100هزار هکتار تحویل این شرکت  18ها با سطح زیر کشت شهرک در استان 130مجموعه افزود:  .  

ای، های کشاورزی گلخانهها و شهرکتولید کشاورزی در مجتمع مدیریت و پشتیبانی از زنجیره وی بابیان اینکه این شرکت وظیفه
خورد ها رقم میدامی و یا شیالتی را به عهده دارد، افزود: وزیر جهاد کشاورزی معتقد است که آینده کشاورزی ایران در این شهرک

غدغه درباره آب ، اشتغال و توسعه را پاسخ دهدتواند دو می .  
های کشاورزی در اندازه فعالیت در شهرکهای کشاورزی ایران تأکید کرد: هیچ فعالیتی در کشاورزی بهمدیرعامل شرکت شهرک

  .اشتغال ، توسعه روستاها ، رونق صادرات و تجارت مؤثرتر نیست
طور شود بهتا هشت ماه سال را شامل میهای کشاورزی که هفتحصول در شهرکبه گفته منصوری ، در فصل تولید و برداشت م

نفر اشتغال خواهند داشت که در هیچ بخشی چنین امکاناتی وجود ندارد 30میانگین در هر هکتار  .  
ریح کردهای کشاورزی میسر دانست ، تصها را با استفاده از توان و ظرفیت شهرکوی توسعه روستاها و تثبیت جمعیت آن : 

شود و تأمین ها تغییر کرده ، مطالعات و صدور مجوز تسهیل شده و در کمترین زمان و بدون هزینه داده میرویکردها در شهرک
ها نیز مدنظر استزیرساخت .  

ها در یزد تنها هکتار اراضی این شهرک 250وی درباره وضعیت یزد هم بیان کرد:  که لیلیتر آب در اختیار دارد این درحا 20

شوددهم لیتر اعالم میکه در کشور هفت دهم لیتر در هر هکتار است در حالی وری آب در آن سهمیانگین بهره .  
های کشاورزی کشور به کشاورزان واگذار شد ، ادامه داد: های شهرکاین مسئول بابیان اینکه تاکنون چهار هزار هکتار از زمین

وری آب ، اشتغال و تولید را در این بخش باال ببریمهای کشاورزی ، بهرهاندازی شهرکتالش داریم تا با راه .  
وری باالتر از فضاهای آزاد برداشت ها با بهرهای و دامی مستقر است که تولید آنهای کشاورزی کشور ، واحدهای گلخانهدر شهرک

شودمی .  
درصد تولید کشور رتبه دوم و در سطح زیر کشت ، رتبه  22ای با ههای زیادی داشته و در تولید گلخاناستان یزد در این بخش تالش

  .سوم را دارد
 

 لینک خبر 
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 تولیدات زراعی 
 

ایرنا  – 2/8/1397تاریخ :   

درصد رشد کرد ۵۰برابر و کفش بیش از  2صادرات سبزیجات حدود   
گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: در نیمه نخست امسال  -ایرنا -تهران میلیون دالر انواع  438

درصد و  98میلیون دالر کفش صادر شد که به ترتیب نسبت به نیمه نخست سال گذشته  62سبزیجات و 

درصد رشد داشت ۵4 . 

به بیش از  به گزارش ایرنا، در نیمه نخست امسال مجموع صادرات غیرنفتی کشور تن کاال رسید که در مقایسه با  644میلیون و  56

تن کاال وارد کشور شد  220میلیون و  16درصد کاهش نشان می دهد؛ همچنین در این مدت  3.27مدت مشابه پارسال از نظر وزنی 
درصد کم شد 9.3که نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ وزنی  . 

میلیارد و  22میلیارد دالر کاال از ایران صادر و در مقابل  23خست امسال در مجموع بیش از ماه ن 6همچنین از نظر ارزشی، در 
میلیون دالری ثبت شود 940میلیون دالر کاال وارد کشور شد تا تراز تجاری مثت  182 . 

برابری صادرات سبزیجات 2رشد نزدیک  **  
های زیرخاکی خوراکی ر تن انواع سبزیجات، نباتات، ریشه و غدههزا 116گمرک اعالم کرد که در نیمه نخست امسال یک میلیون و 

میلیون دالر برای کشورمان ارزآوری به همراه داشته است؛ این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته  438صادر شده که به میزان 
درصد افزایش را نشان می دهد 98 .  

میلیون دالر صادر شده بود 221تن انواع سبزیجات به ارزش هزار  732ماهه نخست سال گذشته،  6براساس این گزارش در  . 
درصد بیشتر شد  54صادرات کفش  **  

میلیون دالر در نیمه نخست امسال از کشور صادر شد  62تن انواع کفش به ارزش  402هزار و  13همچنین گمرک اعالم کرد که 
تدرصدی از حیث ارزش اس 54درصدی از نظر وزنی و  3که بیانگر رشد  . 

میلیون دالر صادر  40تن کفش، گتر و اشیا همانند به ارزش  728براساس گزارش گمرک در مدت مشابه سال گذشته، هفت هزار و 
  .شده بود

گمرک ایران در تازه ترین اقدام حمایتی از تولید و صادرات، به تازگی بسته ضد تحریمی برای حمایت از صادرات را رونمایی کرده 
 17آن تسهیالت گمرکی برای ورود موقت کاال و استرداد حقوق ورودی با هدف حمایت از تولید و صادرات در است که بر اساس 

  .بند افزایش یافته است که این اقدام تسهیالت بیشتری را در اختیار واحدهای تولیدی برای صادرات قرار می دهد
عملیات صادرات در بستر الکترونیکی و به صورت  با الکترونیکی شدن مراحل مختلف تشریفات صادرات کاال در گمرک،

گیرد. صادرکننده پس از اظهار کاالی خود به صورت الکترونیکی، از گمرک درخواست ارزیابی کاال در محل دوراظهاری انجام می
موردی پذیرد. همچنین در صورت نیاز به مجوزهای را می کند و بدون مراجعه حضوری، مراحل تشریفات صادرات انجام می

شودمراحل انجام کار از طریق پنجره واحد مجازی انجام می . 
 

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور
 

 خبرگزاری فارس  – ۶/8/1397تاریخ : 

 کنترل تولید مرغ در راستای جلوگیری از افزایش قیمت ناشی از صادرات 

ها رضایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به آزاد شدن صادرات مرغ باید وضعیت تولید را کنترل کرد تا قیمت

  .افزایش نیابد
گذاری و های سرمایهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرتضی رضایی امروز در حاشیه اولین نشست معرفی فرصت

در جمع خبرنگاران، گفت  یرانتجاری در صنعت خوراک دام ا ارزی به بخش کشاورزی  شاید بتوان گفت که بزرگترین یارانه :

شود و این موضوع ها وارد میها و ویتامینهای کشاورزی و خوراک دام، طیور و مکملگیرد زیرا با ارز دولتی تمام نهادهتعلق می
م، طیور و آبزیان باشدتوان به عنوان بهترین مشوق در اختیار صنایع خوراک دامی .  

های انرژی به بخش کشاورزی های انرژی برخوردار نیستند، افزود: یارانه حاملوی با بیان اینکه البته این صنایع از یارانه حامل
ها دچار مشکل هستندگیرد زیرا بخش کشاورزی به معنای عام قشر ضعیفی است که برای تامین هزینه برق چاهتعلق می .  
های طالیی برای بازارهای صادراتی ایران ا اشاره به تغییرات نرخ ارز در کشور بیان داشت: به نظرم با این وضعیت سالرضایی ب

های انرژی، حقوق و دستمزد در ایران پایین است، صنایع خوراک دام و طیور در ایران شروع شده و با توجه به اینکه هزینه حامل
ات به کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی استفاده کنندتوانند از این فرصت برای صادرمی .  

ای از مواد اولیه خوراک دام و معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش تولیدات دام و طیور بیان داشت: با توجه به اینکه بخش عمده
رصت مناسبی برای امنیت تولید صنایع تواند فهای فراسرزمینی مانند کشت ذرت و کنجاله میطیور وارداتی است، استفاده از کشت

  .خوراک دام و طیور در کشور ما باشد
شود، گفت: وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آزاد شدن صادرات مرغ منجر به افزایش قیمت در بازار داخلی نمی

صادرات مرغ   غ در بازار داخلی باشیم اما هنوزتوان شاهد تغییر قیمت مربدیهی است که اگر کنترل در این زمینه صورت نگیرد می
شودآنچنان شروع نشده و اگر افزایش تولید صورت بگیرد کمبودی در بازار ایجاد نمی . 

شده است، گفت: تولید مرغ در هزار تن مرغ صادر می 70هایی طالیی صادرات مرغ ساالنه نهایتا رضایی با بیان اینکه در سال
ها قابل کنترل استهزار تن است که با تنظیم میزان تولید، قیمت 400و میلیون  2کشور ساالنه   

 
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 

ایرنا  – 3/8/197تاریخ :   

 ایران جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار به آذربایجان صادر می کند
شرکت ایرانی برای واردات  دو با توافق از آذربایجان، جمهوری غذایی امنیت دولتی موسسه – ایرنا –باکو 

 .جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار به این کشور خبر داد

امور مربوط به تطبیق محصوالت دامپروری و  :به گزارش ایرنا ، این موسسه دولتی جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه گزارش داد 

 . مرغداری وارداتی از کشورهای خارجی با استانداردهای امنیت غذایی کشور آذربایجان انجام شده است
ری و مرغداری از ایران در حاشیه اجالس اخیر سازمان همکاری بر اساس این گزارش ، توافقنامه واردات محصوالت دامپرو
 .اقتصادی ) اکو ( که در تهران برگزار شد، امضا شده بود

شرکت مجتمع پرورش مرغ ناب » کارشناسان موسسه دولتی امنیت غذایی جمهوری آذربایجان در قالب این همکاری ظرفیت های
مجتمع »دهای امنیت غذایی بررسی کرده و در حال حاضر اقدامات مشابه را در را از نظر مطابقت به استاندار« شمال گیالن 

ادامه می دهند« دامداری کشت و صنعت و دامپروری آذر نگین تبریز  .  
 

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 

خبرگزاری فارس  – 4/8/1397تاریخ :   

 صادرات پا و پنجه مرغ آزادشد 
گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی کشور اعالم کرد: صرفا صادرات پا و پنجه مرغ آزاد است و ممنوعیت 

  .صادرات مرغ زنده و گوشت مرغ همچنان پا برجاست
شهریور مبنی بر  21ای به تمام گمرکات اجرایی کشور با اشاره به بخشنامه هگمرک ایران در بخشنامبه گزارش خبرگزاری فارس،

مهر رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و معاون  23با توجه به بخشنامه  :ممنوعیت صادرات مرغ زنده و گوشت مرغ، اعالم کرد

پا و پنجه مرغ مشمول این ممنوعیت نیست« صرفا»وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات   
 

. 
 لینک خبر 
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 چای
 

 خبرگزاری فارس – ۵/8/1397تاریخ : 

شود آبان تسویه می ۱۳کاران قبل از تمام مطالبات چای  

میلیارد تومان مطالبات  ۳8و بودجه کشور انجام شده قرار است  رئیس سازمان چای کشور گفت: با سازمان برنامه

آبان ماه تسویه شود ۱۳کاران تا چای .  
 

کاران به چه میزان ار اقتصاد خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که میزان بدهی به چایوگو با خبرنگحبیب جهانساز در گفت
میلیارد تومان است 38تا  37است و چه زمانی تسویه خواهد شد گفت: کل بدهی دولت به چایکاران  . 

رئیس سازمان چای کشور گفت: طی هماهنگی که با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده، آنها قول دادند همه بدهی چایکاران 
آبان ماه تسویه شود 13قبل از  . 

کاران کشور خریداری میلیارد تومان از چای 229تن برگ سبز چای به ارزش  73۶هزار و  112به گفته جهانساز امسال بالغ بر 
کاران پرداخت نشده استمیلیارد تومان به چای 37میلیارد تومان آن تاکنون پرداخت شده و  192شده که  . 

درصد نیاز کشور از چای داخلی و بقیه از محل  22هزار تن نیاز کشور به چای است، حدود  110به گزارش فارس، ساالنه حدود 
ترین مشتری ایران برای خرید چای محسوب یلوگرم است. هند بزرگک 1.4شود. سرانه مصرف چای در ایران واردات تأمین می

شودمی . 
 

 لینک خبر 
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ی چا  
 

ایرنا  – 1/8/1397تاریخ :   

 هزار تن چای خشک ایرانی صادر شد
هزار تن چای خشک ایران از ابتدای  9سازمان چای کشور از صادرات نزدیک به  رئیس -ایرنا  -تهران 

امسال خبر داد و گفت: صادرات چای تولید داخل با نظارت وزارت جهادکشاورزی نه تنها منعی ندارد 

 .بلکه به نفع منافع ملی کشور است
« ی ایرنا افزود: در سالهای قبل ذائقه کشور با چای روز سه شنبه در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار اقتصاد« حبیب جهان ساز

داخلی چندان آشنا نبود بنابراین یا به تنهایی چای خارجی مصرف می کردند یا چای داخلی و خارجی را مخلوط می کردند که غالب 
  .آن طعم چای خارجی بود و ما بخش عمده بازار داخلی خود را از دست داده بودیم

اخیر مصرف چای داخلی با کیفی سازی و برندسازی رونق پیدا کرده استوی افزود: در سالهای  .  
 

 هزار تن از چای تولید داخل به مصرف کشور می رسد 16 **
هزار تن چای خشک تولید داخل نزدیک  25جهان ساز اظهار داشت: اکنون از حجم تولیدی  هزار تن به مصرف کشور می رسد  16

ا بقیه چای تولید داخلی قابلیت صادرات را داردو مشتری های خاص خود را دارد ام .  
وی بر این باور است که تا زمانی که همه چای تولیدی کشور مصرف داخلی ندارد، می توانیم مازاد آن را به بازارهای خارجی 

 .صادر کنیم که ارز آوری برای کشور خواهد داشت
وبی دارد زیرا به صرفه نیست چای کیفی را صادر کنیم البته ناگفته نماند وی ادامه داد: به طور قطع بازار چای داخلی اکنون قیمت خ

کشورهای واردکننده چای ایران نیز همچون افغانستان، عراق و کشورهای حاشیه دریای خزر به دنبال چای کیفی و گران ایرانی 
 .نیستند بلکه طالب چای ضعیف هستند و مشکلی برای ما ایجاد نمی کند

هزار تومان عنوان  18هزار تا  12هزار،  6ولید داخل را از ضعیف، متوسط تا کیفی را درب کارخانجات کیلویی وی قیمت چای ت
هزار تومان است 40تا  25کرد و گفت: قیمت چای داخلی در بازار بین  . 

 8تا  6اما همین چای  وی ادامه داد: صادرات چای ضعیف ایران به نفع منافع ملی کشور است زیرا در داخل طرفدار زیادی ندارد
دالر هم باشد، باز هم برای کشور صرفه اقتصادی  1هزار تومان را می توانیم به قیمت مناسب صادر کنیم که حتی اگر این قیمت 

  .دازد
درصد رشد پیدا کرد 7امسال خرید برگ سبز چای  **  

میلیارد تومان خریداری  219سبز چای به ارزش هزار تن برگ  112رییس سازمان چای کشور گفت: با پایان فصل خرید، تاکنون 
  .شده است که نسبت به سال گذشته هفت درصد رشد را نشان می دهد

میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده و بقیه بزودی به حساب آنها واریز خواهد شد 166جهان ساز تصریح کرد:  .  
درصد برگ سبز درجه یک  35شک استحصال و خرید تضمینی شود که شامل هزار تن چای خ 25وی یش بینی کرد: امسال حدود 

درصد درجه دو است 65و  .  
هزار تن چای خشک  9رییس سازمان چای کشور حجم صادرات چای را پایین دانست و تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون نزدیک 

هزار تن بود 12یش از به کشورهای هدف صادر شده است که این میزان صادرات در سال گذشته ب . 
هزارتن چای خشک  24هزار تن برگ سبز چای از کشاورزان خریداری شد که از این میزان  108وی اضافه کرد: پارسال گذشته 

  .بدست آمد
هزار و  25رئیس سازمان چای کشور یادآور شد: اکنون سطح زیرکشت باغات شمال کشور  هزار  50هکتار است و بیش از  200

این عرصه فعالند چایکار در . 
 85هزارتن آن از محل تولید داخل و  25هزارتن است که حدود  110به گزارش ایرنا، نیاز ساالنه چای مصرفی کشور بیش از 

  .هزارتن از محل واردات تامین می شود
 .بر اساس تصمیم دولت، صادرات چای وارداتی به دلیل آنکه با ارز رسمی وارد کشور می شود، ممنوع است

 
 لینک خبر 
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 حبوبات

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول آبان 

 

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

 خاک
 

ایرنا  – 4/8/1397تاریخ :   
  

 هزار هکتار از اراضی بیابانی خوزستان تثبیت می شود
هکتار از هزار  ۱۱رییس دفتر نهاد ریاست جمهوری گفت: طبق برنامه مقرر در سال جاری  -ایرنا-اهواز

 .اراضی بیابانی خوزستان تثبیت می شود
هزار هکتاری بیابان زدایی عرصه های خوزستان در  11به گزارش ایرنا ،محمود واعظی روز جمعه در حاشیه بازدید از پروژه 

تی که سبب رنجش جمع خبرنگاران با اشاره به اهتمام دولت برای اجرای طرح های بیایان زدایی در این استان افزود: یکی از مشکال
 .مردم خوزستان می شود مساله گرد و غبار است ، پدیده ای که حتی به استان های دیگر نیز سرایت کرده است

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته به همت مسئوالن استانی عملیات مالچ پاشی و تثبیت شن های روان در سطح وسیعی از اراضی این 
 .استان انجام شد
هزار هکتار از اراضی انجام شود اما با تالش  10عملیات تثبیت شن های روان در سطح  96شت: قرار بود در سال واعظی اظهار دا

هزار هکتار رسید 15درصدی به  50مسئوالن خوزستان این هدف گذاری با رشد  . 
روان در خوزستان انجام شود وی در پایان گفت: دولت در تالش است تا هرچه سریعتر پروژه عظیم بیابان زدایی و تثبیت شن های . 

 .رییس دفتر نهاد ریاست جمهوری روز پنج شنبه به خوزستان سفر کرد
وی در دومین روز سفر خود با حضور در مرز چذابه ضمن بازدید از موکب های مستقر دراین مرز از نزدیک در جریان فعالیت 

 .های آنها قرار گرفت
2، حضور در مرز شلمچه از دیگر برنامه های حضور در شورای مدیریت برنامه ریزی استان روزه رییس دفتر نهاد ریاست  

 .جمهوری به استان خوزستان است
 

 لینک خبر 
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 خرما
 

خبرگزاری فارس  – 4/8/1397تاریخ :   
 

میلیون تن خرما در کشور تولید می شود/جایگاه دوم ایران در تولید و پنجم در صادرات خرما یک و دو دهم   
مدیرکل دفتر امورمیوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی با بیان انیکه ایران جایگاه دوم تولید و پنجم صاردات 

هزار تن برسد 23۶به یک میلیون و  97ر سال خرما در جهان دارد، گفت: پیش بینی می شود تولید خرما د .  
مدیر کل دفتر امور میوه های گرمسیری و خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی؛  به گزارش 

ای هر نفر در کیلوگرم خرما بر 7تا  ۵با توجه به مصرف سرانه  :گفت نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی با اعالم این مطلب

۵۶0کشور نزدیک به   .هزار تن از این میزان تولید در داخل مصرف می شود 
 8۵میلیون دالر به  249هزار تن خرما به ارزش  2۵0مسعود لطیفیان درباره صادرات این محصول اظهار داشت: سال گذشته 

 .کشور جهان صادر شد
هزار تن در سال  ۵70ای انجام شده و فرهنگ سازی به یک میلیون و وی برآورد کرد که تولید خرمای ایران با برنامه ریزی ه

برسد 1400 . 
هزار تن افزایش  9۶0کیلوگرم برای هر نفر در سال برسانیم، مصرف داخلی به  12لطیفیان افزود: اگر سرانه مصرف خرما را به 

 .خواهد یافت
هزار تن برسد 287درصدی به حدود  1۵صادرات خرما با افزایش  1400وی همچنین پیش بینی کرد در سال  . 

مدیرکل دفتر امورمیوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی با بیان این که ایران به لحاظ تولید و سطح زیر کشت 
ن درصد کل صادرات ای11.3خرما در رتبه دوم و سوم و از نظر صادرات رتبه پنجم جهان را به خود اختصاص داده است، گفت: 

 .محصول به جهان را ایران انجام می دهد
 13درصد، فارس  14درصد، بوشهر و کرمان هر کدام  1۵درصد کل تولید، سیستان و بلوچستان  18وی ادامه داد: جنوب کرمان با 

درصد از استان های برتر تولید خرما هستند 12درصد، خوزستان و هرمزگان هر کدام با  . 
برای توسعه صادرات و تولید خرمای با کیفیت، روش های سنتی تولید باید کنار گذاشته شود، اظهار داشت: لطیفیان با بیان این که 

برای تولید خرما در دنیا روش های استاندارد وجود دارد و تولید ما باید بر اساس این استانداردها از جمله یوروگپ و خرمای 
 .ارگانیک صورت گیرد

18درصد خرمای کشور را با استاندارد یوروگپ و  ۶1داریم که  ما این توانایی را :وی افزود درصد دیگر را با استاندارد ارگانیک  

 .تولید کنیم
 

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970804000332/%DB%B1%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول آبان 

 

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

 خرما 
 

ایرنا  – 2/8/1397تاریخ :   

میلیون تن خرما در کشور تولید می شود ۱.2امسال بیش از   
دیر کل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی پیش بینی م -ایرنا -تهران

هزار تن برسد 2۳6کرد: امسال تولید خرما به یک میلیون و  . 

افزود« مسعود لطیفیان»به گزارش چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی،  کیلوگرم خرما  7تا  5با توجه به مصرف سرانه  :

در کشور نزدیک به  برای هر نفر  .هزار تن از این میزان تولید در داخل مصرف می شود 560
هزار تن  960کیلوگرم برای هر نفر در سال برسانیم، مصرف داخلی آن به  12وی اظهار داشت: اگر سرانه مصرف خرما را به 

 .افزایش خواهد یافت
کشور جهان صادر شد 85ن دالر به میلیو 249هزار تن خرما به ارزش  250وی یادآور شد: سال گذشته  . 

میلیون تن خواهد  1.6به نزدیک  1400لطیفیان اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته میزان تولید این محصول در سال 
هزار تن برسد 287درصدی به حدود  15رسید و پیش بینی می شود در این سال صادرات خرما با افزایش  . 

میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی اظهار داشتمدیرکل دفتر امور  ایران به لحاظ تولید و سطح زیر کشت  :
درصد رسیده است 11.3خرما در رتبه دوم و سوم و از نظر صادرات رتبه پنجم جهان را دارد و سهم آن در بازار جهانی خرما به  . 

د، سیستان و بلوچستان درصد کل تولی 18وی ادامه داد: جنوب کرمان با  درصد، فارس  14درصد، بوشهر و کرمان هر کدام  15

درصد از استان های برتر تولید خرمای کشور هستند 12درصد، خوزستان و هرمزگان هر کدام با  13 . 
برای تولید این لطیفیان تاکید کرد: برای توسعه صادرات و تولید خرمای با کیفیت، روش های سنتی تولید باید کنار گذاشته شود؛ 

محصول در دنیا روش های استانداردی وجود دارد و تولید ما باید بر اساس این استانداردها از جمله یوروگپ و خرمای ارگانیک 
 .صورت گیرد

ید درصد دیگر را با استاندارد ارگانیک تول 18درصد خرمای کشور را با استاندارد یوروگپ و  61به گفته وی، ایران توانایی دارد، 
 .کند

به گزارش ایرنا، ایران با برخورداری از نخلستان های وسیع در استان های خوزستان، کرمان، هرمزگان، فارس، سیستان و 
هزارتن انواع  25بلوچستان، هرمزگان و بوشهر دومین تولیدکننده خرما در جهان به شمار می رود که ساالنه بیش از یک میلیون و 

هکتار تولید می کند 763و هزار  203خرما را در سطح  . 
 834هزار و  6میلیون هکتار نخلستان با متوسط عملکردی معادل  1.1میلیون تن در سطح  7.5میزان تولید خرما در جهان حدود 

تولیدکننده  10کیلوگرم است؛ مصر، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان، الجزایر، عراق، سودان، عمان و لیبی 
رتر خرما در جهان هستند که مصر بیشترین میزان عملکرد و الجزایر بیشترین سطح زیر کشت را در اختیار دارندب . 

 34متوسط مصرف سرانه جهانی محصول خرما بیش از یک کیلوگرم برآورد می شود که البته این شاخص در عربستان سعودی 
کیلوگرم است 10یعات و جمعیت بین هفت تا کیلوگرم و در ایران بر اساس آمارهای تولید، تجارت، ضا . 

 
 لینک خبر 
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 خرما 
 

ایرنا  -7/8/1397تاریخ :   

 نمونه های الگویی زنجیره ارزش خرما در پنج استان تشکیل می شود
نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی گفت: تا پایان سال نمونه های الگویی مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و  -ایرنا -تهران

 .زنجیره ارزش خرما در پنج استان خرماخیز کشور تشکیل می شود
راه اساسی برای افزایش بهره وری در باغات نخیالت را « مسعود لطیفیان»به گزارش دوشنبه ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، 

تولید خرما دانست و افزود: پایین بودن بهره وری آب، نبود امکان رقابت پذیری برای حلقه تولید کنندگان به دلیل ایجاد زنجیره ارزش 
خرده مالکی، ایجاد ارزش افزوده پایین و پایین بودن سطح دانش فنی و تکنولوژی در حلقه تولید از جمله چالش های موجود در حوزه 

 .باغات نخیالت کشور هستند
کرد: یکی از راه های برون رفت از این چالش ها، ایجاد زنجیره ارزش خرما است و در دنیا الگوهای مختلفی برای آنان  وی تصریح

وجود دارد به طوری که کشورهایی مانند تونس، مصر و مراکش با تشکیل حلقه های تولید در زنجیره خرما به موفقیت هایی رسیده 
 .اند

مسیری و نیمه گرمسیری، روش های تولید محور، تشکل های تسهیل گر محور و خریدار محور را مدیر کل دفتر امور میوه های گر
از جمله مدل هایی برای ایجاد زنجیره ارزش خرما عنوان کرد و گفت: بررسی ها نشان می دهد که مدل خریدار محور یکی از 

دنبال می کنیم از مدل های موفق برای تشکیل زنجیره  موفقترین مدل ها است و کشاورزی قراردادی که ما در وزارت جهادکشاورزی
 .خرما به شمار می رود

وی افزود: در نخلداری قراردادی در قالب زنجیره ارزش خرما، قرارداد میان نخلدار و یک شرکت خریدار پیش از آغاز فرآیند تولید 
روش محصول صورت می گیردمنعقد می شود و توافق هایی برای تامین نهاده ها، مشاوره، بازاریابی و ف . 

لطیفیان این مدل را برای ایجاد زنجیره ارزش خرما در کشور مناسب ارزیابی کرد و افزود: اجرای موفق این مدل نیاز به استراتژی 
 .دارد، در تولید خرما هدف ما ایجاد امنیت غذایی، تامین نیاز صادارتی و تامین نیاز صنایع فرآوری است

هکتار پیش بینی شده که  763هزار و  203میلیون تن در سطح  1.2ق برآوردها امسال تولید خرمای کشور به به گزارش ایرنا، طب
هزارتن از این محصول به کشورهای هدف می رسد 287در صورت تحقق میزان تولید احتمال صادرات  . 

 85میلیون دالر به  249خرما به ارزش هزار تن  250هزارتن خرما درکشور تولید شد که  25سال گذشته بیش از یک میلیون و 
  .کشور جهان صادر شده بود

ایران با برخورداری از نخلستان های وسیع در استان های خوزستان، کرمان، هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و 
به نظر می رسد میزان تولید این بوشهر دومین تولیدکننده خرما در جهان به شمار می رود که با برنامه ریزی های صورت گرفته 

میلیون تن برسد 1.6به نزدیک  1400محصول در سال  . 
 834هزار و  6میلیون هکتار نخلستان با متوسط عملکردی معادل  1.1میلیون تن در سطح  7.5میزان تولید خرما در جهان حدود 

تولیدکننده  10، الجزایر، عراق، سودان، عمان و لیبی کیلوگرم است؛ مصر، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان
 .برتر خرما در جهان هستند که مصر بیشترین میزان عملکرد و الجزایر بیشترین سطح زیر کشت را در اختیار دارند

ن در بازار کشورما به لحاظ تولید و سطح زیر کشت خرما در رتبه دوم و سوم و از نظر صادرات رتبه پنجم جهان را دارد و سهم آ
درصد رسیده است 11.3جهانی خرما به  . 
درصد پنج  13درصد، فارس  14درصد، بوشهر و کرمان هر کدام  15درصد کل تولید، سیستان و بلوچستان  18جنوب کرمان با 

درصد در رتبه های بعدی قرار دارند 12استان خرماخیز کشور به شمار می روند و خوزستان و هرمزگان هر کدام با  . 
 34متوسط مصرف سرانه جهانی محصول خرما بیش از یک کیلوگرم برآورد می شود که البته این شاخص در عربستان سعودی 

کیلوگرم و در ایران بر اساس آمارهای تولید، تجارت، ضایعات و جمعیت بین پنج تا هفت کیلوگرم است که نشان می دهد ساالنه 
داخل مصرف می شود هزار تن از این میزان تولید در 560نزدیک   

 
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات

  
 خبرگزاری فارس  – 2/8/1397تاریخ : 

شود های خرید تضمینی تا دو هفته آینده اعالم مینرخ  
شود، گفت: تضمینی تا دو هفته آینده اعالم میهای خرید مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه نرخ

  .نرخ خرید تضمینی گندم افزایش قابل توجهی خواهد داشت
میزان خرید تضمینی گندم  یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران،به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما،

میلیارد تومان ارزش گندم  531هزار و  12میلیارد تومان از مجموع  006هزار تن اعالم کرد و افزود:  500میلیون و  9را 
  .خریداری شده از کشاورزان باقی مانده بود که به طور کامل پرداخت و تسویه شد

وی گفت: چنانچه کشاورزی به ادارات و مراکز غله و خدمات بازرگانی گندم تحویل داده است می تواند با مراجعه به شعب بانک 
زی وجه خود را دریافت کند اما اگر پول در حساب کشاورز نباشد باید برای رفع مشکل به ادارات شرکت بازرگانی و یا شعب کشاور

  .بانک کشاورزی مراجعه کند
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تأکید کرد: براساس تجربه سال گذشته مواردی از کشاورزان گزارش شد که پس از مراجعه 

بانک هنوز پول به حساب آنها واریز نشده بود. علت این مشکل اشتباه در وارد کردن کد ملی و یا شماره حساب بوده استبه شعب  .  
  .سیف افزود: از شب گذشته تاکنون موردی از کشاورزان مبنی بر اینکه وجه آنها به حساب بانکی واریز نشده ، گزارش نشده است

خت شده است و اگر در حساب کشاورزی وجه مورد نظر مشاهده نشده است این مشکل در شعب وی گفت: پول تمام گندمکاران پردا
  .بانک کشاورزی با رفع نقائص احتمالی انجام می شود و کشاورز می تواند پول خود را دریافت کند
د خرید تضمینی در شورای مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره اعالم قیمت جدید خرید تضمینی گندم افزود: نرخ جدی

  .اقتصاد در دست بررسی است و تا یکی دو هفته آینده اعالم خواهد شد و نرخ خرید تضمینی افزایش قابل قبول و قابل توجهی دارد
سیف همچنین از کاهش زمان پرداخت مطالبات گندمکاران در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته میانگین پرداخت 

روز کاهش یافت 28روز بود که امسال به  40بات کشاورزان مطال . 
 

 لینک خبر 
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خبرگزاری فارس  – 2/8/1397تاریخ :   

 داستان تکراریِ تأخیر شورای اقتصاد در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم 
شده را نیز متناسب با تورم شورای اقتصاد عالوه بر تأخیرهای طوالنی در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم، قیمت تعیین

کندموجود در کشور اعالم نمی .  
راتژیکی چون گندم، یکی از اهداف عالی متولیان بخش قطع وابستگی به واردات محصول استبه گزارش خبرگزاری فارس؛

)که یک سال  82ساله بوده است. این هدف در دو مقطع، یکی در دهه ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی هشتکشاورزی کشور به
محقق شده است 95-94بیشتر دوام نیاورد( و دیگری از سال زراعی  . 
های یادشده، رغم تالشاند. اما بهنیز بر لزوم تداوم چنین دستاورد ارزشمندی تأکید کردهدر این میان، بارها مسئوالن دولتی متعددی 

های دولت و شورای اقتصاد در حفظ این دستاورد مهم، رنگ باخته است. شورای مذکور عالوه بر تأخیرهای طوالنی در حمایت
کند. این دو عامل به اعتقاد اغلب م موجود در کشور اعالم نمیشده را نیز متناسب با توراعالم نرخ خرید تضمینی گندم، قیمت تعیین

ناپذیری را در پی انگیزگی تدریجی در کشاورزان برای تداوم کشت گندم بوده و تبعات جبرانترین علل ایجاد بیکارشناسان، اصلی
 .خواهد داشت

 افزایش تولید گندم؛ سّدی مقابل خروج ارز از کشور*
با وجود »زعم وی ها خبر داد. بهجتی، وزیر جهاد کشاورزی از افزایش تولید گندم با وجود کاهش بارندگیمهرماه امسال، محمود ح

درصدی در خرید تضمینی مواجه  ۶درصد کاهش همراه بود، اما تولید گندم با رشد  21با  9۶-97که بارندگی در سال زراعی این
لتی ایران، ضمن تأکید بر این نکته که ذخایر گندم کشور پاسخگوی همچنین یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دو« شد.

»مصرف یک سال است، عنوان کرد  و نیم میلیون تن از این مقدار را  9و نیم میلیون تن گندم تولید شد که دولت  11امسال 

 «.خریداری کرد
ر جلوگیری کرده است. در همین رابطه، عباس ها دالر ارز از کشوخودکفایی در تولید گندم، در سه سال گذشته از خروج میلیون

ما معتقدیم، اگر همین االن دولت بخواهند گندم خارجی »زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفته است: پاپی
ونقل به زینه حملتومان بابت آن بپردازد که با محاسبه ه 2200وارد کند، با توجه به نرخ جهانی گندم و قیمت ارز، باید کیلویی 

رسدتومان می 2500کیلویی  میلیون تن گندم ضرب  9تومان خریدند. این رقم را در  1300که امسال گندم را از کشاورز درحالی .

جویی در ارز کشور شده استکنید تا ببینید چه صرفه دهد، حمایت از دستاورد خودکفایی در تولید گندم، ساالنه محاسبات نشان می «.

که تنها نیمی از این مبلغ بابت خرید گندم به هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور شده درحالی 23لوگیری از خروج بیش از موجب ج
 .کشاورز داخلی پرداخت شده است

 داستان تکرارِی تأخیر شورای اقتصاد در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم*
قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی آمده است در : 

صره تب های واقعی تولید و الذکر را با رعایت هزینهساله قیمت خرید تضمینی محصوالت فوقوزارت کشاورزی موظف است همه -1

برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیئت در یک واحد بهره
 .دولت تقدیم نماید
، دولت را موظف کرده است تا2ن در تبصره این قانون همچنی : 

های آخر شهریورماه( از طریق رسانههای مصوبه مزبور را قبل از آغاز هرسال زراعی )دولت موظف است قیمت -2تبصره 
 .عمومی اعالن نماید

ز گندم نام برده شده است. ها، اقلم انواع کاالی کشاورزی، باغی و دامی است که مقدم بر همه آن 20این محصوالت شامل بیش از 
شود. همچنین دولت به شورای اقتصاد تفویِض هاست به جز گندم، این قانون درباره سایر محصوالت اجرا نمیهرچند که در عمل سال

د های اخیر، وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خواین قانون را بر عهده گیرد. طی سال 2اختیار نموده تا وظیفه اجرای تبصره 
شناسی وزارت جهاد را جهت خرید محصوالت اساسی کشاورزی در زمان مقرر به شورای اقتصاد اعالم نموده اما این وقت

صورت عمومی اعالن نمایدها را بهکشاورزی باعث نشد که شورای اقتصاد در موعد مقرر قیمت . 
ارائه نموده است. در این راستا محمود حجتی ضمن امسال نیز وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد 

وزارت جهاد »اعتراف به غیرقانونی بودن عدم اعالم نرخ خرید تضمینی، توپ را به زمین شورای اقتصاد انداخت و اعالم کرد: 
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ازمان برنامه و های پیشنهادی خود را درباره نرخ خرید تضمینی در مردادماه به دبیرخانه شورای اقتصاد یعنی سکشاورزی قیمت
ها دریافت نکرده استبودجه اعالم کرده و تا به حال پاسخی از آن .» 

* موقع نرخ خرید تضمینیکاهش تولید محصوالت اساسی در صورت اعالم نشدن به  
نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی در واقع ابزاری سیاستی است تا دولت به کمک آن کشاورزان را به کاشت 

کند تا عالوه بر تأمین محصوالت استراتژیک دار و اساسی ترغیب نماید. در حقیقت این ابزار به دولت کمک میاولویت محصوالت
خود، ارز کمتری را نیز جهت واردات این محصوالت از کشور خارج نماید. طی چند سال اخیر و به علت تأخیرهای متوالی در 

اند. موضوعی که در دار روی آوردهخی کشاورزان به کشت محصوالت غیر اولویتتعیین و اعالن نرخ خرید محصوالت اساسی، بر
صورت ادامه یافتن، ضمن وابسته نمودن کشور به واردات محصوالت اساسی، عالوه بر خروج مقدار زیادی ارز از کشور سبب 

پور، مجری . در همین رابطه، اسفندیاریآبی عمومی کشور خواهد شدکشت محصوالتی با نیاز آبی بیشتر نسبت به گندم در شرایط کم
های شورای اقتصاد در تأخیر اعالم نرخ خرید تضمینی گندم گفت: طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از سیاست

سازدتواند کاهش سطح زیر کشت و تولید را به همراه داشته باشد که منافع ملی را با مخاطراتی مواجه میاین امر می» .» 
* تومانی برای خرید تضمینی گندم؛ بر اساس تورم عمومی کشور 18۰۰پیشنهاد نرخ   

های تضمینی اعالمی، تورم عمومی کشور استالذکر، مالک میزان افزایش نرخقانون فوق 6مطابق با تبصره  : 
ای گونهزراعی را به دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هرسال -6تبصره 

شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در همان سال کمتر گاه از نرخ تورم اعالمتعیین نماید که میزان افزایش آن هیچ
 .نباشد

97طی چند سال اخیر، نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با تورم افزایش نیافته است. طبق جدول زیر نرخ خرید گندم در سال  بت ، نس

تومان تعیین شد. به گفته برخی  1300، 96مانند نرخ خرید گندم در سال ماه تأخیر، به 7پس از  افزایشی نداشت و  96به سال 
رئیس کمیسیون زعم افضلی، نایبتومان باشد. در همین راستا و به 1800نمایندگان مجلس، حداقل قیمت تضمینی خرید گندم باید 

1۵80شورای اقتصاد قیمت  در حال حاضر»کشاورزی مجلس  که طبق تومان را برای هر کیلوگرم گندم در نظر گرفته درحالی 
تومان، کمترین قیمت متصور برای خرید تضمینی گندم است 1800شده، مبلغهای انجامبررسی در صورت عدم افزایش قیمت گندم  .

مچنین کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی در این زمینه معتقد ه« ، قطعا  با کاهش تولید گندم مواجه خواهیم شد.98-97در سال زراعی 
کنندگان در حق تولیدکنندگان که کشاورزان زحمتکش هستند اجحاف کند. به اعتقاد بنده دولت نباید به دلیل حمایت از مصرف»است 

هزار تومان باشد 2نباید کمتر  98-97قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی  .» 

سال اخیر 5لید گندم و خرید تضمینی آن طی وضعیت تو -1جدول   

 سال
میزان تولید گندم) 

 (میلیون تن
میزان خرید تضمینی 

 (گندم)میلیون تن
نرخ خرید 

 (تضمینی)تومان
زمان اعالم نرخ 

 خرید
    

92شهریور  1050 6.8 10.5 93      

93مهر  1155 11.100 11.5 94      

94آبان  1270 11.5 14.5 95      

95اسفند  1300 9 12.6 96      

97اردیبهشت  1300 9.5 11.5 97      

که طبق شده است. درحالیطبق جدول فوق، نرخ خرید تضمینی گندم در سه سال اخیر تقریبا  افزایشی نداشته و با تأخیر زیادی اعالم
شهریورماه  مطابق با نرخ تورم و تا پایانقانون مصوب مجلس باید نرخ خرید تضمینی محصوالت استراتژیک از جمله گندم هرسال 

اعالم شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تداوم سلایر تأخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی و افزایش نیافتن قیمت خرید مطابق با 
نظور ساماندهی مناسب مناپذیری بر امنیت غذایی کشور خواهد گذاشت. به همین سبب به پیشنهاد کارشناسان بهتورم، تأثیرات جبران

صورت ای اصالح شود تا قیمت گندم هرساله بهگونهقانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی به 6قیمت گندم نیاز است تا تبصره 
 .خودکار متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و نیاز به اعالم دستگاهی نداشته باشد

 
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 1/8/1397تاریخ :   
 

 تالش دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری 

  .سیف از تصمیم دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری خبر داد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  وزارت جهاد کشاورزی؛ یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی   به نقل از 

م از کشاورزان تحویل هزار تن گند 4۵1میلیون و  9در کشور اظهار کرد: امسال  میلیون تن گندم 13تولید  دولتی ایران با اشاره به
درصد رشد داشته است 7گرفته شد که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال  . 

و حاصل افزایش  بخش کشاورزی درصدی بارش ها،نشان دهنده پایداری تولید در 2۶وی افزود: این افزایش خرید با توجه به کاهش 

و توالی کشت استعملکرد در هکتار با سرمایه گذاری در زمینه های به زراعی  . 
میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است،بیان  ۵00هزار و  12 خرید تضمینی گندمسیف با بیان این که امسال برای 

میلیارد تومان از محل تولید گندم، درآمد داشته اند و استان های  ۵00کرد:گندمکاران استان خوزستان نزدیک به یک هزار و 
ترتیب در جایگاه دوم و سوم درآمدزائی از این محل قرار دارندکردستان و گلستان به  . 

هزار تن اعالم کرد و افزود: با توجه به  ۶00میلیون و  10مدیرعامل بازرگانی دولتی ایران، ممصرف ساالنه گندم کشور را حدود 
میلیون تن موجوی گندم از سال قبل،خرید گندم امسال نیاز کشور را پوشش می دهد 2.۵ . 
از قیمت داخلی این محصول باالتر است، تصریح کرد: در سال جاری یک  قیمت جهانی گندمبا بیان این که در حال حاضر وی 

کیلوگرم تا چهار هزار تن متغیر  300هزار محموله گندم از کشاورزان تحویل گرفته شد که وزن این محموله ها از  4۶2میلیون و 
 .بوده است

تن افزایش یافته  20تن بوده گفت که این میزان امسال به  17گندم تحویلی از کشاورزان در سال گذشته  سیف با بیان این که میانگین
 .که نشان دهنده بهره وری است

میلیون تن اعالم و اضافه کرد: سال گذشته به ازای هر کیلوگرم  2۶.7معاون وزیر جهاد کشاورزی، میانگین درآمد گندمکاران را 
درصد افزایش داشت 2تومان رسید و  1327کشاورزان پرداخت کردیم که این رقم امسال به تومان به  1307گندم  . 

این مقام مسئول با اعالم پایان کار خرید گندم در سال جاری، گفت: با برنامه ریزی های دولت و تاکیدات رئیس جمهور،وزیر جهاد 
تر از پارسال پرداخت شدکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه امسال مطالبات گندمکاران زود . 

 28.2روز بود که این زمان امسال به  40گندمکار در سال گذشته بیش از  مطالبات کشاورزانبه گفته وی؛ میانگین زمان پرداخت 

 .روز کاهش یافت
اقتصاد در مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به این که نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری در شورای 

حال بررسی است، تصریح کرد:علت دیر اعالم شدن نرخ خرید گندم،حساسیت دولت است زیرا تصمیم دارد قیمت خرید را به گونه 
 .ای تعیین نماید تا کشاورزان بیشترین انگیزه را برای تولید داشته باشند

ی استوی در پایان تصریح کرد: تالش دولت، افزایش قیمت گندم در سال زراعی جار . 
 

 لینک خبر 
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 خشکسالی

 
 ایرنا  – 7/8/1397تاریخ : 

 سایه سیاه خشکسالی بر سر سردترین استان ایران
میدان داری می کند و این وضعیت در حالی است که کاهش بارش و خشکسالی ادامه دار در استان اردبیل همچنان 

 .شهروندان استان دانسته و ندانسته هر روز بر دامنه مصرف بی رویه خود می افزایند
به گزارش ایرنا، اکنون مناطق مختلف استان اردبیل با کمبود آب مواجه است به گونه ای که در برخی روستاها و سکونتگاه های 

رت سیار انجام می شود که دلیل اصلی آن به مصرف بی رویه آب بر می گرددعشایری آبرسانی به صو .  
در برخی از روستاها انشعاب و استفاده غیر مجاز سبب کمبود آب شده و در برخی شهرها نیز کسبه، بازاریان، نمایشگاه های 

تان شده انداتومبیل، ماشین شویی ها و شهروندان در مصرف آب اسراف کرده و موجب تنش آبی در اس .  
گزارش ها از ذخایر پشت سدهای استان نیز وضعیت مطلوبی نشان نمی دهد، اکنون سدهای یامچی در شهرستان نیر و سبالن در 

  .شهرستان مشگین شهر با کاهش آب مواجه اند
ین مصارف آب درصد بیشتر از ظرفیت با هدف تام 80دلیل اصلی کسری مخازن سدها برداشت بیش از حد و در برخی مواقع 

  .آشامیدنی و نیز کشاورزی است
در این حال مناطق شمالی استان نیز با وجود دارا بودن بارش مناسب، همچنان نیازمند آب بوده و منابع آبی حوضه آبریز 'ساری 

ن را شامل می هکتار، بخش هایی از شهرستان های گرمی و بیله سوار مغان در شمال این استا 49هزار و  87قمیش' که با گستره 
میلیون متر مکعب کمبود آب دارد 12شود حدود  . 
اکنون در جایگاه چهارم از حیث میزان بارش قرار دارد و با این مهر مدیرکل سازمان هواشناسی اردبیل گفت: این استان علی دولتی

شودنیمه خشک و با بارش کم شناخته میبرآورد به عنوان چهارمین استان خشک،  .  
دهد، افزود: استان سیستان و بلوچستان در رتبه درصد کاهش نشان می 26ها در کشور بیش از یان اینکه میزان بارندگیوی با ب

  .نخست کاهش بارندگی و استان اردبیل هم در رتبه چهارم قرار دارد
های مختلف ویی در حوزهجاو اضافه کرد: اردبیل اکنون با کمبود آب مواجه بوده و در صورت نبود بارش های کافی و صرفه

  .کشاورزی، خانگی و صنعتی تداوم خشکسالی دور از انتظار نیست
پیمان دیرین، کارشناس کشاورزی می گوید: استان اردبیل همچنان در زمینه منابع آب در مرز خطر و ورود به بحران قرار داشته و 

اک رهایی یابدضروری است که با صرفه جویی و مدیریت مصرف آب از این وضعیت خطرن .  
وی افزود: هنوز در زمینه ذخایر آب در پشت سدها تصویری مبهم و نه چندان دلگرم کننده وجود دارد و این درحالی است که در 

  .زمینه منابع زیر زمینی استان اردبیل در وضعیت نامطلوب قرار گرفته و دشت آن در زمره مناطق ممنوعه بشمار می رود
رف بی رویه و غیر علمی از منابع آبی بویژه در بخش کشاورزی حجم زیادی از آب را هدر داده و از ذخایر دیرین اضافه کرد: مص

  .آن می کاهد
اصغر سلیمان زاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردیبل هم در این باره گفت: با وجود خشکسالی چند سال اخیر و کاهش منابع، 

کننده استمصرف بی رویه آب در این استان نگران  .  
وی با تاکید بر ضرورت صرفه جویی و مصرف بهینه آب افزود: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در زمینه آبیاری تحت 

درصدی مشکالت آب شرب و صنعتی برطرف  25فشار و قطره ای اقدامات خوبی را انجام داده اند و امید است با صرفه جویی 
  .شود

دشت اردبیل با کمبود آب زیر زمینی مواجه است، افزود: مصرف آب در این دشت آنقدر زیاد بوده که سهم  سلیمان زاده با بیان اینکه
سال آینده را نیز شامل می شود 5آب  .  

رویه در بخش کشاورزی آسیب جدی دیده اما دولت با اجرای طرح تعادل بخشی های منطقه به خاطر مصرف بیدشت :او اضافه کرد

جلوی این مشکل را بگیردتوانسته تا حدی  .  
شود، ادامه داد: های منطقه در بخش کشاورزی مصرف میدرصد آب 92ای اردبیل با اشاره به اینکه مدیر عامل شرکت آب منطقه

مصرف است درصد می باشد اما هر دو بخش نیازمند اصالح شیوه 8سهم مصرف شهری آب کمتر از  .  
ضالب شهری استان اردبیل هم گفت: تولید ساالنه آب شرب سالم و بهداشتی در استان یحیی سیف اللهی سرپرست شرکت آب و فا

میلیون متر مکعب در بخش های مختلف خانگی ، تجاری و  60میلیون متر مکعب و مصرف آب در طول سال حداکثر  80اردبیل 
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  .صنعتی می باشد
و میانگین مصرف آب شرب در این استان نسبت به سایر استان وی با بیان اینکه اردبیل جز استان های سردسیر کشور محسوب شده 

  .با این حال مصرف آب در این استان بیشتر از استانداردهای تعریف شده در الگوی مصرف آب شرب است :ها پایین است، افزود
ران ، مشکلی در تامین آب به گفته او ، برغم افزایش بی سابقه دمای هوا و افزایش مصرف آب در هفت ماه امسال به جز شهر عنب

  .شرب مصرفی شهرهای مختلف استان بوجود نیامد
 چه باید کرد **

ها در کارشناسان می گویند: عوامل متعددی سبب کمبود آب در استان اردبیل شده که از جمله آن می توان به کاهش محسوس بارش 
ها برای مصرف در های اضافه از چاه  های غیرمجاز، برداشت های زیرزمینی، حفر چاهرویه از آب  های اخیر، برداشت بی سال

  .کشاورزی و فقدان صرفه جویی در مصرف اشاره کرد
این کارشناسان معتقدند: برای حفظ و افزایش ذخیره آب در پشت سدها و نیز منابع زیرزمینی، تغییر الگوی کشت، تغییر روش 

آب، آبیاری قطره ای وتحت فشار برای افزایش راندمان آبیاری اقدامی ضروری  آبیاری، استفاده از گونه های کشاورزی کم مصرف
 .است

این کارشناسان تاکید دارند که مهمترین عامل در مقابله با این مشکل فرهنگ سازی و نهادینه کردن آن در الیه های مختلف اجتماعی 
خود را افزایش دهند است ضمن اینکه دستگاههای مسئول نیز می بایست اقدام های مقابله ای . 

دیرین، یکپارچه سازی اراضی، کشت گلخانه ای وتوسعه گلخانه های صنعتی وکشاورزری در کاهش سهم آب کشاورزی را 
  . موثردانست و بیان کرد: در صورت اعمال این اقدامات می توان سهم آب کشاورزی را کاهش وسهم آب صنعتی را افزایش داد

ای اردبیل نیز با بیان اینکه مدیریت مصرف آب در استان ضروری است، گفتمنطقه مدیر عامل شرکت آب سازی در فرهنگ  :

 .زمینه اصالح الگوی مصرف آب یکی از راهکارهای مقابله با مشکل کم آبی می باشد
می توان گامی مهمی آموزان و تسری آن به خانواده ها سلیمان زاده افزود: با فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در مدارس و بین دانش

  .در این زمینه برداشت
رسانه ها از جمله تلویزیون نیز در این زمینه وظیفه مهمی بردوش داشته و تولید و پخش برنامه های تاثیرگذار در زمینه  :وی افزود

  .مصرف بی رویه آب و نتایج فاجعه آور آن و نیز ضرورت صرفه جویی ضروری است
ه با حفر چاه های غیر مجازو جلوگیری از روند کاهشی سفره های زیرزمینی نیز تاکید کرد و افزود: این وی همچنین بر مهار و مقابل

  .شرکت در این زمینه گام های خوبی برداشته است
سیف اللهی سرپرست فاضالب شهری استان اردبیل نیز گفت: امسال نرخ آب بهای مصارف خانگی ، تجاری و صنعتی آب شرب با 

ی از مصرف بیشتر آب در استان چهار درصد افزایش یافته استهدف جلوگیر  . 
وی بیان کرد: برای پیشگیری از مصرف زیاد و فرهنگ سازی برای استفاده بهینه آب شرب عالوه بر افزایش سطح جرایم اعمال 

رف را رعایت نکنند شده در بخش اداری، جرایم مربوط به مصرف مازاد بر شاخص های تعیین شده برای مدارسی که الگوی مص
  .نیز اعمال خواهد شد

های اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای  رضا کریمی ، نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده مردم شهرستان
شاورزی ترین دغدغه در دشت اردبیل است که این موضوع بیشتر به بخش ک اسالمی گفت: کمبود شدید منابع آبی در حال حاضر مهم

های جدید، مشکالت موجود در این  های جایگزین آبیاری نوین و روششود و نیاز است در این زمینه با استفاده از روشمربوط می
  .زمینه را برطرف کنیم

  .وی معتقد است که تغییر الگوی کشت محصوالت کشاورزی راهکاری اساسی برای مقابله با کمبود آب است
ها و های زیرزمینی شده و به همین دلیل نیاز است تمام دستگاه ه آب در بخش کشاورزی سبب افت آبرویاو گفت: مصرف بی

جانبه در راستای حل این مشکالت گام بردارند های همه مسئوالن اجرایی با تعامل و همکاری .  
برطرف کردن مشکالت موجود گام تالش بر این است که با الگوسازی و فرهنگ صحیح مصرف آب در راستای  :کریمی بیان کرد

  .برداریم
های مدیریت منابع آبی همکاری کنند تا بتوانیم از این طریق کمبود رود تمامی نهادها در تحقق برنامهوی اضافه کرد: انتظار می 

وردار است و اگر آبی مقابله کنیم چرا که این موضوع برای ما از اهمیت بسزایی برخمنابع آبی را برطرف کرده و با بحران کم 
آوردناپذیری به بار میتوجهی قرار گیرد عواقب جبران مورد بی .  

 وی همچنین بر تغییر شیوه کشت و نیز جایگزینی محصوالت با نیاز آبی کم در استان تاکید کرد
 

.  
 لینک خبر 
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ی خشکسال  

 
 تاریخ : 1397/8/1 – ایرنا 

 کویر تشنه بر بستر آب
آب سطحی و زیرزمینی زیادی در نوار مرزی ایران و افغانستان وجود دارد که هرساله  -ایرنا  -بیرجند 

رود و باید برای جلوگیری از هدر رفت آن چاره ای اساسی اندیشید بخش عمده ی آن هدر می . 

یکی از  1391مشترک با افغانستان در شمال شرقی خراسان جنوبی تا فروردین کیلومتر مرز  147با « زیرکوه »به گزارش ایرنا، 
های قاینات بود که در این تاریخ به شهرستان ارتقا یافتبخش . 

های بیابانی از نظر پوشش و تنوع گیاهی و جانوری ترین و فعال ترین زیست بومکویر بکر همت آباد در این شهرستان یکی از غنی 
 .در ایران است

آب در این شهرستان کویری حکم کیمیا را دارد، به طوری که مدیر امور آب و فاضالب روستایی زیرکوه از کم آبی به عنوان 
مشکل کمبود آب شرب در زیرکوه نسبت به برخی »بزرگترین چالش پیش روی این شهرستان مرزی یاد می کند و می گوید: 

 .«شهرستان ها حادتر است
نفر با تانکرهای سیار تامین می شود و بر اثر خشکسالی روز به  453هزار و  3روستای زیرکوه با جمعیت  22در زمان حاضر آب 

 .روز هم بر تعداد این روستاها اضافه می شود
لیتر بر ثانیه آب در نوار مرز و روستاهای  150با وجود این شرایط بحرانی به گفته فرمانده قرارگاه پیشرفت و آبادانی زیرکوه، 

زی این شهرستان هدر می رود و در برخی نقاط مرزی سطح آب زیرزمینی باال و کمتر از یک متر است که این موضوع برای مر
سال با خشکسالی دست و پنجه نرم کرده، یک فاجعه است 19این شهرستان کویری که  . 

ا به داخل مرز انتقال دهند و آب های برهمین اساس ضروری است مسئوالن برای رفع تنش آبی روستاییان، آب های نقاط مرزی ر
روان در سایر نقاط شهرستان را به گونه ای مدیریت کنند تا زمینه اشتغال و مشکل کم آبی بسیاری از روستائیان رفع و با مهاجرت 

 .نکردن آنان امنیت مرز نیز تثبیت شود
** کبوده و یزدان»رشته قنات در روستاهای  6هدررفت آب  » 
طقه بارنجگان زیرکوه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشتیکی از اهالی من اهالی  1370برای تامین امنیت مرز در دهه  :

 .روستاهای کبوده و یزدان به دلیل استقرار در نقطه صفر مرز جابه جا و در روستا بارنجگان مستقر شدند
رشته قنات با دبی آب خیلی زیاد وجود دارد، مقداری کمی از این  6ابراهیم عابدینی افزود: در حالی که در روستاهای کبوده و یزدان 
 .آب برای دامداری و بقیه آن بر روی زمین جاری و هدر می رود

به  :وی با بیان اینکه با حضور نیروهای مرزبانی امنیت منطقه مطلوب است و هیچ مشکلی دامداران را تهدید نمی کند، تصریح کرد
رفه اقتصادی دامداری، مردم روستاهای یزدان و کبوده خواهان بازگشت به منطقه و استفاده از این منابع دلیل خشکسالی و نداشتن ص
 .آبی برای کشاورزی هستند

عابدینی ادامه داد: در چند سال اخیر تعداد زیادی از اهالی بارنجگان به دلیل بیکاری و مشکالت ناشی از کم آبی، برای کارگری به 
اند، درحالی که آب در عمق کمتر از یک متر زمین منطقه قرار دارد که استفاده بهینه از این آب نیازمند  شهرها مهاجرت کرده

 .همراهی دولت با مردم است
 لب تشنه کنار چشمه **

 خوش آبه و مار»یکی از دامداران منطقه پترگان زیرکوه هم دراین باره گفت: در دق پترگان شهرستان چشمه های شاخصی از جمله 
چشمه شاخص، چشمه های کوچک و پرآبی زیادی وجود دارد که  2لیتر بر ثانیه وجود دارد که اطراف این  40با دبی آب « زنگی

سال است که بر روی زمین جاری است تا اینکه در پایین دست به زمین نفوذ می کند 30متاسفانه آب تمام این چشمه ها  . 
به رغم قرار گرفتن در نمک زار شیرین و آب چشمه مازنگی لب شور ولی برای « خوش آبه»علی تقی زاده افزود: آب چشمه 

 .کشاورزی مفید است
وی با بیان اینکه سطح آب زیرزمینی در دق پترگان خیلی باال است و در برخی نواحی حتی با کمی حفاری)حتی با دست( آب جاری 
باتالق و ظاهر نمکی دارد که زیر این باتالق مملو از آب است  کیلومترمربع حالت 60می شود، اظهار داشت: دق پترگان به وسعت 

 .چرا که در برخی نقاط آن اگر دام یا شتری در باتالق فرو برود، امکان نجات آن وجود ندارد
ای تقی زاده با تاکید بر اینکه ما لب چشمه قرار داریم ولی لب تشنه هستیم، گفت: با توجه به خشکسالی های اخیر پرورش دام بر
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دامداران صرفه اقتصادی ندارد و از مسئوالن تقاضا داریم این آب را برای کشاورزی در دشت های پایین دست در اختیار دامداران 
 .قرار دهند

کیلومتری مرز افغانستان قرار دارد و این دق آب دارد ولی آبادی در آن وجود ندارد چرا که در دهه  15وی ادامه داد: دق پترگان در 
یاری از روستاهای منطقه برای تامین امنیت مرز جابه جا شدبس 70 . 

** لیتر بر ثانیه آب در گزخت  70هدررفت   
زیرکوه هم دراین خصوص گفت: در اطراف روستای گزخت « گزخت»یکی از اهالی روستای  چشمه وجود دارد که در مجموع  28

درصد از این آب را برای کشاورزی استفاده می  30تا  20ی سنتی فقط هالیتر بر ثانیه آب دارند، مردم با روش 100این تعداد چشمه 
  .کنند و مابقی آن هدر می رود

 .علی اکبر فروهر افزود: آب چشمه سارهای گزخت در ماسه ها فرو می رود و در آخر به سمت افغانستان سرازیر می شود
ای دائمی روان است که استفاده بهینه از آب آن نیازمند تدبیر و  وی ادامه داد: همچنین در یکی از دره های این روستا نیز رودخانه

 .همکاری مسئوالن است چرا که مردم توان سرمایه گذاری برای استفاده بهینه از این رودخانه را ندارند
له به دشت های فروهر از مسئوالن خواست آب رودخانه و چشمه سارهای این روستا را برای استفاده در بخش کشاورزی به وسیله لو

 .پایین دست روستا منتقل کنند تا زمینه اشتغال جوانان روستا نیز فراهم شود
 هدررفت آب و خشکسالی ها **

لیتر بر ثانیه آب در  150فرمانده قرارگاه پیشرفت و آبادانی زیرکوه نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در مجموع 
و عالوه بر این در برخی نقاط مرزی شهرستان سطح آب زیرزمینی آنقدر باال است که با کندن یک  نقاط مرزی زیرکوه هدر می رود

 .متر زمین به آب می رسیم
سرهنگ حسین میری افزود: شیب سرزمین ایران و افغانستان به سمت دق پترگان شهرستان است، دق پترگان همانند کاسه ای است 

شور به سمت این کاسه سرازیر می شودکه آب های زیرزمینی مناطق مرزی دو ک . 
 .وی ادامه داد: این دق مملو از آب است و در فصل زمستان با توجه به حجم بارندگی ها امکان تردد خودرو در آن وجود ندارد
شکالتی سرهنگ میری با بیان اینکه بیشترین میزان هدر رفت آب را در نوار مرزی شهرستان زیرکوه داریم و تردد مرزنشینان با م

همراه است، گفت: آب این بخش باید از طریق مشارکت فعال و سرمایه گذاری دولتی به داخل شهرستان زیرکوه منتقل و در دشت 
 .های قابل کشت در اختیار مردم قرار گیرد

قال آب های مرزی وی با بیان اینکه مرزنشینان زیرکوه باالترین ضریب محرومیت را در خراسان جنوبی دارند، ادامه داد: با انت
شهرستان به خارج از محدوده ممنوعه مرز و دشت های قابل کشت برای صدها نفر از جوانان این شهرستان محروم شغل ایجاد می 

 .شود
سال با خشکسالی دست و پنجه نرم کرده و بسیاری  19فرمانده قرارگاه پیشرفت و آبادانی زیرکوه اظهار داشت: برای شهرستانی که 

لیتر آب شیرین در هر ثانیه فاجعه است 150های آن با تانکر آبرسانی می شود، هدر رفت از روستا . 
در عمق چهار متر به « چشمه بید و همت آباد»سرهنگ میری افزود: همچنین در برخی دیگر از روستاهای مرزی زیرکوه از جمله 

سود و اشتغال آب می رسیم، اگر این آب استخراج شود هم امنیت برای منطقه دارد و هم . 
لیتر بر ثانیه آب دارد که امسال با احداث سد و پمپاژ آب به دشت های پایین  60به گفته وی، همچنین رودخانه دائمی تجنود شهرستان 

لیتر بر ثانیه در اختیار کشاورزان قرار گرفته و مابقی آب این رودخانه هدر و به سمت دق پترگان جاری است 15تا  10دست تنها  .  
رهنگ میری اظهار داشت: در دهگردشی های مختلف در روستاهای شهرستان خواسته اکثر روستائیان فقط آب است در حالی که س

حجم عظیمی آب سطحی و زیرزمینی در این شهرستان کویری هدر می رود و مردم چشم انتظار مدیریت مسئوالن برای استفاده بهینه 
 .از این آبها هستند

 
 لینک خبر 
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 خشکسالی 

 
ایران اکونا  – 1/8/1397تاریخ :   

ترین دشت آبی کشور کجاست؟بحرانی  
ها در مدیریت منابع آب، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با بیان این مطلب که گلخانه

ترین دشت آبی کشور است لذا در کنند، تصریح کرد: استان کرمان بحرانید و ... کمک شایانی میاشتغال جدی

  .مدیریت بخش کشاورزی و منابع آب باید کوشا باشیم و دقت خود را در این خصوص باال ببریم
 " توانند کرد: کشاورزان میوری آب کشاورزی تاکید و تصریح های کشاورزی بر بهرهدر ستاد توسعه شهرک  حمید مالنوری"

ها نیز شریک شوندای قرار دهند و در آن گلخانههای گلخانههای خود را در اختیار مجتمعبخشی از آب چاه . 
هکتار  2063هکتار و در جنوب استان  180های کشاورزی استان کرمان اظهار کرد: در شمال استان کرمان وی با اشاره به رتبه

ستان کرمان در این زمینه رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده استگلخانه وجود دارد که ا . 
ها در مدیریت منابع آب، اشتغال جدید و سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با بیان این مطلب که گلخانه

است لذا در مدیریت بخش کشاورزی و منابع آب ترین دشت آبی کشور کنند، تصریح کرد: استان کرمان بحرانی... کمک شایانی می
 .باید کوشا باشیم و دقت خود را در این خصوص باال ببریم

آب در زندگی بشری سخن به میان آورد و عنوان کرد وی از رابطه کشاورزی و  ای باشد تا به توسعه باید تعصبات ما ملی و منطقه :

 .مشخص و درستی برسیم
دهند لذا باید مدیریت آن استرتژیک و حساس باشد، ضمن آنکه حساسیت روی بحث آب واکنش نشان می مالنوری بیان کرد: مردم با

وری نیز در سطح استان کرمان و کشور انجام شودباید مطالعات آب برای اصالح الگوی کشت و افزایش بهره . 
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 دانه های روغنی
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 روغن
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 3/8/1397تاریخ : 

  هزارتومان رسید ۱۰۰اختصاص ارز یارانه ای به واردات روغن زیتون/قیمت هر شیشه روغن زیتون به باالی 
تومانی اختصاص یافت 4200گفت:با توجه به پیگیری انجمن زیتون، به واردات روغن زیتون ارز  عضو شورای ملی زیتون .  

، با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی نادر جاللت عضو شورای ملی زیتون در گفتگو با خبرنگار

اشاره به اینکه واردات روغن زیتون جزء گروه کاالهای یک قرار گرفت، اظهار کرد: با توجه به پیگیری انجمن زیتون، به واردات 
متی کشور تومانی اختصاص یافت چراکه قرار دادن آن جزء واردات کاالهای لوکس ضربه مهلکی به سال 4200روغن زیتون ارز 

کردوارد می . 
به گفته وی با توجه به قرار دادن واردات روغن زیتون جزء گروه کاالهای یک، باید منتظر ماند و دید که آیا اختصاص ارز از سوی 

 دولت صورت می گیرد یا خیر؟
سزایی دارد و این جاللت ادامه داد: باوجود آنکه مصرف روغن زیتون در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی تاثیر ب

در دنیا اثبات شده است، از این رو وجود این محصول در هر سفره غذایی یک ضرورت به شمار می رود  موضوع . 
درصدی تولید زیتون در راه است/ زنگ خطر حذف روغن زیتون از سفره خانوار به صدا درآمد 50بیشتر بخوانید: کاهش   

آنکه سرانه مصرف روغن زیتون در ایران به  این مقام مسئول با انتقاد از سرانه پایین روغن زیتون در کشور بیان کرد: علی رغم
است، از این رو اختصاص ارز آزاد و قرار دادن آن جزء گروه کاالهای لوکس منجر به کاهش بیش از پیش  گرم 200ازای هر نفر 

 .این محصول از سبد خانوار می شود
ها اعالم کرد و گفت: اختصاص ارز یارانه ای به هزارتومان در فروشگاه  100وی در پایان قیمت هر شیشه روغن زیتون را باالی 

واردات روغن زیتون در تعدیل قیمت این محصول تاثیر بسزایی دارد چرا که هم اکنون به سبب شرایط اقتصادی کشور و کاهش 
 .قدرت خرید خانوار امکان آن نیز وجود ندارد
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 زعفران
 

 خبرگزاری فارس  – ۶/8/1397تاریخ : 

  دهیمهای طالی سرخ ایران/اگر حمایت نشود بازار جهانی را از دست میتهدید
قاچاق و خشکسالی تهدیدی بر طالی سرخ ایران است که اگر حمایت های نامناسب صادراتی نظیر پیمان سپاری ارزی،سیاست

دهیمنشود جایگاه نخست تولید جهان را از دست می .  
 

 400روی تولید و تجارت طالی سرخ ایران که ساالنه گار اقتصادی خبرگزاری فارس، مشکالتی امروزه پیشبه گزارش خبرن
آورد، وجود دارد که بیم آن هست در آینده نزدیک جایگاه تولید و سهم صادراتی خود را در جهان از میلیون دالر ارز برای کشور می

ران است که سالهاست بر این مسند تکیه کرده استدست بدهیم. این سخنان نایب رئیس شورای ملی زعف . 
نایب رئیس شورای ملی زعفران مهمترین مشکالت پیش روی زعفران این طالی سرخ را که آوازه آن در جهان به نام ایران گره 

و صادرات و ها در بخش تولید سپاری ارزی، داللیهای نامناسب صادراتی از جمله پیمانخورده است را قاچاق، نبودن سیاست
ها عنوان کردخشکسالی .  

میلیون دالر از بابت  400شود. ساالنه آور برای ایران محسوب میزعفران سالهاست به عنوان یک محصول کشاورزی ویژه و ارز
خواهد آغاز شود این های نفتی از سوی آمریکا میشود که در شرایط فعلی که تحریمصادرات این محصول ارز نصیب کشور می

 .میزان ارز یک غنیمت بزرگی برای کشور است
اگر موانع تولید و صادرات زعفران کشور را برندارند کشورهایی مانند ازبکستان، یونان، »نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت:

تواند بازارهای ما را در آینده نزدیک از دستمان بگیردکشمیر، ایتالیا و مراکش می .»  
* شورقاچاق معضل طالی سرخ ک  

های گذشته باعث شده که طالی سرخ ایران به کشورهای دیگر قاچاق شود. جدیدترین نبودن استراتژی مناسب صادراتی در سال
مقصد قاچاق به افغانستان است که از آنجا به کشورهای ثالث که اتفاقا مقصد صادراتی ایران است، نظیر اسپانیا و بازارهای اروپایی 

شودهای شکیل و با برندهای مخصوص صادر میبندیبستهرود و با می . 
اند و ظرفیت این را گوید: در حال حاضر کشورهای دیگر اقبال بیشتری به تولید زعفران پیدا کردهنایب رئیس شورای زعفران می

 .دارند در صورتی که از زعفران کشور ما حمایت نشود در آینده نزدیک بازارهای ما را بگیرند
* های نادرست صادراتیتسیاس  

گویدکند و میهای نامناسب صادراتی در کشور اشاره میوی به سیاست های ارزی سپاری ارزی که اخیرا  پس از نوسانپیمان :

شود دالر به کشورهای دیگر صادر می 1000تا  500است. در حالی که زعفران کیلویی  تصویب شد خیلی ناسنجیده و بدون مطالعه
چنین  تومان در با ارز نیمایی بازگرداند و این اصال  شدنی نیست و 1450اند که کشور صادرکنندگان را ملزم کرده اما در داخل

دهدفرایندی سهم صادرات ما را به شدت کاهش می . 
و درصد از نظر وزنی  40ماه گذشته  6دهد که در شود وی پاسخ میاز میری درباره میزان صادرات زعفران امسال سؤال می

 .ارزشی صادرات زعفران افزایش یافته است
 پولشویی دلیل افزایش صادرات زعفران*

سپاری ارزی که جنابعالی آن درصدی صادرات زعفران به رغم پیمان 40رشد   نایب رئیس شورای زعفران در پاسخ به اینکه دلیل
دهند یعنی آنها صادرات وزه پولشویی انجام میدانید چه بوده است، گفت: اکثر صادرکنندگان زعفران امررا مانع صادرات می

کنندزعفران را به عنوان ابزاری برای خروج ارز از کشور استفاده می . 
خواهند ارز از کشور خارج کنند و یا محصوالت دیگری را وارد کنند از صادرات دهد: کسانی که به هر طریقی میوی ادامه می

کنندزعفران به عنوان یک ابزار استفاده می . 
تر به گفته میری، از آنجایی که حجم زعفران نسبت به ارزش آن بسیار کمتر است امکان قاچاق و انتقال غیرقانونی آن بسیار راحت

  .است
زند، گفت: در حال نایب رئیس شورای زعفران در توضیح اینکه قاچاق زعفران چگونه به تولید و صادرات این کشور ضربه می

دالر برای کشورهای اروپایی زعفران  150یوان در هر کیلو برای چین و  450دارد که به راحتی با دریافت حاضر دالالنی وجود 
کند. بنابراین یعنی این دالالن یا قاچاقچیان با دریافت این مبلغ پول زعفران شما را در کشورهای تولیدکننده یا صادرکننده را قاچاق می
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داند و تر میسپاری بسیار به صرفهننده و یا صادرکننده این رقم را نسبت به سیاست پیماندهد. بنابراین تولیدکمقصد تحویل می
رودزعفران از این طریق به کشورهای دیگر می .  
شود که برندهای ما در آینده نزدیک از بین بروند و کشورهای دیگر با زعفران ما وی گفت: ارسال زعفران به این نحو باعث می

ا برای خودشان دست و پا کنندبرندهای خوبی ر .  
میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته است 400تن زعفران در کشور تولید شده که  326به گفته میری، سال گذشته  . 

درصدی سطح زیر  10هایی که وجود داشته اما با فزایش آبیها و کمبینی تولید امسال گفت: به رغم خشکسالیوی در پاسخ به پیش
شود امسال کاهش تولید نداشته باشیمبینی میشکشت پی . 

 پیشنهاد به دولت*
ای انجام دهد که صادرکننده به همان اندازه که صادر سپاری ارزی را به گونهنایب رئیس شورای زعفران پیشنهاد کرد که دولت پیمان
  .کرده است ملزم به بازگرداندن ارز به داخل کشور شود

گوید به ازای صاردات یک کیلوگرم زعفران باید بازگردانده ر مبنایی که دولت به صادرکنندگان میدال 1450مبنای  :میری گفت

 .شود مبنای درستی نیست و این نرخ پایه از قبل به جا مانده است که باید در مورد آن بازنگری شود
میزان تجارت   یران جایگاه پرفروغی ندارددرصد تولید زعفران جهان در اختیار ایران است اما در تجارت این محصول ا 90حدود 

بازار در اختیار اسپانیا، ایتالیا، آلمان رسد،میلیون دالر می 28۶میلیارد دالر است اما کل صادرات ما به  8.2جهانی زعفران در دنیا، 
 .و دیگر کشورهای اروپایی است؛ سهم تجارت ما یک هفدهم جهان است

را ایران، اسپانیا، افغانستان، پرتغال، فرانسه، هنگ کنگ، هلند، یونان، چین، آلمان و سوئیس کشورهای عمده صادرکننده زعفران 
درصد،  8درصد، افغانستان  29اسپانیا   درصد،  42؛ 201۶دهند، سهم ایران از صادرات ارزی زعفران در سال اتشکیل می

۵پرتغال  استدرصد بوده  13درصد و سایر کشورهای جهان  3درصد، فرانسه   . 
شود از آن جمله پسته، زعفران و خاویار است. حفظ به گزارش فارس، برخی محصوالت کشاورزی در جهان به نام ایران شناخته می

 .این جایگاه برای کشور بسیار باارزش است. هم از نظر ارزآوری، هم از نظر بلندآوازه کردن نام ایران در جهان
د پسته را از دست دادیم و به آمریکا واگذار کردیم، در مورد خاویار هم با کاهش تولید در های گذشته ما جایگاه نخست تولیطی سال

داخل کشور از یک سو و پرداختن کشورهای دیگر به افزایش تولید چه به صورت طبیعی و چه به صورت صنعتی جایگاه و آوازه 
ب جایگاه زعفران باشند تا نباشد که این بار جایگاه زعفران خاویار ایرانی رنگ باخت. اینها هشدار به مسئوالن کشور است که مراق

 .در دنیا را از دست بدهیم
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 زعفران 
 

ایرنا  – 1/8/1397تاریخ :   

 زعفران بی متولی
هنگامی که همه گیاهان به خزان می روند زعفران گل می کند و در هنگامه ای که  -ایرنا  -مشهد 

سبزقامتان طبیعت به زردی می گرایند زعفران گلبرگ های بنفش و ارغوانی خود را بر پهنه خشک 

دشت می گستراند و در مدت کوتاهی که مهمان زمین است شور زندگی را با عطر و رنگ بی مانندش 

ی کندهدیه م . 

زعفران گیاه کم توقعی است که در گستره تاریخ ایران همواره با کشاورزان مهربان بوده زیرا در بین گیاهان زراعی ایران مناسب 
  .ترین گونه برای مناطق محروم و دورافتاده ای است که اغلب با کم آبی شدید مواجهند

به آب اندک، امکان بهره برداری به مدت پنج تا هفت سال در یک نوبت در این مناطق کم برخوردار و کم آب، زعفران به سبب نیاز 
کشت، ماندگاری طوالنی محصول، آسانی حمل و نقل، بی نیازی به فناوری پیچیده در زمان کاشت، داشت و برداشت و آبیاری در 

  .زمانی که بیشتر گیاهان به آب نیاز ندارند به محصولی راهبردی تبدیل شده است
تن محصول زعفران استان به  85مان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: از ابتدای امسال تاکنون رئیس ساز
میلیون دالر به کشورهای مختلف صادر شده است 115ارزش  . 

یمت دالر میلیون دالر صادر کرد که با افزایش ق 88تن زعفران به ارزش  65مجتبی مزروعی افزود: خراسان رضوی پارسال نیز 
  .صادرات زعفران استان نیز رشد صعودی داشت و این روند همچنان ادامه دارد

تن زعفران در خراسان رضوی تولید شود 310وی پیش بینی کرد که امسال  .  
میلیون دالر صادر شده است 124تن زعفران به ارزش  98مزروعی یاد آور شد: امسال تاکنون در کشور  .  

درصد زعفران تولیدی ایران محصول مزارع  90ارع خراسان رضوی زیر کشت زعفران قرار دارد و حدود هزار هکتار از مز 87

  .استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی است
با این همه ساختاری که به شکل ویژه و اختصاصی پیگیر افزایش کیفیت این محصول مفید و راهبردی باشد در ایران تعریف نشده و 

ی است که زعفران با آب و هوا و اقلیم خراسان رضوی و ایران مانوس و همراه است و در اصطالح کاشت آن جواب داده این در حال
  .است

 
سازمان چای»ضرورت تشکیل سازمان زعفران همانند  ** »  

تولید می شود  مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در کشور ما برای محصولی مانند چای که در یک استان
راه اندازی شده و این در حالی است که بخش عمده ای از چای ما وارداتی است« سازمان چای» .  

هزار هکتار زمین کشاورزی زیر کشت آن  100سید هاشم نقیبی حسینی افزود: در مقابل، برای محصولی مانند زعفران که بیش از 
زمان و تشکیالتی ایجاد نشده استاست و میلیاردها دالر ارزش صادراتی دارد هیچ سا .  

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با تایید این مطلب گفت: دولت باید برای 
  .ایجاد مرکز مبادالتی زعفران و محصوالتی از این جنس کمک های مالی و معنوی انجام دهد

رکز یا سازمان باید بتواند بستر و ساز و کاری را ایجاد کند که پیوند مستقیم میان تولید کننده، علی شریعتی مقدم افزود: این م
  .صادرکننده و شرکت های فرآوری و بسته بندی زعفران فراهم شود

ل کیفیت آن وی اظهار داشت: کارکرد دیگر این مرکز یا سازمان باید ارائه آموزش های الزم به فعاالن بخش زعفران و پیگیری کنتر
  .باشد تا اگر فردی خواست در این حوزه سرمایه گذاری کند بداند که برای زعفران خالص سرمایه گذاری کرده است

او گفت: در انگلستان که جایگاهی در تولید زعفران ندارد، موزه زعفران ایجاد شده است اما ما به عنوان اصلی ترین تولید کننده این 
ین بستر هویتی برای زعفران کشور ایجاد نکرده ایم تا بتوانیم اطالعات این محصول، تاریخچه و روش محصول در جهان هنوز چن

  .های فرآوری آن را توضیح دهیم
مشاور بازرگانی مرکز ملی گیاهان دارویی نیز گفت: راه اندازی مرکز مبادالت تجاری برای زعفران باید هم در خارج و هم در 

  .داخل کشور پیگیری شود
ابوالفضل براتی افزود: تنها در این صورت است که راهبردها و سیاست ها به درستی اعمال می شود هر چند که رویکرد ما بیشتر 
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  .توسعه بازارهای خارجی است
نمی برند اما اظهارات آنان به شکل تلویحی نشان از ناخرسندی « شورای ملی زعفران»این فعاالن بخش کشاورزی هر چند نامی از 

  .و نارضایتی کامل آنان از عملکرد این شورا به عنوان یک ساختار ایجاد شده برای زعفران و متولی این محصول دارد
 

 حرکت به سوی استفاده دارویی از زعفران  **
د زیرا دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی هم گفت: کیفیت زعفران تولیدی در ایران باید افزایش یاب

  .می توان از آن در صنایع دارویی استفاده کرد و صادرات آن را افزایش داد
مجید مهدوی افزود: برای این منظور کشاورزان باید با محوریت الزامات صنایع دارویی، آموزش هایی را دریافت کنند و امکانات و 

که در صنایع دارویی استفاده شود چندین برابر قیمت زعفران زیرساخت های الزم را در اختیار داشته باشند چرا که قیمت زعفرانی 
  .معمولی است

تن زعفران، درآمد بسیار از این محصول دارد و این در حالی است که ایران با  12تا  10وی اظهار داشت: اسپانیا با تولید سالیانه 
یفیت این محصول را برای استفاده در صنایع داروسازی افزایش تن زعفران، به انداره اسپانیا درآمد ندارد لذا باید ک 350تولید ساالنه 

  .داد تا اثرگذاری آن در بازارهای بین المللی افزایش یابد
با این اوصاف به نظر می رسد تشکیل ساختاری که متولی زعفران باشد می تواند در افزایش کیفیت و کمیت این محصول و 

نایع دارویی مفید باشداستحصال ارزش افزوده از آن از جمله در ص .  
به هر حال حرکت به سوی تحقق این دو راهبرد در کنار حل مشکل قیمت گذاری زعفران و استفاده از ظرفیت برداشت زعفران به 
عنوان یکی از جاذبه های گردشگری کشاورزی می تواند به رونق بازار این محصول راهبردی استان خراسان رضوی و کشور 

  .کمک کند
 

 لینک خبر 
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 زعفران 
 

 خبرگزاری فارس  – 3/8/1397تاریخ : 

 زعفران مصنوعی بازار زعفران جهان را کساد کرد 

جهانی است در حال حاضر عرضه زعفران مصنوعی به بازار در حال تأثیرگذاری بر تقاضای این محصول در بازار انتظار  .
رود افزایش تقاضا برای زعفران طبیعی سوددهی این بازار را افزایش دهدمی .  

المللی خبرگزاری فارس، دیجیتال ژورنال گزارش داد: افزایش تقاضای زعفران در بازار جهانی به گزارش خبرنگار اقتصاد بین
تر از زعفران طبیعی در زعفران مصنوعی با قیمتی به مراتب پایین .اخیرا  با عرضه زعفران مصنوعی تحت تأثیر قرار گرفته است

  .حال حاضر به بازار عرضه شده و رشد تقاضا زعفران را تحت تأثیر قرار داده است
یافته و هم در ترین محصوالت گیاهی در جهان محسوب شده و تقاضای آن هم در بازارهای کشورهای توسعهزعفران یکی از اصلی

کشورهای در حال توسعه رو به افزایش استبازارهای  . 
اینسایتس با بررسی بازار کشورهایی نظیر آمریکا، چین، ایران، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ، آلمان، ایتالیا،  مؤسسه فیوچرمارکت

ه استمیلیون دالر زعفران در جهان مصرف شد 360بیش از  2016اسپانیا، فرانسه و انگلیس اعالم کرده است که در سال  .  
درصد افزایش یافته و تا سال  5.3رود تقاضای زعفران در این کشورها ساالنه در گزارش این مؤسسه آمده است که انتظار می

میلیون دالر در سال برسد 617به  2026 .  
زایش تقاضا گوید: افمی 2026تا  2016اینسایتس در گزارش خود با بررسی بازار زعفران جهان بین سال  مؤسسه فیوچرمارکت

ترین نکته اشاره شده در یافته خواهد بود. اصلیبرای زعفران طبیعی پیشران مصرف این گیاه در کشورهای در حال توسعه و توسعه
  .این گزارش این است که تقاضای زعفران طبیعی بیش از زعفران مصنوعی رشد خواهد کرد

 
 لینک خبر 
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 زعفران 
 

ایرنا  – ۶/8/1397تاریخ :   

 مرند قطب جدید تولید زعفران ایران
کشت زعفران در چند سال گذشته در آذربایجان شرقی توسعه یافته و شهرستان مرند در  -ایرنا  -تبریز 

 .این خطه به قطب جدید تولید این محصول تبدیل شده است
گذشته های دور در شمال شرق کشور و خطه خراسان رواج داشت، اما در سال های اخیر به دلیل  به گزارش ایرنا، کشت زعفران از

کاهش منابع آبی و تغییر الگوی کشت، کاشت زعفران در مناطق دیگر کشور از جمله شهرستان مرند در آذربایجان شرقی رواج یافته 
 .است

ا نیز در نوردیده است، به طوری که چندی پیش یک هیات پنج نفره شهرت زعفران مرند به دلیل کیفیت باالی آن مرزهای ملی ر
برای بررسی زمینه های همکاری و سرمایه گذاری مربوط « روبرت واندرتاگ»سرمایه گذاری هلندی به سرپرستی شخصی به نام 

  .به کاشت زعفران به مرند آمد
و مشاهده کیفیت باالی زعفران در مزارع مرند، این کشور آماده  واندرتاگ در آن سفر اعالم کرد: با توجه به تحقیق های انجام شده
 .همکاری در زمینه افزایش کشت زعفران در این شهرستان است

وی به وجود فناوری روز دنیا در کشور هلند در خصوص کشت زعفران اشاره کرد و گفت: در صورت تحقق این همکاری می توان 
در شهرستان مرند بود شاهد افزایش سه برابری کشت این محصول . 

رییس هیات سرمایه گذاری اعزامی هلند، به کشت سنتی زعفران در مرند اشاره کرد و گفت: پرورش پیازچه زعفران در مرند به 
روش سنتی هفت سال طول می کشد، اما با اجرای روش پرورش صنعتی در این شهرستان می توان پیازچه زعفران را در مدت 

ل پرورش داد و شاهد افزایش تولید این محصول گران قیمت در مرند بودزمان کمتر از یک سا . 
کشور  23وی گفت: تولید این محصول در هلند با توجه به بارندگی مداوم با مشکل مواجه است اما زعفران هلند در طول سال به 

 .جهان صادر می شود
اینکه این شهرستان به لحاظ استعدادهای بالقوه از نظر کشاورزی، مدیر جهاد کشاورزی مرند در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان 

محل مناسبی برای کاشت محصول ارزشمند و راهبردی زعفران به شمار می رود، افزود: کشت این گیاه سودآور در مقابل خشکی 
 .مقاوم است و نیاز کمی به آب دارد

ر راحت موجب روی آوردن تعداد بیشتری از کشاورزان به کشت ایجاد اشتغال فصلی و کشت و کا :منوچهر رحمانی اظهار داشت

 .محصول زعفران شده است
با حدود یک هکتار شروع شد و در سال  1378مدیر جهاد کشاورزی مرند اعالم کرد: کشت زعفران در این شهرستان از سال 

هکتار افزایش یافت 180زراعی جاری به  . 
ران ناب از مزارع این شهرستان تولید و به مصرف داخل شهرستان و سایر استان ها و کیلوگرم زعف 720وی پیش بینی کرد امسال 

 .شهرستان های همجوار برسد
روز ادامه می یابد 25تا  20رحمانی ادامه داد: پیاز زعفران هر روز صبح گل می دهد و این روند  . 
از محل توسعه صندوق کشاورزی و سایر منابع، تسهیالت وی با بیان اینکه تاکنون در راستای توسعه واحدهای بسته بندی زعفران 

واحد بسته بندی دارای برند محلی و تجاری در مرند راه اندازی و کارهای خرید، بسته  2بانکی اعطا شده است، گفت: هم اکنون 
 .بندی و فرآوری در بسته های خاص انجام و نسبت به فروش و صادرات تمهیدات الزم اتخاذ شده است

هاد کشاورزی مرند اظهار داشتمدیرج ارزآوری، رقابت پذیر بودن نسبت به سایر محصوالت کشت شده از لحاظ درآمد و اشتغال  :

زایی و مصرف کم آب از ویژگی های زعفران می باشد که آن را به بهترین محصول در جهت اصالح الگوی کشت و جایگزین 
استمناسب برای صیفی و سبزیجات در منطقه تبدیل کرده  . 

کیلوگرم زعفران برداشت شد، ادامه  650هکتار اراضی زیرکشت زعفران در مرند 165رحمانی با اشاره به اینکه سال گذشته از 
 .محصول زعفران تولیدی این شهرستان، از نظر کیفیت در سطح کشور بسیار عالی و مرغوب است :داد

شهرستان خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار پیاز تولید شده  های اخیر در اینوی از افزایش سطح زیرکشت زعفران در سال
تن در بین متقاضیان کشت این محصول در خارج از شهرستان توزیع شده است 120زعفران در مرند به میزان  . 

زمستانی، خاک با  فرماندار مرند هم گفت: مرغوبیت زعفران تولیدی در آذربایجان شرقی به دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوای سرد و
 .بافت سبک، رنگ و طعم ویژه، باعث صدور زعفران از مرند به بازارهای خراسان شده است
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داود گرشاسبی با اشاره به مشکالت زعفران کاران شهرستان در تامین پیازچه و عرضه محصول خاطرنشان کرد: زعفران که از آن 
وبی که برای کشاورزان دارد، در صورت ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی به عنوان طالی سرخ یاد می شود، عالوه بر سودآوری خ

 .می تواند سهم مهمی در اقتصاد کشاورزی منطقه داشته باشد
حسین عبدهللا زاده از زعفران کار شهرستان مرند در شهر بناب نیز که از چند سال قبل به تغییر الگوی کشت در اراضی در 

رنگار ایرنا گفت: با توجه به خشکسالی های مداوم، به اصالح الگوی کشت و کاشت زعفران در اختیارش اقدام کرده است، به خب
  .زمین هایم اقدام کردم که خوشبختانه تا به امروز پیشرفت کار امیدوارکننده بوده است

ز به دلیل شدت بارش ها در ایران معروف بود و دشت مرند نی« انبار برف»عبدهللا زاده افزود: روزگاری خطه آذربایجان به عنوان 
خشک ترین فصول سال نیز آب فراوان داشت و ما با کاشت غله و یونجه و باغداری، گذران زندگی می کردیم، اما به دلیل خشکسالی 

  .دو دهه اخیر این وضعیت تغییر یافت و ما نیز به تبع آن ناگزیر از تغییر الگوی کشت شدیم
ت زعفران را درقطعه زمین کوچکی به وسعت کمتر از یک هکتار آغاز کردم، اما اکنون در وی یادآوری کرد: من در ابتدا کاش

  .منطقه ما دهها هکتار به کاشت این محصول اختصاص یافته است
کاظم حسین زاده از دیگر کشاورزان شهرستان مرند که به گفته خودش از حدود یک دهه قبل به کاشت زعفران مشغول است، در 

ایرنا اظهار داشت: کاشت زعفران با توجه به مرغوبیت خاک منطقه و سردسیر بودن آن عالوه بر نفع باالی اقتصادی  گفت و گو با
بار آبیاری می شود 2موجب صرفه جویی چشمگیر در مصرف آب می شود، زیرا سالیانه از مرحله کاشت تا برداشت تنها  .  

ش اصلی زعفران کاران مرند یاد کرد و گفت: برندهای شناخته شده زعفران با حسین زاده از نوپا بودن کاشت زعفران به عنوان چال
توجه به قدمت کاشت آن در خراسان، در اختیار این خطه است و زعفران کاران مرند نیز ناگزیر از فروش محصول خود با واسطه 

  .مشهد می باشند
زعفران کاران، بر لزوم هم افزایی همه نهادهای مسوول و نیز  وی با اشاره به ضرورت اهتمام بیشتر اداره کشاورزی در حمایت از

  .کشاورزان زعفران کار مرند برای توسعه و ترویج کاشت این محصول تاکید کرد
کیلومتری شمال غرب تبریز واقع است 60شهرستان مرند در   
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 زعفران 
 

ایرنا  – 1/8/1397تاریخ :   

 زعفران قاینات جهانی شد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: پس از کسب نشان ملی  -ایرنا  -بیرجند 

 .زعفران قاینات در سال گذشته، مهرماه امسال برند جهانی این محصول نیز به نام قاینات ثبت شد
سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با پیگیری های انجام شده برای بومی سازی و معرفی ظرفیت  داوود شهرکی روز

مقدمات ثبت جهانی بخشی از ظرفیت ها و محصوالت تولیدی شروع شد 94های استان در داخل و خارج کشور، از سال  .  
و سال  به ثبت رسید 95برند جهانی فرش مود و قهستان سال  2وی گفت:  نیز سه محصول زرشک، عناب و زعفران خراسان،  96

  .نشان جغرافیایی ملی را از آن خود کرد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: اکنون با اخذ نشان بین المللی زعفران قاینات، مالکیت فکری و 

نی خواهد بودمعنوی این محصول ثبت شده که معرفی خوبی برای بازارهای جها .  
وی افزود: یک ماه آینده در همایش روز ملی صادرات که در استان برگزار می شود، از برند جهانی زعفران قاینات رونمایی خواهد 

  .شد
نشان جهانی در استان داریم تصریح کرد: این نشان ها شامل فرش مود و قهستان، زعفران  6شهرکی با بیان اینکه در حال حاضر 

زرشک و عناب خراسان جنوبی و زعفران قاینات می شود خراسان، .  
مورد  6یا  5ماده معدنی استخراجی استان برای ثبت نشان جغرافیایی ملی معرفی شده که امید می رود با موافقت ثبت  14وی گفت: 

  .آن برای ثبت جهانی نیز اقدام شود
نشان بین المللی، یک محصول در بازارهای جهانی به عنوان  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: با ثبت

  .برند شناخته شده و از آن پس با اعتماد بیشتر عرضه و فروخته می شود
وی اظهار داشت: پس از ثبت جهانی زعفران قاینات می توان بخشی از زعفران استان که به صورت پراکنده صادر می شود را در 

کردقالب این برند جهانی عرضه  .  
خوشبختانه با ثبت برند محصوالت  :شهرکی یکی از مشکالت حوزه تجارت را نداشتن برندهای جهانی عنوان کرد و افزود

  .استراتژیک استان آینده خوبی برای صادرات آن پیش بینی می شود
ا اشاره به ثبت جهانی مروارید به گزارش ایرنا، مدیرکل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته )دوشنبه( ب

محصول دیگر خبر داد و گفت: سنگ تراورتن محالت، انجیر استهبان استان فارس، زعفران قائنات، گز  6خلیج فارس ایران از ثبت 
  .اصفهان، گز بلداجی و کشمش مالیر از دیگر محصوالت ایرانی است که در سازمان جهانی مالکیت فکری به ثبت رسید

یرصالحی افزود: براساس اعالم سازمان جهانی مالکیت فکری در مجمع عمومی خود، جمهوری اسالمی ایران با ثبت سید مهدی م
رتبه نخست امسال را کسب کرده است 2018محصول در سال  19جهانی  .  

  .زرشک، عناب و زعفران از محصوالت شاخص و راهبردی استان مرزی خراسان جنوبی است
کیلومتری بیرجند قرار دارد 110شهرستان قاینات در شهر قاین مرکز  . 

 
 لینک خبر 
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 زیتون
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 سالمت
 ایرنا  – ۶/8/1397تاریخ : 

 بیماری تب برفکی در کشور کنترل شده است
های دامی در کشور گفت: اکنون به وضعیت بیماری دامپزشکی با اشارهمعاون تشخیص و مدیریت درمان سازمان 

دیگر  با آن درگیر بودیم، 9۵تا خرداد  94کنترل شده و مشکالت و اپیدمی که در سال  بیماری تب برفکی به خوبی

 .وجود ندارد
کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا،  زاده روز یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دامپزشکی استان قاسم رضائیان

های گذشته همزمان با موج بیماری که کشورهای اروپایی  به پایش فعال بیماری آنفلوآنزای پرندگان نیز اشاره کرد و افزود: در سال
هایی نیز در داخل کشور ما مشاهده و به خوبی کنترل شدرا در برگرفت، کانون .  

های مشترک بین انسان و دام یاد کرد و ی در پیشگیری از انواع بیماری های دامی و بخصوص بیماریوی از نقش بسزای دامپزشک
های مرزی از جمله کرمانشاه اهمیت دو چندانی داردها در استان گفت: مقابله با بیماری .  

شود که برای جلوگیری از انتقال ف میتعری« بافرزون»کشور منطقه امنی به نام  2وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها در مرز 
شود، گفتهای دامی پوشش ایمنی خاصی در این نوار اعمال میبیماری ای نداریم متاسفانه ما در مرز با کشور عراق چنین منطقه : .  

های دامی یمعاون تشخیص و مدیریت درمان سازمان دامپزشکی کشور معتقد است این امر شرایط کرمانشاه را در مقابله با بیمار
کند و از مسئوالن استان کرمانشاه خواست حمایت بیشتری از دامپزشکی کنند ویژه می .  

های دامی عنوان کرد و ادامه داد: باید تمام توان خود رضائیان زاده در ادامه هدف اصلی اقدام های دامپزشکی را ارتقا تولید فرآورده
  .را برای رسیدگی به امور تولید متمرکز کنیم

وی اظهار داشت: سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی برای رسیدن به این اهداف در کنار هم حرکت خواهند کرد و البته در این 
خواه داده نخواهد شدبین اجازه سوءاستفاده به افراد زیاده  .  

گفت: تغییرات مدیریتی امری طبیعی وی در مورد تغییر مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه نیز با قدردانی از هفت سال خدمت نادر پرور 
 .و در راستای تزریق انگیزه بیشتر در سازمان ها انجام می شود

او با آرزوی موفقیت برای حاجی محمدی سرپرست جدید دامپزشکی استان کرمانشاه تاکید کرد که خدمت رسانی به جامعه هدف 
اموش گردداولویت اول دامپزشکی است و این ماموریت اصلی نباید هیچگاه فر . 

واحد دامی و بیش از یک هزار  650کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد، چهار میلیون و  371در استان مرزی کرمانشاه که 
واحد مرغداری گوشتی صنعتی،  700واحد دامپروری صنعتی شامل  333و  واحد پرواربندی  181واحد گاوداری شیری،  176

ه فعال استواحد پرواربندی بر 219گوساله و  . 
واحد مرغ مادر گوشتی، چهار واحد  9واحد پرورش بوقلمون صنعتی،  13واحد مرغداری تخمگذار،  24در این استان همچنین 

هزار کلنی زنبور عسل و سایر واحدهای بخش  309واحد مرکز پرندگان زینتی، پنج واحد پرورش شترمرغ و بیش از 2جوجه کشی، 
 .روستایی و عشایری وجود دارد

تن گوشت  300هزار و  36هزار تن شیرخام،  336هزار تن انواع محصوالت دامی شامل  451در استان کرمانشاه ساالنه بیش از 
تن عسل تولید می شود 83تن تخم مرغ و چهار هزار و  100هزار و  11تن گوشت طیور،  800هزار و 63قرمز،  . 

کشتارگاه مرغ در استان فعال است 9کشتارگاه سنتی و  11اکنون یک کشتارگاه صنعتی دام در شهر کرمانشاه و  . 
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 سالمت 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 7/8/1397تاریخ :   

  میلیون دوز واکسن آنفلوانزا در سال جاری/اعمال تحریم های جدید تاثیری بر واردات ندارد ۳۰واردات 
میلیون دوز واکسن آنفلوانزا حاد پرندگان وارد شد30دو ماه اخیر  یک مقام مسئول گفت: طی .  

صنعت،تجارت  علیرضا اکبرشاهی مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریا بیماری طیور سازمان دامپزشکی در گفت و گو با خبرنگار
،درباره آخرین وضعیت آنفلوانزا حاد پرندگان اظهار کرد: طی شش ماه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزی

کانون در ادامه موج قبلی در استان اصفهان گزارش شد که با اقدامات پیشگیرانه وضعیت کنترل شد ۶اخیر،  . 
گرفته در راستای امنیت زیستی، واکسیناسیون،انتقال واحدها به استان های کم خطر و وی افزود: با توجه به اقدامات صورت 

 .ساماندهی کود پیش بینی می شود که امسال انفجار بیماری در واحدهای مرغداری را همانند سال گذشته به هیچ عنوان نداشته باشیم
رصد تلفات سال گذشته را داشته باشیمد 30به گفته اکبرشاهی در بدترین حالت پیش بینی می شود که امسال  . 

میلیون و  8میلیون دوز واکسن،  20این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت تامین واکسن بیان کرد: طی دو ماه گذشته با واردات 
هزار پرنده واکسینه شدند 700 . 

میلیون  4واکسن به منظور واکسینه شدن میلیون دوز  10میلیون دوز واکسن خبر داد و گفت: طی روزهای اخیر  10وی از واردات 
و سایر واکسن ها از پایان آبان برای بقیه گله ها وارد خواهد  پرنده در استان های اصفهان و آذربایجان غربی وارد کشور شده است

 .شد
ن است تا از طرق مختلف تمام تالش سازمان دامپزشکی برآ :وی با اشاره به تاثیر اعمال تحریم های جدید در تامین واکسن بیان کرد

 .نیاز کشور را تامین کند و خوشبختانه تا کنون مشکل حادی مانع کار نشده است
اکبرشاهی درباره آخرین وضعیت تامین و تولید واکسن افزود: با همکاری شرکت خصوصی و سازمان دامپزشکی، تولید واکسن در 

ماه آینده واکسن داخل در بازار توزیع شود ۶تا  ۵ی شود ظرف داخل را در دستور کار خود قرار داده ایم که پیش بینی م . 
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 سالمت 
 

باشگاه خبرنگاران جوان – 3/8/1397تاریخ :   

  آیا مرغداری ها،دوباره شاهد شیوع آنفوالنزایِ مرغی خواهند بود؟
رزیصنعت،تجارت و کشاوبه گزارش خبرنگار   ،،ویروس آنفوالنزای مرغی و شیوع و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

تسری این عارضه به بسیاری از مرغداری های فعال در کشور در سالیان اخیر،مسبب تحمیل خسارتی سنگین به فعاالن این حوزه 
 .شده است

ا از نمونه عرصه های تولیدی به شمار می روند که عالوه بر ضریب باالی اشتغالزایی ،نقش موثر و مستقیمی به واقع مرغداری ه
 .در ثبات بازار مرغ و تخم مرغ ایفاء می کنند

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که اساسا مرغ از اقالم اصلی و پرمصرف در سبد غذایی خانوارهای ایرانی به شمار می 
و برای بسیای از اقشار ضعیف جامعه)از حیث اقتصادی(که از توان خرید گوشت قرمز برخوردار نیستند،مرغ به محوری ترین رود 

 .محصول و خوراک غذایی در سفره خانواده ها،مراسم و میهمانی ها تبدیل شده است
بوده ایم،گواهی است بر صحت این  حساسیتی که در خصوص نوسانات نرخ این محصول،در طی ماه ها و سنوات گذشته شاهد آن

ادعا و در واقع امر،ریشه یکی از علل افزایش نرخ مرغ در گذشته به همین موضوع)شیوع عارضه آنفوالنزای مرغی در برخی 
مرغداری ها(گره خورده که با این اوصاف انتظار می رود،دستگاه های ذی ربط و البته متولیان و مدیران مرغداری ها از هم اکنون 

 .اتخاذ تمهیدات الزم برای مهار یا کاهش حداکثری خسارات احتمالی را با جدیت تمام در اولویت قرار دهند
در سال های گذشته،شیوع آنفوالنزای مرغی به میزانی بغرنج،پیچیده و حساسیت برانگیز شد که موضوع در سطح شورای تامین 

ر گرفت و همین موضوع موید ضرورت توجه فزاینده به این حوزه ) از شهرستان ها و حتی استان ها در دستورکار و پیگیری قرا
 .حیث کنترل و مدیریت ( است

  پیشگیری قطعی از بروز و شیوع آنفوالنزای مرغی در مرغداری ها مقدور است ؟
این بیماری آنچنان که مطالعات و بررسی های انجام شده نشان می دهد،اساسا پیشگیری قطعی و صد در صدی از بروز و شیوع 

وجود ندارد که البته طرح این موضوع به معنای غفلت از تدابیر و تمهیدات مقتضی نیست،زیرا در بدترین حالت ممکن با اعمال 
مدیریت سازنده و مقتضی ، می توان از تشدید خسارت های زیان بار این آفت وحشتناک و فاجعه بار برای مرغداری ها جلوگیری 

 .کرد
کی از کانون های اصلی تولید و پرورش مرغ در استان تهران محسوب می شود از اینرو بروز نارسایی در شهرستان مالرد ی

مرغداری های این حوزه از استان ،کلیت بازار مرغ و تخم مرغ در این خطه پهناور از کشور را تحت الشعاع قرار داده است و 
آنفوالنزای مرغی در مرغداری ها ، در سال های اخیر به همین حوزه متاسفانه یکی از بحرانی ترین مراکز در ارتباط با شیوع 

 .جغرافیایی معطوف می شود
،با اشاره صنعت،تجارت و کشاورزی  مجید روزبهانی،یکی از فعاالن اسبق پرورش مرغ در این شهرستان،در گفت و گو با خبرنگار

حمایت هر چه بیشتر دستگاه های ذی ربط از فعاالن این حوزه اظهار کرد : تولیِد کشور، یکی از اهرم های اصلی در  به ضرورت
توسعه و شکوفایی آن به شمار می رود و زمانی که این تولید به تامین مواد غذایی و خوراکی جامعه منتهی می شود،اهمیت آن با 

 .ضریب چند برابری ، افزایش پیدا می کند
وی افزود:سخن از تامین امنیت غذایی جامعه است و این امنیت در اقالمی همچون گندم،حبوبات، گوشت قرمز و برنج،بسیار برجسته 

 .خواهد بود که یقینا تامین مرغ و تخم مرغ مورد نیاز سفره مردم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود
:فعاالن این حوزه در شهرستان مالرد درسال های اخیر در پی شیوع آنفوالنزای مرغی این فعال اسبق در پرورش مرغ تصریح کرد

متحمل خسارات میلیاردی شدند و به تعبیر صحیح تر ، بصورت ناگهانی چنان شوک های سنگینی به مرغداران این عرصه از استان 
و حتی فراتر ازآن کشور ( تحمیل شد که نظام تهران ) به عنوان یکی از قطب های اصلی تولید و پرورش مرغ در خطه مذکور 

 .عرضه بازار را با اختالالتی جدی مواجه کرد
وی افزود:به واقع،ضریب خسارت و حسایت نسبت به این موضوع به میزانی عمیق و سنگین بود که حتی استانداری،دستگاه قضائی 

سایی های احتمالی با مرغداران ، ورود کردندو انتظامی شهرستان برای کنترِل وضعیت و جلوگیری از بروز برخی نار . 
روزبهانی گفت:متاسفانه امکان پیشگیری از بروز این بیماری وجود ندارد و حتی گاهی شاهد هستیم مرغداری های کشورهای توسعه 

 .یافته و بسیار پیشرفته جهان نیز به آن مبتال می شوند
اما می توان با ِاعمال برخی اقدامات ،عرصه و فضا را برای نفوذ و رسوخ این فعال پیشین در حوزه تولید و پرورش مرغ افزود:

احتمالی این ویروس،محدود کرد و ریسک آن را حتی االمکان کاهش داد که این موضوع بنابر قاعده پیشگیری بهتر از درمان 
 .است،امری بسیار مهم و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد
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ح یکی از ضروریاتی است که باید نسبت به تحقق و انجام به موقع آن،توجه بسیاری لحاظ وی گفت:آموزش و اطالع رسانی صحی
شود و با توجه به مخاطرات جدی احتمالی این بیماری می طلبد رسانه های فعال و فراگیر کشور نسبت به این موضوع دغدغه های 

 .مقتضی را رعایت و ِاعمال کنند
وع ویروس آنفوالنزای مرغی را باید در مهاجرت پرنده ها از زیستگاه های دیگر جستجو روزبهانی افزود:یکی از روزنه های شی

کرد و به تبع با چنین اوصافی،دوری جستن از الشه های پرندگانی که به زمین افتاده اند و پرهیز از تماس مستقیم دست انسان با الشه 
ن توجه کنند و در صورت مشاهده نامتعارف و فراتر از معمول چنین های اینچنینی از ضروریاتی است که باید عموم مردم نسبت به آ

 .الشه هایی از حیث کمی، می باید مراتب ، سریعا به دستگاه های ذی ربط همچون دامپزشکی منعکس و گزارش شود
 پشتیبانی الزم و کافِی بیمه ای،مولفه ای اساسی در مدیریت مطلوب بیماری مذکور

این بیماری برای سالمت انسان،تلفات باال و ضرورت معدوم سازی فراگیر مرغ ها در مرغداری هایی  فارغ از مخاطرات احتمالی
که وجود این ویروس در آن مشاهده می شود و به تبع آن،تحمیل خسارت سنگین اقتصادی از چالش های جدی این بیماری به شمار 

منتهی می شود لذا در چنین شرایطی،تسهیالت بانکی و پشتیبانی می رود که در مواقع حاد به ورشکستگِی کامل مرغداری ها نیز 
 .های بیمه ای به عنوان تدابیر از پیش تعریف و تعیین شده از الزامات اصلی در مدیریت و کنترل بهینه این عارضه به شمار می رود

،با اشاره به مطلب فوق صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار   مجتبی شاهقلیان،معاون فرماندار مالرد در گفت و گویی کوتاه با

گفت:به واقع در مواقع بحرانی،با اطمینان مرغداران از پوشش و جبران خسارات احتمالِی وارد شده به آنها،روند همکاری فعاالن این 
مکن در هنگام شیوع این بیماری در مرغداری ها ، تسهیل و تسریع حوزه در راستای معدوم سازی مرغ ها به عنوان تنها راهکار م

 .می شود
به واقع،عقل سلیم و تدبیر و دور اندیشی حکم می کند تا موضوع از تمامی ابعاد مورد بررسی قرار گیرد،زیرا احتمال عدم همکاری 

ها )که از ذکر آن در این گزارش به دلیل برخی برخی مرغداران به دلیل هراس از تحمیل خسارت به آنها و بروز برخی ناهماهنگی 
مالحظات خودداری می شود(غیر ممکن نخواهد بود و با چنین اوصافی باید آرامش روحی،ذهنی و فکری فعاالن این حوزه ، در 

 .ارتباط با جبران خسارات احتمالی،تامین شود
و سال اخیر پرداخت شده استمیلیارد تومان به عنوان جبران و پوشش خسارت مرغداران در طی د 300  

چندی پیش،محمد ابراهیم حسن نژاد،قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در اردیبهشت ماه سالجاری در گفت و گو با رسانه ها در تشریح 
،در مجموع 96و 95میزان خسارت وارده به مرغداری ها در طی دو سال گذشته گفت:پیرو بررسی های انجام شده،در طی سال های 

واحد مرغداری اعم از نیمچه گوشتی،تخم گذار و مادر تخم گذار آلوده شده اند و بطور کامل از بین رفته اند که خسارات آنها  488
 .بصورت کامل جبران شده است

 40میلیارد تومان برآُورد شده و حدود  300وی افزود:میزان پرداخت خسارات در پی شیوع این بیماری به مرغداری ها بیش از 
 .میلیارد تومان دیگر نیز باقیمانده که مربوط به پرونده های دیگر است

 9چندی پیش،علی اصغر ماکن،معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور،در گفت و گو با رسانه ها گفت:احتمال مواجهه 
درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال  95،استان کشور با ویروس آنفوالنزای مرغی وجود دارد)که البته خوشبختانه در خرداد امسال

(و در اردیبهشت ماه نیز به نسبت مدت زمان سال گذشته 1396قبل)  .درصد ضریب بروز این بیماری کاهش داشته است 70
تعد آنچنان که این مقام مسئول اظهار کرده با اتخاذ برخی تدابیر،همچون رشد و پایش اعمال تمهیدات امنیتی،جابجایی واحدهایی که مس

ابتال به این عارضه هستند و استقرار آنها در نقاط امن تر، و آموزش بیش از سه هزار مدیر فعال در این عرصه)مرغداری(تالش می 
 .شود از بروز و افزایش خسارات احتمالی پیشگیری شود

دی آنفوالنزای مرغی بوده درص 30تا  20وی می گوید:در شهریور ماه سالجاری به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل،شاهد کاهش 
(با اتخاذ تدابیر مقتضی،از ظهور و بروز بحران آنفوالنزای 1400ایم و تالش می شود در بازه زمانی سه ساله)از سالجاری تا سال 

 .حاد پرندگان)یا همان آنفوالنزای مرغی(جلوگیری شود
ز شیوع و بروز ویروس آنفوالنزای حاد پرندگان جلوگیری به هر ترتیب امید آن می رود در نهایت با برنامه ریزی های انجام شده،ا

شود که البته حصول چنین توفیقی امری قطعی نخواهد بود،بلکه می طلبد با تالش فزاینده امکان دستیابی به چنین موفقیتی بیش از 
اِعمال تدابیر مقتضی برای حمایت پیش تقویت شود،امری که نافی آمادگی الزم برای مقابله با این بیماری در صورت بروز احتمالی و 

هر چه بیشتر از واحدهای تولید و پرورش مرغ و تخم مرغ نیست و قطعا تحقق چنین امر خطیری از مصادیق حمایت از تولید داخلی 
 .به شمار می رود

 
 لینک خبر 
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 سیب زمینی
 

 ایرنا  – 7/8/1397تاریخ : 

 محموله سیب زمینی قاچاق در مرز پرویزخان کشف شد
فرماندار قصرشیرین از کشف و ضبط یک محموله قاچاق سیب زمینی در مرز پرویزخان از توابع این  -ایرنا  -قصرشیرین 

 .شهرستان با هوشیاری ماموران گمرک خبر داد
مرادعلی تاتار روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ماموران گمرک در بازرسی از کامیون ها موفق به کشف چهار تن 

کیلوگرم سیب زمینی شدند که سودجویان قصد داشتند به شکل غیرمجاز ، آن را از طریق مرز پرویزخان از کشور خارج  200و 
  .کنند

قصد داشتند با جاسازی این مقدار سیب زمینی در قالب سایر محموله های صادراتی تره بار آن را به  وی اظهارداشت: قاچاقچیان
 .عراق صادر کنند که با رصد و هوشیاری ماموران گمرک ، موفق به خروج این محموله کاالی ممنوع از کشور نشدند

کاالی قاچاق ، نسبت به توقیف کامیون و تشکیل پرونده فرماندار قصرشیرین بیان کرد: ماموران گمرک پرویزخان پس از کشف این 
  .برای متخلفان اقدام کردند و پرونده این متخلفان برای سیر مراحل قضایی و صدور حکم نهایی به دستگاه قضا ارسال شد

ارت اداره صنعت تومان با نظ 500به گفته تاتار، قرار است سیب زمینی های کشف شده با قیمت تعادلی هر کیلوگرم یک هزار و 
  .معدن و تجارت ، اتاق اصناف و فرمانداری بین مردم توزیع شود

وی اضافه کرد که با دستور وزیر صنعت معدن و تجارت ، صادرات سیب زمینی ، خوراک دام و طیور و گوجه و رب گوجه 
 .فرنگی ممنوع اعالم شده است

کیلومتر مرز دارد که در امتداد این  186غرب کرمانشاه ، با عراق هزار تن جمعیت در  27شهرستان مرزی قصرشیرین با بیش از 
معبر رسمی پرویزخان و خسروی قرار دارد که مبادالت اقتصادی ، تجاری و صادرات کاال به اقلیم کردستان و حکومت  2مرز ، 

مرز انجام می شود 2مرکزی عراق از این  .  
به عراق از طریق مرز رسمی پرویزخان قصرشیرین انجام می شود درصد صادرات کاالهای غیرنفتی کشورمان 54بیش از  . 
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 سیب زمینی 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 2/8/1397تاریخ :   

میلیون تن می رسد  5درخواست کشاورزان برای رفع ممنوعیت صادرات/تولید سیب زمینی به   

بازار داخل است و ممنوعیت صادرات آن ،لطمه به تولیدکننده وارد یک مقام مسئول گفت:تولید سیب زمینی مازاد بر نیاز 

  .می کند
ه اقتصادی باشگاه گرو صنعت،تجارت و کشاورزی محمد رحیم نیازی رئیس انجمن ملی سیب زمینی در گفت و گو با خبرنگار

، با اشاره به اینکه سیب زمینی کاران نسبت به ممنوعیت صادرات سیب زمینی انتقاداتی دارند، اظهار کرد: با توجه خبرنگاران جوان
به آنکه تولید سیب زمینی مازاد بر نیاز بازار داخل است، از این رو ممنوعیت صادرات از حیث کاهش قیمت، لطمه به تولیدکننده 

می کند وارد . 
 5استان کشور خبر داد و گفت: براساس برآوردهای اولیه پیش بینی می شود که حدود  12وی از برداشت سیب زمینی پاییزه در 

میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید شود که این امر بدان معناست که در عرضه سیب زمینی در بازار داخل هیچ گونه مشکلی 
 .نداریم

ون داران و اختالل در حمل و نقل را دلیل اصلی افزایش قیمت سیب زمینی در بازار دانست و افزود: این نیازی اعتصاب کامی
درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی نسبت به ممنوعیت صادرات شتاب زده عمل کرد و بالفاصله طی نامه ای خواستار 

عتقاد بنده تنها ممنوعیت خوراک دام به سبب وارداتی بودن ممنوعیت صادرات سیب زمینی، گوجه فرنگی و خوراک دام شد که به ا
 .منطقی بود

هزارتن سیب زمینی صادر شد، بیان کرد:بنابر آمار گمرک در نیمه نخست سال  610این مقام مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته 
اتی سال گذشته نیست که از این رو از که این میزان نصف رقم صادر  هزارتن سیب زمینی به بازارهای هدف صادر شد 180تنها 

وزارت جهاد کشاورزی و صمت تقاضا داریم که برای جلوگیری از افت قیمت سیب زمینی در بازار داخل و زیان 
 .کشاوزان،صادرات سیب زمینی را آزاد کنند

هزار تومان 3بیشتر بخوانید: آغاز روند کاهش نرخ سیب زمینی و گوجه فرنگی در بازار/ قیمت هر کیلو سیب زمینی   
آنکه مشکلی در تولید و عرضه سیب زمینی مورد نیاز داخل نداریم، از این رو کاهش قیمت ناشی از وی ادامه داد: با وجود 

 .ممنوعیت صادرات تنها موجب شده تا کشاورزان برای سال آینده تمایلی به کشت این محصول نداشته باشند
سال  4: با توجه به زیان چشمگیر کشاورزان در رئیس انجمن ملی سیب زمینی با اظهار نگرانی نسبت به آینده تولید سیب زمینی گفت

اخیر، ادامه این روند می تواند خسارت جبران ناپذیری به سیب زمینی کاران وارد کند تا آنها رغبتی به کشت سیب زمینی نداشته 
 .باشند

، از اینرو حمایت از سیب به گفته وی با توجه به نوسان نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، امکان واردات سیب زمینی وجود ندارد
 .زمینی کاران امری ضروری به شمار می رود

نیازی در پایان تصریح کرد: با توجه به پیش بینی تولید و احتساب سرانه مصرف و نیاز کارخانه ها برای فرآوری محصول حداقل 
 باید همانند مشابه سال قبل سیب زمینی صادر شود

 
 لینک خبر 

 
 

 

 

 

  

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6705313/درخواست-کشاورزان-برای-رفع-ممنوعیت-صادراتتولید-سیب-زمینی-به-5-میلیون-تن-می-رسد
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6694419/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/6705313/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6705313/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول آبان 

 

114 http://awnrc.com/index.php 
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 ایرنا  – 2/8/1397تاریخ : 

هزار تن ماهی هدف گذاری شده است 2۰۰تولید   
هزار تن  2۰۰قائم مقام سازمان شیالت ایران گفت: تا پایان برنامه ششم توسعه، تولید  -ایرنا  -بندرعباس 

هدف گذاری شده است« پرورش ماهی در دریا»ماهی در طرح  . 

شهرستان بندرلنگه افزود: « دریا گرزه»روز چهارشنبه در بازدید از طرح پررش ماهی در « سیف هللا حقیقی»به گزارش ایرنا، 
ن سایت های پرورش ماهی در شمال، جنوب و آب های داخلی در حال توسعه هستند و تا پایان برنامه ششم شاهد افزایش این اکنو

 .توانمندی ها هستیم که بیشترین آنها در جنوب کشور است
داده می شوددر جنوب کشور و ماهی آزاد و خاویار در شمال کشور پرورش « شانک»و « سوف»وی ادامه داد: اکنون گونه  .  

 .قائم مقام سازمان شیالت ایران ادامه داد: سایت پرورش ماهی روستای گرزه بندرلنگه از سایت های نمونه کشور و خاورمیانه است
حقیقی وجود زنجیره کامل شامل تکثیر، نرسری، پرورش، عمل آوری و کارخانه تولید غذای ماهی دریایی را از ویژگی های خوب 

ی در دریا روستای گرزه در بندرلنگه دانستسایت پرورش ماه .  
های اخیر اشاره کرد و گفت: راهبرد جدی مدیرکل شیالت هرمزگان نیز به افزایش فشار به ذخایر آبزیان خلیج فارس در سال 

های پرورش ماهی در دریا است سازمان شیالت ایران برای رفع این مشکل، توسعه سریع طرح .  
« بی به تولید انبوه ماهیان با ارزش دریایی و جلوگیری از صید غیرمجاز را از دیگر سیاست های سازمان دستیا« محسن یکتاپور

  .شیالت ایران عنوان کرد که در هرمزگان گام های مناسبی در این راستا برداشته شده است
هزار تن ماهی در  40م در استان، او اظهار داشت: در صورت همکاری بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی تا پایان برنامه شش

  .دریا تولید می شود
 .شهرستان بندرلنگه در غرب بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع شده است
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باشگاه خبرنگاران جوان  – 4/8/1397تاریخ :   

  هزار تومان 2۵تولیدکنندگان قزل آال نسبت به آینده تولید نگرانند/قیمت هر کیلو قزل آال 
عدم موافقت دولت مبنی بر واردات بچه ماهی نگرانی هایی ایجاد کرده است یک مقام مسئول گفت:کمبود پودر بچه ماهی و .  

صنعت،تجارت و کشاورزیآرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین مشکالت پیش روی تولیدکنندگان اظهار کرد: علی رغم ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان، پودر خبرنگاران جوان
ماهی چندانی در بازار نیست که از این رو احتمال می رود این محصول در انبارها احتکار یا تحت شرایطی از کشور خارج شده 

 .باشد
تومانی به واردات  4200شاره به اینکه نوسان نرخ دالر تاثیری بر قیمت نهاده ها ندارد، افزود: با توجه به اختصاص ارز وی با ا

نهاده های دامی، نوسان نرخ دالر تاثیری بر این موضوع ندارد و تنها دالل بازی شرکت های واردکننده منجر به افزایش قیمت نهاده 
 .های دامی در بازار شده است

نبی زاده با اشاره به اینکه پودر ماهی یکی از نهاده های اصلی آبزیان به شمار می رود، گفت: در شرایط کنونی به دلیل کمبود پودر 
 .ماهی در بازار، قیمت این محصول به شدت افزایش یافته و مشکالتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است

دگان نسبت به آینده تولید نگرانی هایی دارند،افزود: با وجود آنکه خوراک بچه ماهی ریز با این مقام مسئول با بیان اینکه تولیدکنن
کیفیت در بازار موجود نیست، از این رو پیگیری ها و فشارهای وارده مبنی بر واردات بچه ماهی به دولت تا این لحظه بی نتیجه 

هایی نسبت به آینده تولید داشته باشند مانده است و همین موضوع موجب شده تا پرورش دهندگان نگرانی . 
 بیشتر بخوانید: نوسان نرخ دالر،قیمت قزل آال را افزایش داد

به گفته وی عدم دسترسی تولیدکنندگان به خوراک کیفی مناسب موجب می شود تا تلفات سنگینی به تولید وارد شود چرا که هم اکنون 
غذا مجبور شدند ماهی خود را در وزن پایینی روانه بازار کنند که این امر در کاهش بسیاری از پرورش دهندگان به دلیل عدم تامین 

 .تولید قزل آال تاثیر بسزایی دارد
نبی زاده تولید قزل آال در سال جاری را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به نوسان شدید نرخ نهاده ها و نبود ثبات اقتصادی پیش بینی 

هزارتن برسد 120به می شود که تولید قزل آال  . 
مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی درباره آخرین وضعیت بازار قزل آال اظهار کرد: اگر برنامه ریزی دقیقی در بخش تولید صورت 
نگیرد، ماهی از سبد خانوار به دلیل غیر استراتژیک بودن حذف خواهد شد چرا که تمامی توجه و حمایت دولت محدود به بخش تولید 

توزیع گوشت قرمز و مرغ استو  . 
 25هزار تومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون هر کیلو قزل آال با نرخ  17تا  16وی در پایان قیمت هر کیلو قزل آال سرمزرعه را 

 .هزار تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود که نسبت به یک ماه اخیر بیش از هزار تومان اُفت داشته است
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گاران جوان باشگاه خبرن – 4/8/1397تاریخ :   

هزار تومان  2۵تولیدکنندگان قزل آال نسبت به آینده تولید نگرانند/قیمت هر کیلو قزل آال   
پودر بچه ماهی و عدم موافقت دولت مبنی بر واردات بچه ماهی نگرانی هایی ایجاد کرده یک مقام مسئول گفت:کمبود 

  .است
صنعت،تجارت و کشاورزیآرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین مشکالت پیش روی تولیدکنندگان اظهار کرد: علی رغم ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان، پودر خبرنگاران جوان
ه ماهی چندانی در بازار نیست که از این رو احتمال می رود این محصول در انبارها احتکار یا تحت شرایطی از کشور خارج شد

 .باشد
تومانی به واردات  4200وی با اشاره به اینکه نوسان نرخ دالر تاثیری بر قیمت نهاده ها ندارد، افزود: با توجه به اختصاص ارز 

نهاده های دامی، نوسان نرخ دالر تاثیری بر این موضوع ندارد و تنها دالل بازی شرکت های واردکننده منجر به افزایش قیمت نهاده 
بازار شده است های دامی در . 

نبی زاده با اشاره به اینکه پودر ماهی یکی از نهاده های اصلی آبزیان به شمار می رود، گفت: در شرایط کنونی به دلیل کمبود پودر 
 .ماهی در بازار، قیمت این محصول به شدت افزایش یافته و مشکالتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است

اینکه تولیدکنندگان نسبت به آینده تولید نگرانی هایی دارند،افزود: با وجود آنکه خوراک بچه ماهی ریز با  این مقام مسئول با بیان
کیفیت در بازار موجود نیست، از این رو پیگیری ها و فشارهای وارده مبنی بر واردات بچه ماهی به دولت تا این لحظه بی نتیجه 

دهندگان نگرانی هایی نسبت به آینده تولید داشته باشند مانده است و همین موضوع موجب شده تا پرورش . 
 بیشتر بخوانید: نوسان نرخ دالر،قیمت قزل آال را افزایش داد

به گفته وی عدم دسترسی تولیدکنندگان به خوراک کیفی مناسب موجب می شود تا تلفات سنگینی به تولید وارد شود چرا که هم اکنون 
دلیل عدم تامین غذا مجبور شدند ماهی خود را در وزن پایینی روانه بازار کنند که این امر در کاهش بسیاری از پرورش دهندگان به 
 .تولید قزل آال تاثیر بسزایی دارد

نبی زاده تولید قزل آال در سال جاری را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به نوسان شدید نرخ نهاده ها و نبود ثبات اقتصادی پیش بینی 
هزارتن برسد 120تولید قزل آال به  می شود که . 

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی درباره آخرین وضعیت بازار قزل آال اظهار کرد: اگر برنامه ریزی دقیقی در بخش تولید صورت 
بخش تولید نگیرد، ماهی از سبد خانوار به دلیل غیر استراتژیک بودن حذف خواهد شد چرا که تمامی توجه و حمایت دولت محدود به 

 .و توزیع گوشت قرمز و مرغ است
 25هزار تومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون هر کیلو قزل آال با نرخ  17تا  16وی در پایان قیمت هر کیلو قزل آال سرمزرعه را 

 .هزار تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود که نسبت به یک ماه اخیر بیش از هزار تومان اُفت داشته است
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 فرآورده هاشیر و 
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 صادرات و واردات
 

 خبرگزاری فارس  – ۶/8/1397تاریخ : 

 کنترل تولید مرغ در راستای جلوگیری از افزایش قیمت ناشی از صادرات 

ها قیمترضایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به آزاد شدن صادرات مرغ باید وضعیت تولید را کنترل کرد تا 

  .افزایش نیابد
گذاری و های سرمایهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرتضی رضایی امروز در حاشیه اولین نشست معرفی فرصت

در جمع خبرنگاران، گفت  تجاری در صنعت خوراک دام ایران ارزی به بخش کشاورزی  شاید بتوان گفت که بزرگترین یارانه :

شود و این موضوع ها وارد میها و ویتامینهای کشاورزی و خوراک دام، طیور و مکملا با ارز دولتی تمام نهادهگیرد زیرتعلق می
توان به عنوان بهترین مشوق در اختیار صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان باشدمی .  

های انرژی به بخش کشاورزی فزود: یارانه حاملهای انرژی برخوردار نیستند، اوی با بیان اینکه البته این صنایع از یارانه حامل
ها دچار مشکل هستندگیرد زیرا بخش کشاورزی به معنای عام قشر ضعیفی است که برای تامین هزینه برق چاهتعلق می .  

تی ایران های طالیی برای بازارهای صادرارضایی با اشاره به تغییرات نرخ ارز در کشور بیان داشت: به نظرم با این وضعیت سال
های انرژی، حقوق و دستمزد در ایران پایین است، صنایع خوراک دام و طیور در ایران شروع شده و با توجه به اینکه هزینه حامل

توانند از این فرصت برای صادرات به کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی استفاده کنندمی .  
ای از مواد اولیه خوراک دام و م و طیور بیان داشت: با توجه به اینکه بخش عمدهمعاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش تولیدات دا

تواند فرصت مناسبی برای امنیت تولید صنایع های فراسرزمینی مانند کشت ذرت و کنجاله میطیور وارداتی است، استفاده از کشت
  .خوراک دام و طیور در کشور ما باشد

شود، گفت: بر اینکه آیا آزاد شدن صادرات مرغ منجر به افزایش قیمت در بازار داخلی نمی وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی
صادرات مرغ   توان شاهد تغییر قیمت مرغ در بازار داخلی باشیم اما هنوزبدیهی است که اگر کنترل در این زمینه صورت نگیرد می

شودبازار ایجاد نمی آنچنان شروع نشده و اگر افزایش تولید صورت بگیرد کمبودی در . 
شده است، گفت: تولید مرغ در هزار تن مرغ صادر می 70هایی طالیی صادرات مرغ ساالنه نهایتا رضایی با بیان اینکه در سال

ها قابل کنترل استهزار تن است که با تنظیم میزان تولید، قیمت 400میلیون و  2کشور ساالنه   
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 صادرات و واردات 
 

ایرنا  – 1/8/1397تاریخ :   

تن گوشت گرم گوسفندی وارد کشور می شود ۱۵۰روزانه   
تن گوشت گرم  ۱۵۰وزارت جهاد کشاورزی گفت: روزانه بیش از معاون امور تولیدات  -ایرنا  -قزوین 

 .گوسفندی با هدف تنظیم بازار و رفع کمبودهای داخلی وارد کشور می شود
به گزارش ایرنا، مرتضی رضایی شامگاه سه شنبه در حاشیه گشایش دوازدهمین نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته در قزوین در 

هزار تن گوشت قرمز برای  120تا  100هزار تن گوشت قرمز است که باید  960یاز ساالنه کشور بیش از جمع خبرنگاران افزود: ن
  .رفع کمبودها وارد کشور شود

 85معاون وزیر ادامه داد: با توجه به افزایش جمعیت کشور در سالهای گذشته تولید گوشت قرمز با همان نسبت رشد نکرد ولی حدود 
کشور را می توانیم تامین کنیم درصد گوشت قرمز 90تا   .  

درصد گوشت گرم گوسفندی یا منجمد گوساله با هدف تنظیم  15تا  10رضایی گفت: ساالنه بسته به شرایط خشکسالی یا ترسالی 
  .بازار وارد می شود

کشور تولید شود. هزار تن گوشت قرمز در  850تا  800هزار تن شیر و  700میلیون و  10وی با بیان اینکه که امسال حدود 
افزود: به جز گوشت قرمز، در تمام محصوالت دامی از جمله شیر، گوشت مرغ و تخم مرغ از مرز خودکفایی عبور کرده و به 

  .تمامی کشورهای منطقه صادرات داریم
نهاده های دامی مانند  این مسئول با اشاره به تغییر قیمت نهاده های دامی ادامه داد: دولت از ابتدای تغییرات ارزی برای تامین

هزار ریالی اقدام کرده و هیچ گونه مشکلی در  42هزار ریالی در ابتدای سال و هم اکنون با ارز  38جو،ذرت و کنجاله سویا با ارز 
  .تامین ارز این نهاده ها وجود ندارد

صورت گرفته و در صورت حل  رضایی خاطر نشان ساخت: هم اکنون بیشتر از سال گذشته واردات سویا، کنجاله و دانه جو
  .مشکالت و اختالالت سیستم حمل و نقل و ناوگان عمومی شاهد تسریع در تامین نهاده های دامی خواهیم بود

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: دولت تمامی پیش بینی های خود را برای تهیه مواد غذایی اصلی و استراتژیک انجام داده و 
نظر در تامین ارز و واردات نهاده ها وجود نداردهیچ مشکلی از این  .  

وی با اشاره به افزایش قیمت لبنیات افزود: طی چهار سال گذشته علیرغم مصوبه دولت قیمت شیر خام افزایش نیافته بود و با 
  .تغییرات ارزی قیمت های پایه و تمام شده کاالها افزایش یافت

تا هفت درصد افزایش تولید شیر  6در کشور به هیچ عنوان کاهش نیافته است، افزود: ساالنه رضایی با بیان اینکه میزان تولید شیر 
  .در کشور وجود دارد به طوری که سال گذشته نزدیک به یک میلیون تن صادرات لبنیات به کشورهای دیگر صورت گرفت

ولی قیمت این محصول سازوکارهای مخصوص خود  بنابراین کمبودی در میزان تولید شیر در کشور نداریم :این مسئول یادآور شد

  .را دارد و به نظر می رسد افزایش هزینه های نهاده ها و بسته بندی موجب افرایش قیمت لبنیات سرسفره مردم شده است
المللی استان  دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، دامپزشکی، صنایع و تجهیزات وابسته شامگاه سه شنبه در نمایشگاههای بین

 .قزوین گشایش یافت
تولید کنندگان محصوالت دامی، گوساله شیری و گوشتی، سیستم های توزین صنعت دام و طیور، تولید گوشت مرغ و جوجه یکروزه 

و سیستم های اتوماسیون مرغداری و دامداری، تولید و عرضه عسل و فرآورده های زنبور عسل، خوراک مورد نیاز صنایع 
و مرغداری، مکمل ها و افزودنی های خوراک دام و طیور، دامپزشکی، واکسن های دامی و ضدعفونی کننده ها، دارو و  دامپروری

فرآورده های بیولوژیک، ژنتیک و اصالح نژاد دام سبک و سنگین، تجهیزات، ماشین آالت و ادوات دامپروری در این نمایشگاه 
 .حضور دارند

رکت کننده از استانهای تهران، قزوین، البرز، مازندران، اصفهان، خراسان، آذربایجان شرقی و مشا 60در این نمایشگاه بیش از 
نمایندگان شرکت های خارجی از کشورهای اسپانیا، آلمان، آمریکا، چین، سوئد و ایتالیا آخرین دستاوردها و تولیدات خود را در 

دگان قرار خواهند دادفضایی به مساحت چهار هزار مترمربع در معرض دید بازدیدکنن . 
در محل دایمی  21الی  15دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته از امروز تا چهار آبان ماه از ساعت 

 .نمایشگاههای بین المللی استان قزوین جهت بازدید عالقمندان و متخصصان دایر خواهد بود
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 صادرات و واردات 

 
ایرنا  – 5/8/1397تاریخ :   

درصد رشد کرد ۱7صادرات میوه   
هزار  ۱۳8گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: در نیمه نخست امسال یک میلیون و  -ایرنا -تهران

دالر صادر شده که  میلیون 74۱تن انواع میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست خربزه به ارزش 

درصد رشد داشت ۱7نسبت به پارسال  . 

میلیارد  23تن کاال به ارزش  644میلیون و  56به گزارش ایرنا، در نیمه نخست امسال مجموع صادرات غیرنفتی کشور به بیش از 

  .دالر کاال از ایران صادر شده است
ایسه میزان صادرات میوه نشان می دهد که با وجود ممنوعیت میوه و سبزیجات جزو اقالم صادراتی کشور به شمار می روند؛ مق

صادرات برخی میوه ها به دلیل نیاز داخل اما همواره شاهد رشد صادرات آن بوده ایم. برابر آمار گمرک در نیمه نخست امسال نیز 
درصد رشد داشت 98درصد و صادرات سبزیجات  17صادرات میوه  .  

میلیون  221هزار تن انواع سبزیجات به ارزش  732میلیون دالر و  633ر تن میوه به ارزش هزا 974ماهه نخست پارسال  6در 
  .دالر صادر شده بود

نکته جالب در میوه های صادراتی، صادرات پوست خربزه است که در صنایعی همچون تولید دارو و لوازم آرایشی مورد استفاده 
می دهد که به کشورهای پاکستان، آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، ترکیه، قرار می گیرد و بررسی جداول آماری گمرک نشان 

  .عراق، قطر، گرجستان، آلمان و انگلستان صادر شده است
های زیرخاکی خوراکی هزار تن انواع سبزیجات، نباتات، ریشه و غده 116برابر آمار گمرک در نیمه نخست امسال یک میلیون و 

میلیون دالر برای کشورمان ارزآوری به همراه داشته است 843صادر شده که به میزان  .  
گمرک ایران در تازه ترین اقدام حمایتی از تولید و صادرات، به تازگی بسته ضد تحریمی برای حمایت از صادرات را رونمایی کرده 

 17یت از تولید و صادرات در است که بر اساس آن تسهیالت گمرکی برای ورود موقت کاال و استرداد حقوق ورودی با هدف حما
  .بند افزایش یافته است که این اقدام تسهیالت بیشتری را در اختیار واحدهای تولیدی برای صادرات قرار می دهد

با الکترونیکی شدن مراحل مختلف تشریفات صادرات کاال در گمرک، عملیات صادرات در بستر الکترونیکی و به صورت دور 
د. صادرکننده پس از اظهار کاالی خود به صورت الکترونیکی، از گمرک درخواست ارزیابی کاال در محل را گیر اظهاری انجام می

پذیرد. همچنین در صورت نیاز به مجوزهای موردی مراحل می کند و بدون مراجعه حضوری، مراحل تشریفات صادرات انجام می
شودانجام کار از طریق پنجره واحد مجازی انجام می . 

میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی و نزدیک  120ارش ایرنا و بر اساس آمارهای وزارت جهادکشاورزی سالیانه بیش از به گز
میلیون تن انواع محصوالت باغی در کشور تولید می شود 22 .  

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 2/8/1397تاریخ :   

میلیون تن می رسد  5درخواست کشاورزان برای رفع ممنوعیت صادرات/تولید سیب زمینی به   

ام مسئول گفت:تولید سیب زمینی مازاد بر نیاز بازار داخل است و ممنوعیت صادرات آن ،لطمه به تولیدکننده وارد یک مق

  .می کند
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد رحیم نیازی رئیس انجمن ملی سیب زمینی در گفت و گو با خبرنگار

، با اشاره به اینکه سیب زمینی کاران نسبت به ممنوعیت صادرات سیب زمینی انتقاداتی دارند، اظهار کرد: با توجه خبرنگاران جوان
صادرات از حیث کاهش قیمت، لطمه به تولیدکننده  به آنکه تولید سیب زمینی مازاد بر نیاز بازار داخل است، از این رو ممنوعیت

 .وارد می کند
 5استان کشور خبر داد و گفت: براساس برآوردهای اولیه پیش بینی می شود که حدود  12وی از برداشت سیب زمینی پاییزه در 

زار داخل هیچ گونه مشکلی میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید شود که این امر بدان معناست که در عرضه سیب زمینی در با
 .نداریم

نیازی اعتصاب کامیون داران و اختالل در حمل و نقل را دلیل اصلی افزایش قیمت سیب زمینی در بازار دانست و افزود: این 
درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی نسبت به ممنوعیت صادرات شتاب زده عمل کرد و بالفاصله طی نامه ای خواستار 

درات سیب زمینی، گوجه فرنگی و خوراک دام شد که به اعتقاد بنده تنها ممنوعیت خوراک دام به سبب وارداتی بودن ممنوعیت صا
 .منطقی بود

هزارتن سیب زمینی صادر شد، بیان کرد:بنابر آمار گمرک در نیمه نخست سال  610این مقام مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته 
که این میزان نصف رقم صادراتی سال گذشته نیست که از این رو از   ه بازارهای هدف صادر شدهزارتن سیب زمینی ب 180تنها 

وزارت جهاد کشاورزی و صمت تقاضا داریم که برای جلوگیری از افت قیمت سیب زمینی در بازار داخل و زیان 
 .کشاوزان،صادرات سیب زمینی را آزاد کنند

هزار تومان 3یلو سیب زمینی بیشتر بخوانید: آغاز روند کاهش نرخ سیب زمینی و گوجه فرنگی در بازار/ قیمت هر ک  
وی ادامه داد: با وجود آنکه مشکلی در تولید و عرضه سیب زمینی مورد نیاز داخل نداریم، از این رو کاهش قیمت ناشی از 

 .ممنوعیت صادرات تنها موجب شده تا کشاورزان برای سال آینده تمایلی به کشت این محصول نداشته باشند
سال  4با اظهار نگرانی نسبت به آینده تولید سیب زمینی گفت: با توجه به زیان چشمگیر کشاورزان در رئیس انجمن ملی سیب زمینی 

اخیر، ادامه این روند می تواند خسارت جبران ناپذیری به سیب زمینی کاران وارد کند تا آنها رغبتی به کشت سیب زمینی نداشته 
 .باشند

ش ارزش پول ملی، امکان واردات سیب زمینی وجود ندارد، از اینرو حمایت از سیب به گفته وی با توجه به نوسان نرخ ارز و کاه
 .زمینی کاران امری ضروری به شمار می رود

نیازی در پایان تصریح کرد: با توجه به پیش بینی تولید و احتساب سرانه مصرف و نیاز کارخانه ها برای فرآوری محصول حداقل 
زمینی صادر شودباید همانند مشابه سال قبل سیب   

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

ایرنا  – 2/8/1397تاریخ :   

 ایران در تولید گندم نیازی به واردات ندارد
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران در تولید گندم نیازی به واردات ندارد و در این محصول  -ایرنا  -خمین 

 .خودکفا است

« میلیون تن گندم  6: پیش از این ساالنه شامگاه چهارشنبه در کنگره بین المللی گل و گیاهان زینتی در محالت افزود« محمود حجتی

میلیون تن از این محصول استراتژیک واردات این محصول به صفر رسیده است 13وارد کشور می شد اما با تولید بیش از  .  
وی اظهارداشت: این توانمندی و خود اتکایی در تولید داخل در سایه حمایت دولت از بخش کشاورزی و سرمایه گذاری در امور 

  .زیربنایی و توسعه زیرساخت ها است
وزیر جهاد کشاورزی گفت: شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های خدادادی در بخش کشاورزی از برنامه های این وزارتخانه برای 

  .افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار است
تاکنون مغفول مانده است حجتی افزود: کشور پهناور ایران توانمندی بسیاری دارد که بسیاری از آن ها .  

وی یادآور شد: اگر چه شرایط اقلیمی سختی بر کشور حاکم است اما در همین وضعیت نیز می توان در سایه برنامه و مدیریت 
  .هوشمندانه موفقیت باال در تولیدات کشاورزی داشت

ت و توانمندی این شهرستان در تولید و وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: محالت یکی از مناطق پرظرفیت کشاورزی کشور اس
  .صادرات گل و گیاه با وجود محدودیت آب از افتخارات کشور محسوب می شود

حجتی با بیان اینکه نیروی انسانی بزرگ ترین سرمایه کشور است، اظهار داشت: مدیران و بهره برداران ماهر و متعهد در بنگاه 
  .های بزرگ اقتصادی سرمایه کشاورزی هستند

وی گفت: در سایه الگوی مدیریتی هدفمند و اعمال روش های نوین کشت می توان در سخت ترین شرایط اقلیمی نیز بهره وری موثر 
  .را در حوزه کشاورزی ایجاد کرد

ش نماینده مردم محالت و دلیجان در خانه ملت نیز در این کنگره گفت: مزیت های اقتصادی هر منطقه ای در کشور باید در بخ
  .کشاورزی مورد توجه قرار گیرد

افزود: محالت از نظر نوع خاک، آب و هوا و منابع انسانی توانمند و قوی است و زیرساخت های « علیرضا سلیمی»حجت االسالم 
  .کاملی دارد

هکتار زمین معادل یک پنجم سطح زیر کشت کشور در حوزه گل و گیاه در محالت قرار دارد 900وی ادامه داد:  .  
نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس اظهار داشت: ارتباط دانش و کشاورزی باید تقویت شود چرا که این پیوند می تواند نجات 

  .بخش حوزه کشاورزی شود
درصد پیشرفت دارد و تکمیل آن منوط به اجرایی شدن تعهدات دولت است90حجت االسالم سلیمی گفت: پایانه گل و گیاه در محالت  .  

هکتار ایجاد شده، افزود 100ی با بیان اینکه مرحله نخست دهکده گل محالت در و زیر ساخت های شروع عملیات اجرایی مرحله  :
  .دوم این دهکده نیز فراهم شده است

زینتی دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی در محالت از اول تا سوم آبان در پژوهشکده گل و گیاهان 
  .محالت در حال برگزاری است

وزیر جهاد کشاورزی عصر روز چهارشنبه با سفر به دلیجان و محالت از چند واحد دامپروری، آبیاری نوین و کارخانه فرآوری 
  .محصوالت کشاورزی، نمایشگاه گل های داوودی، دهکده گل و گیاه محالت نیز بازدید کرد

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

ایرنا  – 7/8/1397تاریخ :   

 برنج مازندران صادراتی شد

مدیر بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت که برای نخستین بار پس از پیروزی انقالب اسالمی 

کانادا صادر شده است این استان به کشور 'طارم هاشمی  'تن برنج رقم کیفی  74حدود  . 

 
هزار هکتار زمین های شالیزاری ساالنه حدود یک میلیون تن برنج سفید تولید می کند  230به گزارش خبرنگار ایرنا، مازندران با 

درصد برنج مورد نیاز کشور است 42که معادل  . 
ر برنج در قالب سه محموله و توسط بخش خصوصی سلیمان حاتم نژاد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود که این مقدا

 .صادر شده است
وی علت انتخاب گونه طارم هاشمی برای صادرات را عالوه بر فراگیری کشت آن در مازندران، ارزش غذایی و طعم متمایز آن 

 .دانست
محصول است که طارم هاشمی  درصد برنج تولیدی در مازندران از گونه های کیفی و کم 80بر اساس آمار جهاد کشاورزی حدود 
 .بیشترین میزان را تشکیل می دهد

این مسئول گفت: صدور برنج مازندران به کانادا که کشوری با استانداردهای خاص غذایی است در عین حال کارایی تبلیغاتی دالالن 
 .و سودجویان را در ناسالم جلوه دادن برنج مازندران ناکام می گذارد

وم صادرات و حفظ بازار برنج مازندران را نیازمند برندسازی دانست و افزود: برای برند سازی برنج مازندران، حاتم نژاد الزمه تدا
 . مرکز بین المللی تجارت برنج ایران در آمل تاسیس شده است

لیزارهای حوزه هزار تن از برنج تولیدی استان که عمدتا محصول شا 350فاز نخست مرکز تجارت برنج آمل امسال افتتاح و حدود 
 .آبریز رودخانه هراز است به صورت برندینگ وارد بازار شد

برنج مازندران تا پیش از برندسازی و راهیابی به سبد صادراتی همواره با تخریب افراد سودجویی مواجه بود که برای رونق دادن 
 .واردات برنج خارجی به کشور فعال بودند
رنج در مازندران همچنین سبب مخلوط کردن برنج خارجی با گونه های کیفی برنج نبود چرخه برند سازی و مرکز تجارت ب

درصد کمتر از برنج طارم  50تا  30مازندران می شد. با توجه به این که قیمت برنج ارقام پرمحصول داخلی یا انواع وارداتی بین 
درصدی را برای  100م طارم مازندران سود مازندران است، سودجویان با مخلوط کردن هر کیلوگرم برنج و فروش آن به نا

 .خودشان تضمین و بدنامی را برای شالیکاران مازندران رقم می زدند
 

 لینک خبر 
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  صادرات و واردات
 

خبرگزاری فارس  – 1/8/1397تاریخ :   

 مطالبات گندمکاران کامل پرداخت شد/بی نیازی ایران از واردات گندم در سومین سال متوالی 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت کامل و تسویه مطالبات کشاورزان گندمکاران 

  .خبر داد
اد کشاورزی،عبدالمهدی بخشنده اعالم کرد:با پیگیری های به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جه

وزیر جهاد کشاورزی و مساعدت سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه های ذی ربط،آخرین بخش از مطالبات گندمکاران امروز 
 .به حساب آنان واریز و طلب کشاورزان گندمکار به طور کامل تسویه شد

میلیارد تومان از کشاورزان به صورت تضمینی  ۵00هزار و  12میلیون تن گندم به ارزش  ۵.9وی با اشاره به این که امسال 
خریداری شده است،تصریح کرد:ایران برای سومین سال پیاپی نیازی به واردات گندم ندارد و وضعیت ذخایر این کاالی استراتژیک 

تکه غذای اصلی سفره مردم می باشد در سیلوهای کشور بسیار مطلوب اس . 
میلیون هکتار از اراضی کشاورزی برنامه ریزی و نهاده  ۶بخشنده با بیان این که در سال زراعی جاری برای کشت گندم نزدیک به 

های تولید تامین و تدارک شده و همچنین هماهنگی های الزم با عوامل اجرایی به عمل آمده است، خاطرنشان کرد: قیمت خرید 
ری بزودی در شورای اقتصاد تصویب و اعالم می شودتضمینی گندم در سال زراعی جا . 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تقدیر از تالش کشاورزان در استمرار تولید اظهار امیدواری کرد با 
 .کشت گندم بر اساس برنامه ابالغی،سال آینده نیز کشور از واردات گندم بی نیاز شود

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

خبرگزاری فارس  – ۶/8/1397تاریخ :   

کشور  ۱7صادرات محصوالت صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان به   
کشور  ۱7رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با اشاره به اینکه بخشی از محصوالت تولیدی این صنعت به 

زایی کرده استهزار نفر اشتغال ۱2شود، گفت: این صنعت برای دنیا صادر می .  
گذاری در های سرمایهی خبرگزاری فارس، مجید موافق قدیری امروز در نخستین همایش معرفی فرصتبه گزارش خبرنگار اقتصاد

واحد فعال تولید خوراک دام، طیور و  645  صنعت خوراک، دام، طیور و آبزیان که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت:
  .آبزیان در کشور فعال است

سال فعالیت دارند که  20درصد سابقه  22سال و حدود  10تا  5اک دام سابقه فعالیت بین درصد کارخانجات خور 29وی افزود: 
اندافتتاح شده 94تا  79های های سالبیشتر واحدها در فاصله .  

 89هزار نفر است که  12رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: تعداد پرسنل شاغل بصورت مستقیم در این صنعت 
دهنددرصد را بانوان تشکیل می 11آن را مردان و درصد  .  

واحد تولید خوراک دام، طیور و آبزیان دارای کد 39وی افزود:   IR توانند هستند که دارندگان این کد بدون بوروکراسی و مجوز می

واحد در حالی طی کردن مراحل برای دریافت این کد هستند 63صادرات انجام دهند و  .  
 75واحد تولیدی از کارخانجات این صنعت بروزرسانی شده است، گفت: بنابراین  345سال گذشته  5ا بیان اینکه در موافق قدیری ب

واحد است بروز رسانی نشده است که انتظار  97درصد که حدود  21درصد از کارخانجات مربوط به این صنعت بروز رسانی و 

اختصاص یابد داریم تا تسهیالت الزم برای بروزرسانی به این بخش .  
واحد تولیید ما  59کند، گفت: واحد تولیدی در این صنعت هر سه نوع خوراک دام، طیور و آبزیان را تولید می 55وی با بیان اینکه 

کنندهای مطرح خارجی کار میدر حال حاضر با شرکت . 
ت خوراک دام، طیور و آبزیان سابقه کارخانه در بخش صنع 51رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان بیان داشت: 

کنندکشور دنیا صادر می 17صادرات دارند و محصوالت خود را   
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 
ایرنا  – 1/8/1397تاریخ :   

 هزار تن چای خشک ایرانی صادر شد
چای خشک ایران از ابتدای هزار تن  9رئیس سازمان چای کشور از صادرات نزدیک به  -ایرنا  -تهران 

امسال خبر داد و گفت: صادرات چای تولید داخل با نظارت وزارت جهادکشاورزی نه تنها منعی ندارد 

 .بلکه به نفع منافع ملی کشور است
«  روز سه شنبه در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در سالهای قبل ذائقه کشور با چای« حبیب جهان ساز

داخلی چندان آشنا نبود بنابراین یا به تنهایی چای خارجی مصرف می کردند یا چای داخلی و خارجی را مخلوط می کردند که غالب 
  .آن طعم چای خارجی بود و ما بخش عمده بازار داخلی خود را از دست داده بودیم
نق پیدا کرده استوی افزود: در سالهای اخیر مصرف چای داخلی با کیفی سازی و برندسازی رو .  

 
 هزار تن از چای تولید داخل به مصرف کشور می رسد 16 **

هزار تن چای خشک تولید داخل نزدیک  25جهان ساز اظهار داشت: اکنون از حجم تولیدی  هزار تن به مصرف کشور می رسد  16

  .و مشتری های خاص خود را دارد اما بقیه چای تولید داخلی قابلیت صادرات را دارد
وی بر این باور است که تا زمانی که همه چای تولیدی کشور مصرف داخلی ندارد، می توانیم مازاد آن را به بازارهای خارجی 

 .صادر کنیم که ارز آوری برای کشور خواهد داشت
یم البته ناگفته نماند وی ادامه داد: به طور قطع بازار چای داخلی اکنون قیمت خوبی دارد زیرا به صرفه نیست چای کیفی را صادر کن

کشورهای واردکننده چای ایران نیز همچون افغانستان، عراق و کشورهای حاشیه دریای خزر به دنبال چای کیفی و گران ایرانی 
 .نیستند بلکه طالب چای ضعیف هستند و مشکلی برای ما ایجاد نمی کند
هزار تومان عنوان  18هزار تا  12هزار،  6خانجات کیلویی وی قیمت چای تولید داخل را از ضعیف، متوسط تا کیفی را درب کار

هزار تومان است 40تا  25کرد و گفت: قیمت چای داخلی در بازار بین  . 
 8تا  6وی ادامه داد: صادرات چای ضعیف ایران به نفع منافع ملی کشور است زیرا در داخل طرفدار زیادی ندارد اما همین چای 

دالر هم باشد، باز هم برای کشور صرفه اقتصادی  1ه قیمت مناسب صادر کنیم که حتی اگر این قیمت هزار تومان را می توانیم ب
  .دازد

درصد رشد پیدا کرد 7امسال خرید برگ سبز چای  **  
میلیارد تومان خریداری  219هزار تن برگ سبز چای به ارزش  112رییس سازمان چای کشور گفت: با پایان فصل خرید، تاکنون 

است که نسبت به سال گذشته هفت درصد رشد را نشان می دهدشده  .  
میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده و بقیه بزودی به حساب آنها واریز خواهد شد 166جهان ساز تصریح کرد:  .  

رگ سبز درجه یک درصد ب 35هزار تن چای خشک استحصال و خرید تضمینی شود که شامل  25وی یش بینی کرد: امسال حدود 
درصد درجه دو است 65و  .  

هزار تن چای خشک  9رییس سازمان چای کشور حجم صادرات چای را پایین دانست و تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون نزدیک 
هزار تن بود 12به کشورهای هدف صادر شده است که این میزان صادرات در سال گذشته بیش از  . 

هزارتن چای خشک  24هزار تن برگ سبز چای از کشاورزان خریداری شد که از این میزان  108ته وی اضافه کرد: پارسال گذش
  .بدست آمد

هزار و  25رئیس سازمان چای کشور یادآور شد: اکنون سطح زیرکشت باغات شمال کشور  هزار  50هکتار است و بیش از  200

 .چایکار در این عرصه فعالند
 85هزارتن آن از محل تولید داخل و  25هزارتن است که حدود  110چای مصرفی کشور بیش از به گزارش ایرنا، نیاز ساالنه 

  .هزارتن از محل واردات تامین می شود
 .بر اساس تصمیم دولت، صادرات چای وارداتی به دلیل آنکه با ارز رسمی وارد کشور می شود، ممنوع است

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

خبرگزاری فارس  – 2/8/1397تاریخ :   

 ایران پنجمین واردکننده سویا از آمریکا شد 
که چین از ماه جوالی بر واردات سویا از آمریکا تعرفه وضع کرده، ایران به آمار وزارت کشاورزی آمریکا نشان داد از زمانی

تبدیل شده است پنجمین واردکننده سویا از آمریکا .  
الملل فارس، آمار وزارت کشاورزی آمریکا نشان داد از ماه جوالی )تیرماهبه گزارش گروه اقتصاد بین محموله سویای  11 (

برابر مدت مشابه سال گذشته است. بر  5رسد، روانه ایران شده است. این رقم تن می  602هزار و  750آمریکایی که در مجموع به 
تن بوده است 348هزار و  166ماه آگوست نیز  31ماه منتهی به  9های تایید شده در ار دفتر آمار آمریکا، ارسالاساس آخرین آم . 

 روند واردات سویا از آمریکا
که چین از ماه جوالی بر واردات سویا از آمریکا تعرفه وضع کرده، بررسی آمارهای وزارت کشاورزی آمریکا نشان داد از زمانی

جمین واردکننده سویا از آمریکا تبدیل شده استایران به پن . 
های تجاری آمریکا که در ماه آگوست )مرداد( علیه ایران اعالم شد کاالهای کشاورزی را مستثنی کرده استتحریم . 

تولیدکننده  هایها از ایالتپی بوده است. این محمولهسیسیمحموله سویای به مقصد ایران از منطقه صادراتی می 11ده محموله از 
بر اکنون در حال انتقال این کشتی فله 3پی انتقال داده شده است. سیسیسویا در قلب آمریکا با قطار یا قایق به پایین رودخانه می

ها به ایران هستندمحموله . 
 .ایران از ماه جوالی به همراه مصر به پنجمین واردکننده سویا از امریکا تبدیل شده است

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

خبرگزاری فارس  – ۵/8/1397تاریخ :   

 صادرات گوشت مرغ امکانپذیر شد 

  .مدیرکل دفتر صادرات گمرک از لغو ممنوعیت صادرات گوشت مرغ خبر داد
ممنوعیت صادرات گوشت مرغ خبر  به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک از لغو

 .داد
/ 25مورخ  254/ 97/  901500و  97/ 06/ 21مورخ  206/ 97/ 741500های شماره در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعالم  97/ 07/ 26مورخ  60/ 198047به پیوست تصویرنامه شماره  97/ 07
باشددرات گوشت مرغ و احشاء آن اعم از سرد، گرم و منجمد بالمانع میدارد: صامی .  

  .لذا شایسته است مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند
پا و پنجه مرغ آزاد است مهر به گمرکات اجرایی کشور ابالغ کرد صرفا صادرات 25گمرک ایران در بخشنامه ای در  پیش از این . 

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

خبرگزاری فارس  – 4/8/1397تاریخ :   

 صادرات پا و پنجه مرغ آزادشد 
گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی کشور اعالم کرد: صرفا صادرات پا و پنجه مرغ آزاد است و ممنوعیت 

  .صادرات مرغ زنده و گوشت مرغ همچنان پا برجاست
شهریور مبنی بر  21ای به تمام گمرکات اجرایی کشور با اشاره به بخشنامه گمرک ایران در بخشنامهبه گزارش خبرگزاری فارس،

مهر رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و معاون  23با توجه به بخشنامه  :ممنوعیت صادرات مرغ زنده و گوشت مرغ، اعالم کرد

پا و پنجه مرغ مشمول این ممنوعیت نیست« صرفا» وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات  
 

. 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970804000445/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول آبان 

 

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

 صادرات و واردات 
 

خبرگزاری فارس  – 4/8/1397تاریخ :   

 تولید پسته کاهش یافت/صادرات افزایشی شد 
97ای صادرات محصول پسته در نیمه نخست سالآمار مقایسه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیانگر رشد  

  .صادرات این محصول است
بر اساس آمار اعالم شده از سوی دفتر خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران؛  گزارش به

میلیون دالر صادر شد  28به ارزش  96هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی، محصول پسته در فروردین سال 
میلیون دالر رسید 33به  درصد رشد 5با  97که این مقدار در فروردین سال  . 

کاهش داشت، های اردیبهشت و خرداد سال جاری نسبت به ماههای مشابه سال قبل هبا توجه به اینکه صادرات پسته در ما
صادرکنندگان این محصول با توجه به تعهدات قبلی و با وجود مشکالت فعلی و پیش رو برای تدارک محصول صادراتی، این 

نشان  96میلیون دالری تیر ماه سال  30میلیون دالر صادر شد که در مقایسه با ارزش  49سال جاری به ارزش محصول در تیر ماه 
درصدی بود 63دهندۀ افزایش  . 

ای که از مقایسه صادرات در مرداد ماه های مرداد و شهریور ادامه یافت به گونهسیر صعودی صادرات محصول پستۀ ایران در ماه
درصد ثبت شد و  83، افزایشی برابر با 96میلیون دالر صادرات مرداد ماه سال  24میلیون دالر نسبت به  44امسال با ارزش 

میلیون دالر صادرات  21میلیون دالر صورت گرفت تا در مقایسه با  40همچنین در شهریور ماه سال جاری نیز صادرات با ارزش 
، رشد 96شهریور سال   .درصدی صادرات پسته رقم خورد 90

اگر چه پیش بینی ها در سال جاری نشاندهنده کاهش معنی داری در میزان رقم تولید پسته است، لیکن ضروری است با هدف حمایت 
های اجرایی ذیربط و بخش خصوصی، ساز و کاری به که با تعامل دستگاهواقعی از تولید و صادرات این محصول ترتیبی اتخاذ شود

بینی و اجرایی د غیر حرفه ای و غیر متخصص در امر صادرات این محصول در شرایط فعلی پیشمنظور جلوگیری از فعالیت افرا
 .شود

 لینک خبر 
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 صادارت و واردات 

 
خبرگزاری فارس  – 4/8/1397تاریخ :   

 

میلیون تن خرما در کشور تولید می شود/جایگاه دوم ایران در تولید و پنجم در صادرات خرما یک و دو دهم   
مدیرکل دفتر امورمیوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی با بیان انیکه ایران جایگاه دوم تولید و پنجم صاردات 

هزار تن برسد 23۶به یک میلیون و  97ر سال خرما در جهان دارد، گفت: پیش بینی می شود تولید خرما د .  
مدیر کل دفتر امور میوه های گرمسیری و خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی؛  به گزارش 

ای هر نفر در کیلوگرم خرما بر 7تا  ۵با توجه به مصرف سرانه  :گفت نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی با اعالم این مطلب

۵۶0کشور نزدیک به   .هزار تن از این میزان تولید در داخل مصرف می شود 
 8۵میلیون دالر به  249هزار تن خرما به ارزش  2۵0مسعود لطیفیان درباره صادرات این محصول اظهار داشت: سال گذشته 

 .کشور جهان صادر شد
هزار تن در سال  ۵70ای انجام شده و فرهنگ سازی به یک میلیون و وی برآورد کرد که تولید خرمای ایران با برنامه ریزی ه

برسد 1400 . 
هزار تن افزایش  9۶0کیلوگرم برای هر نفر در سال برسانیم، مصرف داخلی به  12لطیفیان افزود: اگر سرانه مصرف خرما را به 

 .خواهد یافت
هزار تن برسد 287درصدی به حدود  1۵صادرات خرما با افزایش  1400وی همچنین پیش بینی کرد در سال  . 

مدیرکل دفتر امورمیوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی با بیان این که ایران به لحاظ تولید و سطح زیر کشت 
ین درصد کل صادرات ا11.3خرما در رتبه دوم و سوم و از نظر صادرات رتبه پنجم جهان را به خود اختصاص داده است، گفت: 

 .محصول به جهان را ایران انجام می دهد
 13درصد، فارس  14درصد، بوشهر و کرمان هر کدام  1۵درصد کل تولید، سیستان و بلوچستان  18وی ادامه داد: جنوب کرمان با 

درصد از استان های برتر تولید خرما هستند 12درصد، خوزستان و هرمزگان هر کدام با  . 
ای توسعه صادرات و تولید خرمای با کیفیت، روش های سنتی تولید باید کنار گذاشته شود، اظهار داشت: لطیفیان با بیان این که بر

برای تولید خرما در دنیا روش های استاندارد وجود دارد و تولید ما باید بر اساس این استانداردها از جمله یوروگپ و خرمای 
 .ارگانیک صورت گیرد

18درصد خرمای کشور را با استاندارد یوروگپ و  ۶1اریم که ما این توانایی را د :وی افزود درصد دیگر را با استاندارد ارگانیک  

 .تولید کنیم
 

 لینک خبر 
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 ایرنا  – ۶/8/1397تاریخ : 

گوشت مرغ، تنظیم بازار داخلی را بر هم نمی زند صادرات  

هزار تن گوشت مرغ  4۰۰میلیون و  2امور تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به تولید معاون 

 .در کشور، صادرات جزیی این محصول تنظیم بازار داخلی را با مشکل روبرو نمی کند

« خوراک دام  گذاری و تجاری در صنعتمعرفی ظرفیت های سرمایه»عصر یکشنبه در حاشیه نخستین نشست « مرتضی رضایی

در پاسخ به خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با توجه به رقم جزیی صادرات، برنامه الزم را داریم و اجازه افزایش بی محابای « ایران
  .قیمت را نمی دهیم

اده شودوی ادامه داد: با توجه به نوسان نرخ ارز، اکنون صادرات یک ارزش بسیار مناسب برای کشور است که باید از آن استف . 
رضایی تصریح کرد: اگر کنترل در بازار داخلی وجود داشته باشد، شاهد تغییرات قیمتی نخواهیم بود و نگرانی در این زمینه وجود 

  .ندارد
وی اعالم کرد هنوز صدور گوشت مرغ آغاز نشده است اما طبق برنامه تالش داریم شرکت های توانمند تولیدکننده به صادرات دست 

  .بزنند
 .به گفته وی، طبق برنامه ریزی، باید ابتدا افزایش تولید اتفاق بیفتد تا به کمبود بازار داخلی منجر نشود

70این مقام وزارت جهاد کشاورزی یادآوری کرد: در بهترین دوره ها سالیانه بیش از  هزار تن صادرات گوشت مرغ داشتیم که  
  .رقمی جزیی از تولید به شمار می رود

سال گذشته برای تنظیم بازار داخلی، صادرات این محصول متوقف شده بود 2ی، در به گفته و . 
هزار تن گوشت مرغ در ایران تولید و عرضه می شود که تامین کننده نیاز  300میلیون و  2به گزارش ایرنا، طبق آمارها هر سال 

ز داخلی آن به کشورهای هدف صادر می شد اما با هزار تن مرغ مازاد بر نیا 100داخلی است؛ در سال های گذشته سالیانه تا 
 .ممنوعیت صدور این محصول، بازارهای خارجی از دست رفت

یکشنبه( به درخواست وزیر جهادکشاورزی و دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه رفع ممنوعیت صادرات )دیروز 

ایران ابالغ شد گوشت مرغ سرد، گرم و منجمد و احشای آن به گمرک جمهوری اسالمی .  
عصر دوشنبه در اتاق بازرگانی، « گذاری و تجاری در صنعت خوراک دام ایرانمعرفی ظرفیت های سرمایه»نخستین نشست 

  .صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد
معرفی اقتصاد ایران بویژه رونمایی شد که به زبان انگلیسی نوشته شده و به « بازار خوراک دام ایران»در حاشیه این نشست، کتاب 

 .کشاورزی و دامپروری آن پرداخته است
 

 لینک خبر 
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ایرنا  – 3/8/197تاریخ :   

 ایران جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار به آذربایجان صادر می کند
شرکت ایرانی برای واردات  دو با توافق از آذربایجان، جمهوری غذایی امنیت دولتی موسسه – ایرنا –باکو 

 .جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار به این کشور خبر داد

امور مربوط به تطبیق محصوالت دامپروری و  :به گزارش ایرنا ، این موسسه دولتی جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه گزارش داد 

وارداتی از کشورهای خارجی با استانداردهای امنیت غذایی کشور آذربایجان انجام شده استمرغداری   . 
بر اساس این گزارش ، توافقنامه واردات محصوالت دامپروری و مرغداری از ایران در حاشیه اجالس اخیر سازمان همکاری 

 .اقتصادی ) اکو ( که در تهران برگزار شد، امضا شده بود
شرکت مجتمع پرورش مرغ ناب » سسه دولتی امنیت غذایی جمهوری آذربایجان در قالب این همکاری ظرفیت هایکارشناسان مو
مجتمع »را از نظر مطابقت به استانداردهای امنیت غذایی بررسی کرده و در حال حاضر اقدامات مشابه را در « شمال گیالن 

می دهندادامه « دامداری کشت و صنعت و دامپروری آذر نگین تبریز  .  
 

 لینک خبر 
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 تاریخ : 1397/8/6 – ایرنا 

 آزادسازی صادرات مرغ تاثیری بر نرخ آن در بازار داخلی ندارد

ایران از رفع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ  رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی -ایرنا -تهران

استقبال کرد و گفت: ممنوعیت صادرات گوشت مرغ به شرط تامین بازار داخلی رفع شده است و این کار 

 .تاثیری بر قیمت گذاری آن در بازار مصرف ندارد
مرغ به دلیل اهمیت صادرات به گزارش ایرنا، وزیر جهادکشاورزی هفتم مهرماه امسال خواستار لغو ممنوعیت صادرات گوشت 

مازاد مصرف داخلی این محصول و پایداری تولید شد و پس از آن وزیر سابق صنعت معدن و تجارت در بخشنامه ای رفع ممنوعیت 
 .از صادرات گوشت مرغ و احشاء آن اعم از سرد، منجمد و گرم را ابالغ کرد که از ابتدای آبان ماه اجرایی شده است

نامه وزارت جهاد کشاورزی متعهد شده است تا با پایش بازار به محض بروز نشانه های افزایش بی رویه صادرات بر اساس این بخش
 .مرغ پیشنهاد ممنوعیت صادرات یا محدودیت همراه با مجوز صادرات مرغ را اعالم کند

« ر اقتصادی ایرنا درباره رفع رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران در گفت و گو با خبرنگا« محمد یوسفی

ممنوعیت صادرات گوشت مرغ و اثر آن بر بازار مصرف و تولید اظهار داشت: اکنون صنعت طیور با کمبود جدی دان برای تولید 
 .جوجه و مرغ گوشتی مواجه است که می تواند در صادرات این محصول اثرگذار باشد

دلیل پایین بودن نرخ ارز در کشور صادرات گوشت مرغ به کشورهای هدف  وی روز یکشنبه اظهار داشت: در سال های گذشته به
چندان به صرفه نبود، اما اکنون با توجه به افزایش نرخ ارز صادرات این محصول می تواند عالوه بر توجیح اقتصادی برای 

 .تولیدکنندگان و صادرکنندگان بازار رقابتی برای ما ایجاد کند
تاکنون صادرات گوشت مرغ به دلیل شیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان که منجر به کاهش  95اخر سال یوسفی اظهار داشت: از او

 .تولید و افزایش قیمت این محصول در بازار داخلی شده بود، با ممنوعیت مواجه شد
95به گفته وی، در آن زمان )اواخر سال  مال این ممنوعیت هزار تن در سال بود که اع 100میزان صادرات مرغ از ایران  (

 .صادراتی منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی شد
رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی تصریح کرد: اکنون کمبودی در تامین بازار گوشت مرغ نداریم، اما با مشکل جدی 

جه یک روزه و گوشت مرغ می شودتامین دان در کشور مواجه هستیم که اگر این روند ادامه یابد، منجر به کاهش تولید جو . 
این فعال صنعت طیور گفت: در چنین شرایطی تولیدکنندگان تنها قادر به تامین بازار داخلی خواهند بود و انتظار نمی رود واحدهای 

 .پرورش دهنده بتوانند مازاد تولید برای صادرات داشته باشند
ر غیر این صورت تولیدکنندگان و صادرکنندگان متضرر خواهند شدیوسفی براین باور است که باید صادرات استمرار یابد د . 

این مقام صنفی با بیان اینکه ذخایر دان شرکت پشتیبانی امور دام نیز کافی نیست، اظهار داشت: برنامه ریزی برای تولید گوشت مرغ 
ان حداقل برای یک دوره تولید، دان ذخیره بازار داخلی و صادراتی نیازمند داشتن ذخایر کافی دان است به طوری که باید مرغدار

 .داشته باشند
وی ادامه داد: الزم است شرکت پشتیبانی امور دام نیز حداقل سه ماه ذخیره دان واحدهای تولیدی طیور از جمله مرغداری های 

 .گوشتی، تخم گذار، مادر و اجداد را در اختیار داشته باشد
افزایش نرخ کرایه حمل و نقل را در توزیع نشدن دان در استان ها موثر دانست و گفت:  یوسفی دست از کار کشیدن کامیونداران و

تومانی بابت  200تومان است که با احتساب کرایه حمل  1200تومان و ذرت  2500اکنون قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در بندر 
تومان تمام می شود 1400رت تومان و ذ 2700هر کیلوگرم از این اقالم، بهای هر کیلو کنجاله سویا  . 

تومان بود 100به گفته وی، این درحالیست که پیش از این قیمت حمل هر کیلوگرم ذرت و کنجاله سویا  . 
 

 کشتی های حامل دان منتظر تخصیص ارز دولتی هستند **
لو گرفته اند اما به دلیل این مقام صنفی اظهار داشت: اکنون برخی کشتی های حمل نهاده های دام و طیور در بنادر کشور په

 .تخصیص نیافتن ارز هنوز کاالها ترخیص نشده اند که به استان ها ارسال شود که در کمبود این محصوالت تاثیرگذار است
 .وی افزود: رفع مشکل تامین دان در کشور به ثبت سفارش، تخصیص ارز و انتقال ارز به موقع بستگی دارد

هزارتومان عنوان کرد و افزود: طبق  10تا  9500وشت مرغ برای مصرف کنندگان را بین یوسفی قیمت واقعی هر کیلوگرم گ
تومان تعیین شده بود که به دلیل کارشناسی نبودن نرخ تنظیم بازاری  8170مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ 
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 .این قیمت ها عملیاتی نشد
ط فعلی مناسب عنوان کرد و گفت: در صورت تامین دان مورد نیاز واحدهای وی وضعیت تولید جوجه یک روزه را در شرای

درصد بیش از تولید فعلی، تولید داشته باشند 30پرورشی جوجه یک روزه می توانند  . 
 

میلیون تن گوشت مرغ را دارد 3ایران ظرفیت تولید سالی  **  
میلیون تن آن در مبادالت تجاری قرار می  10نزدیک به  میلیون تن گوشت مرغ در سطح جهان تولید می شود که 100سالیانه 

هزار تن و عربستان  640گیرد؛ از این رقم حدود سه میلیون تن آن به مصرف همسایگان ایران می رسد؛ عراق هر سال بیش از 
میلیون تن گوشت مرغ را دارد 3هزار تن مرغ وارد می کنند، درحالی که ایران ظرفیت تولید نزدیک  800 . 

هزار تن گوشت مرغ در ایران تولید و عرضه می شود که تامین کننده نیاز داخلی است؛ در  300میلیون و  2بق آمارها سالیانه ط
هزار تن مرغ مازاد بر نیاز داخلی آن به کشورهای هدف صادر می شد 100سالهای اخیر ساالنه  . 

ولید داخل و کاالهای اساسی را در دستور کار قرار داد و اقدام به پس از بروز نوسان های ارزی در ابتدای امسال، دولت حمایت از ت
تومانی برای نهاده های تولید از جمله کنجاله سویا، ذرت کرد اما با این وجود، دست اندرکاران  4200تخصیص ارز یارانه ای 

ار داده استصنعت طیور می گویند افزایش هزینه های تمام شده تولید، قیمت گوشت مرغ را تحت تاثیر قر . 
به همین دلیل با اینکه در مردادماه امسال ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ را برای مصرف کنندگان هشت 

تومان تعیین کرد، اما این محصول در ماه های گذشته نه فقط با نرخ مصوب عرضه نشد بلکه بهای آن در خرده  175هزار و 
هزار تومان رسید 11تا  10بین فروشی ها به هر کیلوگرم  . 

 9300تومان، عمده فروشی  9100اتحادیه صنف مرغ و ماهی نیز امروز )یکشنبه( قیمت هر کیلوگرم مرغ در محل کشتارگاه 
تومان اعالم کرد 200هزارو  10تومان و خرده فروشی  8750تومان، میدان بهمن  . 

نی امور دام کشور درباره تامین نهاده های صنعت طیور به ایرنا گفته مدیرعامل شرکت پشتیبا« حمید ورناصری»چندی پیش نیز 
کشتی حامل نهاده های دام و طیور در راه رسیدن به کشور است که چند محموله آن به بندر امام خمینی )ره( رسیده که پس  17بود، 

 .از تخلیه برای توزیع به سرعت به استان ها ارسال می شود
نعت دام و طیور اطمینان داد که هیچ کمبودی در تامین ذرت، کنجاله سویا و جو نباشدوی به دست اندرکاران ص . 

هزار تن نهاده طیور کنجاله سویا، ذرت و جو با قیمت های مصوب هر کیلوگرم ذرت یک  400میلیون و  2به گفته وی، تاکنون 
تومان در استان ها در حال توزیع است 180تومان و جو یک هزار و  200هزار و  2تومان، کنجاله سویا  150هزار و  . 

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

ایرانا – 2/8/1397تاریخ :   

 گمرک رسمی صادرات زرشک در خراسان جنوبی راه اندازی می شود
میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: گمرک معاون مدیرکل دفتر  -ایرنا  -بیرجند 

رسمی صادرات زرشک برای جلوگیری از صادرات چمدانی این محصول در استان مرزی خراسان جنوبی 

 .راه اندازی می شود
افزود: با راه به گزارش ایرنا داود حبیبی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از باغ های زرشک خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران 

  .اندازی این گمرک به عنوان مبدا صادراتی، محصول زرشک جایگاه واقعی خود را در صادرات پیدا خواهد کرد
هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از محصول زرشک ارتزاق می کنند که با توسعه  50وی گفت: در حال حاضر حدود 

فراد نیز برداشته می شودصادرات گام مهمی برای افزایش درآمد این ا .  
تن صادرات زرشک به عمده کشورهای حاشیه خلیج فارس، اتحادیه اروپا و روسیه انجام شد اما  356وی بیان کرد: سال گذشته 

  .صادرات خیلی بیشتر از این میزان است که به صورت چمدانی خارج می شود لذا آمار دقیقی از صادرات در دسترس نیست
درصد سطح زیر کشت زرشک کشور مربوط  98فتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: معاون مدیرکل د

درصد مربوط به استان های خراسان رضوی، کرمان و یزد است 2به خراسان جنوبی و  .  
د در واحد سطح را وی اظهار داشت: معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی تالش دارد عملکر

هکتار و سطح اصالح  500افزایش دهد و در راستای اجرای برنامه ششم توسعه در محصول زرشک، سطح توسعه باغ ها به میزان 

هزار اصله نهال پیش بینی شده است 968و نوسازی به میزان پنج هزار هکتار برنامه ریزی شده که از این میزان  .  
شیب دار را یکی از برنامه های معاونت باغبانی عنوان کرد و گفت: در این زمینه محصول زرشک حبیبی توسعه باغات در اراضی 

  .و عناب خراسان جنوبی به صورت ویژه در توسعه باغات دیده شده است
 وی افزود: با پیگیری هایی که انجام شد معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد هزینه های نهال زرشک را در

درصد پرداخت کرده و نهال رایگان در اختیار باغداران قرار دهد 100اراضی شیب دار به صورت  .  
وی درباره آفت زنگ زرشک گفت: در تالشیم تا پیک پرواز زنبور خوشه خوار زرشک را پیدا کنیم همچنین سموم موردنیاز و نهاده 

درصد تامین خواهد شد 10ه زیر ها در قالب تامین مکانیزاسیون دیده شده که به صورت یاران .  
معاون مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه های وزارتخانه برای محصول زرشک 

گفت: جایگزین شدن روش های سنتی از مرحله کاشت، داشت و برداشت یکی از این برنامه هاست تا بتوان روش های علمی و 
ق با استانداردهای بین المللی را در مزارع زرشک به ویژه استان خراسان جنوبی انجام داداصولی مطاب .  

وی هرس علمی و اصولی برای افزایش باردهی و کیفیت محصول را از دیگر برنامه ها دانست و گفت: در این زمینه محققان و 
  .کارشناسان وزارت جهاد در حال فعالیت هستند

ش بینی های الزم برای تکثیر نهال زرشک از طریق آزمایشگاه های کشت بافت در حال انجام است ادامه داد: وی با بیان اینکه پی
بهینه سازی روش های تکثیر برای جلوگیری از انتشار آلودگی های احتمالی نهال و احداث نهالستان های زرشک و عناب در سطح 

  .کشور از دیگر برنامه های وزارتخانه است
ت: ایجاد ایستگاه تحقیقاتی به منظور شناسایی و بررسی ارقام تجاری و روش های تکثیر از دیگر برنامه هاست که در حبیبی گف

  .صورت تامین اعتبار یک ایستگاه تحقیقاتی مخصوص زرشک و عناب در خراسان جنوبی راه اندازی خواهد شد
شک و ایجاد بارگاه های بهداشتی زرشک خبر داد و افزود: وی از حمایت و مساعدت در تهیه خط کامل دستگاه های فرآوری زر

  .متاسفانه در حال حاضر بارگاه های بهداشتی زرشک در کشور به ویژه خراسان جنوبی بسیار کم است
هکتار زمین  50حبیبی از ایجاد شهرک صنعتی مخصوص زرشک در بیرجند مرکز خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در این راستا 

بع طبیعی تحویل گرفته شده و سایر ملزومات توسط شرکت شهرک های صنعتی در حال برنامه ریزی استتوسط منا .  
وی بررسی و تعیین مناسب ترین روش های حمل، نگهداری و فرآوری های زرشک داخل و خارج از کشور و تشکیل تعاونی های 

ر و ساماندهی قیمت زرشک و عناب را از دیگر برنامه های تولید و عرضه زرشک به منظور ساماندهی تولیدکنندگان، تنظیم بازا
  .وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

 200معاون مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی سرانه مصرف زرشک برای هر فرد در کشور را 
رایه راه های معرفی این محصول در بازار گرم اعالم کرد و گفت: برای شناساندن خواص غذایی، دارویی و مصارف زرشک و ا
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  .جهانی در تالش هستیم
وی اظهار داشت: تسهیالت پرداختی به شاغالن و متخصصان بخش کشاورزی در قالب پروژه های زودبازده و تسهیالت ارزان 

  .قیمت و بلندمدت برای ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی امسال افزایش می یابد
تا  25ی هر کیلوگرم زرشک خشک برای کشاورز به صورت عمده فروشی حبیبی گفت: قیمت داخل هزار تومان و در بازار  30

هزار تومان است 40تا  35خرده فروشی  .  
دالر اعالم کرد و افزود: بیشترین رقم های زرشک کشور از نوع بی دانه است که  4.7وی ارزش صادراتی هر کیلوگرم زرشک را 

ت دارد و اگر به صورت برند خاص صادر شود بدون شک قیمت ها باالتر خواهد رفتبیشترین قیمت را در صادرا .  
درصد زرشک دنیا مربوط به ایران  98معاون مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه 

  .است گفت: کشورهای چین و آمریکا نیز در سطح وسیع در حال کشت زرشک هستند
ی در ارتباط با دستگاه برداشت زرشک گفت: دستگاه هایی که اکنون در بازار وجود دارد به دلیل ریزش فراوان مورد تایید نیست و و

 محققان در حال بررسی هستند تا به کمک مکانیزاسیون دستگاه های مخصوص زرشک را راه اندازی کنند
 
 
 

 
  .لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 3/8/1397تاریخ : 

  هزارتومان رسید ۱۰۰اختصاص ارز یارانه ای به واردات روغن زیتون/قیمت هر شیشه روغن زیتون به باالی 
تومانی اختصاص یافت 4200گفت:با توجه به پیگیری انجمن زیتون، به واردات روغن زیتون ارز  عضو شورای ملی زیتون .  

، با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی نادر جاللت عضو شورای ملی زیتون در گفتگو با خبرنگار

اشاره به اینکه واردات روغن زیتون جزء گروه کاالهای یک قرار گرفت، اظهار کرد: با توجه به پیگیری انجمن زیتون، به واردات 
متی کشور تومانی اختصاص یافت چراکه قرار دادن آن جزء واردات کاالهای لوکس ضربه مهلکی به سال 4200روغن زیتون ارز 

کردوارد می . 
به گفته وی با توجه به قرار دادن واردات روغن زیتون جزء گروه کاالهای یک، باید منتظر ماند و دید که آیا اختصاص ارز از سوی 

 دولت صورت می گیرد یا خیر؟
سزایی دارد و این جاللت ادامه داد: باوجود آنکه مصرف روغن زیتون در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی تاثیر ب

در دنیا اثبات شده است، از این رو وجود این محصول در هر سفره غذایی یک ضرورت به شمار می رود  موضوع . 
درصدی تولید زیتون در راه است/ زنگ خطر حذف روغن زیتون از سفره خانوار به صدا درآمد 50بیشتر بخوانید: کاهش   

آنکه سرانه مصرف روغن زیتون در ایران به  این مقام مسئول با انتقاد از سرانه پایین روغن زیتون در کشور بیان کرد: علی رغم
است، از این رو اختصاص ارز آزاد و قرار دادن آن جزء گروه کاالهای لوکس منجر به کاهش بیش از پیش  گرم 200ازای هر نفر 

 .این محصول از سبد خانوار می شود
هزارتومان در فروشگاه ها اعالم کرد و گفت: اختصاص ارز یارانه ای به  100وی در پایان قیمت هر شیشه روغن زیتون را باالی 

واردات روغن زیتون در تعدیل قیمت این محصول تاثیر بسزایی دارد چرا که هم اکنون به سبب شرایط اقتصادی کشور و کاهش 
 .قدرت خرید خانوار امکان آن نیز وجود ندارد

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

ایرنا  – 2/8/1397تاریخ :   

درصد رشد کرد ۵۰برابر و کفش بیش از  2صادرات سبزیجات حدود   
گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: در نیمه نخست امسال  -ایرنا -تهران میلیون دالر انواع  438

درصد و  98نخست سال گذشته میلیون دالر کفش صادر شد که به ترتیب نسبت به نیمه  62سبزیجات و 

درصد رشد داشت ۵4 . 

تن کاال رسید که در مقایسه با  644میلیون و  56به گزارش ایرنا، در نیمه نخست امسال مجموع صادرات غیرنفتی کشور به بیش از 

 وارد کشور شد تن کاال 220میلیون و  16درصد کاهش نشان می دهد؛ همچنین در این مدت  3.27مدت مشابه پارسال از نظر وزنی 
درصد کم شد 9.3که نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ وزنی  . 

میلیارد و  22میلیارد دالر کاال از ایران صادر و در مقابل  23ماه نخست امسال در مجموع بیش از  6همچنین از نظر ارزشی، در 
ثبت شود میلیون دالری 940میلیون دالر کاال وارد کشور شد تا تراز تجاری مثت  182 . 

برابری صادرات سبزیجات 2رشد نزدیک  **  
های زیرخاکی خوراکی هزار تن انواع سبزیجات، نباتات، ریشه و غده 116گمرک اعالم کرد که در نیمه نخست امسال یک میلیون و 

دت مشابه سال گذشته میلیون دالر برای کشورمان ارزآوری به همراه داشته است؛ این رقم نسبت به م 438صادر شده که به میزان 
درصد افزایش را نشان می دهد 98 .  

میلیون دالر صادر شده بود 221هزار تن انواع سبزیجات به ارزش  732ماهه نخست سال گذشته،  6براساس این گزارش در  . 
درصد بیشتر شد  54صادرات کفش  **  

یون دالر در نیمه نخست امسال از کشور صادر شد میل 62تن انواع کفش به ارزش  402هزار و  13همچنین گمرک اعالم کرد که 
درصدی از حیث ارزش است 54درصدی از نظر وزنی و  3که بیانگر رشد  . 

میلیون دالر صادر  40تن کفش، گتر و اشیا همانند به ارزش  728براساس گزارش گمرک در مدت مشابه سال گذشته، هفت هزار و 
  .شده بود

حمایتی از تولید و صادرات، به تازگی بسته ضد تحریمی برای حمایت از صادرات را رونمایی کرده  گمرک ایران در تازه ترین اقدام
 17است که بر اساس آن تسهیالت گمرکی برای ورود موقت کاال و استرداد حقوق ورودی با هدف حمایت از تولید و صادرات در 

یار واحدهای تولیدی برای صادرات قرار می دهدبند افزایش یافته است که این اقدام تسهیالت بیشتری را در اخت .  
با الکترونیکی شدن مراحل مختلف تشریفات صادرات کاال در گمرک، عملیات صادرات در بستر الکترونیکی و به صورت 

محل گیرد. صادرکننده پس از اظهار کاالی خود به صورت الکترونیکی، از گمرک درخواست ارزیابی کاال در دوراظهاری انجام می
پذیرد. همچنین در صورت نیاز به مجوزهای موردی را می کند و بدون مراجعه حضوری، مراحل تشریفات صادرات انجام می

شودمراحل انجام کار از طریق پنجره واحد مجازی انجام می . 
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

ایرنا  – 1/8/1397تاریخ :   

 هزار کیلوگرم گیاهان دارویی امسال صادر شد 877
رئیس گروه گیاهان دارویی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: در شش  -ایرنا -سمنان

کیلوگرم گیاهان دارویی از محصوالت فرعی جنگلی و مرتعی به خارج  6۳2هزار و  877ماهه اول امسال 

صادر شده است از کشور . 

مهدی عماد عصر سه شنبه در گفت و گو با ایرنا در حاشیه بازید از رویشگاه گیاهان دارویی در استان سمنان، افزود: قارچ ترافل، 
کتیرا خرمنی، آنغوزه تلخ و شیرین ، بوته گاوزبان و گل آن، باریجه، کاپاریس، آویشن و اسفناج وحشی از جمله گیاهان دارویی 

کشور استصادراتی  .  
هزار کیلو گرم قارچ، پنج هزار کیلو گرم  250هزار کیلو گرم گیاه کاپاریس،  15وی ادامه داد: در شش ماهه اول امسال در حدود 

هزار کیلو گرم کتیرا به خارج از کشور صادر و موجب ارز آوری شد 30هزار کیلو گرم اسفناج وحشی و  10آویشن،  .  
کیلو گرم از انواع گیاهان دارویی به خارج از کشورصادر شده بود 699هزار و  337ک میلیون و وی اظهار داشت: سال گذشته ی .  

هزار  400هزار کیلو گرم از انواع گیاهان دارویی در وسعت حدود  920عماد تصریح کرد: سال گذشته در حدود یک میلیون و 
گیراستهکتار از اراضی مرتعی کشور برداشت شد که این میزان برداشت چشم .  

وی اضافه کرد: تجاری سازی گیاهان دارویی در دستور کار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار دارد و اکنون این 
  .طرح در حال طی کردن روند اداری است

ی اروپایی صادر می وی یادآور شد: گیاه دارویی باریجه به منظور عطر سازی به فرانسه، کتیرا به کشور آلمان و قارچ به کشورها
  .شود و کشورهای حوزه خلیج فارس و هند از دیگر بازارهای فروش گیاهان دارویی ایران هستند

رئیس گروه گیاهان دارویی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: گیاهان دارویی نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی 
خشکسالی در کشور توسعه کشت گیاهان دارویی راهبردی برای مقابله با خشکسالی  و بهبود معیشت جوامع محلی دارد و با توجه

  .است
هزار میلیارد  40تا  30هزار میلیارد لایر برآورد شده است که  70به گزارش ایرنا، به گفته کارشناسان گردش مالی گیاهان دارویی 

و دارویی کشور است لایر آن در بخش صادرات بوده و مابقی این درآمد در صنایع غذایی .  
درصد در سامانه کارا عرضه شد و امسال نیز با نرخ  6سال گذشته تسهیالت گیاهان دارویی هفت هزار میلیارد لایر بود که با سود 

درصد پرداخت می شود 10 .  
 

 لینک خبر
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 صنایع غذایی
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 عسل
 

 خبرگزاری فارس – 7/8/1397تاریخ : 

اندازی شد سامانه ثبت اطالعات زنبورداران راه  

ا ندازی سامانه ثبت اطالعات زنبورداران خبر دادمدیرعامل صندوق زنبورداران کشوراز راه .  
 

نشست با مدیرعامل صندوق زنبورداران قندالی در  سازمان امور عشایر ایران، کرمعلی به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از
های عشایری عمدتا تامین نهاده دامی بوده و کمتر وارد اظهار داشت: فعالیت تشکل های دوجانبهکشور به منظور بررسی همکاری

اندای شدههای توسعهبحث . 
ی سوق دهند، افزود: گردش و فرایند کار اهای توسعههای خود را به سمت فعالیتهای عشایری باید فعالیتوی با بیان این که تشکل

ها در قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید و عرضه و فروش محصوالت در بازار بسیار مهم استتشکل . 
قندالی با اشاره به اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز در مناطق عشایری، گفت: در طرح زنجیره تولید گوشت قرمز مشکلی در 

نداریم اما در پیش از تولید )اصالح نژاد( و همچنین بعد از تولید مشکالتی وجود دارد که باید برطرف کنیمزمان تولید  . 
رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان این که ورود به بازارهای جهانی بسیار مهم است، ابراز داشت: برندسازی نقش بسیار خوبی 

 .در عرضه و فروش تولیدات و محصوالت دارد
های این صندوق گفت: سرمایه بانکی پور مدیرعامل صندوق زنبورداران کشور نیز در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیت

هزار عضو در سراسر کشور فعالیت  74اتحادیه و تعاونی زنبورداری با  2۵0میلیارد تومان است و  20صندوق زنبورداران کشور
کنندمی . 

رویکرد ما یک  ای است، افزود:درصد آن عسل تغذیه 80تا  70هزار تن است که  84ید عسل در ایران وی با بیان اینکه میزان تول
یکی از کارهای ما تسهیل حضور زنبورداران و تولیدکنندگان عسل در بازارهای جهانی و رویدادهای  ای است؛رویکرد توسعه

ایم که همه تولیدکنندگان و فروشندگان در آن جا حضور دارند و ردهالمللی است که در این راستا سامانه مبادالت کاال ایجاد کبین
دهندخدمات خود را ارائه می . 

برداران و ارائه خدمات به آنان ای نیز برای ثبت آمار و اطالعات بهرهمدیرعامل صندوق زنبورداران کشور خاطرنشان کرد: سامانه
اندازی شده استن راهها و زنبوردارابندی تشکلو همچنین شناسایی و رتبه . 

 
 لینک خبر 
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی
 

 ایرنا  – 7/8/1397تاریخ : 

ظلم شده است کارشناس: در حق گیاهان دارویی ایران یک  

کارشناس بخش تولید و فرآوری دفتر طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حق گیاهان دارویی  -ایرنا -مشهد
دارویی' اجحاف و ظلم شده زیرا آنها فقط دارویی نیستند بلکه صنایع مختلف اعم از غذایی، آشامیدنی، 'ایران به واسطه وجود پسوند 

فت کشها نیز از خواص این گیاهان بهره می برندآرایشی و بهداشتی، رنگ و آ . 
دکتر علی مرادی بهجو روز دوشنبه در نشست تخصصی گیاهان دارویی و زعفران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

ولی باید  گرچه پسوند 'دارویی' برای این نوع گیاهان ارزش افزوده آنها را باال می برد :کشاورزی خراسان رضوی در مشهد افزود

  .نگاهی صنعتی به آنها داشت تا بتوان حجم مصرفشان را باال برد
وی ادامه داد: می بایست گیاهان دارویی به حوزه صنعت و سر سفره مردم آورده شوند زیرا تحقق این مهم موجب افزایش مصرف 

  .گیاهان و رونق صنایع مرتبط با آنها می شود
طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: هشت هزار گونه گیاه در ایران می کارشناس بخش تولید و فرآوری دفتر 

گونه دارویی و معطر آن کاربرد صنعتی دارند اما اکثر این گیاهان هنوز در عرصه منابع طبیعی و مزارع  250روید که دو هزار و 

  .'زراعی سازی' نشده اند
گونه زراعی شده و سطح زیر کشت آنها در کشور موجود  80موجود در ایران تنها وی افزود: از مجموع هشت هزار گونه گیاهی 

  .است
گونه گیاه دارویی و معطر ایران که کاربرد صنعتی دارند در  250گونه از مجموع دو هزار و  400مرادی بهجو ادامه داد: همچنین 

های پرمصرف یک درصد کل مجموعه گیاهان ایران یا گونه آنها پرمصرف محسوب می شوند. این گونه  100عطاریها موجودند و 
  .در اصطالح 'فلور' کشور را تشکیل می دهند

وی همچنین گفت: مشکل مهم گیاهان دارویی این است که اتفاق نظری در خصوص آمار و اطالعات آنها وجود ندارد یعنی دست 
محدوده در اختیار دارند یا جایگاهشان در تولید، بی اطالع اندرکاران خیلی از استانهای کشور از نوع و اهمیت گیاهی که در آن 

هستند. به عنوان مثال همدان قطب تولید گشنیز ایران است اما خود همدانیها تا چندی پیش نمی دانستند جایگاه کشوری استانشان در 
  .تولید این گیاه چیست

درصد،  57جهاد کشاورزی در ادامه اظهار داشت: زعفران کارشناس بخش تولید و فرآوری دفتر طرح ملی گیاهان دارویی وزارت 
درصد و سایر گیاهان دارویی همچون 'حنا، وسمه، گشنیز، رازیانه، گل گاو زبان، تخم شربتی و خاکشیر' نیز  11گل محمدی  32 

  .درصد حجم تولید گیاهان دارویی کشور را به خود اختصاص داده اند
درصد آن مربوط به زعفران بود.  72صادرات گیاهان دارویی از ایران صورت گرفت که  میلیون دالر 450وی افزود: پارسال 

 همچنین 
' درصد، 'گل محمدی و گشنیز' هر کدام سه درصد، صمغهای گیاهی مثل 'آنغوزه و باریجه'  9شیرین بیان، پیاز و موسیر' هر کدام 

کل ارزش صادارت پارسال گیاهان دارویی ایران را به خود  حدود دو درصد، 'زیره' یک درصد و 'حنا و وسمه' نیز یک درصد از
  .اختصاص داده اند

هزار تن اعالم و بیان کرد: از میان این گیاهان دارویی 'شیرین بیان تازه'  169او وزن کل صادرات پارسال گیاهان دارویی را نیز 
صمغهای گیاهی' هنوز مرتعی است و بخشی از  در حال زراعی شدن است و بیشتر از مراتع برداشت می شود. رویش 'موسیر و

  .زیره ها زراعی شده اند اما 'زیره کوهی و سیاه' هنوز زراعی نشده اند ولی 'گل محمدی و گشنیز' زراعی سازی شده اند
' .گیاهان دارویی عموما به شکل خودرو در مراتع و طبیعت می رویند نسان زراعی سازی' گیاهان دارویی به این معنا است که ا

  .شرایطی را به وجود آورد که بتواند این گیاهان را در مزرعه یا گلخانه به میزانی که خود تمایل دارد در فصل مورد نظر کشت کند
هزار تن محصول در این  220کشت گیاهان دارویی در سطح ایران وجود دارد. ساالنه  'هزار هکتار زمین 'زراعی سازی شده 190

میلیون هکتار از وسعت ایران را زمینهای مرتعی با پوشش نباتات طبیعی خودرو تشکیل می دهند 85ود سطح تولید می شود. حد .  
 

 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی 
 

ایرنا  – 1/8/1397تاریخ :   

 هزار کیلوگرم گیاهان دارویی امسال صادر شد 877
رئیس گروه گیاهان دارویی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: در شش  -یرناا -سمنان

کیلوگرم گیاهان دارویی از محصوالت فرعی جنگلی و مرتعی به خارج  6۳2هزار و  877ماهه اول امسال 

 .از کشور صادر شده است
رویشگاه گیاهان دارویی در استان سمنان، افزود: قارچ ترافل، مهدی عماد عصر سه شنبه در گفت و گو با ایرنا در حاشیه بازید از 

کتیرا خرمنی، آنغوزه تلخ و شیرین ، بوته گاوزبان و گل آن، باریجه، کاپاریس، آویشن و اسفناج وحشی از جمله گیاهان دارویی 
  .صادراتی کشور است

هزار کیلو گرم قارچ، پنج هزار کیلو گرم  250کاپاریس، هزار کیلو گرم گیاه  15وی ادامه داد: در شش ماهه اول امسال در حدود 
هزار کیلو گرم کتیرا به خارج از کشور صادر و موجب ارز آوری شد 30هزار کیلو گرم اسفناج وحشی و  10آویشن،  .  

ر شده بودکیلو گرم از انواع گیاهان دارویی به خارج از کشورصاد 699هزار و  337وی اظهار داشت: سال گذشته یک میلیون و  .  
هزار  400هزار کیلو گرم از انواع گیاهان دارویی در وسعت حدود  920عماد تصریح کرد: سال گذشته در حدود یک میلیون و 

  .هکتار از اراضی مرتعی کشور برداشت شد که این میزان برداشت چشمگیراست
مراتع و آبخیزداری کشور قرار دارد و اکنون این  وی اضافه کرد: تجاری سازی گیاهان دارویی در دستور کار سازمان جنگل ها،

  .طرح در حال طی کردن روند اداری است
وی یادآور شد: گیاه دارویی باریجه به منظور عطر سازی به فرانسه، کتیرا به کشور آلمان و قارچ به کشورهای اروپایی صادر می 

یاهان دارویی ایران هستندشود و کشورهای حوزه خلیج فارس و هند از دیگر بازارهای فروش گ .  
رئیس گروه گیاهان دارویی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: گیاهان دارویی نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی 
و بهبود معیشت جوامع محلی دارد و با توجه خشکسالی در کشور توسعه کشت گیاهان دارویی راهبردی برای مقابله با خشکسالی 

  .است
هزار میلیارد  40تا  30هزار میلیارد لایر برآورد شده است که  70به گزارش ایرنا، به گفته کارشناسان گردش مالی گیاهان دارویی 

  .لایر آن در بخش صادرات بوده و مابقی این درآمد در صنایع غذایی و دارویی کشور است
درصد در سامانه کارا عرضه شد و امسال نیز با نرخ  6ود که با سود سال گذشته تسهیالت گیاهان دارویی هفت هزار میلیارد لایر ب

درصد پرداخت می شود 10 .  
 

 لینک خبر
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  گل و گیاهان صنعتی
 

ایرنا  – 1/8/1397تاریخ :   
 

شود سند راهبردی فرآوری گیاهان دارویی امسال تکمیل می  
رئیس گروه گیاهان دارویی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: سند راهبردی  -ایرنا -سمنان

 .فرآوری گیاهان دارویی با هدف برنامه ریزی در تولید و تامین بازار فروش تا پایان امسال تدوین می شود
و تهیه قراردادهای تعریف شده و واحدهای یکسان بهره مهدی عماد روز سه شنبه در حاشیه سفر به استان سمنان به منظور بررسی 

برداری از محصوالت گیاهان دارویی برای کل کشور، در گفت و گو با ایرنا افزود: رای تامین بازار فروش گیاهان دارویی سند 
ت و پیش بینی می شود راهبردی با عنوان فرآوری گیاهان دارویی از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در حال تدوین اس

  .تا قبل از فصل سرما در سال جاری این سند تکمیل و اجرایی شود
  .وی تاکید کرد: کشت گیاهان دارویی زمانی در اقتصاد کشور نقش ایفا می کنند که بازار فروش برای آن تعریف شود

ز کشور را در زمینه عصاره گیری از گیاهان کارخانه عصاره گیری فعال وجود دارد که نیا 10به گفته عماد، در کشور بیش از 
  .دارویی تامین می کند و معروف ترین این کارخانه ها در استان های تهران و چهار محال بختیاری واقع شدند

  .وی اظهار داشت: در ایران هفت هزار گونه گیاهان دارویی شناسایی شده که مقاوم نسبت به خشکی و نامساعد بودن هوا است
صریح کرد: باریجه، بادرنج بویه، آنغوزه، به لیمو و گل گاو زبان از با ارزش ترین گونه گیاهان دارویی هستند که رویشگاه عماد ت

  .های آن در کشور ایران است
رئیس گروه گیاهان دارویی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اضافه کرد: در زمان حاضر بیشترین رویشگاه گیاه باریجه در 

ان های سمنان و اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری و تهران و بادرنج بویه و به لیمو در استان های جنوبی و است
  .گل گاوزبان در استان های شمالی است

آبی است وی یادآور شد: کاشت گیاهان دارویی با توجه به خشکسالی و کم آبی در کشور بهترین الگوی کشت برای مدیریت منابع .  
رئیس گروه گیاهان دارویی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: گیاهان دارویی از گیاهان پرارزش هستند که می تواند رونق 

  .اقتصادی و بهبود معیشت جوامع محلی را به همراه داشته باشد
هزار میلیارد لایر آن در بخش  40تا  30ه است که هزار میلیارد لایر برآورد شد 70به گزارش ایرنا، گردش مالی گیاهان دارویی 

  .صادرات بوده و مابقی این درآمد در صنایع غذایی و دارویی کشور است
درصد در سامانه کارا عرضه شد و امسال نیز با نرخ  6سال گذشته تسهیالت گیاهان دارویی هفت هزار میلیارد لایر بود که با سود 

درصد پرداخت می شود 10 .  
 

 لینک خبر 
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 گندم 

 
 خبرگزاری فارس  – 2/8/1397تاریخ : 

شود های خرید تضمینی تا دو هفته آینده اعالم مینرخ  
شود، گفت: میهای خرید تضمینی تا دو هفته آینده اعالم مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه نرخ

  .نرخ خرید تضمینی گندم افزایش قابل توجهی خواهد داشت
میزان خرید تضمینی گندم  یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران،به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما،

میلیارد تومان ارزش گندم  531زار و ه 12میلیارد تومان از مجموع  600هزار تن اعالم کرد و افزود:  500میلیون و  9را 
  .خریداری شده از کشاورزان باقی مانده بود که به طور کامل پرداخت و تسویه شد

وی گفت: چنانچه کشاورزی به ادارات و مراکز غله و خدمات بازرگانی گندم تحویل داده است می تواند با مراجعه به شعب بانک 
گر پول در حساب کشاورز نباشد باید برای رفع مشکل به ادارات شرکت بازرگانی و یا شعب کشاورزی وجه خود را دریافت کند اما ا

  .بانک کشاورزی مراجعه کند
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تأکید کرد: براساس تجربه سال گذشته مواردی از کشاورزان گزارش شد که پس از مراجعه 

یز نشده بود. علت این مشکل اشتباه در وارد کردن کد ملی و یا شماره حساب بوده استبه شعب بانک هنوز پول به حساب آنها وار .  
  .سیف افزود: از شب گذشته تاکنون موردی از کشاورزان مبنی بر اینکه وجه آنها به حساب بانکی واریز نشده ، گزارش نشده است

زی وجه مورد نظر مشاهده نشده است این مشکل در شعب وی گفت: پول تمام گندمکاران پرداخت شده است و اگر در حساب کشاور
  .بانک کشاورزی با رفع نقائص احتمالی انجام می شود و کشاورز می تواند پول خود را دریافت کند

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره اعالم قیمت جدید خرید تضمینی گندم افزود: نرخ جدید خرید تضمینی در شورای 
در دست بررسی است و تا یکی دو هفته آینده اعالم خواهد شد و نرخ خرید تضمینی افزایش قابل قبول و قابل توجهی دارداقتصاد  .  

سیف همچنین از کاهش زمان پرداخت مطالبات گندمکاران در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته میانگین پرداخت 
روز کاهش یافت 28ال به روز بود که امس 40مطالبات کشاورزان  . 

 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970802000431/%D9%86%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول آبان 

 

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

 گندم 
 

 تاریخ : 1397/8/6 – باشگاه خبرنگاران جوان 

  سال اخیر بی سابقه بود/کمبودی در تامین سموم نداریم ۵۰میزان سن زدگی گندم در 
کرد و گفت: کاهش رقم  نی محصول اعالمدهم میزان خرید تضمی ۳مقام مسئول میزان سن زدگی گندم را  یک

سال اخیر بی سابقه بود ۵۰خسارت سن زدگی در  .  
گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی سعید معین مدیر آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات در گفت و گو با خبرنگار
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت سن زدگی گندم اظهار کرد: امسال میزان سن زدگی 3 دهم رقم 

 .خرید گندم بود،این در حالی است که سال گذشته این میزان یک درصد خرید بوده است
ساله اخیر مبارزه با سن بی سابقه بوده که این امر بدان معناست که امسال  ۵0به گفته وی کاهش رقم خسارت سن زدگی در تاریخ 

 .بهترین سال از نظر کنترل سن غالت داشتیم
معین با اشاره به دالیل کاهش سن زدگی افزود: حضور تمامی مسئوالن استانی،مدیریت و هدایت عملیات و سایر تمهیدات موجب شد 

 .که به این موفقیت دست یابیم
در پایان در پاسخ به این سوال که آیا برای مبارزه سن مادر در سال زراعی جدید  سازمان حفظ نباتاتآفات عمومی و همگانی  مدیر

کمبودی وجود ندارد،تصریح کرد: با توجه به تدارک سموم و واردات آن هیچ گونه کمبودی نداریم چرا که با تخصیص ارز به 
اردات سموم کردند و هم اکنون سم سال آینده در انبارها موجود استموقع،شرکت های واردکننده اقدام به و . 

 
 لینک خبر 
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 گندم 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 1/8/1397تاریخ :   
 

 تالش دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری 

افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری خبر دادسیف از تصمیم دولت برای  .  

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  وزارت جهاد کشاورزی؛ یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی   به نقل از 

هزار تن گندم از کشاورزان تحویل  4۵1میلیون و  9در کشور اظهار کرد: امسال  میلیون تن گندم 13تولید  دولتی ایران با اشاره به
درصد رشد داشته است 7گرفته شد که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال  . 

حاصل افزایش  و بخش کشاورزی درصدی بارش ها،نشان دهنده پایداری تولید در 2۶وی افزود: این افزایش خرید با توجه به کاهش 

 .عملکرد در هکتار با سرمایه گذاری در زمینه های به زراعی و توالی کشت است
میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است،بیان  ۵00هزار و  12 خرید تضمینی گندمسیف با بیان این که امسال برای 

از محل تولید گندم، درآمد داشته اند و استان های میلیارد تومان  ۵00کرد:گندمکاران استان خوزستان نزدیک به یک هزار و 
 .کردستان و گلستان به ترتیب در جایگاه دوم و سوم درآمدزائی از این محل قرار دارند

هزار تن اعالم کرد و افزود: با توجه به  ۶00میلیون و  10مدیرعامل بازرگانی دولتی ایران، ممصرف ساالنه گندم کشور را حدود 
موجوی گندم از سال قبل،خرید گندم امسال نیاز کشور را پوشش می دهدمیلیون تن  2.۵ . 

از قیمت داخلی این محصول باالتر است، تصریح کرد: در سال جاری یک  قیمت جهانی گندموی با بیان این که در حال حاضر 
کیلوگرم تا چهار هزار تن متغیر  300هزار محموله گندم از کشاورزان تحویل گرفته شد که وزن این محموله ها از  4۶2میلیون و 
 .بوده است

تن افزایش یافته  20تن بوده گفت که این میزان امسال به  17سیف با بیان این که میانگین گندم تحویلی از کشاورزان در سال گذشته 
 .که نشان دهنده بهره وری است

میلیون تن اعالم و اضافه کرد: سال گذشته به ازای هر کیلوگرم  2۶.7معاون وزیر جهاد کشاورزی، میانگین درآمد گندمکاران را 
درصد افزایش داشت 2تومان رسید و  1327تومان به کشاورزان پرداخت کردیم که این رقم امسال به  1307گندم  . 

یس جمهور،وزیر جهاد این مقام مسئول با اعالم پایان کار خرید گندم در سال جاری، گفت: با برنامه ریزی های دولت و تاکیدات رئ
 .کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه امسال مطالبات گندمکاران زودتر از پارسال پرداخت شد

 28.2روز بود که این زمان امسال به  40گندمکار در سال گذشته بیش از  مطالبات کشاورزانبه گفته وی؛ میانگین زمان پرداخت 

 .روز کاهش یافت
لتی ایران با اشاره به این که نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری در شورای اقتصاد در مدیرعامل شرکت بازرگانی دو

حال بررسی است، تصریح کرد:علت دیر اعالم شدن نرخ خرید گندم،حساسیت دولت است زیرا تصمیم دارد قیمت خرید را به گونه 
ته باشندای تعیین نماید تا کشاورزان بیشترین انگیزه را برای تولید داش . 

 .وی در پایان تصریح کرد: تالش دولت، افزایش قیمت گندم در سال زراعی جاری است
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 گندم 
 

ایرنا  – 1/8/1397تاریخ :   

مشکالت گندمکاران هستمحجتی: پیگیر رفع   
وزیر جهاد کشاورزی بر تفکیک وجه گندم از یارانه نان تاکید کرد و گفت: پس از تصویب  -ایرنا  -تهران 

 .پیشنهاد در شورای عالی اقتصاد مجدانه مشکالت گندمکاران را پیگیری خواهم کرد
ل علی محمد شاعری درخصوص قیمت گذاری محمود حجتی در نشست علنی امروز سه شنبه اول آبان ماه در پاسخ به سوا

محصوالت مشمول خرید تضمینی گندم و عدم پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران اظهار داشت: متاسفانه یارانه نان به پرداخت پول 
اندگندم کشاورزان گره خورده و موجب بروز مشکالتی در این زمینه شده است، به نوعی که تولیدکنندگان گندم متضرر شده  .  

تومان به کارخانه می فروشیم، اما حضور دالالن نان سبب ایجاد مابه التفاوت بسیاری  660وی خاطرنشان کرد: ما گندم را کیلویی 
 .در این میان شده است

به نان  تومان می فروشیم، گفت: بیش از هفت هزار میلیارد تومان یارانه 1400وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه گندم را نزدیک به 
داده می شود اما این رقم در البالی بودجه برای تامین کنندگان و خزانه مشکالتی را ایجاد کرده است که امیدواری به کمک مجلس و 

 .دولت راهکاری را اتخاذ کنید که حساب پول گندم از یارانه نان جدا شود
میلیون تومان بود که همه با تاخیر یک ماهه نسبت  500زار و ه 12وی افزود: با توجه به پیگیری و پشتیبانی، وجه گندم کشاورزان 

 .به سال گذشته پرداخت شده است و امسال علی رغم همه محدودیت ها با حضور به موقع توانستیم یک میلیون تن گندم بخریم
 50ماه های اولی سهم  حجتی یادآور شد: از سوی دیگر نظامی طراحی کردم که دست کشاورزان خالی نشود، لذا در همان روزها و

درصد دوم با مشکل روبرو شدیم. در مورد خرید های تضمینی نیز وزارت جهاد و کشاورزی  50درصدی آنها پرداخت اما در 
موظف است تا پیشنهاد خود را تقدیم شورای عالی اقتصاد کند. فصل کشت از نیمه دوم شهریور و اول پاییز شروع می شود اما ما 

در مردادماه به دبیرخانه شورای عالی اقتصاد ارائه کردم، اما هنوز این پیشنهاد به مصوبه تبدیل نشده استپیشنهاد خود را  . 
این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: با توجه به شرایط و هزینه ها، تالش شده هزینه تولید در پایین ترین سطح بماند و یا از 

میزانی که در سالهای گذشته علی رعم کاهش سطح کشت، قوت غالب کشاورزان بوده است میزان افزایش بهره وری استفاده کنیم، . 
وی ادامه داد: در صورتی که بند یارانه نان از هزینه تولید گندم خارج شود، یعنی هزینه گندم کشاورزان را به صورت مجزا در 

 .اختیارشان قرار دهیم، کمتر شاهد چنین مشکالتی خواهیم بود
بخش دوم اظهارات خود در پاسخ به این سوال که چرا با تاخیر این مبالغ پرداخت می شود، گفت: من وظایف خود را در حجتی در 

میلون تا هفت میلیون تن گندم  5.5ساالنه  94و حتی  93،  92،  91وزارت جهاد با حساسیت باال دنبال کرده ام و در سال های 
ندم چهار هزار تن نسبت به واردات افزایش پیدا کرده است که این امر را مدیون کشاورزان وارد کرده ایم. سال گذشته نیز صادرات گ

 .هستیم
وی با بیان اینکه پیگیر قیمت پیشنهادی و مصوبه شورای عال اقتصاد بودم، افزود: سازوکاری جز فرآیند کنونی وجود ندارد، کما 

به کشاورزان تحمیل شد، به  97و  96کر می کردیم هزینه هایی که در سال اینکه ما نیز از قیمت های سال گذشته ناراضی بودیم و ف
 .ویژه گندمکاران، مناسب نبوده و حق مطلب ادا نشده است

فحوای رفتار و گفتار در شورای عالی اقتصاد بر همین منوال است و من شرمنده تولیدکنندگان  :وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

ن و وزارتخانه جهاد کشاورزی است، انجام شده و قول می دهم مشکالت پیش رو را پیگیری کنم، البته هستم، اما آنچه مربوط به م
 .قیمت دانه های روغنی کلزا نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش داشته است

 
 مطالبات کشاورزان به روز پرداخت شود **

ورای اسالمی هم در جریان سوال از وزیر جهاد کشاورزی، اظهار علی محمد شاعری نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس ش
تصویب کردیم که براساس آن قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی  68داشت: با هدف رعایت الگوی کشت قانونی را در سال 

 .باید قبل از شروع فصل زراعی توسط دولت تصویب و به اطالع کشاورزان برسد
رید تضمینی محصوالت کشاورزی باید حداقل به اندازه نرخ تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی افزایش وی با بیان اینکه قیمت خ

داشته باشد، گفت: دولت براساس قانون برنامه ششم توسعه باید محصوالت خریداری شده را به روز پرداخت کند، اما در سال های 
ضمینی وجود داشت این بود که دولت به سه تکلیف قانونی خود عمل نکرده اخیر اولین ضعفی که در تنظیم بازار و نحوه قیمت خرید ت

 .و تاکنون قیمت خرید تضمینی گندم را اعالم نکرده و سال گذشته در اردیبهشت ماه با هشت ماه تاخیر این قیمت ها اعالم شد
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خرید تضمینی را اعالم نکرده و کشاورزان عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه تاکنون شورایعالی اقتصاد قیمت 
بالتکلیف هستند زیرا از قیمت ها اطالعی ندارند، ادامه داد: میزان افزایش قیمت خرید را دولت در سال گذشته رعایت نکرد، قیمت 

بود، در  درصد 10بدون رشد به تصویب شورایعالی اقتصاد رسید در حالی که تورم حدود  97و  96خرید تضمینی گندم در سال 
درصد بود که دولت احتماال  22درصد می رسد و پیشنهاد افزایش قیمت وزارت جهاد کشاورزی  35سال جاری تورم تا پایان سال به 

 .آن را رعایت نمی کند
آقای  :شاعری با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باید براساس برنامه ششم توسعه به روز باشد، تصریح کرد

وبخت روز گذشته اعالم کرد که مطالبات کشاورزان را پرداخت کرده است، سال گذشته در پایان آبان ماه این مطالبات تسویه شد، ن
 .باید حداقل دو ماه تاخیر در پرداخت مطالبات را مطابق سود بانکی اعالمی توسط بانک مرکزی محاسبه و دیرکرد آن پرداخت شود

ورای اسالمی با اشاره به اینکه در صحبت های انجام گرفته با آقای حجتی وی شورای اقتصاد یا وزارت این نماینده مردم در مجلس ش
صنعت، معدن و تجارت را باعث و بانی مشکالت اعالم می کند در حالی که وزیر جهاد کشاورزی آقای حجتی است نه آقای نوبخت 

البات کشاورزان را پیگیری کرده و از حقوق آن ها دفاع کند و و وزیر وزارت سمت ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی باید مط
 .پاسخگوی نمایندگان باشد

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در پایان با تاکید بر اینکه آقای حجتی باید این سه نکته را برای 
شود و با چه قیمتی شورای اقتصادی قیمت خرید تضمینی  کشاورزان روشن کند که قیمت خرید تضمینی گندم تا چه تاریخی اعالم می

را به تصویب می رساند، خاطرنشان کرد: آقای حجتی زمان و میزان افزایش قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم 
وقع پرداخت می کند، همچنین چه تضمینی داده می شود که مطالبات گندمکاران، چغندرکاران، برنجکاران و سایر کشاورزان به م

 .گردد
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 گندم 
 

ایرنا  – 2/8/1397تاریخ :   

 ایران در تولید گندم نیازی به واردات ندارد
ندارد و در این محصول  وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران در تولید گندم نیازی به واردات -ایرنا  -خمین 

 .خودکفا است

« میلیون تن گندم  6شامگاه چهارشنبه در کنگره بین المللی گل و گیاهان زینتی در محالت افزود: پیش از این ساالنه « محمود حجتی

تمیلیون تن از این محصول استراتژیک واردات این محصول به صفر رسیده اس 13وارد کشور می شد اما با تولید بیش از  .  
وی اظهارداشت: این توانمندی و خود اتکایی در تولید داخل در سایه حمایت دولت از بخش کشاورزی و سرمایه گذاری در امور 

  .زیربنایی و توسعه زیرساخت ها است
برای وزیر جهاد کشاورزی گفت: شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های خدادادی در بخش کشاورزی از برنامه های این وزارتخانه 

  .افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار است
  .حجتی افزود: کشور پهناور ایران توانمندی بسیاری دارد که بسیاری از آن ها تاکنون مغفول مانده است

وی یادآور شد: اگر چه شرایط اقلیمی سختی بر کشور حاکم است اما در همین وضعیت نیز می توان در سایه برنامه و مدیریت 
دانه موفقیت باال در تولیدات کشاورزی داشتهوشمن .  

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: محالت یکی از مناطق پرظرفیت کشاورزی کشور است و توانمندی این شهرستان در تولید و 
  .صادرات گل و گیاه با وجود محدودیت آب از افتخارات کشور محسوب می شود

ترین سرمایه کشور است، اظهار داشت: مدیران و بهره برداران ماهر و متعهد در بنگاه حجتی با بیان اینکه نیروی انسانی بزرگ 
  .های بزرگ اقتصادی سرمایه کشاورزی هستند

وی گفت: در سایه الگوی مدیریتی هدفمند و اعمال روش های نوین کشت می توان در سخت ترین شرایط اقلیمی نیز بهره وری موثر 
کردرا در حوزه کشاورزی ایجاد  .  

نماینده مردم محالت و دلیجان در خانه ملت نیز در این کنگره گفت: مزیت های اقتصادی هر منطقه ای در کشور باید در بخش 
  .کشاورزی مورد توجه قرار گیرد

ای افزود: محالت از نظر نوع خاک، آب و هوا و منابع انسانی توانمند و قوی است و زیرساخت ه« علیرضا سلیمی»حجت االسالم 
  .کاملی دارد

هکتار زمین معادل یک پنجم سطح زیر کشت کشور در حوزه گل و گیاه در محالت قرار دارد 900وی ادامه داد:  .  
نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس اظهار داشت: ارتباط دانش و کشاورزی باید تقویت شود چرا که این پیوند می تواند نجات 

  .بخش حوزه کشاورزی شود
درصد پیشرفت دارد و تکمیل آن منوط به اجرایی شدن تعهدات دولت است90ت االسالم سلیمی گفت: پایانه گل و گیاه در محالت حج .  

هکتار ایجاد شده، افزود 100وی با بیان اینکه مرحله نخست دهکده گل محالت در  زیر ساخت های شروع عملیات اجرایی مرحله  :
تدوم این دهکده نیز فراهم شده اس .  

دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی در محالت از اول تا سوم آبان در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
  .محالت در حال برگزاری است

ری وزیر جهاد کشاورزی عصر روز چهارشنبه با سفر به دلیجان و محالت از چند واحد دامپروری، آبیاری نوین و کارخانه فرآو
  .محصوالت کشاورزی، نمایشگاه گل های داوودی، دهکده گل و گیاه محالت نیز بازدید کرد
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 گندم 
 

خبرگزاری فارس  – 1/8/1397تاریخ :   

 مطالبات گندمکاران کامل پرداخت شد/بی نیازی ایران از واردات گندم در سومین سال متوالی 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت کامل و تسویه مطالبات کشاورزان گندمکاران 

  .خبر داد
جهاد کشاورزی،عبدالمهدی بخشنده اعالم کرد:با پیگیری های به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت 

وزیر جهاد کشاورزی و مساعدت سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه های ذی ربط،آخرین بخش از مطالبات گندمکاران امروز 
 .به حساب آنان واریز و طلب کشاورزان گندمکار به طور کامل تسویه شد

میلیارد تومان از کشاورزان به صورت تضمینی  ۵00هزار و  12میلیون تن گندم به ارزش  9.۵ وی با اشاره به این که امسال
خریداری شده است،تصریح کرد:ایران برای سومین سال پیاپی نیازی به واردات گندم ندارد و وضعیت ذخایر این کاالی استراتژیک 

استکه غذای اصلی سفره مردم می باشد در سیلوهای کشور بسیار مطلوب  . 
میلیون هکتار از اراضی کشاورزی برنامه ریزی و نهاده  ۶بخشنده با بیان این که در سال زراعی جاری برای کشت گندم نزدیک به 

های تولید تامین و تدارک شده و همچنین هماهنگی های الزم با عوامل اجرایی به عمل آمده است، خاطرنشان کرد: قیمت خرید 
جاری بزودی در شورای اقتصاد تصویب و اعالم می شودتضمینی گندم در سال زراعی  . 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تقدیر از تالش کشاورزان در استمرار تولید اظهار امیدواری کرد با 
 .کشت گندم بر اساس برنامه ابالغی،سال آینده نیز کشور از واردات گندم بی نیاز شود

 
 لینک خبر 
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 گندم 
 

 تاریخ : 1397/8/6 – باشگاه خبرنگاران جوان 

آخرین وضعیت سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید/تاخیر در اعالم نرخ خرید، تاثیر منفی برکشت گندم 

  دارد
هزار هکتار گندم دیم کشت شده است 938هزار هکتار گندم آبی و یک میلیون و  37۵ندم گفت: تا کنون مجری طرح گ . 

صنعت،تجارت و کشاورزیاسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار  گروه  
37۵درباره آخرین وضعیت سطح زیرکشت گندم اظهار کرد: براساس آخرین آمار تاکنون  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان هزار  

هزار هکتار گندم دیم کشت شده است 938گندم آبی و یک میلیون و  . 
طبق برنامه  کشت گندم شود کهوم آبان ماه خبر داد و افزود: تا پایان فصل پیش بینی میدرصد برنامه کشت گندم تا د 40وی از 

میلیون هکتار برسد ۶اعالمی به استان ها به  . 
اسفندیاری پور با اشاره به اینکه کشت گندم کماکان در مناطق معتدل و اقلیم سرد ادامه دارد، بیان کرد: کشت گندم در مناطق 

ی ساحلی خزر و گرم و خشک جنوب از اواسط آبان ماه آغاز می شودگرمسیری، استان ها . 
کنیم که از بذور بدون مجری طرح گندم با اشاره به اینکه بذر مورد نیاز کشاورزان تهیه شده است، گفت: به کشاورزان توصیه می

 .برچسبی که مورد تایید ما نیست، استفاده نکنند
 آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم :بیشتر بخوانید

وجود دارد، از این  کشت آبیخرید تضمینی گندم افزود: با توجه به آنکه گزینه های متعددی برای وی با انتقاد از تاخیر در اعالم نرخ 
رو انتظار می رود که شورای اقتصاد هرچه سریع تر نرخ خرید تضمینی را اعالم کند، چرا که تاخیر در اعالم نرخ خرید، تاثیر 

 .منفی بر سطح زیر کشت دارد
را اعالم کنند تا  نرخ منصفانه خرید تضمینی گندم ورای اقتصاد انتظار می رود که هرچه سریع تربه گفته این مقام مسئول؛ از ش

 .کشاورزان بتوانند تصمیم الزم را برای کشت اتخاذ کنند
درصد کشت گندم در مناطق گرم و خشک انجام شود 99تا  98وی ادامه داد: تا اواخر آذر پیش بینی می شود که  . 

پایان درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم گفتمجری طرح گندم در  هزارتن  ۵00میلیون و  9براساس آخرین آمار تاکنون  :

درصد رشد داشته است 7گندم از کشاورزان خریداری شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 
 

 لینک خبر 
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 گندم 
 

خبرگزاری فارس  – 2/8/1397تاریخ :   

 داستان تکراریِ تأخیر شورای اقتصاد در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم 
شده را نیز متناسب با تورم شورای اقتصاد عالوه بر تأخیرهای طوالنی در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم، قیمت تعیین

کندموجود در کشور اعالم نمی .  
قطع وابستگی به واردات محصول استراتژیکی چون گندم، یکی از اهداف عالی متولیان بخش س؛به گزارش خبرگزاری فار

)که یک سال  82ساله بوده است. این هدف در دو مقطع، یکی در دهه ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی هشتکشاورزی کشور به
محقق شده است 95-94بیشتر دوام نیاورد( و دیگری از سال زراعی  . 

های یادشده، رغم تالشاند. اما بهمیان، بارها مسئوالن دولتی متعددی نیز بر لزوم تداوم چنین دستاورد ارزشمندی تأکید کرده در این
های دولت و شورای اقتصاد در حفظ این دستاورد مهم، رنگ باخته است. شورای مذکور عالوه بر تأخیرهای طوالنی در حمایت

کند. این دو عامل به اعتقاد اغلب شده را نیز متناسب با تورم موجود در کشور اعالم نمییمت تعییناعالم نرخ خرید تضمینی گندم، ق
ناپذیری را در پی انگیزگی تدریجی در کشاورزان برای تداوم کشت گندم بوده و تبعات جبرانترین علل ایجاد بیکارشناسان، اصلی

 .خواهد داشت
* ارز از کشور افزایش تولید گندم؛ سّدی مقابل خروج  

با وجود »زعم وی ها خبر داد. بهمهرماه امسال، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی از افزایش تولید گندم با وجود کاهش بارندگی
درصدی در خرید تضمینی مواجه  ۶درصد کاهش همراه بود، اما تولید گندم با رشد  21با  9۶-97که بارندگی در سال زراعی این
دان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، ضمن تأکید بر این نکته که ذخایر گندم کشور پاسخگوی همچنین یز« شد.

»مصرف یک سال است، عنوان کرد  و نیم میلیون تن از این مقدار را  9و نیم میلیون تن گندم تولید شد که دولت  11امسال 

 «.خریداری کرد
ها دالر ارز از کشور جلوگیری کرده است. در همین رابطه، عباس از خروج میلیون خودکفایی در تولید گندم، در سه سال گذشته

ما معتقدیم، اگر همین االن دولت بخواهند گندم خارجی »زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفته است: پاپی
ونقل به مان بابت آن بپردازد که با محاسبه هزینه حملتو 2200وارد کند، با توجه به نرخ جهانی گندم و قیمت ارز، باید کیلویی 

رسدتومان می 2500کیلویی  میلیون تن گندم ضرب  9تومان خریدند. این رقم را در  1300که امسال گندم را از کشاورز درحالی .

جویی در ارز کشور شده استکنید تا ببینید چه صرفه کفایی در تولید گندم، ساالنه دهد، حمایت از دستاورد خودمحاسبات نشان می «.

که تنها نیمی از این مبلغ بابت خرید گندم به هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور شده درحالی 23موجب جلوگیری از خروج بیش از 
 .کشاورز داخلی پرداخت شده است

 داستان تکرارِی تأخیر شورای اقتصاد در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم*
ضمینی محصوالت کشاورزی آمده استقانون خرید ت در : 

های واقعی تولید و الذکر را با رعایت هزینهساله قیمت خرید تضمینی محصوالت فوقوزارت کشاورزی موظف است همه -1تبصره 

 برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیئتدر یک واحد بهره
 .دولت تقدیم نماید

، دولت را موظف کرده است تا2این قانون همچنین در تبصره  : 
های آخر شهریورماه( از طریق رسانههای مصوبه مزبور را قبل از آغاز هرسال زراعی )دولت موظف است قیمت -2تبصره 

 .عمومی اعالن نماید
ها، از گندم نام برده شده است. و دامی است که مقدم بر همه آنقلم انواع کاالی کشاورزی، باغی  20این محصوالت شامل بیش از 

شود. همچنین دولت به شورای اقتصاد تفویِض هاست به جز گندم، این قانون درباره سایر محصوالت اجرا نمیهرچند که در عمل سال
زارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود های اخیر، واین قانون را بر عهده گیرد. طی سال 2اختیار نموده تا وظیفه اجرای تبصره 

شناسی وزارت جهاد را جهت خرید محصوالت اساسی کشاورزی در زمان مقرر به شورای اقتصاد اعالم نموده اما این وقت
صورت عمومی اعالن نمایدها را بهکشاورزی باعث نشد که شورای اقتصاد در موعد مقرر قیمت . 

ت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد ارائه نموده است. در این راستا محمود حجتی ضمن امسال نیز وزارت جهاد کشاورزی قیم
وزارت جهاد »اعتراف به غیرقانونی بودن عدم اعالم نرخ خرید تضمینی، توپ را به زمین شورای اقتصاد انداخت و اعالم کرد: 
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اه به دبیرخانه شورای اقتصاد یعنی سازمان برنامه و های پیشنهادی خود را درباره نرخ خرید تضمینی در مردادمکشاورزی قیمت
ها دریافت نکرده استبودجه اعالم کرده و تا به حال پاسخی از آن .» 

* موقع نرخ خرید تضمینیکاهش تولید محصوالت اساسی در صورت اعالم نشدن به  
کمک آن کشاورزان را به کاشت نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی در واقع ابزاری سیاستی است تا دولت به 

کند تا عالوه بر تأمین محصوالت استراتژیک دار و اساسی ترغیب نماید. در حقیقت این ابزار به دولت کمک میمحصوالت اولویت
خود، ارز کمتری را نیز جهت واردات این محصوالت از کشور خارج نماید. طی چند سال اخیر و به علت تأخیرهای متوالی در 

اند. موضوعی که در دار روی آوردهو اعالن نرخ خرید محصوالت اساسی، برخی کشاورزان به کشت محصوالت غیر اولویتتعیین 
صورت ادامه یافتن، ضمن وابسته نمودن کشور به واردات محصوالت اساسی، عالوه بر خروج مقدار زیادی ارز از کشور سبب 

پور، مجری آبی عمومی کشور خواهد شد. در همین رابطه، اسفندیاریر شرایط کمکشت محصوالتی با نیاز آبی بیشتر نسبت به گندم د
های شورای اقتصاد در تأخیر اعالم نرخ خرید تضمینی گندم گفت: طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از سیاست

سازدملی را با مخاطراتی مواجه می تواند کاهش سطح زیر کشت و تولید را به همراه داشته باشد که منافعاین امر می» .» 
* تومانی برای خرید تضمینی گندم؛ بر اساس تورم عمومی کشور 18۰۰پیشنهاد نرخ   

های تضمینی اعالمی، تورم عمومی کشور استالذکر، مالک میزان افزایش نرخقانون فوق 6مطابق با تبصره  : 
ای گونهی کشاورزی موضوع این قانون در هرسال زراعی را بهدولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصوالت اساس -6تبصره 

شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در همان سال کمتر گاه از نرخ تورم اعالمتعیین نماید که میزان افزایش آن هیچ
 .نباشد

ول زیر نرخ خرید گندم در سال طی چند سال اخیر، نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با تورم افزایش نیافته است. طبق جد ، نسبت 97
تومان تعیین شد. به گفته برخی  1300، 96مانند نرخ خرید گندم در سال ماه تأخیر، به 7پس از  افزایشی نداشت و  96به سال 

کمیسیون  رئیسزعم افضلی، نایبتومان باشد. در همین راستا و به 1800نمایندگان مجلس، حداقل قیمت تضمینی خرید گندم باید 
1۵80در حال حاضر شورای اقتصاد قیمت »کشاورزی مجلس  که طبق تومان را برای هر کیلوگرم گندم در نظر گرفته درحالی 

تومان، کمترین قیمت متصور برای خرید تضمینی گندم است 1800شده، مبلغهای انجامبررسی در صورت عدم افزایش قیمت گندم  .

همچنین کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی در این زمینه معتقد « اهش تولید گندم مواجه خواهیم شد.، قطعا  با ک98-97در سال زراعی 
کنندگان در حق تولیدکنندگان که کشاورزان زحمتکش هستند اجحاف کند. به اعتقاد بنده دولت نباید به دلیل حمایت از مصرف»است 

هزار تومان باشد 2نباید کمتر  98-97قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی  .» 

سال اخیر 5وضعیت تولید گندم و خرید تضمینی آن طی  -1جدول   

 سال
میزان تولید گندم) 

 (میلیون تن
میزان خرید تضمینی 

 (گندم)میلیون تن
نرخ خرید 

 (تضمینی)تومان
زمان اعالم نرخ 

 خرید
    

92شهریور  1050 6.8 10.5 93      

93مهر  1155 11.100 11.5 94      

94آبان  1270 11.5 14.5 95      

95اسفند  1300 9 12.6 96      

97اردیبهشت  1300 9.5 11.5 97      

که طبق شده است. درحالیطبق جدول فوق، نرخ خرید تضمینی گندم در سه سال اخیر تقریبا  افزایشی نداشته و با تأخیر زیادی اعالم
شهریورماه  استراتژیک از جمله گندم هرسال مطابق با نرخ تورم و تا پایانقانون مصوب مجلس باید نرخ خرید تضمینی محصوالت 

اعالم شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تداوم سلایر تأخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی و افزایش نیافتن قیمت خرید مطابق با 
منظور ساماندهی مناسب سبب به پیشنهاد کارشناسان بهناپذیری بر امنیت غذایی کشور خواهد گذاشت. به همین تورم، تأثیرات جبران

صورت ای اصالح شود تا قیمت گندم هرساله بهگونهقانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی به 6قیمت گندم نیاز است تا تبصره 
 .خودکار متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و نیاز به اعالم دستگاهی نداشته باشد

 
 لینک خبر 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 

خبرگزاری فارس  – ۵/8/1397تاریخ :   

 صادرات گوشت مرغ امکانپذیر شد 

صادرات گمرک از لغو ممنوعیت صادرات گوشت مرغ خبر داد مدیرکل دفتر .  
به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک از لغو ممنوعیت صادرات گوشت مرغ خبر 

 .داد
/ 25مورخ  254/ 97/  901500و  97/ 06/ 21مورخ  206/ 97/ 741500های شماره در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعالم  97/ 07/ 26مورخ  60/ 198047به پیوست تصویرنامه شماره  97/ 07
باشددارد: صادرات گوشت مرغ و احشاء آن اعم از سرد، گرم و منجمد بالمانع میمی .  

اجرای آن نظارت مستمر معمول دارندلذا شایسته است مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابالغ و بر حسن  .  
مهر به گمرکات اجرایی کشور ابالغ کرد صرفا صادرات پا و پنجه مرغ آزاد است 25گمرک ایران در بخشنامه ای در  پیش از این . 

 
 لینک خبر 
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 گوشت قرمز 
 

ایرنا  – 1/8/1397تاریخ :   

 درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود 85
درصد  8۵بیش از  حاضر حال در: گفت کشاورزی جهاد وزارت تولیدات امور معاون - ایرنا –قزوین 

هزار تن از طریق واردات تامین  ۱۵۰درصد معادل  ۱۵گوشت قرمزمورد نیاز کشور در داخل تولید و تنها 

 .می شود
واحد پرورش گاو شیری و گوشتی در استان قزوین افزود: در حال  2به گزارش ایرنا، مرتضی رضایی روز سه شنبه در بازدید از 

الت دامی به جز مقدار کمی گوشت قرمز به خود کفایی رسیده استحاضر کشور در تولید کلیه محصو  .  
وی اظهار داشت : با یک برنامه ریزی مدون پنج یا شش ساله با سرمایه گذاری که انجام خواهد شد، کشور در تولید گوشت قرمز نیز 

  . به خودکفایی خواهد رسید
است های وزارت جهاد کشاورزی برای تامین نیاز داخلی این مواد رضایی تدوین طرح ملی افزایش گوشت قرمز را در راستای سی

پروتئینی دانست و افزود: در این طرح با جذب سرمایه گذار درصدد پرورش و تولیدات دام با نژادهای گوشتی مناسب برای تامین 
  .گوشت مورد نیاز کشور هستیم

ت: هیچ محدودیتی برای واردات دام و تلیسه مورد نیاز واحدهای معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان ساخ
  .پرورش دام کشور وجود ندارد و شرکتهای وارد کننده با طی مراحل قانونی می توانند دام مورد نیاز خود را وارد کنند

خواهد شدرضایی تصریح کرد: در این طرح در راستای تامین گوشت قرمز دام های دومنظوره و نژاد گوشتی وارد  .  
وی تکمیل زنجیره تولید را یکی از طرح های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی دانست و یادآور شد: زنجیر تولید در بخش دام و طیور 

  .از بروز مشکالت واحدهای تولیدی این بخش در شرایط مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جلوگیری می کند
کشاورزی اضافه کرد: در زنجیره تکمیل و تولید محصوالت دامی می توان واحد های معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد 

  .کوچک دام روستایی را نیز در چرخه تولید حمایت کرد
وی در ادامه با اشاره به لزوم حمایت از واحد های تولیدی کشاورزی و دامپروری گفت: در تولید محصوالت دامی عالوه بر تامین 

صادرات نیز توجه جدی کرد نیاز داخلی باید به .  
رضایی در خصوص افزایش قیمت نهاده ها و هزینه جاری واحد های دام و طیور نیز گفت: برای جلوگیری از افزایش غیر منطقی 

  .محصوالت دامی باید هزینه های تولید را کاهش داد تا قیمت نهایی تولید محصوالت لبنی و دامی منطقی شود
 

 لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 7/8/1397تاریخ :   

  تن گوشت گرم گوسفندی/نیازی به عرضه مرغ منجمد در بازار نیست ۱6۰توزیع روزانه 

تن گوشت گرم گوسفندی در بازار توزیع می شود ۱6۰تا  ۱۵۰یک مقام مسئول گفت:روزانه به طور متوسط  .  
گروه اقتصادی  حمید ورناصری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی

،درباره آخرین وضعیت توزیع گوشت وارداتی اظهار کرد: روزانه توزیع گوشت گرم گوسفندی و باشگاه خبرنگاران جوان
 .منجمد گوساله در سراسر کشور در حال انجام است

تن گوشت گرم گوسفندی و نامحدود گوشت منجمد گوساله در تهران و شهرستان ها  1۶0تا  1۵0وی افزود: روزانه به طور متوسط 
 .توزیع می شود

  .به گفته ورناصری روزانه گوشت گرم وارداتی متناسب با سهمیه استان ها در حال توزیع است
هزار تومان  37و گوشت گرم گوسفندی را   هزار 29  شت منجمد گوساله رامدیر عامل پشتیبانی امور دام نرخ مصوب هر کیلو گو

 .اعالم کرد
وی با اشاره به اینکه برنامه ای برای افزایش قیمت نداریم،افزود: هم اکنون محدودیتی در توزیع وجود ندارد و همچنان کسری نیاز 

 .داخل از طریق واردات تامین می شود
اشاره به اینکه نیازی به عرضه مرغ منجمد نداریم، بیان کرد: با توجه به شرایط مساعد بازار و قیمت این مقام مسئول در پایان با 

 .مناسب مرغ گرم،نیازی به عرضه مرغ منجمد نداریم
 

 لینک خبر 
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 گوشت قرمز 
 
ایرنا  – 1/8/1397اریخ : ت  

تن گوشت گرم گوسفندی وارد کشور می شود ۱۵۰روزانه   
گوشت گرم تن  ۱۵۰معاون امور تولیدات وزارت جهاد کشاورزی گفت: روزانه بیش از  -ایرنا  -قزوین 

 .گوسفندی با هدف تنظیم بازار و رفع کمبودهای داخلی وارد کشور می شود
به گزارش ایرنا، مرتضی رضایی شامگاه سه شنبه در حاشیه گشایش دوازدهمین نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته در قزوین در 

هزار تن گوشت قرمز برای  120تا  100است که باید هزار تن گوشت قرمز  960جمع خبرنگاران افزود: نیاز ساالنه کشور بیش از 
  .رفع کمبودها وارد کشور شود

 85معاون وزیر ادامه داد: با توجه به افزایش جمعیت کشور در سالهای گذشته تولید گوشت قرمز با همان نسبت رشد نکرد ولی حدود 
درصد گوشت قرمز کشور را می توانیم تامین کنیم 90تا   .  

درصد گوشت گرم گوسفندی یا منجمد گوساله با هدف تنظیم  15تا  10االنه بسته به شرایط خشکسالی یا ترسالی رضایی گفت: س
  .بازار وارد می شود

هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید شود.  850تا  800هزار تن شیر و  700میلیون و  10وی با بیان اینکه که امسال حدود 
ام محصوالت دامی از جمله شیر، گوشت مرغ و تخم مرغ از مرز خودکفایی عبور کرده و به افزود: به جز گوشت قرمز، در تم

  .تمامی کشورهای منطقه صادرات داریم
این مسئول با اشاره به تغییر قیمت نهاده های دامی ادامه داد: دولت از ابتدای تغییرات ارزی برای تامین نهاده های دامی مانند 

هزار ریالی اقدام کرده و هیچ گونه مشکلی در  42هزار ریالی در ابتدای سال و هم اکنون با ارز  38ارز  جو،ذرت و کنجاله سویا با
  .تامین ارز این نهاده ها وجود ندارد

رضایی خاطر نشان ساخت: هم اکنون بیشتر از سال گذشته واردات سویا، کنجاله و دانه جو صورت گرفته و در صورت حل 
ستم حمل و نقل و ناوگان عمومی شاهد تسریع در تامین نهاده های دامی خواهیم بودمشکالت و اختالالت سی .  

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: دولت تمامی پیش بینی های خود را برای تهیه مواد غذایی اصلی و استراتژیک انجام داده و 
  .هیچ مشکلی از این نظر در تامین ارز و واردات نهاده ها وجود ندارد

وی با اشاره به افزایش قیمت لبنیات افزود: طی چهار سال گذشته علیرغم مصوبه دولت قیمت شیر خام افزایش نیافته بود و با 
  .تغییرات ارزی قیمت های پایه و تمام شده کاالها افزایش یافت

تا هفت درصد افزایش تولید شیر  6ساالنه رضایی با بیان اینکه میزان تولید شیر در کشور به هیچ عنوان کاهش نیافته است، افزود: 
  .در کشور وجود دارد به طوری که سال گذشته نزدیک به یک میلیون تن صادرات لبنیات به کشورهای دیگر صورت گرفت

بنابراین کمبودی در میزان تولید شیر در کشور نداریم ولی قیمت این محصول سازوکارهای مخصوص خود  :این مسئول یادآور شد

ارد و به نظر می رسد افزایش هزینه های نهاده ها و بسته بندی موجب افرایش قیمت لبنیات سرسفره مردم شده استرا د .  
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، دامپزشکی، صنایع و تجهیزات وابسته شامگاه سه شنبه در نمایشگاههای بین المللی استان 

 .قزوین گشایش یافت
محصوالت دامی، گوساله شیری و گوشتی، سیستم های توزین صنعت دام و طیور، تولید گوشت مرغ و جوجه یکروزه  تولید کنندگان

و سیستم های اتوماسیون مرغداری و دامداری، تولید و عرضه عسل و فرآورده های زنبور عسل، خوراک مورد نیاز صنایع 
طیور، دامپزشکی، واکسن های دامی و ضدعفونی کننده ها، دارو و  دامپروری و مرغداری، مکمل ها و افزودنی های خوراک دام و

فرآورده های بیولوژیک، ژنتیک و اصالح نژاد دام سبک و سنگین، تجهیزات، ماشین آالت و ادوات دامپروری در این نمایشگاه 
 .حضور دارند

زندران، اصفهان، خراسان، آذربایجان شرقی و مشارکت کننده از استانهای تهران، قزوین، البرز، ما 60در این نمایشگاه بیش از 
نمایندگان شرکت های خارجی از کشورهای اسپانیا، آلمان، آمریکا، چین، سوئد و ایتالیا آخرین دستاوردها و تولیدات خود را در 

 .فضایی به مساحت چهار هزار مترمربع در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهند داد
المللی دام، طیور و صنایع وابسته از امروز تا چهار آبان ماه از ساعت دوازدهمین نمایشگاه بین  در محل دایمی  21الی  15

 .نمایشگاههای بین المللی استان قزوین جهت بازدید عالقمندان و متخصصان دایر خواهد بود
 

 لینک خبر 
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 گوشت مرغ

 
 ایرنا  – ۶/8/1397تاریخ : 

گوشت مرغ، تنظیم بازار داخلی را بر هم نمی زند صادرات  

هزار تن گوشت مرغ  4۰۰میلیون و  2معاون امور تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به تولید 

 .در کشور، صادرات جزیی این محصول تنظیم بازار داخلی را با مشکل روبرو نمی کند

 
« گذاری و تجاری در صنعت خوراک دام معرفی ظرفیت های سرمایه»عصر یکشنبه در حاشیه نخستین نشست « رضایی مرتضی

در پاسخ به خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با توجه به رقم جزیی صادرات، برنامه الزم را داریم و اجازه افزایش بی محابای « ایران
  .قیمت را نمی دهیم

ه به نوسان نرخ ارز، اکنون صادرات یک ارزش بسیار مناسب برای کشور است که باید از آن استفاده شودوی ادامه داد: با توج . 
رضایی تصریح کرد: اگر کنترل در بازار داخلی وجود داشته باشد، شاهد تغییرات قیمتی نخواهیم بود و نگرانی در این زمینه وجود 

  .ندارد
نشده است اما طبق برنامه تالش داریم شرکت های توانمند تولیدکننده به صادرات دست وی اعالم کرد هنوز صدور گوشت مرغ آغاز 

  .بزنند
 .به گفته وی، طبق برنامه ریزی، باید ابتدا افزایش تولید اتفاق بیفتد تا به کمبود بازار داخلی منجر نشود

70از این مقام وزارت جهاد کشاورزی یادآوری کرد: در بهترین دوره ها سالیانه بیش  هزار تن صادرات گوشت مرغ داشتیم که  
  .رقمی جزیی از تولید به شمار می رود

سال گذشته برای تنظیم بازار داخلی، صادرات این محصول متوقف شده بود 2به گفته وی، در  . 
تامین کننده نیاز  هزار تن گوشت مرغ در ایران تولید و عرضه می شود که 300میلیون و  2به گزارش ایرنا، طبق آمارها هر سال 

هزار تن مرغ مازاد بر نیاز داخلی آن به کشورهای هدف صادر می شد اما با  100داخلی است؛ در سال های گذشته سالیانه تا 
 .ممنوعیت صدور این محصول، بازارهای خارجی از دست رفت

)دیروز  بخشنامه رفع ممنوعیت صادرات یکشنبه( به درخواست وزیر جهادکشاورزی و دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، 

  .گوشت مرغ سرد، گرم و منجمد و احشای آن به گمرک جمهوری اسالمی ایران ابالغ شد
عصر دوشنبه در اتاق بازرگانی، « گذاری و تجاری در صنعت خوراک دام ایرانمعرفی ظرفیت های سرمایه»نخستین نشست 

  .صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد
رونمایی شد که به زبان انگلیسی نوشته شده و به معرفی اقتصاد ایران بویژه « بازار خوراک دام ایران»این نشست، کتاب  در حاشیه

 .کشاورزی و دامپروری آن پرداخته است
 

 لینک خبر 
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 گوشت مرغ 
 

ایران اکونا  – ۶/8/1397تاریخ :  

آوردای که بالی گرانی را سر مرغ میبخشنامه  
رسد، دولت اجازه در شرایطی که قیمت مرغ در بازار مصرف باالتر از نرخ مصوب کارگروه تنظیم بازار به فروش می

شودصادرات این محصول را داد که منجر به افزایش قیمت مجدد این محصول می .  
تومان کارگروه تنظیم  8175 تومان و از سقف نرخ  10200م دربازار مصرف)تهران( حدود قیمت روز هرکیلوگرم مرغ گر 

به گمرکات  شود، دولت اجازه صادرات مرغ را هزار تومان گران تر است و قیمت آن در بازار مصرف تنظیم نمی 2بازار، بیش از 
ل میشودکشور ابالغ کرد که این امر می تواند به افزایش دوباره نرخ این محصو .  

هزار تومان از نرخ مصوب بیشتر شد 2بیشتر بخوانید: قیمت مرغ   
وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در آخرین بخشنامه خود به گمرک با اشاره به اینکه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی صادرات 

ر صورت صادرات بی رویه این محصول گوشت مرغ و احشاء آن اعم از سرد، گرم و منجمد بالمانع است، نوشته شده است که د
 .دوباره جلوی صادرات این محصول گرفته می شود

های خوراک، دارو و تومانی در بخش 4200بنابراین گزارش با توجه به اینکه برای تولید مرغ در کشور یارانه و ارز رسمی 
شدت به صرفه خواهد بودواکسن، سوخت، آب و برق و سوخت یارانه پرداخت میشود، صادرات آن رانتی و به  . 

هزار تومان است 30قیمت هرکیلوگرم مرغ در بازار جهانی بیش از   
هزار تومان است و صدور مجوز صادرات آن مانند گوجه  30یا به عبارتی حدود  دالر  2قیمت جهانی هرکیلوگرم مرغ بیش از 

ن نیز با توجه با افزایش نرخ ارز ، کاهش ارزش پول شود. پیش از ایفرنگی، باعث خالی شدن بازار از این محصول و گرانی می
 .ملی و به صرفه بودن صادرات گوجه فرنگی این محصول در حجم زیادی از کشور خارج شد

ماه از کشور خارج شد در حالی که کل تولید  2بنابر اعالم وزیر جهاد کشاورزی حدود یک میلیون تن از این محصول ظرف مدت  
یلیون تن است؛ که این به معنی آن است که ظرف مدت محدود، یک پنجم کل تولید کشور صادر شدم 5گوجه فرنگی کشور  .  

مهر ماه تنها صادرات پا و پنجه مرغ را که در بازار داخلی  25ای که در بنابراین گزارش گمرک، پیش از این نیز در بخشنامه
خش نامه خود به یکباره ممنوعیت صادرات مرغ را نیز برداشتمصرف ندارد، آزاد کرده بود، اما وزیر سابق صنعت در آخرین ب . 

 
 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – ۶/8/1397تاریخ : 

  ساخت ماشین آالت خوراک صنعت دام نیازمند سرمایه گذاری
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی گفت: ساخت ماشین آالت در صنعت دام و طیور نیاز به سرمایه گذاری 

  .خارجی دارد

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ، علی اکبر مهرفرد، معاون توسعه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

گذاری و تجاری در صنعت های سرمایهدر اولین نشست معرفی فرصت زیبازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاور
که با حضور رییس اتاق ایران و معاونان جهادکشاورزی برگزار شد، اظهار کرد خوراک دام ایران ساخت ماشین آالت در صنعت   :

 .دام و طیور نیاز به سرمایه گذاری دارد
یور کشور مناسب نیست و باید تالش شود با هدف توسعه تولید و صادرات، این کیفیت فعلی برخی کارخانه های دام و ط وی افزود:

 .بخش با تکنولوژی روز دنیا ارتقا پیدا کند
میلیارد دالر است که این رقم شامل محصوالت داخلی  50در ایران بیش از  صنعت دامپروری مهرفرد تصریح کرد: گردش مالی

ین صنعت و فرآوری محصوالت محصوالت شامل صنایع لبنی، صنعت خوراک و صنعت دامپروری و محصوالت بدست آمده از ا
 .است ...صنایع پشتیبان از جمله صنعت تولید جوجه اجداد و مرغ مادر و 

شود که این محصول باید در خوراک دام میلیون تن تفاله حاصل می 7میلیون تن چغندر قند حدود  9این مقام مسوول افزود: از حدود 
ای، جو و ... دارای ضایعات است که باید برای تبدیل آن ای مثل ذرت علوفهاده قرار گیرد و همچنین بخشی از مواد علوفهمورد استف
گذاری انجام شودسرمایه . 

ها بر مهرفرد با اشاره به اینکه بخشی از مشکالت ما در صنعت تولید دام، طیور و آبزیان به عدم وجود زنجیره در این بخش
ها را کاهش دهدتواند چالشها میهای تولید ما به قدر کافی توسعه نیافته است و تکمیل این زنجیرهیادآورشد: زنجیرهگردد، می . 
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 متفرقه
 

 خبرگزاری فارس  – ۶/8/1397تاریخ : 

کند جنگ تجاری صنعت گوشت خوک در آمریکا و چین را نابود می  
های تولید کننده گوشت خوک آمریکایی گفت: در نتیجه جنگ تجاری آمریکا با مدیرعامل یکی از بزرگترین شرکت

  .چین سود این شرکت به شدت کاهش یافته است
 

، کن ماسچوف مدیرعامل یک شرکت تولید کننده گوشت رویترزالملل خبرگزاری فارس به نقل از به گزارش خبرنگار اقتصاد بین
 .خوک تحت مالکیت یک شرکت آمریکایی گفت: جنگ تجاری آمریکا با چین سوددهی این شرکت را کاهش داده است

را لغو کرده و احتماال بخشی از  میلیون دالری در یک پروژه داخل آمریکا 30گذاری وی ادامه داد: شرکت متبوع وی سرمایه
های خود را به خارج از آمریکا منتقل خواهد کردفعالیت . 

گویدماسچوف می گذاری در داخل آمریکا هم اکنون مزخرف خواهد بود چرا که چین و دیگر کشورها علیه محصوالت سرمایه :

انددهای اعمال کرجویانه در برابر جنگ تعرفهکشاورزی آمریکا اقدام تالفی . 
های خود را در ماه می به کشتارگاه ارسال از طرف دیگر در چین نیز یک شرکت تولید کننده گوشت خوک بخش قابل توجهی از دام

های تولید را به کرد تا از ضرر ناشی از اعمال تعرفه چین بر واردات محصوالت کشاورزی از آمریکا و در نتیجه افزایش هزینه
 .حداقل برسانند

رسیدمدیرعامل این دامداری گفت: دیگر پرورش آنها منطقی به نظر نمی . 
دوئل تجاری چین و آمریکا در حال نابود کردن صنعت پرورش خوک در هر دو کشور است و به ضرر فعاالن این حوزه در دیگر 

 .کشورها از جمله برزیل، کانادا و کشورهای اروپایی تمام شده است
خوک   قتصادی که جنگ تجاری به نفع یکی و به ضرر دیگری تمام شد شاهد آن هستیم که صنعت پرورشهای ابرخالف دیگر حوزه

 .در اکثر نقاط جهان شاهد کاهش شدید سوددهی بوده است
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قهمتفر  
 

باشگاه خبرنگاران جوان – ۶/8/1397تاریخ :   

  یارانه حامل های انرژی به بخش کشاورزی تعلق می گیرد
گیرد زیرا این بخش برای تامین  کشاورزی تعلق میوزیر جهاد کشاورزی گفت: یارانه حامل های انرژی به بخش  معاون

ها دچار مشکل استهزینه برق چاه .  
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مرتضی رضایی معاون وزیر  به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی

گذاری و تجاری در صنعت خوراک دام ایران در جمع خبرنگاران، های سرمایهجهادکشاورزی در حاشیه نشست معرفی فرصت
گیرد زیرا بخش کشاورزی به معنای عام قشر ضعیفی است که برای های انرژی به بخش کشاورزی تعلق میاظهار کرد: یارانه حامل
ا دچار مشکل هستندهتامین هزینه برق چاه . 

های فراسرزمینی ای از مواد اولیه خوراک دام و طیور وارداتی است، استفاده از کشتوی ادامه داد: با توجه به اینکه بخش عمده
تواند فرصت مناسبی برای امنیت تولید صنایع خوراک دام و طیور در کشور ما باشدمانند کشت ذرت و کنجاله می . 

های گیرد زیرا با ارز دولتی تمام نهادهارزی به بخش کشاورزی تعلق می توان گفت بزرگترین یارانه رضایی تصریح کرد: می
تواند به عنوان بهترین مشوق در اختیار صنایع شود و این امر میها وارد میها و ویتامینکشاورزی و خوراک دام، طیور و مکمل

 .خوراک دام، طیور و آبزیان باشد
شود، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آزاد شدن صادرات مرغ منجر به افزایش قیمت در بازار داخلی نمیاین مقام مسئول 

توان شاهد تغییر قیمت مرغ در بازار داخلی باشیم اما هنوز صادرات مرغ یادآورشد: اگر کنترل در این زمینه صورت نگیرد می
شودرد کمبودی در بازار ایجاد نمیآنچنان شروع نشده و اگر افزایش تولید صورت بگی . 

 
 لینک خبر 
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ایرنا  – 7/8/1397تاریخ :   

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه قانون باید هدایت  -ایرنا  -تبریز

مسووالن و نقطه اتکای بهره برداران باشد، گفت: در مسیر توسعه کشاورزی مشکل قانونی وجود نداردگر  . 
احمدعلی کیخا روز دوشنبه در جمع مدیران دولتی و تشکل های خصوصی بخش کشاورزی آذربایجان شرقی در تبریز مدیریت سنتی 

ت و افزود: برای توسعه نیازمند مدیریت علمی هستیمرا یکی از دالیل اصلی توسعه نیافتگی بخش کشاورزی کشور دانس  .  
وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی افزایش تولید اتفاق افتاده اما توسعه محقق نشده است، گفت: وقتی منابع آب و خاک مورد نیاز 

نه توسعه نیافتگی این بخش استاین بخش رو به نابودی است و منابع انسانی هم به سختی حاضر به فعالیت در روستاها هستند، نشا .  
پائین  :کیخا کاهش ارزش پول ملی را بهترین فرصت برای افزایش صادرات به ویژه صادرات کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد

  . نگه داشتن دستوری نرخ ارز مانع کشاورزی صادرات محور است
ست و اظهارداشتوی مشخص نبودن هدف و انحراف از مسیر را موجب هدر رفت منابع دان به عنوان نمونه موسسه تحقیقات و  :

سرم سازی رازی به جای اینکه در زمینه تحقیقات و تهیه واکسن برای سویه های جدید بیماری های دام و طیور اهتمام داشته باشد 
  . بیشتر درصدد تولید است

م دهد و به نظر می رسد این موسسه دچار انحراف از وی ادامه داد: این در حالی است که تولید را بخش خصوصی هم می تواند انجا
  .هدف شده است

  .کیخا جذب مشارکت کشاورزان را نیازمند اعتمادسازی دانست و گفت: هزینه ناکارآمدی ها نباید از جیب مردم گرفته شود
ن بخش، اظهارداشت: قانون رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هم با اشاره به نقش کمیسیون کشاورزی در توسعه ای

  .بهره وری کشاورزی و نظام جامع دامپروری نقطه عطف توسعه این بخش است هر چند در اجرا با مشکالتی مواجه شد
اکبر فتحی با اشاره به اینکه نظام جامع دامپروری در جهت تسهیل ارائه خدمات به بهره برداران تدوین شد، گفت: به جهت کمبود 

این اتفاق نیفتاده است نیروی دامپزشکی .  
این در حالی است که سهم بخش کشاورزی از اعتبارات استانی و ملی  :وی تسهیالت و اعتبارات را پیش نیاز توسعه دانست و افزود

  .ساالنه کمتر می شود
خسارت برگشت واحد  تامین ماده اولیه واکسن دام و طیور، مانع تراشی های داخلی در کنار تحریم های خارجی، لحاظ نشدن بیمه

تولیدی خسارت دیده از حوادث طبیعی و غیر مترقبه به چرخه تولید، باال بودن نرخ تسهیالت کشاورزی، یکسان نبودن تصمیم های 
دولتی در مورد هزینه طرح های ملی همچون واکسیناسیون دام و نصب کنتور هوشمند در سال های گذشته و سپری شدن تاریخ 

ین بخش کشاورزی مانند قانون ملی شدن آب از مواردی بود که در این نشست توسط مدیران دولتی و مصرف برخی از قوان
  .خصوصی بخش کشاورزی استان مطرح شد

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز در جریان سفر خود به آذربایجان شرقی از شرکت 
از نزدیک در جریان فعالیت های این گروه صنعتی قرار گرفتتراکتورسازی تبریز دیدن کرد و  .  

 
 لینک خبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83082994


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول آبان 

 

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

 
 متفرقه 

 
ایرنا  – 7/8/1397تاریخ :   

به تعزیرات رفتشرکت غذایی ۱۱پرونده تخلف   
شرکت لبنی، یک  9کنندگان و تولیدکنندگان از ارسال پرونده تخلف  مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف -ایرنا -تهران

اعتنایی به ضوابط ابالغی و اقدام های تولید کننده روغن نباتی و یک واردکننده گوشت گرم گوسفندی به دلیل گرانفروشی و بی
 .ارشادی، به سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد

محمدحسین موحدنژاد»ن و تجارت، به گزارش دوشنبه تارنمای وزارت صنعت، معد شرکت لبنی از آغاز  9تخلف افزود: مجموع  «

میلیارد لایر بود 143امسال تاکنون  . 
وی بیان داشت: هرگونه تغییر و افزایش قیمت کاالی لبنی منوط به تصویب کارگروه تنظیم بازار است و باید واحدهای صنفی نسبت 

ر اقدام کنندبه درج و نصب برچسب قیمت و صدور فاکتو . 
موحدنژاد گفت: برخی واحدهای لبنی در روزهای گذشته نسبت به افزایش غیرقانونی محصوالت پرمصرف لبنی از جمله شیر، ماست 

 .و پنیر اقدام کردند که با آنها برخورد شد
تنایی به ضوابط ابالغی و قیمت میلیارد ریالی یک شرکت تولیدکننده روغن نباتی نیز به دلیل بی اع 49پرونده تخلف  :وی ادامه داد

  .مصوب، در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شده است
 نظارت مستقیم سازمان حمایت بر تولید کارخانه های الستیک **

موحدنژاد درباره توزیع تایر گفت: طبق بخشنامه این سازمان به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها در سوم مهرماه 
های تولید تایر حضور یافته و از مراحل نخست تا پایان بر تولید نظارت د برای کنترل دقیق، بازرس مقیم در کارخانهامسال، مقرر ش

 .کند
 «.با این واحدها در صورت استنکاف از پذیرش بازرس، برخورد فوری و تعزیری می شود»

 تشکیل پرونده یک شرکت واردکننده گوشت گرم گوسفندی  **
یل پرونده یک شرکت واردکننده گوشت گرم گوسفندی به دلیل عمل نکردن به تعهدات خبر داد و گفت: پرونده تخلف موحدنژاد از تشک
میلیارد لایر تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است 12به ارزش بیش از  . 

پرونده  700گان و تولیدکنندگان از معرفی به گزارش ایرنا، در نخستین روز آبان ماه نیز سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنند
 .واحدهای تولیدی و توزیعی به سازمان تعزیرات خبر داد

« گفت: اتهام این واحدها گرانفروشی کردن، درج نشدن قیمت، صادر نکردن فاکتور، نداشتن پروانه کسب و عرضه « غالمرضا کاوه

 .کردن کاال خارج از شبکه بود
 

 لینک خبر 
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 تاریخ : 1397/8/7  - باشگاه خبرنگاران جوان 

  مراقب سود بادهای احتمالی باشند هشدار هواشناسی به کشاورزان/دامداران
یک مقام مسئول گفت: با توجه به بارش باران و اُفت دما در برخی مناطق، کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی 

  .بگیرند
صنعت،تجارت و کشاورزیمسعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش هواشناسی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، از استمرار بارش باران در نوار شرقی کشور خبر داد و گفت: با توجه به بارش روزهای قبل پیش بینی می شود خبرنگاران جوان
رق کشور ادامه یابدکه همچنان بارش همراه با اُفت دما طی دو روز آینده در ش . 

وی افزود: با توجه به کاهش دما در استان های شرقی، مرکزی و غربی کشور به گلخانه داران توصیه می شود که مراقب دمای 
 .گلخانه های خود باشند و همواره سوخت مورد نیاز را تامین کنند

تان های شرقی، مرکزی و غربی کشور توصیه می شود که حقیقت در توصیه ای به دامداران گفت: با وجود کاهش دما به دامداران اس
 .در برابر سودبادهای احتمالی از احشام خود محافظت کنند

برگی نرسیده  8تا  6مدیرکل شبکه پایش هواشناسی ادامه داد: کشاورزانی که اقدام به کشت کلزا کردند و هنوز کلزای آنها به مرحله 
مزارع خود جهت کاهش خسارت اقدام کنند است، توصیه می شود که نسبت به آبیاری . 

وی در پایان تصریح کرد: کشاورزان در مناطق مرتفع به سبب اُفت محسوس دما هر چه سریع تر نسبت به برداشت محصوالت خود 
 .اقدام کنند

 لینک خبر 
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ایرنا  – 6/8/1397 : تاریخ   

« قم و ماجرای میهمانان ناخوانده« دامشهر  
قم یکی از بزرگ ترین میادین دامی کشور محسوب می شود و مدتی است « دامشهر »منطقه  -ایرنا -قم

انسان ها در کنار واحدهای دامداری به معضلی در این منطقه تبدیل شده که از نظر بهداشتی، سکونت 

 .فرهنگی و اجتماعی تهدیدی برای شهر قم به شمار می آید
 30جعفریه احداث شد؛  -محور قم  13در کیلومتر  75هکتار، در سال  664به گزارش ایرنا، شهرک صنعتی دامشهر قم به مساحت 

هزار تا یک میلیون راس دام از استان های مختلف کشور وارد میدان  600ی دام در این شهرک وجود دارد و ساالنه بین کاروانسرا
 .دامشهر می شود

حضور تعدادی از خانواده های اتباع و ایرانی در این منطقه باعث نگرانی هایی از سوی مسئوالن و مردم شده است؛ این خانواده ها 
ن در دامداری ها، در این میدان دامی ساکن شده اندبه بهانه شاغل بود . 

منطقه ای که کاربری آن دامی است و حضور انسان عالوه بر این که تهدیدی برای سالمت کل شهر قم محسوب می شود، به دلیل 
 .دور بودن ساکنان از امکانات شهری، می تواند باعث معضالت اجتماعی و فرهنگی نیز باشد

خانوار ساکن این منطقه هستند 800گفته مسئوالن حدود در زمان حاضر به  . 
 

 شرایط راه اندازی پایگاه سالمت در دامشهر قم وجود ندارد **
معاون فنی مرکز بهداشت قم به خبرنگار ایرنا گفت: شرایط الزم برای راه اندازی پایگاه سالمت در منطقه دامشهر قم با توجه به 

ود، وجود نداردتوزیع جمعیتی که تخمین زده می ش . 
با هدف دسترسی عموم جامعه به خدمات بهداشتی و شناسایی بیماری  93محمد نیک پور با اشاره به طرح تحول سالمت که از سال 

ها پیش از بروز عالئم، همزمان با سراسر کشور در استان قم رقم خورد، اظهار داشت: در این طرح در حوزه بهداشت، مالک تقسیم 
راه اندازی پایگاه ها و مراکز سالمت، جمعیت ساکن در مناطق است و بر اساس دستورالعمل ها، نحوه استقرار مراکز  بندی نیروها و

 .و پایگاه های سالمت بر اساس توزیع جمعیت تعریف شده است
َتن و  500هزار و  12هزار نفری، برای هر پایگاه سالمت  60وی افزود: برای یک مرکز خدمات جامع سالمت جمعیت متوسط 

تن تعریف شده است 500هزار و  2برای هر کارشناس مراقب  . 
به گفته وی، تعیین جمعیت بهره مند از خدمات مراکز و پایگاه های سالمت با هدف ارائه خدمت و جلوگیری از هدررفت سرمایه و 

 .تجهیزات صورت گرفته است
نطقه دامشهر معموال افراد جویای کار هستند که خانواده محسوب نمی نیک پور خاطرنشان کرد: با توجه به این که جمعیت ساکن در م

 .شوند و از سوی دیگر دامشهر جزو مناطق مسکونی تعریف نشده است، امکان راه اندازی پایگاه سالمت در آن وجود ندارد
اد زیادی دام، خطر انتقال معاون مرکز بهداشت قم گفت: منطقه دامشهر کانون دامی استان قم است و ورود و خروج روزانه تعد

 .بیماری را برای افراد ساکن افزایش داده است
وی خاطرنشان کرد: به دلیل نبود شرایط الزم برای راه اندازی پایگاه سالمت در دامشهر، خدمات مرکز بهداشت از طریق نزدیک 

 .ترین پایگاه سالمت با نام ایثار واقع در منطقه قلعه کامکار صورت می گیرد
روز در هفته، یک مراقب سالمت به منطقه دامشهر  2گفته معاون مرکز بهداشت قم ،درصدد هستیم با مهیا شدن شرایط، یک یا به 

 .اعزام کنیم تا جمعیت ساکن در آنجا زیر پوشش خدمات بهداشتی قرار گیرند و برای این کار فضایی نیز آماده شده است
طقه دامشهر، گفت: در حوزه سالمت قومیت و نژاد فرد مطرح نیست و خدمات به کل جامعه نیک پور با اشاره به استقرار اتباع در من

 .مورد نظر ارائه می شود
راه اندازی پایگاه سالمت در منطقه دامشهر از مصوبه های جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقی قم در اسفندماه سال 

ن واگذار شده استگذشته است که این امر به مرکز بهداشت استا . 
طرح تحول نظام سالمت کشور در راستای سیاست های کلی نظام و تاکید جدی رهبر معظم انقالب به مقوله سالمت جامعه و افزایش 

از سوی دولت یازدهم و وزارت بهداشت،  93اردیبهشت ماه سال  15شاخص های سالمت و بهداشت مردم در بخش های مختلف از 
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ی به اجرا درآمددرمان و آموزش پزشک . 
 

 افراد ساکن در دامشهر در معرض بیماری هستند **
مدیرکل دامپزشکی قم نیز به خبرنگار ایرنا، گفت: مجتمع دامشهر منطقه ای ویژه دام است و سکونت انسان در آن پیش بینی نشده 

 .است
در دامشهر به وجود می آید، اضافه کرد: دوره  مهدی رفیعی محمدی با اشاره به مسائل اجتماعی و بهداشتی که به واسطه حضور دام

 .های آموزشی با موضوع پیشگیری از بیماری های دام ویژه دامداران توسط اداره کل دامپزشکی در این منطقه برگزار می شود
حیوان و یا از  گروه بیماری دارند که یک گروه خاص خودشان است و گروه دیگر قابل انتقال از انسان به 2وی ادامه داد: دام ها 

 .حیوان به انسان است که بیماری های مشترک گفته می شود
رفیعی محمدی تصریح کرد: در هر منطقه ای که جمعیت دامی حضور داشته باشد افرادی که در نزدیکی این دام ها هستند در 

 .معرض بیماری مشترک هستند
ساعته در محل حاضر باشد و این مساله با شیفتی شدن کار  24صورت  وی بیان کرد: برای مراقبت از دام ها باید کارگر دامداری به

 .کارگرها قابل حل است
به گفته رفیعی محمدی ، سکونت خانواده ها کنار جمعیت دامی پیش بینی نشده و هرچه تماس افراد با دام ها بیشتر باشد، تعداد افراد 

 .در معرض ابتال به بیماری افزایش می یابد
 

منطقه دامشهر قم قانونی نیستسکونت در  **  
فرماندار قم نیز در گفت و گو با ایرنا، بیان کرد: مجتمع دامشهر قم مجموعه دامی است و با توجه به این که سکونت خانواده ها در 

 .این منطقه قانونی نیست، سازمان جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر باید به این مساله رسیدگی نماید
، دامداری های استان قم در کنار واحدهای مسکونی بود و برای ساماندهی این واحدها، طرح انتقال دام 70: در دهه رضا سیار افزود

جعفریه مصوب شد -به خارج از شهر و ایجاد منطقه دامشهر در جاده قم  . 
شد تا جداسازی بین زندگی وی اضافه کرد: اعتبار قابل توجهی برای این امر اختصاص یافت و زیرساخت های این منطقه اصالح 

 .انسان از محل پرورش دام محقق شود
فرماندار قم تصریح کرد: اگر خانواده ها در این منطقه مقیم شوند، اصل هدف ایجاد مجتمع دامشهر زیر سوال می رود؛ متولیان امر 

 .نباید اجازه دهند این منطقه دامی، محلی برای سکونت انسان شود
کونت کارگر و خانواده در دامشهر پیش بینی نشده است، بیان کرد: در سال های گذشته به تدریج اتباع بیگانه سیار با بیان این که س

 .در این منطقه ساکن شدند و عالوه بر این که اجاره خانه نمی دهند به همسرانشان در کارهای دامداری کمک می کنند
به عنوان تفاهم بین صاحب واحد دامداری و کارگر تبدیل به معضل شده وی خاطرنشان کرد: سکونت خانواده ها در این منطقه دامی 

 .است
وی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی باید به واحدهای تولیدی تذکر دهد تا از سکونت خانواده ها در این منطقه جلوگیری شود و 

 .مراکز قانونی نیز تاکنون اجازه سکونت افراد را در دامشهر نداده اند
ار قم گفت: مرکز بهداشت و دامپزشکی برای بهبود بهداشت فردی افراد و همچنین واکسیناسیون دام اقدام هایی انجام داده و فرماند

 .بهتر است این خانواده ها به جای این که به خانه های بهداشت داخل شهر ارجاع شوند، در همین منطقه معاینه و واکسینه شوند
ن و کارگران شاغل در دامشهر قم، پرونده سالمت تشکیل تا وضعیت سالمتی آن ها به صورت مرتب سیار افزود: باید برای دامدارا

 .کنترل شود
وی با بیان این که عمد خانواده های ساکن اتباع، افغان هستند، افزود: به دلیل متغیر بودن افراد ساکن در این منطقه، آمار دقیقی در 

انی نیز به همراه خانواده ساکن دامشهر باشنددست نیست و ممکن است تعدادی کارگر ایر . 
 

 ساخت مدرسه در مجتمع دامشهر کارشناسی نیست **
فرماندار قم همچنین در نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش قم گفت: با وجود این که تعدادی دانش آموز ساکن در مجتمع دامشهر 

اسی و منطقی نیستاز تحصیل بازمانده اند، ساخت مدرسه در این مناطق کارشن . 
هکتار معادل هشت درصد وسعت شهر است 990هکتار می باشد و مناطق دامشهر و لبن  500هزار و  12سیار افزود: کل شهر قم  . 

وی اضافه کرد: با وجود این که وجود نیروی انسانی به عنوان کارگر و نه به عنوان خانواده در این منطقه تعریف شده است، خانواده 
ر و اتباع زیادی در این مجتمع ها سکونت دارندهای مهاج . 
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سیار ضمن مخالفت با درخواست ساخت مدرسه در مجتمع دامشهر، افزود: با احداث مدرسه، به این مناطق هویت مسکونی داده می 
 .شود و مدتی بعد خانواده های ساکن در آن مطالبه گر همه امکانات شهری خواهند شد

واحدها بسیار رغبت دارند این مجتمع به منطقه مسکونی تبدیل شود که در این صورت چالشی برای آینده  وی ادامه داد: مالکان این
 .خواهد بود

 .سیار خاطرنشان کرد: مجتمع دامشهر در تقسیمات کشوری به عنوان مجتمع تولیدی تعریف شده، نه روستا و نه شهر
هدف پاکسازی محیط شهر قم از دام، دامشهر به عنوان منطقه ای برای  مرحله با 2در  74و  71فرماندار قم افزود: در سال های 

 .انتقال دام سبک و سنگین ایجاد شد
 

 دامداری بدون سکونت کارگر قابل مدیریت نیست **
انواده رییس سازمان جهاد کشاورزی قم نیز در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا با اشاره به انتقاد برخی مسئوالن از سکونت تعدادی از خ

ها در مجتمع دامشهر این شهر، گفت: کارگر باید شبانه روز و با خانواده در دامداری مستقر باشد و دامداری بدون سکونت کارگر 
 .قابل مدیریت نیست

محمدرضا طالیی افزود: ایجاد مجتمع دامی جزو سیاست های وزارت جهاد کشاورزی نیست و عالوه بر این که این وزارتخانه چنین 
تمع هایی را قبول ندارد، بر اساس ابالغ هیات دولت نیز هر گونه مجوز برای مجتمع های دامی ممنوع استمج . 

وی اضافه کرد: در گذشته نیز مخالف ایجاد مجتمع دامداری بودیم، زیرا بر اساس قانون دامپروری، دامداری ها باید با فاصله چندین 
ها در مجتمع دامشهر دیوار به دیوار هم می باشد متری از هم ایجاد شود، در حالی که دامداری . 

طالیی تصریح کرد: قبل از ایجاد مجتمع دامشهر، ورودی های شهر قم از سمت محور ساوه، قنوات، قمرود و اراک مملو از دامداری 
 .بود که چهره نازیبایی به شهر قم داده و مشکالت زیادی را موجب شده بود

واحد دامی در این مجتمع مستقر  400زمینی برای ایجاد مجتمع دامشهر اختصاص یافت و یک هزار و وی گفت: برای حل این مساله 
شد و در چند سال گذشته اقدام های بسیاری از جمله تامین آب شیرین، گازکشی و مباحث فنی برای این مجتمع توسط جهاد کشاورزی 

 .انجام شده است
قم است، تصریح کرد: امروز این منطقه، صورت مساله ای شده که همه می خواهند آن طالیی با بیان این که دامشهر معضل استان 

 .را پاک کنند، ولی بدانیم اینطور درخصوص دامشهر صحبت کردن، مشکلی از شهر حل نمی کند
استخدام کرد، زیرا  وی افزود: کارگر باید شبانه روز و با خانواده در دامداری مستقر باشد و نمی توان کارگران را به صورت شیفتی

 .صرفه اقتصادی برای دامدار نخواهد داشت
کارگر با  10راسی در هر نقطه ای از کشور که باشد،  200رییس سازمان جهاد کشاورزی قم اضافه کرد: امروز در یک دامداری 

 .خانواده زندگی می کنند، نمی توانیم سکونت را از دام جدا کنیم
ساکن دامشهر است، در گذشته در شهر قم از امکانات مختلف استفاده می کرد، امروز هم باید این  وی بیان کرد: جمعیتی که امروز

 .خدمات به این خانواده ها ارائه شود
هزار سکنه دائم و پنج هزار سکنه غیردائم دارد 2هکتار و به اندازه یک شهر است که  750طالیی افزود: مساحت دامشهر قم  . 

بخواهد واحد دامداری را از سکونت جدا کند یا بخش کشاورزی را نمی شناسد یا می خواهد خودش را از وی تصریح کرد: هر کسی 
 .کار تبرئه نماید

رییس سازمان جهاد کشاورزی قم افزود: یکی از دالیلی که افاغنه در قم به بخش کشاورزی و دامداری ورود پیدا کرده اند، این است 
خانواده در کنار زمین کشاورزی و یا دامداری نبودند، در حالی که افاغنه با خانواده ساکن می شدند که ایرانی ها حاضر به سکونت با 

 .و در این صورت صرفه اقتصادی برای دامدار و کشاورز دارد
و  وی با تاکید بر این که رسیدگی به مشکالت دامشهر وظیفه جهاد کشاورزی نیست، خاطرنشان کرد: رسیدگی به بیماری های دامی

زیرساخت این منطقه وظیفه جهاد کشاورزی است و این سازمان فراتر از وظایف خود در این منطقه ورود پیدا کرده است، ولی تامین 
  .مدرسه و بهداشت وظیفه دستگاه های ذیربط است

 
 دانش آموزان ساکن در دامشهر برای تحصیل به روستاهای اطراف مراجعه می کنند  **

مور تحصیلی اتباع و مهاجران خارجی اداره کل آموزش و پرورش قم در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به سکونت مسئول رسیدگی به ا
دانش آموز غیر ایرانی در شهرک دامشهر، گفت: این شهرک به لحاظ جغرافیایی مکانی دامی است و مناسب سکونت  200حدود 

در شوراهای مختلف تالش زیادی برای کسب مجوز راه اندازی مدرسه  افراد نیست ، ولی با این وجود مسئوالن آموزش و پرورش
 .در این منطقه نمودند که با مخالفت مواجه شد

دستگاه مینی بوس  6محمدرضا اسالمی افزود: دانش آموزان ساکن در این منطقه به دلیل دور بودن از امکانات آموزشی، هر روز با 
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اهای پاچیان و حیدرآباد این بخش اعزام می شوندبرای تحصیل به مدارس شهر جعفریه و روست . 
درصد از دانش آموزان ساکن در این منطقه در مقطع ابتدایی و پنج درصد نیز در مقطع متوسطه اول و دوم تحصیل  95به گفته وی، 

 .می کنند
 

 تن از اتباع ساکن در منطقه دامشهر آموزشهای سوادآموزی دریافت کردند 80 *
تن از اتباع ساکن در شهرک دامشهر با شرکت در کالس  80سوادآموزی آموزش و پرورش قم به خبرنگار ایرنا گفت: معاون نهضت 

 .های نهضت، آموزش های سوادآموزی دریافت نمودند
حجت االسالم محمدرضا قاسمی نیا افزود: تعدادی از اتباع خارجی در شهرک دامشهر از فضاهای آموزشی، امکانات و تحصیل 

وم هستندمحر . 
َتن از اتباعی که در این منطقه ساکن بوده و  80وی اضافه کرد: پس از پیگیری های انجام شده توانستیم در نیمه نخست امسال حدود 

 .از مدرسه بازمانده بودند را جذب کالس های نهضت سوادآموزی نماییم
سال قرار دارند و در قالب پنج کالس سازماندهی  49تا  10نی حجت االسالم محمدرضا قاسمی نیا با بیان این که این افراد در گروه س

شدند، خاطرنشان کرد: کالس های نهضت سوادآموزی در حسینیه شهرک دامشهر، صبح ها برای خانم ها و عصرها برای آقایان 
 .برگزار می شود

ار مناسبی در نظر نگیرند، در آینده به آمار وی تاکید کرد: اگر مسئوالن استان قم به مباحث آموزشی دامشهر توجه نکنند و ساز و ک
 .جمعیت بی سوادان استان افزوده می شود و آسیب های اجتماعی، اخالقی و فرهنگی نیز به تبع آ ن بروز می کند

معاون نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش قم گفت: پیگیری های زیادی از سوی آموزش و پرورش و معاونت سوادآموزی 
افراد از سوادآموزی بازنمانند، ولی نتیجه ای حاصل نشده استصورت گرفته تا  . 

وی افزود: ظاهر برخی مسئوالن معتقدند که سکونت در شهرک دامشهر قانونی نیست و ما نیز مجاز به ایجاد زیرساخت های 
 .آموزشی، بهداشتی و خدماتی نمی باشیم

الن استان نظرشان بر قانونی نبودن سکونت در دامشهر است، پس به گفته معاون نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش قم، اگر مسئو
 چرا با سکونت ها مخالفت و یا برخورد نمی شود؟

وی بیان کرد: اگر نیازی به این جمعیت نیست، پس چرا دامداری ها آن ها را شاغل نموده اند و البته کمترین حق الزحمه را هم می 
د افراد را در آنجا سکونت ندهند تا حقی هم ایجاد نشوددهند؛ مسئوالن باید از دامداران بخواهن . 

حجت االسالم قاسمی نیا تاکید کرد: بهتر است هر جایی که شهرک صنعتی، کشاورزی و دامداری ایجاد می شود، محلی هم برای 
اد از خواندن و نوشتن که سکونت افرادی که قرار است در آنجا مشغول به کار شوند، در نظر گرفته شود و سزاوار نیست که این افر

 .حق اولیه هر انسانی است، محروم بمانند
 

 زیرساخت های مورد نیاز سکونت خانواده ها در دامشهر تقویت شود *
بخشدار بخش مرکزی قم نیز به خبرنگار ایرنا گفت: شهرک دامشهر مجموعه ای تخصصی در خصوص دام است و مناسب سکونت 

 . انسان نیست
با اشاره به حضور تعدادی از خانواده های اتباع در این شهرک، افزود: نمی توانیم جلوی سکونت این افراد را داود حاج حسینی 

 .بگیریم، ولی زیرساخت های این شهرک باید از نظر زیرساختی و امکانات بهداشتی برای سکونت این خانواده ها تقویت شود
کی برای نظارت بر موارد بهداشتی و همچنین جلوگیری از ابتالی ساکنان به وی تاکید کرد: در این راستا مرکز بهداشت و دامپزش

 بیماری ها باید نظارت کافی داشته باشند
 

. 
 لینک خبر 
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 متفرقه 

 
 تاریخ : 1397/7/2 – باشگاه خبرنگاران جوان 

  کامیون داران مبلغ اضافه بر بارنامه از مرغداران مطالبه می کنند/نوسان نرخ نهاده های دامی در بازار
شده، مبلغ دیگری را مطالبه می  فت: برخی کامیون داران عالوه بر کرایه ای که در بارنامه درجمقام مسئول گ یک

  .کنند و هیچ سندی برای آن ارائه نمی دهند
گروه اقتصادی  عظیم حجت عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی

، با انتقاد از این مسئله که روند بارگیری نهاده های دامی به حالت طبیعی خود بازنگشته است، اظهار کرد: باشگاه خبرنگاران جوان
در این ایام بر مرغداران تحمیل شده که مشکالت آنها را دو همچنان پابرجاست، معضل دیگری   با وجود آنکه اختالالت حمل و نقل

 .چندان کرده است
وی افزود: شرکت های فروشنده کاال در بنادر اعالم می کنند که هیچ گونه مسئولیتی در قبال بارگیری کاالی خریداری شده مرغداران 

ای تحویل کاال در بنادر حضور یابند که این رویه جدید به ندارند و همواره توصیه می کنند که مرغداران خود، ماشین بفرستند یا بر
 .سبب افزایش هزینه مرغداران ، آنها را برای جوجه ریزی واحدهای خود با شک و تردید روبرو کرده است

ظار می حجت ادامه داد: در شرایط کنونی که مرغداران نسبت به عرضه مرغ های تولیدی خود به بازار تعجیل می کنند، از دولت انت
 . رود که از تمامی امکانات حمل و نقل کشور و خطوط ریلی استان ها استفاده کند تا از شرایط فعلی عبور کنیم

هزینه اضافی بر مرغداران تحمیل کرده است، بیان کرد:   این مقام مسئول با انتقاد از این مسئله که اختالالت کنونی حمل و نقل،

یه ای که در بارنامه درج شده، مبلغ دیگری را مطالبه می کنند و هیچ سندی برای آن ارائه نمی برخی کامیون داران عالوه بر کرا
 . دهند، این درحالی است که این مازاد کرایه در افزایش هزینه های تولید تاثیر بسزایی دارد

ش بیماری در فصل سرما تاثیر بسزایی ورود کامیون های متفرقه به بنادر به منظور بارگیری نهاده های دامی در گستر  به گفته وی
دارد، این درحالی است که باید از تمامی امکانات موجود در کشور استفاده کرد تا برای عوامل مختلف امنیت غذایی مردم اطمینان 

 .حاصل کنیم
نوساناتی در بازار حجت درباره آخرین وضعیت نهاده های دامی بیان کرد: هم اکنون قیمت نهاده های دامی به دلیل کمبود با 

درصد تفاوت دارد 10روبروست به طوریکه نرخ موجود در سایت با نرخ بازار حداقل  . 
هزار و  2کنجاله سویا   و 150تا یک هزار و  130عضو اتحادیه مرغداران گوشتی نرخ هر کیلو ذرت در بنادر را یک هزار و 

تومان اعالم کرد 400هزار و  2تا  200 . 
جز تامین نهاده   ح کرد: با توجه به آنکه مرغداران برای جلوگیری از تلف شدن مرغ ها از گرسنگی چاره ایوی در پایان تصری

های دامی ندارند، از این رو از دولت انتظار می رود برای اطمینان خاطر مرغداران و استمرار روند تولید تمامی امکانات حمل و 
به آرامش برسد نقل را به کار گیرد تا بازار نهاده های دامی . 

 
 لینک خبر 
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 رکباتم
 

 ایرنا  – 7/8/1397تاریخ : 

 بازار داغ کیوی مازندران

کیوی کاران مازندرانی این روزها با دیدن انبوهی از خریداران واقعی و دالالنی که برای خرید  -ایرنا -ساری

سرحال و خوش خلق هستند و سال پردرآمدی را از قبل صادرات این میوه با هم رقابت می کنند، حسابی 

 .این محصول انتظار می کشند
به گزارش خبرنگار ایرنا، اگر چه کیوی مازندران که عمری کمتر از چهار دهه در این استان دارد همواره در مقایسه با دیگر 

در سال های اخیر است که خریداران و دالالن برای محصوالت باغی وضعیت مناسبتری برای فروش داشت، ولی این نخستین بار 
 .خرید محصول به صف می شوند

دستکم در چند سال گذشته بخت بازارداری کیوی مازندران به خاطر کم شدن صادرات و ورود میوه های رنگارنگ خارجی برگشته 
لب هایشان ربوده بود ولی اکنون به نظر می رسد حتی هم برف سنگین و کم سابقه، ته مانده خنده باغداران را از  95بود و پاییز سال 

 .روستاییانی که تنها چند درخت در حیاط خانه شان دارند ازسوگلی شدن کیوی در میان مشتری ها خرسند هستند
 .برداشت کیوی در مازندران از اواسط آبان ماه شروع می شود و تا اواخر آذر یا اوایل دی ماه ادامه می یابد

هزار تن محصول از این سطح برداشت شود 180هکتار باغ کیوی دارد و پیش بینی می شود دستکم  500هزار و  6مازندران  . 
 سوگلی صادراتی  **

درصد از ارزش صادرات غیر نفتی مازندران را تشکیل می دهد 10کیوی، دستکم  . 
یون دالر تا پایان ماه آذر از این استان به خارج میل 30هزار تن کیوی به ارزش بیش از  56پارسال بر اساس آمار گمرگ مازندران 

 .از کشور صادر شده بود
افزایش نرخ ارز در سال جاری بیشترین انگیزه را برای صادرات کیوی مازندران ایجاد کرده است به گونه ای که بر اساس بررسی 

ریدار عمده را زیر سر دارد و همچنان نیز محل میدانی خبرنگار ایرنا در حال حاضر به طور میانگین هر باغدار کیوی دستکم دو خ
 .مراجعه دیگر خریداران و دالالن است

 .قیمت مناسب کیوی در بازار داخلی هم سبب شده تا باغداران با انگیزه بیشتری منتظر دریافت بهترین پیشنهاد با بیشترین قیمت باشند
هزار لایر عرضه می شود که در مقایسه با سال های گذشته قیمت  60تا  45هم اکنون هر کیلوگرم کیوی مازندران در بازار بین 

 .نسبتا باال و ارزنده برای باغداران است
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: اگر چه برداشت کیوی از نیمه دوم ماه آبان آغاز می 

وی وزارت جهاد کشاورزی ، برداشت غیر رسمی آن آغاز شده استشود، اما بر اساس صدور مجوز صادرات کیوی از س . 
هادی ایزدی وضعیت تولید کیوی امسال را مطلوب توصیف کرد و افزود: با توجه به قیمت دالر ، کیوی کاران و صادرکنندگان کیوی 

 .از هم اکنون در صدد صادرات این میوه هستند
امسال بیشتر از سال پیش خواهد بود، به باغداران توصیه کرد تا در برداشت میوه  وی با پیش بینی این که صادرات کیوی مازندران

 .عجله نکنند
 شایعه سازی دالالن  **

مدیر باغبانی استان مازندران با اعالم این که ارزنده بودن کیوی مازندران در سال جاری رقابت را برای خرید آن تشدید کرده ، 
شایعه سازی تالش دارند تا زیر دل باغداران را خالی کرده و میوه را به قیمت ارزان بخرندگفت: در این میان دالالن هم با  . 

 .وی یکی از شگردهای دالالن را شایع کردن فراگیری آفت مگس مدیریترانه است که صحت ندارد
ات کیوی شد، دروغ محض استایزدی توضیح داد: تاکنون آفتی کیوی را تهدید نکرده است و این که گفته شده مگس میوه وارد باغ . 

 .وی گفت: باغداران فریب دالالن را در باره خرید کیوی از سر باغ نخورند و محصول خود را به صادر کنندگان واقعی بفروشند
ایزدی با بیان اینکه امسال به واسطه افزایش قیمت ارز بسیاری از صادرکنندگان از هم اکنون به فکر صادرات این محصول افتاده 

ند، افزود: این میوه بین مردم کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس طرفدار دارد و کیوی کاران نگران بازار آن نباشندا . 
هزار هکتار زمین زراعی و باغی دارد و ساالنه حدود هفت میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی تولید و به بازار  470مازندران 
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می شودهای داخلی و بین المللی صادر  . 
برنج، کیوی ، مرکبات، گل و گیاه ، مرغ ، لبنیات و محصوالت شیالتی مهمترین محصوالت کشاورزی استان مازندران است که 

  .رتبه نخست تا سوم تولید کشور را به خود اختصاص داده است
 

 لینک خبر 
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 مرکبات 

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 2/8/1397تاریخ :   

درصدی تولید سیب درختی صحت ندارد  4۰تولید مطلوب مرکبات و کیوی در سال جاری/کاهش   

یک مقام مسئول گفت: براساس مشاهده عینی از باغات، امسال در تولید کیوی و مرکبات هیچ گونه مشکلی 

  .وجود ندارد
صنعت،تجارت و کشاورزیعنایت اله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

، کمبود تولید کیوی در سال جاری را رد کرد و گفت: براساس مشاهده عینی باغات، تولید کیوی از وضعیت مساعدی جوان
ست که انتظار می رود در جهت حمایت از تولیدکننده، با اعمال نظارت بیشتر مسئله داللی را حذف کنیمبرخوردار ا . 

هزارتن پیش بینی کرد و افزود 170تا  150وی تولید کیوی در سال جاری را  با توجه به تولید مناسب کیوی، در تامین نیاز داخل  :
کن است تولید کیوی کاهش داشته باشدو صادرات مشکلی نداریم و تنها در برخی مناطق مم . 
درصدی تولید کیوی در سال جاری می خواهند جو بازار را برهم بزنند تا  25به گفته بیابانی برخی افراد با اظهاراتی مبنی بر کاهش 

 .بیشترین سود را از آشفتگی بازار از آن خود کنند
یبیشتر بخوانید: تولید مطلوب مرکبات و کیوی در سال جاری/ ضرورت تجدید نظر در صنعت بیمه محصوالت کشاورز  

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز درباره آخرین وضعیت مرکبات بیان کرد: امسال بهترین سال را از نظر تولید مرکبات کیفی 
هزارتن برسد 500میلیون و  4تا  300میلیون و  4خواهیم داشت و همواره پیش بینی می شود که تولید به  . 

رچه سرمازدگی بهاره تا حدودی بر کاهش تولید سیب درختی تاثیر گذاشته وی درباره آخرین وضعیت تولید سیب درختی بیان کرد: اگ
 .است، اما میزان تولید بیش از نیاز داخل خواهد بود که همانند سال گذشته باید مقداری از آن به بازارهای هدف صادر شود

ید ندارد، تصریح کرد: با توجه به آنکه تولید سیب قائم مقام خانه کشاورز در پایان با اشاره به اینکه افزایش قیمت سیب ارتباطی به تول
 .مازاد بر نیاز داخل است، از این رو اختالف قیمت میوه از باغ تا بازار ناشی از سودجویی عوامل دالل و واسطه است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
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 نهاده
 

 خبرگزاری فارس  – ۶/8/1397تاریخ : 

 صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان مشمول تحریم نیست 
ها معاف است، گفت: براین اساس وزارت امور خارجه با بیان اینکه دو حوزه مواد غذایی و دارویی از تحریمنماینده 

ها مستثنی استطیور و آبزیان از شمول تحریم صنایع خوراک دام، .  
در صنعت گذاری های سرمایهدر نخستین همایش معرفی فرصت« حسن نوریان»به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 

های مختلف در زمینه گفت: بعد از توافقنامه برجام گشایش بسیار خوبی در سطح جهان در حوزه  خوراک، دام، طیور و آبزیان،
ایجاد شد اما با توجه به خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از این توافقنامه، اخیرا مشکالتی در   جمهوری اسالمی ایران  ارتباط با

گیر ایران شده استها دامنیمحوزه رژیم تحر .  
براساس بیانیه ریاست جمهوری ایالت متحده آمریکا دو حوزه مواد غذایی و دارویی از رژیم  :نماینده وزرات امور خارجه بیان داشت

ثنی های آمریکا مسترسد حوزه صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان از شمول تحریمها معاف است و بر این اساس بنظر میتحریم
  .باشد

ها بود اما اکنون دور زدن تحریم تشکیل داد که بحث اصلی آن  ایایران با توجه به تحریم های قبلی، ستاد تدابیر ویژه وی افزود:
ها استبحث اصلی مدیریت تحریم .  

کند، گفتایجاد میهای جدید آمریکا مشکالتی برای اقتصاد ایران نماینده وزارت امور خارجه با بیان اینکه اگرچه تحریم اما میزان  :
آوری اقتصاد ایران باالست و قطعا از این پیچ تاریخی به خوبی عبور خواهد کردتاب .  

المللی الهه از آمریکا به دلیل بروز مشکالتی در زمینه تجارت مواد این مقام وزارت امور خارجه بیان داشت: ایران در دیوان بین
اروپا نیز در حال بررسی آن استغذایی شکایت کرده و اتحادیه  .  
های دریایی بیان داشت: با توجه به قانون بریتانیا در مورد بیمه دریایی که به بسیاری از کشورهای نوریان در مورد بیمه محموله

ص ایفای های اتحادیه اروپا رفع شده است، هیچ ممنوعیتی در خصوکه تحریم 2016اروپایی قابل تسری است، از شانزدهم ژانویه 
ها وجود نداردتعهدات براساس مقررات اتحادیه اروپا برای شرکت .  

های کوچک و سرپرست اداره تسهیل بخش خصوصی و جلب همکاری ایرانیان وزارت امور خارجه بیان داشت: فعالیت شرکت
های جدید استمتوسط راهی برای مدیریت تحریم .  

میلیارد دالر  400ش مالی سالیانه صنعت خوراک، دام طیور و آبزیان در جهان حدود این نماینده وزارت خارجه با بیان اینکه گرد
به مواد  2050میلیاردی جهان در سال  9است گفت: براساس آمارهای سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد )فائو( جمعیت 

3یات و آبزیان برابر و لبن 2با افزایش جمعیت تقاضا برای گوشت و مرغ   غذایی نیاز دارد که شودبرابر می   . 
صنایع دام، طیور و آبزیان  گذاری خارجی درمیلیون دالر سرمایه 12جذب  *  

 12در هفت ماهه ابتدای امسال  گذاری در ایران گفت:نماینده مرکز خدمات سرمایه« محمدمهدی دالوند»همچنین در این همایش 
در بخش ماهیگیری و پرورش آبزیان سرمایه خارجی جذب شده است هزار دالر 400میلیون دالر در بخش دام و طیور و  .  

گذاری طرح با حجم سرمایه 19ماهه ابتدای امسال  7همچنین در   وی بیان داشت: طرح  4میلیون دالر در بخش دام و طیور و  366

های اقتصادی گذاری و کمکایههزار دالر در بخش ماهیگیری و پرورش آبزیان به تصویب سازمان سرم 600میلیون و  3به ارزش 
  .و فنی ایران رسیده است

گذاری ماهه ابتدای امسال سرمایه 7میلیون دالر و در  730میلیارد و  10طرح به ارزش  179سال گذشته   دالوند اظهار داشت:
میلیون دالر در سازمان تصویب شد 1۶9طرح به ارزش یک میلیارد و  86خارجی با   
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 نهاده 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – ۵/8/1397تاریخ :   

  درصد سموم مصرفی کم خطر است 7
درصد اعالم کرد و گفت:مصرف سموم پرخطر  7رئیس انجمن واردکنندگان کود وسم میزان سموم کم خطر کشور را 

  .در کشور باالست

صنعت،تجارت و کشاورزیمهدی حسینی رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم در گفت و گو با خبرنگار  گاه گروه اقتصادی باش 

، با اشاره به اینکه واردات کود با مشکالت متعددی روبروست، اظهار کرد: با وجود آنکه بذر، آفت کش و سموم خبرنگاران جوان
 .جز اولویت یک واردات هستند، اما هنوز این موضوع برای کود مشخص نیست
طی روزهای اخیر، واردکنندگان ظرف مدت سه وی با اشاره به اینکه مشکل واردکنندگان برای کود بر سر ارز نیماست، افزود: 

هزار تومان مابه التفاوت پرداخت کردند که انتظار می رود ارز نیما به واردات آن  10ساعت برای واردات هر کیلو کود آهن 
 .اختصاص یابد

شست اخیر در اتاق بازرگانی درصد می رسد، بیان کرد: در ن 7حسینی انتقاد از این مسئله که میزان سموم کم خطر در کشور تنها به 
به وزیر جهاد کشاورزی گفته شد که چرا اجازه جایگزینی سموم دارای کارانت کم و باقی مانده در حد صفر را نمی دهند؟ و همچنان 

 .مصرف سموم پرخطر در کشور باالست
اصلی مردم در ارتباط با آن هاست باید از به گفته وی بارها اعالم کرده ایم که در رابطه با کود، سموم، بذر و آفت کش ها که قوت 

 .بهترین نوع تهیه شود تا بتواند با سرطان ها مبارزه کند نه اینکه خود منجر به ایجاد سرطان در بین آحاد جامعه شود
شاورزان رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود در پایان با اشاره به ضرورت استقبال بانک ها مبنی بر تسهیل شرایط بازگشت دیون ک

تصریح کرد: از وزیر جهاد کشاورزی تقاضا کردیم که به بانک ها اعالم کند تا شرایط برای بازگرداندن دیون معوق کشاورزان 
درصد سود و جریمه از افراد تامین کننده نهاده و کشاورزانی که به دلیل  31تسهیل شود چرا که هم اکنون برخی بانک ها تا 

بازگشت پول داشته باشند، دریافت می کند در حالیکه هیج جای دنیا بانک ها چنین رفتاری با کشاورزان نتوانستند  ... خشکسالی و

 .ندارند
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 نهاده 
 

خبرگزاری فارس  – ۶/8/1397تاریخ :   

شود های دامی وجود ندارد/ فرآیند تخصیص ارز به خوبی انجام میمشکلی در تامین نهاده  
ندارد گفت: فرآیند تخیص ارز به های دامی وجود معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مشکلی در تامین نهاده

  .خوبی انجام شده است
های امروز در حاشیه اولین نشست معرفی فرصت« اکبر مهرفردعلی»به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 

 شود و طبقتومانی وارد کشور می 4200های دامی با ارز گذاری و تجاری در صنعت خوراک دام ایران گفت: نهادهسرمایه
نبیند کننده نهایی آسیبگذاری شود تا مصرفپایش و قیمت  واردات با این ارز رصد،  مصوبات باید . 

 50کارخانه در این بخش در کشور وجود دارد که با  700وی در مورد صادرات خوراک دام، طیور و آبزیان بیان داشت: حدود 
میلیون دالر از محصوالت خود را صادر کردند 90گذشته کنندگان سال کنند و این تولیددرصد از ظرفیت خود کار می . 

ها رونق صادرات های گذشته با دادن مشوقهای صادراتی به محصوالت کشاورزی گفت: در سالمهرفرد در زمینه اختصاص مشوق
د، روسیه و همچنین کشور دنیا از جمله آمریکا، مالزی، تایلن 30های لبنی به در محصوالت کشاورزی داشتیم بطوری که فرآورده

 .کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان صادر شد
های گذشته روند خوبی در صادرات مرغ و های صادراتی در سالمعاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: همچنین با دادن مشوق

 .تخم مرغ تجربه شد
های تقریبا دیگر نیازی به مشوق صادراتی نیست زیرا قیمت نهادهمهرفرد بیان داشت: با شرایط فعلی اقتصاد و افزایش قیمت ارز 

  .ثابت است و افزایش قیمت ارز هم مشوق خوبی برای صادرات است
های بازرگانی یک بار های صادرات ما به سمت سوداگری کارتالبته در این شرایط باید مواظب بود تا فعالیت :وی بیان داشت

یر صادرکننده با سوءاستفاده در این بخش سوداگری نکنندمصرف نرود و برخی از افراد غ .  
های کشاورزی و تخصیص ارز برای واردات آن بوجود معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص مشکالتی که برای تامین نهاده

ند خوبی را طی کرده های دامی فرآیکنم در یک ماه گذشته تخصیص ارز به واردات نهادهآمده است، گفت: این موضوع را تایید نمی
  .اما ممکن است که برخی کاالهای غیر استاندارد و یا کاالهایی به دالیل فنی از گمرکات ترخیص نشده باشد
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 نهاده 

 
خبرگزاری فارس  – ۶/8/1397تاریخ :   

کشور  ۱7صادرات محصوالت صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان به   
کشور  ۱7رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با اشاره به اینکه بخشی از محصوالت تولیدی این صنعت به 

زایی کرده استهزار نفر اشتغال ۱2گفت: این صنعت برای شود، دنیا صادر می .  
گذاری در های سرمایهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجید موافق قدیری امروز در نخستین همایش معرفی فرصت

د خوراک دام، طیور و واحد فعال تولی 645  صنعت خوراک، دام، طیور و آبزیان که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت:
  .آبزیان در کشور فعال است

سال فعالیت دارند که  20درصد سابقه  22سال و حدود  10تا  5درصد کارخانجات خوراک دام سابقه فعالیت بین  29وی افزود: 
اندافتتاح شده 94تا  79های های سالبیشتر واحدها در فاصله .  

 89هزار نفر است که  12ان گفت: تعداد پرسنل شاغل بصورت مستقیم در این صنعت رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزی
دهنددرصد را بانوان تشکیل می 11درصد آن را مردان و  .  

واحد تولید خوراک دام، طیور و آبزیان دارای کد 39وی افزود:   IR توانند هستند که دارندگان این کد بدون بوروکراسی و مجوز می

واحد در حالی طی کردن مراحل برای دریافت این کد هستند 63دهند و صادرات انجام  .  
 75واحد تولیدی از کارخانجات این صنعت بروزرسانی شده است، گفت: بنابراین  345سال گذشته  5موافق قدیری با بیان اینکه در 

بروز رسانی نشده است که انتظار واحد است  97درصد که حدود  21درصد از کارخانجات مربوط به این صنعت بروز رسانی و 

  .داریم تا تسهیالت الزم برای بروزرسانی به این بخش اختصاص یابد
واحد تولیید ما  59کند، گفت: واحد تولیدی در این صنعت هر سه نوع خوراک دام، طیور و آبزیان را تولید می 55وی با بیان اینکه 

دکننهای مطرح خارجی کار میدر حال حاضر با شرکت . 
کارخانه در بخش صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان سابقه  51رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان بیان داشت: 

کنندکشور دنیا صادر می 17صادرات دارند و محصوالت خود را   
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 نهاده 
 

خبرگزاری فارس  – ۶/8/1397تاریخ :   
 

گذاری خارجی است ارتقای تکنولوژی صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان نیازمند سرمایه  

برای توسعه صنعت خوراک، دام، طیور و آبزیان در بخشهای مختلف از جمله  :معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

گذاری خارجی هستیمنیازمند سرمایهتکنولوژی  .  
گذاری و های سرمایهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی اکبر مهرفرد امروز در اولین نشست معرفی فرصت

میلیارد دالر است که این رقم شامل  50تجاری در صنعت خوراک دام ایران گفت: گردش مالی صنعت دامپروری در ایران بیش از 
الت داخلی صنعت دامپروری و محصوالت بدست آمده از این صنعت و فرآوری محصوالت محصوالت این صنعت شامل محصو

 .صنایع لبنی، صنعت خوراک و صنایع پشتیبان از جمله صنعت تولید جوجه اجداد و مرغ مادر و ... است
متنوع و نسبتا بزرگ است گفت: در حال  معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در مجموع صنعت دام و طیور یک صنعت

ایمحاضر در زمینه تولید شتر مرغ رتبه چهارم دنیا را داریم و در زمینه تولید کبک، بلدرچین، گوزن و شتر هم وارد شده .  
هایی وی با تاکید بر اینکه صنعت دام، طیور و همچنین تولید خوراک دام و طیور صنعت بزرگ است، گفت: اما این صنعت کاستی

گذاری با ما همکاری داشته باشندتوانند در زمینه تبادل تکنولوژی و سرمایهدارد و کشورهای دیگر می .  
گذار و ارتقای تکنولوژی مهرفرد بیان داشت: در زمینه ساخت ماشین آالت صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان نیازمند به سرمایه

تمام و حتی قدیمی هستندما نیمه هایهستیم زیرا در این بخش برخی از کارخانه .  
گذرای در راستای ارتقای تکنولوژی است بطوری که روی های این بخش نیازمند سرمایهوی افزود: بروز کردن تکنولوژی کارخانه

آید ضریب تبدیل به حالت بهینه برسدضریب تبدیل اثر بگذارد و با ترکیباتی که بوجود می .  
میلیارد دالر مواد خام حاصل از  80میلیون تن مواد خام به ارزش حدود  218ظهار داشت: سال گذشته معاون وزیر جهاد کشاورزی ا

گذاری هستیمهای کشاورزی در ایران تولید شد که برای تبدیل ضایعات در این بخش نیازمند سرمایهفعالیت .  
شود که این محصول باید در خوراک تن تفاله حاصل میمیلیون  7میلیون تن چغندر قند حدود  9وی افزود: به عنوان مثال از حدود 

ای، جو و ... دارای ضایعات است که باید برای تبدیل ای مثل ذرت علوفهدام مورد استفاده قرار گیرد و همچنین بخشی از مواد علوفه
گذاری انجام شودآن سرمایه .  

مند هستند، گفت: در صنعت تولید آبزیان رو به نباشت ضایعات گالیهمهرفرد با بیان اینکه در بسیاری مواقع کشاورزان ما به دالیل ا
شود در افق ده ساله یک میلیون تن تولیدات ماهی در قفس داشته باشیم که برای تامین خوراک مورد نیاز بینی میتوسعه هستم و پیش

گذاری هستیماین بخش نیازمند سرمایه .  
گردد، گفت: ها بر میصنعت تولید دام، طیور و آبزیان به عدم وجود زنجیره در این بخشوی با بیان اینکه بخشی از مشکالت ما در 

ها را کاهش دهدتواند چالشها میهای تولید ما به قدر کافی توسعه نیافته است و توسعه این زنجیرهزنجیره .  
گذاری و ت دامپروری نیازمند به سرمایههای مختلف صنعوی بیان داشت: بنابراین در متوازن سازی و ایجاد تعادل بین حلقه

گذاری در بخش تکنولوژی های های تک هستیمبخصوص سرمایه .  
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تالطماتی که اخیرا در نرخ ارز بوجود آمده است، گفت: متاسفانه در شرایط فعلی مداخالت 

 .دولت در اقتصاد و بخش خصوصی باال رفته است
های ارزی که یک مقدار ناشی از اثرات های اقتصادی بوده اما با توجه به بحث: پیش از این سیاست دولت، خروج از بحثوی گفت
ها و بخشی هم ناشی از واقعیت اقتصاد ایران بوده دخالت دولت در مسائل اقتصادی بیشتر شده و در مواقعی راجع به توقف تحریم

ات تصمیماتی اتخاذ کرده است اما امیدواریم این شرایط زودگذر باشد و اقتصاد به آنچه صادرات و یا حتی وضع عوارض بر صادر
  .شایسته است برسد

کند، گفت: درصد ظرفیت خود کار می 50وی با بیان اینکه صنعت تولید خوراک، دام، طیور و آبزیان صنعت بزرگی است که با 

میلیون تن ظرفیت عملی آن است البته بخشی از این موضوع به دلیل  10میلیون تن است در حالی که  22ظرفیت اسمی این صنعت 
گذاری هوشمند در جهت توسعه پایدار مسائل این صنعت حل شودقدیمی بودن تکنولوژی این صنعت است که امیدواریم با سرمایه  

. 
 لینک خبر 
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ایرنا  – ۶/8/1397تاریخ :   
 

 مقام وزارت خارجه: خوراک آماده دام مشمول تحریم نمی شود
 سرپرست اداره تسهیل بخش خصوصی و جلب همکاری ایرانیان وزارت امورخارجه اعالم کرد تجارت

 .خوراک دام، طیور و آبزیان مشمول تحریم ها علیه ایران نمی شود و این رویه، مستثناست

عصر یکشنبه در نخستین نشست « حسن نوریان»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،  « گذاری و تجاری معرفی ظرفیت های سرمایه

افزود« در صنعت خوراک دام ایران ان بیش از پیش برای دولتمردان محرز شده استاهمیت صنعت خوراک دام، طیور و آبزی : .  
گشایش خوبی در سطح جهانی در بخش های مختلف  1394نوریان گفت: پس از توافق برجام )برنامه جامع اقدام مشترک( در سال 

 .بویژه صنایع وابسته به مواد غذایی و کشاورزی ایجاد شد
ن اشاره کرد و ادامه داد: ایران با توجه به تحریم های قبلی و اهمیت تامین وی به خروج یکجانبه آمریکا از برجام و مسائل پس از آ

ها را در دستور کار داریمخوراک دام، طیور و آبزیان ستاد ویژه ای ایجاد کرد و اکنون برنامه مدیریت تحریم .  
 راه های ایران برای گذر از تحریم ها  **

ن به گونه ای است که از این وضعیت گذر خواهد کردنوریان تاکید کرد میزان تاب آوری اقتصاد ایرا .  
الهه( از آمریکا به سبب بروز مشکالت در زمینه )این مقام وزارت امورخارجه یادآوری کرد: ایران در دیوان بین المللی دادگستری 

 .تامین مواد غذایی شکایت کرد که رای دادگاه تاکنون به سود ایران بوده است
« در حال بررسی این امر است تا سازوکار ویژه قانونی در پنجم نوامبر ثبت کند؛ رویه ای که اوایل سال میالدی  اتحادیه اروپا نیز

  .«آتی عملیاتی می شود
وی درباره بیمه محموله های دریایی گفت: طبق قانون انگلیس در مورد بیمه دریایی که به بسیاری از کشورهای اروپایی تسری می 

میالدی که تحریم های اتحادیه اروپا رفع شده است هیچ ممنوعیتی برای شرکت ها در زمینه ایفای  2016انویه یابد، از شانزدهم ژ
  .تعهدات براساس مقررات اتحادیه اروپا وجود ندارد

 .وی افزود: تصور ما این است که با تالش بخش های دولتی و خصوصی قادریم تحریم های جدید را به نحو موثری مدیریت کنیم
نوریان فعالیت شرکت های کوچک و متوسط را راهی برای مدیریت تحریم های جدید دانست و افزود: آمادگی معرفی حدود پنج هزار 
شرکت به اتحادیه اروپا وجود دارد و امید می رود صنعت خوراک دام ، طیور و آبزیان نیز شرکت های مناسب شناسایی و معرفی 

 .شوند
میلیارد دالر است و بر پایه برآوردهای سازمان  400یانه صنعت خوراک، دام طیور و آبزیان در جهان به گفته وی، گردش مالی سال

میالدی به مواد غذایی زیادی نیاز دارد؛ به  2050میلیارد نفری جهان در سال 9خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو( جمعیت 
شودان و ماهی سه برابر میبرابر و لبنیات، آبزی 2طوری که تقاضا برای گوشت و مرغ  .  

»به گزارش ایرنا، نخستین نشست  امروز در اتاق « معرفی فرصت های سرمایه گذاری و تجاری در صنعت خوراک دام ایران

 .بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد
یسی نوشته شده و به معرفی اقتصاد ایران بویژه رونمایی شد که به زبان انگل« بازار خوراک دام ایران»در حاشیه این نشست، کتاب 

 .کشاورزی و دامپروری آن پرداخته است
 

 لینک خبر 
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 تاریخ : 1397/8/6 – باشگاه خبرنگاران جوان 

  سال اخیر بی سابقه بود/کمبودی در تامین سموم نداریم ۵۰میزان سن زدگی گندم در 
کرد و گفت: کاهش رقم  نی محصول اعالمدهم میزان خرید تضمی ۳مقام مسئول میزان سن زدگی گندم را  یک

سال اخیر بی سابقه بود ۵۰خسارت سن زدگی در  .  
گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی سعید معین مدیر آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات در گفت و گو با خبرنگار
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت سن زدگی گندم اظهار کرد: امسال میزان سن زدگی 3 دهم رقم 

 .خرید گندم بود،این در حالی است که سال گذشته این میزان یک درصد خرید بوده است
ساله اخیر مبارزه با سن بی سابقه بوده که این امر بدان معناست که امسال  ۵0سن زدگی در تاریخ  به گفته وی کاهش رقم خسارت

 .بهترین سال از نظر کنترل سن غالت داشتیم
معین با اشاره به دالیل کاهش سن زدگی افزود: حضور تمامی مسئوالن استانی،مدیریت و هدایت عملیات و سایر تمهیدات موجب شد 

فقیت دست یابیمکه به این مو . 
در پایان در پاسخ به این سوال که آیا برای مبارزه سن مادر در سال زراعی جدید  سازمان حفظ نباتاتمدیر آفات عمومی و همگانی 

کمبودی وجود ندارد،تصریح کرد: با توجه به تدارک سموم و واردات آن هیچ گونه کمبودی نداریم چرا که با تخصیص ارز به 
واردکننده اقدام به واردات سموم کردند و هم اکنون سم سال آینده در انبارها موجود استموقع،شرکت های  . 

 
 لینک خبر 
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باشگاه خبرنگاران جوان  – ۶/8/1397تاریخ :   

  واحد فعال تولید خوراک دام، طیور و آبزیان درکشور 64۵فعالیت 
آبزیان در کشور فعال استواحد فعال تولید خوراک دام، طیور و  645رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان گفت:  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، مجید موافق قدیری در نشست معرفی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

نعت خوراک، دام، طیور و آبزیان که با حضور شافعی رئیس اتاق بازرگانی و معاونان وزارت گذاری در صهای سرمایهفرصت
واحد تولید خوراک دام، طیور و آبزیان در کشور فعال است 645جهادکشاورزی برگزارشد اظهار کرد:  . 

درصد را  11ن را مردان و درصد آ 89هزار نفر است که  12وی ادامه داد: تعداد پرسنل شاغل بصورت مستقیم در این صنعت 
دهندبانوان تشکیل می . 

 75واحد تولیدی از کارخانجات این صنعت بروزرسانی شده است، یادآورشد:  345موافق قدیری با اشاره به اینکه در پنج سال گذشته 
است که انتظار واحد است بروز رسانی نشده  97درصد که حدود  21درصد از کارخانجات مربوط به این صنعت بروز رسانی و 

 .داریم تا تسهیالت الزم برای بروزرسانی به این بخش اختصاص یابد
 12شود، افزود: این صنعت برای کشور دنیا صادر می 17این مقام مسوول با بیان اینکه بخشی از محصوالت تولیدی این صنعت به 

زایی کرده استهزار نفر اشتغال . 
شود، افزود: این صنعت برای کشور دنیا صادر می 17ز محصوالت تولیدی این صنعت به این مقام مسوول با بیان اینکه بخشی ا 

زایی کرده استهزار نفر اشتغال 12 . 
 

 لینک خبر 
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 ایران اکونا  – 1/8/1397تاریخ : 

در جایگاه هشتم تولید ابریشم در جهان است ایران  
تن ابریشم در سال رتبه هشتم جهان را به خود اختصاص داده  ۱2۰رییس مرکز نوغانداری کشور گفت: ایران با تولید 

  .است
دامی در آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان معاونت امور تولیدات « عدیل سروی»تارنمای وزارت جهاد کشاورزی،   به گزارش

درصد ابریشم جهان در کشورهای  90وزارت جهاد کشاورزی و معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( افزود: 
هزار تن در رتبه دوم جهان قرار دارد 32هزار تن در رتبه نخست و هند با تولید  142آسیایی تولید می شود و چین با تولید  . 

کرم ابریشم مواد اولیه مورد نیاز صنایع فرش بافی، پزشکی، نظامی و الکترونیک تولید می شود و سروی ادامه داد: با پرورش 
 .بخشی از زنان روستایی و کودکان یک درآمد نسبی به دست می آورند

که درصد پرورش کرم ابریشم در هفت استان کشور متمرکز است  96استان کشور رواج دارد اما  22به گفته وی، نوغانداری در 
درصد به ترتیب رتبه های نخست و دوم نوغانداری را به خود اختصاص می  30درصد و خراسان رضوی با  40استان گیالن با 

 .دهد
هزار اصله نهال توت برای حمایت از نوغانداری 400تامین  **  

عی جاری خبر داد و تصریح هزار اصله نهال برای توتستان های کشور در سال زرا 400رییس مرکز نوغانداری کشور از تامین 
کرد: برای حمایت از نوغانداری اقدام هایی مانند توسعه توتستان ها در زمین های شیبدار و مناطق مستعد، بهسازی و نوسازی 

 .توتستان ها، تامین منابع مالی و جذب تسهیالت را پیگیری می کنیم
و تامین تخم نوغان را از دیگر اقدامات حمایتی برشمرد و گفت: با وی تصویب بیمه نوغانداران، ایجاد صندوق حمایت از نوغانداری 

امضای تفاهمنامه میان معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی 
ابریشم و اشتغالزایی استفاده کرد )ره( می توان از ظرفیت ها و نیروی انسانی زیر پوشش این نهاد برای افزایش تولید پیله . 

سروی ادامه داد: ایجاد تشکل های کشاورزی مردم نهاد و مساعدت در بازاریابی، خرید تضمینی، تشکیل زنجیره های تولید، پرورش 
ی، اصفهان کرم ابریشم در مناطق جغرافیایی مساعد با اولویت استان های گیالن، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرق

و خراسان شمالی، کسب درآمد جانبی برای مددجویان روستایی و شهری با اولویت زنان سرپرست خانوار روستایی از زمینه ها و 
 .مفاد همکاری در این تفاهم نامه است

سال اجرا می شود 2ماده دارد و برای  11این تفاهمنامه  . 
مرکز توسعه  1393افول شده بود اما با تصویب هیات وزیران در سال دچار  90تا  80صنعت نوغانداری کشور در دهه های  

 .نوغانداری کشور به عنوان متولی این بخش برای اعمال وظایف حاکمیتی، نظارتی و توسعه ای راه اندازی شد
های مورد نیاز این این مرکز به دنبال اعمال راهکارهای حمایتی برای جلب اعتماد مردم به صنعت نوغانداری کشور است تا نهاده 

بخش از جمله نهال توت اصالح شده و تخم نوغان با کمک های یارانه ای تولید شود و با حداقل قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار 
 .گیرد

تن پیله تر ابریشم در کشور تولید شود که محقق شد 900پارسال قرار بود نزدیک به  . 
ل پیش بینی شده است که افزایش بیش از تن پیله تر ابریشم برای امسا 978تولید  درصدی درآمد نوغانداران را تا پایان سال در  55

 .پی دارد. همه پیله های تولید شده در بخش غیردولتی به صورت نقدی و با قیمت باالتر از قیمت تضمینی خریداری شده است
فروخته شد؛ در حالی که قیمت تضمینی هر کیلوگرم پیله  هزار تومان 34امسال هر کیلوگرم پیله تر ابریشم به طور متوسط بیش از 

تومان بود 104هزار و  18تر ابریشم  . 
 110تومان افزایش یافت که رشد  100هزار و  18تومان به  8300از  1396تا  1392قیمت خرید پیله تر ابریشم در سال های 

سال نشان می دهد 6درصدی را در  . 
هزار جعبه تخم نوغان در  26درصد رسید و نزدیک به  26به  15رای حمایت از تولید داخلی از امسال تعرفه واردات نخ ابریشم ب

استان کشور توزیع شد 22 . 
درصد پیله تر ابریشم در استان گیالن تولید می شود 50اکنون  . 
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	آب
	تمام دشتها با کسری مخزن سفرههای زیرزمینی روبرو هستند/برداشت 4.7 میلیاردمترمکعبی از چاههای غیرمجاز
	دبیر طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با اشاره به برداشت 4.7 میلیاردمترمکعبی چاههای غیرمجاز از سفرههای زیرزمینی، گفت: در حال حاضر در تمامی دشتها با افت و کسری مخزن سفرههای زیرزمینی روبهرو هستیم.
	سفرههای زیرزمینی تا ۴۰ سال آینده خالی از آب میشود
	مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد گفت: بررسیها نشان میدهد چنانچه برداشتهای بیرویه از سفرههای زیرزمینی ادامه یابد به تعبیری کمتر از 15 سال و به حالت خوشبینانهتر تا 40 سال آینده سفرههای زیرزمینی خالی از آب میشود.
	چهار عامل مدیریت مصرف آب/ صرفهجویی مختص فصل تابستان نیست
	بازگشت آب بندان ها به اقتصاد کشاورزی شمال
	ساری- ایرنا- پس از چند دهه بی توجهی به نقش چند وجهی آب بندان ها در اقتصاد و معیشت مردمان شمال کشور، اکنون به نظر می رسد توجه ها به این سازه آبی نیمه طبیعی بازگشته و از صدر تا ذیل ساختار اقتصاد کشاورزی به دنبال احیای آب بندان ها هستند.
	اعتبارات حوزه مدیریت آب نیازمند ساماندهی است
	یزد - ایرنا - رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی مدعی فقدان رویکرد مدیریتی توسعه در حوزه آب کشور شد و گفت: ساماندهی اعتبارات مدیریت مصرف آب و تکیه بر ابزارهای اقتصادی به جای فنی در این بخش ضروری است.

	اقتصاد کلان
	اقتصاد محصولات
	رونق ملایم بازار برنج در مازندران
	ساری- ایرنا- بازار عرضه و تقاضای برنج با ورود شالی کشت دوم در شالیکوبی های استان مازندران البته با اندک افزایش قیمت، رونق ملایمی به خود گرفته است.
	بازار داغ کیوی مازندران
	ساری- ایرنا- کیوی کاران مازندرانی این روزها با دیدن انبوهی از خریداران واقعی و دلالانی که برای خرید این میوه با هم رقابت می کنند، حسابی سرحال و خوش خلق هستند و سال پردرآمدی را از قبل صادرات این محصول انتظار می کشند.
	افزایش قیمت ماهی ارتباطی به کمبود تولید ندارد
	یک مقام مسئول گفت: امسال میزان آبزی پروری ۴۰۰ هزارتن خواهد بود، بنابراین گرانیهای اخیر ارتباطی به کمبود تولید ندارد.
	صادرات گوشت مرغ، تنظیم بازار داخلی را بر هم نمی زند
	معاون امور تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به تولید 2 میلیون و ٤٠٠ هزار تن گوشت مرغ در کشور، صادرات جزیی این محصول تنظیم بازار داخلی را با مشکل روبرو نمی کند.
	ریلگذاری قیمتی برای فولاد و گندم در بورس کالا
	بازارهای کالایی در آرامشی شکننده به سر میبرند؛ اگرچه شاهد تکانههای قیمتی محدودی در این بازارها هستیم. تجمیع حداکثری معاملات در بورس کالا یکی از مهمترین رویکردهایی است که به آرامش بیشتر در بازارها و منطقیتر شدن نوسان قیمتها کمک میکند.
	آخرین تحولات بازار مرغ و ماهی/ ثبات نرخ ماهی ادامه دار شد
	یوسف خانی،نرخ مرغ و انواع ماهی در بازار را اعلام کرد.
	بی رغبتی کشاورزان نسبت به تحویل برنج به مراکز دولتی /افزایش نرخ خرید توافقی برنج به ضرر مصرف کنندگان است
	یک مقام مسئول گفت:با توجه به شرایط مساعد بازار تا کنون کشاورزان برای تحویل محصول خود به مراکز خرید دولتی مراجعه نکردند.
	علت افزایش قیمت سیب درختی چیست؟
	این روزها قیمت سیب درختی به دلیل افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل به اوج خود رسیده و انتقاداتی را به همراه داشته است.
	آغاز روند کاهشی نرخ گوشت در بازار/کمبودی در توزیع دام زنده داخل نداریم
	یک مقام مسئول گفت:با توجه به توزیع مناسب گوشت گرم گوسفندی و منجمد گوساله، قیمت ها در بازار روند کاهشی گرفته است.

	اقلیم و منابع طبیعی
	پیش بینی وقوع سیل در آبان امکان پذیر نیست/رشد ۲ درصدی بارش نسبت به بلندمدت در سال زراعی جدید

	انگور/کشمش
	بازار و قیمت ها
	قیمت رب گوجه 228 درصد افزایش یافت
	افت 500 تومانی قیمت رب گوجه فرنگی /خبری از خرید های هیجانی در بازار نیست
	یک مقام مسئول گفت: با توجه به کاهش جزئی قیمت قوطی، نرخ رب گوجه فرنگی حدود 500 تومان در بازار افت داشته است.
	آخرین تحولات قیمتی در بازار مرغ/ قیمت به ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان رسید
	رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را در بازار اعلام کرد.
	شیب افزایش قیمت کالاها تند شد/ رب گوجه پیشتاز گرانی در مهرماه
	شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار کشور نشان میدهد شیب افزایش قیمت کالا و خدمات تند شده به طوری که رب گوجه در مهرماه نسبت به شهریور بالاترین رشد قیمتی را ثبت کرده است.
	آزادسازی صادرات مرغ تاثیری بر نرخ آن در بازار داخلی ندارد
	تهران- ایرنا- رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران از رفع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ استقبال کرد و گفت: ممنوعیت صادرات گوشت مرغ به شرط تامین بازار داخلی رفع شده است و این کار تاثیری بر قیمت گذاری آن در بازار مصرف ندارد.
	نافرمانی دامداران و صنایع لبنی و افزایش روزانه قیمت ها در بازار
	شهروندان در حالی به طور روزانه شاهد افزایش قیمت محصولات لبنی به ویژه شیر و ماست هستند که دامداران و صنایع لبنی با سرپیچی از نرخ های اعلامی ستاد تنظیم بازار، قیمت ها را افزایش داده و هر یک دیگری را مسئول این گرانی ها می داند.
	بخشنامهای که بلای گرانی را سر مرغ میآورد
	در شرایطی که قیمت مرغ در بازار مصرف بالاتر از نرخ مصوب کارگروه تنظیم بازار به فروش میرسد، دولت اجازه صادرات این محصول را داد که منجر به افزایش قیمت مجدد این محصول میشود.
	آخرین تحولات بازار میوه و صیفی/آناناس ۵۰ هزار تومان ارزان شد
	رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: هم اکنون قیمت برخی اقلام نظیر موز، آناناس، خرمالو و سیب زمینی در بازار افت داشته است.
	ثبات نرخ مرغ در آستانه اربعین حسینی/ نرخ هر کیلو مرغ در میادین میوه و تره بار 9 هزار تومان
	نرخ نخودچی و کشمش افزایش یافت/کاهش تولید، عامل گرانی
	یک مقام مسئول گفت: کمبود تولید و افزایش صادرات منجر به نوسان قیمت نخودچی و کشمش در بازار شده است.
	تولیدکنندگان قزل آلا نسبت به آینده تولید نگرانند/قیمت هر کیلو قزل آلا 25 هزار تومان
	تولیدکنندگان قزل آلا نسبت به آینده تولید نگرانند/قیمت هر کیلو قزل آلا 25 هزار تومان
	یک مقام مسئول گفت:کمبود پودر بچه ماهی و عدم موافقت دولت مبنی بر واردات بچه ماهی نگرانی هایی ایجاد کرده است.

	برنامه ها و سیاست ها
	ارتقای تکنولوژی صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان نیازمند سرمایهگذاری خارجی است
	معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای توسعه صنعت خوراک، دام، طیور و آبزیان در بخشهای مختلف از جمله تکنولوژی نیازمند سرمایهگذاری خارجی هستیم.
	تعیین تکلیف بخشودگی سود و جرائم کشاورزان تا چند روز آینده
	یک مقام مسئول گفت: بنابر قول سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد ظرف سه روز آینده بخشودگی سود کشاورزان حل و فصل می شود.
	حجتی: پیگیر رفع مشکلات گندمکاران هستم
	تهران - ایرنا - وزیر جهاد کشاورزی بر تفکیک وجه گندم از یارانه نان تاکید کرد و گفت: پس از تصویب پیشنهاد در شورای عالی اقتصاد مجدانه مشکلات گندمکاران را پیگیری خواهم کرد.
	مطالبات کشاورزان زودتر از موعد پرداخت می شود
	سیف با اشاره به اینکه زمان پرداخت قیمت گندم به کشاورزان از 40 روز به 28 روز کاهش یافته است گفت: مطالبات کشاورزان زودتر از موعد پرداخت می شود.
	اعتبارات حوزه مدیریت آب نیازمند ساماندهی است
	یزد - ایرنا - رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی مدعی فقدان رویکرد مدیریتی توسعه در حوزه آب کشور شد و گفت: ساماندهی اعتبارات مدیریت مصرف آب و تکیه بر ابزارهای اقتصادی به جای فنی در این بخش ضروری است.
	هزار هکتار از اراضی بیابانی خوزستان تثبیت می شود
	اهواز-ایرنا- رییس دفتر نهاد ریاست جمهوری گفت: طبق برنامه مقرر در سال جاری 11 هزار هکتار از اراضی بیابانی خوزستان تثبیت می شود.
	حمایت سازمان تعاون روستایی از فعالان صنعت گیاهان دارویی کشور

	برنج
	چین برنج "قابل کشت در زمینهای شور" کشت میکند
	چین با هدف تأمین غذای ۸۰ میلیون نفر از مردم خود کشت «برنج دریایی» مقاوم در برابر محیط قلیایی را آغاز کرد.
	بی رغبتی کشاورزان نسبت به تحویل برنج به مراکز دولتی /افزایش نرخ خرید توافقی برنج به ضرر مصرف کنندگان است
	یک مقام مسئول گفت:با توجه به شرایط مساعد بازار تا کنون کشاورزان برای تحویل محصول خود به مراکز خرید دولتی مراجعه نکردند.
	برنج مازندران صادراتی شد
	مدیر بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت که برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی حدود 74 تن برنج رقم کیفی ' طارم هاشمی ' این استان به کشور کانادا صادر شده است.
	رونق ملایم بازار برنج در مازندران
	ساری- ایرنا- بازار عرضه و تقاضای برنج با ورود شالی کشت دوم در شالیکوبی های استان مازندران البته با اندک افزایش قیمت، رونق ملایمی به خود گرفته است.

	پسته
	تولید پسته کاهش یافت/صادرات افزایشی شد
	آمار مقایسهای صادرات محصول پسته در نیمه نخست سال۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیانگر رشد صادرات این محصول است.

	پنبه
	توزیع بذر عقیم پنبه، صحت ندارد
	یک مقام مسئول گفت: بذور پنبه تحت نظر موسسه تحقیقات پنبه و ثبت گواهی بذر توزیع می شود، بنابراین توزیع بذر عقیم پنبه، صحت ندارد.

	تامین منابع مالی
	تمام مطالبات چایکاران قبل از ۱۳ آبان تسویه میشود
	رئیس سازمان چای کشور گفت: با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده قرار است 38 میلیارد تومان مطالبات چایکاران تا ۱۳ آبان ماه تسویه شود.
	12 میلیون دلار دربخش دام و طیور طی سال جاری جذب سرمایه شد
	مطالبات کشاورزان زودتر از موعد پرداخت می شود
	سیف با اشاره به اینکه زمان پرداخت قیمت گندم به کشاورزان از 40 روز به 28 روز کاهش یافته است گفت: مطالبات کشاورزان زودتر از موعد پرداخت می شود.
	آموزش و ترویج سازمان جنگل ها 100 میلیارد ریال اعتبار گرفت
	سمنان- ایرنا- مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: 100 میلیارد از هفت هزار میلیارد ریال اعتبار صندوق توسعه ملی برای این سازمان، مختص بخش آموزش و ترویج است.
	نحوه توزیع ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار اشتغال روستایی نتیجه مثبتی ندارد
	مطالبات گندمکاران کامل پرداخت شد/بی نیازی ایران از واردات گندم در سومین سال متوالی
	معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت کامل و تسویه مطالبات کشاورزان گندمکاران خبر داد.

	تحقیقات و نوآوری ها
	تخم مرغ
	تولیدات باغی
	پیش بینی تولید 3.2 میلیون تنی سیب در ایران/کاهش 500 هزار تنی تولید سیب نسبت به پارسال
	غربت میوه بهشتی در مازندران
	ساری - ایرنا - رتبه اش یازدهم باشد یا دوم فرقی ندارد، باغستان های میوه بهشتی در مازندران که محصولاتشان هزاران سال تعیین کننده طعم، رنگ و مزه دست پخت کدبانوهای مازنی بود، این روزها به سبب نبود صنایع فراوری طاقت باغداران را طاق کرده است.
	گمرک رسمی صادرات زرشک در خراسان جنوبی راه اندازی می شود
	بیرجند - ایرنا - معاون مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: گمرک رسمی صادرات زرشک برای جلوگیری از صادرات چمدانی این محصول در استان مرزی خراسان جنوبی راه اندازی می شود.
	مازندران بزرگ ترین کلکسیون انار کشور می شود
	ساری- ایرنا- مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی از تکثیر 920 رقم انار در مازندران خبر داد و گفت که باغستان های این استان به بزرگ ترین کلکسیون انار کشور تبدیل می شود.
	به نام ساوه به کام دلال
	ساوه - ایرنا - این روزها حال نارستان های ساوه چندان خوش نیست،؛ سرمای آذر سال گذشته درختان را خشکانده و دستکم تا پنج سال آینده بخش بزرگی از باغ ها محصولی از یاقوت سرخ ندارند.
	بازار داغ کیوی مازندران
	ساری- ایرنا- کیوی کاران مازندرانی این روزها با دیدن انبوهی از خریداران واقعی و دلالانی که برای خرید این میوه با هم رقابت می کنند، حسابی سرحال و خوش خلق هستند و سال پردرآمدی را از قبل صادرات این محصول انتظار می کشند.

	تولیدات زراعی
	سطح زیر کشت سبزی و صیفی کشور 450 هزار هکتار است
	یزد - ایرنا - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی کشور گفت: هماکنون 450 هزار هکتار سطح زیر کشت سبزی و صیفی است که میتوان محصول تولیدی این بخش را تنها در 10 درصد گلخانههای متراکم تولید کرد.
	صادرات سبزیجات حدود 2 برابر و کفش بیش از 50 درصد رشد کرد
	تهران- ایرنا- گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در نیمه نخست امسال 438 میلیون دلار انواع سبزیجات و 62 میلیون دلار کفش صادر شد که به ترتیب نسبت به نیمه نخست سال گذشته 98 درصد و 54 درصد رشد داشت.

	تولیدات دام و طیور
	کنترل تولید مرغ در راستای جلوگیری از افزایش قیمت ناشی از صادرات
	رضایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به آزاد شدن صادرات مرغ باید وضعیت تولید را کنترل کرد تا قیمتها افزایش نیابد.
	ایران جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار به آذربایجان صادر می کند
	باکو – ایرنا – موسسه دولتی امنیت غذایی جمهوری آذربایجان، از توافق با دو شرکت ایرانی برای واردات جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار به این کشور خبر داد.
	صادرات پا و پنجه مرغ آزادشد
	گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: صرفا صادرات پا و پنجه مرغ آزاد است و ممنوعیت صادرات مرغ زنده و گوشت مرغ همچنان پا برجاست.

	چای
	تمام مطالبات چایکاران قبل از ۱۳ آبان تسویه میشود
	رئیس سازمان چای کشور گفت: با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده قرار است 38 میلیارد تومان مطالبات چایکاران تا ۱۳ آبان ماه تسویه شود.
	هزار تن چای خشک ایرانی صادر شد
	تهران - ایرنا - رئیس سازمان چای کشور از صادرات نزدیک به 9 هزار تن چای خشک ایران از ابتدای امسال خبر داد و گفت: صادرات چای تولید داخل با نظارت وزارت جهادکشاورزی نه تنها منعی ندارد بلکه به نفع منافع ملی کشور است.

	حبوبات
	خاک
	هزار هکتار از اراضی بیابانی خوزستان تثبیت می شود
	اهواز-ایرنا- رییس دفتر نهاد ریاست جمهوری گفت: طبق برنامه مقرر در سال جاری 11 هزار هکتار از اراضی بیابانی خوزستان تثبیت می شود.

	خرما
	یک و دو دهم میلیون تن خرما در کشور تولید می شود/جایگاه دوم ایران در تولید و پنجم در صادرات خرما
	امسال بیش از 1.2 میلیون تن خرما در کشور تولید می شود
	تهران- ایرنا- مدیر کل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی پیش بینی کرد: امسال تولید خرما به یک میلیون و 236 هزار تن برسد.
	نمونه های الگویی زنجیره ارزش خرما در پنج استان تشکیل می شود

	خرید تضمینی / خدمات
	نرخهای خرید تضمینی تا دو هفته آینده اعلام میشود
	مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه نرخهای خرید تضمینی تا دو هفته آینده اعلام میشود، گفت: نرخ خرید تضمینی گندم افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
	داستان تکراریِ تأخیر شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم
	شورای اقتصاد علاوه بر تأخیرهای طولانی در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، قیمت تعیینشده را نیز متناسب با تورم موجود در کشور اعلام نمیکند.
	تلاش دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری
	سیف از تصمیم دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری خبر داد.

	خشکسالی
	سایه سیاه خشکسالی بر سر سردترین استان ایران
	کاهش بارش و خشکسالی ادامه دار در استان اردبیل همچنان میدان داری می کند و این وضعیت در حالی است که شهروندان استان دانسته و ندانسته هر روز بر دامنه مصرف بی رویه خود می افزایند.
	کویر تشنه بر بستر آب
	بیرجند - ایرنا - آب سطحی و زیرزمینی زیادی در نوار مرزی ایران و افغانستان وجود دارد که هرساله بخش عمده ی آن هدر می رود و باید برای جلوگیری از هدر رفت آن چاره ای اساسی اندیشید.
	بحرانیترین دشت آبی کشور کجاست؟
	سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با بیان این مطلب که گلخانهها در مدیریت منابع آب، اشتغال جدید و ... کمک شایانی میکنند، تصریح کرد: استان کرمان بحرانیترین دشت آبی کشور است لذا در مدیریت بخش کشاورزی و منابع آب باید کوشا باشیم و دق...

	دانه های روغنی
	روغن
	اختصاص ارز یارانه ای به واردات روغن زیتون/قیمت هر شیشه روغن زیتون به بالای 100 هزارتومان رسید

	زعفران
	تهدیدهای طلای سرخ ایران/اگر حمایت نشود بازار جهانی را از دست میدهیم
	سیاستهای نامناسب صادراتی نظیر پیمان سپاری ارزی،قاچاق و خشکسالی تهدیدی بر طلای سرخ ایران است که اگر حمایت نشود جایگاه نخست تولید جهان را از دست میدهیم.
	زعفران بی متولی
	مشهد - ایرنا - هنگامی که همه گیاهان به خزان می روند زعفران گل می کند و در هنگامه ای که سبزقامتان طبیعت به زردی می گرایند زعفران گلبرگ های بنفش و ارغوانی خود را بر پهنه خشک دشت می گستراند و در مدت کوتاهی که مهمان زمین است شور زندگی را با عطر و رنگ بی م...
	مرند قطب جدید تولید زعفران ایران
	تبریز - ایرنا - کشت زعفران در چند سال گذشته در آذربایجان شرقی توسعه یافته و شهرستان مرند در این خطه به قطب جدید تولید این محصول تبدیل شده است.
	زعفران قاینات جهانی شد
	بیرجند - ایرنا - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: پس از کسب نشان ملی زعفران قاینات در سال گذشته، مهرماه امسال برند جهانی این محصول نیز به نام قاینات ثبت شد.

	زیتون
	سلامت
	بیماری تب برفکی در کشور کنترل شده است
	معاون تشخیص و مدیریت درمان سازمان دامپزشکی با اشاره به وضعیت بیماریهای دامی در کشور گفت: اکنون بیماری تب برفکی به خوبی کنترل شده و مشکلات و اپیدمی که در سال 94 تا خرداد 95 با آن درگیر بودیم، دیگر وجود ندارد.
	واردات ۳۰ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا در سال جاری/اعمال تحریم های جدید تاثیری بر واردات ندارد
	آیا مرغداری ها،دوباره شاهد شیوع آنفولانزایِ مرغی خواهند بود؟

	سیب زمینی
	محموله سیب زمینی قاچاق در مرز پرویزخان کشف شد
	درخواست کشاورزان برای رفع ممنوعیت صادرات/تولید سیب زمینی به 5 میلیون تن می رسد
	یک مقام مسئول گفت:تولید سیب زمینی مازاد بر نیاز بازار داخل است و ممنوعیت صادرات آن ،لطمه به تولیدکننده وارد می کند.

	شیلات
	تولید 200 هزار تن ماهی هدف گذاری شده است
	بندرعباس - ایرنا - قائم مقام سازمان شیلات ایران گفت: تا پایان برنامه ششم توسعه، تولید 200 هزار تن ماهی در طرح «پرورش ماهی در دریا» هدف گذاری شده است.
	تولیدکنندگان قزل آلا نسبت به آینده تولید نگرانند/قیمت هر کیلو قزل آلا 25 هزار تومان
	تولیدکنندگان قزل آلا نسبت به آینده تولید نگرانند/قیمت هر کیلو قزل آلا 25 هزار تومان
	یک مقام مسئول گفت:کمبود پودر بچه ماهی و عدم موافقت دولت مبنی بر واردات بچه ماهی نگرانی هایی ایجاد کرده است.

	شکر
	شیر و فرآورده ها
	صادرات و واردات
	کنترل تولید مرغ در راستای جلوگیری از افزایش قیمت ناشی از صادرات
	رضایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به آزاد شدن صادرات مرغ باید وضعیت تولید را کنترل کرد تا قیمتها افزایش نیابد.
	روزانه 150 تن گوشت گرم گوسفندی وارد کشور می شود
	قزوین - ایرنا - معاون امور تولیدات وزارت جهاد کشاورزی گفت: روزانه بیش از 150 تن گوشت گرم گوسفندی با هدف تنظیم بازار و رفع کمبودهای داخلی وارد کشور می شود.
	صادرات میوه 17 درصد رشد کرد
	تهران- ایرنا- گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در نیمه نخست امسال یک میلیون و 138 هزار تن انواع میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست خربزه به ارزش 741 میلیون دلار صادر شده که نسبت به پارسال 17 درصد رشد داشت.
	درخواست کشاورزان برای رفع ممنوعیت صادرات/تولید سیب زمینی به 5 میلیون تن می رسد
	یک مقام مسئول گفت:تولید سیب زمینی مازاد بر نیاز بازار داخل است و ممنوعیت صادرات آن ،لطمه به تولیدکننده وارد می کند.
	ایران در تولید گندم نیازی به واردات ندارد
	خمین - ایرنا - وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران در تولید گندم نیازی به واردات ندارد و در این محصول خودکفا است.
	برنج مازندران صادراتی شد
	مدیر بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت که برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی حدود 74 تن برنج رقم کیفی ' طارم هاشمی ' این استان به کشور کانادا صادر شده است.
	مطالبات گندمکاران کامل پرداخت شد/بی نیازی ایران از واردات گندم در سومین سال متوالی
	معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت کامل و تسویه مطالبات کشاورزان گندمکاران خبر داد.
	صادرات محصولات صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان به ۱۷ کشور
	رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با اشاره به اینکه بخشی از محصولات تولیدی این صنعت به 17 کشور دنیا صادر میشود، گفت: این صنعت برای 12 هزار نفر اشتغالزایی کرده است.
	هزار تن چای خشک ایرانی صادر شد
	تهران - ایرنا - رئیس سازمان چای کشور از صادرات نزدیک به 9 هزار تن چای خشک ایران از ابتدای امسال خبر داد و گفت: صادرات چای تولید داخل با نظارت وزارت جهادکشاورزی نه تنها منعی ندارد بلکه به نفع منافع ملی کشور است.
	ایران پنجمین واردکننده سویا از آمریکا شد
	صادرات گوشت مرغ امکانپذیر شد
	مدیرکل دفتر صادرات گمرک از لغو ممنوعیت صادرات گوشت مرغ خبر داد.
	به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک از لغو ممنوعیت صادرات گوشت مرغ خبر داد.
	صادرات پا و پنجه مرغ آزادشد
	گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: صرفا صادرات پا و پنجه مرغ آزاد است و ممنوعیت صادرات مرغ زنده و گوشت مرغ همچنان پا برجاست.
	تولید پسته کاهش یافت/صادرات افزایشی شد
	آمار مقایسهای صادرات محصول پسته در نیمه نخست سال۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیانگر رشد صادرات این محصول است.
	یک و دو دهم میلیون تن خرما در کشور تولید می شود/جایگاه دوم ایران در تولید و پنجم در صادرات خرما
	صادرات گوشت مرغ، تنظیم بازار داخلی را بر هم نمی زند
	معاون امور تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به تولید 2 میلیون و ٤٠٠ هزار تن گوشت مرغ در کشور، صادرات جزیی این محصول تنظیم بازار داخلی را با مشکل روبرو نمی کند.
	ایران جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار به آذربایجان صادر می کند
	باکو – ایرنا – موسسه دولتی امنیت غذایی جمهوری آذربایجان، از توافق با دو شرکت ایرانی برای واردات جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار به این کشور خبر داد.
	آزادسازی صادرات مرغ تاثیری بر نرخ آن در بازار داخلی ندارد
	تهران- ایرنا- رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران از رفع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ استقبال کرد و گفت: ممنوعیت صادرات گوشت مرغ به شرط تامین بازار داخلی رفع شده است و این کار تاثیری بر قیمت گذاری آن در بازار مصرف ندارد.
	گمرک رسمی صادرات زرشک در خراسان جنوبی راه اندازی می شود
	بیرجند - ایرنا - معاون مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: گمرک رسمی صادرات زرشک برای جلوگیری از صادرات چمدانی این محصول در استان مرزی خراسان جنوبی راه اندازی می شود.
	اختصاص ارز یارانه ای به واردات روغن زیتون/قیمت هر شیشه روغن زیتون به بالای 100 هزارتومان رسید
	صادرات سبزیجات حدود 2 برابر و کفش بیش از 50 درصد رشد کرد
	تهران- ایرنا- گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در نیمه نخست امسال 438 میلیون دلار انواع سبزیجات و 62 میلیون دلار کفش صادر شد که به ترتیب نسبت به نیمه نخست سال گذشته 98 درصد و 54 درصد رشد داشت.
	877 هزار کیلوگرم گیاهان دارویی امسال صادر شد
	سمنان- ایرنا- رئیس گروه گیاهان دارویی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: در شش ماهه اول امسال 877 هزار و 632 کیلوگرم گیاهان دارویی از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی به خارج از کشور صادر شده است.
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	گل و گیاهان صنعتی
	یک کارشناس: در حق گیاهان دارویی ایران ظلم شده است
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	سمنان- ایرنا- رئیس گروه گیاهان دارویی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: در شش ماهه اول امسال 877 هزار و 632 کیلوگرم گیاهان دارویی از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی به خارج از کشور صادر شده است.
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	سمنان- ایرنا- رئیس گروه گیاهان دارویی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: سند راهبردی فرآوری گیاهان دارویی با هدف برنامه ریزی در تولید و تامین بازار فروش تا پایان امسال تدوین می شود.
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	مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه نرخهای خرید تضمینی تا دو هفته آینده اعلام میشود، گفت: نرخ خرید تضمینی گندم افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
	میزان سن زدگی گندم در ۵۰ سال اخیر بی سابقه بود/کمبودی در تامین سموم نداریم
	یک مقام مسئول میزان سن زدگی گندم را ۳ دهم میزان خرید تضمینی محصول اعلام کرد و گفت: کاهش رقم خسارت سن زدگی در ۵۰ سال اخیر بی سابقه بود.
	تلاش دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری
	سیف از تصمیم دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری خبر داد.
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	تهران - ایرنا - وزیر جهاد کشاورزی بر تفکیک وجه گندم از یارانه نان تاکید کرد و گفت: پس از تصویب پیشنهاد در شورای عالی اقتصاد مجدانه مشکلات گندمکاران را پیگیری خواهم کرد.
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	آخرین وضعیت سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید/تاخیر در اعلام نرخ خرید، تاثیر منفی برکشت گندم دارد
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	شورای اقتصاد علاوه بر تأخیرهای طولانی در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، قیمت تعیینشده را نیز متناسب با تورم موجود در کشور اعلام نمیکند.
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	قزوین – ایرنا - معاون امور تولیدات وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر بیش از 85 درصد گوشت قرمزمورد نیاز کشور در داخل تولید و تنها 15 درصد معادل 150 هزار تن از طریق واردات تامین می شود.
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	معاون امور تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به تولید 2 میلیون و ٤٠٠ هزار تن گوشت مرغ در کشور، صادرات جزیی این محصول تنظیم بازار داخلی را با مشکل روبرو نمی کند.
	بخشنامهای که بلای گرانی را سر مرغ میآورد
	در شرایطی که قیمت مرغ در بازار مصرف بالاتر از نرخ مصوب کارگروه تنظیم بازار به فروش میرسد، دولت اجازه صادرات این محصول را داد که منجر به افزایش قیمت مجدد این محصول میشود.
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	مدیرعامل یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده گوشت خوک آمریکایی گفت: در نتیجه جنگ تجاری آمریکا با چین سود این شرکت به شدت کاهش یافته است.
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	معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: یارانه حامل های انرژی به بخش کشاورزی تعلق می گیرد زیرا این بخش برای تامین هزینه برق چاهها دچار مشکل است.
	تبریز- ایرنا - رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون باید هدایت گر مسوولان و نقطه اتکای بهره برداران باشد، گفت: در مسیر توسعه کشاورزی مشکل قانونی وجود ندارد.
	پرونده تخلف 11شرکت غذایی به تعزیرات رفت
	هشدار هواشناسی به کشاورزان/دامداران مراقب سود بادهای احتمالی باشند
	یک مقام مسئول گفت: با توجه به بارش باران و اُفت دما در برخی مناطق، کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.
	«دامشهر» قم و ماجرای میهمانان ناخوانده
	قم- ایرنا- منطقه «دامشهر » قم یکی از بزرگ ترین میادین دامی کشور محسوب می شود و مدتی است سکونت انسان ها در کنار واحدهای دامداری به معضلی در این منطقه تبدیل شده که از نظر بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی تهدیدی برای شهر قم به شمار می آید.
	کامیون داران مبلغ اضافه بر بارنامه از مرغداران مطالبه می کنند/نوسان نرخ نهاده های دامی در بازار
	یک مقام مسئول گفت: برخی کامیون داران علاوه بر کرایه ای که در بارنامه درج شده، مبلغ دیگری را مطالبه می کنند و هیچ سندی برای آن ارائه نمی دهند.
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	یک مقام مسئول گفت: براساس مشاهده عینی از باغات، امسال در تولید کیوی و مرکبات هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
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	معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای توسعه صنعت خوراک، دام، طیور و آبزیان در بخشهای مختلف از جمله تکنولوژی نیازمند سرمایهگذاری خارجی هستیم.
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	سرپرست اداره تسهیل بخش خصوصی و جلب همکاری ایرانیان وزارت امورخارجه اعلام کرد تجارت خوراک دام، طیور و آبزیان مشمول تحریم ها علیه ایران نمی شود و این رویه، مستثناست.
	میزان سن زدگی گندم در ۵۰ سال اخیر بی سابقه بود/کمبودی در تامین سموم نداریم
	یک مقام مسئول میزان سن زدگی گندم را ۳ دهم میزان خرید تضمینی محصول اعلام کرد و گفت: کاهش رقم خسارت سن زدگی در ۵۰ سال اخیر بی سابقه بود.
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