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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  – 9/8/1397تاریخ : 

های اخیر پراکندگی مناسب نداشت/مدیریت مصرف آب فراموش نشود بارندگی  
های اخیر به لحاظ زمانی و هم به بارندگیبرداری و حفاظت منابع آب زیرزمینی با بیان اینکه های بهرهرئیس گروه نظام

لحاظ مکانی از پراکندگی مناسبی برخوردار نیست، گفت: نباید فریب آمار و ارقام را بخوریم و تصور کنیم که وضعیت 

جویی نداریمآب بهتر شده و نیازی به صرفه .  
توان این مفاهمه را در جامعه ن سؤال که چگونه میوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به ایحمید رحمانی در گفت

به وجود آورد که مدیریت مصرف آب در تمام فصول جدی گرفته شود و این بارش ها دلیل بر فراموش کردن صرفه جویی نباشد، 
ی شرب درصد مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است و حجم آب برا 92دانیم که گفت: واقعیت این است که همه به خوبی می

 .محدود است
 جدی گرفته شدن صرفه جویی در آب شرب برای محدود بودن آب شرب و هزینه بر بودن فرایند تصفیه و انتقال آب است *

درصد مصرف آب را به خود اختصاص داده جدی  7جویی در مصرف آب شرب که شود صرفهوی افزود:اینکه تا این حد تاکید می
شرب و هزینه بر بودن فرایند تصفیه و انتقال آب است پس نباید به اشتباه تصور شود که نباید در  گرفته شود برای محدود بودن آب

جویی کنیم اما در آب کشاورزی چون بیشترین سهم مصرف آب را به خود اختصاص داده درصد است صرفه 7آب شرب چون تنها 
جویی شودباید در آن بخش صرفه . 

جویی در مصرف آب و حفاظت منابع آب زیرزمینی اظهار داشت:به طور قطع اثرگذاری صرفه برداریهای بهرهرئیس گروه نظام
میلیارد متر مکعب از مصرف آب  5جویی کنیم حدود درصد آب کشاورزی را بتوانیم صرفه 10کشاورزی تاثیرگذارتر است و اگر 

تواند برای آب شرب قابل استفاده باشدمیلیارد متر مکعب ن 5کاهش و خیلی از مشکالت مرتفع می شود اما شاید آن  . 
* های اخیر هم متاسفانه به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی از پراکندگی مناسبی برخوردار نیستبارندگی  

های اخیر هم متاسفانه به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی از پراکندگی مناسبی برخوردار نیست چرا که در وی ادامه داد: بارندگی
متر قابلیت نفوذ میلی 301میلیمتر بارندگی رخ داد اما چون این  301روز در یکی از شهرهای شمالی کشور حدود یک شبانهطول 

شودندارد متاسفانه باعث شستشوی خاک هم می . 
ز ابتدا گیرد نشان می دهد که متوسط بارندگی سال آب جاری اها وقتی در سرانه مورد بررسی قرار میرحمانی گفت: این بارش

هایی بوده است که عالوه بر ها مؤثر بوه است یا نه؟ و یا بارندگیتاکنون نسبت به سال قبل بیشتر بوده است اما آیا این بارندگی
شده اتفاق نیفتاده است. چون باعث شستشوی خاک شده و از دسترس خارج می های زیادی که داشته آن حجمی که باید ذخیرهخسارت

 .شده است
* آمار و ارقام را نخوریم و صرفه جویی در مصرف آب را جدی بگیریم فریب  

ها شاید روی کاغذ افزایش یافته است اما در عمل آن تاثیری که باید داشته باشد نداشته است پس نباید فریب وی افزود: پس این بارش
جویی نداریمهآمار و ارقام را بخوریم و تصور کنیم که وضعیت آب بهتر شده است و نیازی به صرف ها امید است تا در آینده بارش .

 وضعیت بهتری از لحاظ زمانی ومکانی پیدا کند تا اثر مثبت داشته باشد
 

. 
 

 لینک خبر 
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت

 
 فود پرس  – 14/8/1397تاریخ : 

فروشی کشت و صنعت مغان روی میز معاون اول رئیس جمهورپرونده ارزان   
طرح تحقیق و تفحص واگذاری کشت و صنعت مغان در حالی به جلسه آینده کمیسیون اقتصادی مجلس موکول شده که به گفته 

جمهور در  شنبه این هفته نیز قرار است دیداری با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسسخنگوی کمیسیون عمران مجلس روز سه
  .این زمینه انجام شود

های واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان که چندی پیش توسط سازمان به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاشیه
میلیون سهم با اما و اگرهای فراوان انجام شد، تمامی ندارد182میلیارد و 3درصدی سهام آن شامل 100 سازیخصوصی . 

ها دادستان انقالب اردبیل خبر از تعلیق این واگذاری برای ست که در اواخر مهرماه نیز در پی افزایش این حاشیهاین در شرایطی ا
مشخص شدن وضعیت این شرکت خبر داد و روز گذشته نیز طرح تحقیق و تفحص واگذاری کشت و صنعت مغان در کمیسیون 

در خصوص ابهامات موجود در قیمت واگذاری و اهلیت مجموعه اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت که در آن توضیحاتی 
 .خریدار مطرح شد
سازی نیز حضور داشته و در مورد این واگذاری توضیحاتی را ارایه داده که از حسینی، رئیس سازمان خصوصیدر این جلسه پوری

یندگان این استان که در این جلسه حضور نظر بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس، وی و جمعی از نما
داشتند، توضیحات پوری حسینی قانع کننده نبود؛ چرا که به گفته این نماینده مجلس قیمت واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی، 

یل و مشکالت المال است. ضمن این که عدم توجه مسووالن کشوری به مسابسیار پایین بوده و این شیوه واگذاری نوعی خیانت به بیت
گیر شمال استان خواهد بود و باید مسووالن دولتی این تذکر را جدی تواند به تبع این واگذاری ایجاد شود در آینده دامناجتماعی که می

 .بگیرند
ه جلسه گیری در این زمینه بافزاید: در این جلسه به علت اینکه اعضای کمیسیون اقتصادی به حد نصاب نرسیدند، رایاین گزارش می

های انجام شده این مساله با رای موافق اعضای کمیسیون مواجه کنندبعدی موکول شده و نمایندگان مجلس امیدوارند با رایزنی . 
ها در خصوص نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان تا جایی جدی شده که به گفته سخنگوی کمیسیون عمران همچنین پیگیری
یز قرار است دیداری با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در این زمینه انجام شودشنبه این هفته نمجلس روز سه . 

سازی چه خواهد شد؟ و این که بر این اساس باید منتظر ماند و دیدی عاقبت یک واگذاری پرحاشیه دیگر توسط سازمان خصوصی
کند یا این که این بار به خاطر فشارهای وارده استعفا ر میها نیز به سالمت عبوپوری حسینی، رئیس این سازمان از سد این حاشیه
کند؟سازی مینفسی را جایگزین وی در سازمان خصوصیداده، و یا این که وزیر جدید اقتصاد معاون تازه ! 

 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 

 
ایرنا  – 14/8/1397تاریخ :   

 قیمت لبنیات هفته آینده در ستاد تنظیم بازار بررسی می شود
فرآورده های لبنی در ستاد تنظیم بازار به دلیل تغییرات در وزارت دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: بررسی قیمت  -ایرنا -تهران

 .صنعت، معدن و تجارت به هفته آینده موکول شد
« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« رضا باکری تومانی شیرخام توسط ستاد  1570باوجود نرخ مصوب  :

تومان به صنایع لبنی هستیم که همین امر  2400تا  2000امداران با قیمت های بین تنظیم بازار، شاهد عرضه این محصول توسط د
 .در افزایش دوباره قیمت فرآورده های لبنی در هفته های اخیر موثر بوده است

های وی اظهار داشت: با توجه تمکین نکردن دامداران از نرخ مصوب شیرخام، قرار شد ستاد تنظیم بازار، دوباره قیمت فراورده 
 .لبنی را براساس نرخ کنونی شیرخام بررسی و تعیین کند

حسن یونس »وزیر صنعت، معدن و تجارت و استعفای « رضا رحمانی»دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار با آمدن 
ت لبنی در ستاد تنظیم بازار به معاون وزیر و دبیر ستاد، هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده بنابراین بررسی قیمت محصوال« سینکی

 .هفته آینده موکول شده است
افزایش هزینه های شیرخام، بسته بندی، پاکت و حمل و »این مقام مسئول براین باور است که باید قیمت فرآورد های لبنی مطابق با 

تعیین شود« نقل . 
لبنی دوباره اقدام به افزایش های هفتگی فرآورده های لبنی به گزارش ایرنا، در ماه های اخیر با افزایش نرخ مصوب شیرخام، صنایع 

شرکت متخلف لبنی را به سازمان  9خود کردند. این اقدام سبب شده تا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکنون 
می کند و در دست بررسی تعزیرات کشوری معرفی کند. اکنون پرونده های آنها در سازمان تعزیرات مراحل حقوقی خود را طی 

 .است تا با صدور حکم، اسامی آنها اعالم شود
 

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 

 
ایرنا  – 9/8/1397تاریخ :   

 حجتی: ستاد تنظیم بازار قیمت لبنیات را مجدد بررسی می کند

جهادکشاورزی کابینه دوازدهم گفت: قیمت تمام شده محصوالت لبنی با توجه به نرخ پایه شیرخام به وزیر 

طور مجدد توسط ستاد تنظیم بازار بررسی و نتیجه آن بزودی اعالم می شود تا به تولیدکنندگان و مصرف 

 .کنندگان اجحاف نشود
نبه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعیت روز چهارش« محمود حجتی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

افزایش قیمت لبنیات و اقدام های این وزارتخانه و دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها افزود: وزارت جهادکشاورزی متولی 
 .تولید و تامین مواد اولیه فرآورده های لبنی است و قیمت گذاری در حوزه وظایف آن نیست

یان اینکه به تازگی در صنعت دامداری و عرضه شیرخام افزایش قیمت مجددی رخ نداده است، اظهار داشت: از زمان قیمت وی با ب
(، به دلیل هزینه های تمام شده تولید در صنعت دامداری هر کیلوگرم 97گذاری شیرخام توسط ستاد تنظیم بازار تاکنون )مرداد 

ومان به صنایع و کارخانجات لبنی به فروش می رسدهزار ت 2شیرخام به طور متوسط با قیمت  . 
وی تصریح کرد: آنچه در بازار سبب افزایش قیمت فرآورده های لبنی شده، هزینه های بسته بندی و مواد اولیه کارخانجات است و از 

ده لبنیات را با توجه به این رو کارشناسان وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار قیمت تمام ش
 .قیمت پایه شیرخام در دست بررسی دارند

تومان تعیین کرد اما این نرخ از  1570به گزارش ایرنا، ستاد تنظیم بازار مردادماه امسال قیمت مصوب هر کیلوگرم شیرخام را 
 .سوی دامداران و صنایع لبنی رعایت نمی شود

 
رزی دیر شده استاعالم قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاو **  

تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی  :وزیر جهاد کشاورزی درباره تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی گفت

محصوالت کشاورزی به دلیل مشکالت شورای اقتصاد و دبیرخانه آن است؛ با مکاتباتی که با اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست 
دستور تعیین تکلیف سریع این موضوع را به سازمان برنامه و بودجه داده است تا این مهم هرچه سریعتر در جمهوری داشته ام، وی 

 .شورای اقتصاد تصویب شود
حجتی براین باور است که نه تنها اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی دیر شده بلکه باید این مهم قبل از فصل کشت اعالم 

 .می شد
 

آبان، مشکلی در تامین مایحتاج کشور ایجاد نمی کند 13 تحریم های **  
چیست، گفت: دشمنی و خصومتی که رژیم  97برای سال  57آبان سال  13وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به این سوال که پیام 

جاری مرحله دوم آبان ماه  13آمریکا با ملت ایران داشته دیرینه است و هنوز بر این خصومت پافشاری می کند به طوری که در 
 .تحریم های ظالمانه خود علیه ملت ایران را اعمال خواهد کرد

وی اظهار داشت: البته در طول چهار دهه گذشته آمریکا هر جبهه ای که علیه ملت ایران تشکیل داد، با شکست مواجه شد و امروز 
باشدهم امیدواریم این نیز یک شکست دیگر به دنبال شکست های قبلی رژیم آمریکا  . 

 .حجتی گفت: با تمهیدات پیش بینی شده و ظرفیت های خوبی که در کشور ما وجود دارد، در بخش تامین مایحتاج مشکلی نداریم
وی افزود: عالوه بر اینکه بخش عمده نیازها در داخل کشور تامین می شود، بلکه راهکارهای چگونه تامین مایحتاج را داریم تا اگر 

بتوانیم به موقع برطرف کنیممشکلی پیش آمد  . 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت

ایرنا  – 10/8/1397تاریخ :   

 صنعت خوراک دام و طیور؛ تشنه سرمایه های داخلی و خارجی

ا توجه به تامین یارانه ارزی واردات کارشناسان صنعت دام، طیور و آبزیان بر این باورند که ب -ایرنا -تهران

نهاده ها از سوی دولت، می توان تولید و اشتغال در این صنعت را با جذب سرمایه داخلی و خارجی رونق 

 .بیشتری داد
 4200به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، امسال دولت با اصالح سیاست نظام ارزی متعهد شد نهاده های دام و طیور را با ارز 

 .تومان وارد کند تا هزینه های تولید کاهش یابد
میلیون تن تولید سالیانه می تواند در ارتقای تولید، اشتغال و ارزآوری نقش  23صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان با ظرفیت اسمی 

درصد توان خود کار می  50میلیون تن ظرفیت، یعنی  10بسزایی داشته باشد؛ در حالی که به گفته کارشناسان، اکنون این صنعت با 
 .کند

میلیون تن است 19طبق آمارها، نیاز سالیانه کشور به انواع خوراک دام، طیور و آبزیان  . 
هزار تن خوراک دام، سه  645هزار تن انواع خوراک در کشور تولید شد؛ از این میزان پنج میلیون و  896میلیون و  9پارسال 

هزار تن خوراک آبزیان بود 291 هزار تن خوراک طیور و 960میلیون و  .  
واحد تولیدی در این زمینه فعالیت دارد و این  645سال قدمت است. اکنون  70صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان کشور دارای 

تکنسین فنی و  100متخصص تغذیه دام، دامپروری و علوم دامی، یک هزار و  492دامپزشک،  399صنعت توانسته است برای 

دهنددرصد را بانوان تشکیل می 11درصد شاغالن را مردان و  89کارگر به طور مستقیم شغل ایجاد کند که هزار  12 . 
کنند که به دلیل رعایت همه جوانب بهداشتی از اهمیت درصد خوراک دام، طیور و آبزیان را تولید می 12واحد تولیدی معادل  55

 .ویژه ای برخوردارند
دام کشور در کارخانه های خوراک دام، طیور و آبزیان و بخشی در واحدهای پرورشی تولید می شود  درصد خوراک آماده 98اکنون 
درصد آن وارداتی است 2و فقط  . 

میلیون دالر بود 74گزارش ها نشان می دهد پارسال ارزش کنسانتره و خوراک کامل وارداتی بیش از  . 
میلیون دالر رسید که نسبت به  74هزار تن با ارزش بیش از  186یش از پارسال صادرات خوراک آماده دام، طیور و آبزیان به ب

درصد رشد داشت 135درصد و از نظر ارزشی  139از نظر حجمی  1390سال  . 
کارخانه تولیدکننده خوراک دام از شناسه آی.آر  39برخورداری  **  

کارخانه  39ره ظرفیت های این صنعت گفت: اکنون رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در گفت و گو با ایرنا دربا
درصد کل آنها( شناسه آی.آر دارند که بدون طی کردن بروکراسی اداری برای دریافت  8.5تولید خوراک دام و طیور )معادل 

واحد نیز در حال دریافت این کد هستند 63مجوزهای مختلف می توانند صادرات انجام دهند؛  . 
ن را به تولیدکنندگان می دهد که در مدت زمان کوتاه تری و بدون گذراندن مراحل اداری، محصول خود را به شناسه آی.آر این امکا

 .بازارهای صادراتی ارسال کنند
« کارخانه  97درصد( به روزرسانی شده و  75کارخانه ) 345ادامه داد: در پنج سال گذشته خطوط تولیدی « مجید موافق قدیری

د به روزرسانی است که از معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی انتظار داریم سال آینده اعتبار الزم را درصد نیازمن 21معادل 
  .برای این امر اختصاص دهد
کارخانه تولیدی در بخش  51های مطرح خارجی مشارکت می کنند و واحد تولیدی با شرکت 59به گفته موافق قدیری، اکنون 

درصد کارخانه ها  78کنند اما کشور دنیا صادر می 17بقه صادرات دارند که محصوالت خود را خوراک دام، طیور و آبزیان سا
  .برنامه صادراتی ندارند

واحد تولیدی صنعت خوراک دام و طیور از دستگاه ها و  131وی درباره کشورهای سازنده ماشین آالت خوراک دام اعالم کرد: 
واحد نیز از ترکیب آنها استفاده می کنند 132ت داخلی و واحد از ماشین آال 186ماشین آالت خارجی،  .  

واحد  14واحد تولیدی خوراک دام، طیور و آبزیان کشور تحت لیسانس فعالیت می کنند و  20این فعال صنعت دام و طیور تاکید کرد 
  .تولیدی در سازمان های بین المللی ثبت اختراع کرده اند
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مانی تولیدات سالیانه دامی کشورمیلیارد تو 100ارزش بیش از  **  
میلیارد  100به گفته معاون تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی، در چند دهه اخیر ارزش تولیدات دامی کشور سالیانه به بیش از 

 .تومان رسیده است
« فته در اتاق گذاری در صنعت خوراک، دام، طیور و آبزیان که این ههای سرمایهدر همایش معرفی فرصت« مرتضی رضایی

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، از صنعت تولید خوراک دام به عنوان که یکی از حلقه های تولیدات دامی 
هزار تن  870هزار تن گوشت مرغ،  400میلیون و  2هزار تن شیرخام، تا  700میلیون  10یاد کرد و گفت: طبق برآوردها امسال 

ر تن گوشت قرمز تولید می شودهزا 850تخم مرغ و  .  
وی افزود: تغییر نرخ ارز سبب می شود صادرات محور بودن سرلوحه کار تولیدکنندگان کشور قرار گیرد و این نوید خوبی برای 

  .تولیدکنندگان است که برنامه ریزی درازمدتی برای تولید و کسب بازارهای صادراتی داشته باشند
ت: خوراک دام فقط مخلوط کردن مواد خوراکی با یکدیگر نیست بلکه باید با فناوری و فرموله کردن معاون وزیر جهادکشاورزی گف

  .غذای دام ارزش غذایی خاصی پدید آید که کیفیت غذا، سالمت مواد اولیه، سالمت دام و انسان را در پی داشته باشد
البته باید ابتدا به نیاز بازارهای داخلی توجه کنیم؛ زیرا نزدیک  به گفته وی، اکنون فناوری الزم در این زمینه در کشور وجود دارد؛

درصد آن فعال است 50میلیون پوند ظرفیت تولید ماده خوراک آماده دام در کشور وجود دارد، در حالی که فقط  20 . 
« راتی به وجود آمده استپیام دارد: یعنی هم ظرفیت افزایش تولید در کشور داریم و هم فرصت جذب بازارهای صاد 2این آمار  ». 

وی تولید خوراک آماده دام را در کشور دارای مزیت دانست و گفت: اکنون قیمت حامل های انرژی، دستمزد و حمل و نقل در کشور 
ای ما نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه کمتر است؛ بنابراین با استفاده بهینه از این امکانات می توان تولید بیشتر و جذب بازاره

 .صادراتی را داشت
آزادسازی صادرات گوشت مرغ می تواند صنعت مرغ مادر، مرغ اجداد، جوجه یک روزه و در نهایت صنعت خوراک دام، طیور »

  .«و آبزیان را رونق بخشد و ارز ناشی از صادرات غیرنفتی را افزایش دهد
ن اصلی ترین مواد اولیه در این صنعت وارداتی استالبته نهاده های ذرت، کنجاله سویا، افزودنی ها و مکمل ها به عنوا .  

به گفته رضایی، هیچ منعی ندارد که مواد اولیه باکیفیت از کشورهای مختلف تامین و وارد شود و در ایران به خوراک آماده دام تبدیل 
هی باید بازارهای داخلی را از لحاظ و دوباره صادر شود؛ زیرا این امر در همه کشورهای دنیا متداول است و هیچ مشکلی ندارد، منت

  .قیمتی و تامین مواد خوراکی در نظر بگیریم
وی ادامه داد: زنجیره تولید یکی از سرفصل های وزارت جهاد کشاورزی در سال های اخیر است تا حلقه های مختلف زنجیره به هم 

بزیان خالی است؛ بنابراین چه اشکالی دارد که درصد ظرفیت صنعت خوراک دام، طیور و آ 50متصل شود. به طور مثال اکنون 
  .مرغداران فرمول باکیفیتی را سفارش بدهند

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: به دنبال تخصیص تسهیالتی از سوی بانک کشاورزی هستیم تا بتوانیم با تمرکز این اعتبار و 
کنیم گردش نقدینگی در این صنعت، همه حلقه های زنجیره تولید را حمایت .  
گذاری خارجیارتقای فناوری صنعت خوراک دام؛ نیازمند سرمایه **  

گذاری در صنعت های سرمایهمعاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهادکشاورزی نیز در همایش معرفی فرصت
ی نیازمندیمگذاری خارجخوراک، دام، طیور و آبزیان گفت: برای توسعه این صنعت بویژه فناوری به سرمایه .  

« هایی دارد میلیارد دالر است اما این صنعت کاستی 50افزود: گردش مالی صنعت دامپروری در ایران بیش از « علی اکبر مهرفرد

گذاری با ما همکاری داشته باشندتوانند در زمینه تبادل فناوری و سرمایهو کشورهای دیگر می .  
گذاری و ز رسانی ماشین آالت صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان نیز به سرمایهدر زمینه ساخت و به رو :مهرفرد اضافه کرد

تمام و حتی قدیمی استهای ما نیمهارتقای فناوری نیازمندیم؛ زیرا در این بخش برخی از کارخانه .  
رزی حاصل شد که باید های کشاومیلیارد دالر از فعالیت 80میلیون تن مواد خام به ارزش حدود  218وی یادآوری کرد: پارسال 

 9برای تبدیل ضایعات به کاالهای مصرفی همچون خوراک آماده دام، طیور و آبزیان سرمایه گذاری شود؛ برای نمونه از حدود 
شود و می توان از ضایعات آن و همچنین ذرت علوفه ای، جو و نیشکر میلیون تن چغندر قند، حدود هفت میلیون تن تفاله حاصل می

ام استفاده کرددر خوراک د .  
معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش توسعه بازرگانی گفت: در صنعت آبزیان رو به توسعه ایم اما در خوراک آبزیان کمترین تولید 

ساله باید پرورش ماهی در قفس به یک میلیون تن برسد که برای تامین خوراک مورد نیاز این  10را داریم؛ به طوری که طبق افق 
گذاری نیازمندیمرمایهبخش نیز س .  

  .به گفته وی، همچنین باید در زمینه تولید استارترها و افزودنی هایی مانند اسید آمینه ها و آنزیم ها سرمایه گذاری شود
 

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 

 
ایرنا  – 13/8/1397تاریخ :   

پاسخگوی گرانی لبنیات نیستهیچکس   

وزیر جهادکشاورزی در حالی در روزهای گذشته به گران فروشی دامداران اذعان کرده است  -ایرنا -تهران

که دبیر انجمن صنایع لبنی کشور می گوید کارخانه های لبنی در کنار افزایش هزینه های بسته بندی و حمل 

دامدار می خرند تومان از 2400و نقل، هر کیلوگرم شیرخام را  . 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمود حجتی نهم آبان ماه در بیان علت گران شدن فرآورده های لبنی در هفته های اخیر اعالم 
تومان به کارخانجات می فروشند؛ اما در حالی که قیمت مصوب  2100تا  1950کرد که دامداران هر کیلوگرم شیر خام را بین 

تومانی هم شیر به آنها نمی فروشند بلکه  2100تومان است کارخانه های لبنی می گویند دامداران حتی با همین نرخ  1570شیرخام 
تومان گران تر از قیمت مصوب خریداری می کنند 900آن را حدود  . 

ذشت نزدیک پنج سال با این اوصاف با وجود اینکه قیمت شیرخام برای تامین نظر دامداران و صنایع لبنی توسط دولت پس از گ
ماه گذشته این روند متوقف  2تومان رسید، اما قیمت فرآورده های لبنی همچنان رو به افزایش بوده و در  1570افزایش یافت و به 

 .نشده است
بی درصد چر 3.4تا  3پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می دهد تنها در چند هفته گذشته برخی شرکت های لبنی قیمت هر لیتر شیرخام 

تومان افزایش داده اند؛ آمار رسمی بانک مرکزی  4500تا  4300تومان و به یکباره طی هفته اخیر به 4000تومان به  3800را از 

 .نیز می گوید که در مهرماه متوسط نرخ تورم در گروه لبنیات باالتر از نرخ تورم ماهانه بوده است
نگامی که وزیر جهادکشاورزی با پرسش خبرنگاران درباره افزایش قیمت از این رو هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولتی ه

(، به دلیل هزینه 97محصوالت لبنی روبرو شد، اظهار داشت: از زمان قیمت گذاری شیرخام توسط ستاد تنظیم بازار تاکنون )مرداد 
زار تومان به صنایع و کارخانجات لبنی به ه 2های تمام شده تولید در صنعت دامداری هر کیلوگرم شیرخام به طور متوسط با قیمت 

 .فروش می رسد
حجتی بر این باور است که قیمت تمام شده محصوالت لبنی با توجه به نرخ پایه شیرخام به طور مجدد توسط ستاد تنظیم بازار بررسی 

 .و نتیجه آن بزودی اعالم می شود تا به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اجحاف نشود
ه وزیر جهادکشاورزی، آنچه در بازار سبب افزایش قیمت فرآورده های لبنی شده، هزینه های بسته بندی و مواد اولیه بنا به گفت

کارخانجات است و از این رو کارشناسان وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار قیمت تمام 
در دست بررسی دارندشده لبنیات را با توجه به قیمت پایه شیرخام  . 
تومان خریداری می شود  2400شیرخام  **  

دبیر انجمن صنایع لبنی کشور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در توضیح شرایط حاکم بر « رضا باکری»در این پیوند، 
 400هزار نفر به شکل مستقیم و  120کارخانه لبنی در سطح کشور فعالند و حدود  450اکنون  :بازار لبنیات کشور اظهار داشت

 .هزار نفر غیرمستقیم در بخش های پخش و حمل و نقل این صنعت اشتغال دارند
تومان می خرند ضمن آنکه  2400تا  2200هفته اخیر هر کیلوگرم شیرخام را به قیمت  2وی اظهار داشت: کارخانه های لبنی در 
ان نیست بنابراین شاهد افزایش مجدد قیمت ها توسط شرکت های مختلف هستیمتوم 2200نرخ ماده اولیه تولید این صنعت کمتر از  . 

وی بر این باور است که شرکت های لبنی نباید وارد حاشیه زیان شوند زیرا اگر این اتفاق رخ دهد، باید به دنبال تعطیلی کارخانه ها 
هزار نفر کارگر دارد 18 تا 10و بیکاری شاغالن در این صنعت باشیم زیرا هر کارخانه حداقل بین  . 

این مقام صنفی تصریح کرد: با تغییر نرخ ارز، قیمت پلی اتیلن و پت )ماده پتروشیمی مورد استفاده در بسته بندی محصوالت( گران 
 تومان رسیده که افزایش چشمگیری نسبت به 1000تا  600شده است تا جایی که قیمت هر کیلوگرم از مواد اولیه این محصوالت به 

 .ماههای گذشته است
درصد را از بازار تهیه می کنند اما برخی  70درصد مواد اولیه بسته بندی خود را از بورس و  30به گفته وی، برخی کارخانجات 

کارخانه ها نیز تمامی مواد بسته بندی مورد نیاز را از بازار می خرند و نمی توانند از بورس خرید کنند بنابراین همین امر موجب 
اوت قیمت محصوالت مشابه شرکت های لبنی می شودتف . 

باکری به افزایش قیمت جابجایی بار در صنعت حمل و نقل اشاره کرد و گفت: این افزایش ها بر قیمت تمام شده محصوالت نهایی اثر 
 .گذار است
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 بررسی قیمت فرآورده های لبنی به هفته آینده موکول شد **
بررسی قیمت فراورده های لبنی توسط ستاد تنظیم بازار گفت: هنوز ستاد تنظیم بازار به دلیل تغییر دبیر انجمن صنایع لبنی درباره 

 .رئیس و دبیر آن، فعالیت خود را آغاز نکرده است
 .به گفته باکری، بررسی قیمت محصوالت لبنیاتی در ستاد تنظیم بازار هنوز به جایی نرسیده و به هفته آینده موکول شده است

شرکت بزرگ متخلف لبنی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان تعزیرات  9ار داشت: تاکنون وی اظه
 .کشوری معرفی شده اند و پرونده های آنها در سازمان تعزیرات مراحل حقوقی خود را طی می کند و در دست بررسی است

و کمبود علوفه کاهش شیرخام تولیدی کشور به دلیل محدودیت آب **  
دبیر انجمن صنایع لبنی، کاهش تولید شیرخام را یکی از علل افزایش قیمت فروش آن به کارخانه ها عنوان کرد و توضیح داد: امسال 
شاهد کاهش عرضه شیرخام به کارخانه های لبنی هستیم؛ هر زمان با افزایش قیمت مواجه می شویم، یعنی تولید و عرضه شیرخام 

 .کاهش دارد
به باور باکری، ممکن است گاوداری های صنعتی چهار میلیون تن شیرخام تولیدی خود را عرضه کنند و کاهشی نداشته باشند اما 

 .کاهش تولید بیانگر کاهش تولید شیرخام در بخش روستایی و عشایری است
جرت روستاییان به شهرها، بخشی از تولیدات وی ادامه داد: به نظر می رسد به دلیل محدودیت منابع آبی و کمبود علوفه دامی و مها

 .دامی ُخرد روستاییان و عشایر با کاهش روبرو شده است
میلیون تومان برسد که در نتیجه  20باکری همچنین گفت: افزایش قیمت گوشت قرمز سبب شده تا بهای هر راس گاو شیرده به حتی 

ی بهره برداری از شیر آن، گاوها را به کشتارگاه بفرستندبرخی دامداران برای کسب سود بیشتر ترجیح می دهند به جا . 
اظهارات باکری در شرایطی است که معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی تولید شیرخام کشور را برای سالجاری بیش از 

میلیون تن پیش بینی کرده است 10.5 . 
ک را در کاهش عرضه شیرخام به صنایع لبنی مقصر ندانست و با این حال دبیر انجمن صنایع لبنی کارخانجات تولید کننده شیرخش

تن کاهش یافته  2500گفت: سال گذشته دریافتی شیرخام این صنعت نیز پنج هزارتن بود در حالی که طبق آمارها این میزان امسال به 
 .است

ر شهریور ماه امسال در مکاتباتی با باکری چندی پیش نیز درباره کاهش تولید شیرخام در دامداری ها هشدار داده بود و حتی د
وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهان آزادسازی واردات شیرخشک شده بود اما واکنش و مخالفت 
وزارت جهادکشاورزی، صنعت دامداری و کارخانه های تولید کننده شیرخشک را به دنبال داشت؛ مخالفان آزادسازی واردات 

بودند که توان تولید شیرخشک به میزان مورد نیاز بازار در کشور وجود دارد و اگر واردات از سرگرفته شود شیرخشک معتقد 
 .صنعت زمین می خورد

اکنون که دامداران و به دنبال آن کارخانه های لبنی به نرخ های مصوب در ستاد تنظیم بازار پایبند نیستند، به نظر می رسد بازار 
ی آرامش نیازمند سیاست گذاری دولت باشد زیرا برخوردهای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و لبنیات برای دیدن رو

شرکت لبنی منجر شده و در زمینه کاهش قیمت ها  9تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات با صنایع لبنی تنها به تشکیل پرونده برای 
 .توفیقی نیافته است

ش قیمت ها است، یا باید اختالف میان نرخ شیرخام مصوب و نرخ شیر معامله شده بین کارشناسان می گویند اگر دولت خواهان کاه
دامداران و کارخانه ها را متقبل شود و به آن یارانه بدهد یا اینکه با آزادسازی واردات شیرخشک، عرضه ماده اصلی و پایه ای 

 .صنایع لبنی را افزایش دهد تا نرخ ها در بازار شکسته شود
زادسازی واردات فرآورده های لبنی و جلوگیری از صادرات این محصوالت است زیرا به نظر می رسد در شرایط کنونی راه سوم آ

 .تولید پاسخگوی بازار داخلی نیست
 

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
 

خبرگزاری فارس  – 13/8/1397ریخ : تا  

درصد افزایش یافت  40.31قیمت تولید محصوالت گاوداری در تابستان   
شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری  2٦.10رسید که  332،٩٩به عدد  13٩٧های صنعتی کشور در تابستان 

افزایش درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(،  40.31درصد نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( و 

  .داشته است
های صنعتی کشور در تابستان به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری

درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل  40.31درصد نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( و  26.10رسید که  332،99به عدد  1397
یش داشته است)تورم نقطه به نقطه(، افزا . 

" در فصل مورد بررسی شاخص تمامی اقالم با افزایش مواجه بوده است. در این میان، شاخص "گوساله پرواری درصد  33،14 ، با

درصد، مربوط به  48،00 بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است. بیشترین افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل نیز با
نسبت به چهار فصل منتهی به تابستان  1397ی" است. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به تابستان قلم "گوساله پروار

درصد )تورم ساالنه( است 20،90 ،1396 . 
 شاخص اقالم اصلی

"شاخص  درصد و نسبت به فصل مشابه  20،42 واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل 199،49 به 1397گاو تلیسه" در تابستان 

درصد افزایش نشان می46،14 قبل سال  .دهد
"شاخص  درصد و نسبت به فصل مشابه  5،58 واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل 152،02 به 1397گاو شیری" در تابستان 

درصد افزایش داشته است12،47 سال قبل . 
"شاخص  درصد و نسبت به فصل مشابه  7،38 بلواحد رسیده که در مقایسه با فصل ق 221،26 به 1397گاو نر داشتی" در تابستان 

درصد افزایش نشان می 25،85سال قبل  .دهد
"شاخص  درصد و نسبت به فصل  33،14 واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل 422،70 به 1397گوساله پرواری" در تابستان 

درصد افزایش داشته است 48،00مشابه سال قبل . 
درصد و نسبت به فصل  32،03 واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل 508،65 به 1397شاخص "گاو حذفی شیری" در تابستان 

درصد افزایش نشان می 47،60 مشابه سال قبل  دهد
"شاخص  درصد و  14،83 واحد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل 266،33 به 1397گوساله نر زیر چهار ماه" در تابستان 

رصد افزایش نشان مید 41،26 نسبت به فصل مشابه سال قبل  .دهد
1397شاخص "شیر" در تابستان  درصد و نسبت به فصل مشابه سال  26،47 واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل 321،13 به 

درصد افزایش نشان می39،94 قبل  دهد
"شاخص  فصل مشابه سال درصد و نسبت به  1،03 واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل 332،15 به 1397کود" در تابستان 

درصد افزایش نشان می 19،83 قبل  .دهد
 

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/8/1397تاریخ :   

 سازمان حمایت در حال بررسی دفاتر قیمت تمام شده دامداران است 

خام است رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: هم اکنون سازمان در حال بررسی دفاتر قیمت تمام شده تولید شیر .  
صنعت،تجارت و کشاورزیناصر مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

اظهار کرد: با توجه به نوسان هزینه های تولید، دامداران خواستار افزایش قیمت  درباره آخرین وضعیت قیمت شیرخام جوان،
 .شیرخام در بازار هستند که از این رو سازمان حمایت در حال بررسی دفاتر قیمت تمام شده است

  
ش هزینه های تولید، دامداران هزار تومان اعالم کرد و افزود: با وجود افزای 2وی متوسط قیمت خرید هر کیلو شیر خام از دامدار را 

تومانی را برای هر کیلو شیر خام به سازمان حمایت دادند که انتظار می رود این نرخ مورد موافقت  100هزار و  2پیشنهاد نرخ 
 .قرار گیرد

  
است، تصریح کرد:  مقدسی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا با وجود افزایش غیر قانونی لبنیات، نرخ شیر خام نوسانی داشته

برابر رشد داشته ، ضمن آنکه تا  ۵تا  4افزایش قیمت لبنیات تنها مربوط به شیر خام نیست چرا که سایر هزینه های صنایع لبنی 
 .کنون نرخ شیر خام افزایش یا تغییری نداشته است

قلم محصول لبنی/معرفی گرانفروشان به سازمان تعزیرات حکومتی 15بیشتر بخوانید: جزئیات قیمت   
د و امسال این قاعده مستثنی این گزارش می افزاید: همه ساله چندین بار قیمت محصوالت لبنی به بهانه های مختلف افزایش می یاب

درصد رشد داشته است 100نبوده است چرا که قیمت فرآورده های لبنی طی سه ماه اخیر بیش از  . 
  

هزار تومان  2هزار تومان و هر بطری شیر کوچک از هزار به ۵000به  4۵00طی چند روز گذشته قیمت هر بطری شیر از 
 .افزایش یافته است.ناگفته نماند که افزایش سرسام آور قیمت لبنیات منجر به حذف شدن محصوالت لبنی از سبد خانوار می شود

 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
 

 تاریخ : 1397/8/8 – ایرنا 

 ساالنه سه هزار میلیارد تومان بابت خرید مرغ سنگین هدر می رود

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: مردم بابت خرید مرغ های سنگین  -ایرنا -تهران

 .وزن، ساالنه سه هزار میلیارد تومان پول خود را به هدر می دهند
« روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تولید و خرید مرغ سایز را توصیه کرد و اظهار داشت: « برومند چهارآیین

کیلوگرم است و بیش از این میزان چربی است که باید به دور ریخته  1.8تا  1.6بهترین سایز برای وزن مرغ مصرفی مردم بین 
 .شود

دی مردم به خرید مرغ سایز بزرگ تا حدی است که تولیدکنندگان ناچار می شوند که با افزایش دوره وی اظهار داشت: عالقه من
 .تولید، از دان بیشتری استفاده کنند

 .وی بر این باور است مصرف مرغ با سایز کوچک نه تنها از لحاظ مزه و کیفیت بهتر بوده بلکه برای هضم غذا نیز مناسب تر است
ادرات ساالنه ایران آمادگی ص **  هزار تن گوشت مرغ را دارد 200

میلیون تن در سال  3این مقام صنفی درباره رفع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ گفت: ظرفیت اسمی تولید گوشت مرغ در کشور 
خواهد است که در صورت استفاده از همه این ظرفیت، یک میلیون تن آن بیش از نیاز داخلی خواهد بود و امکان افزایش صادرات 

 .داشت
 2.2هزار تن گوشت مرغ به کشورهای هدف است، اضافه کرد: اکنون بیش از  200وی با بیان اینکه ایران قادر به صادرات ساالنه 

میلیون تن آن به مصرف می رسد 2میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می شود که نزدیک  . 
غ به دلیل مازاد تولید داخلی لطمه ای به بازار نمی زند بلکه استمرار چهارآیین براین باور است که آزادسازی صادرات گوشت مر
 .صادرات می تواند به پایداری تولید این محصول کمک کند

به گفته وی، اکنون صادرات گوشت مرغ به کشورهای افغانستان، عراق و عمان امکان پذیر است که در صورت افزایش تولید و 
 3راتی مناسبی در منطقه داشته باشیم زیرا اکنون تجارت این محصول در منطقه ساالنه حدود صادرات می توانیم بازارهای صاد

 .میلیون تن است که می توانیم بازار یک میلیون تن آن را در دست بگیریم
میلیون تن کنجاله سویا و ذرت در بندر امام خمینی  3رسوب  **  

طیور گفت: دولت از سال گذشته تاکنون نهاده های مورد نیاز صنعت دام و چهار آیین درباره تامین نهاده های مورد نیاز صنعت 
طیور را تامین کرده است و کمبودی در این زمینه نداریم اما نبود مدیریت مناسب در سیستم حمل و نقل مشکالتی را در بخش توزیع 

 .به موقع نهاده ها به استان ها ایجاد کرده است
میلیون تن کنجاله سویا و ذرت در بندر امام خمینی )ره( به دلیل  3اران گوشتی کشور افزود: اکنون مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغد

 .اختالل در سیستم حمل و نقل رسوب کرده است و باید تدبیری اندیشید که به موقع به دست تولیدکنندگان در استان های مختلف برسد
مجبور می کنند عالوه بر مبلغ هزینه حمل که در بارنامه قید می شود، وجه  وی اضافه کرد: کامیونداران اکنون تولیدکنندگان را

بیشتری را که به اصطالح در پشت بارنامه قید می شود، بپردازند و از آنجا که این رقم در بارنامه اصلی ثبت نمی شود، نمی توان آن 
ت که به تولیدکنندگان تحمیل می شودرا جزو هزینه های تولید به حساب آورد و در حقیقت نوعی هزینه اضافی اس . 

وی ادامه داد: در واقع هزینه های حمل و نقل که داخل بارنامه ثبت می شود، مورد استناد دفتر بررسی قیمت ها و هیات تثبیت و 
ستند نیستتعیین قیمت های سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان است و هزینه هایی که پشت بارنامه قید می شود، م . 

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی درباره قیمت واقعی مرغ زنده گفت: طبق هزینه های تمام شده تولید، قیمت تمام شده 
تومان باشد 7480درصدی باید قیمت این محصول درب مرغداری  10تومان است که با احتساب سود  6850مرغ زنده  . 

تومان است و به  9250تومان و کشتارگاه  8800تومان، میدان بهمن  6500لوگرم مرغ زنده به گزارش ایرنا، اکنون قیمت هرکی
تومان به دست مصرف کننده می رسد 350هزارو  10نرخ  . 

 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
 

خبرگزاری فارس  – 9/8/1397تاریخ :   

شود های گذشته گندم تکرار میدولت اگر نرخ خرید تضمینی را اعالم نکند تجربه تلخ واردات سال  
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد دولت اگر نرخ خرید تضمینی را به موقع اعالم نکند تجربه تلخ 

ارد دالر برای واردات گندم بپردازدمیلی 3شود های گذشته گندم تکرار خواهد شد و دولت مجبور میواردات سال .  
گذرد اما همچنان کشاورزان در روز از آغاز فصل زراعی جدید می 40به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حدود 

روز نقض قانون خرید تضمینی محصوالت  40ها پس از انتظار اعالم نرخ خرید تضمینی از سوی دولت هستند. اعالم نکردن قیمت
کشاورزی است که دولت را موظف کرده قیمت خرید محصوالتی که مشمول خرید تضمینی هستند را قبل از آغاز فصل زراعی سال 

  .جدید اعالم کند
آور است تعجب وگو با خبرنگار فارس، اعالم کرد: واقعا  مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت سیداسماعیل اسفندیاری
کند. پاسخ این را باید آقایان در شورای روز از سپری شدن فصل زراعی اعالم نمی 40رید تضمینی را پس از که چرا دولت نرخ خ

  .اقتصاد و دیگر مسئوالن پاسخ بدهند
وی با بیان اینکهدولت قانون خرید تضمینی را نقض کرده است. اعالم کرد: بنده به عنوان مجری طرح گندم و کشاورزان طلبکار 

خواهیم که هر چه زودتر قیمت نرخ خرید تضمینی را اعالم و علت این تأخیر را پاسخ دهنددولت میهستیم و از  .  
بر اساس قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی نرخ خرید محصوالت کشاورزی که مشمول خرید تضمینی   وی تاکید کرد:

 .هستند حداقل باید معادل تورم باشد
ورزی گفت: دولت سه سال است که قیمت خرید تضمینی را افزایش بسیار اندکی داده است. در مجری طرح گندم وزارت جهاد کشا

  .حالی که افزایش قیمت باید متناسب با تورم باشد
تومان بود و امسال  1300هم  97، سال 1300، 96تومان، سال  1270، 95به گفته اسفندیاری، قیمت نرخ خرید تضمینی در سال 

درصد افزایش یابد 30د این قیمت حداقل بای . 
های خارج از زمان تعیین شده گذاری مناسب و ابالغوی تأکید کرد: در صورتی که دولت بخواهد به همین روند خود یعنی عدم نرخ

شودکه کشور به شدت وابسته به واردات شد تکرار می 92و  91، 90های در قانون ادامه دهد تجربه تلخ سال . 
اگر با این قیمت دالر است، گفت: 240جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت هر تن گندم در بازارهای جهانی مجری طرح گندم وزارت 
کند که ای را پرداخت کند. چرا دولت کاری نمیآیا دولت قادر است چنین هزینه  میلیارد دالر ارز است 3واردات انجام دهیم نیاز به 

دهد مجبور نشود بعدا  چنین وارداتی را انجام . 
دانند چه تصمیمی بگیرنداسفندیاری گفت: در دیداری که با کشاورزان داریم آنها به شدت درمانده هستند و نمی . 

داند چه بکارد و چه به گزارش فارس، اعالم نکردن به موقع نرخ خرید تضمینی دو اشکال اساسی دارد نخست اینکه کشاورز نمی
د تولید محصوالت اساسی مانند گندم به شدت کاهش یابد و در مقابل محصوالت غیرضروری نکارد، بنابراین سال آینده احتمال دار

ای را انجام دهند و ارز فراوانی را به تولید بیشتری داشته باشد که این به ضرر منافع ملی است که مجبور خواهد شد واردات گسترده
 .جیب کشاورزان خارجی بریزند

تواند به عنوان ابزاری برای تعیین الگوی کشت استفاده کندهای تضمینی نمیرخ خریداشکال دوم این است که دولت از ن  
تواند با باال و پایین کردن نرخ خرید تضمینی سطح زیر کشت محصوالت را در کشور کنترل کند که این همان الگوی کشت دولت می

 .است که دولت سالهاست از انجام آن عاجز مانده است
ت کشاورزی تا حدود زیادی با تغییر نرخ خرید تضمینی قابل کنترل است که نوسان قیمت آن نیزسقف تولید محصوال کنترل خواهد   

دهدهای نامناسب ابزار مدیریتی خود را از دست میهای خارج از موقع و با قیمتشد. بنابراین دولت با اعالم . 
 

 لینک خبر 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970809000461/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبانماه 

 

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

 اقتصاد محصوالت 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/8/1397تاریخ :   

تن زعفران تا پایان سال  200قیمت طالی سرخ تابع نرخ خرید گل زعفران از کشاورزان است/پیش بینی صادرات   

ی زعفران گفت: در شرایط فعلی قیمت طالی سرخ تابع میزان نرخ روزانه خرید گل زعفران از رئیس شورای مل

  .کشاورزان است
صنعت،تجارت و کشاورزیمحسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

میلیون  12میلیون و حداکثر  6، درباره آخرین وضعیت بازار طالی سرخ اظهار کرد: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران جوان
 .تومان است

میزان نرخ روزانه خرید گل زعفران وی قیمت زعفران در بازار را پیش بینی کرد و افزود: در شرایط فعلی قیمت طالی سرخ تابع 
 .از کشاورزان است و تا پایان فصل برداشت نمی توان پیش بینی خاصی در این باره داشت

احتشام با اشاره به اینکه دو عامل تولید و نوسان نرخ ارز تعیین کننده قیمت زعفران در بازار است، بیان کرد: هم اکنون در ابتدای 
و به سبب بارندگی های اخیر، برداشت در بسیاری از مناطق گرمسیری آغاز نشده است که بتوان پیش  فصل برداشت زعفران هستیم

 .بینی دقیقی راجع به تولید زعفران داشت
درصدی صادرات در شش ماهه ابتدای سال 30تن می رسد/رشد  400وانید: تولید زعفران به بیشتر بخ  

رئیس شورای ملی زعفران در پاسخ به این سوال که آیا قیمت کنونی زعفران حباب دارد، گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت 
ست کرده ایم که قیمت پایه ای برای انواع زعفران مشخص زعفران حباب ندارد.، اما با این حال از وزارت جهاد کشاورزی درخوا

 کند تا براساس آن بتوان گفت که نرخ زعفران حباب دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: علیرغم آنکه بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا هستیم اما به دلیل ضعف مدیریت بازار تعیین کننده قیمت محصول 

کارت های یکبار مصرف به بازارهای هدف صادر می شود  زعفران توسط نیستیم چرا که هم اکنون عمده . 
تن زعفران به بازارهای هدف  200احتشام در پایان درباره میزان صادرات زعفران تصریح کرد: تا پایان سال پیش بینی می شود که 

 .صادر شود
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 اقتصاد محصوالت 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/8/1397تاریخ :   
 

 قیمت جهانی زعفران را بورس کاالی ایران باید تعیین کند 

فران کل کشور در بورس کاال، سود واقعی به عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با عرضه گسترده زع

شودرسد و قیمت جهانی زعفران، در بورس ایران تعیین میکشاورزان می .  
وگو با خبرنگارعضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی ارت و صنعت،تج 

،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی های بورس کاال در راستای توزیع عادالنه ثروت به اظهار کرد: باید از ظرفیت  

بزرگی از زعفران کل خصوص در حوزه بازار زعفران استفاده کرد، به طوریکه با عرضه گسترده زعفران کل کشور که بخش 
شودرسد و قیمت جهانی زعفران، در بورس ایران تعیین میدنیاست در بورس کاال، سود واقعی به کشاورزان می . 

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه عرضه زعفران در بورس کاال به نوعی یک تضمین برای کشاورزان 
شود، قیمتی که برای این رود، افزود: وقتی زعفران در بورس کاال عرضه میعی به شمار مینسبت به فروش محصول با قیمت واق

ها و سوء استفاده از شرایط مالی کشاورزان نخواهیم بودها در قیمتشود، واقعی است و دیگر شاهد نفوذ واسطهمحصول تعیین می . 
  شفافیت نرخ و حذف دالالن با عرضه زعفران در بورس کاال :بیشتر بخوانید

های بورس کاال در راستای توزیع عادالنه ثروت به خصوص در حوزه بازار زعفران استفاده وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت
گسترده زعفران کل کشور که بخش کرد، اظهار داشت: نقش بورس کاال، ایجاد شفافیت و کشف قیمت است و به طور حتم عرضه 

دهدبزرگی از زعفران کل دنیاست، در این بورس به بسیاری از مشکالت این بازار خاتمه می . 
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه باید انحصار زعفران را شکست، گفت: خرید زعفران در حال 

ید از انحصار این افراد خارج شود و این مهم تنها در بورس کاال با استفاده از حاضر در انحصار برخی افراد است که با
های سرمایه امکان پذیر استهای روز دنیا در بازارتکنولوژی . 

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: زعفران کاالیی استراتژیک بوده و از اهمیت باالیی برای کشور برخوردار است و تقریبا تولید این 
های مالی بورس بهره نبریم، هیچ جای دنیا وجود ندارد. در این بین تجربیات جهانی نشان داده است که اگر از ابزارمحصول در

ای خریداری های منطقه زعفران را به صورت فلههای جهانی را بیشتر کنیم. چرا که بسیاری از کشورتوانیم نفوذمان در بازارنمی
کنندها صادر میکشورکنند و به نام خودشان به سایر می . 

وی اظهار کرد: دولت باید در حوزه کشاورزی به بسته بندی محصوالت کشاورزی و عرضه تمامی محصوالت در بورس توجه 
ای داشته باشد. امیدواریم با حمایت کشاورزان بتوانیم از طریق بورس کاال محصول با کیفیت را با تضمین سالمت و کیفیت آن ویژه

یداران داخلی و خارجی عرضه کنیمتولید و به خر . 
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در خصوص اظهارات اخیر معاون وزیر جهادکشاورزی مبنی بر بین المللی شدن 

های مالی که معامالت زعفران در بورس کاال، تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی با همکاری وزارت اقتصاد با استفاده از ابزار
های بین المللی عرضه کند و این موضوع به طور یقین باعث معرفی تواند این محصول را به بازارورس کاال وجود دارد میدر ب

 .بیشتر زعفران ایرانی با کیفیت باال در سراسر دنیا خواهد شد تا ارزآوری این محصول برای کشور افزایش چشمگیری پیدا کند
در کشف قیمت واقعی و جلوگیری از قیمت کاذب در بازارها، تأثیر بسزایی دارد و با قاطعیت  جعفرزاده ایمن آبادی گفت: بورس کاال

ها تعلل، زعفران را بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف توان پس از سالتوان اعالم کرد بورس کاال تنها محلی است که میمی
بتوانیم نبض قیمت جهانی زعفران را در دست بگیریم قیمت واقعی، معامله کرد تا سود واقعی به کشاورزان برسد و . 

 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/8/1397تاریخ :   

نوبت توزیع شیر در مدارس است  10بودجه دولتی تنها جوابگوی   

نوبت توزیع  10میلیارد تومانی تنها جوابگوی  180یک مقام مسئول گفت:با توجه به افزایش هزینه های تولید، اعتبار

  .شیر در مدارس است
صنعت،تجارت و کشاورزیرضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت و گو با خبرنگار  ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

عیت توزیع شیر مدارس در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: با گذشت دوماه از آغاز سال تحصیلی جدید، هنوز درباره آخرین وض
 .خبری از تخصیص بودجه در نظر گرفته شده به وزارت آموزش و پرورش نیست

ر نظر گرفته است، افزود: میلیارد تومان اعتبار برای توزیع شیر مدارس د 180وی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه امسال 
نوبت توزیع شیر در مدارس  10با توجه به تغییر و تحوالت بازار ارز و افزایش هزینه های تولید، این میزان اعتبار تنها جوابگوی 

 .است
درحالی است  نوبت توزیع شیر در مدارس مستلزم اعتبار حداقل هزار میلیارد تومان است، بیان کرد: این 90باکری با اشاره به اینکه 

میلیارد تومانی صورت می گرفت 450نوبت شیر در مدارس با اعتبار  90که در گذشته توزیع  . 
 بیشتر بخوانید: توزیع شیر مدارس در هاله ای از ابهام

دبیر انجمن صنایع لبنی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه تا کنون آموزش و پرورش استان ها، کارخانه های لبنی را برای انعقاد 
ه اند؛بنابراین این احتمال وجود دارد که توزیع شیر مدارس در سال تحصیلی جدید همانند سال گذشته منتفی شودقرار داد دعوت نکرد . 

 
 لینک خبر 
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 قلیم و منابع طبیعیا

 
 ایرنا  – 14/8/1397تاریخ : 

هزار میلیارد تومان پول می خواهد 10های آبخیزداری طرح   
مدیرکل دفتر آبخیزداری و تثبیت خاک سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور گفت که برای اجرای طرح های  -ایرنا  -نوشهر

استهزار میلیارد تومان اعتبار نیاز  10میلیون هکتار طبق قانون برنامه ششم توسعه به  10آبخیزداری  . 
هوشنگ جزی روز دوشنبه در نخستین کارگاه آموزشی تحلیل عملکرد و هم افزایی فعالیت های آموزشی و  به گزارش خبرنگار ایرنا،

در کالرآباد شهرستان عباس آباد  3مشارکتی در پروژه های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ویژه استان های منطقه 
هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبخیزداری در کشور نیاز است درحالی که امسال از محل  2الی آفزود : براین اساس س

میلیارد تومان اختصاص یافت 700صندوق توسعه ملی حدود  . 
وی با اعالم این که امسال جهش بزرگی در حوزه آبخیزداری کشور رخ داد، گفت که اعتبارات تخصیصی از صندوق توسعه می 

 .تواند کمک کند تا سازمان جنگل ها به هویت خود دست یابد
این مسئول رضایت مندی مردم از اثربخشی طرح های آبخیزداری در کشور را مهم دانست و خواستار کمک دیگر نهادها در این 

 .زمینه شد
سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری  دراین کارگاه یک روزه معاونان فنی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، کارشناسان دفاتر

استان کشور حضور داشتند 11، رئیسان ادارات آموزش و ترویج و نیز سرتسهیل گران از  . 
درس آموخته ها و تجارب به دست آمده در زمینه انجام فعالیت های آموزشی ، ترویجی و مشارکتی ، تشریح اهداف ، سیاست ها ،

بخش آبخیزداری در زمینه فعالیت های مشارکتی ، برگزاری کارگاه و تشکیل گروههای کاری تدوین تشریح سیاست ها ، برنامه های 
 .برنامه اقدام تسهیلگر ، ارائه گزارش گروههای کاری ، پرسش و پاسخ و جمع بندی از دیگر برنامه های این کارگاه بود

دشهرکالرآباد از توابع شهرستان عباس آباد درغرب مازندران قرار دار . 
 

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 

 تاریخ : 1397/8/11 – باشگاه خبرنگاران جوان 

  های جدی در حوزه زراعی و باغینقش تغییرات اقلیمی بر اقتصاد کشور/بروز نارسایی
های این پدیده در این میان ایران نیز از گزند نارساییهای اخیر تغییرات اقلیمی کره زمین را دربرگرفته و در دهه

  .مصون نمانده است
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ی در پهنه جغرافیایی جهان ،تغییرات اقلیمگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

از نمونه پدیده های مخرب و بسیار نگران کننده ای است که به دغدغه جدِی بسیاری از کارشناسان و صاحب نظراِن عرصه زیست 
 .محیطی در سراسر دنیا ، ُمَبَدل شده است

ز آب ها و خشکی ها،تحت الشعاع قرار می به واقع،در سایه این تغییرات،کیفیت زیست در میان جانداراِن موجود در کره زمین اعم ا
 .گیرد و به تبع جواِمِع انسانی نیز از این قاعده مصون نیستند

به واقع،با بروز هر گونه تغییر مخرب در عرصه اقلیمی کره زمین،زیست جانداران نیز با نارسایی هایی مواجه خواهد شد و با در 
یست محیطی و تاثیر نافذ تغییرات اقلیمی بر این سه عرصه،بصورتی عمیق نظر گرفتن سه ضلع اصلی آب،خاک و هوا در حوزه ز

 .تر به واقعیت این سیکل و پِروِسه پی خواهیم برد
تغییرات آب و هوایی،افزایش و کاهش نامتعارف دما یکی از نمودهای برجسته این پدیده )تغییرات اقلیمی( است و به تبع گرمازدگی و 

پیدا می کند یکی از ملموس ترین پیامدهای تغییرات مذکور به شمار می رود ، امری که به   ییرات ظهورسرمازدگی که به تبع این تغ
زیان هایی که به واسطه این پدیده ها متحمل   کرات در سالیان اخیر،باغداران و کشاورزان ایرانی آن را تجربه کرده اند و چه بسیار

نها به نیستی و نابودی منتهی شده استشده اند و به واقع حاصل دسترنج و تالش های آ . 
تبخیر بیش از حد آب ها و بروز خشکسالی یکی دیگر از تبعات تغییرات اقلیمی به شمار می رود و در نقطه مقابل بارش های شدید و 

خی از زیست غیر عادی ، ُتواَم با وزش بادهای سهمگین که به مثابه تکمیل حلقه های بروز یک سونامی وحشتناک،هست و نیست بر
 .گاه ها را بر باد می دهد از دیگر َمظاِهِر پدیده مذکور به شمار می رود

تبیین و واکاوی جزئیات تغییرات اقلیمی،مستلزم تنظیم گزارشی مفصل در حوزه علمی است که با توجه به رویکرد و قالب اقتصادی 
رتی برای پرداختن جزء به جزء به آن احساس نمی شود این گزارش و از حوصله خارج شدن مطالعه آن برای مخاطبان عام، ضرو

اما با توجه به شرایط حساس اقتصادی کشور و مواجه شدن این مرز و بوم با برخی نارسایی های طبیعی که ریشه اصلی آن به همین 
می نماید تغییرات اقلیمی گره خورده ، پرداختن به برخی از مولفه ها و تبعات پدیده مذکور را ، اجتناب ناپذیر . 

 باغداران و کشاورزان از دغدغه هایشان می گویند
بدون تردید،عرصه زراعت و باغداری از حوزه های بسیار تاثیرگذار در توسعه و شکوفایی اقتصادی جوامع به شمار می رود و پیش 

به این واقعیت و اصل و قاعده  از این نیز در برخی گزارش های مرتبط با این حوزه ) زراعت ( و موضوعات اقتصادِی اینچنینی ،
تجربه شده تاکید شده که دستیابی به توسعه اقتصادی مستلزم شکوفایِی حوزه زراعت و باغداری است و تقریبا تمامی کشورهای 

 .توسعه یافته با عبور از این کانال)توانمندی در بخش زراعت و باغداری(موفِِق به دستیابِی به شکوفایی اقتصادی شده اند
نقطه مقابل هر آنچه بر موانع،کاستی ها و چالش های پیش روی عرصه مذکور افزوده شود،به همان میزان،روند تحقق اهداف از در 

 .پیش تعیین شده در راستای رسیدن به توسعه اقتصادی ُکندتر خواهد شد
و نزوالت آسمانی نمود پیدا می کند یکی از مصادیق تغییرات اقلیمی در پهنه جغرافیایی ایران در کاهش چشمگیر میزان بارش ها . 

درصدی مواجه شده که اگرچه ابتدا به  10بنابر مطالعات انجام شده،ضریب نزوالت آسمانی در طول دو دهه اخیر با کاهش بیش از 
 1احت ساکن این عدد و رقم چندان بزرگ و چشمگیر به نظر نمی رسد،لذا با در نظر گرفتن پهنه وسیع جغرافیایی ایران زمین)مس

هزار کیلومتری این مرز و بوم(بر عمق تبعات و پیامدهای کاهش حجم بارش ها اشراف پیدا خواهیم کرد 648میلیون و  . 
اشاره به مطلب  ،باصنعت،تجارت و کشاورزیچندی پیش،فریبا صدق آبادی،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار 

میلیارد متر مکعبی منابع آبی و باال رفتن یک و نیم درجه ای دمای هوا ) بصورت متوسط ( و کاهش  25فوق گفت:افزایش تبخیر 
درصدی جریان آب رودخانه های کشور از نمونه مصادیق و نمونه های تغییرات اقلیمی به شمار می رود که هر یک بصورت  20

درصدی میزان تغذیه آب های زیرزمینی،یکی دیگر از  15اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.کاهش مستقیم و غیر مستقیم 
عارضه های این تغییرات به شمار می رود که در میان مدت و بلند مدت،کشور را درگیر خشکسالی می کند،آنچنان که در حال 

ناهنجاری طبیعی،مواجه شده اند و طبیعتا در تابستان ها بیش از هر  حاضر نیز بخش قابل توجهی از اراضی این مرز و بوم با این
 .زمان دیگری تبعات چنین نارسایی هایی احساس می شود
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 وقتی دستیابی به آب چاه،سخت و دشوار می شود
ات دشت شهریار،یکی از حوزه های جغرافیایی مطرح در عرصه زراعت و کشاورزِی کشور محسوب می شود،منطقه ای که تولید
زراعی و باغی آن نیاِز بخش قابل توجهی از استان تهران در بخش محصوالت کشاورزی را تامین می کند و حتی در برخی 

 .محصوالت،تولیدات این حوزه جغرافیایی به عنوان برنِد خاص شهریار در کشور ُشهِره و صاحب نام است
ی و طبیعی زراعی و باغی این حوزه جغرافیایی هستیم که اصلی با چنین مختصاتی،شاهد بروز نارسایی هایی جدی در فرآیند عاد

 .ترین و محوری تریِن این چالش را می توان در قالب کم آبی جستجو و تبیین کرد
،در تشریح دقیق تر تجارت و کشاورزیصنعت،بهزاد درخشان،مدیر تعاونی روستایی شهریار،در گفت و گویی کوتاه با خبرنگار 

متر چاه در دشت  15تا  10ضریب کم آبی در این شهرستان گفت:در شرایطی که در دهه های نه چندان دور گذشته با حفر 
متر نیز،حفاری ها به آب نمی رسد که  250شهریار،کشاورزان و باغداران به آب دسترسی پیدا می کردند بعضا شاهدیم حتی تا عمق 

تفاوت جدی و قابل توجه،نوید بخش و امیدوارکننده به نظر نمی رسد این . 
البته قطع به یقین،تنها عامل این نارسایی به تغییرات اقلیمی خالصه نمی شود و استفاده غیر علمی از آب،هدر رفت فراتر از قاعده 

و خواهد بود،اما نمی توان سهم تغییرات اقلیمی آب،عدم توسعه علمِی آبیاری اراضِی زراعی و باغی در این چالش تاثیرگذار بوده 
صفر فرض کرد و این مثال،مشتی است نمونه خروار در ارتباط با بسیای از حوزه های جغرافیایی   در بروز چنین نارسایی هایی  را

 .کشور که باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه،در رابطه با آن چاره اندیشی شود
غبار تا مهاجرت های عظیم جغرافیاییاز بروز ریزگردها و گرد و   

،با اشاره به ارتباط صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار   شهره مستوری،دانش آموخته رشته جغرافیا نیز چندی پیش در گفت و گو با
گفت:به واقع،ابتدا به ساکن،چنین پدیده هایی در دایره و قالب های مستقیم بروز پدیده خشکسالی و افزایش ریزگردها و گرد و غبار 

زیست محیطی مورد تبیین و واکاوی قرار می گیرد،اما اثرات اقتصادی،اجتماعی و حتی فرهنگی چنین نارسایی هایی امری غیر قابل 
 .کتمان است که غفلت از آنها ، با هزینه ها و خسارات سنگینی همراه خواهد شد

د:به عنوان مثال،با تشدید چنین معضالتی،شاهد افزایش مهاجرت انسانی از مناطق درگیر با این ناهنجاری های طبیعی به وی افزو
مناطق مقصد خواهیم بود که همین جابجایی های عظیِم جمعیتی ، باعث نمود تعارضات فرهنگی و بروز بسیاری از چالش های 

 .اقتصادی و اجتماعی خواهد شد
فتن مخاطراتی که پدیده ریزگردها برای بهداشت و سالمت عمومی ایجاد می کند،بیش از پیش بر عمق فاجعه پِی خواهیم با در نظر گر

ُبرد و در واقع امر،مجموعه این نارسایی ها،جامعه را با مشکالتی مواجه خواهد کرد که حل و فصل آن،انرژی،بودجه و تامین 
 .اعتبارات مضاعفی را می طلبد

های طبیعی و آب و هوایی تا به خطر افتادن امنیت غذایی از ناهنجاری  
چندی پیش،پرویز کردوانی،پدر علم کویرشناسی ایران در گفت و گویی با رسانه ها از ُبعدی دیگر، پیامدهای تغییرات آب و هوایی و 

مشکالت آبی در کشور را مورد تحلیل و بررسی قرار داد  ظهور . 
ت اقلیمی بصورت ملموسی بر کیفیت فعالیت کشاورزی در کشور تاثیرگذار است می گوید:با توجه به وی با اشاره به این که تغییرا

این واقعیت که بخش قابل توجهی از کشاورزی ایران بصورت ِدیم انجام می شود،خشکسالی های موقت یا بارش های ناگهانی باران و 
صوالت زراعی همراه خواهد شدتگرگ در مواقع غیر منتظره، با تحمیل آسیب هایی جدی به مح . 

کردوانی تصریح می کند:شرایط و اقتضائات طبیعی و کشاورزی ایران به گونه ای است که در مواقع خاص،نباید بارش نزوالت 
 .آسمانی صورت گیرد در غیر اینصورت،گندم و جو از بین می رود

دیگر مخاطراتی است که در پی ایجاد خشکسالی و تغییرات پدر علم کویرشناسی ایران گفت:به خطر افتادن امنیت غذایی کشور از 
آب و هوایِی غیر متعارف ایجاد می شود و مجموعه این مخاطرات و دغدغه ها ایجاب می کند در بسیای از حوزه ها،همچون شیوه 

 .آبیاری اراضی و زمین های زراعی و باغی و نحوه استفاده از آب،تجدید نظری اساسی شود
 چه باید کرد؟

با این اوصاف،مقابله با این عارضه ها و تالش برای کاهش سطح و دامنه خسارات از ضروریاتی است که نباید نسبت به آن بی توجه 
 .بود و یقینا هدر رفت زمان برای حصول این امر،روند مقابله با ناهنجاری ها و نارسایی های اشاره شده را سخت و دشوار می کند

الت همچون مشکالت آبی و تغییرات و آب و هوایی،آموزش و مدیریت صحیح و هوشمندانه دو مولفه برای مقابله با برخی معض
 .اصلی و اساسی به شمار می رود که در خالء و فقدان آن،از ضریب موفقیت در غلبه بر این مشکالت کاسته خواهد شد

ل مدیریت صحیح در استفاده از منابع آبی،طراحی تعیین استراتژی صحیح صنعت کشاورزی و پیاده سازی علمی و عملیاتی آن،اعما
آمایش سرزمینی،کاشت و برداشت محصوالتی که آب َبرِی آن کم است،استفاده حداکثری از حداقل ظرفیت ها با تکیه بر علم و دانش 

و پشت سر  روز و البته آموزش و اطالع رسانی صحیح به فعاالن حوزه زراعت و کشاورزی و عموم جامعه برای مقابله بهتر
 .گذاشتن بحران های اینچنینی از ضروریاتی است که با حصول آن می توان به توفیقات شایسته ای در این عرصه نائل شد
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در پایان نباید فراموش شود که پدیده تغییرات اقلیمی و مهاِر مشکالت و چالش هایی که به تبع آن ظهور و بروز پیدا می کند،صرفا با 
حوزه جغرافیایی محدود ، ُمَیَسر نمی شود، بلکه دستیابی به توفیقات حداکثری در این حوزه،نیازمند یک یک مدیریت واحد در 

همکاری،همگرایی و هم افزایی بین المللی میان تمامی کشورهای جهان است و هر آنچه بر دامنه این همسویی ها ، برای حفظ سالمت 
به َیقین،عبور از چنین نارسایی هایی با سهولت افزون تری ُمَیَسر خواهد شدطبیعت و دفع ناهنجاری های آن افزوده شود،َقطِع  . 

 
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 

 خبرگزاری فارس  – 9/8/1397تاریخ : 

های اخیر پراکندگی مناسب نداشت/مدیریت مصرف آب فراموش نشود بارندگی  
اخیر به لحاظ زمانی و هم به های برداری و حفاظت منابع آب زیرزمینی با بیان اینکه بارندگیهای بهرهرئیس گروه نظام

لحاظ مکانی از پراکندگی مناسبی برخوردار نیست، گفت: نباید فریب آمار و ارقام را بخوریم و تصور کنیم که وضعیت 

جویی نداریمآب بهتر شده و نیازی به صرفه .  
توان این مفاهمه را در جامعه چگونه میوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که حمید رحمانی در گفت

به وجود آورد که مدیریت مصرف آب در تمام فصول جدی گرفته شود و این بارش ها دلیل بر فراموش کردن صرفه جویی نباشد، 
درصد مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است و حجم آب برای شرب  92دانیم که گفت: واقعیت این است که همه به خوبی می

د استمحدو . 
 جدی گرفته شدن صرفه جویی در آب شرب برای محدود بودن آب شرب و هزینه بر بودن فرایند تصفیه و انتقال آب است *

درصد مصرف آب را به خود اختصاص داده جدی  7جویی در مصرف آب شرب که شود صرفهوی افزود:اینکه تا این حد تاکید می
هزینه بر بودن فرایند تصفیه و انتقال آب است پس نباید به اشتباه تصور شود که نباید در گرفته شود برای محدود بودن آب شرب و 

جویی کنیم اما در آب کشاورزی چون بیشترین سهم مصرف آب را به خود اختصاص داده درصد است صرفه 7آب شرب چون تنها 
جویی شودباید در آن بخش صرفه . 

جویی در مصرف آب ت منابع آب زیرزمینی اظهار داشت:به طور قطع اثرگذاری صرفهبرداری و حفاظهای بهرهرئیس گروه نظام
میلیارد متر مکعب از مصرف آب  5جویی کنیم حدود درصد آب کشاورزی را بتوانیم صرفه 10کشاورزی تاثیرگذارتر است و اگر 

رای آب شرب قابل استفاده باشدمیلیارد متر مکعب نتواند ب 5کاهش و خیلی از مشکالت مرتفع می شود اما شاید آن  . 
* های اخیر هم متاسفانه به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی از پراکندگی مناسبی برخوردار نیستبارندگی  

های اخیر هم متاسفانه به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی از پراکندگی مناسبی برخوردار نیست چرا که در وی ادامه داد: بارندگی
متر قابلیت نفوذ میلی 301میلیمتر بارندگی رخ داد اما چون این  301روز در یکی از شهرهای شمالی کشور حدود هطول یک شبان

شودندارد متاسفانه باعث شستشوی خاک هم می . 
 گیرد نشان می دهد که متوسط بارندگی سال آب جاری از ابتداها وقتی در سرانه مورد بررسی قرار میرحمانی گفت: این بارش

هایی بوده است که عالوه بر ها مؤثر بوه است یا نه؟ و یا بارندگیتاکنون نسبت به سال قبل بیشتر بوده است اما آیا این بارندگی
شده اتفاق نیفتاده است. چون باعث شستشوی خاک شده و از دسترس خارج می های زیادی که داشته آن حجمی که باید ذخیرهخسارت

 .شده است
* ارقام را نخوریم و صرفه جویی در مصرف آب را جدی بگیریم فریب آمار و  

ها شاید روی کاغذ افزایش یافته است اما در عمل آن تاثیری که باید داشته باشد نداشته است پس نباید فریب وی افزود: پس این بارش
نداریمجویی آمار و ارقام را بخوریم و تصور کنیم که وضعیت آب بهتر شده است و نیازی به صرفه ها امید است تا در آینده بارش .

 وضعیت بهتری از لحاظ زمانی ومکانی پیدا کند تا اثر مثبت داشته باشد
 

. 
 

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 

ایرنا  – 13/8/1397تاریخ :   

 یک شرکت بهره بردار چوب متولی حفاظت از جنگل های گیالن شد

ساله حفاظت از منابع طبیعی و توسعه زراعت چوب جنگل  10سازمان جنگل ها امروز )یکشنبه( در قراردادی 

شرکت بهره بردار چوب تحت حمایت سازمان اتکا وابسته به های منطقه تالش در استان گیالن را به یک 

 .وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سپرد
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، طبق توصیه ها و فرمایشات مقام معظم رهبری در حفظ و حراست جنگل ها، دستور توقف بهره 

نون برنامه ششم توسعه نیز توقف بهره برداری از جنگل مورد تایید قرار صادر شد؛ در قا 95برداری از جنگل ها در نیمه دوم سال 
 .گرفته است

تمامی قراردادهای مربوط به بهره برداری از جنگل های  1396قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای اسفندماه سال  38براساس ماده 
از جنگل ها به این شرکت های بهره بردار سپرده شد مورد خاتمه یافت و در مقابل حفاظت و حراست 110شمال کشور بالغ بر  . 

میزان جنگل کاری و احیای آن به بیش  1400برنامه ششم توسعه پیش بینی کرده است که در سال پایانی اجرای این برنامه در سال 
این برنامه توسعه هزار هکتار برسد، ضمن این که بهره برداری چوب از جنگل های شمال نیز باید به صفر برسد در  815از 

هزار هکتار با هدف تامین چوب مورد نیاز صنایع کشور هدف گذاری شده است 75زراعت چوب به میزان  . 
نخستین قرارداد سازمان جنگل ها در زمینه حفاظت از جنگل ها امروز با شرکت شفارود وابسته به سازمان اتکا امضا شد زیرا این 

گیالن فعالیت داشته و از این رو حفاظت و حراست جنگل ها به این شرکت سپرده می شود شرکت در گذشته در منطقه تالش استان . 
این شرکت پیش از این در کنار برداشت چوب از جنگل های این منطقه در جنگل جلگه ای عملیات کاشت، داشت و برداشت جنگل 

 .های دست کاشت را نیز برعهده داشت
نگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با شرکت شفارود سازمان اتکاء که در محل سازمان جنگل در آیین امضای قرارداد بین سازمان ج

ها برگزار شد، خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، محمود شکری نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسالمی 
 .و محمدمهدی کربالیی مدیرعامل سازمان اتکاء حضور داشتند

 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83088691


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبانماه 

 

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

ی اقلیم و منابع طبیع  
 

  خبرگزاری فارس – 14/8/1397تاریخ : 

ها بگیرند به شرکت ها را باید در واگذاری جنگلجلوی سوء استفا ده  

های واگذاری شده داشته باشند و به هیچ روی جنگلها باید نظارت مضاعفی دستگاه :عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

  .وجه به افراد خواص اجازه سوءاستفاده ندهند
 10وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزای فارس، در پاسخ به اینکه روز گذشته سازمان جنگلها در قراردادی زاده در گفتعباس پاپی

بردار ساله حفاظت از منابع طبیعی و توسعه زراعت چوب جنگلهای منطقه تالش در استان گیالن را به شرکت شفارود که خود بهره
بردار است، کار حفاظت از کنید که شرکتی که خود بهرهکنید و آیا فکر میچوب است سپرده، این واگذاری را چگونه ارزیابی می

ر برنامه ششم توسعه و قانون تنفس جنگل تأکید شده است که به مدت پنج سال هیچ بهره برداری از جنگل جنگل را انجام دهد، گفت: د
  .صورت نگیرد و این قانون نباید نقض شود

برداری از جنگل اصال های دولت درباره حفاظت و بهرهعضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: در سالهای گذشته سیاست
برداری جنگل ت جنگل رها شده است و به همین دلیل سطح جنگلها به شدت کاهش یافته است، از یک طرف بهرهدرست نبوده، مدیری
رویه ادامه داردهای بیبرداریشود، اما از سوی دیگر بهرهممنوع اعالم می .  

زاده تأکید کرد که طی سالهای گذشته قاچاق چوب جنگلی به شدت افزایش یافته استپاپی .  
* های شمالقاچاق چوب از جنگل افزایش  

برداری را به مدت پنج سال ممنوع کرده باعث شده با افزایش تقاضا، قیمت چوب وی گفت: قانون استراحت جنگل که هرگونه بهره
های جنگلی به شدت افزایش دهدافزایش یابد و مسیر را برای قاچاق چوب .  

ها حتما بخشی از جنگل مشخص کند، باید این شرکت  شرکتی را به عنوان حافظزاده ادامه داد که اگر سازمان جنگلها بخواهد پاپی
های نظارتی نظارت مضاعفی روی آنها داشته باشند و به هیچ وجه به افراد خواص اجازه سوءاستفاده دار باشد و دستگاهشناسنامه
  .ندهند
و منابع طبیعی را به تاراج کشیدن و باید جلوی هرگونه  ردههای زیادی کدر سالهای گذشته برخی خواص سوءاستفادهزاده گفت:پاپی

های الزم بایدگرفته شودرانت گرفته شود و به خواص اجازه میدانداری نبایدداد همچنین باید برای انجام تعهدات این شرکت تضمین .  
چوب جنگل های منطقه تالش در ساله حفاظت از منابع طبیعی و توسعه زراعت  10سازمان جنگل ها روز گذشته در قراردادی 

استان گیالن را به شرکت شفارود بهره بردار چوب و تحت حمایت سازمان اتکا وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
 .سپرد
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/8/1397تاریخ  :  

های نرمال در اغلب مناطق کشور ادامه خواهد داشت درصدی بارش در سال زراعی جاری/ بارش 4٧رشد   

درصد بیش از میزان  4٧که از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون اتفاق افتاده،  هایییک مقام مسئول گفت: بارندگی

  .نرمال بوده است
راه و شهرسازیوگو با خبرنگار صادق ضیاییان رئیس مرکز خشکسالی در گفت ، درباره وه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگر 

میلی  22.7های کشور به های کشور اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای مهرماه تا به امروز، بارشآخرین وضعیت بارش
میلی متر بوده است 9.3رسد در حالیکه مدت مشابه سال قبل این رقم متر می . 

میلی متر برسد، در حالیکه  15.4از آن بود که میزان بارندگی در این بازه زمانی به  های اولیه حاکیبینیوی افزود: پیش
از نرمال بوده است  درصد( بیش 47میلی متر) معادل  7.3هایی که تاکنون اتفاق افتاده بیانگر افزایش بارندگی . 

میلی متر کمتر  20میلی متر و زنجان  24اردبیل میلی متر،  15های شمال غرب از جمله آذربایجان شرقی ضیاییان ادامه داد: استان
میلی متر بیش از دوره بلند مدت بارش دریافت کرده است 31میلی متر و ایالم  52از بلند مدت و مازندران  . 

درصدی بارش نسبت به بلندمدت در سال زراعی جدید 2بیشتر بخوانید: پیش بینی وقوع سیل در آبان امکان پذیر نیست/رشد   
رود که در اغلب نقاط کشور تا پایان فصل پاییز بیش از نرمال خشکسالی گفت: با توجه به وضعیت کنونی انتظار میرئیس مرکز 

 .بارندگی داشته باشیم
های کشور را تشکیل می دهد، تصریح کرد: با توجه به های پاییزه تنها چند درصد از کل بارندگیوی در پایان با بیان اینکه بارش

تواند تأثیر چندانی در جبران های کشور مربوط به فصل پاییز و مابقی زمستان است، از این رو نمیرصد از بارندگید 25آنکه تنها 
های قبل داشته باشدکمبود منابع آبی ماه . 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 

ایرنا  – 10/8/1397تاریخ :   
 

 هزار هکتار به اراضی کشاورزی کشور افزوده شد 370
هزار هکتار  3٧0رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: با رفع تداخل و اقدامات انجام شده  -ایرنا  -اردبیل 

 .زمین به اراضی کشاورزان در مناطق مختلف کشور افزوده شد
 به گزارش ایرنا ، علیرضا اورنگی روز پنجشنبه در جلسه رفع تداخل اراضی استان اردبیل افزود: این اراضی مورد اختالف بهره
برداران با منابع طبیعی بود که رفع تداخل شده و با ادامه روند قانونی سند زراعی برای آن دسته از کشاورزانی که ذینفع واقعی 

  .هستند، صادر خواهد شد
وی یکی از اقدامات موثر در راستای رفع تداخل از اراضی ملی را صدور سند مالکیت رسمی برای زمین های کشاورزان دینفع 

و اظهار داشت: اردبیل نیز مانند بسیاری از استان های کشور با مشکل تداخل اراضی بین کشاورزان و دولت در زمینه  دانست
  .تداخالت اراضی مواجه است که این امر نشانگر قوانین ضعیفی بوده که در سال های گذشته بهره برداران با آن روبرو بوده اند

ولید تمهیداتی اندیشیده شده تا کشاورزان به مراجع قانونی مراجعه نکنند و مدیریت امور او گفت: با تصویب قانون رفع موانع ت
  .اراضی استان مشکالت آنها را پیگیری نماید

نقشه رفع تداخل اراضی کشاورزی با ملی در سامانه های ثبت لحاظ شده و با استناد به این نقشه های فنی و  :اورنگی همچنین افزود

ی تواند منابع طبیعی را تغییر کاربری دهد و به مالکیت خود در آورددقیق هیچ کس نم .  
رییس سازمان امور اراضی کشور افزود: همزمان با تهیه نقشه کاداستر نقشه رفع تداخل اراضی نیز در سامانه ها به ثبت رسیده و 

ت اسناد با مشخص بودن حدود اربعه بدون هیچ معیارهای سازمان ثبت اسناد و امالک نیز در آن به خوبی رعایت شده تا سازمان ثب
  .گونه مشکلی سند زراعی را برای بهره بردار واقعی صادر نماید

اورنگی گفت: بر اساس ارزیابی های کشوری که در سازمان مرکزی انجام می گیرد بیشتر فعالیت ها و اقدامات مدیریت امور 
استر با موفقیت شایسته ای انجام شده که می توان از آنها به عنوان نمونه و اراضی استان اردبیل بویژه در بحث رفع تداخل و کاد

  .پایلوت به سطح کشور تعمیم داد
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها

 
 فود پرس – 13/8/1397تاریخ : 

  ٩٧-٩8قیمت پیشنهادی خرید تضمینی ذرت و جو برای سال زراعی 
 
را   97-98وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی ذرت دانه ای و جو برای سال زراعی  –اقتصاد غذا  <کشاورزی

 .برای تصویب در هیات دولت اعالم کرد
 

-98برای سال زراعی   وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی ذرت دانه ای، «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 
درصد افزایش نسبت به سال 26لایر، قیمت خرید تضمینی جو را با  13200درصد افزایش نسبت به قیمت سال قبل،  22را با   97

اعالم کرد  لایر 13000گذشته  . 
 
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی چغندر قند برای سال زراعی 97-98 
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی حبوبات برای سال زراعی 97-98
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی انواع برنج برای سال زراعی 97-98
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 تاریخ : 11397/8/11 – باشگاه خبرنگاران جوان

 یک بام و دو هوای یکسان سازی نرخ آرد و نان 

قرار بود یکسان سازی نرخ آرد و نان اتفاق بیفتد، اما  ٩4یکمقام مسئول گفت: با وجود آنکه در اردیبهشت سال 

نشده است متاسفانه تا کنون اجرا .  
صنعت،تجارت و کشاورزیقاسم زراعت کار رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

قیمت نان طی سال های اخیر در بازار اظهار کرد: هم اکنون قیمت نان براساس مصوبه سال  ، با انتقاد از ثباتخبرنگاران جوان
عرضه می شود که این امر مورد انتقاد شدید نانوایان قرار گرفته است  93 . 

اتفاق بیفتد، اما متاسفانه تا کنون اجرا نشده  یکسان سازی نرخ آرد و نان قرار بود 94به گفته وی با وجود آنکه در اردیبهشت سال 

 .است
افزوده شد که مجددا پس  قیمت ناندرصد  15زراعت کار ادامه داد: براساس مصوبه جلسه کارگروه آرد و نان در آذرماه سال گذشته 

 .از گذشت چند روز از اعالم این ابالغیه، رئیس جمهور دستور بازگشت آن به نرخ های قبلی را داد
 بیشتر بخوانید: پیشنهاد کیلویی فروش نان دردی را دوا نمی کند

 رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با اشاره به اینکه دولت باید برای نانوایان فکر اساسی کند،بیان کرد: با وجود آنکه هزینه قبض گاز
است که دولت   ال جاری رسیده است، حال جای این سوال مطرحبه یک میلیون تومان در س 93تومان سال  80یک واحد نانوایی از 

ثابت بماند؟ نرخ نانچگونه تمامی امکانات را گران می کند و انتظار دارد که   
وی در پایان تصریح کرد: با وجود اعتراض متعدد نانوایان به اتحادیه و برگزاری جلسات متعدد انتظار می رود که تمهیدات اساسی 

نان اتخاذ شود چرا که نانوایان حاضرند که اگر دولت هزینه های آنها را تامین کند، نان مجانی در اختیار مردم قرار راجع به قیمت 
 .دهند

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 10/8/1397تاریخ :

  بازار روغن به آرامش می رسد/ثبات نرخ برنج خارجی در بازار
خواهد  رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به افزایش عرضه، بازار روغن طی روزهای آتی به آرامش

  .رسید
صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

،خبرنگاران جوان یت بازار روغن اظهار کرد: با توجه به افزایش عرضه، بازار روغن طی روزهای آتی به درباره آخرین وضع  

 .آرامش خواهد رسید
وی با اشاره به اینکه عرضه روغن جوابگوی تقاضا نیست، افزود: اگرچه میزان عرضه نسبت به هفته های اخیر افزایش داشته 

 .است،اما هنوز جوابگوی تقاضا نیست
این سوال که آیا احتمال کاهش نرخ روغن در بازار وجود دارد، بیان کرد: کاهش قیمت به نرخ ارز بستگی  آقاطاهر در پاسخ به

 .دارد،از این رو نمی توان پیش بینی خاصی در این باره داشت
اساسی به مشام می رسد +جزئیاتبیشتر بخوانید: بوی ارزانی در بازار اقالم   

درصدی نرخ حبوبات در بازار خبر داد و گفت: با وجود آنکه تا پایان فصل  10تا  7رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از افزایش 
 .برداشت زمانی باقی نمانده است،از این رو قیمت حبوبات نوسان خاصی نخواهد داشت

گفت: این درحالی است که قیمت برنج خارجی به سبب اختصاص انی در بازار خبر داد و درصدی نرخ برنج ایر 12وی از افزایش 
تومانی تغییری نداشته است 4200ارز  . 

این مقام مسئول درباره تاثیر ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی بر نرخ رب گوجه گفت: اگرچه قیمت رب گوجه فرنگی در میدان 
قاچاق گوجه فرنگی، کاهش قیمت به حدی نرسیده که مردم آن را لمس کنندمرکزی به ثبات رسیده است، اما به سبب  . 

آقاطاهر در پایان قیمت اقالم اساسی در بازار را پیش بینی کرد و افزود: قیمت تمامی اقالم حتی کاالهای ایرانی متاثر از نرخ ارز 
و تحوالتی در بازار قرار می گیرداست،به طوریکه هر اتفاقی در اقتصاد کشور بیفتد،قیمت اقالم دستخوش تغییر  . 
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باشگاه خبرنگاران جوان  – 10/8/1397تاریخ :   

  ممنوعیت صادرات، راهکار کاهش قیمت رب گوجه نیست
یک مقام مسئول گفت:با گذشت یک ماه از ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی و رب گوجه، کاهش محسوسی در قیمت 

  .رخ نداده است
صنعت،تجارت و کشاورزیانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار رضا نور گروه اقتصادی باشگاه  

نگی راهکار کاهش قیمت نیست، اظهار کرد: با وجود آنکه ، با اشاره به اینکه ممنوعیت صادرات گوجه فرخبرنگاران جوان
کارشناسان معتقدند که عامل اصلی گرانی کاالها به صادرات مربوط می شود، اما با گذشت یک ماه از ممنوعیت صادرات گوجه 

 .فرنگی و رب گوجه، کاهش محسوسی در قیمت رخ نداده است
وجه فرنگی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است، اما مسئوالن به طور وی افزود: اگرچه بارها اعالم کردیم که تولید گ

 .مداوم رونق صادرات ناشی از نوسان نرخ ارز را عامل اصلی افزایش قیمت مطرح کردند
هزار تومان اعالم کرد و گفت: با وجود آنکه  16گرمی رب گوجه در فروشگاه های زنجیره ای را  900نورانی نرخ هر قوطی 

هزار تومان در بازار خریداری کردند، از این رو  4تا  3کارخانه های رب سازی هر کیلو گوجه فرنگی را با نرخ های کمتر از 
 .نباید با این قیمت ها در بازار عرضه کنند

تومانی قیمت رب گوجه فرنگی /خبری از خرید های هیجانی در بازار نیست 500بیشتر بخوانید: افت   
تولید گوجه فرنگی به حدی زیاد بود که روی دست کشاورزان ماند   رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ادامه داد: سال گذشته،

نبود صرفه اقتصادی دیگر تمایلی به کشت این محصول در سال جاری نداشتند از این رو به سبب  و . 
وی با اشاره به اینکه راهکار تعادل قیمت محصوالت کشاورزی ممنوعیت صادرات نیست، بیان کرد: حمایت از تولیدکنندگان داخل  

 .و اجرای الگوی کشت تنها راهکار کنترل قیمت محصوالت کشاورزی در بازار است
رانی در پایان در پاسخ به این سوال که چرا با وجود کاهش نسبی قیمت گوجه فرنگی، نرخ رب گوجه در بازار تغییر محسوسی نو

از سازمان حمایت از تولیدکننده   نداشته است، تصریح کرد: با توجه به آنکه نرخ گذاری محصوالت ارتباطی به ما ندارد، از این رو
که نظارت کافی بر بازار داشته باشدو مصرف کننده انتظار می رود  . 
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باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/8/1397تاریخ :   

تومان رسید  ٩00هزار و  10آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت مرغ به   

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

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

 7خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ در بازار 100، از افزایش خبرنگاران جوان
 900هزار و  10هزار و خرده فروشی  10، توزیع درب واحدهای صنفی 800هزار و  9هزار، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است
تومان است 900هزار و  10یمت مرغ و ران مرغ بدون کمر برابر با ق 900هزار و  9به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  . 

هزار و  20هزار، سینه بدون کتف  19خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف یوسف
 .هزار تومان است 21فیله مرغ 

هزار تومان 10بیشتر بخوانید: مشکالت حمل و نقل نهاده ها،آسیب جدی به صنعت وارد کرد/حداکثر قیمت هر کیلو مرغ   
توان ها را دلیل اصلی افزایش قیمت در بازار اعالم کرد و گفت: البته نمیادیه پرنده و ماهی کاهش عرضه مرغ به کشتارگاهرئیس اتح

 .اظهار نظری کرد که این کاهش عرضه ناشی از امتناع مرغداران در عرضه یا کمبود تولید است
اعالم  900هزار و  10تا  800هزار و  10بخ در کشتارگاه را و مرغ آماده به ط  هزار 7  وی قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده را

 .کرد
هزار تومان اعالم کرده است، از این  10خانی در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه وزیر جهادکشاورزی حداکثر قیمت مرغ را یوسف

درود که برای کاهش قیمت تمام شده تولید، یارانه به مرغداران پرداخت کننرو انتظار می  
 

. 
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باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/8/1397تاریخ :   

 آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/نرخ هر کیلو شیرجنوب به ٦۵ هزار تومان رسید 

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

هزار، مرغ آماده  7ار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ، از ثبات نرخ مرغ در بازخبرنگاران جوان
تومان است 800هزار و  10و خرده فروشی  900هزار و  9، توزیع درب واحدهای صنفی 700هزار و  9به طبخ در کشتارگاه  . 

تومان است 800هزار و  10ر با قیمت مرغ و ران مرغ بدون کمر براب 800هزار و  9به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  . 
هزار و فیله  19هزار، سینه بدون کتف  18یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: قیمت هر کیلو سینه با کتف 

 .هزار تومان است 20مرغ 
ت بازار مرغ و ماهی/ قیمت مرغ به ثبات رسیدبیشتر بخوانید: آخرین تحوال  

 800هزار و  10ها هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 7رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 
یمت مرغ در تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی عرضه و تقاضا نمی توان پیش بینی خاصی را راجع به وضعیت ق

 .بازار داشت
هزار تومان افزایش یافته است، بیان کرد: هم  10وی در پایان با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو ماهی نسبت به هفته گذشته حداقل 

هزار، راشگو جنوب  55هزار، شیر نیزه ای  24هزار، قزل آال  23هزار، کپور  65اکنون نرخ هر کیلو شیر جنوب  سنگسر  95
هزار  125هزار،سالمون نروژ  37هزار،تیالپیا  45شهری  هزار تومان است 55هزار و سنگسر طالیی  7 . 
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باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/8/1397تاریخ :   

درصدی قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی در بازار  80برد/کاهش بازار میوه در رکود و آرامش به سر می  

های میدانی، بازار میوه در رکود و آرامش به سر رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: طبق اظهارات مغازه داران و بررسی

بردمی .  
صنعت،تجارت و کشاورزیان در گفت و گو با خبرنگار اسداله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی استان تهر گروه اقتصادی  

و بررسی های میدانی، ، از آرامش حاکم بر بازار میوه و صیفی خبر داد و گفت: طبق اظهارات مغازه داران باشگاه خبرنگاران جوان
 .بازار میوه در رکود به سر می برد

هزار تومان اعالم کرد و افزود 8تا  3وی نرخ هر کیلو انار را  هزار و  6تا  500هزار و  3قیمت هر کیلو انگور بی دانه زرد  :

تا  3هزار، به  13تا  5، انگور بی دانه قرمز 500 8 هزار و  3تا  500ال یک هزار و هزار، پرتقال شم 9تا  4هزار، پرتقال جنوب 

500 هزار،  8تا  3هزار، سیب لبنانی قرمز  9تا  3هزار، سیب لبنانی زرد  7تا  3هزار، سیب گالب پاییزه  5تا  2، خرمالو شمال 

تومان است 500هزار و  5هزار تا  3هزار و گریپ فروت تو سرخ  8تا  3کیوی  . 
تا  7هزار، گالبی بیروتی  5تا  500هزار و  2ار بیان کرد: هر کیلو خیار رسمی با نرخ کارگر با اشاره به نرخ سایر میوه ها در باز

 7تا  500هزار و  2، نارنگی انشو 500هزار و  5تا  500هزار و  3هزار، لیموشیرین  11تا  500هزار و  8هزار، موز  11
 500هزار، خربزه یک هزار و  10تا  5لو زعفرانی هزار، ه 10تا  4، شلیل 500هزار و  6تا  3، نارنگی تخم ژاپنی 500هزار و 

تومان در میدان عرضه می شود 500تا یک هزار و  700هزار و هندوانه  3تا  . 
هزار و  2تا  500وی نرخ هر کیلو نارنج را یک هزار و   7تا  4تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو لیموترش سنگی  700

، پیاز 800تا یک هزار و  700هزار، پیاز زرد  6تا  3هزار، بادمجان گلخانه ای  3تا  500هزار، بادمجان دلمه ای یک هزار و 
هزار، سیر خشک  3تا  500، سیب زمینی یک هزار و 500هزار و  2تا  2، چغندر قند 300هزار و  2تا  200قرمز یک هزار و 

تومان  500هزار و  6تا  4هزار و فلفل دلمه سبز  7تا  3، فلفل تند ریز 700هزار و  3تا  500هزار، شلغم یک هزار و 8تا  4
 .است

هزار تومان ارزان شد ۵0بیشتر بخوانید: آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/آناناس   
هزار، کاهو رسمی یک  3تا  500مه داد: هم اکنون هر کیلو کاهو پیچ ساالدی با نرخ یک هزار و رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادا

، کرفس یک 500هزار و  3تا  2، کدو مسمایی 500هزار و  3تا  500، کدو حلوایی یک هزار و 500هزار و  2تا  300هزار و 
هزار، گل کلم یک هزار تا یک  3تا  500سفید یک هزار و  هزار، کلم قرمز و 7تا  3، کلم بروکلی 500هزار و  2تا  500هزار و 

، گوجه فرنگی گلخانه 800هزار و  هزار و  4تا  700هزار و  2، گوجه فرنگی نو 500هزار و  5تا  500هزار و  3 500 ،
هزار و  3تا  500هزار و  2هزار، سیب زمینی ترشی  15تا  8لیموترش ریز  700 هزار و  3تا  500، ترب سیاه یک هزار و 

درصد سود در خرده فروشی ها عرضه می شود 35تا  30هزار تومان در میدان مرکزی و با احتساب  3تا  2و هویج  700 . 
هزار  2تا  500هزار و سبزی جور)پلو،آش،قورمه( یک هزار و  3تا  800به گفته وی؛ نرخ هر کیلو سبزی خوردن را یک هزار و 

تومان اعالم کرد 600و  . 
اره به اینکه کمبودی در عرضه اقالم میوه وجود ندارد، بیان کرد:باوجود فراوانی بار، تقاضای چندانی در بازار وجود کارگر با اش

درصد کاهش  80تا  60ندارد، ضمن آنکه قیمت برخی اقالم نظیر سیب زمینی و گوجه فرنگی نسبت به هفته های گذشته در بازار 
 .یافته است

ر پایان درباره آینده قیمت میوه در بازار گفت: با توجه به شرایط کنونی تقاضا پیش بینی می شود که رئیس اتحادیه میوه و سبزی د
 .قیمت میوه تا پایان صفر تغییر چندانی نداشته باشد
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 بازار و قیمت ها 
 

باشگاه خبرنگاران جوان – 14/8/1397تاریخ :   

تومان  ۵00هزار و  2ها مالک نیست/ نرخ هر کیلو کنجاله سویا قیمت مرغ در خرده فروشی  

 ٩حدود ها و در میدان بهمن هزار تومان در خرده فروشی 10یک مقام مسئول گفت: هم اکنون هر کیلو مرغ با نرخ 

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

ها مالک نیست، اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو مرغ بسته به مناطق با بیان اینکه قیمت مرغ در خرده فروشی، خبرنگاران جوان
شودهزار تومان عرضه می 9ها و در میدان بهمن حدود هزار تومان در خرده فروشی 10باالی   مختلف با نرخ . 

هزار و  10و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی را  005هزار و  7تا  7وی، نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 
تومان اعالم کرد 500 . 

هزار تومان باشد 10تا  500هزار و  9شود که نرخ مرغ بین بینی میهای تولید پیشیوسفی افزود: با توجه به افزایش هزینه . 
های دامی وجود نداردبیشتر بخوانید: مشکلی در تامین نهاده  

جمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه مسئله کامیون داران آسیب جدی به صنعت مرغداری وارد کرده است، رئیس ان
های دامی تا حدی مرتفع شده است، اما همچنان کامیون داران برای حمل بار مبلغ بیان کرد: با وجود آنکه مشکل حمل و نقل نهاده

ای ها و جلوگیری از تلف شدن مرغ ها چارهمرغداران به سبب کمبود دان در مرغداری  کنند وای پشت بارنامه طلب میاضافه
 .ندارند

تومان اعالم کرد 500هزار و  2  و کنجاله سویا را 200هر کیلو ذرت تحویل بنادر را یک هزار و   وی، در پایان نرخ . 
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 بازار و قیمت ها 

 
 تاریخ : 1397/8/12 – باشگاه خبرنگاران جوان 

 

هزارتومان  28ضرورت اختصاص ارز یارانه ای به واردات خوراک ماهی/نرخ هر کیلو قزل آال   

بزیان ناشی از نوسان نرخ دالر، اختصاص ارز یارانه ای یک یک مقام مسئول گفت: با وجود افزایش نرخ خوراک آ
  .ضرورت به شمار می رود

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

، درباره آخرین وضعیت بازار قزل آال اظهار کرد: با وجود افزایش سرسام آور قیمت نهاده ها و کمبود پودر ماهی خبرنگاران جوان
 .در بازار ، قیمت قزل آال با نوساناتی روبروست

 28و خرده فروشی  ۵00هزار و  23هزار، میادین میوه و تره بار  18تا  ۵00هزار و  17وی نرخ هر کیلو قزل آال سر مزرعه را 
 .هزار تومان اعالم کرد

نبی زاده قیمت قزل آال را در بازار پیش بینی کرد و افزود: با توجه به عدم اختصاص ارز یارانه ای به بخش آبزیان و نوسان نرخ 
 .دالر نمی توان پیش بینی خاصی راجع به بازار داشت

اتحادیه ماهیان سردآبی ادامه داد: با وجود افزایش نرخ خوراک آبزیان ناشی از نوسان نرخ دالر در حال رایزنی هستیم تا مدیرعامل 
 .با اختصاص ارز یارانه ای مشکل تولیدکنندگان مرتفع گردد

بینی می شود که تولید به بیش از وی تولید قزل آال در سال جاری را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به شرایط مساعد منابع آبی پیش 
هزار تن برسد 1۶۵ . 

درصد ارز یارانه ای به  1۵تا  10نبی زاده در پایان تصریح کرد: با وجود پیگیری های متعدد سازمان شیالت انتظار می رود حداقل 
 .واردات خوراک اختصاص یابد تا مشکل خاصی در تولید رخ ندهد

 
 لینک خبر 
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 تاریخ : 1397/8/8 – ایرنا 

لبنیات از میانگین تورم مهر ماه سبقت گرفتافزایش نرخ   

درصد رسید که بیشتر از  ٩.٧میانگین افزایش بهای لبنیات در مهر ماه امسال به حدود  -ایرنا -تهران

درصدی گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در این ماه است ۵.٩متوسط میانگین تورم  . 

درصد بود و در این میان  15.9نک مرکزی، نرخ تورم در مهر ماه گذشته به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، برپایه آمارهای با
گروه کاالی اساسی در  11درصدی را پشت سر گذاشتند اما نگاهی به گزارش خرده فروشی  5.9خوراکی ها و آشامیدنی ها افزایش 

افزایش قیمتی باالتر از متوسط نرخ تورم شهر تهران نشان می دهد که سه گروه کاالیی یعنی لبنیات، گوشت مرغ و روغن در این ماه 
  .گروه اقالم خوراکی تجربه کرده اند

 3.6درصد، حبوب  4.7درصد، برنج  2.4درصد، تخم مرغ  9.7بر اساس بررسی های بانک مرکزی در این ماه بهای لبنیات 

د افزایش قیمت داشتند اما در درص 13.5درصد و روغن نباتی  0.6درصد و قند و شکر و چای هرکدام  6.9درصد، گوشت مرغ 
درصد کاهش قیمت ثبت کردند 1.3درصد و گوشت قرمز  1.9درصد، سبزی های تازه  5.5مقابل میوه های تازه  .  

 آخرین تحوالت بازار مصرف  **
پاستوریزه  بر اساس آخرین بررسی های انجام شده در بانک مرکزی در هفته منتهی به چهارم آبان ماه در گروه لبنیات قیمت پنیر

درصد افزایش یافت و بهای سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود. قیمت  2.1درصد و شیر پاستوریزه  2.7نسبت به هفته قبل معادل 
هزار لایر فروش می رفت 210تا  138تخم مرغ معادل یک دهم درصد افزایش داشت و شانه ای  .  

درصد و برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب هشت صدم  1.1لندی معادل همچنین در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتای
درصد افزایش داشت 7.1درصد و چهار دهم درصد افزایش یافت؛ در گروه حبوب قیمت تمام اقالم بین یک دهم درصد تا  .  

تقال درجه یک و کیوی عرضه نمی شد در گروه میوه ها و سبزی های تازه در هفته پایانی مهر ماه در میادین زیر نظر شهرداری پر
و پرتقال درجه دو عرضه کمی داشت. سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه بـا سایر میوه فروشی 

و سبزی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد؛ میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه 
دهم درصد  6درصد و هندوانه  3.1درصد، خربزه  4.7تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای هلو معادل 

درصد کاهش داشت 17.1افزایش ولی قیمت سایر اقالم بین سه دهم تا  .  
درصد و سبزی های برگی  2.6ا سبز درصد، لوبی 8.1درصد، سیب زمینی  4.7در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی معادل 

درصد افزایش داشت 8.4تا  1.3هفت دهم دصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم بین  .  
دهم درصد، گوشت تازه گاو و گوساله هفت دهم  2در گروه گوشت قرمز و گوشت مرغ نیز در این هفته بهای گوشت گوسفند معادل 

  .درصد و گوشت مرغ پنج دهم درصد کاهش یافت
درصد افزایش داشت  3.8چنین در این هفته قیمت قند معادل یک دهم درصد، روغن نباتی جامد سه دهم درصد، روغن نباتی مایع هم

  .و بهای شکر و چای خارجی ثابت بود
 تغییر ساالنه قیمت ها  **

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در بر این اساس نرخ های اعالمی بانک مرکزی، قیمت ها در هفته پایانی منتهی به چهارم آبان ماه 
درصد، سبزی  55.1درصد، میوه های تازه  13.6درصد، حبوب  20.7درصد، برنج  44.7درصد، تخم مرغ  52.2گروه لبنیات 
درصد و روغن  23درصد، چای  34درصد، قند و شکر  30.3درصد، گوشت مرغ  41درصد، گوشت قرمز  37.6های تازه 

ستدرصد رشد یافته ا 37.9 .  
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باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/8/1397تاریخ :   

هزار تومان  ۵8قاچاق دام از سرگرفته شد/ قیمت هر کیلو شقه گوسفندی   

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: با توجه به نوسان نرخ دالر، انگیزه قاچاقچیان برای خروج غیر قانونی دام زنده 

  .افزایش یافته است
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

هزار  ۵3تا  ۵2  درباره آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز، اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی با نرخ خبرنگاران جوان
شودهزار تومان به مشتری عرضه می ۵8تا  ۵7به مغازه دار و  تومان . 

وی از افزایش خروج غیر قانونی دام در بازار خبر داد و گفت: با توجه به نوسان نرخ دالر، انگیزه قاچاقچیان برای خروج غیر 
 .قانونی دام افزایش یافته است

بینی می شود که بازار دستخوش تغییر و تحوالتی قرار داخلی پیش ملکی افزود: با افزایش قاچاق دام و تقاضا برای خرید گوشت
 .گیرد

میلیون راس دام از کشور قاچاق می شود 2بیشتر بخوانید: نگرانی درباره ذخایر کاالهای اساسی نداریم/ساالنه   
تا  2۵رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش نسبی قیمت دام زنده در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو دام زنده با نرخ 

هزارتومان در خرده فروشی عرضه می شود 27هزارتومان در عمده فروشی و  2۶ . 
رود که مسئوالن از خروج غیر قانونی دام از وی در پایان تصریح کرد: با توجه به کاهش عرضه دام زنده در میادین انتظار می
ایش خواهد یافتمرزهای کشور جلوگیری کنند، چرا که با ادامه این روند قیمت گوشت مجددا افز . 

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

ایران اکونا  – 14/8/1397تاریخ :   

13٩٧های صنعتی در تابستان ورم تولیدکننده محصوالت مرغداریت  

درصد  ۵۵.28و  2٧،3۵مرغ به ترتیب با بر اساس آمارهای مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده گروه مرغ و تخم

انددرصدی شاخص قیمتی این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل شده 33.٦1افزایش، باعث افزایش  .  
به عدد  1397های صنعتی کشور در تابستان سال یهای مرکز آمار شاخص کل قیمت تولیدکننده محصوالت مرغدارمطابق با گزارش

درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم  33.61درصد نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( افزایش و  27.48رسید که  354،55
درصدی، افزایش  23.66و  30.58نقطه به نقطه(، افزایش داشته است. گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با افزایش 

55.28و  27.35اند. همچنین گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده  27.48 درصد  
اند. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی درصدی شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل شده 33.61افزایش، موجب افزایش 

درصد )تورم ساالنه( بوده است 19.32، معادل 1396ستان هم نسبت به چهار فصل منتهی به تاب 1397به تابستان  . 
داری را تجربه کردتهران بیشترین تورم تولید مرغ  

1397های صنعتی کشور در تابستان بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری دهد که تمام استان های کشور نشان می 
ه و بیشترین میزان افزایش به ترتیب مربوط به استان های گیالن و کردستان با استان های نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بود

اند، به طوری که استان درصد است. همچنین تمام استان های کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته 57.34و  58،29
77.22تهران با  ل قبل تجربه کرده استدرصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به فصل مشابه سا  . 

های اصلیشاخص گروه  
اندی یک روزه بیشترین تورم را داشتهپولت و مرغ گوشتی و جوجه  

درصد افزایش و نسبت به  30.58واحد رسیده که نسبت به فصل قبل  376،75همچنین شاخص گروه مرغ به  1397در تابستان  

ه اقالم این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یک روزه به ترتیب درصد افزایش یافته است. هم 27.35فصل مشابه سال قبل 
انددرصد نسبت به فصل قبل افزایش داشته 36.71و  29.01، 28.55 همچنین پولت و مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب  .

درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته اند 41.02و 23.93، 31.47 . 
درصد افزایش داشته 23.66غ تورم تولید تخم مر  

درصد افزایش و نسبت به فصل  23.66واحد رسیده که نسبت به فصل قبل  301،56شاخص گروه تخم مرغ به  1397در تابستان 
 27.78و  18.92دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب درصد افزایش یافته است. در این گروه تخم مرغ نطفه 55.28مشابه سال قبل 
 80.28، 32.57دهد. همچنین اقالم مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ه فصل قبل افزایش را نشان میدرصد نسبت ب

  .درصد افزایش داشته است
 سایر

درصد کاهش و  5.13واحد رسیده که نسبت به فصل قبل  840،69شاخص کود به  1397این گروه شامل کود است؛ در تابستان 
درصد کاهش یافته است 3.20قبل نسبت به فصل مشابه سال  . 

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

خبرگزاری فارس  – 12/8/1397تاریخ :  

 قیمت لبنیات باز هم پر کشید/ کسی آنجا نیست؟ 
افزایش یافت و هیچ قانون و نظارتی برای  قیمت شیر و لبنیات برای چندمین بار در یکسال گذشته باز هم خودسرانه

ها وجود نداردجلوگیری از این افزایش .  
های قیمت لبنیات به ویژه شیر باز هم تکرار شد و طی چند روز به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سلسله افزایش

  .گذشته، قیمت انواع لبنیات در بازار دوباره افزایش یافت
تومان به  3900میدانی خبرنگار فارس، قیمت هر بطری شیر دامداران از  براساس بررسی تومان افزایش یافت. قیمت شیر  4300

تومان رسید 4500تومان به  4000پرچرب نیز از  . 
تومان رسیده است. براساس این گزارش شیر تتراپک هم که پیش از این  4500تومان به  4000همچنین شیر کاله نیز از هر بطری

تومان بود به  1200تومان طی چند روز گذشته افزایش یافته است. قیمت شیر کوچک نیز که پیش از این  4500تومان بود به  4000
تومان باال آمده است 1500 .  

ه پیش گرمی ک 400های لبنی ترفند های مختلفی را برای باال بردن قیمت انواع لبنیات استفاده کردند، از جمله قیمت پنیر البته کارخانه
تومانی بود، با تغییر بسته به  4700از این  تومان افزایش داده است 5700گرم قیمت را به  470 .  

ها به این دلیل است که مشتری میزان افزایش را به راحتی متوجه نشود. افزایش قیمت شیر طی چند ماه گذشته دلیل تغییر وزن بسته
ر به ویژه بازار لبنیات نیسترود و هیچ نظارتی بر بازاافسارگسیخته پیش می .  

های لبنی بدون توجه به هیچ قانونی و خودخواسته تا جایی که ها را تصویب کند اما کارخانهستاد تنظیم بازار باید افزایش قیمت
ظاهرا وجود دهند و هیچ نظارتی بر بازار نیست و قانونی هم برای نشاندن ا ینها در جای خودشان ها را افزایش میتوانند قیمتمی

  .ندارد
بندی را شیر خام و بسته ای اعالم کرد که افزایش قیمتسرگشاده دو روز پیش رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی ایران طی نامه

بندی تا کنیم آقای باکری توضیح نداد که این افزایش شیرخام و افزایش قیمت بستهشود سرشکن میروی شیری که به بازار عرضه می
های خودسرانه خودداری کنند و به قانون تمکین های لبنیات افزایشگذارد و آیا اصوال نباید کارخانهنهایی تاثیر می ه اندازه در قیمتچ

  .کنند
 50درصد و در برخی موارد حتی تا  25های لبنی کنند که ورودی شیر به کارخانههای لبنی ادعای دیگری را هم مطرح میکارخانه

کنند. این های خودشان اعالم میش یافته است، آنها بخشی از دالیل افزایش قیمت خود را در خالی بودن ظرفیت کارخانهدرصد کاه
گویند میزان دانند و میهای لبنی را مردود میدر حالی است که مسئوالن بخش تولید از وزیر گرفته تا معاون وزیر ادعای کارخانه

 .تولید شیر به حد کافی است
های لبنی مطرح کردند کارخانههای لبنی و مسئوالن بخش تولید صورت گرفت،های زیادی بین کارخانهچند ماه گذشته حتی بحثطی 

که با توجه به کمبود شیر خام باید واردات شیرخشک انجام شود. به اذعان برخی کارشناسان آنها به این دلیل بر گفته خود اصرار 
لیتر شیر قابل مصرف تولید کنند، اما دولت چنین  10لیتر آب به یک کیلوگرم شیرخشک  10افه کردن با اض توانستندداشتند که می

  .مجوزی را به آنها نداد
کیلوگرم و در  160به هر حال آنچه که مهم است سرانه مصرف کشور نصف میانگین جهانی است. میانگین مصرف شیر در جهان 

لیتر مصرف شیر وجود دارد. ارزش غذایی شیرو تاثیر آن  500لیتر و در برخی کشورها حتی تا بیش از  300کشورهای اروپایی 
ها های زیادی شده است. سرانه مصرف شیر پس از هدفمندی یارانهدر این باره توصیه ها بر کسی پوشیده نیست وبر سالمتی انسان

  .کیلوگرم نیز اعالم کردند 55کاهش یافت تا برخی کارشناسان آن را تا 
اکنون نیز اگرچه آماری پس از گرانی لبنیات در بازار منتشر شده اما کامال مشخص است که سرانه مصرف به شدت کاهش یافته 

کندت. آنچه مسلم است کاهش سرانه مصرف شیر در کشور یک خسارت پنهانی را به جامعه تحمیل میاس .  
بردار نیست،مشکالت سالمتی مردم واقعا شوخی ها آثار آن به صورت اگرچه آثار آن شاید بالفاصله ظاهر نشود اما پس از سال 

ها و هم جامعه ناپذیری را هم انسانخواهد گذاشت و ضررهای جبران پوکی استخوان، خرابی دندان و دهها مشکالت دیگر اثر خود را
  .باید تحمل کنند

های خودسرانه قیمت را بگیرد تا مردم بیش از این در شرایط فعلی مناسب است که نخست دولت با اعمال قانون جلوی این افزایش
ندهای لبنی را به دوش نکشها و مشکالت تولیدکننده و کارخانهگرفتاری . 
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ای را در نظر بگیرد تا ادعای کارخانه های لبنی و بخش تولید را بررسی و در صورت صحت آنها دوم اینکه دولت باید کمیته
 .اقدامات درخور و متناسب با آن اجرا کند

ها المتی انسانسوم اینکه سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور بسیار پایین است راهی را برای افزایش آن پیدا کند که هم مسیر س
های جامعه در آینده استهای و ضرر و زیاناست و هم راه جلوگیری از خسارت .  

 
 لینک خبر 
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 ایرنا  – 14/8/1397تاریخ : 

هزار تومان کرد 20کاهش تولید، قیمت هر شانه تخم مرغ را   
رییس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران امروز  -ایرنا -تهران ( تایی تخم مرغ را برای  30دوشنبه( قیمت هر شانه 

هزار تومان اعالم کرد و گفت: کاهش تولید در صنعت مرغ تخم گذار موجب افزایش نرخ این محصول شده  20مصرف کنندگان 
 .است

« رنگار اقتصادی ایرنا افزود: مطابق نرخ های اعالم شده، هر شانه دو کیلوگرمی تخم مرغ در گفت و گو با خب« مهدی یوسفخانی

هزار تومان و هر عدد  20نزدیک   .تومان به فروش می رسد 750
تومان و  9300تومان، واحدهای صنفی عمده فروشی  8900وی توضیح داد: امروز هر کیلوگرم تخم مرغ در محل مرغداری ها 

هزار تومان به فروش رسید 01خرده فروشی ها  . 
  .یوسف خانی یادآوری کرد تخم مرغ مارک دار با چهار درصد افزایش نسبت به قیمت های اعالمی عرضه می شود

 
هزار تومان شد 11نرخ هر کیلوگرم گوشت مرغ  **  

 9800، کشتارگاه 9500من یوسفخانی تصریح کرد: امروز قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در محل مرغداری ها هفت هزار، میدان به
هزار تومان بود 10و تحویل به واحد صنفی  . 

تومان قیمت دارد 900هزار و  10به گفته وی، گوشت مرغ برای مصرف کننده  . 
 

 افزایش قیمت ماهی در فصل پاییز  **
 62ان، حلوای سیاه را هزار توم 65رییس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران قیمت هر کیلوگرم ماهی شیر جنوب را 

هزار تومان در خرده فروشی ها اعالم کرد 55هزار تومان و شیر نیزه ای را  . 
هزار تومان،  70هزار تومان، سرخو  95هزار تومان، راشگو جنوب  65هزار تومان، شوریده بندر  60به گفته وی، هامور جنوب 

یمتگذاری شدهزار تومان ق 45هزار تومان و سنگسر شهری  55سنگسر طالیی  . 
هزار تومان و آمور  24هزار تومان، قزل آال  37یوسف خانی افزود: همچنین هر کیلوگرم ماهی تیالپیا امروز در خرده فروشی ها 

 .هزار تومان بود 25 ()سفید پرورشی آزاد
به فروش می رسدهزار تومان  13هزار تومان و آزاد دزفول  125هزار تومان، سالمون نروژی  23هر کیلوگرم کپور نیز  . 

میلیون و  2هزار تن تخم مرغ،  940به گزارش ایرنا، آمارها نشان می دهد هر سال  هزار تن گوشت مرغ و نزدیک یک  200

 .میلیون تن انواع محصوالت آبزی در کشور تولید می شود
عدد در سال است 191سرانه مصرف تخم مرغ در کشور  . 

گرم(، کلمبیا  600کیلو و  9گرم در سال اعالم شده که بیشتر از چین ) 400کیلو و  25سرانه مصرف گوشت مرغ در ایران بیش از 
گرم(، اندونزی )سه کیلو و  300کیلو و  2گرم(، هند ) 100کیلو و  18گرم(، اتحادیه اروپا ) 100کیلو و  24) گرم(، ژاپن  800

گرم( است 500کیلو و  15وبی )گرم( و کره جن 500کیلو و  16) . 
گرم اعالم شده اما براساس گزارش سازمان جهانی خواربار و کشاورزی  200کیلو و  19میانگین سرانه مصرف ماهی در جهان 
گرم است 200کیلو و  9ملل متحد )فائو( این میزان در ایران  . 
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ایرنا  – 13/8/1397تاریخ :   

تومان است 4٦0قیمت هر عدد تخم مرغ در بازار روز پایتخت   
بنا بر اعالم سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت هر عدد تخم مرغ در طرح تنظیم بازار  -ایرنا -تهران
تومان است 460 . 

هزار و  13عددی به قیمت  30نبه ایرنا به نقل از این سازمان، هر شانه تخم مرغ تنظیم بازار غیر بسته بندی به گزارش روز یکش
تومان( در میادین و بازارهای  493تومان )هر عدد  800هزار و  14عددی  30تومان( و بسته بندی  460تومان )هر عدد  800

شودمیوه و تره بار پایتخت عرضه می . 
 300هزار و  15گرم معادل  600تا یکهزار و  500عددی شناسنامه دار نیز با وزن یکهزار و  30بسته بندی  قیمت تخم مرغ

 800تا یکهزار و  701تومان و با وزن یکهزار و  300هزار و  16گرم معادل  700تا یکهزار و  601تومان، با وزن یک هزار و 
تومان اعالم شده است 300هزار و  17گرم معادل  . 

هفت 7عددی  12تومان،  900عددی هشت هزار و  15هزار تومان،  12عددی  20ایه این گزارش همچنین تخم مرغ بسته بندی برپ
عددی چهار هزار تومان در این میادین عرضه می شود 6تومان و  800عددی پنج هزار و  9تومان،  700هزار و  . 

 548تومان )هر عدد  450هزار و  16دی نیز در بازار روز پایتخت عد 30ای غیر بسته بندی قیمت هر شانه تخم مرغ پوست قهوه
 .تومان( اعالم شده است

میدان و بازار میوه و تره بار در سطح شهر تهران وجود دارد 240به گزارش ایرنا بیش از  . 
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باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/8/1397 :تاریخ   

  درصدی قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی در بازار ٦0کاهش 
 ٦0یک مقام مسئول گفت: با توجه به عرضه انبوه محصول، قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی نسبت به ماه گذشته 

  .درصد در بازار کاهش یافته است
صنعت،تجارت و کشاورزیحسن صابری، رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفت و گو با خبرنگار گروه  

،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درصدی قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی در بازار خبر داد و گفت: با توجه به  ۶0از کاهش   

ته در بازار کاهش چشمگیری داشته استعرضه انبوه محصول، قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی نسبت به یک ماه گذش . 
وی افزود: با آغاز برداشت گوجه فرنگی از مناطق گرمسیری طی روزهای آتی و برداشت سیب زمینی از مناطق دیگر پیش بینی 

شود که قیمت محصول به تعادل برسدمی . 
هزار تومان در میدان مرکزی اعالم کرد 3تا  2هزار و گوجه فرنگی  3تا  ۵00صابری نرخ هر کیلو سیب زمینی را یک هزار و  . 

وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال بازگشت قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی به حالت قبل وجود دارد یا خیر، بیان کرد: با 
 .وجود افزایش هزینه حمل و نقل، کارگری وبسته بندی بعید است که به نرخ های قبل برسیم

هزار تومان 3ازار/ قیمت هر کیلو سیب زمینی بیشتر بخوانید: آغاز روند کاهش نرخ سیب زمینی و گوجه فرنگی در ب  
درصدی نرخ پیاز در بازار خبر داد و گفت: با توجه به کاهش عرضه محصول،  20تا  10رئیس اتحادیه بارفروشان از افزایش 

 .قیمت پیاز دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گرفته است
تومان در بازار اعالم کرد و افزود: با توجه به افزایش تقاضا  300هزار و  2تا  200هزار و  2وی درپایان نرخ هر کیلو پیاز را 

 .برای زائرین اربعین، پیش بینی می شود که قیمت تا رسیدن محصول نو به بازار افزایش یابد
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باشگاه خبرنگاران جوان  – 8/8/1397تاریخ :   

  تومان 800هزار و  34گوشت های وارداتی سر از بازار سیاه درآورد/نرخ مصوب هر کیلو گوشت استرالیا 

  .رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده از عرضه گوشت وارداتی در بازار سیاه خبر داد
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی منصور پوریان رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده در گفت و گو با خبرنگار

، با انتقاد از عرضه گوشت وارداتی در بازار سیاه اظهار کرد: توزیع گوشت وارداتی در بازار سیاه مسائل و خبرنگاران جوان
 .مشکالت متعددی را در بردارد که به طور مداوم به مسئوالن ذی ربط هشدار دادیم

افزود: توزیع کنندگان گوشت های وارداتی، بخشی از گوشت ها را در بازار سیاه با نرخ های متفاوتی عرضه می کنند که این وی 
 .امر اجحاف در حق مصرف کننده است

های پوریان با اشاره به اینکه اصالح سیستم توزیع تنها راه نجات بحران کنونی است، بیان کرد: اگر سیستمی تعریف شود که الشه 
تیکه در بیاید،دیگر شاهد توزیع گوشت وارداتی در بازار سیاه نیستیم 4وارداتی به صورت  . 

هزارتومان  29و منجمد  ۵00هزار و  33، اوراسیا  800هزار و  34این مقام مسئول نرخ مصوب هر کیلو گوشت استرالیا را 
ر عرضه می شوداین درحالی است که با نرخ های باالتری در بازا :اعالم کرد و گفت . 

وی در پایان توزیع گوشت وارداتی در بازار سیاه را یکی از دغدغه های پیش رو برشمرد و تصریح کرد: با توجه به آنکه گوشت 
 .های وارداتی با نرخ مصوب توزیع نمی شود ، از این رو تغییر در روند توزیع یک ضرورت به شمار می رود
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باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/8/1397تاریخ :   

  تومان ۵00هزار و  8قیمت قارچ متعادل می شود/نرخ هر کیلو قارچ سر مزرعه 

گفت: با توجه به افزایش تقاضا در فصل سرما،قیمت قارچ به سمت متعادل شدن در حال پیشروی استافشار  .  
گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد حسن افشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت و گو با خبرنگار

، از تعادل قیمت قارچ در بازار خبر داد و گفت: با توجه به آنکه با خنک شدن هوا تولید و مصرف اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
 .افزایش می یابد، از این رو قیمت قارچ به سمت متعادل شدن در حال پیشروی است

تومان اعالم کرد و افزود: این درحالی است که قیمت تمام شده هر کیلو  ۵00هزار و  8عه را سر مزر وی نرخ فروش هر کیلو قارچ
تومان است که انتظار می رود با افزایش تقاضا به این نرخ برسیم ۵00هزار و  11درصد سود برای تولیدکننده  20قارچ با احتساب  . 

تن قارچ در کشور تولید می شود  400بازار اعالم کرد و افزود: روزانه افشار افزایش صادرات را تنها راه حل بهبود قیمت قارچ در 
20که  درصد این میزان به دلیل عدم کشش بازار، مازاد است که به همین خاطر انتظار می رود وزارت صمت و وزارت جهاد  

 .کشاورزی تمهیداتی جهت رونق صادرات بکار گیرند
دالر اعالم کرد و گفت: اگر دولت در زمینه حمل و نقل هوایی  2.۵رهای جهانی را این مقام مسئول نرخ هر کیلو قارچ در بازا

میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شود 7۵هزارتن قارچ با ارزش  30سوبسید پرداخت کند، این امکان وجود دارد که ساالنه  . 
درصد ظرفیت واحدهای خوراکی ناشی از کمبود  30رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در پایان تصریح کرد: هم اکنون 

نقدینگی و نبود بازار در تعطیلی و نیمه تعطیلی به سر می برد،که از این رو انتظار می رود دولت تسهیالت ارزان قیمت در اختیار 
 .واحدها قرار دهد تا آنها با ظرفیت کامل به کار خود ادامه دهند
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باشگاه خبرنگاران جوان  – 12/8/1397تاریخ :   

  تومان رسید 800هزار و  10نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ قیمت مرغ به 

بازار را اعالم کردرئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در  .  
صنعت،تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

تومانی نرخ مرغ نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ  300، از افزایش خبرنگاران جوان
و خرده  900هزار و  9، توزیع درب واحدهای صنفی 700هزار و  9هزار، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  7زنده درب مرغداری 

تومان است 800هزار و  10فروشی  . 
مرغ با کمر نرخ هر کیلو ران  به گفته وی؛ تومان است 800هزار و  10و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  800هزار و  9 . 

هزار، سینه بدون  18قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف  :رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود

هزار و فیله مرغ  19کتف   .هزار تومان است 20
تن گوشت گرم گوسفندی/نیازی به عرضه مرغ منجمد در بازار نیست 1۶0بیشتر بخوانید: توزیع روزانه   

تومان اعالم کرد 800هزار و  10هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها  7اقعی هر کیلو مرغ زنده را وی نرخ و . 
امتناع مرغداران در عرضه به کشتارگاه را دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: با   یوسف خانی در پایان

خاصی را راجع به وضعیت بازار داشتتوجه به وضعیت کنونی عرضه نمی توان پیش بینی  . 
 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 

 
 ایرنا  – 14/8/1397تاریخ : 

هزار میلیارد تومان پول می خواهد 10طرح های آبخیزداری   
مدیرکل دفتر آبخیزداری و تثبیت خاک سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور گفت که برای اجرای طرح های  -ایرنا  -نوشهر

بار نیاز استهزار میلیارد تومان اعت 10میلیون هکتار طبق قانون برنامه ششم توسعه به  10آبخیزداری  . 
هوشنگ جزی روز دوشنبه در نخستین کارگاه آموزشی تحلیل عملکرد و هم افزایی فعالیت های آموزشی و  به گزارش خبرنگار ایرنا،

در کالرآباد شهرستان عباس آباد  3مشارکتی در پروژه های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ویژه استان های منطقه 
هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبخیزداری در کشور نیاز است درحالی که امسال از محل  2براین اساس سالی آفزود : 

میلیارد تومان اختصاص یافت 700صندوق توسعه ملی حدود  . 
توسعه می وی با اعالم این که امسال جهش بزرگی در حوزه آبخیزداری کشور رخ داد، گفت که اعتبارات تخصیصی از صندوق 

 .تواند کمک کند تا سازمان جنگل ها به هویت خود دست یابد
این مسئول رضایت مندی مردم از اثربخشی طرح های آبخیزداری در کشور را مهم دانست و خواستار کمک دیگر نهادها در این 

 .زمینه شد
سان دفاتر سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری دراین کارگاه یک روزه معاونان فنی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، کارشنا

استان کشور حضور داشتند 11، رئیسان ادارات آموزش و ترویج و نیز سرتسهیل گران از  . 
درس آموخته ها و تجارب به دست آمده در زمینه انجام فعالیت های آموزشی ، ترویجی و مشارکتی ، تشریح اهداف ، سیاست ها ،

نامه های بخش آبخیزداری در زمینه فعالیت های مشارکتی ، برگزاری کارگاه و تشکیل گروههای کاری تدوین تشریح سیاست ها ، بر
 .برنامه اقدام تسهیلگر ، ارائه گزارش گروههای کاری ، پرسش و پاسخ و جمع بندی از دیگر برنامه های این کارگاه بود

قرار دارد شهرکالرآباد از توابع شهرستان عباس آباد درغرب مازندران . 
 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
 

ایرنا  – 10/8/1397تاریخ :   

 هزار هکتار به اراضی کشاورزی کشور افزوده شد 370
هزار هکتار  3٧0اقدامات انجام شده رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: با رفع تداخل و  -ایرنا  -اردبیل 

 .زمین به اراضی کشاورزان در مناطق مختلف کشور افزوده شد
به گزارش ایرنا ، علیرضا اورنگی روز پنجشنبه در جلسه رفع تداخل اراضی استان اردبیل افزود: این اراضی مورد اختالف بهره 

روند قانونی سند زراعی برای آن دسته از کشاورزانی که ذینفع واقعی برداران با منابع طبیعی بود که رفع تداخل شده و با ادامه 
  .هستند، صادر خواهد شد

وی یکی از اقدامات موثر در راستای رفع تداخل از اراضی ملی را صدور سند مالکیت رسمی برای زمین های کشاورزان دینفع 
با مشکل تداخل اراضی بین کشاورزان و دولت در زمینه  دانست و اظهار داشت: اردبیل نیز مانند بسیاری از استان های کشور

  .تداخالت اراضی مواجه است که این امر نشانگر قوانین ضعیفی بوده که در سال های گذشته بهره برداران با آن روبرو بوده اند
راجعه نکنند و مدیریت امور او گفت: با تصویب قانون رفع موانع تولید تمهیداتی اندیشیده شده تا کشاورزان به مراجع قانونی م

  .اراضی استان مشکالت آنها را پیگیری نماید
نقشه رفع تداخل اراضی کشاورزی با ملی در سامانه های ثبت لحاظ شده و با استناد به این نقشه های فنی و  :اورنگی همچنین افزود

در آورددقیق هیچ کس نمی تواند منابع طبیعی را تغییر کاربری دهد و به مالکیت خود  .  
رییس سازمان امور اراضی کشور افزود: همزمان با تهیه نقشه کاداستر نقشه رفع تداخل اراضی نیز در سامانه ها به ثبت رسیده و 
معیارهای سازمان ثبت اسناد و امالک نیز در آن به خوبی رعایت شده تا سازمان ثبت اسناد با مشخص بودن حدود اربعه بدون هیچ 

زراعی را برای بهره بردار واقعی صادر نمایدگونه مشکلی سند  .  
اورنگی گفت: بر اساس ارزیابی های کشوری که در سازمان مرکزی انجام می گیرد بیشتر فعالیت ها و اقدامات مدیریت امور 

عنوان نمونه و  اراضی استان اردبیل بویژه در بحث رفع تداخل و کاداستر با موفقیت شایسته ای انجام شده که می توان از آنها به
  .پایلوت به سطح کشور تعمیم داد

 
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
 

ایرنا  – 10/8/1397تاریخ :   

 دولت نگاه ویژه ای به حوزه امنیت غذایی دارد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت : دولت یازدهم و دوازدهم نگاه ویژه ای به  

 .حوزه امنیت غذایی دارد و در این زمینه گام های ماندگاری برداشته است

ان کرمان افزود: دولت به گزارش ایرنا، محمدعلی جوادی عصر پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه رییس جهاد کشاورزی جنوب است
های بزرگی برداشته و همچنان در تالش هستیم تا امنیت غذایی مردم را به نقطه  تدبیر و امید تاکنون در بخش امنیت غذایی گام

 .مطلوب برسانیم
مقدس جمهوری  وی به تحریم های ظالمانه دشمنان اشاره کرد و گفت: هر تحریمی آثار منفی به دنبال دارد اما مطلق نیست لذا نظام

خوبی بجنگد و موفق باشد های ظالمانه بیگانگان به با تحریم اسالمی تاکنون توانسته . 
های گذشته خود به خوبی استفاده کرده و در زمان حاضر شرایط بسیار  جوادی افزود: نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از ظرفیت

 .خوبی در دنیا دارد
های اهمیت مساله آب در کشور بویژه در استان کرمان تاکید کرد و گفت: در حوزه گسترش طرح معاون وزیر جهاد کشاورزی بر 

 .آبیاری نوین باید بیش از گذشته تالش کنیم
است، اظهار داشت: جنوب کرمان نیز جزو این چهار  وی با بیان اینکه چهار استان کشور به عنوان پایلوت الگوی کشت انتخاب شده

انگر ظرفیت عظیم این منطقه در بخش کشاورزی استاستان است که بی . 
جوادی، نبود صنایع تبدیلی را مهمترین مشکل کشاورزان جنوب استان کرمان برشمرد و گفت: ظرفیت صنایع تبدیلی این منطقه باید 

شود سه برابر افزایش پیدا کند و این مهم با وحدت مدیران بخش کشاورزی محقق می . 
النه چهار و نیم میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در جنوب استان کرمان تولید می شود افزود: امیدواریم با وی با بیان اینکه سا

 .توجه به مشکالت کشاورزی این منطقه بتوانیم در زمینه برطرف کردن این مشکالت موفق شویم
دردانی و سعید برخوری به عنوان رییس در این آیین از زحمات سید یعقوب موسوی رییس سابق جهاد کشاورزی جنوب کرمان ق

 .جدید این سازمان معرفی شد
سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مستقل از مرکز این استان، شهرستان های جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، منوجان، قلعه گنج، 

 .فاریاب و رودبار جنوب را زیر پوشش دارد
 

 لینک خبر 
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ایرنا  – 13/8/1397تاریخ :   

درصدی قاچاق چوب با اجرای طرح توقف بهره برداری از جنگل ۵کاهش   
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: با اجرای طرح توقف بهره برداری از جنگل های شمال  -ایرنا -تهران

قاچاق چوب بیش از پنج درصد کاهش را نشان می دهدکشور،  . 
ساله بین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با سازمان  10به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، قرارداد همکاری مشترک 

درباره قاچاق چوب اتکا، وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای توسعه زراعت چوب و حفاظت از منابع طبیعی 
 .امروز)یکشنبه( امضا شد

« بعد از امضای این قرارداد در پاسخ به سوال ایرنا گفت: کامیون های حمل چوبی که در جاده های شمال کشور دیده « خلیل آقایی

ب از می شود می تواند مربوط به برداشت چوب از مزارع شخصی، مستثنیات و زراعت چوب باشد و این به معنای برداشت چو
 .جنگل های شمال کشور نیست

وی اظهارداشت: با طرح توقف بهره بردرای از جنگل های شمال کشور، به طور قطع برداشت و حمل چوب با منشاء جنگلی، قاچاق 
 .به شمار می رود و یگان حفاظت سازمان جنگل ها، نیروی انتظامی و پاسگاه ها با متخلفان برخورد می کنند

تعیین تکلیف اراضی سرخه حصار، مرادآباد و سوهانک شد وزارت راه متولی **  
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری درباره تاکید رهبر معظم انقالب برای تعیین تکلیف وضعیت اراضی سرخه حصار، 

شده است و  مراد آباد و سوهانک نیز گفت: براساس مصوبه دولت، تعیین تکلیف این اراضی به وزارت راه و شهرسازی محول
 .ارتباطی به سازمان جنگل ها ندارد

 .وی افزود: این اراضی مربوط به تعاونی های مسکن کارکنان وزارتخانه ها و سازمان های مختلف شمال تهران و جنوب البرز است
 پرونده ویالی اوشان کماکان مفتوح است  **

ر دادگاه مفتوح است و امیدواریم با پیگیری هایی که انجام می شود، آقایی درباره پرونده ویالی اوشان نیز گفت: پرونده این ویال د
قانون مربوط به امالک فاقد سند شش دانگ، تصیمیم الزم را اتخاذ کند 147دستگاه قضایی در قالب ماده  . 

معتقدیم این بنا در وی اظهارداشت: با وجود اینکه صاحب این ویال می گوید سند زمین را از سازمان ثبت اسناد دریافت کرده اما 
 .اراضی ملی ساخته شده است

 اشتغالزایی در تالش در صنعت چوب **
این مقام مسئول در سازمان جنگل ها درباره توسعه زراعت چوب و صیانت از جنگل های طبیعی تالش نیز توضیح داد: سازمان 

ش دارند عالوه بر حفاظت و صیانت جنگل ها، توسعه جنگل ها، شرکت شفارود و اداره کل منابع طبیعی استان گیالن در تفاهمی تال
 .زراعت چوب و اشتغالزایی جدید را در منطقه تالش ایجاد کنند که عالوه بر رونق منطقه، می تواند توجیه اقتصادی خوبی داشته باشد

اق چوب جنگلی جلوگیری ساله، به طور قطع از تخریب، برداشت غیرقانونی و قاچ 10وی اظهارداشت: با امضای این تفاهم نامه 
 .خواهد شد

« هزار هکتار جنگل جلگه ای تحت پوشش شرکت شفارود داشتیم که در این مناطق زراعت  11در قراردادهای طرح جنگلداری، 

 «.چوب صورت گرفته است و اکنون نیز با قرارداد اجاره ای و مشارکتی، اقدام به زراعت چوب می کند
وسعه زراعت چوب را عالوه بر کشت در زمین های خالی منابع طبیعی و اراضی ملی، در مستثنیات آقایی ادامه داد: تالش داریم ت

 .مردم نیز تعمیم دهیم
هزار هکتار تعهد زراعت چوب  75وی از آمادگی طرح زارعت چوب در سازمان جنگل خبر داد و افزود: در برنامه ششم توسعه 

د و اکنون استان گیالن در این امر پیشروستداریم که امیدواریم با تامین منابع تحقق یاب . 
هزار  600تا  500میلیون مترمکعب بیان کرد و گفت: نزدیک  6رئیس سازمان جنگل ها، نیاز چوبی کشور را ساالنه بین پنج تا 

ف برداشت از مترمکعب از این نیاز چوبی پیش از این از محل بهره برداری از جنگل های شمال کشور تامین می شد که با طرح توق
 .جنگل ها، برای جبران باید توسعه زراعت چوب را در اولویت کارها قراردهیم

وی با بیان اینکه محدودیتی برای توسعه زراعت چوب در کشور نداریم، افزود: با توجه به شرایط جهانی، زراعت چوب می تواند 
 .منجر به صادرات و واردات چوب شود

 چرایی توسعه زراعت چوب **
« حفظ، نگهداری و صیانت از »مدیرعامل سازمان اتکا نیز در این مراسم گفت: وظیفه اصلی شرکت شفارود « مدمهدی کربالییمح

و سپس بهره برداری از جنگل است اما برای حفظ و نگهداری از جنگل باید به ناچار در یک مناطقی با « جنگل های شمال کشور
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دهماهنگی سازمان جنگل ها برداشت صورت گیر . 
وی اضافه کرد: زراعت چوب در جنگل یک کار علمی و اصولی است که در همه دنیا برای کار اقتصادی و نگهداری و توسعه 
جنگل صورت می گیرد؛ ما نیز با توجه به قانون منع بهره برداری از جنگل، به ناچار باید کار زراعت چوب را توسعه دهیم تا 

و کارخانجات وابسته را تامین کنیمبتوانیم از نظر اقتصادی، نیاز شرکت  . 
ها کارگر و  100ها کارگاه و کارخانه های کاغذسازی وابسته با  10نفر در شرکت شفارود و  550وی ادامه داد: در حال حاضر 

 .کارمند فعالیت دارند
کرد به گفته وی، چهار سال پیش دولت بابت بخشی از طلب خود، شرکت شفارود را به سازمان اتکاء واگذار . 

 نیروهای بیکار در توسعه زراعت چوب فعالیت کنند **
« نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم گفت« محمود شکری ، 1395و  1394براساس آمار سال های  :

داتی بود که با میلیون مترمکعب وار 1.5ساالنه بیش از میلیون ها مترمکعب مصرف چوب کشور است که از این میزان بیش از 
 .اجرای طرح توقف برداشت چوب از جنگل های شمال کشور، به طور قطع واردات چوب افزایش یافته است

وی، زراعت چوب را یکی از اساسی ترین نیازهای کشور برشمرد و گفت: سازمان جنگل ها باید طبق قانون هر زمینی خالی و قابل 
بردار یا نیروهای بیکار اختصاص دهد تا نیاز کشور تامین شودکشت برای زراعت چوب را به شرکت های بهره  . 

وی با متولی نگهداری، حفظ جنگل ها و تصرفات غیرقانونی را سازمان جنلگها دانست و افزود: قانون اجازه داده در قالب قراردادها 
 .به شرکت های ذیربط در این بخش، کمک کنند

شرکت شفارود در منطقه رضوان شهر استان گیالن بیش از  این نماینده مجلس ادامه داد: پیش از این، هزار هکتار از جنگل  120
های تالش بزرگ را برای بهره برداری در اختیار داشت که اکنون بحث توسعه زراعت چوب در این اراضی را در دستور کار قرار 

 .داده است
ی طرح توقف برداشت چوب از جنگل های شمال کشور، هزینه نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسالمی یادآورشد: پیش از اجرا

 .های حفاظت از جنگل ها از محل فروش چوب تامین می شد که با اجرای این طرح باید دولت هزینه ها را پرداخت کند
 60ل بیش از وی افزود: بنابراین در قانون برنامه ششم پیش بینی شد برای حفظ و حراست و توقف برداشت چوب از جنگل ها، حداق

درصد آن تخصیص یافت 60میلیارد تومان در اختیار سازمان جنگل ها قرار گیرد که سال گذشته نزدیک  . 
وی براین باور است که درآمد ناشی از محل فروش چوب زراعی می تواند عالوه بر حفاظت جنگل ها و توسعه این مناطق، به 

 .اشتغالزایی و رونق اقتصادی منطقه منجر شود
 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
 

ایرنا  – 14/8/1397تاریخ :   

 یک میلیون هکتار باغ سایبان دار می شود

مجری طرح توسعه گلخانه های کشور اعالم کرد: یک میلیون هکتار از باغ های کشور با هدف  -ایرنا -تهران

 .کاهش خسارت های ناشی از حوادث پیش بینی نشده در یک برنامه پنج ساله سایبان دار می شوند

روز دوشنبه گفت: امسال مجوز نصب سایبان در حدود یک هزار « ولی اله بنی عامری»به گزارش ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، 
 .هکتار باغ صادر شده است

رمازدگی، گرمازدگی، آفتاب سوختگی، بادها و باران های شدید و جلوگیری از وی، کاهش تنش های محیطی و تبخیر آب، س
 .خسارات ناشی از آفات و پرندگان را از اهداف کالن اجرای این طرح برشمرد

استان برای اجرای آزمایشی انتخاب شده اند که مراحل نهایی  17وی اظهار داشت: برای اجرای طرح توسعه سایبان در باغ ها، 
و تصویب را پشت سر می گذارند و پیش بینی می شود اجرای آزمایشی و تحقیقاتی این طرح از اواخر امسال آغاز شود انتخاب . 

سال  2به گفته وی، این طرح تحقیقاتی با مشارکت موسسه تحقیقات بخش کشاورزی و دفتر طرح توسعه گلخانه های کشور در مدت 
 .اجرا می شود

هزار هکتار عنوان کرد و گفت 800میلیون و  2را بنی عامری سطح باغ های کشور  این سایبان ها برای تولید سبزی و صیفی  :

 .گلخانه ای به ویژه در مناطق جنوب کشور کاربرد دارد
 باغ های جدید االحداث باید زیر سایبان بروند **

رد و گفت: اگر این باغ ها به سمت هزار هکتار باغ اشاره ک 400مجری طرح توسعه گلخانه های کشور به اصالح و جوانسازی 
 .کشت متراکم بروند، باید از سایبان استفاده کنند

هزار هکتار از اراضی باغی در  700بنی عامری درباره خسارت های ناشی از تنش های محیطی به باغ ها نیز توضیح داد: سالیانه 
هزار میلیارد تومان است 01معرض آسیب های ناشی از تنش های محیطی هستند که خسارت ناشی از آن  . 

مجری طرح توسعه گلخانه های کشور یادآور شد: طراحی سایبان ها، تدوین دستور العمل فنی و اجرای آن توسط این دفتر انجام و در 
سال دوام دارد 10به استان ها ابالغ شد؛ جنس سایبان ها از پوشش پلیمری است و تا  96سال  . 

عمده ای از باغ ها زیر پوشش سایبان است و کشورهای اروپای شرقی همچون صربستان نیز در  وی ادامه داد: در ایتالیا بخش
 .باغات خود از سایبان استفاده می کنند

 1404هکتار گلخانه در کشور وجود دارد که طبق برنامه ریزی در افق چشم انداز  500هزار و  12به گزارش ایرنا، نزدیک به 
؛ این گلخانه ها به طور عمده در پنج قطب مهم تولید شامل استان تهران، اصفهان، یزد، جنوب کرمان و هزار هکتار برسد 48باید به 

 .هرمزگان احداث شده اند
باید به  1404میزان تولیدات محصوالت گلخانه های در کشور اکنون سه میلیون تن است که تا سال  میلییون تن تولیدات گلخانه  20

تولیدات به کشورهای هدف صادر شودای دست یابیم تا نیمی از  . 
 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
 

خبرگزاری فارس  – 12/8/1397تاریخ :   

میلیون دالر سازه و نهاده گلخانه ای صادر کرد  100ایران /٩٧هکتار گلخانه در سال  2٧٦3احداث   
٩٧هکتار گلخانه در سال  2٧٦3احداث  هکتار در  13۵٧ماهه نخست امسال  ٦هدفگذاری شده که از این میزان در  

  .مراحل نهایی ساخت قرار دارد
، مجهاد کشاورزیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت   

درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم و پیش  98حدود جری طرح توسعه گلخانه های کشور گفت: در شش ماهه امسال در احداث گلخانه ها 
درصد برنامه تا پایان سال محقق شود 100بینی می کنیم  . 

هزار هکتار گلخانه در کل کشور و به طور عمده در پنج قطب مهم تولید شامل  14تا کنون نزدیک به  :ولی اله بنی عامری افزود

اث شده استاستان تهران، اصفهان، یزد، جنوب کرمان و هرمزگان احد . 
هزار هکتار در حال بهره برداری است 12هزار هکتار گلخانه،  14وی در عین حال تصریح کرد که از  . 

ماه طول می کشد که گلخانه ها به بهره برداری برسند، اظهار داشت: با  12تا  ۶بنی عامری با بیان این که پس از عملیات احداث، 
هزار تن به محصوالت گلخانه ای تنها در گروه سبزیجات و صیفی  ۶00برآورد می کنیم  هکتار گلخانه 27۶3احداث و راه اندازی 

 .جات اضافه شود
هزار میلیارد لایر سرمایه نیاز دارد که  8هکتار گلخانه نیز گفت: احداث این سطح از گلخانه به  27۶3وی درباره اعتبارات ساخت 

اختیار متقاضیان قرار می گیرد و نیمی دیگر آورده بخش خصوصی است نزدیک به نیمی از این سرمایه به صورت تسهیالت در . 
مجری طرح توسعه گلخانه های کشور درباره اشتغالزایی در حوزه گلخانه ها اذعان داشت: به طور متوسط با احداث هر هکتار 

شوندنفر مشغول به کار می 12تا  8گلخانه  . 
 20تولید  1404میلیون تن اعالم و تصریح کرد: برای سال  3ر را در حال حاضر های در کشووی میزان تولیدات محصوالت گلخانه

 .میلیون تن محصوالت گلخانه ای را هدفگذاری کرده ایم
باید صادر شود 1404میلیون تن در سال  10درصد این تولید به میزان  ۵0بنی عامری افزود:  . 

کشورهای همسایه و آسیای میانه برای صادرات محصوالت گلخانه ای میلیون نفری در  ۶00وی با اشاره به این که بازار هدف 
میلیارد دالر واردات  10داریم، اظهار داشت: روسیه مهمترین و بزرگترین بازار محصوالت گلخانه ای است و این کشور ساالنه 

 .سبزی و صیفی جات گلخانه ای دارد
و بازارهای هدف شامل بسته بندی و سایز، نبود اطالعات و شناخت کافی بنی عامری، نبود شناخت کافی از ویژگی های بازار تقاضا 

از قوانین و مقررات کشورهای هدف از جمله در زمینه عوارض، قرنطینه و گمرک و همچنین مساله حمل و نقل را از چالش های 
 .مهم صادرات محصوالت گلخانه ای ایران دانست
گاه کامیون کانتینر یخچال دار برای صادرات سبزی و صیفی جات گلخانه ای نیاز وی ادامه داد: در حال حاضر به یک هزار دست

 .داریم
پایانه صادراتی در کشور پیش بینی شده که  10مجری طرح توسعه گلخانه های کشور درباره پایانه های صادراتی گفت: بیش از 

 .چهار مورد آن در حال ساخت است
امل پایانه صادراتی گل و گیاه احمدآباد مستوفی و پایانه صادراتی سبزی و میوه در شهرستان وی افزود: دو مورد از این پایانه ها ش

 .آمل تا پایان امسال به بهره برداری می رسد
 .بنی عامری ادامه داد: در این پایانه استانداردهای بسته بندی، نگهداری، پیش سرمایش رعایت خواهد شد

اخت و ساز گلخانه ها، اظهار داشت: تحریم ها مانع توسعه کار احداث نمی شود، اما هزینه ها وی درباره تاثیر تحریم ها بر روند س
 .را افزایش می دهد

درصد لوازم و تجهیزات گلخانه ای در داخل کشور تولید می شود، تصریح  90مجری طرح توسعه گلخانه های کشور با بیان این که 
 .کرد: تولید داخلی بذر هیبرید سبزیجات گلخانه ای که بخشی از آن وارداتی است باید افزایش یابد

گلخانه ها  میلیون دالر صادرات سازه ها و نهاده های مصرفی 100وی گفت: ظرف دو سال اخیر با آغاز طرح توسعه گلخانه ها، 
 .شامل پوشش پالستیکی، انواع تجهیزات مثل بخاری ها، سیستم های اتوماسیون و دانش فنی داشتیم که این روند رو به افزایش است

 
 لینک خبر 
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 برنج
فود پرس  – 13/8/1397تاریخ :   

٩٧-٩8قیمت پیشنهادی خرید تضمینی انواع برنج برای سال زراعی   

را برای   97-98وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی انواع برنج برای سال زراعی  –< اقتصاد غذا کشاورزی
 تصویب در شورای اقتصاد اعالم کرد.
، وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی برنج گروه یک )فجر، خزر، کشوری، «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

لایر، قیمت خرید تضمینی برنج  45274درصد افزایش نسبت به قیمت سال قبل،  18با   97-98ای سال زراعی شیرودی و...( بر
لایر و قیمت خرید تضمینی برنج گروه سه )ندا،  40344درصد افزایش نسبت به سال گذشته  17گروه دو )سپیدرود و گوهر( با 

 لایر اعالم کرد. 33191ال گذشته درصد افزایش نسبت به س 16را با   کوهسار، دانیال و...(
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 برنج 
 

ایرنا  – 14/8/1397تاریخ :   

 برنج جدید به شالیزارهای شمال کشور می آید

گیالن، کمتر از یک هفته پس از مصوبه هیات دولت در محدود کردن کشت برنج به استان های مازندران و 

مسئوالن حوزه کشاورزی مازندران اعالم کرده اند که امسال رقم جدید برنج پرمحصول کیفی را وارد 

 .شالیزارهای استان می کنند

به گزارش خبرنگار ایرنا، هیات دولت هفته پیش تصویب کرد که با توجه به محدودیت های منابع آبی در حوضه های آبریز، کشت 
های گیالن و مازندران با محدودیت رو به رو شودبرنج در خارج از استان  . 

دلیل اجرای این سیاست وجود منابع آب تامینی برای تولید برنج به عنوان محصول آب بر در این دو استان شمالی کشور در مقایسه با 
کشور فقط در استانهای سایر استان ها عنوان شد و به همین دلیل ،برنامه وزارت جهاد کشاورزی اختصاصی کردن کاشت برنج در 

 .مازندران و گیالن است
معاون موسسه تحقیقات برنج کشور مستقر در آمل روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت که توزیع بذر اصالح شده و پرمحصول مهم 

 .ترین پیش نیاز اختصاصی کردن کشت برنج در دو استان شمالی است
ماندهی واردات هم سبب می شود تا کشت ارقام کیفی پر محصول برنج با موفقیت رحمان عرفانی افزود: توسعه مکانیزاسیون و سا

 .همراه شود
در دستور کار قرار گرفت  60کشت ارقام پرمحصول برنج با هدف دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول راهبردی از دهه 

انجامید ولی به علت آماده نبودن زیرساخت ها و عدم معرفی ارقام مناسب به شکست . 
در شالیزارهای مازندران مهم ترین دلیل شکست این طرح بود که در عین حال  3و آمل  2کشت ارقام پرمحصول نامناسب مانند آمل 

  .سبب بدنامی ارقام پرمحصول نزد افکار عمومی شالیکاران و همچنین مصرف کنندگان شد
رفی و کشت آنها مورد ترغیب قرار گرفت، ولی آمارهای رسمی نشان اگر چه بعدها ارقام کیفی پرمحصول به کشاورزان شالیکار مع

هزار هکتار از شالیزارهای مازندران و گیالن برنج ارقام پرمحصول کشتب می شود 60می دهد در حال حاضر تنها در حدود  . 
و استان به کشت برنج پرمحصول هزار هکتار از شالیزارهای این د 255این در حالی است که قرار بود تا پایان برنامه ششم دستکم 

 .اختصاص یابد
 تیسا '، رقم جدید برنج شمال  ' **

معاون موسسه تحقیقات برنج کشور مستقر با اعالم این که راهبرد وزارت جهادکشاورزی برای خوداتکایی کشور به محصول برنج 
توار است، گفت: همسو با این رویکرد موسسه داخلی بر محور باال بردن بهره وری مصرف آب و افزایش بازده تولید در سطح اس

 .تحقیقات در صدد معرفی ارقام کیفی پرمحصول متناسب با شرائط جدید اقلیمی شمال کشور است
وی اضافه کرد: در یک دهه اخیر چندین رقم پرمحصول کیفی در موسسه تحقیقات برنج کشور به کشاورزان معرفی شد، اما به دلیل 

خرید تضمینی با قیمت مناسب و عدم پرداخت بموقع مطالبات شالیکاران سطح کشت ارقام پرمحصول تا سال  واردات بی رویه، نبود
درصد کاهش یافت 90تا  92 . 

به عوان رقم های کیفی پر محصول برنج اشاره کرد و بیان داشت: در سال زراعی  ' وی به وجود ارقام ' شیرودی ' ، ' فجر ' و ' ندا

' به عنوان یک رقم کیفی پرمحصول برای کشت رونمایی می شودجاری هم رقم ' تیسا  . 
تن شلتوک در هکتار،  9معاون موسسه تحقیقات برنج کشور توضیح داد: این رقم مقاوم به آفات ، کم آب بر ، دارای عملکرد هشت تا 

 .خوابیدگی ( است ) پا کوتاه و مقاوم در مقابل ورس شدن
صول برنج در مازندران مانند طارم حدود پنج تن در هکتار استمیانگین عملکرد ارقام کیفی کم مح . 

عرفانی با بیان این که امسال سه تن از بذر اصالح شده رقم تیسا بین شالیکاران مازندران توزیع می شود، اظهار داشت: این رقم بر 
ز آنها تالش شده تا عطر ، طعم و کیفیت پخت طارم ' و ' بهنام ' است که در فرایند رگه گیری ا 'گرفته از بذر ارقام محلی و بومی

 .ارقام کیفی کم محصول را با خود داشته باشد
 .طارم رقم کم محصول بومی مازندران و بهنام نیز رقم پرمحصول محسوب می شود

و متناسب با این مسئول تاکید کرد: از آنجایی که کیفیت ارقام پر محصول شیرودی و فجر و تیسا نزدیک به رقم بومی طارم محلی 
  .ذائقه مردم است و قیمت آن نیز به نسبت کمتر خواهد بود، بازار خرید و فروش آن نیز همواره وجود خواهد داشت

این کارشناسی ارشد در بخش تولید برنج در عین حال از ارقام کیفی پرمحصول تنها به عنوان یک فاکتور مهم در اختصاصی کردن 
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انیزاسیون در کشت شالی هم باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد اگر چه با توجه به رویکرد مک :کشت برنج یاد و تاکید کرد

 .حمایتی دولت تدبیر و امید در چند سال اخیر تسهیالت مکانیزاسیون قابل توجهی به کشاورزان پرداخت شده است
درصد از شالیزارهای استان به صورت  30اکار بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی مازندران، امسال با ورود دستگاههای نش

درصد از شالیزارها به صورت مکانیزه بوده است 95مکانیزه نشاء کاری و همچنین با ورود کمباین های مخصوص درو شالی تا  . 
 عرفانی همچنین یکی دیگر از عوامل مهم گسترش کشت ارقام پرمحصول برای رسیدن به طرح خود اتکایی برنج را نظارت و

خوشبختانه امروز که دولت دوازدهم مصوبه اختصاصی شدن کشت برنج در مازندران و  :ساماندهی بر واردات عنوان کرد و گفت

درصد کاهش یافت60گیالن را اعالم کرده است، واردات برنج نسبت به دولت های گذشته حدود  . 
میلیون تن در سال بود که این واردات بر اساس اعالم  2پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم میزان واردات برنج به کشور حدود 

هزار تن رسید 750رسمی وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته به حدود  . 
معاون موسسه تحقیقات برنج کشور مستقر در مازندران اجرای طرح تسطیح یکپارچه سازی زمین های شالیزاری و آبیاری تناوبی را 

ی رسیدن به اهداف گسترش کشت ارقام پرمحصول و خود اتکایی برنج برشمردهم از دیگر راهکار های مهم برا . 
هزار هکتار شالیزار دارند که ساالنه بیش از یک  480بر پایه آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، استان های گیالن و مازندران حدود 

هزار تن برنج سفید از آنها برداشت می شود 650میلیون و  . 
درصد نیاز برنج کشور را تامین می کند42ان با تولید حدود یک میلیون تن برنج سفید ، در حال حاضر مازندر .  
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 پسته
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 پنبه

 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 8/8/1397تاریخ : 

درصدی سطح زیر کشت پنبه در سال جاری  ۵هزارتن می رسد/کاهش  ۵0تولید طالی سفید به   

پنبه در کارخانه های پنبه پاک کنی مجاز تولید شودهزارتن  ۵0یک مقام مسئول گفت: امسال پیش بینی می شود  .  
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه در گفت و گو با خبرنگار

هزار هکتار سال  7۵درصدی سطح زیر کشت پنبه خبر داد و گفت: سطح زیر کشت پنبه از  ۵تا  4، از کاهش گاران جوانخبرن
هزار هکتار در سال جاری رسید 70گذشته به دلیل محدودیت منابع آبی و عدم صرفه اقتصادی تولید به  . 

هزار و  ۶نبه به کارخانه های پنبه پاک کنی تحویل داده شد که تن وش پ 700هزار و  9وی افزود: براساس آخرین آمار تا پایان مهر 
تن آن مربوط به استان گلستات و مابقی اردبیل و خراسان بوده است 100 . 

هزارتن پنبه تولید کردیم که امسال به دلیل آفت کرم غوزه،عملکرد تا  24تا  23کاویانی ادامه داد: سال گذشته در چنین تاریخی 
 .حدودی در مزارع کاهش یافته است که انتظار می رود با افزایش عملکرد در استان اردبیل و فارس،این عقب ماندگی جبران شود

آبان پیک برداشت در استان های سمنان، فارس و  از اواسط :وی با اشاره به اینکه برداشت پنبه تا اواخر دی ماه ادامه دارد،ییان کرد

 .خوزستان آغاز می شود
هزارتن پنبه در کارخانه های پنبه پاک کنی مجاز تولید شود که این رقم به دلیل کاهش  ۵0به گفته وی امسال پیش بینی می شود که 

درصد کاهش یافته است ۵تا  4سطح زیر کشت نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 
م مسئول با اشاره به دالیل کاهش سطح زیر کشت پنبه بیان کرد: محدودیت منابع آبی و خشکسالی های پی در پی ، موجب شد این مقا

 .تا کشاورزان از کشت پنبه به دلیل آب بر بودن و عدم صرفه اقتصادی به کشت دیگر محصوالت روند
هزار هکتار بود که اقتصادی نبودن تولید موجب شد تا بیش از  180وی ادامه داد: در گذشته سطح زیر کشت پنبه در استان گلستان 

هزار هکتار از اراضی به شالی اختصاص یابد 100 . 
تن پنبه وارد شد  ۵00هزار و  31مدیر عامل صندوق پنبه درباره آخرین وضعیت واردات پنبه بیان کرد: در شش ماهه ابتدای سال 

تن دیگر پنبه مورد نیاز صنایع نساجی وارد خواهد شد ۵00هزار و  31سال  که اگر شرایط واردات مناسب باشد، تا پایان . 
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان خوداتکایی در تولید پنبه و بی نیازی از واردات وجود دارد، گفت: قبل از انقالب نه تنها از 

کشور صادر می کردیم 21به  هزار تن پنبه تولیدی استان گلستان را 100واردات بی نیاز بودیم بلکه  . 
هزارتن پنبه در کشور تولید می شد که هم اکنون به دلیل تنوع کشت ، نیاز به سایر  3۵0کاویانی ادامه داد: در سنوات گذشته 

 .محصوالت کشاورزی،محدودیت منابع آبی و اختصاص بخشی از مزارع به کشت کلزا مقدار تولید کاهش یافته است
پایان با اشاره به اینکه قبل از انقالب کشت کلزا نداشتیم، تصریح کرد: با توجه به اختصاص بخشی از اراضی به مسئول در این مقام

کشت کلزا و نیاز صنایع نساجی به پنبه انتظار می رود که با سیاست معتدل بتوانیم نیاز کشور را تامین کنیم و از خروج ارز 
 .جلوگیری کنیم
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 تامین منابع مالی

 
 

ایرنا  – 10/8/1397تاریخ :   

افزایش داددولت سقف وام بالعوض طرحهای آبیاری نوین را   

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسالمی گفت -ایرنا  -کرمان  دولت به منظور حمایت از  :

کشاورزان و مدیریت صحیح منابع آب زیرزمینی میزان تسهیالت بالعوض اجرای سامانه آبیاری نوین در هر 

ال زارعی جاری افزایش دادمیلیون ریال سال قبل به یکصد میلیون ریال در س ٧0هکتار را از  . 

به گزارش ایرنا، احمد انارکی محمدی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان رفسنجان به معضل شدید خشکسالی و 
کمبود منابع آبی و نیز کاهش سفره آبهای زیرزمینی در این دو شهرستان اشاره کرد و افزود: برای حفظ کشاورزی چاره ای جز 

یح منابع موجود آب نیست که در این رابطه دولت به کمک کشاورزان آمده و قرار است امسال برای اجرای آبیاری نوین مدیریت صح
میلیون لایر وام بالعوض بدهد 100به هر هکتار   .  

ی به جهاد وی با اشاره به این اقدام مطلوب دولت ، از کشاورزان خواست که برای تجهیز کردن این اراضی به سیستم نوین آبیار
کشاورزی منطقه خودشان مراجعه کنند و کشاورزانی هم که اراضی فاقد سند دارند بدون داشتن سند نیز می توانند از این تسهیالت 

  .بهره مند شوند
هزار هکتار اراضی پسته بدون سند در رفسنجان و انار وجود دارد که از تلمبه های مجوزدار  40به گفته انارکی محمدی اینک 

یاری می شوندآب .  
خانه آب فاضالب شهری در رفسنجان اشاره و بیان کرد: بدلیل وجود بیش از حد  این نماینده مجلس همچنین به ضرورت ایجاد تصفیه

  .استاندارد آرسنیک در آب آشامیدنی رفسنجان تصفیه خانه مرکزی آب فاضالب شهری در این شهر ایجاد می شود
سط شرکت یزدی اجرا خواهد شد که در فاز اول درحال حاضر در حال انجام طرح مطالعاتی است که وی افزود: این تصفیه خانه تو

کشی در سطح شهر باید انجام شود کیلومتر کانال 710پس از اجرا و برای انتقال این آب  .  
ها بر روی  مستقیم گرفتاریامام جمعه رفسنجان هم در این نشست گفت : امسال سال سختی برای کشور و مردم ما بود زیرا فشار 

  .طبقات ضعیف جامعه است اما مردم در وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسالمی ثابت قدم هستند
پور اظهار داشت: با بیان اینکه در کشور ما کاال به وفور وجود دارد و در زمینه گندم به خودکفایی االسالم عباس رمضانی  حجت
ا احتکار کاال و یا براثر پاسخ ندادن بموقع مسئوالن قشر نیازمند و بی بضاعت متضرر می شوندایم تصریح کرد: گاهی برسیده .  

  . شهرستان رفسنجان به عنوان قطب تولید پسته ایران در یکصد کیلومتری شمال کرمان قرار گرفته است
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 تامین منابع مالی 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/8/1397تاریخ :   

 یک چهارم چای مصرفی تولید داخل است/پرداخت ٩4 درصد از مطالبات چایکاران 

سازمان چای گفت: امسال یک چهارم چای نیاز داخل در کشور تولید و مابقی از طریق واردات تامین می شودرئیس  .  
صنعت،تجارت و کشاورزیحبیب جهان ساز، رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

تن برگ  736هزار و  112، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی جاری اظهار کرد: امسال جوان
میلیارد تومان از چایکاران سراسر کشور خریداری شده است 220سبز چای با ارزش بالغ بر  . 

میلیون تومان از بهای برگ سبز  300میلیارد و  206البات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون درصد مط 94وی از پرداخت 
 .خریداری شده به چایکاران پرداخت شده است

 93.6میلیارد تومان مربوط به سهم دولت و  126.7جهان ساز ادامه داد: از مجموع ارزش ریالی برگ سبز خریداری شده حدود 

میلیارد تومان مابقی  14درصد سهم خود را به چایکاران پرداخت کرده است و  100کارخانه هاست که دولت میلیارد تومان سهم 
 .مطالبات مربوط به سهم کارخانه های چای سازی است که بتدریج به حساب تولیدکنندگان واریز خواهد شد

درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد 87درصدی تولید برگ سبز چای/ ۶بیشتر بخوانید: رشد   
تن چای خشک تولید شد که این میزان  366هزار و  25به گفته رئیس سازمان چای، امسال از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده 

درصد رشد داشته است 6ابه سال قبل نسبت به مدت مش . 
هزارتن اعالم کرد و افزود 105وی در پایان نیاز مصرف ساالنه چای خشک را  تن چای  366هزار و  25با توجه به تولید  :

 .خشک در سال جاری، یک چهارم نیاز داخل در کشور تولید و مابقی از طریق واردات تامین می شود
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 تخم مرغ
 

 ایرنا  – 14/8/1397تاریخ : 

هزار تومان کرد 20را  کاهش تولید، قیمت هر شانه تخم مرغ  
رییس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران امروز  -ایرنا -تهران ( تایی تخم مرغ را برای  30دوشنبه( قیمت هر شانه 

هزار تومان اعالم کرد و گفت: کاهش تولید در صنعت مرغ تخم گذار موجب افزایش نرخ این محصول شده  20مصرف کنندگان 
 .است

« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: مطابق نرخ های اعالم شده، هر شانه دو کیلوگرمی تخم مرغ « انیمهدی یوسفخ

هزار تومان و هر عدد  20نزدیک   .تومان به فروش می رسد 750
ومان و ت 9300تومان، واحدهای صنفی عمده فروشی  8900وی توضیح داد: امروز هر کیلوگرم تخم مرغ در محل مرغداری ها 

هزار تومان به فروش رسید 10خرده فروشی ها  . 
  .یوسف خانی یادآوری کرد تخم مرغ مارک دار با چهار درصد افزایش نسبت به قیمت های اعالمی عرضه می شود

 
هزار تومان شد 11نرخ هر کیلوگرم گوشت مرغ  **  

 9800، کشتارگاه 9500ها هفت هزار، میدان بهمن  یوسفخانی تصریح کرد: امروز قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در محل مرغداری
هزار تومان بود 10و تحویل به واحد صنفی  . 

تومان قیمت دارد 900هزار و  10به گفته وی، گوشت مرغ برای مصرف کننده  . 
 افزایش قیمت ماهی در فصل پاییز  **

 62هزار تومان، حلوای سیاه را  65ر جنوب را رییس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران قیمت هر کیلوگرم ماهی شی
هزار تومان در خرده فروشی ها اعالم کرد 55هزار تومان و شیر نیزه ای را  . 

هزار تومان،  70هزار تومان، سرخو  95هزار تومان، راشگو جنوب  65هزار تومان، شوریده بندر  60به گفته وی، هامور جنوب 
هزار تومان قیمتگذاری شد 45شهری  هزار تومان و سنگسر 55سنگسر طالیی  . 

هزار تومان و آمور  24هزار تومان، قزل آال  37یوسف خانی افزود: همچنین هر کیلوگرم ماهی تیالپیا امروز در خرده فروشی ها 
 .هزار تومان بود 25 ()سفید پرورشی آزاد

هزار تومان به فروش می رسد 13دزفول  هزار تومان و آزاد 125هزار تومان، سالمون نروژی  23هر کیلوگرم کپور نیز  . 
میلیون و  2هزار تن تخم مرغ،  940به گزارش ایرنا، آمارها نشان می دهد هر سال  هزار تن گوشت مرغ و نزدیک یک  200

 .میلیون تن انواع محصوالت آبزی در کشور تولید می شود
عدد در سال است 191سرانه مصرف تخم مرغ در کشور  . 

گرم(، کلمبیا  600کیلو و  9گرم در سال اعالم شده که بیشتر از چین ) 400کیلو و  25سرانه مصرف گوشت مرغ در ایران بیش از 
گرم(، اندونزی )سه کیلو و  300کیلو و  2گرم(، هند ) 100کیلو و  18گرم(، اتحادیه اروپا ) 100کیلو و  24) گرم(، ژاپن  800

گرم( است 500کیلو و  15وبی )گرم( و کره جن 500کیلو و  16) . 
گرم اعالم شده اما براساس گزارش سازمان جهانی خواربار و کشاورزی  200کیلو و  19میانگین سرانه مصرف ماهی در جهان 
گرم است 200کیلو و  9ملل متحد )فائو( این میزان در ایران  . 
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 تخم مرغ 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 12/8/1397تاریخ :   

 بازار تخم مرغ متعادل است/دریافت نرخ های دلخواه برای حمل و نقل نهاده های دامی 

یک مقام مسئول گفت:با توجه به آنکه تولید تخم مرغ جوابگوی نیاز کشور است، از این رو مشکل خاصی در عرضه 

  .محصول وجود ندارد
ت و کشاورزیصنعت،تجاررضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

گفت: در شرایط کنونی بسیاری از تولید کنندگان حاضر نیستند که با نرخ نقل خبر داد و،از استمرار مشکالت حمل وخبرنگاران جوان
ا با مشکل روبرو کرده استمصوب بار را جابه جا کنند و این موضوع بسیاری از مرغداران ر . 

ماهی است که برخی مرغداران اقدام به خرید نهاده کرده اند، اما به سبب اعمال نرخ های دلخواه از سوی کامیون وی افزود: یک
نقل موفق به جابه جایی نشده اندداران و اختالالت حمل و . 

ی دامی بیان کرد: افزایش هزینه های حمل و نقل و اخذ قیمت های ترکاشوند با اشاره به تاثیر مشکالت حمل و نقل بر قیمت نهاده ها
 .متفاوت باالتر از بارنامه بر قیمت تمام شده تاثیر بسزایی دارد

 بیشتر بخوانید: تداوم مشکالت حمل و نقل در صنعت طیور/مرغداران از یکدیگر دان قرض می کنند
این مقام مسئول از بازار متعادل تخم مرغ خبر داد و گفت: با توجه به آنکه تولید تخم مرغ جوابگوی نیاز کشور است، از این رو 

 .مشکل خاصی در عرضه محصول وجود ندارد
هزار تومان اعالم کرد و گفت: با وجود افزایش تقاضا در فصل پاییز،بازار  7تخم مرغ درب مرغداری را  نونی هر کیلووی نرخ ک

 . تخم مرغ متعادل است
میهن ادامه داد: با توجه به آنکه اختالالت حمل و نقل نگرانی هایی برای آینده تولید در بر داشته است،  مدیر عامل اتحادیه مرغداران

این رو انتظار می رود که مسئوالن هر چه سریع تر تمهیداتی برای این موضوع بیندیشنداز  . 
وی در پایان درباره آخرین وضعیت قیمت نهاده های دامی تصریح کرد: قیمت کنونی نهاده های دامی در بازار فاصله چندانی با 

 .سازمان حمایت ندارد
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 تولیدات باغی
 

 ایرنا  – 13/8/1397تاریخ : 

 فاصله باغ های کهنسال گردو تا راهکارهای نوین توسعه

باغ های گردو عرصه ای چندصدساله هستند که شکل سنتی دارند، باغ داران گردو نباید از  -ایرنا -سمنان

توسعه باغ ها با نگاه کارشناسی و رعایت اصول علمی غافل شوند چرا که این محصول اقتصادی در شرایط 

شی استخشکسالی کنونی، برای سودآوری نیازمند راهبردهای نوین علمی مبتنی بر تحقیقات پژوه . 

سالگی آغاز به باردادن می کند و تا چند صد سالگی عمر می  25تا  15به گزارش ایرنا، درخت گردو گونه ای است که حداقل از 
کند و نسل به نسل همپای آدمی بار گردو دارد، همین ویژگی شاید باغ داران گردو را دچار غفلت می کند، غفلت از اینکه با به 

ای نوین علمِی برآمده از پژوهش ها، می توان ثمره همین باغ ها را با یکدست کردن و برندسازی، تا چند کارگیری برخی راهکاره
  .برابر اقتصادی تر کرد

ویژگی دیرباردهی و عمر طوالنی، موقعیت درخت گردو را به عنوان محصولی راهبردی و دارای ارزش اقصادی ویژه از گونه 
باغ های وسیع ظرف چند سال و باردهی درختان زودهنگام را دارد متفاوت می کند و نگاه تخصصی  هایی مانند پسته که قابلیت ایجاد

  .علمی، کارشناسانه، سرمایه گذاری هدفمند و البته صبورانه تر را طلب می کند
نق اقتصادی مورد توسعه باغ های گردو با توجه به چندین ساله بودن این درختان می تواند به عنوان محصول و ابزاری برای رو

  .توجه قرار گیرد و این مهم با فرهنگ سازی و در نظر گرفتن بسته های تشویقی به منظور ایجاد انگیزه محقق خواهد شد
کارشناسان جانمایی مناسب در احداث باغ و استفاده از رقم های مناسبی که در تحقیقات و پژوهش های علمی شناسایی شده را در 

توسعه موفق باغ ها موثر عنوان می کنندافزایش برداشت و  .  
در ایجاد باغ گردو شرط اول شناسایی درست اقلیم مناسب برای این گونه گیاهی بادوام و در عین حال حساس است، اقلیم معتدل 

تهمراه با بارش های مالیم در دوره های مناسب و به دور از سرمای ناگهانی، بهترین شرایط اقلیمی برای درخت گردوس .  
در استان سمنان دامنه های جنوبی و کوهپایه ای رشته کوه های البرز که بیشتر در شمال شهرستان مهدیشهر و برخی نواحی شمالی 

  .شهرستان های شاهرود و میامی را شامل می شود، دارای این نوع شرایط اقلیمی است
شمال استان سمنان در داشتن محصول گردوی باکیفیت و  منطقه نمونه گردشگری بین المللی شهمیرزاد در شهرستان مهدیشهر در

هکتار به همت سرمایه گذاران  700دارای ارزش غذایی قابل توجه زبانزد کشور است و بزرگترین باغ گردوی جهان نیز در حدود 
  .بومی در این شهرستان در سال های گذشته ایجاد شد

و، برداشت یک دست این محصول است که این امر نیز به یک دست سازی به گفته صاحبنظران الزمه صادرات و تجاری سازی گرد
ارقام در قالب باغ های تجاری با بهره گیری از مکانیزاسیون و دانش روز وابسته است در حالی که اکنون گردوهای برداشت شده از 

  .ارقام های مختلف هستند
بهره برداران در این حوزه همانند دیگر کشورهای موفق جهان  برای توسعه بخش کشاورزی ضروریست دولت خدمات ویژه را برای

  .در حوزه گردوکاری در نظر بگیرد
تقویت تشکل گرایی، پرهیز از خرده مالکی، تقویت اقدام های ترویجی برای ترغیب مالکان باغ های گردو به منظور استفاده از روش 

ره گیری از ارقام دیرگل، پرمحصول و زودبارده با هدف در امان ماندن از ها و ارقام توصیه شده، ارائه نتیجه تحقیقات علمی و به
  .سرمای زودرس و استفاده از روش های نوین آبیاری، از توصیه های کارشناسان است

ن هزار تن گردو، چهارمین کشور تولید کننده ای 170میلیون درخت گردو در کشور وجود دارد و ایران با تولید ساالنه بیش از  20

  .محصول در جهان است اما در صادرات جایگاه بیست و دوم جهان را دارد
هزار هکتار آن به روش تحت فشار آبیاری می شود که از  14هزار هکتار باغ مثمر و غیرمثمر وجود دارد که  56در استان سمنان 

هکتار است 600ار و این میزان عملکرد باغ های گردو از آبیاری تحت فشار مطلوب بوده و در حدود یک هز .  
 787هکتار بارور و در حدود  228هزار و  2هکتار باغ گردو وجود دارد که از این میزان  6در این استان سمنان سه هزار و 

  .هکتار آن نهال است
 700ر و تولید محصول گردوی امسال استان سمنان در اثر سرمازدگی اواخر فروردین کاهش چشمگیر داشت و از پیش بینی پنج هزا

تن برداشت شد 72تنی فقط  .  
در کشور ایران، همدان از لحاظ عملکرد و کرمان به لحاظ سطح رتبه اول را دارند اما در شاخص سطح نسبت به عملکرد استان 
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  .سمنان وضعیت مطلوب دارد و در هر هکتار سه تن گردو از باغ های این استان برداشت می شود که نشان از عملکرد خوب است
)خبرگزاری جهوری اسالمی  » ایرنا( استان سمنان با توجه به ظرفیت این استان در کشت گردوی با کیفیت، میزگردی با عنوان 

با حضور مهدی قرائیان مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان، طاهره پروانه عضو هیات علمی مرکز « توسعه کشت گردو
دار و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی مهدیشهر و محمود مومنی عضو شرکت کشت تحقیقات کشاورزی استان، حسین معینی باغ

  .و صنعت شهمیرزاد برگزار کرد
 توسعه باغ های گردو نیازمند نگاه کارشناسی **

باغدار و دبیر اجرایی نظام صنفی کشارزی مهدیشهر گفت: کشت گردو در شهمیرزاد از توابع مهدی شهر سمنان سابقه دیرینه 
یخی دارد و درختان یک هزار ساله در این مناطق گواه بر این گفته استتار .  

دچار خسارت های زیادی شدند 97معینی افزود: درختان گردو در اثر سرمازدگی سال گذشته و یخبندان در بهار  .  
درصد دیگر  50 درصد محصول برداشت شده سهم دارد و 50وی ادامه داد: مالک درخت گردو در هنگام برداشت، تنها در 

  .محصول صرف هزینه کارگر برای مراحل چیدن، پوست کندن و خشک کردن گردو و رساندن به بازار می شود
معینی گفت: محصول درختان گردو در مناطق سردسیر و خوش آب و هوا دارای کیفیت بیشتر است ولی به دلیل سرمازدگی بهره 

  .برداران در این مناطق دچار مشکل هستند
هکتار در شهمیرزاد در سال  700شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد نیز گفت: بزرگترین باغ گردوی جهان با وسعتی در حدود  عضو

  .های قبل احداث شد
مومنی افزود: هدف از احداث این باغ بزرگ داشتن سهم چشمگیر در تولید گردوی کشور و جهان بود، اما به دلیل شتاب زدگی در 

ری از مسایل کارشناسی مد نظر قرار نگرفت و به همین دلیل اکنون برداشت این محصول چشمگیر نیستزمان ایجاد باغ بسیا .  
ماه به اصرار و دستور مدیر کل منابع طبیعی وقت با  6هکتاری بدون نظر کارشناسی ظرف مدت  700وی اظهار داشت: این باغ 

ه احداث شدو چهار لیتر بر ثانی 2حلقه چاه با دبی های  2تامین آب از  .  
مومنی، فقدان پیش بینی برای تامین منابع آبی، فقدان مطالعه خاک شناسی، فقدان انجام کارهای تحقیقاتی، سلیقه ای عمل کردن مدیران 

  .و سیاست گذاری های اشتباه را از چالش های بزرگ توسعه بزرگترین باغ گردوی جهان در چند سال گذشته برشمرد
میلیون متر مکعب برای  2برای بهبود وضعیت بزرگترین باغ گردوی جهان سه مخزن ذخیره آب به ظرفیت وی یادآور شد: اکنون 

  .تامین آب درختان گردو ساخته شده است
  .به گفته وی با کمک و آموزش جهاد کشاورزی وضعیت باغ گردو در شهمیرزاد رو به بهبود است

ره افت محصول گردوی امسال به خاطر سرمازدگی بها **  
هکتار باغ گردو وجود  600مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در ادامه میزگرد گفت: در این استان سه هزار و 

هزار و  2دارد که از این میزان  هکتار نهال است 787هکتار باغ ها بارور و  228 .  
دو از باغ های گردو این استان وجود داشت اما به دلیل تن گر 637امسال انتظار برداشت پنج هزار و  :قرائیان تصریح کرد

تن محصول  72تن محصول از بین رفته و تنها  565سرمازدگی کم سابقه در چند صد سال گذشته در بهار امسال، پنج هزار و 
  .برداشت شده است

رختان پیوندی و دیر گل ده نیز در به گفته وی سرمازدگی خسارت های زیادی به باغ های گردوی این استان وارد کرده و حتی د
  .برابر سرمازدگی امسال تاب نیاوردند

قرائیان خاطر نشان کرد: اصالح رقم و استفاده از ارقام دیر گل در باغ های گردو نقش مهمی در مقابله با سرمازدگی دارد چرا که 
روز، سرمای بهاره سپری می شود 20روز با تاخیر به مرحله گل دهی می رسند که در همین مدت  20ارقام دیرگل  .  

 ضرورت به کارگیری روش های نوین توسعه در گردوکاری **
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: توسعه ارقام پیوندی، اصالح ارقام موجود و سرشاخه کاری 

  .از برنامه های جهاد کشاورزی برای توسعه اصولی باغ های گردو است
روانه گفت: برای احداث یک باغ خوب باید جانمایی درست انجام شود و در قدم بعدی در کاشت نهال، ارقام و ژنوتیپ های برتر ، پ

  .مناسب و مقاوم به سرما استفاده شود
وانند با مطالعه پروانه افزود: ارقام و ژنوتیپ های برتر نهال گردو به شکل کتاب در این استان جمع آوری شده و بهره برداران می ت

  .این کتاب در توسعه باغ های گردو موفق باشند
وی اظهار داشت: تعداد گونه های با ژنوتیپ برتر ثبت شده بسیار کم است و ضروریست در این زمینه به منظور افزایش بهره وری 

  .مدنظر قرار گیرد
 درختان چندصدساله گردوی سمنان منبع خزانه ژنتیکی **
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مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان اضافه کرد: درختان گردو چند صد ساله در استان سمنان که بذرکاشت عضو هیات علمی 
هستند منبع خوب خزانه ژنتیکی محسوب می شوند و می توان از این ظرفیت برای کاشت گونه های مقاوم به سرما و متناسب با آب 

  .و هوای منطقه استفاده کرد
سالگی به باال به مرحله باردهی می نشینند و از این منظر گردو، محصولی دارای  25تا  15ان گردو بین پروانه تصریح کرد: درخت

  .صرفه اقتصادی دیرهنگام است
وی با تاکید بر این که برای افزایش بهره وری باید از علم و فناوری روز استفاده کرد افزود: اگر باغ های گردو به صورت تجاری 

اشین آالت و فناوری روز بهره گرفته شود به طور یقین گردو محصولی مقرون به صرفه و راهبردی استاحداث شود و از م .  
وی ادامه داد: در کشورهای دیگر با رعایت فاصله استاندارد بین نهال ها، هرس به موقع درختان و نگه داشتن قد درختان در اندازه 

به صورت مکانیزاسیون انجام می شود لذا ضروریست این روش در کشور نیز ای استاندارد تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت 
  .مد نظر بهره برداران برای افزایش بهره وری قرار بگیرد

  .پروانه تصریح کرد: کاشت رقم و ژنوتیپ متناسب با آب و هوای منطقه راهکار مقابله با سرمازدگی است
شهر نیز گفت: سرمازدگی در بهار امسال به قدری شدید بوده که تمامی گونه ها و باغدار و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی مهدی

  .ژنوتیپ های برتر کاشته شده و درختان چندصد ساله را تحت تاثیر قرار داده است
 مکانیزاسیون میان ُبری برای توسعه باغ های گردو  **

نه و الگوی کشت متناسب با آب و هوای منطقه یک اصل است که مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت: انتخاب گو
  .باید مد نظر بهره برداران قرار بگیرد

قرائیان افزود: جهان برای کاهش هزینه برداشت به سمت مکانیزاسیون پیش رفته و در کشور نیز این راهبرد مهم برای افزایش بهره 
  .وری باید مد نظر قرار گیرد

کشاورزی تسهیالت ویژه برای مکانیزاسیون در نظر گرفته و بهره برداران می توانند از این ظرفیت برای  وی ادامه داد: جهاد
  .افززایش بهره وری در باغ ها استفاده کنند

  .به گفته قرائیان دستگاه های مولد باد، اتو پالر باغی و دستگاه ضد تگرگ از دستگاه های موثر در مقابله با سرمازدگی است
تغذیه درختان قبل، حین و بعد از سرما زدگی را اقدام های ضروری برای جلوگیری از آسیب رسیدن به درختان از سرما زدگی وی 

  .عنوان کرد
 خال آموزش گردوکاران **

ی مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت: اکنون بین کشاورز و جهاد کشاورزی فاصله وجود دارد و همچنین بسیار
از کشاورزان در کالس های آموزشی و ترویجی مانند سرشاخه کاری به منظور افزایش بهره وری باغ آموزش دیدند اما بعد از 

  .آموزش این روش ها اجرا نشد
قرائیان تصریح کرد: در کنار آموزش، ترغیب و فرهنگ سازی نقش مهمی در توسعه اصولی باغ ها دارد و آموزش زمانی اثر بخش 

ه بهره برداران راغب بوده و پای کار باشنداست ک .  
عضو شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد نیز در ادامه تاکید کرد: نقش آموزش به بهره برداران در کاهش خسارت و افزایش بازدهی 

  .بسیار مهم است اما اکنون آموزش به بهره برداران کافی نیست
 یک دست بودن گردو تنها شرط تجاری سازی  **

یات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان در ادامه میزگرد ایرنا گفت: محصول با کیفیت که در بازار جهانی حرفی عضو ه
  .برای گفتن داشته باشد باید یک دست و شناخته شده باشد

قی و توجیهی پروانه افزود: اکنون محصول گردوی استان سمنان یک دست نیست و الزم است با در نظرگرفتن راهکارهای تشوی
  .برای کشاورزان، زمینه کشت محصول با کیفیت و یک دست فراهم شود

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی سمنان نیز گفت: طبقاتی بودن و کوچک بودن اراضی کشاورزی عامل مانع توسعه باغ های گردو 
  .است

امل جذب سرمایه گذار است و کوچک بودن اراضی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز معتقد است سود ع
کشاورزی، خشکسالی، کاهش بارندگی و تنش آبی در این استان موجب شده سرمایه گذاران تمایل چندانی برای ورود به این حوزه 

  .نداشته باشند
 قیمت داخلی مناسب عامل بی رغبتی برای صادرات گردو  **

تان سمنان ادامه داد: گردو در مرزهای کشور با قیمت ارزان فروخته می شود و همین مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اس
موضوع توجیه اقتصادی صادرات محصول را کم می کند اما با یکدست کردن ارقام گردو های برداشتی می توان زمینه صادرات با 

  .قیمت مناسب را فراهم کرد
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شاخص  2ل سالم و با کیفیت در جهان حرفی برای گفتن دارد و اگر بر روی این قرائیان اظهار داشت: گردوی کشور از لحاظ محصو
  .سرمایه گذاری شود می توان در صادرات حرفی برای گفتن داشت

وی تصریح کرد: گردوی کشور به آسیای میانه و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود اما افزایش کیفیت باید بیش از پیش مد 
قرار بگیرد نظر بهره برداران .  

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان رعایت فاصله مناسب، تجاری سازی رقم های کشت شده، تغذیه درست برای 
درختان، آموزش به بهره برداران در استفاده روش های نوین آبیاری و مکانیزاسیون را از راهکارهای توسعه اصولی باغ های گردو 

  .و تجاری سازی برشمرد
وی خاطر نشان کرد: گردوی کشور از لحاظ تولید رتبه چهارم و از لحاظ سطح رتبه سوم را در جهان دارد اما به دلیل یکدست نبودن 

  .محصول، جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است
گرفتن مشوق های صادراتی قرائیان یادآور شد: سمنان در ایجاد باغ های پیوندی از استان های پیشرو در کشور است و با در نظر 

  .می توان با تولید این محصول به صورت تجاری سود آوری ایجاد کرد
 موانع توسعه باغ های گردو **

باغدار و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی مهدیشهر گفت: کویر خزنده است و اکنون آثار کویر به ارتفاعات شهرستان مهدیشهر 
کویر باید تدابیری ویژه در نظر گرفته شود کشیده شده است و برای مقابله با .  

  .معینی افزود: تنش آبی از آثار پیشروی کویر است و با توجه به کم آبی، رغبت به کشاورزی کم شده است
برداشت های غیر مجاز و خشکسالی میزان  :وی وجود حلقه های چاه آب غیر مجاز را تیشه ای بر ریشه منابع آبی دانست و گفت

ها را به شدت کاهش داده و کشاورزی را با چالش مواجه کرده است آب قنات .  
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان نیز در ادامه گفت: باغ های گردو با مشکل خرده مالکی مواجهه است و 

راضی، مانعی در توسعه کوچک بودن اراضی، عرصه را برای توسعه باغ های گردو تنگ کرده و شیب دار بودن و محدودیت ا
  .است

برای ترغیب کشاورزان به نهال کاری باید اقدام های تشویقی در نظر گرفت و تا جای ممکن زمینه کاشت فراهم  :پروانه ادامه داد
  .شود و نگهداری را به کشاورزان واگذار کرد

شود و سرشاخه کاری نیازمند تکنیک  وی اظهار داشت: سرشاخه کاری موجب افزایش کیفیت محصول و افزایش بهره وری می
  .خاص در پیوند زدن بوده و تعداد پیوند زننده ماهر در کشور محدود است

پروانه یادآور شد: سمنان در کشور از استان های دارای ژنوتیپ برتر به شمار می رود و به تازگی تحقیقاتی درباره گونه مختلف 
که نتیجه این تحقیقات کسب و تدوین دانش بومی است متناسب با محیط تحقیقاتی در حال انجام است .  

وی در نظر گرفتن نهال یارانه دار، آبیاری تحت فشار و تخصیص یارانه ویژه به این بخش را از راهکار های توسعه باغ های گردو 
  .عنوان کرد

ش آفت هستند و مشکالت زیادی را برای باغدار و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی مهدیشهر نیز گفت: خانه باغ ها کانون پرور
  .باغ های گردو ایجاد کردند

معینی افزود: در استان سمنان درختان گردو به صورت باغچه ای هستند و باغ گردو به تعداد اندک وجود دارد و همین موضوع 
آفت های دیگر گریبان گیر درختان موجب شده تا سم پاشی در زمان مناسب و هماهنگ در منطقه انجام نشود و کرم خراط و بسیاری 

  .گردو شود
  .عضو شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد نیز گفت: دولت باید برای تداوم حیات کشاورزی برای این بخش اعتبار ویژه در نظر بگیرد

هره بردار امکان مومنی افزود: قانون در اعطای تسهیالت و یارانه به بخش کشاورزی باید مورد بازنگری قرار بگیرد در قانون هر ب
سال ماشین آالت مکانیزاسیون فرسوده می شود و نیازمند  20استفاده یکبار از یارانه دولتی دارد اما باید در نظر گرفت بعد از 

 جایگزینی هستند
 

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 

 تاریخ : 1397/8/9 – ایرنا 

 زنگ خطر برای زرشک ایران

هکتار از باغات زرشک خراسان جنوبی نخستین  ٩80هم اکنون « زنگ زرشک» بیماری  -ایرنا  -بیرجند 

تولید کننده زرشک ایران را آلوده کرده است با توجه به روند گسترش این بیماری، کنترل نکردن آن زنگ 

 .خطر جدی برای نابودی زرشک کشور است

درصد زرشک تولیدی 98هزار تن، 16هکتار باغ زرشک و تولید ساالنه  561هزار و  15نا، خراسان جنوبی با به گزارش ایر
  .کشور را در اختیار دارد

در برخی روستاهای شهرستان های زیرکوه و درمیان گزارش شد، از همان سال 1385آفت زنگ زرشک برای نخستین بار در سال 
هکتار از باغات شهرستان های درمیان،  980ن درختان یاقوت سرخ افتاده به طوری که هم اکنون های اولیه همانند خوره ای به جا

  .بیرجند و زیرکوه دچار این بیماری شده است
مدت، بر میزان قدرت پیشروی این های کوتاهساله و حتی افزایش ناگهانی رطوبت در بین درختان بر اثر بارندگی  19خشکسالی 

کشاورزان را نگران کرده استبیماری افزوده و  .  
بنابر نظر کارشناسان جهاد کشاورزی، مبارزه تلفیقی و همگانی تنها راهکار موثر در مبارزه زنگ زرشک است در برخی نقاط 

  .استان کشاورزان با عملیاتی کردن راهکارهای جهاد کشاورزی توانسته اند این بیماری را کنترل کنند
ورزی باید کشاورزان استان تالش خود را برای کنترل و نابودی کامل این بیماری ادامه دهند چرا که با به گفته مسئوالن جهاد کشا

  .غفلت و عدم مبارزه، این بیماری حرکت نابودکننده خود را ادامه خواهد داد
باغات در مناطق کوهستانی،  استفاده از روشهای تلفیقی و همگانی، استفاده منظم از سموم شیمیایی، قطع درختان آلوده، رفع حصار

تنظیم دوره آبیاری و رعایت بهداشت فردی باغات از راهکارهای کارشناسان جهاد کشاورزی برای نابودی و کنترل این بیماری 
  .است

 هکتار از باغات آلوده به زنگ زرشک  980**
در استان رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت:  15 هکتار باغ زرشک  561هزار و 

هکتار از باغات زرشک در شهرستان های درمیان، بیرجند و زیرکوه به بیماری زنگ زرشک آلوده هستند 980وجود دارد که  .  
غالمرضا قوسی افزود: بیماری زنگ زرشک در صورت بی توجهی کشاورزان به توصیه های کارشناسان، عدم سمپاشی به موقع و 

فاده بی رویه از سموم می تواند خسارت های جبران ناپذیری به محصول زرشک وارد کنداست .  
وی اضافه کرد: زنگ زرشک براساس قوانین سازمان حفظ نباتات جزو بیماری های خصوصی بوده و رسالت این سازمان ردیابی، 

بیماری بوده، اما با توجه به اقتصاد ضعیف بهره  پایش و هدایت، ارایه توصیه های فنی به کشاورزان و نظارت بر عملیات کنترل
  .برداران و استراتژیک بودن این محصول اقداماتی برای کنترل روند رو به گسترش این بیماری همه ساله در حال انجام است

در بین قوسی در خصوص روند گسترش این بیماری در استان گفت: خشکسالی های چندین ساله و حتی افزایش ناگهانی رطوبت 
درختان بر اثر بارندگی های کوتاه مدت، بر میزان قدرت پیشروی بیماری زنگ زرشک افزوده است، با تداوم خشکسالی درختان به 

  .مرور زمان ضعیف شده و قدرت خود را از دست می دهند و زمینه شیوع انواع آفات و بیماری ها در درختان فراهم می شود
هکتار از باغات آلوده استان انجام  335هکتار و مبارزه شیمیایی در سطح  400مکانیکی در سطح وی عنوان کرد: امسال مبارزه 

  .شده است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: رطوبت عامل گسترش این بیماری است به همین دلیل در دشت ها با کاهش 

شود میزان رطوبت و افزایش تهویه هوا زنگ زرشک کمتر مشاهده می .  
قوسی، پایش مستمر باغات زرشک، انجام طرح تحقیقاتی تاثیر سموم مختلف بر کنترل بیماری، ارائه آموزش های مختلف، توزیع 
سموم رایگان، تهیه طرح زنگ جارویی زرشک برای جذب بودجه، کنترل بیماری در مناطق آلوده و جلوگیری از گسترش آن به 

وانین قرنطینه ای را از اقدامات جهاد کشاورزی برای مبارزه و کنترل این بیماری ذکر کردسایر نقاط استان از طریق اعمال ق .  
 بیماری زنگ زرشک در حال گسترش **

هکتار از باغات این شهرستان را آلوده کرده است، سطح آلودگی این  230مدیر جهاد کشاورزی درمیان هم گفت: آفت زنگ زرشک 
ناشی از بارندگی ها در فصل بهار در حال افزایش استبیماری به دلیل افزایش رطوبت  .  

در روستاهای نوقند و خوان شهرستان مشاهده شد که به  1386وحید ضیائیان احمدی عنوان کرد: اولین بار این بیماری در سال 
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سرایت کرد مرور به دیگر نقاط درمیان به ویژه مناطق مستعد آلودگی از جمله مناطق کوهستانی با درصد رطوبت باال .  
وی بیان کرد: آفت زنگ زرشک بیماری گیاهی با عامل قارچی است، عالیم این آفت به صورت تاول هایی پشت برگ ها و نیز روی 
سطح برگ است که به مرور زمان و پیشرفت بیماری به رنگ زرد در می آید در مواردی تمام سطح برگ را پوشانده و باعث کاهش 

اخت و ساز مواد غذایی در گیاه می شودفتوسنتز گیاه و کاهش س .  
ضیائیان احمدی ادامه داد: از بیماری زنگ زرشک به عنوان یک بیماری قاره نورد یاد می شود چرا که به راحتی به وسیله باد، 

  .انسان و علف های هرز منتقل می شود
 رفتن رطوبت هوا، امسال این بیماری نسبت به سال های وی بیان کرد: با توجه به افزایش بارندگی های در فروردین ماه امسال و باال

  .گذشته شیوع بیشتری دارد
مدیر جهاد کشاورزی درمیان با بیان اینکه گسترش این آفت خسارت زیادی به باغداران درمیان وارد می کند، افزود: با توجه به 

رگاه های آموزشی زیادی برای زرشک کاران برگزار می پتانسیل باالی این بیماری در به خطر انداختن زرشک منطقه همه ساله کا
  .شود

 مبارزه همگانی و تلفیقی راهکار مهار بیماری **
ضیائیان احمدی با تاکید براینکه با مبارزه تلفیقی و همگانی به راحتی می توان این بیماری را از بین برد، گفت: در برخی روستاها 

نند و از طرفی بیشتر باغ های آلوده نیز اراضی کشاورزی رها شده، هستندهمه کشاورزان برای مبارزه اقدام نمی ک .  
روش مهم در مبارزه با زنگ زرشک ذکر کرد و افزود: کشاورزان باید هرساله  2وی هرس درختان آلوده و سم پاشی درختان را 

هندشاخه های آلوده را هرس کنند و سم پاشی و آبیاری درختان نیز به صورت منظم انجام د .  
مدیر جهاد کشاورزی درمیان، تنظیم دوره آبیاری درختان، رفع حصار باغات، جمع آوری علف های هرز را از دیگر راهکاری های 

  .مبارزه با این بیماری ذکر کرد
امین وی اظهار داشت: نیاز است برای مبارزه و نابودی این بیماری یک ردیف اعتباری در نظر گرفته شود تا هر ساله دغدغه ت

  .هزینه های تهیه سموم را نداشته باشیم
ضیائیان احمدی گفت: از آنجایی که این بیماری در فصل هایی از سال بر روی سایر گیاهان از جمله غالت و علف های هرز ساکن 

  .می شود، کشاورزان بهداشت باغات خود را جدی بگیرند و به صورت مرتب علف های هرز را جمع آوری کنند
ود: ساالنه سه هزار تن محصول زرشک در شهرستان برداشت می شود، درمیان سومین تولید کننده زرشک در خراسان وی افز

  .جنوبی است
 زنگ زرشک در زیرکوه کنترل شد  **

هکتار بود که با  500مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه هم گفت: سطح آلودگی بیماری زنگ زرشک در سال های گذشته در شهرستان 
کشاورزان و همراهی جهاد کشاورزی به تالش    .هکتار کاهش یافته است 300

جواد درویشی ادامه داد: روند آلودگی این بیماری در باغات شهرستان کنترل شده است، در صورت همکاری کشاورزان می توان به 
  .راحتی این بیماری را در سطح منطقه نابود کرد

لیتر سم رایگان برای مبارزه شیمیایی با این آفت بین کشاورزان  170اورزی شهرستان وی اظهار داشت: سال گذشته توسط جهاد کش
هکتار انجام شد و به صورت هفتگی نیز از باغات آلوده بازدید داشته ایم 350توزیع و هرس درختان آلوده در  .  

 نابودی زرشک بر اثر آفات، تگرگ و زنگ زرشک **
ن هم گفت: در چند سال گذشته زنگ زرشک خسارت های سنگینی به کشاورزان منطقه وارد یکی از زرشکاران منطقه قهستان درمیا

  .کرده، هر سال این آفت باغات بیشتری را درگیر می کند که این موضوع کشاورزان را نگران کرده است
م دسترنج کشاورزان را علیرضا رضایی افزود: عالوه بر زنگ زرشک در سال جاری انواع آفات از جمله پشه و وقوع تگرگ تما

  .نابود کرده و خسارت جبران ناپذیری بر روی دست کشاورزان گذاشته است
وی عنوان کرد: تاکنون جهاد کشاورزی شهرستان برای مبارزه با زنگ زرشک خدمات خوبی از جمله سم رایگان را در منطقه 

ی رود و همچنان روند افزایشی داردتوزیع کرده است اما در برخی مناطق زنگ زرشک با سم پاشی از بین نم .  
رضایی یادآور شد: هر ساله کشاورزان منطقه، درختان زرشک خود را بیمه می کنند اما صندوق بیمه جهاد کشاورزی علیرغم شیوع 

  .آفات و بیماری ها پاسخگو نیست
ن بیماری زیر پوشش بیمه قرار مدیر صندوق بیمه کشاورزی هم در خصوص پوشش بیمه ای زرشک به خبرنگار ایرنا گفت: ای

ندارد، برخی بیماری ها با مدیریت کشاورز قابل کنترل است و چون مساحت درگیر این بیماری محدود است می توان آن را کنترل 
ه جواد غنچه افزود: بیمه وقتی ورود می کند که دست باغدار کوتاه بوده و قدرت کنترل در برابر برخی عوامل طبیعی را نداشت کرد

 باشد در حالی که بیماری زنگ زرشک قابل کنترل است
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 .لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور
 

 فود پرس  – 12/8/1397تاریخ : 

ساز استها در صنعت مرغ مشکلتعدد تشکل  
وگوی دولت و بخش خصوصی با دستور کار مشکالت واحدهای مرغداری استان در محل اتاق گفت سی و ششمین نشست شورای

 .کرمانشاه برگزار شد
صنعت مرغ استان   هایکیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با اشاره به نابسامانی در تشکل

ها و حد و قوی در حوزه صنعت مرغ استان است که نمایندگانی از تولیدکننده، کشتارگاهگفت: اتاق کرمانشاه آماده ایجاد یک تشکل وا
 .سایر عوامل مرتبط با این صنعت در آن حضور داشته باشند

های فعال در زمینه صنعت مرغ که توانمندی کافی ندارند باعث شده واگذاری عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است، تعدد تشکل
ها دشوار شودین تشکلامور به ا . 

های رئیس اتاق کرمانشاه از مهمترین مشکالت مرغداران استان هم یاد کرد و گفت: یکی از این مشکالت عدم توزیع عادالنه نهاده
هایی در این زمینه وجود دارددامی است که گالیه . 

ای از سوی ان صورت گیرد تا برخوردهای سلیقهوی اظهار کرد: به عالوه باید نظارت بیشتری بر رابطه بین کشتارگاه و مرغدار
ها صورت نگیردکشتارگاه . 

جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان کرمانشاه که پنج  36رئیس اتاق کرمانشاه همچنین با اشاره به برگزاری 
ت مصوبات و برگزاری جلسات باید جلسه آن در سال جاری بوده، افزود: از نظر کیفیت مصوبات وضعیت خوبی داریم، اما کمی

 .بیشتر شود و تقویم زمانی مشخصی در این زمینه داشته باشیم
 فروش مرغ زنده چند برابر شهرهای دیگر

ها استاستاندار کرمانشاه گفت: فروش مرغ زنده در کرمانشاه چند برابر برخی مراکز دیگر استان . 
رغ زنده در کرمانشاه یاد کرد و افزود: این امر ریشه در مسائل اقتصادی و هوشنگ بازوند از باال بودن آمار عرضه و کشتار م

شودکنند برای آنها ارزانتر تمام میروند که فکر میها سراغ مرغی میوضعیت جیب مردم دارد. آن . 
بازدیدی که از وی، منطقه جعفرآباد را یکی از مراکز بزرگ عرضه و کشتار مرغ زنده در کرمانشاه دانست و ادامه داد: در 

کامیون حمل مرغ زنده مشاهده کردیم 10جعفرآباد داشتیم در یک خیابان نزدیک به  . 
شود، خاطرنشان کرد: همانطور که آوری فروشندگان مرغ زنده در جعفرآباد یک شبه انجام نمیاستاندار کرمانشاه با بیان اینکه جمع

ها زمان الزم دارداندهی این مرغ فروشیبر بوده، اکنون نیز سامراه افتادن این پروسه زمان . 
وی عرضه مرغ زنده را محدود به جعفرآباد ندانست و اضافه کرد: باید ساماندهی این مراکز را از سایر محالت آغاز کنیم و اجازه 

های ما کف خیابان باشدندهیم کشتارگاه . 
داشته باشد بسیاری از این مشکالت حل خواهد شدبازوند معتقد است، اگر در کرمانشاه کشتارگاه قوی و قدرتمند وجود  . 

گیری در حوزه مشکالت مرغداران ای هم به سایر مشکالت مرغداران داشت و با اشاره به اینکه تصمیماستاندار کرمانشاه اشاره
 .نیازمند کار کارشناسی است، گفت: بخش خصوصی هم در این زمینه باید پای کار بیاید

 
های فعال در حوزه صنعت مرغ استان ظرف یک ماه آینده و همچنین رفع مچنین خواستار تعیین تکلیف تشکلاستاندار کرمانشاه ه
 .مشکالت آنها شد

وی در ادامه بر لزوم برگزاری مستمر جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در آخرین پنجشنبه هر ماه تاکید کرد و 
ازمند تعامل بخش خصوصی و دولتی هستیمبرای عبور از شرایط کنونی کشور نی  گفت: . 

 .بازوند با بیان اینکه منافع بخش خصوصی منافع دولت هم هست، اظهار کرد: البته بخش خصوصی هم باید جانانه پای کار بیاید
 به سمت صادرت برویم

مرغداران، افزود: باید به سمت در ادامه فرهاد تجری عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نیز با اشاره به موانع پیش روی 
بندی، برندینگ، بازارهای صادراتی و ... کار کنیمصادرات این محصول برویم و بر روی بسته . 

ها عقب های کرمانشاه نیز انتقاد کرد و گفت: در حوزه گازرسانی مشکل جدی داریم و از شاخصوی از عدم گازرسانی مرغداری
 .هستیم
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سایر انواع طیور از جمله بوقلمون، شترمرغ و ... نیز در کرمانشاه شد که به دلیل فراهم نبودن  وی خواستار توجه به تولید
های مناسب، افرادی که در این زمنه تولید داشتند بسیار ضرر کردندزیرساخت . 

 تا صادرات نکنیم، وضعیت صنعت مرغ همین است
هاست که به مشکالت صنعت مرغ رسیدگی نشده، گفت: تا ینکه سالمعاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با بیان ا

 .صادرات نداشته باشیم، وضعیت صنعت مرغ همین است
ها است که به مشکالت صنعت مرغداری در کشور رسیدگی نشده، اظهار کرد: صنعت مرغ باید در هدایت حاتمی با بیان اینکه سال

بندی، صادرات وستهقالب یک مجموعه کامل شامل قیمت تمام شده، ب  .پیگیری شود ... 
وی یکی از راهکارهای مهم برون رفت صنعت مرغ از این وضعیت را صادرات مرغ دانست و خاطرنشان کرد: ظرفیت تنظیم 

 .بازار داخل و حتی تامین بخشی از نیاز دیگر کشورها را نیز داریم
هایی که در صنعت مرغ ایران ها و ظرفیتبسیاری از تکنولوژی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه معتقد است،

 .وجود دارد، در سایر کشورها نیست
حاتمی گفت: کشور ترکیه که اکنون صادرات قابل توجهی در زمینه مرغ دارد هم ظرفیت تولید و هم تکنولوژی کمتری نسبت به 

ز ایران بربایدایران دارد، اما توانسته گوی سبقت را در بازارهای صادراتی ا . 
فروشی مرغ دانست و تاکید کرد: این معضل صنعت مرغ را با چالش جدی وی یکی دیگر از مشکالت صنعت مرغ در ایران را زنده

 .مواجه کرده و باید با آن برخورد کرد
تان کرمانشاه داشت و ای هم به مشکل تامین گاز واحدهای مرغداری اسمعاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه اشاره

های گازرسانی اقدام کنند و سپس ها خودشان نسبت به تامین هزینهافزود: برای اینکه روند کار تسریع شود، تعیین کردیم که مرغداری
 .این هزینه از گازبهای آنها کم شود

ها استزمند همکاری بیشتر سایر دستگاهحاتمی اظهار کرد: با این روند در هفته چند واحد مرغداری تامین گاز خواهد شد، اما نیا . 
ترین صنایع دانست و در ادامه خسرو شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز صنعت مرغ را یکی از پر چالش

ها استزند نوسانات شدید قیمتخاطرنشان کرد: عامل اصلی که به صنعت مرغ ضربه می . 
توانند گذاری کردند بنیه مالی چندان قوی ندارند و در شرایط سخت نمیه که در صنعت مرغ سرمایهوی تاکید کرد: به عالوه کسانی ک

 .به خوبی مقاومت کنند
 

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/8/1397تاریخ :   

هزار تومان  ۵8قاچاق دام از سرگرفته شد/ قیمت هر کیلو شقه گوسفندی   

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: با توجه به نوسان نرخ دالر، انگیزه قاچاقچیان برای خروج غیر قانونی دام زنده 

  .افزایش یافته است
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

هزار  ۵3تا  ۵2  درباره آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز، اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی با نرخ خبرنگاران جوان
شودهزار تومان به مشتری عرضه می ۵8تا  ۵7تومان به مغازه دار و  . 

وی از افزایش خروج غیر قانونی دام در بازار خبر داد و گفت: با توجه به نوسان نرخ دالر، انگیزه قاچاقچیان برای خروج غیر 
 .قانونی دام افزایش یافته است

بینی می شود که بازار دستخوش تغییر و تحوالتی قرار ی خرید گوشت داخلی پیشملکی افزود: با افزایش قاچاق دام و تقاضا برا
 .گیرد

میلیون راس دام از کشور قاچاق می شود 2بیشتر بخوانید: نگرانی درباره ذخایر کاالهای اساسی نداریم/ساالنه   
تا  2۵با نرخ  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش نسبی قیمت دام زنده در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو دام زنده

هزارتومان در خرده فروشی عرضه می شود 27هزارتومان در عمده فروشی و  2۶ . 
رود که مسئوالن از خروج غیر قانونی دام از وی در پایان تصریح کرد: با توجه به کاهش عرضه دام زنده در میادین انتظار می

ت مجددا افزایش خواهد یافتمرزهای کشور جلوگیری کنند، چرا که با ادامه این روند قیمت گوش . 
 

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 

 تاریخ : 1397/8/9 – ایرنا 

درصد کم شد ٦مرکز آمار: پارسال تولید شیر و تخم مرغ   

هزار تن تخم مرغ در کشور  888هزار تن شیر و  184هزار و  10مرکز آمار ایران اعالم کرد پارسال گشته 

ددرصد کاهش را نشان می ده ٦هر کدام  13٩۵تولید شد که نسبت به سال  . 

ر در کشور تولید کیلو شی 126، به ازای هر ایرانی 1396به گزارش چهارشنبه تارنمای مرکز آمار، براساس سالنامه آماری سال 
  .شد

درصد، بیشترین سهم تولید شیر را  10و  11، 12های اصفهان، تهران و خراسان رضوی به ترتیب با براساس این آمار استان
 .داشتند

«  11های صنفی گاوداران ایران، مردادماه امسال به ایرنا گفت سالیانه حدود رییس هیات مدیره کانون انجمن« سیداحمد مقدسی

ن تن شیرخام در دامداری های کشور تولید می شودمیلیو .  
مرغ تولید شدکیلوگرم تخم 11برابر سالنامه آماری پارسال به ازای هر ایرانی  .  

بود که به ترتیب نسبت به استان های دیگر بیشترین  10درصد و اصفهان  11درصد، خراسان رضوی  15سهم تهران از این میزان 
  .تولید را داشتند

« معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی اوایل شهریورماه امسال در نشست خبری اعالم کرد پارسال « ی رضاییمرتض

هزار تن تخم مرغ ثبت  10هزار تن تخم مرغ در کشور تولید شد که با وجود بحران بیماری آنفلوانزای پرندگان، فقط  900نزدیک به 
 سفارش و وارد شد

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 

 ایرنا  – 14/8/1397تاریخ : 

 ایران در زمینه تولید گوشت تقریبا خودکفاست
عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشور در زمینه  -ایرنا  -قزوین 

درصد گوشت قرمز مورد نیاز در داخل  ٩0درصد مرغ و همچنین  100گوشت تقریبا خودکفاست به گونه ای که  تولید

 .تولید و تامین می شود
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی قزوین، علی علیزاده روز دوشنبه در همایش نقش پدافند غیرعامل 
هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می شود که  950هزار تن گوشت قرمز به همراه  100میلیون و  2نه ساال :در امنیت غذایی افزود

  .در برخی اوقات شاهد صادرات این محصول نیز هستیم
میلیون تن آن  81میلیون تن انواع محصوالت زراعی و باغی در کشور تولید می شود که  105وی اظهار داشت: هر ساله همچنین 

سایر باغی هستند زراعی و .  
علیزاده در ادامه به اهمیت توجه به پدافندغیرعامل در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: در صورت سهل انگاری در این حوزه 

  .دشمن می تواند به زیرساخت ها و دستاوردهای کشور در این بخش آسیب وارد کند
بله کنیم چرا که ضربه زدن به امنیت غذایی کشور یکی از رویکردهای وی اظهار داشت: باید با تهدیدهای دشمن در این حوزه مقا

  .آنان به شمار می رود
عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: باید کیفیت محصوالت غذایی خود را ارتقا 

باال ببریمببخشیم و آسیب پذیری آنها را در مقابل تهدیدات انسانی و طبیعی  .  
درصد صادرات غیرنفتی کشور نیز مربوط به  13درصد تولید ناخالص ملی به کشاورزی اختصاص دارد و  13وی با بیان اینکه 

 .این حوزه است، اظهار داشت: در کنار این موارد امنیت غذایی موجب شده تا این حوزه از اهمیت حیاتی و اساسی برخوردار باشد
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 چای
 

 خبرگزاری فارس  – 12/8/1397تاریخ : 

هزار تن چای  80کاران/ نیاز به واردات ها به چایمیلیارد تومانی کارخانه 12دهی   
تمام گفت: کاران باقی مانده، ها به چایمیلیارد تومان از بدهی کارخانه 12رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه 

کاران تسویه شده استبدهی دولت با چای .  
میلیارد  126.7کاران گفت: وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،در پاسخ به مطالبات چایجهانساز امروز در گفت حبیب

کاران کشور پرداخت شده استتومان سهم دولت از خرید تضمینی چای به چای . 
کاران تمام بدهی دولت به این قشر زحمتکش تسویه میلیارد تومان به چای 11.3با پرداخت   آبان 9زمان چای کشور گفت: رئیس سا

 .شد
* میلیارد تومان باقی ماند 12میلیارد تومان پرداخت کردند/ 1.4های امروز کارخانه  

میلیارد تومان باقی  12اند و حدود ن پرداخت کردههای خود را به چای کارادرصد بدهی 84کارخانجات هم حدود وی اضافه کرد:
شودمانده به زودی تسویه می . 

کاران کشور پرداخت کردندها به چایمیلیارد تومان کارخانه 1.4رئیس سازمان چای کشورگفت: امروز  . 
بینی شما از وضعیت تولید سال آینده چیست، گفتوی در پاسخ به این که پیش تن برگ سبز چای در کشور هزار  112.736امسال  :

هزار تن باشد که از  140تا  130شود که با وجود بارندگی خوب و داشتن شرایط مناسب تولید سال آینده بین بینی میتولید شد و پیش
هم فراتر خواهد رفت 95سال  . 

این محاسبه میزان نیاز به باشد. با هزار تن می 105هزار تن است و نیاز کشور هم  25جهانساز گفت: تولید چای خشک کشور 
هزار تن است 80واردات چای خشک در کشور  . 

هزار تن به  60های اخیر تولید چای خشک ایران از پیش از ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چای کاران شمال کشور گفته بود در سال
هزار تن رسیده است 15الی  13 . 

اندکاران باغ چای خود را رها کردهبسیاری از چای توجهی دولتوی همچنین انتقاد کرده بود که به دلیل بی . 
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 چای 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/8/1397تاریخ :   

 یک چهارم چای مصرفی تولید داخل است/پرداخت ٩4 درصد از مطالبات چایکاران 

نیاز داخل در کشور تولید و مابقی از طریق واردات تامین می شودرئیس سازمان چای گفت: امسال یک چهارم چای  .  
صنعت،تجارت و کشاورزیحبیب جهان ساز، رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار  خبرنگاران گروه اقتصادی باشگاه  

تن برگ  736هزار و  112، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی جاری اظهار کرد: امسال جوان
میلیارد تومان از چایکاران سراسر کشور خریداری شده است 220سبز چای با ارزش بالغ بر  . 

میلیون تومان از بهای برگ سبز  300میلیارد و  206ن درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنو 94وی از پرداخت 
 .خریداری شده به چایکاران پرداخت شده است

 93.6میلیارد تومان مربوط به سهم دولت و  126.7جهان ساز ادامه داد: از مجموع ارزش ریالی برگ سبز خریداری شده حدود 

میلیارد تومان مابقی  14ا به چایکاران پرداخت کرده است و درصد سهم خود ر 100میلیارد تومان سهم کارخانه هاست که دولت 
 .مطالبات مربوط به سهم کارخانه های چای سازی است که بتدریج به حساب تولیدکنندگان واریز خواهد شد

درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد 87درصدی تولید برگ سبز چای/ ۶بیشتر بخوانید: رشد   
تن چای خشک تولید شد که این میزان  366هزار و  25به گفته رئیس سازمان چای، امسال از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده 

درصد رشد داشته است 6نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 
هزارتن اعالم کرد و افزود 105پایان نیاز مصرف ساالنه چای خشک را  وی در تن چای  366هزار و  25با توجه به تولید  :

 .خشک در سال جاری، یک چهارم نیاز داخل در کشور تولید و مابقی از طریق واردات تامین می شود
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 حبوبات
 

فود پرس  – 13/8/1397تاریخ :   

٩٧-٩8قیمت پیشنهادی خرید تضمینی حبوبات برای سال زراعی   
را برای   97-98حبوبات برای سال زراعی  وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی –اقتصاد غذا  <کشاورزی 

 .تصویب در هیات دولت اعالم کرد
را با   97-98، وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی عدس برای سال زراعی «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

رصد افزایش نسبت به سال گذشته د 19لایر، قیمت خرید تضمینی نخود را با  35981درصد افزایش نسبت به قیمت سال قبل، 20
 18لایر و لوبیا قرمز با  32025درصد افزایش 18لایر، لوبیا سفید با  32033درصد افزایش 18لایر، قیمت لوبیا چیتی با 33240

لایر پیشنهاد کرد 30616درصد افزایش . 
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 خاک
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 خرما

 
 ایرنا  – 10/8/1397تاریخ : 

از استان بوشهر صادر شدهزار تن خرما ده   

ماه اخیر با آغاز برداشت خرما  2معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در 

هزار تن محصول به خارج از کشور صادر شد 10در این استان  . 

کبکاب و زاهدی است که بیشتر به کشورهای قاسم محمد زاده روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: خرمای صادر شده از نوع 
  .روسیه، اوکراین و هند صادر شده است

هزار تن خرمای این استان  30هزار تن خرما تولید می کند که پیش بینی شده تا پایان سال  150وی بیان کرد: استان بوشهر ساالنه 
  .به خارج کشور صادر شود

 20هزار تن  30هزار تن است که استان بوشهر با صادرات ساالنه  150کشور  محمد زاده ادامه داد: مجموع خرمای صادراتی
  .درصد این صادرات را به خود اختصاص داده است

هزار تن  300وی اظهار داشت: در دنیا هفت میلیون تن خرما تولید می شود که به دلیل تازه خوری این محصول تنها یک میلیون و 
  .آن در بین کشورها تجارت می شود

محمدزاده افزود: با توجه به اقتصاد روبه رشد کشورهای شرق آسیا مانند هند، مالزی و ویتنام شرایط ایجاب می کند صادر کنندگان 
  .استان بوشهر تمرکز بیشتری برای صادرات به چنین کشورهایی داشته باشند
دالیل ایجاب کننده برای افزایش تمرکز به این کشورها وی گفت: وجود شمار قابل توجهی از مسلمانان جهان در این منطقه از دیگر 

  .به عنوان مقصد خرمای صادراتی استان بوشهر است
محمدزاده تاکید کرد: افزایش نرخ ارز نیز یک ظرفیت ارزشمند برای صادرات خرمای استان بوشهر است که باید از این شرایط به 

  .نحو مطلوبی استفاده شود
وشهر از حیث کیفی یکی از بهترین نوع خرمای تولیدی در کشور است و این امر می طلبد برای افزایش وی گفت: خرمای استان ب

  .سهم صادرات آن تالش جدی صورت گیرد
آبان ماه برگزار  24تا  22محمد زاده با اشاره به برگزاری نخسین جشنواره و نمایشگاه بین المللی خرما گفت: این نمایشگاه که در 

تی بسیار خوب برای معرفی خرمای استان بوشهر استمی شود ظرفی .  
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 خرید تضمینی / خدمات 

 
 فود پرس – 13/8/1397تاریخ : 

  ٩٧-٩8قیمت پیشنهادی خرید تضمینی ذرت و جو برای سال زراعی 
 
را   97-98وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی ذرت دانه ای و جو برای سال زراعی  –اقتصاد غذا  <کشاورزی

 .برای تصویب در هیات دولت اعالم کرد
 

-98برای سال زراعی   ، وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی ذرت دانه ای«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 
درصد افزایش نسبت به سال 26لایر، قیمت خرید تضمینی جو را با  13200سبت به قیمت سال قبل، درصد افزایش ن 22را با   97

اعالم کرد  لایر 13000گذشته  . 
 

 لینک خبر 
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 خرید تضمینی 
 
 

 تاریخ : 1397/8/10 – ایرنا 

 نرخ خرید تضمینی گندم باید به موقع اعالم شود
نایب رییس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: نرخ خرید تضمینی گندم باید  

 .به موقع و قبل از شروع سال زراعی از سوی دولت اعالم شود
مت خرید تضمینی، بالتکلیفی کشاورزان به دلیل اعالم نشدن قی :جالل محمودزاده روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود

  .تهدیدی برای کشت و خودکفایی در بحث گندم است
ماه از آغاز سال زراعی جدید، نشان  2وی ادامه داد: اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی با وجود گذشت حدود 

  .دهنده کم توجهی به بخش کشاورزی است
شم توسعه، دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را محمودزاده اضافه کرد: بر اساس قانون و سند برنامه ش

  .قبل از آغاز کشت محصول به کشاورزان اعالم کند
نایب رییس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه این دومین سالی است که دولت قبل از شروع سال 

داشت: نرخ خرید تضمینی گندم باید متناسب با نرخ تورم بانک مرکزی افزایش داشته  زراعی نرخ تضمینی را اعالم نمی کند، اظهار
  .باشد

  .محمودزاده یادآور شد: در سال زراعی گذشته این مساله موجب کاهش میزان تولید محصول گندم به میزان یک میلیون تن شد
تاخیر اعالم شود، کشاورزان به سراغ کشت محصوالت دیگری وی اضافه کرد: امسال هم اگر قیمت خرید تضمینی اعالم نشود یا با 

  .خواهند رفت و این امر تولید محصوالت استراتژیکی چون گندم را تحت تاثیر قرار داده و کشور را به واردات سوق می دهد
ن افزایش قیمت ها در سال کند، گفت: ایمحمودزاده با بیان اینکه قیمت نهاده ها و ماشین آالت کشاورزی هرساله افزایش پیدا می

های قبل بوده و این موضوعی است که دولت باید آن را در تعیین نرخ خرید تضمینی محصوالت جاری بسیار بیشتر از سال
  .کشاورزی در نظر بگیرد

 20حداقل نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: امسال باید قیمت تمام محصوالت مشمول خرید تضمینی 
تومان در نظر گرفته شود 1750درصد افزایش پیدا کند و در مورد محصول گندم نرخ خرید حداقل  .  

میلیون تن گندم در کشور از کشاورزان خریدارای می شود 10به گزارش ایرنا ساالنه بیش از  .  
با  1397-1396فزایش داد اما در سال درصد ا 2.4حدود  1395-1396شورای عالی اقتصاد نرخ تضمینی گندم را در سال زراعی 

هزار لایر در نظر گرفته شد 13وجود انتظار افزایش نرخ از سوی گندمکاران، مالک خرید به میزان هر کیلوگرم  .  
 

 لینک خبر 
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 خرید تضمینی 

 
فود پرس  – 13/8/1397تاریخ :   

 

 

  ٩٧-٩8قیمت پیشنهادی خرید تضمینی چغندر قند برای سال زراعی 
 

را برای   97-98وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی چغندر قند برای سال زراعی  –اقتصاد غذا  <کشاورزی

 .تصویب در هیات دولت اعالم کرد
فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا  » وزارت جهاد کشاورزی،  -98قیمت پیشنهادی چغندر قند بهاره برای سال زراعی  

درصد افزایش نسبت  10لایر، قیمت خرید تضمینی چغندر قند پاییزه را با 3403یمت سال قبل، درصد افزایش نسبت به ق9را با   97
اعالم کرد  لایر 3338به سال گذشته  . 

 
 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی حبوبات برای سال زراعی 97-98

 
 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی انواع برنج برای سال زراعی 97-98

 
 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی سیب زمینی و پیاز برای سال زراعی 97-98 

 
 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی 97-98 

 
 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 97-98

 
 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی انواع محصوالت زراعی برای سال زراعی 98-97 + به تفکیک و میزان افزایش

 
 لینک خبر 
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رید تضمینی خ  
 

فود پرس  – 13/8/1397تاریخ :   

٩٧-٩8قیمت پیشنهادی خرید تضمینی حبوبات برای سال زراعی   
را برای   97-98وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی حبوبات برای سال زراعی  –اقتصاد غذا  <کشاورزی 

 .تصویب در هیات دولت اعالم کرد
را با   97-98، وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی عدس برای سال زراعی «فود پرس»اقتصاد غذا به گزارش پایگاه خبری 

درصد افزایش نسبت به سال گذشته  19لایر، قیمت خرید تضمینی نخود را با  35981درصد افزایش نسبت به قیمت سال قبل، 20
 18لایر و لوبیا قرمز با  32025درصد افزایش 18ا سفید با لایر، لوبی 32033درصد افزایش 18لایر، قیمت لوبیا چیتی با 33240

لایر پیشنهاد کرد 30616درصد افزایش . 
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی انواع برنج برای سال زراعی 97-98
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی سیب زمینی و پیاز برای سال زراعی 97-98 
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی 97-98 
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 97-98
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی انواع محصوالت زراعی برای سال زراعی 98-97 + به تفکیک و میزان افزایش
 
 

 لینک خبر 
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 خرید تضمینی 

 
فود پرس  – 13/8/1397تاریخ :   

٩٧-٩8قیمت پیشنهادی خرید تضمینی انواع برنج برای سال زراعی   
را برای   97-98وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی انواع برنج برای سال زراعی  –کشاورزی< اقتصاد غذا 

 تصویب در شورای اقتصاد اعالم کرد.
، وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی برنج گروه یک )فجر، خزر، کشوری، «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 
لایر، قیمت خرید تضمینی برنج  45274درصد افزایش نسبت به قیمت سال قبل،  18با   97-98شیرودی و...( برای سال زراعی 
لایر و قیمت خرید تضمینی برنج گروه سه )ندا،  40344درصد افزایش نسبت به سال گذشته  17گروه دو )سپیدرود و گوهر( با 

 لایر اعالم کرد. 33191درصد افزایش نسبت به سال گذشته  16را با   کوهسار، دانیال و...(
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی سیب زمینی و پیاز برای سال زراعی 97-98 
 
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی 97-98 
 
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 97-98
 
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی انواع محصوالت زراعی برای سال زراعی 98-97 + به تفکیک و میزان افزایش
 

 
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی 
 

فود پرس  – 13/8/1397تاریخ :   

  ٩٧-٩8قیمت پیشنهادی خرید تضمینی سیب زمینی و پیاز برای سال زراعی 
را   97-98وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی سیب زمینی و پیاز برای سال زراعی  –اقتصاد غذا  <کشاورزی

 .برای تصویب در هیات دولت اعالم کرد
فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا  » وزارت جهاد کشاورزی،   97برای سال زراعی   قیمت پیشنهادی سیب زمینی پاییزه 

درصد افزایش  15را با   لایر، قیمت خرید تضمینی سیب زمینی بهاره 4872قیمت سال قبل،  درصد افزایش نسبت به 15را با  96-
با   لایر، پیاز پاییزه و بهاره  5778درصد افزایش  18لایر، قیمت سیب زمینی طرح استمرار با  4739نسبت به سال گذشته 

درصد افزایش  18لایر و پیاز طرح استمرار با  3160و  3249درصد افزایش به ترتیب 15  .لایر پیشنهاد کرد  3546
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی 97-98 
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 97-98
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی انواع محصوالت زراعی برای سال زراعی 98-97 + به تفکیک و میزان افزایش
 

 لینک خبر 
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 خرید تضمینی 

 
فود پرس  – 13/8/1397تاریخ :   

  ٩٧-٩8قیمت پیشنهادی خرید تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی 
را   97-98وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی  –اقتصاد غذا  <کشاورزی

 .برای تصویب در هیات دولت اعالم کرد
را با   97-98برای سال زراعی   اد کشاورزی قیمت پیشنهادی کلزا، وزارت جه«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

قیمت سویالایر،  33820درصد افزایش نسبت به قیمت سال قبل  18 لایر،   29633ه سال گذشته درصد افزایش نسبت ب 20را با   

20آفتابگردان با  لایر30899درصد افزایش  18لایر و دانه روغنی گلرنگ با 32000درصد افزایش   .اعالم کرد  
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 97-98
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی انواع محصوالت زراعی برای سال زراعی 98-97 + به تفکیک و میزان افزایش
 
 

 لینک خبر 
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http://www.foodpress.ir/post.aspx?ID=cf9aa6d9373b4e46a4a053a7885045e9&Title=%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa+%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c+%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af+%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c+%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9+%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c+%d8%b3%d8%a7%d9%84+%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%db%8c+98-97+%2b+%d8%a8%d9%87+%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9+%d9%88+%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86+%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4
http://www.foodpress.ir/post.aspx?ID=cf9aa6d9373b4e46a4a053a7885045e9&Title=%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa+%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c+%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af+%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c+%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9+%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c+%d8%b3%d8%a7%d9%84+%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%db%8c+98-97+%2b+%d8%a8%d9%87+%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9+%d9%88+%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86+%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=dc10f9d59c594c408267da76749c3ce7&Title=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C%2098-97


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبانماه 

 

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

 خرید تضمینی 
 

خبرگزاری فارس – 11/8/1397تاریخ :   

خرید تضمینی گندم  ضمانت اجرایی قانون علت تعلل مکرر در اعالم نرخ خال  

علت اصلی تأخیرهای مکرر دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی به ویژه گندم فقدان 

قاچاق و برای قوانین مرتبط است که منجر به کاهش سطح زیر کشت و افزایش « قبولضمانت اجرایی مناسب و قابل»

  .تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت در چند سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم را با تاخیر زمانی زیادی اعالم 

ماهه در اعالم نرخ خرید تضمینی سال 7کرده است. تاخیر  سردرگمی  های دولت هست کهکاریای از کمنمونه 97-96زراعی   

شورای اقتصاد( حداکثر تا )کشاورزان را به دنبال داشته است. مطابق با قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی، دولت 

سال اخیر صورت نپذیرفته است 3پایان شهریورماه هر سال موظف است نرخ خرید تضمینی گندم را اعالم کند. اما این اتفاق در  . 
های آفرین بوده و حساسیتگذاری این محصول در چند سال گذشته تنشر قیمت خرید تضمینی گندم، نحوه قیمتگذشته از اعالم با تأخی

ها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. به وجود آورده است. طبق تبصره یک قانون خرید تضمینی، دولت موظف است قیمت
درصدی  8الی  ۵های تولید گندم شاهد افزایش درصدی هزینه 50-40برخالف این بند قانونی در چند سال گذشته باوجود افزایش 

ایمنرخ خرید تضمینی گندم بوده . 
* نتیجه عدم اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی گندم  کاهش سطح زیر کشت گندم   

های بعد با کاهش توجهی دولت به موضوع خرید تضمینی گندم در سالبه اعتقاد بسیاری از کارشناسان در صورت ادامه روند کم
میلیون تن در سال  12.5به  96-95میلیون تن در سال زراعی  14.5سطح زیر کشت گندم مواجه خواهیم شد. کاهش تولید گندم از 

نشان دهنده این واقعیت است. الزم به ذکر است، ایران در سال های گذشته یکی از بزرگترین واردکنندگان گندم در  97-96زراعی 
 7است که در آن سال بیش از  1391ای که آخرین واردات بزرگ گندم در ایران مربوط به سال شد به گونه جهان محسوب می

 .میلیون تن گندم وارد کشور شد
* میلیارد دالری گندم در صورت توقف تولید آن در داخل کشور 2.8واردات   

میلیون  13دالر در هر تن است. با توجه به نیاز  212به میزان   (indexmundi) درحال حاضر قیمت جهانی گندم طبق آمار سایت

هزار میلیارد تومان( برای واردات گندم  12میلیارد دالر )  2.8تنی گندم در کشور در صورت عدم تولید داخلی این محصول، 
 .خارجی باید هزینه شود

ه روند بی توجهی به نرخ خرید تضمینی پور، مجری طرح گندم و مشاور وزیر جهاد کشاورزی، در صورت ادامطبق گفته اسفندیاری
و نادیده گرفتن همت کشاورزان برای به خودکفایی رساندن کشور در تولید گندم، ایران دوباره به یک واردکننده تبدیل خواهد شد. این 

زینه شده بودمیلیارد دالر ه 2.۶برای خرید گندم وارداتی بیش از  91در سال »مقام مسئول ضمن یاداوری گذشته اظهار داشت:  ». 
تومان 1800حداقل نرخ خرید تضمینی گندم؛   

 40تا  30های کشاورزی بویژه کود و سم و افزایش با توجه به دو تا سه برابر شدن نرخ برخی از نهاده 98-97در سال زراعی 
ی اسالمی، نرخ آالت کشاورزی نظام صنفی کشاورزی و برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورادرصدی قیمت ماشین

اند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اعالم به موقع و افزایش تومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم پیشنهاد داده 1800

متناسب با نرخ تورم قیمت خرید تضمینی گندم، با توجه به شنیده شدن اخباری مبنی بر خرید و احتکار گندم توسط دالالن و قاچاق آن 
کشورهای همسایه امری ضروری است. چراکه کاهش قیمت خرید تضمینی و پرداخت با تأخیر مطالبات گندم کاران ازجمله به 
ترین دالیل انحراف خریدوفروش این محصول استراتژیک از چرخه خرید تضمینی قانونی آن قلمداد شده استمهم . 

* نیخرید تضمی خأل ضمانت اجرایی علت تعلل دولت در اعالم نرخ  
ضمانت اجرایی »علت اصلی تأخیرهای پی در پی در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی به ویژه گندم، فقدان 

برای قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی است. شاهد مثال این مدعا نیز محدود شدن همه اقدامات « قبولمناسب و قابل
ها برای اجرای بهنگام قانون و عدم کسب توفیق جدی برای خواهش اقشار مختلف از دولتهای مختلف به صورت گرفته در دوره
به همین سبب و طبق پیشنهاد کارشناسان، الزم است حداقل قیمت تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی  تغییر این روند است.

پایان شهریورماه اعالم شودیافته و تا صورت خودکار ساالنه معادل نرخ تورم افزایشموضوع این قانون، به . 
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در مجموع، درصورتی که اقدامات الزم جهت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و اعالم به موقع آن صورت نگیرد، مطمئنا در 
های آینده با کاهش سطح زیر کشت و افزایش قاچاق گندم مواجه خواهیم شد که این موضوع تهدیدی برای امنیت غذایی کشور سال

شودمحسوب می . 
 لینک خبر 
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/ خدمات خرید تضمینی   

فود پرس – 13/8/1397ریخ : ات  

٩٧-٩8تضمینی گندم برای سال زراعی قیمت پیشنهادی خرید   
را برای تصویب در  98وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی  –اقتصاد غذا  <کشاورزی

 .هیات دولت اعالم کرد
فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا  » وزارت جهاد کشاورزی،   97-98قیمت پیشنهادی گندم معمولی برای سال زراعی  

درصد افزایش نسبت به  27را با لایر و قیمت خرید تضمینی گندم دوروم  15877، 97درصد افزایش نسبت به قیمت سال  22را با 
لایر اعالم کرد 16878سال گذشته  . 

 
معمولی )15600 لایر( و 25 درصدی  شنیده ها حاکی از آن است که سازمان برنامه و بودجه با افزایش 20 درصدی قیمت گندم 

موافقت کرده است  لایر(16600گندم دوروم ) . 
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی انواع محصوالت زراعی برای سال زراعی 98-97 + به تفکیک و میزان افزایش
 

 لینک خبر 
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
 
 

فود پرس  – 13/8/1397تاریخ :   

  ٩٧-٩8قیمت پیشنهادی خرید تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی 
را   97-98تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خرید  –اقتصاد غذا  <کشاورزی

 .برای تصویب در هیات دولت اعالم کرد
را با   97-98برای سال زراعی   ، وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی کلزا«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

قیمت سویالایر،  33820درصد افزایش نسبت به قیمت سال قبل  18 لایر،   29633درصد افزایش نسبت به سال گذشته  20را با   

20آفتابگردان با  لایر30899درصد افزایش  18لایر و دانه روغنی گلرنگ با 32000درصد افزایش   .اعالم کرد  
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 97-98
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی انواع محصوالت زراعی برای سال زراعی 98-97 + به تفکیک و میزان افزایش
 
 

 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7
http://www.foodpress.ir/post.aspx?ID=b916b3642cf143c09e395c7daacd8a2d&Title=%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa+%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c+%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af+%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c+%da%af%d9%86%d8%af%d9%85+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c+%d8%b3%d8%a7%d9%84+%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%db%8c+98-97
http://www.foodpress.ir/post.aspx?ID=b916b3642cf143c09e395c7daacd8a2d&Title=%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa+%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c+%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af+%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c+%da%af%d9%86%d8%af%d9%85+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c+%d8%b3%d8%a7%d9%84+%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%db%8c+98-97
http://www.foodpress.ir/post.aspx?ID=cf9aa6d9373b4e46a4a053a7885045e9&Title=%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa+%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c+%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af+%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c+%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9+%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c+%d8%b3%d8%a7%d9%84+%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%db%8c+98-97+%2b+%d8%a8%d9%87+%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9+%d9%88+%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86+%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4
http://www.foodpress.ir/post.aspx?ID=cf9aa6d9373b4e46a4a053a7885045e9&Title=%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa+%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c+%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af+%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c+%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9+%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c+%d8%b3%d8%a7%d9%84+%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%db%8c+98-97+%2b+%d8%a8%d9%87+%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9+%d9%88+%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86+%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=dc10f9d59c594c408267da76749c3ce7&Title=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C%2098-97


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبانماه 

 

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

 روغن
 

 فود پرس  – 14/8/1397تاریخ : 

زیتون برای مقابله با آفت و کاهش تولید روغن زیتون  طغیان مگس زیتون در قطبهای تولید زیتون/برداشت زودهنگام

 در کشور/دوسوم روغن زیتون کشور از طریق واردات تامین می شود
مدیرکل دفتر پیش آگاهي سازمان حفظ نباتات کشور گفت: امسال به دلیل شرایط آب و هوایي با طغیان مگس زیتون در استان  -ایرنا

ده ایم که کانون اصلي طغیان این آفت باغ ویالهاي غیرمسکوني هستندهاي زنجان، قزوین و گیالن مواجه ش . 
شاهد افزایش  1383مگس میوه زیتون یکي از مهمترین آفات زیتون در کشورهاي حوزه دریاي مدیترانه است طبق آمارها در سال 

ان، مرکزي، ایالم، کرمانشاه شدیم تا استان کشور گیالن، قزوین، زنجان، مازندران، اصفهان، گلستان، سمن 10جمعیت این آفت در 
هزار هکتار برآورد شده بود 13جایي که سطح آلودگي در  . 

اکبر »اکنون این آفت در اغلب باغ هاي زیتون کشور کنترل شده است اما خطر طغیان آن همچنان وجود دارد که در این رابطه 
در واقع ساکنان این باغ ویالها، نه تنها به جنبه اقتصادي محصول در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ایرنا اظهار داشت: « آهنگران

زیتون باغ خود توجهي ندارند بلکه با رها کردن باغ هایشان به مدت طوالني، این مکان ها را به کانون هاي طغیان آفت مگس زیتون 
  .تبدیل مي کنند

نباتات در استان ها ناشي از زماني که تعداد آفت مگس زیتون وي اظهار داشت: براساس نتایج سامانه جامع پیش آگاهي سازمان حفظ 
 .در تله ها افزایش پیدا مي کند و ثبت مي شود، زمان عملیات مبارزه با این آفت کلید مي خورد

 وي تصریح کرد: اوایل شهریورماه امسال با افزایش میزان جمعیت آفت به دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایي، اقدام هاي الزم
 .براي مبارزه با افت آغاز و دوره هاي آموزشي براي باغداران برگزار شد

کارت زرد»آهنگران اضافه کرد: براي کنترل آفت و مبارزه با آن روش هاي بیولوژیک،  از سوي سازمان حفظ نباتات تامین و  «
زوین خریداري و در اختیار باغداران قرار ارسال شد و همچنین بخشي از این موارد توسط استانداري استان هاي زنجان، گیالن و ق

 .گرفت
اي استفاده از کارتهاي زرد است زیرا وقتي این کارت ها در اطراف گیاهان یکي از روشهاي غیرشیمیایي مبارزه با آفات گلخانه

کارت مي چسبد و به آویخته مي شوند، به دلیل رنگ آن، حشرات به سمت آن جلب شده و چون آغشته به مواد چسبنده است، حشره به 
 .دام مي افتد

آهنگران اظهار داشت: خوشبختانه در باغ هاي صنعتي زیتون به دلیل رعایت مسائل بهداشتي و اقدام هاي به موقع کنترلي، مشکلي 
 .وجود نداشت اما باغ هاي مسن به ویژه در رودبار گیالن که نیازمند نوسازي هستند، دچار مشکل شدند

زه با افت مگس زیتون در باغ هاي مسن زیتون کار دشواري است زیرا بیشتر باغداران اقدامي براي مبارزه با وي اضافه کرد: مبار
آفت ها نمي کنند بنابراین قرار شد مسئوالن جهادکشاورزي در استان ها از استانداري هاي خود تقاضاي اعتبار کنند تا خودشان وارد 

مسن عملیات مبارزه را انجام بدهند تا جمعیت آفت کاهش یابدعمل شده و به صورت تک به تک در باغ هاي  . 
 برداشت زودهنگام زیتون براي مقابله با آفت **

آهنگران گفت: امسال در باغ هایي که با افزایش جمعیت آفت مگس زیتون مواجه بودیم، براي کاهش خسارت ها، سازمان حفظ نباتات 
زیتون توصیه کرد تا محصولشان کمترین خسارت را ببیند کشور باغداران را به برداشت زودهنگام میوه . 

مدیرکل دفتر پیش آگاهي سازمان حفظ نباتات افزود: میوه کنسروي زیتون باید تا اواخر مهرماه برداشت شود و اگر باغداران بخواهند 
توصیه شد  میوه زیتون به روغن بیفتد باید آن را تا اواخر آبان ماه روي درخت نگه داري کنند که به دلیل طغیان آفت مگس زیتون

 .باغداران تمامي میوه هاي زیتون خود را برداشت کنند زیرا تا یک ماه دیگر مي تواند خسارت هنگفتي به باغداران وارد کند
وي ادامه داد: باغداران استان هاي قزوین، زنجان و گیالن همکاري خوبي با ادارات کل جهادکشاورزي در استان ها داشتند اما در 
برخي از نقاط این استان ها باغ ویالهایي وجود دارد که به دلیل این که گاهي به آنها سر مي زنند، کانون آفت هستند تا جایي که 

ر بخواهند این آفت را کنترل کنند، فایده چنداني نداردهرچقدر باغداران دیگ . 
وي مشکل اصلي طغیان آفت زیتون را میوه زیتون دانست و افزود: در واقع الرو این مگس در میوه زندگي مي کند که مي تواند 

 .خسارت زیادي به باغداران وارد کند
 مگس زیتون قابلیت ریشه کني ندارد **

ان حفظ نباتات کشور گفت: هنوز آماري از خسارت میوه زیتون نداریم زیرا اگر میوه قابل مصرف کنسروي این مقام مسئول در سازم
سریع جمع آوري شده باشد به طور حتم خسارت نمي بینند و میوه روغني نیز در باغ هاي صنعتي به دلیل کنترل هاي مناسب آفات با 

 .مشکل خاصي مواجه نخواهند شد
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است که آفت مگس زیتون قابلیت ریشه کني ندارد اما مي توان آن را با رعایت برخي اصول از جمله مبارزه با  آهنگران بر این باور
 .آفاتي همچون پسیل زیتون و شپشک سیاه زیتون، کنترل کرد

وانند با وي اظهار داشت: باغداران براي کاهش خسارت ها عالوه بر بکارگیري توصیه هاي کارشناسان سازمان حفظ نباتات، مي ت
 .اصالح، نوسازي، جوان سازي و هرس به موقع باغ هاي زیتون در کنترل آفات مذکور میوه زیتون موثر باشند

هزار  55هزارتن میوه زیتون در سطح  85به دلیل سرمازدگي و تنش هاي آب و هوایي، کمتر از  1396به گزارش ایرنا، در سال 
هزار تن کاهش داشت 11ل قبل از آن هکتار باغات بارور تولید شد که نسبت به سا . 

 40تا  35درصد آن به کنسرو زیتون و  65تا  60هزارتن میوه زیتون در کشور تولید شد که بین  96حدود  95طبق آمارها در سال 
 .درصد آن به روغن زیتون تبدیل شده بود

کشور بین 11 هزار و 500 تا 12 هزار تن در سال است که نزدیک یک سوم آن در داخل کشور تولید  سرانه مصرف روغن زیتون
 .و بقیه از طریق واردات تامین مي شود

الي که در بیشتر باغ هاي زیتون کشور عملکرد تولید کیلوگرم است در ح 1700میانگین جهاني عملکرد تولید زیتون در هر هکتار 
کیلوگرم در هکتار برآورد مي شود 2100زیتون  . 

کارخانه روغن کشي و هشت هزار کارگاه تولیدي کنسروي در مناطق زیتون خیز کشور از جمله زنجان، قزوین و گیالن فعال  42
 .هستند

درصد ارقام زیتون کشت شده در ایران، روغني هستند؛ البته بخشي  50ز استان کشور زیتون کشت مي شود که بیش ا 26اکنون در 
 .از ارقام زیتون دو منظوره است به طوري که مي توان عالوه بر استفاده از دانه، روغن آن را نیز استحصال کرد

ح نژاد کیفیتي، شناسائي و از کلکسیون شوراي بین المللي زیتون و روغن زیتون با هدف اصال« ژرم پالسم زیتون»همچنین انتقال 
 .طبقه بندي انواع ارقام روغن زیتون ایراني در دستور کار معاونت باغباني وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفته است

 
 لینک خبر 
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 روغن 
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 10/8/1397تاریخ :

  بازار روغن به آرامش می رسد/ثبات نرخ برنج خارجی در بازار
زایش عرضه، بازار روغن طی روزهای آتی به آرامش خواهد رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به اف

  .رسید
صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار  ادی باشگاه گروه اقتص 

،خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت بازار روغن اظهار کرد: با توجه به افزایش عرضه، بازار روغن طی روزهای آتی به   

 .آرامش خواهد رسید
وی با اشاره به اینکه عرضه روغن جوابگوی تقاضا نیست، افزود: اگرچه میزان عرضه نسبت به هفته های اخیر افزایش داشته 

هنوز جوابگوی تقاضا نیست است،اما . 
آقاطاهر در پاسخ به این سوال که آیا احتمال کاهش نرخ روغن در بازار وجود دارد، بیان کرد: کاهش قیمت به نرخ ارز بستگی 

 .دارد،از این رو نمی توان پیش بینی خاصی در این باره داشت
 بیشتر بخوانید: بوی ارزانی در بازار اقالم اساسی به مشام می رسد +جزئیات

 
درصدی نرخ حبوبات در بازار خبر داد و گفت: با وجود آنکه تا پایان فصل  10تا  7رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از افزایش 

ت زمانی باقی نمانده است،از این رو قیمت حبوبات نوسان خاصی نخواهد داشتبرداش . 
گفت: این درحالی است که قیمت برنج خارجی به سبب اختصاص درصدی نرخ برنج ایرانی در بازار خبر داد و  12وی از افزایش 

تومانی تغییری نداشته است 4200ارز  . 
ات گوجه فرنگی بر نرخ رب گوجه گفت: اگرچه قیمت رب گوجه فرنگی در میدان این مقام مسئول درباره تاثیر ممنوعیت صادر

 .مرکزی به ثبات رسیده است، اما به سبب قاچاق گوجه فرنگی، کاهش قیمت به حدی نرسیده که مردم آن را لمس کنند
تی کاالهای ایرانی متاثر از نرخ ارز آقاطاهر در پایان قیمت اقالم اساسی در بازار را پیش بینی کرد و افزود: قیمت تمامی اقالم ح

 .است،به طوریکه هر اتفاقی در اقتصاد کشور بیفتد،قیمت اقالم دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار می گیرد
 

 لینک خبر 
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 زعفران
 

 ایرنا  – 12/8/1397تاریخ : 

درصد بازار صادراتی زعفران، سهم ایران بود ٩٦پارسال   

درصد زعفران  88مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: ایران با تولید بیش از  -ایرنا -تهران

درصد  ٩٦محصول به دنیا مقام نخست جهان را در اختیار دارد و پارسال سهم کشور ما از بازار صادراتی این 

 .رسید
»به گزارش شنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، حسین شیرزاد در سمپوزیوم  « گری هدفمند در بازار زعفرانراهبرد مداخله

ای باشد که هم حفظ بازارهای خارجی را در نظر داشته باشد و هم درآمد افزود: قیمت گذاری این محصول راهبردی باید به گونه
اورزان و تولیدکنندگان داخلی را تامین کنداقتصادی کش . 

شیرزاد یادآوری کرد: پارسال قیمت زعفران بشدت کاهش یافت و به کمتر از سه میلیون تومان برای هر کیلوگرم رسید؛ تا جایی که 
فران را در تن زع 67سازمان مرکزی تعاون روستایی به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی در قالب خرید حمایتی نزدیک به 

 .گریدهای نگین، شبه نگین، پوشال مرغوب و پوشال معمولی خریداری کرد
به مدرن کردن بازار زعفران )بازار فیزیکی، گواهی  1397-1396وی افزود: سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال زراعی 

های دفتر بازرگانی این زنیبر اساس گمانه ای کهسپرده کاالیی و بازار بورس آتی( و استانداردسازی محصول دست زد؛ به گونه
میلیون دالر زعفران به بازارهای بین المللی با متوسط قیمت  352تن زعفران به ارزش تخمینی بیش از  250سازمان، بیش از 
دالر صادر شده است 1300دالر و حداکثر  970کیلویی حداقل  . 

اندازی از فصل برداشت زعفران )پانزدهم مهرماه( با راههای روستایی با توجه به آغبه گفته وی، شبکه تعاونی مرکز خرید گل  25
مرکز افزایش می یابد 120زعفران به قیمت گذاری و خرید گل زعفران اقدام کردند که درصورت نیاز بازار شمار این مراکز تا  . 

روزهای آتی وارد بازار خرید زعفران شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران )بتکا( نیز موظف شده است در  :وی گفت

شود. همچنین در تالشیم با تجهیز منابع ارزان قیمت تر و با کمک تسهیالت بانکی و کمک فعاالن بازار سرمایه و بورس کاالی 
 .ایران، نقدینگی الزم را برای خرید انواع زعفران برای اتحادیه های استانی، تعاون روستایی خراسان و کشور تهیه کنیم

شیرزاد گفت: همواره این امکان وجود دارد که دالالن با شگرد دامپینگ صوری و ایجاد ترس از افت بیشتر قیمت، تا پیش از تاریخ 
پایان برداشت سی ام آذرماه امسال زعفران های خانگی کشاورزان را به بازار کشانده و قیمت حاضر را بشکنند که در صورت افت 

کف پیشنهادی(، این سازمان همچون پارسال نسبت به خرید حمایتی اقدام می کند قیمت زعفران )از قیمت های . 
تن در سال های اخیر رسیده است و  300به بیش از  1368تن در سال  30به گزارش ایرنا، ظرفیت تولید زعفران در ایران از 

تن به کشورهای هدف صادر می شود 200سالیانه حدود  . 
تن از این محصول به  80ران در ایران برای هر نفر یک گرم است که در مجموع سالیانه بیش از طبق آمارها مصرف سرانه زعف

 .مصرف داخلی می رسد
هزار تومان از کشاورزان خریداری شد 500هزار تا پنج میلیون و  400پارسال هر کیلوگرم زعفران به قیمت چهار میلیون و  . 

با ماهیت شرکت سهامی دولتی و با هدف توسعه بخش روستایی و کشاورزی  3481سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال 
 .از طریق تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی تشکیل شد

میلی گرم و ماهانه نزدیک به پنج گرم مصرف شود 20تا  10گیاه زعفران، دارویی و نشاط آور است که روزانه باید  . 
 

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83087822


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبانماه 

 

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

 زعفران
 

 تاریخ : 1397/8/13 – ایران اکونا 

درصد بازار صادراتی زعفران، سهم ایران بود ٩٦سال گذشته   

درصد زعفران دنیا مقام  88مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: ایران با تولید بیش از 

درصد رسید ٩٦پارسال سهم کشور ما از بازار صادراتی این محصول به نخست جهان را در اختیار دارد و  .  
تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، حسین شیرزاد در سمپوزیوم   به گزارش « افزود: « گری هدفمند در بازار زعفرانراهبرد مداخله

نظر داشته باشد و هم درآمد اقتصادی  ای باشد که هم حفظ بازارهای خارجی را درقیمت گذاری این محصول راهبردی باید به گونه
 .کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی را تامین کند

شیرزاد یادآوری کرد: پارسال قیمت زعفران بشدت کاهش یافت و به کمتر از سه میلیون تومان برای هر کیلوگرم رسید؛ تا جایی که 
تن زعفران را در  67در قالب خرید حمایتی نزدیک به سازمان مرکزی تعاون روستایی به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی 

 .گریدهای نگین، شبه نگین، پوشال مرغوب و پوشال معمولی خریداری کرد
به مدرن کردن بازار زعفران )بازار فیزیکی، گواهی  1397-1396وی افزود: سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال زراعی 

های دفتر بازرگانی این زنیای که بر اساس گمانهنداردسازی محصول دست زد؛ به گونهسپرده کاالیی و بازار بورس آتی( و استا
میلیون دالر زعفران به بازارهای بین المللی با متوسط قیمت  352تن زعفران به ارزش تخمینی بیش از  250سازمان، بیش از 
دالر صادر شده است 1300دالر و حداکثر  970کیلویی حداقل  . 

های روستایی با توجه به آغاز فصل برداشت زعفران شبکه تعاونیبه گفته وی،  ( مرکز خرید گل  25اندازی پانزدهم مهرماه( با راه

مرکز افزایش می یابد 120زعفران به قیمت گذاری و خرید گل زعفران اقدام کردند که درصورت نیاز بازار شمار این مراکز تا  . 
رزی ایران )بتکا( نیز موظف شده است در روزهای آتی وارد بازار خرید زعفران وی گفت: شرکت بازرگانی تعاونی های کشاو

شود. همچنین در تالشیم با تجهیز منابع ارزان قیمت تر و با کمک تسهیالت بانکی و کمک فعاالن بازار سرمایه و بورس کاالی 
عاون روستایی خراسان و کشور تهیه کنیمایران، نقدینگی الزم را برای خرید انواع زعفران برای اتحادیه های استانی، ت . 

شیرزاد گفت: همواره این امکان وجود دارد که دالالن با شگرد دامپینگ صوری و ایجاد ترس از افت بیشتر قیمت، تا پیش از تاریخ 
در صورت افت  پایان برداشت سی ام آذرماه امسال زعفران های خانگی کشاورزان را به بازار کشانده و قیمت حاضر را بشکنند که

 .قیمت زعفران )از قیمت های کف پیشنهادی(، این سازمان همچون پارسال نسبت به خرید حمایتی اقدام می کند
تن در سال های اخیر رسیده است و  300به بیش از  1368تن در سال  30به گزارش ایرنا، ظرفیت تولید زعفران در ایران از 

ادر می شودتن به کشورهای هدف ص 200سالیانه حدود   
تن از این محصول به  80طبق آمارها مصرف سرانه زعفران در ایران برای هر نفر یک گرم است که در مجموع سالیانه بیش از 

 .مصرف داخلی می رسد
هزار تومان از کشاورزان خریداری شد 500هزار تا پنج میلیون و  400پارسال هر کیلوگرم زعفران به قیمت چهار میلیون و  . 

با ماهیت شرکت سهامی دولتی و با هدف توسعه بخش روستایی و کشاورزی  1348ن مرکزی تعاون روستایی ایران در سال سازما
 .از طریق تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی تشکیل شد

میلی گرم و ماهانه نزدیک به پنج گرم مصرف شود 20تا  10گیاه زعفران، دارویی و نشاط آور است که روزانه باید  . 
 

 لینک خبر 
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 زعفران 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/8/1397تاریخ :   

تن زعفران تا پایان سال  200قیمت طالی سرخ تابع نرخ خرید گل زعفران از کشاورزان است/پیش بینی صادرات   

رئیس شورای ملی زعفران گفت: در شرایط فعلی قیمت طالی سرخ تابع میزان نرخ روزانه خرید گل زعفران از 

  .کشاورزان است
صنعت،تجارت و کشاورزیمحسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

میلیون  12میلیون و حداکثر  6: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران ، درباره آخرین وضعیت بازار طالی سرخ اظهار کردجوان
 .تومان است

وی قیمت زعفران در بازار را پیش بینی کرد و افزود: در شرایط فعلی قیمت طالی سرخ تابع میزان نرخ روزانه خرید گل زعفران 
باره داشت از کشاورزان است و تا پایان فصل برداشت نمی توان پیش بینی خاصی در این . 

احتشام با اشاره به اینکه دو عامل تولید و نوسان نرخ ارز تعیین کننده قیمت زعفران در بازار است، بیان کرد: هم اکنون در ابتدای 
فصل برداشت زعفران هستیم و به سبب بارندگی های اخیر، برداشت در بسیاری از مناطق گرمسیری آغاز نشده است که بتوان پیش 

راجع به تولید زعفران داشت بینی دقیقی . 
درصدی صادرات در شش ماهه ابتدای سال 30تن می رسد/رشد  400بیشتر بخوانید: تولید زعفران به   

ن در پاسخ به این سوال که آیا قیمت کنونی زعفران حباب دارد، گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت رئیس شورای ملی زعفرا
زعفران حباب ندارد.، اما با این حال از وزارت جهاد کشاورزی درخواست کرده ایم که قیمت پایه ای برای انواع زعفران مشخص 

رد یا خیر؟کند تا براساس آن بتوان گفت که نرخ زعفران حباب دا  
وی ادامه داد: علیرغم آنکه بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا هستیم اما به دلیل ضعف مدیریت بازار تعیین کننده قیمت محصول 

کارت های یکبار مصرف به بازارهای هدف صادر می شود  نیستیم چرا که هم اکنون عمده زعفران توسط . 
تن زعفران به بازارهای هدف  200زعفران تصریح کرد: تا پایان سال پیش بینی می شود که احتشام در پایان درباره میزان صادرات 

 .صادر شود
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 زعفران 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/8/1397تاریخ :   
 

 قیمت جهانی زعفران را بورس کاالی ایران باید تعیین کند 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با عرضه گسترده زعفران کل کشور در بورس کاال، سود واقعی به 

شودرسد و قیمت جهانی زعفران، در بورس ایران تعیین میان میکشاورز .  
وگو با خبرنگارعضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی صنعت،تجارت و  

،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی های بورس کاال در راستای توزیع عادالنه ثروت به اظهار کرد: باید از ظرفیت  

خصوص در حوزه بازار زعفران استفاده کرد، به طوریکه با عرضه گسترده زعفران کل کشور که بخش بزرگی از زعفران کل 
شودرسد و قیمت جهانی زعفران، در بورس ایران تعیین میقعی به کشاورزان میدنیاست در بورس کاال، سود وا . 

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه عرضه زعفران در بورس کاال به نوعی یک تضمین برای کشاورزان 
شود، قیمتی که برای این کاال عرضه میرود، افزود: وقتی زعفران در بورس نسبت به فروش محصول با قیمت واقعی به شمار می

ها و سوء استفاده از شرایط مالی کشاورزان نخواهیم بودها در قیمتشود، واقعی است و دیگر شاهد نفوذ واسطهمحصول تعیین می . 
ان در بورس کاالشفافیت نرخ و حذف دالالن با عرضه زعفر :بیشتر بخوانید   

های بورس کاال در راستای توزیع عادالنه ثروت به خصوص در حوزه بازار زعفران استفاده وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت
کرد، اظهار داشت: نقش بورس کاال، ایجاد شفافیت و کشف قیمت است و به طور حتم عرضه گسترده زعفران کل کشور که بخش 

دهدل دنیاست، در این بورس به بسیاری از مشکالت این بازار خاتمه میبزرگی از زعفران ک . 
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه باید انحصار زعفران را شکست، گفت: خرید زعفران در حال 

در بورس کاال با استفاده از  حاضر در انحصار برخی افراد است که باید از انحصار این افراد خارج شود و این مهم تنها
های سرمایه امکان پذیر استهای روز دنیا در بازارتکنولوژی . 

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: زعفران کاالیی استراتژیک بوده و از اهمیت باالیی برای کشور برخوردار است و تقریبا تولید این 
های مالی بورس بهره نبریم، انی نشان داده است که اگر از ابزارمحصول درهیچ جای دنیا وجود ندارد. در این بین تجربیات جه

ای خریداری های منطقه زعفران را به صورت فلههای جهانی را بیشتر کنیم. چرا که بسیاری از کشورتوانیم نفوذمان در بازارنمی
کنندها صادر میکنند و به نام خودشان به سایر کشورمی . 

در حوزه کشاورزی به بسته بندی محصوالت کشاورزی و عرضه تمامی محصوالت در بورس توجه وی اظهار کرد: دولت باید 
ای داشته باشد. امیدواریم با حمایت کشاورزان بتوانیم از طریق بورس کاال محصول با کیفیت را با تضمین سالمت و کیفیت آن ویژه

 .تولید و به خریداران داخلی و خارجی عرضه کنیم
نامه بودجه و محاسبات مجلس در خصوص اظهارات اخیر معاون وزیر جهادکشاورزی مبنی بر بین المللی شدن عضو کمیسیون بر

های مالی که معامالت زعفران در بورس کاال، تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی با همکاری وزارت اقتصاد با استفاده از ابزار
های بین المللی عرضه کند و این موضوع به طور یقین باعث معرفی زارتواند این محصول را به بادر بورس کاال وجود دارد می

 .بیشتر زعفران ایرانی با کیفیت باال در سراسر دنیا خواهد شد تا ارزآوری این محصول برای کشور افزایش چشمگیری پیدا کند
ازارها، تأثیر بسزایی دارد و با قاطعیت جعفرزاده ایمن آبادی گفت: بورس کاال در کشف قیمت واقعی و جلوگیری از قیمت کاذب در ب

ها تعلل، زعفران را بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف توان پس از سالتوان اعالم کرد بورس کاال تنها محلی است که میمی
مقیمت واقعی، معامله کرد تا سود واقعی به کشاورزان برسد و بتوانیم نبض قیمت جهانی زعفران را در دست بگیری . 
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 زیتون
 

 فود پرس  – 14/8/1397تاریخ : 

طغیان مگس زیتون در قطبهای تولید زیتون/برداشت زودهنگام زیتون برای مقابله با آفت و کاهش تولید روغن زیتون 

طریق واردات تامین می شوددر کشور/دوسوم روغن زیتون کشور از   
مدیرکل دفتر پیش آگاهي سازمان حفظ نباتات کشور گفت: امسال به دلیل شرایط آب و هوایي با طغیان مگس زیتون در استان  -ایرنا

 .هاي زنجان، قزوین و گیالن مواجه شده ایم که کانون اصلي طغیان این آفت باغ ویالهاي غیرمسکوني هستند
شاهد افزایش  1383از مهمترین آفات زیتون در کشورهاي حوزه دریاي مدیترانه است طبق آمارها در سال مگس میوه زیتون یکي 

استان کشور گیالن، قزوین، زنجان، مازندران، اصفهان، گلستان، سمنان، مرکزي، ایالم، کرمانشاه شدیم تا  10جمعیت این آفت در 
ودهزار هکتار برآورد شده ب 13جایي که سطح آلودگي در  . 

اکبر »اکنون این آفت در اغلب باغ هاي زیتون کشور کنترل شده است اما خطر طغیان آن همچنان وجود دارد که در این رابطه 
در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ایرنا اظهار داشت: در واقع ساکنان این باغ ویالها، نه تنها به جنبه اقتصادي محصول « آهنگران

ارند بلکه با رها کردن باغ هایشان به مدت طوالني، این مکان ها را به کانون هاي طغیان آفت مگس زیتون زیتون باغ خود توجهي ند
  .تبدیل مي کنند

وي اظهار داشت: براساس نتایج سامانه جامع پیش آگاهي سازمان حفظ نباتات در استان ها ناشي از زماني که تعداد آفت مگس زیتون 
د و ثبت مي شود، زمان عملیات مبارزه با این آفت کلید مي خورددر تله ها افزایش پیدا مي کن . 

وي تصریح کرد: اوایل شهریورماه امسال با افزایش میزان جمعیت آفت به دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایي، اقدام هاي الزم 
 .براي مبارزه با افت آغاز و دوره هاي آموزشي براي باغداران برگزار شد

کارت زرد»رد: براي کنترل آفت و مبارزه با آن روش هاي بیولوژیک، آهنگران اضافه ک از سوي سازمان حفظ نباتات تامین و  «
ارسال شد و همچنین بخشي از این موارد توسط استانداري استان هاي زنجان، گیالن و قزوین خریداري و در اختیار باغداران قرار 

 .گرفت
اي استفاده از کارتهاي زرد است زیرا وقتي این کارت ها در اطراف گیاهان ت گلخانهیکي از روشهاي غیرشیمیایي مبارزه با آفا

آویخته مي شوند، به دلیل رنگ آن، حشرات به سمت آن جلب شده و چون آغشته به مواد چسبنده است، حشره به کارت مي چسبد و به 
 .دام مي افتد

به دلیل رعایت مسائل بهداشتي و اقدام هاي به موقع کنترلي، مشکلي  آهنگران اظهار داشت: خوشبختانه در باغ هاي صنعتي زیتون
 .وجود نداشت اما باغ هاي مسن به ویژه در رودبار گیالن که نیازمند نوسازي هستند، دچار مشکل شدند

براي مبارزه با وي اضافه کرد: مبارزه با افت مگس زیتون در باغ هاي مسن زیتون کار دشواري است زیرا بیشتر باغداران اقدامي 
آفت ها نمي کنند بنابراین قرار شد مسئوالن جهادکشاورزي در استان ها از استانداري هاي خود تقاضاي اعتبار کنند تا خودشان وارد 

 .عمل شده و به صورت تک به تک در باغ هاي مسن عملیات مبارزه را انجام بدهند تا جمعیت آفت کاهش یابد
راي مقابله با آفتبرداشت زودهنگام زیتون ب **  

آهنگران گفت: امسال در باغ هایي که با افزایش جمعیت آفت مگس زیتون مواجه بودیم، براي کاهش خسارت ها، سازمان حفظ نباتات 
 .کشور باغداران را به برداشت زودهنگام میوه زیتون توصیه کرد تا محصولشان کمترین خسارت را ببیند

ظ نباتات افزود: میوه کنسروي زیتون باید تا اواخر مهرماه برداشت شود و اگر باغداران بخواهند مدیرکل دفتر پیش آگاهي سازمان حف
توصیه شد  میوه زیتون به روغن بیفتد باید آن را تا اواخر آبان ماه روي درخت نگه داري کنند که به دلیل طغیان آفت مگس زیتون

 .باغداران تمامي میوه هاي زیتون خود را برداشت کنند زیرا تا یک ماه دیگر مي تواند خسارت هنگفتي به باغداران وارد کند
دکشاورزي در استان ها داشتند اما در وي ادامه داد: باغداران استان هاي قزوین، زنجان و گیالن همکاري خوبي با ادارات کل جها

برخي از نقاط این استان ها باغ ویالهایي وجود دارد که به دلیل این که گاهي به آنها سر مي زنند، کانون آفت هستند تا جایي که 
 .هرچقدر باغداران دیگر بخواهند این آفت را کنترل کنند، فایده چنداني ندارد

را میوه زیتون دانست و افزود: در واقع الرو این مگس در میوه زندگي مي کند که مي تواند وي مشکل اصلي طغیان آفت زیتون 
 .خسارت زیادي به باغداران وارد کند

 مگس زیتون قابلیت ریشه کني ندارد **
صرف کنسروي این مقام مسئول در سازمان حفظ نباتات کشور گفت: هنوز آماري از خسارت میوه زیتون نداریم زیرا اگر میوه قابل م

سریع جمع آوري شده باشد به طور حتم خسارت نمي بینند و میوه روغني نیز در باغ هاي صنعتي به دلیل کنترل هاي مناسب آفات با 
 .مشکل خاصي مواجه نخواهند شد
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ز جمله مبارزه با آهنگران بر این باور است که آفت مگس زیتون قابلیت ریشه کني ندارد اما مي توان آن را با رعایت برخي اصول ا
 .آفاتي همچون پسیل زیتون و شپشک سیاه زیتون، کنترل کرد

وي اظهار داشت: باغداران براي کاهش خسارت ها عالوه بر بکارگیري توصیه هاي کارشناسان سازمان حفظ نباتات، مي توانند با 
میوه زیتون موثر باشنداصالح، نوسازي، جوان سازي و هرس به موقع باغ هاي زیتون در کنترل آفات مذکور  . 

هزار  55هزارتن میوه زیتون در سطح  85به دلیل سرمازدگي و تنش هاي آب و هوایي، کمتر از  1396به گزارش ایرنا، در سال 
هزار تن کاهش داشت 11هکتار باغات بارور تولید شد که نسبت به سال قبل از آن  . 

 40تا  35درصد آن به کنسرو زیتون و  65تا  60ر کشور تولید شد که بین هزارتن میوه زیتون د 96حدود  95طبق آمارها در سال 
 .درصد آن به روغن زیتون تبدیل شده بود

کشور بین 11 هزار و 500 تا 12 هزار تن در سال است که نزدیک یک سوم آن در داخل کشور تولید  سرانه مصرف روغن زیتون
 .و بقیه از طریق واردات تامین مي شود

کیلوگرم است در حالي که در بیشتر باغ هاي زیتون کشور عملکرد تولید  1700میانگین جهاني عملکرد تولید زیتون در هر هکتار 
مي شود کیلوگرم در هکتار برآورد 2100زیتون  . 

کارخانه روغن کشي و هشت هزار کارگاه تولیدي کنسروي در مناطق زیتون خیز کشور از جمله زنجان، قزوین و گیالن فعال  42
 .هستند

درصد ارقام زیتون کشت شده در ایران، روغني هستند؛ البته بخشي  50استان کشور زیتون کشت مي شود که بیش از  26اکنون در 
منظوره است به طوري که مي توان عالوه بر استفاده از دانه، روغن آن را نیز استحصال کرداز ارقام زیتون دو  . 

از کلکسیون شوراي بین المللي زیتون و روغن زیتون با هدف اصالح نژاد کیفیتي، شناسائي و « ژرم پالسم زیتون»همچنین انتقال 
نت باغباني وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفته استطبقه بندي انواع ارقام روغن زیتون ایراني در دستور کار معاو . 

 
 لینک خبر 
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 زیتون 
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 8/8/1397تاریخ : 

  هزارتن زیتون در سال جاری/نیازی به واردات زیتون کنسروی نداریم ٩0پیش بینی تولید 
هزارتن در سال جاری برسد 90بینی می شود که تولید زیتون به  یک مقام مسئول گفت: با وجود سرمازدگی و خشکسالی پیش .  

صنعت،تجارت و کشاورزینادر جاللت عضو شورای ملی زیتون در گفت و گو با خبرنگار  رنگاران گروه اقتصادی باشگاه خب 

، درباره آخرین وضعیت تولید زیتون در سال جاری اظهار کرد: علی رغم سرمازدگی باغات زیتون در استان های گلستان، جوان
 .سمنان،مرکزی و خشکسالی در فارس،میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چندانی نداشته است

  
لیدکنندگان مانده است،افزود: افزایش تولید زیتون کنسروی در سال گذشته موجب وی با اشاره به اینکه زیتون کنسروی روی دست تو

 .شد تا بسیاری از کشاورزان به سمت و سوی تولید روغن زیتون روی بیاورند
  

هزارتن از این میزان به تولید کنسرو و  70تا  ۶0هزار تن اعالم کرد و گفت: سال گذشته  90تا  80جاللت، تولید دانه زیتون را 
۵0مابقی روغن اختصاص یافت و امسال پیش بینی می شود که   .درصد تولید به سمت روغنی برود 

هزارتومان رسید 100بیشتر بخوانید: اختصاص ارز یارانه ای به واردات روغن زیتون/قیمت هر شیشه روغن زیتون به باالی   
کیلو روغن در  17تا  1۶گرم اعالم کرد و گفت: براین اساس  2۵0تا  200نی روغن زیتون را عضو شورای ملی زیتون سرانه کنو

هزارتن از این میزان در داخل تولید شود ۵تا  4کشور مصرف می شود که پیش بینی می شود  . 
 

تون کنسروی در مقایسه با زیتون کنسروی نداریم، بیان کرد: با وجود افزایش مصرف زی  وی با اشاره به اینکه نیازی به واردات
 .دیگر کشورها، اما نیازی به واردات نداریم

  
گرم اعالم کرد و گفت: این در حالی است که سرانه مصرف  4۵0جاللت در پایان سرانه مصرف روغن زیتون کنسروی در دنیا را 

ن مصرف روغن زیتون و زیتون کنسروی گرم نیز می رسد که از این رو انتظار می رود تعادلی میا 700روغن زیتون در ایران به 
 برقرار شود که این امر در کاهش واردات روغن تاثیر بسزایی دارد

 
 لینک خبر

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6714220/پیش-بینی-تولید-90-هزارتن-زیتون-در-سال-جارینیازی-به-واردات-زیتون-کنسروی-نداریم
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/6704597/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-100-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6714220/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-90-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبانماه 

 

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

 سالمت

 
 فود پرس – 14/8/1397تاریخ: 

 وضیحات سازمان غذا و دارو درمورد حواشی اخیر نیترات سیب زمینی
مفیدوحید  های غذا و دارو بر اساس نیترات سیب زمینی توضیح داد: نمونه برداری های معاونت  وگو با ایفدانا درمورددر گفت 

باشد، نمی توانیم حکم کنیم که کل سیب زمینی های کشور   روش های علمی بوده و اگر در نمونه ای میزان نیترات حتی چند برابر
رخی مناطق به نمونه هایی برخورد کنیم که میزان نیترات و نیتریت باالتر از حد مجاز باشد، اما این مشکل را دارد. ممکن است در ب

این موضوع به این معنا نیست که میزان باقی مانده سموم روی همه محصوالت تولیدی در کشور به صورت نامتعارف باالتر از حد 
 .مجاز باشد

سازمان غذا و دارووی افزود: در حال حاضر   های غذایی را به واسطه پروانه ساخت آن از کارخانه تواند فراوردهبراحتی می 

اند و ما صرفا در رد محصوالت کشاورزی وجود ندارد و مزارع هنوز شناسنامه دار نشدهتولیدی رهگیری کند، اما این امکان درمو
کنیمکشاورزی اعالم می صورت باال بودن باقی مانده سموم، موارد را به وزارت جهاد . 

  
نجیره تولید مواد غذایی مدیرکل فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تمام برنامه سازمان، نظارت بر ز

غذا  در قالب "سند ایمنی است، اظهار کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته و قول جهاد کشاورزی در اوایل زمستان، اولین گروه  "

شود و ما می توانیم محصوالت کشاورزی را نیز ردیابی و پایش کنیماز کدهای شناسه مزارع به ما اعالم می . 
سموم کند، پایش میزان باقی مانده پیگیری می  س طرحی که در چند سال گذشته سازمان غذا و دارو آن رامفید ادامه داد: براسا

و  95، 94، 93های درمورد برخی محصوالت خاص، فلزات سنگین است که در سالازجمله نیترات و نیترید و  کشاورزی
و  17، 15، 7میزان باقی مانده سموم به ترتیب روی   96 قلم محصول اندازه گیری شده که براساس برنامه ریزی های صورت 18

قلم محصول پایش خواهد شد 30گرفته امسال نیز، میزان باقی مانده سموم روی  . 
نشان کرد: مشکل اصلی درمورد محصوالت کشاورزی این است که در حال حاضر امکان ردیابی و پیگیری این وی خاطر

محصوالت به دلیل عدم شناسنامه دار شدن باغات کشاورزی وجود ندارد. در نظارت ها تعداد محدودی از این محصوالت، قابلیت 
جهاد کشاورزی وزارتپیگیری دارند که با هماهنگی  مقرر شده است که زمین های کشاورزی شناسه گذاری شده و مزارع و باغات  

 .شناسنامه دار شوند
ورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو برای اینکه موارد پیشگیرانه در کنترل محصوالت کشاورزی به گفته مدیرکل فرا 

"سند ایمنی غذا" در حال تدوین است که چکیده آن تکمیل زنجیره نظارت از مزرعه تا سفره است، به گونه ای که   را داشته باشیم،
ها را بر عهده بگیرد تا مطمئین شویم تمام حلقه های زنجیره تولید از هی کنترلیک سازمان هماهنگ کننده و مسئول وظیفه فرماند

 .مزرعه تا سفره تحت نظارت و کنترل است
وی درمورد نشانه های تشخیص نیترات در محصوالت غذایی، توضیح داد:اینکه گفته شده سیب زمینی که نیترات بیشتری دارد،  

و بعید می دانیم که صحت داشته باشد آنچه مبنای   ند، به صورت علمی ثابت نشده استشیرین تر بوده و به ماهی تابه می چسب
 .ماست، نمونه برداری علمی از محصوالت و آنالیز آزمایشگاهی و بررسی میزان نیترات و نیتریت است
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 سالمت 
 

ایرنا  – 10/8/1397تاریخ :   
 

استلیوان شیر ضروری  3مصرف روزانه   

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: افراد برای حفظ سالمت و 

واحد شیر یا لبنیات مصرف کنند که هر واحد معادل یک لیوان شیر،  3تا  2تامین نیازهای بدن باید روزانه 

گرم پنیر است ۵0یک لیوان ماست یا  . 

« ه( در گفت و گو با خبرنگار سالمت ایرنا افزود: سرانه مصرف لبنیات در ایران از میزان توصیه امروز )پنجشنب« زهرا عبداللهی

کیلوگرم لبنیات مصرف می کنند، در حالی که  70گرم در روز است. ایرانیان تقریبا سالی  190شده جهانی بسیار کمتر و حدود 
کیلوگرم در سال است 165تا  160میزان متوسط توصیه شده جهانی  . 

عبداللهی درباره علت مصرف پایین لبنیات در کشور بیان کرد: مهمترین دلیل بروز این مشکل مباحث فرهنگی، عادت ها و 
بسیاری از مردم به مصرف شیر و لبنیات عالقه چندانی ندارند؛ در حالی که شیر و لبنیات یکی از گروه  .رفتارهای غلط غذایی است

ر و کلسیم برای تامین رشد کودکان و نوجوانان و حفظ سالمت استخوان و پیشگیری از پوکی های اصلی غذایی و منبع اصلی فسف
 .استخوان و کنترل فشار خون است

وی ادامه داد: مهمترین منبع کلسیم، لبنیات است. از طرفی توصیه می شود مردم از لبنیات کم چرب استفاده کنند. شیر و ماست 
بدن و اضافه وزن و چاقی و ایجاد بیماری های قلبی و عروقی می شودپرچرب باعث تولید کالری زیاد در  .  

سالم بودن لبنیات به رعایت موارد بهداشتی در تهیه و فرآوری این  :مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اضافه کرد
استفاده می شود. نکته دیگر کیفیت مناسب  محصوالت مربوط است مانند بهداشت ظرف ها و دستگاه هایی که برای تهیه شیر و لبنیات

 .لبنیات است؛ لبنیاتی سالم به شمار می رود که از شیر پاستوریزه یا جوشانده شده در تهیه آنها استفاده شود
وی گفت: برخی گروه های سنی مانند کودکان و زنان باردار و شیرده باید روزانه لبنیات بیشتری مصرف کنند. البته مصرف پنیر 

ماه در آب نمک نگهداری شود زیرا مصرف پنیر تازه خطر ابتال به تب مالت را به همراه  3تا  2زه توصیه نمی شود و پنیر باید تا
 .دارد

به گفته این مسئول، فرهنگ مصرف شیر و لبنیات باید از کودکی در افراد نهادینه شود و این کار باید به وسیله خانواده ها و حتی در 
مدارس به کودکان آموزش داده شود مهدهای کودک و . 

 
 لینک خبر 
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 سالمت 
 

ایران اکونا  – 12/8/1397تاریخ :   

 تنها در تولید یک چهارم مواد غذایی کشور نظارت می شود

دارو گفت :مدیرکل امور غذایی، بهداشتی و آرایشی سازمان غذا و   

میلیون تن از مجموع مواد غذایی تولیدی کشور زیر پوشش شبکه های نظارتی قرار داردنزدیک به سی      
میلیون تن آن بدون هیچ  90میلیون تن مواد غذایی تولیدی کشور نزدیک به  120یادآور شد: بر اساس آمار از مجموع  وحید مفید 

 .نظارتی بدست مصرف کنندگان می رسد
زمینه واردات مواد غذایی به ویژه محصوالت فراوری شده بیان کرد: بخشی از این مواد با تاسف به صورت قاچاق وارد  وی در

 .کشور می شود که فاقد هرگونه برچسب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هستند
این سازمان و مرکز سالمت محیط و کار از  کارشناسان : مدیرکل امور غذایی، بهداشتی و آرایشی سازمان غذا و دارو تصریح کرد

کارخانه های تولیدی، مرکزهای نگهداری و عرضه مواد غذایی بازدید مستمر دارند اما ایمنی غذا باید از مزرعه تا سفره زیر 
  .نظارت باشد و به عبارتی دیگر زنجیره نظارتی به طور کامل در کشور اجرا شود

منی غذا در وزارت بهداشت اضافه کرد: با تدوین و اجرای این سند بر اساس برنامه ریزی ها و در وی با اشاره به تدوین سند ملی ای
 .چارچوب قانون، نظارت ها بیشتر و منسجم تر با فرماندهی متمرکز انجام خواهد شد

محصوالت فراوری شده و مفید اضافه کرد: اجرای این سند اطمینان را خواهد داد که هر گونه مواد خوراکی مانند میوه و سبزی، 
 .غذاهایی که در رستوران ها عرضه می شود، به صورت سالم به دست مصرف کننده می رسد

وی در ادامه نیز به مردم توصیه کرد تا از مصرف مواد خوراکی و آشامیدنی فاقد برچسب اصالت، به ویژه محصوالت وارداتی 
 .خودداری کنند

ماه نخست سال جاری در نتیجه گزارش  6تن انواع مواد غذایی  91آموزش پزشکی بیش از بنابر اعالم وزارت بهداشت، درمان و 
مبنی بر عرضه مواد غذایی صنفی سنتی فاسد و عرضه مواد غذایی بسته بندی فاقد تاریخ مصرف معتبر  190های مردمی به سامانه 

 معدوم شده است
. 

 لینک خبر 
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 سالمت 
 

ایرنا  – 13/8/1397تاریخ :   

 پیدا و پنهان سیب زمینی و پیاز تولیدی کرمانشاه از سوی مسئوالن
سازمان جهاد کشاورزی و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر سالم بودن محصوالت  

کشاورزی و بخصوص سیب زمینی و پیاز تولیدی در اراضی کشاورزی این استان صحه گذاشتند و مطالب 

محصول را رد کردند 2منتشر شده در مورد باال بودن نیترات در این  . 

محصول سیب زمینی و پیاز  2ایرنا، رسانه ملی در گزارشی در هفته گذشته به باال بودن میزان نیترات در  به گزارش خبرنگار
تولیدی در استان کرمانشاه اشاره کرد و در بخشی از این گزارش از قول یکی از مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اعالم شده بود که 

ت محرمانه استنتایج بررسی میزان نیترات موجود در این محصوال . 
این گزارش بازتاب های بسیاری در فضای رسانه ای و بخصوص در شبکه های اجتماعی داشت و همگان بر پاسخگویی دستگاه های 

  .متولی در این ارتباط تاکید داشتند
ابیه ای تهیه و آن را اولین قدم برای پاسخگویی به این گزارش را معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برداشت و جو

 .در اختیار رسانه ها قرار داد
 نظارت کامل بر نیترات موجود در محصوالت کشاورزی  **

در جوابیه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آمده است که این دانشگاه به عنوان زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
أمین سالمت جامعه به وظایف محوله خود براساس قوانین عمل کرده و در کنار همه در استان همواره کوشیده است که در راستای ت

تالش ها برای دستیابی اقشار مختلف مردم به سالمت جسمی و روانی، همواره به ویژه در مواقع ضروری در خصوص عوامل تهدید 
 .کننده سالمت به صورت شفاف به همگان اطالع رسانی نماید

در ادامه جوابیه آورده است: در این میان تامین امنیت غذایی مردم همواره از دغدغه های اصلی دانشگاه علوم دانشگاه علوم پزشکی 
پزشکی بوده و در این راستا در سال های اخیر با اقدام های به موقع خود مانع ورود مواد غذایی ناسالم به سبد غذایی مردم شده که 

تن گندم آلوده و غیرقابل مصرف انسانی از جمله  170تن برنج و بیش از یک هزار و  700توقیف و پلمب بیش از چهار هزار و 
 .موارد متعددی است که می توان به آنها اشاره کرد

 
 اطالع رسانی ها در صورت نیاز انجام می شود **

حصوالت کشاورزی الزم به در ادامه این جوابیه آمده است: در خصوص پایش باقیمانده آفت کش ها، فلزات سنگین و نیترات در م
قانون برنامه توسعه ششم، وزارت بهداشت، درمان  72قانون برنامه پنجم توسعه و بند )ت( ماده  34ذکر است براساس بند )و( ماده 

و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مصرف مجاز سموم و کودهای شیمیایی برای تولید 
کشاورزی را مشخص نماید محصوالت باغی و .  

این برنامه به عنوان یک برنامه عملیاتی ملی سالمت محور براساس قوانین  :در ادامه جوابیه دانشگاه علوم پزشکی همچنین آمده است

و وظایف سازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
هر ساله به صورت مستمر انجام و نتایج آن برای تحلیل و بررسی های تخصصی به سازمان غذا و دارو اعالم و متعاقب آن  کشور

توسط این سازمان به دستگاه ها و نهادهای متولی برای برنامه ریزی و تدوین راهبردهای الزم و آگاه کردن ارگان های ذیربط از 
میایی ) نیترات و فلزات سنگین( در محصوالت کشاورزی ارسال می شود تا در صدور وضعیت باقیمانده سموم و کودهای شی

دستورالعمل های مربوطه برای کاربرد صحیح سموم و کودها، رعایت زمان سم پاشی و انجام آموزش های الزم به کشاورزان مورد 
 .استفاده قرار گرفته و موارد قانونی در این زمینه اعمال شود

سازمان غذا و دارو، نتایج آزمایش ها با توجه به تخصصی  97/4/24مورخ  675/35282ست برابر بخشنامه شماره الزم به ذکر ا
بودن و ضرورت ارزیابی و مطالعه بیشتر توسط متخصصین امر، در مراحل اولیه قابلیت انتشار عمومی ندارد اما بدیهی است، 

ین موارد را پایش، تجزیه و تحلیل و جمع بندی کرده و در هر زمان که نیاز وزارت بهداشت به عنوان متولی سالمت جامعه به دقت ا
 .به اطالع سانی عمومی در خصوص چگونگی مصرف محصوالت کشاورزی باشد، نسبت به اجرای این مهم کوتاهی نخواهد کرد

جاری با مراجعه به میادین مرکزی  مورد نمونه برداری در سال 920در بخش دیگری از این جوابیه آمده است: با انجام یک هزار و 
قلم  30در  ( و اصلی میوه و تره بار برای بررسی و ارزیابی وضعیت باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی ) نیترات و فلزات سنگین

ی محصول کشاورزی از جمله سیب زمینی و پیاز، این سنجش به صورت پیوسته در حال انجام بوده و نتایج آن برای برنامه ریز
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 .الزم به طور مستمر به سازمان غذا و دارو منعکس می شود
 اطالع رسانی رسانه ملی ناقص بود **

در بخش دیگری از جوابیه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آمده است: در تماس تلفنی خبرنگار صدا و سیما با حوزه معاونت غذا و 
انده نیترات اشاره شده است که متاسفانه این بخش از مطالب در دارو، به وضعیت قابل قبول محصوالت استان در خصوص باقیم

  .گزارش حذف شده است
با توجه به آنچه در گزارش مشهود است، نتایج آزمایش های سازمان جهاد کشاورزی در خصوص این محصوالت ، بیانگر انطباق با 

ی یک مرجع قانونی، گزارش خود را بر مبنای اظهارات استانداردهای مربوطه می باشد، اما خبرنگار با نادیده گرفتن آزمایش ها
 .افرادی مجهول و فاقد وجاهت قانونی بنیان نهاده است

در ادامه این جوابیه همچنین آمده است: ارائه هرگونه سندی در خصوص اعالم نتایج آزمایش ها برنامه پایش باقیمانده آفت کش ها ، 
که در گزارش صدا و سیما به آن اشاره شده به غیر از دستگاه های متولی برنامه  فلزات سنگین و نیترات در محصوالت کشاورزی

  .فوق الذکر، مورد تائید نمی باشد
 جهاد کشاورزی خبرنگاران را بر سر مزارع برد **

تی خبری آبان روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خبرنگاران ، را برای نشس 12اوایل ساعت اداری روز شنبه 
در ارتباط با این موضوع دعوت کرد و با حضور رئیس و معاونان این سازمان برای خبرنگاران توضیح دادند که سیب زمینی و پیاز 

  .تولیدی در استان کامال سالم است
برابر حد مجاز که  9رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در این نشست اعالم کرد که استفاده از سموم دفع آفات نباتی و نیترات 

شود چرا که درهیچ یک از بررسی های صورت گرفته در این در گزارش صدا و سیما به آن اشاره شده است، بشدت تکذیب می
سازمان چنین موضوعی مشاهده نشده و در مراجعه حضوری که معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی در روز 

صدا و سیمای مرکز کرمانشاه داشتند نیز مستندی در این زمینه توسط صدا و سیما ارائه نشده و می آبان به واحد خبر  10پنجشنبه 
 .توان گفت چنین مستندی وجود ندارد

زمینی و پیاز در استانی مثل کرمانشاه محصول  اغلب تولیدات سیب»گوید خسرو شهبازی ادامه داد: گزارشگر در ابتدای گزارش می
زمینی استان توسط ای از سیب ، این در حالی است که در سال جاری بخش عمده«خوانیمرا کشاورزان مهاجر میکسانی است که آنها 

درصد پیاز توسط کشاورزان مهاجر تولید شده و بیشتر  30کشاورزان بومی کشت شده و در حوزه تولید پیاز نیز حداکثر حدود 
اشندکارگران این مزارع نیز از کارگران بومی استان می ب .  

 .به گفته او ، حضور کشاورزان سایر استان ها و اجاره دادن زمین به آنها هیچ گونه منع قانونی ندارد
 برگشت محصول به دلیل وجود نیترات کذب است **

بار رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه سخنان خود گفت: در بخشی از این گزارش، فردی به عنوان صادر کننده تره
، که باید «کند، قرنطینه عراق برگشت می دهدمورد زیاد داشتیم تو مرز پرویزخان حتی قرنطینه نباتی ایران هم تایید می»گوید: می

های کشاورزی از لحاظ عدم آلودگی به آفات،  توضیح دهیم؛ وظیفه پست های قرنطینه نباتی در مرزهای رسمی، کنترل محموله
زمینی های سیب ده و دلیل برگشت داده شدن تعدادی از محمولهبیماری ها و علف های هرز بو که تعداد آنها در مقابل حجم محموله  ) 

زمینی )محموله های صادره از استان همدان( و  های صادراتی بسیار ناچیز است(؛ به دلیل آلودگی آنها به آفت سوسک کلرادو سیب
د ریزی یا درشتی محصول و عدم پذیرش توسط خریدار کشور مقصد بوده که ای مواردر پاره و یا دارا بودن خاک همراه محصول

سبب عودت آن شده که این عودت ها هیچ گونه ارتباطی با باقیمانده نیترات یا سموم نداشته و مصرف این نوع سیب زمینی ها هیچ 
 .گونه ضرری برای انسان ندارد

پاشند؛ اینها دارند زمینی درشت شود اسید می ند به خاطر اینکه غده سیبآیمی»گویدشهبازی افزود: در بخشی از گزارش فردی می
این در حالی است که همگان می دانند استفاده از اسید به هر میزان باعث سوختگی شدید می شود و  ،«دهندسم به خورد مردم می

 .پاشیدن اسید بر روی محصول غیرممکن و بسیار خطرناک است
درصد بوده و میزان 40تا  10آهک در خاک های استان کرمانشاه بین حدود  الزم به ذکر است میزان  ph  خاک نیز بیش از هفت

یعنی خاک قلیایی( در این شرایط جذب عناصری همچون فسفر و نیز عناصر ریزمغذی نظیر آهن، روی و غیره با  8است )حدود 
شود لذا بهترینمشکل مواجه می  ph برای جذب این عناصر Ph ( است7)کمتر از  اسیدی . 

 جهاد کشاورزی میزان استفاده از کود و سم را کنترل می کند **
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه در ادامه سخنان خود گفت: بنابراین یکی از راه های حصول به این عدد که در منابع علمی 

شود استفاده از کودهای اسید زا نظیر ینیز به صورت مکرر به آنها اشاره شده و توسط کارشناسان استان ترویج م «  گوگرد بنتونیت

، سولفات آمونیم و اسید سولفوریک است«تیوباسیلوس»همراه با باکتری « دار .  
شهبازی افزود: توصیه ما در استان بیشتر روی استفاده از گوگرد همراه با باکتری تیوباسیلوس متمرکز است، استفاده از این کود 
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لیت عناصر غذایی خاک شده و مواد موجود در خاک آزاد شده و به راحتی در دسترس گیاه قرار خواهد گرفت؛ باعث افزایش حال
 .البته برای مبارزه با بیماری های قارچی از جمله سفیدکها نیز مناسب است

قه مند به استفاده از او اظهار داشت: با این وجود تعدادی از کشاورزان )عمدتا  غیربومی( به خاطر واکنش فوری در خاک، عال
خاک  Ph اسیدسولفوریک هستند و اسید سولفوریک در آب آبیاری ضمن خنثی کردن اثر آهک باعث کاهش آن و در نتیجه کاهش

دهد، فلذا استفاده کنترل شده اسید در آب آبیاری نه تنها خواهد شد و جذب عناصر را سهولت بخشیده و نفوذپذیری خاک را افزایش می
ست بلکه مورد تایید مراجع علمی نظیر آقای دکتر ملکوتی از متخصصین برجسته تغذیه گیاهی کشور است و هیچ گونه مذموم نی

 .ضرری را متوجه خاک، گیاه، محیط زیست و انسان نمی کند
فشار و درون  شود و موارد مذکور در مسیر سیستم آبیاری تحتاو تصریح کرد: ضمنا  هیچ گونه اسید یا سمی درون چاه ریخته نمی

 .مخازن مربوطه قرار داده می شود و در صورتیکه اسید در درون چاه ریخته شود باعث خوردگی لوله و اتصاالت خواهد شد
بعد از چند روز سازمان جهاد کشاورزی پذیرفت که آزمایش نیترات را بدون »وی یاداوری کرد که در گزارش صدا و سیما آمده 

در حالی است که کارشناسان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بالفاصله دعوت آنها را این  ،«دخالت ما انجام دهد
اجابت کرده و برای انجام آزمایش اعالم آمادگی کردند و همانگونه که در تصاویر پخش شده در گزارش مشخص است در تمام 

و عدم دخالت آنها در این فرایند منتفی استمراحل نمونه برداری و آزمایش گزارشگر صدا و سیما حضور دارد  . 
زمینی هایی که توسط گزارشگر صدا و سیما انتخاب شده در سایزهای مختلف همگی به گفته او ؛ نتایج آزمایش انجام شده از سیب 

 .حاکی از استاندارد بودن وضعیت نیترات است
نادی بدستم رسید که نتایج آزمایش های نیترات سیب زمینی در چند روز بعد اس»گوید در بخشی دیگر از این گزارش، گزارشگر می

جدول مرز بیشینه نیترات در »شود شود آنچه در نمایشگر دیده می، با متوقف کردن فیلم، مشخص می«سال اخیر را نشان می داد 2
زمینی های  یترات سیبکه در کتابها و نشریات مختلف موجود است! و هیچ ارتباطی با میزان ن« محصوالت کشاورزی است!

کرمانشاه ندارد و در مراجعه حضوری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به واحد خبر صدا و سیمای مرکز 
 .کرمانشاه سند دیگری در این خصوص ارائه نگردید

روی دانشگاه علوم پزشکی وی توضیح داد: همانطور که مستحضرید مرجع رسمی هر مستندی در این مبحث، معاونت غذا و دا
کرمانشاه است که آنها نیز طبق جوابیه رسانه ای اعالم کردند که هیچ گونه آمار و اسنادی مبنی بر باال بودن نیترات سیب زمینی 

انداستان را در اختیار گزارشگر مذکور قرار نداده . 
دون آنکه شناخته شود آزمایش جدیدی برای ما انجام روز جستجو کسی را پیدا کردیم که حاضر شد ب 20پس از »گوید گزارشگر می

، سازمان جهاد کشاورزی استان همواره به عنوان یک بخش دولتی مورد وثوق کشاورزان و مردم بوده و بیان مطلب فوق باعث «دهد
 .ایجاد تردید در ذهن مخاطب و عدم اطمینان به این تشکیالت می شود

ه اعم از کالیبره بودن دستگاه و ... در تحلیل آن در مورد محصول پیاز گزارشگر فارغ از صحت و سقم آزمایش صورت گرفت
 300که همزمان با آن تصویر نیترات سنج عدد » نتایج برای محصول پیاز هم بیش از سه برابر حد بحرانی اعالم شده بود» گویدمی

1000دهد. این در حالی است که حد مجاز نیترات برای محصول پیاز را نشان می ppm  است یعنی محصول آزمایش شده هیچ گونه

 .مشکلی از لحاظ باقیمانده نیترات نداشته است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه گفت: در گزارش آقای دکتر مستوفی از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 

زمینی استان کرمانشاه در حد قابل قبول است  گوید که وضعیت سیبمی کند،پزشکی در عین حال که اعالم نتایج را محرمانه بیان می
های ایشان از گزارش صدا و سیما حذف شده استکه متاسفانه این بخش از گفته . 

در این راستا روز شنبه تعدادی از خبرنگاران خبرگزاری ها و رسانه های استان در معیت خبرنگار صدا و سیمای مرکز کرمانشاه 
ع سیب زمینی و پیاز استان )مزارع پیاز و سیب زمینی کشاورزان بومی و مهاجر( بازدید کرده و نمونه برداری توسط خود از مزار

خبرنگاران انجام و در محل سازمان جهاد کشاورزی مورد آزمایش و سنجش قرار گرفت که براساس نتایج به عمل آمده سطح نیترات 
246سیب زمینی   ppm 290تا  280ینی )حد مجاز برای محصول سیب زم  ppm)  150بوده و برای پیاز به میانگین  ppm  دست
1000یافتند ) حد مجاز   ppm لذا براساس نمونه های گرفته شده توسط خبرنگاران استان میزان نیترات تمام نمونه ها در حد (است ،

   .طبیعی و استاندارد بودند
از کرمانشاهتجار عراقی مشتری پروپاقرص سیب زمینی و پی **  

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: براساس آزمایش ها و بررسی فراوانی 
که بر روی محصوالت کشاورزی استان کرمانشاه انجام شده محصوالت این استان جزو سالم ترین و با کیفیت ترین محصوالت کشور 

 .است
ر مورد سیب زمینی و پیاز استان کرمانشاه نیز افزود: به اذعان مشتریان خارجی و داخلی، سیب زمینی و پیاز استان ناصر مرادی د

محصول تولیدی  2جزو سالم ترین و با کیفیت ترین محصوالت است و همین االن هم از کشور عراق مشتریان زیادی خواهان این 
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 .استان هستند
حصول در استان کرمانشاه پیشینه طوالنی ندارد، گفت: به همین دلیل زمین های کشاورزی که در آن م 2وی با بیان اینکه کشت این 

 .سیب زمینی و پیاز کشت می شود به سموم و کود آغشته نیستند که محصوالت را آلوده کنند
گفت او با بیان اینکه صادرات محصوالت کشاورزی از یک ماه قبل با هدف تنظیم بازار متوقف شده است، تجار عراقی به شدت  :

 .خواهان سیب زمینی و پیاز استان کرمانشاه هستند و کیفیت و سالمت آن را قبول دارند
 .او گفت: اکنون فرصت بسیار خوبی برای صادرات این محصوالت به کشور عراق است که امیدواریم با صادرات آن موافقت شود

 ارائه آمارهای غلط تاثیر منفی دارد **
یسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه از ارائه آمارهای غلط توسط برخی از رسانه ها گالیه کرد و گفت: در رئیس کم

 .انتشار مطالب باید ابتدا همه جوانب آن سنجیده شود و اگر به نتیجه قطعی رسیدیم بعد منتشر شود
نین صادرات محصوالت دانست و افزود: با انتشار این گزارش مرادی به تاثیر منفی این نوع گزارش ها در افکار عمومی و همچ

 .غلط بسیاری از کشاورزان سیب زمینی و پیاز کار استان کرمانشاه متضرر شده اند
او هرگونه آلودگی این محصوالت به سم و سرطان زا بودن آن را رد کرد و گفت: هیچ دلیل و مدرک علمی برای تایید این موضوع 

اید این نوع گزارش ها منتشر شودوجود ندارد و نب . 
 .وی اظهار داشت که در کشورهای صاحب کشاورزی دنیا هیچ وقت به تخریب محصوالت کشاورزی خود نمی پردازند

 .وی تاکید کرد که در این شرایط نباید علیه تولیدات داخلی خودمان تبلیغات منفی کنیم
ف کرده اند باید با آنها برخورد شود اما نباید همه را با یک چشم دید و تمام وی تصریح کرد اگر فرد یا افرادی در این ارتباط تخل

 .محصوالت را زیر سوال برد
او با اشاره به اینکه اکنون فصل برداشت سیب زمینی و پیاز است، گفت: نباید اجازه دهیم با اطالعات غلط به مردم، کشاورزان 

 .متضرر شوند
ا بخش کشاورزی استان قدردانی کرد و افزودوی از حمایت و همکاری رسانه ها ب اعتقاد دارم که رسانه ها همواره همیار و کمک  :

 .کننده این بخش بوده اند و انتظار داریم با دید مثبتی به این بخش بنگرند
باالتر است شاید برخی  وی این نکته را نیز یادآور شد که باتوجه به اینکه کیفیت سیب زمینی و پیاز استان کرمانشاه از سایر استان ها

افراد برای جلوگیری از رشد این محصوالت در استان دست به شیطنت زده اند و از طریق رسانه ها می خواهند جلو توسعه و رشد 
 .محصوالت کشاورزی استان را بگیرند

هزار تن انواع محصوالت  600هکتار زمین کشاورزی دارد و ساالنه بیش از چهار میلیون و  871هزار و  946استان کرمانشاه 
 .کشاورزی در این استان تولید می شود

هکتار از اراضی کرمانشاه زیرکشت سیب زمینی 100براساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه؛ امسال هفت هزار و 
هزار تن پیاز  150حدود هزار تن سیب زمینی و  350هکتار نیز زیرکشت پیاز رفته است که پیش بینی می شود  200هزار و  2و 

  .از زمین های کشاورزی استان تولید شود
مرز رسمی و بازارچه فعال، ساالنه  6بخش ُکرد و عرب نشین عراق و داشتن  2کیلومتر مرز مشترک با  371استان کرمانشاه با 

 .حدود نیمی از کل صادرات کاالهای غیرنفتی کشورمان به عراق را به خود اختصاص می دهد
درصد کل صادرات ایران به این کشور را  50میلیارد دالر کاال از کرمانشاه به عراق صادر می شود که بیش از  2نه بیش از ساال

 .تشکیل می دهد
 

 لینک خبر 
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 سیب زمینی
 

 فود پرس – 14/8/1397تاریخ: 

دارو درمورد حواشی اخیر نیترات سیب زمینیوضیحات سازمان غذا و ت  
و بر اساس های غذا و دارنیترات سیب زمینی توضیح داد: نمونه برداری های معاونت  وگو با ایفدانا درمورددر گفت وحید مفید

باشد، نمی توانیم حکم کنیم که کل سیب زمینی های کشور   روش های علمی بوده و اگر در نمونه ای میزان نیترات حتی چند برابر
این مشکل را دارد. ممکن است در برخی مناطق به نمونه هایی برخورد کنیم که میزان نیترات و نیتریت باالتر از حد مجاز باشد، اما 

ه این معنا نیست که میزان باقی مانده سموم روی همه محصوالت تولیدی در کشور به صورت نامتعارف باالتر از حد این موضوع ب
 .مجاز باشد

سازمان غذا و دارووی افزود: در حال حاضر   های غذایی را به واسطه پروانه ساخت آن از کارخانه تواند فراوردهبراحتی می 

اند و ما صرفا در تولیدی رهگیری کند، اما این امکان درمورد محصوالت کشاورزی وجود ندارد و مزارع هنوز شناسنامه دار نشده
کنیمکشاورزی اعالم می نده سموم، موارد را به وزارت جهادصورت باال بودن باقی ما . 

  
مدیرکل فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تمام برنامه سازمان، نظارت بر زنجیره تولید مواد غذایی 

غذا  در قالب "سند ایمنی کشاورزی در اوایل زمستان، اولین گروه  است، اظهار کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته و قول جهاد "

شود و ما می توانیم محصوالت کشاورزی را نیز ردیابی و پایش کنیماز کدهای شناسه مزارع به ما اعالم می . 
سموم کند، پایش میزان باقی مانده پیگیری می  مفید ادامه داد: براساس طرحی که در چند سال گذشته سازمان غذا و دارو آن را

و  95، 94، 93های ازجمله نیترات و نیترید و درمورد برخی محصوالت خاص، فلزات سنگین است که در سال کشاورزی
و  17، 15، 7یب روی میزان باقی مانده سموم به ترت  96 قلم محصول اندازه گیری شده که براساس برنامه ریزی های صورت 18

قلم محصول پایش خواهد شد 30گرفته امسال نیز، میزان باقی مانده سموم روی  . 
وی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی درمورد محصوالت کشاورزی این است که در حال حاضر امکان ردیابی و پیگیری این 

به دلیل عدم شناسنامه دار شدن باغات کشاورزی وجود ندارد. در نظارت ها تعداد محدودی از این محصوالت، قابلیت محصوالت 
جهاد کشاورزی وزارتپیگیری دارند که با هماهنگی  مقرر شده است که زمین های کشاورزی شناسه گذاری شده و مزارع و باغات  

 .شناسنامه دار شوند
به گفته مدیرکل فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو برای اینکه موارد پیشگیرانه در کنترل محصوالت کشاورزی  

"سند ایمنی غذا" در حال تدوین است که چکیده آن تکمیل زنجیره نظارت از مزرعه تا سفره است، به گونه ای که   اشته باشیم،را د
ها را بر عهده بگیرد تا مطمئین شویم تمام حلقه های زنجیره تولید از یک سازمان هماهنگ کننده و مسئول وظیفه فرماندهی کنترل

کنترل استمزرعه تا سفره تحت نظارت و  . 
وی درمورد نشانه های تشخیص نیترات در محصوالت غذایی، توضیح داد:اینکه گفته شده سیب زمینی که نیترات بیشتری دارد،  

و بعید می دانیم که صحت داشته باشد آنچه مبنای   شیرین تر بوده و به ماهی تابه می چسبند، به صورت علمی ثابت نشده است
از محصوالت و آنالیز آزمایشگاهی و بررسی میزان نیترات و نیتریت است ماست، نمونه برداری علمی . 

 
 لینک خبر
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 سیب زمینی 
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/8/1397تاریخ : 

 ممنوعیت صادرات سیب زمینی راهکار کنترل بازار نیست 

ی،صادرات آن ممنوع شد که این امر ضربه مهلکی به یک مقام مسئول گفت:با توجه به افزایش قیمت سیب زمین

  .صادرکنندگان وارد کرده است
صنعت،تجارت و کشاورزیعلی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

اعالم رئیس انجمن سیب زمینی کاران   ، با انتقاد از ممنوعیت صادرات سیب زمینی اظهار کرد: براساسباشگاه خبرنگاران جوان
پیش بینی می شود که امسال پنج میلیون تن سیب زمینی تولید شود که با احتساب مصرف داخل و کارخانه ها یک میلیون تن از این 

باید به بازارهای هدف صادر شودمیزان  . 
وی حفظ تعادل قیمت در بازار داخل و امنیت غذایی کشور را منوط به داشتن آمار دقیق از میزان تولید و مصرف اعالم کرد و 

 .افزود: این درحالی است که برخالف سایر کشورها، آمار دقیقی از میزان تولید و مصرف نداریم
راهکار کنترل بازار نیست، گفت: در یک ماه اخیر همزمان با افزایش   ممنوعیت صادرات سیب زمینی خان محمدی با اشاره به اینکه

قیمت سیب زمینی، دولتمردان یک شبه صادرات سیب زمینی را ممنوع اعالم کردند که این امر ضربه مهلکی به صادرکنندگان و 
 .تولیدکنندگان وارد کرد

میلیون تن می رسد 5بیشتر بخوانید: درخواست کشاورزان برای رفع ممنوعیت صادرات/تولید سیب زمینی به   
مجمع ملی نخبگان کشاورزی با انتقاد از این مسئله که تولید در کشور ما بدون مبنا و اساس صورت می گیرد، بیان کرد:  مدیرعامل

به کشاورزان ارائه دهند تا با افزایش قیمت، تمامی کشاورزان اقدام به  الگوی کشت مناسبیاز مسئوالن ذی ربط انتظار می رود که 
سال آینده به سبب ازدیاد تولید، قیمت محصوالت جوابگوی هزینه شان نباشدکشت محصول خاص نکنند تا مجددا  . 

وی در پایان تصریح کرد:با توجه به نبود الگوی کشت، امنیت غذایی و تولید در معرض خطر است چرا که سود اصلی به جیب 
 .دالالن می رود

 
 
  لینک خبر
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 شیالت

 
ایرنا  – 10/8/1397تاریخ :   

 دولت نگاه ویژه ای به حوزه امنیت غذایی دارد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت : دولت یازدهم و  -ایرنا  -جیرفت 

برداشته استازدهم نگاه ویژه ای به حوزه امنیت غذایی دارد و در این زمینه گام های ماندگاری دو . 

به گزارش ایرنا، محمدعلی جوادی عصر پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه رییس جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان افزود: دولت 
های بزرگی برداشته و همچنان در تالش هستیم تا امنیت غذایی مردم را به نقطه  تدبیر و امید تاکنون در بخش امنیت غذایی گام

 .مطلوب برسانیم
وی به تحریم های ظالمانه دشمنان اشاره کرد و گفت: هر تحریمی آثار منفی به دنبال دارد اما مطلق نیست لذا نظام مقدس جمهوری 

خوبی بجنگد و موفق باشد های ظالمانه بیگانگان به با تحریم اسالمی تاکنون توانسته . 
گذشته خود به خوبی استفاده کرده و در زمان حاضر شرایط بسیار های  جوادی افزود: نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از ظرفیت

 .خوبی در دنیا دارد
های معاون وزیر جهاد کشاورزی بر اهمیت مساله آب در کشور بویژه در استان کرمان تاکید کرد و گفت: در حوزه گسترش طرح 

 .آبیاری نوین باید بیش از گذشته تالش کنیم
است، اظهار داشت: جنوب کرمان نیز جزو این چهار  کشور به عنوان پایلوت الگوی کشت انتخاب شده وی با بیان اینکه چهار استان

 .استان است که بیانگر ظرفیت عظیم این منطقه در بخش کشاورزی است
طقه باید جوادی، نبود صنایع تبدیلی را مهمترین مشکل کشاورزان جنوب استان کرمان برشمرد و گفت: ظرفیت صنایع تبدیلی این من

شود سه برابر افزایش پیدا کند و این مهم با وحدت مدیران بخش کشاورزی محقق می . 
وی با بیان اینکه ساالنه چهار و نیم میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در جنوب استان کرمان تولید می شود افزود: امیدواریم با 

رطرف کردن این مشکالت موفق شویمتوجه به مشکالت کشاورزی این منطقه بتوانیم در زمینه ب . 
در این آیین از زحمات سید یعقوب موسوی رییس سابق جهاد کشاورزی جنوب کرمان قدردانی و سعید برخوری به عنوان رییس 

 .جدید این سازمان معرفی شد
منوجان، قلعه گنج،  سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مستقل از مرکز این استان، شهرستان های جیرفت، عنبرآباد، کهنوج،

 .فاریاب و رودبار جنوب را زیر پوشش دارد
 

 لینک خبر 
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 شیالت 

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 10/8/1397تاریخ :   

  درصدی تولید ماهیان گرم آبی در راه است 1۵افت 
مزارع پرورش ماهی پیش بینی  مقام مسئول گفت:با توجه به خشکسالی های اخیر و عدم اختصاص آب به برخی یک

درصد کاهش یابد 1۵ا ت 10می شود که تولید  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیحسن آقازاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

آخرین وضعیت تولید ماهیان گرم آبی در سال جاری اظهار کرد: با توجه به خشکسالی های اخیر، عدم ، درباره خبرنگاران جوان
همکاری وزارت نیرو و آبفا استان گیالن و مازندران مبنی بر اختصاص ندادن آب به استخرهای پرورش ماهی و پلمپ برخی مزارع 

درصد کاهش یابد 15تا  10پیش بینی می شود که تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 
 .وی افزود: با توجه به آنکه فصل صید ماهیان گرم آبی از ماه آینده آغاز می شود، از این رو نمی توان رقم دقیق تولید را اعالم کرد
پا گیر برابری قیمت نهاده های تولید، وجود قوانین دست و  2.5افزایش  :آقازاده با اشاره به مشکالت پیش روی تولیدکنندگان گفت

 .صادرات و دالالن در بازار از مشکالت اصلی پیش روی تولیدکنندگان ماهیان گرم آبی در بازار به شمار می رود
 بیشتر بخوانید: مزارع پرورش ماهی گرم آبی در خوزستان در ورطه نابودی

ادامه داد: صادرکنندگان ماهی باید در کنار تولیدکنندگان، اتحادیه و تشکل ها به امر صادرات  مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی
ر بپردازند و این طور نباشد که افراد بدون همراهی با تولیدکنندگان بتوانند صادرات را انجام دهند چرا که این امر در نابه سامانی بازا

 .و ضربه به تولید داخل تاثیر بسزایی دارد
ی در پایان درباره تاثیر نوسان نرخ ارز بر صادرات ماهیان گرم آبی تصریح کرد: باتوجه به نوسان نرخ ارز و کاهش ارزش پول و

 .ملی در برابر دالر، صادرات ماهیان گرم آبی نسبت به مدت مشابه سال قبل از رونق نسبی برخوردار است
 

 لینک خبر 
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 شیالت 

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/8/1397تاریخ :   

میلیون دالر محصوالت  ۵٧0تحریم های جدید در صادرات محصوالت شیالتی تاثیری ندارد/پیش بینی صادرات 

 شیالتی تاپایان سال 

یک مقام مسئول گفت: اعمال تحریم های جدید تنها در افزایش هزینه های حمل و نقل و انتقال پول تاثیر گذار است 

  .و تاثیر چندانی در میزان صادرات ندارد

صنعت،تجارت و کشاورزیبا خبرنگار   یسی گلشاهی مدیرکل دفتر بهبودکیفیت،فرآوری و توسعه آبزیان در گفت و گوع گروه  
نرخ ارز بر صادرات محصوالت شیالتی اظهار کرد: با توجه به نوسان نرخ ، درباره تاثیر نوسان اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .ارز صادرات محصوالت شیالتی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است
درصدی صادرات از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: رشد صادرات محصوالت شیالتی براساس برنامه ریزی  12وی از رشد 

اق افتاده است چرا که به سبب محدودیت میزان تولید در حوزه آبزیان، امکان خروجی و صادرات محصول های صورت گرفته، اتف
وجود ندارد  بیش از حد . 

میلیون دالر برسد که این  570تا  550گلشاهی ادامه داد: تا پایان سال پیش بینی می شود که میزان صادرات محصوالت شیالتی به 
درصد رشد خواهد داشت 20و وزنی  درصد 11میزان از نظر ارزشی  . 

شود/رشد صددرصدی صادرات میگو در سال جاریتر بخوانید: تیالپیای داخل تا پایان سال به بازار عرضه میبیش  
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا اعمال تحریم های جدید بر میزان صادرات تاثیر گذار خواهد بود، بیان کرد: اعمال 

و نقل و انتقال پول تاثیر گذار است و تاثیر چندانی در میزان صادرات ندارد تحریم های جدید تنها در افزایش هزینه های حمل  . 
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به مشخص نبودن شرایط پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان در سردرگمی به سر می برند که 

راه تجارت را پیدا خواهند کرد  مجددا پس از مدتی . 
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  شیالت

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/8/1397تاریخ :   

  تیالپیا وارد لیست کاالهای ممنوعه می شود/امکان قاچاق تیالپیا وجود ندارد

تیالپیا وارد لیست ممنوعه شودیک مقام مسئول گفت: براساس پیگیری های صورت گرفته، قرار است واردات  .  
گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با خبرنگار

، درباره آخرین وضعیت واردات تیالپیا اظهار کرد: اگرچه مسئوالن سازمان شیالت از ممنوعیت رنگاران جواناقتصادی باشگاه خب
قلم کاالیی که دولت اعالم کرده، نبوده است که این امر نشان می دهد  1399واردات تیالپیا خبر می دهند، اما نام تیالپیا جز فهرست 

 .تحت شرایطی می توان آن را وارد کرد
افزود: با وجود آنکه سازمان شیالت می گوید که مجوزی برای واردات تیالپیا نداده است، اما جای این سوال مطرح است که این  وی

 همه تیال پیا از کجا آمده است؟
موجود در بازار  قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا امکان قاچاق این میزان تیالپیا وجود دارد، بیان کرد: با توجه به آنکه حجم تیالپیا

کم نیست، از این رو این امکان وجود ندارد که تیالپیا موجود از طریق قاچاق وارد شود چرا که قاچاق شرایط خاص خودش را دارد 
 .و باید از طریق کانتینرهای یخچالی وارد شود

فیله تیالپیا وارد لیست ممنوعه شود این مقام مسئول ادامه داد: براساس پیگیری های صورت گرفته، قرار است واردات تیالپیا و . 
وی با اشاره به ضرورت ممنوعیت واردات تیالپیا بیان کرد: وقتی مسئوالن سازمان شیالت از تولید تیالپیا در داخل سخن به میان می 

 .آورد،از این رو انتظار می رود که در جهت حمایت از تولید داخل واردات آن ممنوع اعالم شود
دیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان تولید تیالپیا را توجیهی برای واردات دانست و افزود: با توجه به آنکه تیالپیا مدیر عامل اتحا

یکی از ارزانترین ماهی در بازارهای جهانی به شمار می رود، از این رو واردات آن سود خوبی دارد چرا که با قیمت های باالیی 
 .در بازار داخل عرضه می شود

پایان تصریح کرد: با وجود آنکه تیالپیا فاقد کیفیت و ارزش غذایی الزم است، از این رو مصرف آن به افراد مسن و کودکان  وی در
 توصیه نمی شود

. 
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 شکر

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/8/1397تاریخ :   

  نیازی به واردات شکر نداریم ٩8چه سریع تر نرخ خرید تضمینی/تا سه ماه اول سال ضرورت اعالم هر 
یزدانی گفت: با گذشت یک ماه از آغاز سال زراعی جدید انتظار می رود که هرچه سریع تر نرخ خرید تضمینی 

  .محصوالت کشاورزی اعالم شود
صنعت،تجارت و رزی در گفت و گو با خبرنگارعلیرضا یزدانی مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاو

، درباره آخرین وضعیت کشت چغندر قند پاییزه اظهار کرد: در سال زراعی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

هزار هکتار عملیات کشت صورت گرفته  ۶هزار هکتار چغندر قند به استان ها ابالغ شده که تاکنون حدود  23مه کشت جدید، برنا
 .است

وی با اشاره به اینکه چغندرقند بهاره درحال برداشت است، افزود: با توجه به اعتصاب کامیون داران،برداشت و تحویل چغندر قند 
گذشته با تاخیر انجام شد که انتظار می رود روند تحویل طی هفته جاری بهبود یابد بهاره به کارخانه ها نسبت به سال . 

یزدانی درباره آخرین وضعیت واردات شکر گفت: با توجه به وضعیت برداشت چغندر قند و ظرفیت تولید شکر ، حداقل تا سه ماه 
 .اول سال آینده نیازی به واردات نخواهیم داشت

 بیشتر بخوانید: افزایش سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه/ تا پایان سال نیازی به واردات شکر نداریم
مسئول با انتقاد از تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی چغندر قند بیان کرد: براساس قانون تا قبل از شروع فصل زراعی این مقام 

 .انتظار می رود که نرخ خرید تضمینی اعالم شود چرا که این امر در انتخاب کشاورزان در نوع کشت تاثیر بسزایی دارد
سال زراعی جدید انتظار می رود که شورای اقتصاد هرچه سریع تر نرخ خرید  به گفته وی با توجه به گذشت یک ماه از آغاز
 .تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم کند

یزدانی ادامه داد: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته، برنامه افزایش نرخ خرید تضمینی در دستور کار است، اما باید منتظر 
اعالم کندماند تا شورای اقتصاد عدد نهایی را  . 

مجری طرح چغندر قند در پایان درباره آخرین وضعیت توسعه کشت چغندر قند پاییزه تصریح کرد: امسال برای اولین بار چغندر قند 
 .در تناوب زراعی با نیشکر قرار گرفته است که این امر در اصالح شوری خاک و پایداری تولید شکر تاثیر بسزایی دارد
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 شیر و فرآورده ها

 
ایرنا  – 14/8/1397تاریخ :   

 قیمت لبنیات هفته آینده در ستاد تنظیم بازار بررسی می شود
دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: بررسی قیمت فرآورده های لبنی در ستاد تنظیم بازار به دلیل تغییرات در وزارت  -ایرنا -تهران

 .صنعت، معدن و تجارت به هفته آینده موکول شد
« دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزودروز « رضا باکری تومانی شیرخام توسط ستاد  1570باوجود نرخ مصوب  :

تومان به صنایع لبنی هستیم که همین امر  2400تا  2000تنظیم بازار، شاهد عرضه این محصول توسط دامداران با قیمت های بین 
های اخیر موثر بوده است در افزایش دوباره قیمت فرآورده های لبنی در هفته . 

وی اظهار داشت: با توجه تمکین نکردن دامداران از نرخ مصوب شیرخام، قرار شد ستاد تنظیم بازار، دوباره قیمت فراورده های 
 .لبنی را براساس نرخ کنونی شیرخام بررسی و تعیین کند

حسن یونس »وزیر صنعت، معدن و تجارت و استعفای « انیرضا رحم»دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار با آمدن 
معاون وزیر و دبیر ستاد، هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده بنابراین بررسی قیمت محصوالت لبنی در ستاد تنظیم بازار به « سینکی

 .هفته آینده موکول شده است
افزایش هزینه های شیرخام، بسته بندی، پاکت و حمل و »با  این مقام مسئول براین باور است که باید قیمت فرآورد های لبنی مطابق

تعیین شود« نقل . 
به گزارش ایرنا، در ماه های اخیر با افزایش نرخ مصوب شیرخام، صنایع لبنی دوباره اقدام به افزایش های هفتگی فرآورده های لبنی 

شرکت متخلف لبنی را به سازمان  9یدکنندگان تاکنون خود کردند. این اقدام سبب شده تا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تول
تعزیرات کشوری معرفی کند. اکنون پرونده های آنها در سازمان تعزیرات مراحل حقوقی خود را طی می کند و در دست بررسی 

 .است تا با صدور حکم، اسامی آنها اعالم شود
 

 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/8/1397تاریخ :   

  خامنامه انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران درباره کمبود شیر 
نامه  افزایش قیمت شیرخام، صنایع فرآورده های لبنی درباره کمبود شیرخام تحویلی به صنایع لبنی و تداوم انجمن

وزارت جهاد کشاورزی منتشر کرد ای را خطاب به ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و .  
باشگاه خبرنگاران جوان گروه اقتصادیبه گزارش  انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران درباره کمبود  صدا و سیما ،  به نقل از 

نامه ای را خطاب به ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت مصرف  شیرخام تحویلی به صنایع لبنی و تداوم افزایش قیمت شیرخام،
ر کردکنندگان و تولید کنندگان و وزارت جهاد کشاورزی منتش . 

کسر دریافتی شیرخام صنایع لبنی  در این نامه آمده است: صرفنظر از علت آن( کماکان ادامه دارد و به دلیل عدم توازن عرضه و )

تومان در اوایل سال جاری به  1400تقاضای آن ، قیمت شیر خام نیز پس از حرکت جهشی از  تومان در شهریور ماه رسید  2000
تومان هم عرضه می شود. مواد  2400تومان عبور کرده و تا  2200هم اکنون نیز از مرز هر کیلو  و با افزایش تدریجی خود

تومان موجبات  1000تومان تا حداکثر  600پتروشیمی نیز بطور میانگین در هزینه بسته بندی انواع محصوالت لبنی، حداقل 

 .افزایش قیمت فرآورده های لبنی را فراهم کرده است
افزایداین نامه می  تومانی اقالم مواد  1600تا  1200کارخانجات لبنی در مجموع، بسته به نوع کاالی لبنی تولیدی خود گرانی  :

اولیه و بسته بندی خود را متحمل شده و به دلیل عدم تصمیم گیری به موقع از طرف سازمان ها و نهادهای تصمیم گیر دولتی، دیگر 
مام شده کاالی تولیدی خود نبوده و برای جلوگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی خود و قادر به تحمل چنین افزایشی در بهای ت

جلوگیری از بیکاری دهها هزار نفر کارگر زحمتکش و خدوم شاغل در این صنایع، بناچار گرانی های تحمیل شده به تولید را، عینا  
 .به بازار عرضه محصوالت منتقل نموده است

ه است : امید است مسئوالن، بجای تشکیل پرونده های تعزیراتی متعدد و متهم کردن صنایع لبنی به گناه ناکرده در ادامه این نامه آمد
گران فروشی ، هر چه سریع تر تصمیمات منطقی و عقالنی برای آرامش بازار اتخاذ و با در پیش گرفتن سیاستهای کالن صحیح 

قاضا در تجارت، واحدهای تولیدی را از چالش های موجود رهائی بخشندارزی، پولی و مالی و صادرات و واردات وعرضه و ت . 
در پایان این نامه تاکید شده است: تاخیر در اتخاذ تصمیمات صحیح به موقع،تعطیلی کارخانجات و بیکاری گسترده کارگران را در پی 

 .خواهد داشت
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 صادرات و واردات

 
 فود پرس  – 14/8/1397تاریخ : 

طغیان مگس زیتون در قطبهای تولید زیتون/برداشت زودهنگام زیتون برای مقابله با آفت و کاهش تولید روغن زیتون 

واردات تامین می شوددر کشور/دوسوم روغن زیتون کشور از طریق   
مدیرکل دفتر پیش آگاهي سازمان حفظ نباتات کشور گفت: امسال به دلیل شرایط آب و هوایي با طغیان مگس زیتون در استان  -ایرنا

 .هاي زنجان، قزوین و گیالن مواجه شده ایم که کانون اصلي طغیان این آفت باغ ویالهاي غیرمسکوني هستند
شاهد افزایش  1383مترین آفات زیتون در کشورهاي حوزه دریاي مدیترانه است طبق آمارها در سال مگس میوه زیتون یکي از مه

استان کشور گیالن، قزوین، زنجان، مازندران، اصفهان، گلستان، سمنان، مرکزي، ایالم، کرمانشاه شدیم تا  10جمعیت این آفت در 
هزار هکتار برآورد شده بود 13جایي که سطح آلودگي در  . 

اکبر »اکنون این آفت در اغلب باغ هاي زیتون کشور کنترل شده است اما خطر طغیان آن همچنان وجود دارد که در این رابطه 
در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ایرنا اظهار داشت: در واقع ساکنان این باغ ویالها، نه تنها به جنبه اقتصادي محصول « آهنگران

بلکه با رها کردن باغ هایشان به مدت طوالني، این مکان ها را به کانون هاي طغیان آفت مگس زیتون  زیتون باغ خود توجهي ندارند
  .تبدیل مي کنند

وي اظهار داشت: براساس نتایج سامانه جامع پیش آگاهي سازمان حفظ نباتات در استان ها ناشي از زماني که تعداد آفت مگس زیتون 
ثبت مي شود، زمان عملیات مبارزه با این آفت کلید مي خورددر تله ها افزایش پیدا مي کند و  . 

وي تصریح کرد: اوایل شهریورماه امسال با افزایش میزان جمعیت آفت به دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایي، اقدام هاي الزم 
 .براي مبارزه با افت آغاز و دوره هاي آموزشي براي باغداران برگزار شد

کارت زرد»براي کنترل آفت و مبارزه با آن روش هاي بیولوژیک، آهنگران اضافه کرد:  از سوي سازمان حفظ نباتات تامین و  «
ارسال شد و همچنین بخشي از این موارد توسط استانداري استان هاي زنجان، گیالن و قزوین خریداري و در اختیار باغداران قرار 

 .گرفت
اي استفاده از کارتهاي زرد است زیرا وقتي این کارت ها در اطراف گیاهان خانهیکي از روشهاي غیرشیمیایي مبارزه با آفات گل

آویخته مي شوند، به دلیل رنگ آن، حشرات به سمت آن جلب شده و چون آغشته به مواد چسبنده است، حشره به کارت مي چسبد و به 
 .دام مي افتد

دلیل رعایت مسائل بهداشتي و اقدام هاي به موقع کنترلي، مشکلي آهنگران اظهار داشت: خوشبختانه در باغ هاي صنعتي زیتون به 
 .وجود نداشت اما باغ هاي مسن به ویژه در رودبار گیالن که نیازمند نوسازي هستند، دچار مشکل شدند

مبارزه با  وي اضافه کرد: مبارزه با افت مگس زیتون در باغ هاي مسن زیتون کار دشواري است زیرا بیشتر باغداران اقدامي براي
آفت ها نمي کنند بنابراین قرار شد مسئوالن جهادکشاورزي در استان ها از استانداري هاي خود تقاضاي اعتبار کنند تا خودشان وارد 

 .عمل شده و به صورت تک به تک در باغ هاي مسن عملیات مبارزه را انجام بدهند تا جمعیت آفت کاهش یابد
مقابله با آفتبرداشت زودهنگام زیتون براي  **  

آهنگران گفت: امسال در باغ هایي که با افزایش جمعیت آفت مگس زیتون مواجه بودیم، براي کاهش خسارت ها، سازمان حفظ نباتات 
 .کشور باغداران را به برداشت زودهنگام میوه زیتون توصیه کرد تا محصولشان کمترین خسارت را ببیند

اتات افزود: میوه کنسروي زیتون باید تا اواخر مهرماه برداشت شود و اگر باغداران بخواهند مدیرکل دفتر پیش آگاهي سازمان حفظ نب
توصیه شد  میوه زیتون به روغن بیفتد باید آن را تا اواخر آبان ماه روي درخت نگه داري کنند که به دلیل طغیان آفت مگس زیتون

 .باغداران تمامي میوه هاي زیتون خود را برداشت کنند زیرا تا یک ماه دیگر مي تواند خسارت هنگفتي به باغداران وارد کند
ورزي در استان ها داشتند اما در وي ادامه داد: باغداران استان هاي قزوین، زنجان و گیالن همکاري خوبي با ادارات کل جهادکشا

برخي از نقاط این استان ها باغ ویالهایي وجود دارد که به دلیل این که گاهي به آنها سر مي زنند، کانون آفت هستند تا جایي که 
 .هرچقدر باغداران دیگر بخواهند این آفت را کنترل کنند، فایده چنداني ندارد

وه زیتون دانست و افزود: در واقع الرو این مگس در میوه زندگي مي کند که مي تواند وي مشکل اصلي طغیان آفت زیتون را می
 .خسارت زیادي به باغداران وارد کند

 مگس زیتون قابلیت ریشه کني ندارد **
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کنسروي این مقام مسئول در سازمان حفظ نباتات کشور گفت: هنوز آماري از خسارت میوه زیتون نداریم زیرا اگر میوه قابل مصرف 
سریع جمع آوري شده باشد به طور حتم خسارت نمي بینند و میوه روغني نیز در باغ هاي صنعتي به دلیل کنترل هاي مناسب آفات با 

 .مشکل خاصي مواجه نخواهند شد
له مبارزه با آهنگران بر این باور است که آفت مگس زیتون قابلیت ریشه کني ندارد اما مي توان آن را با رعایت برخي اصول از جم

 .آفاتي همچون پسیل زیتون و شپشک سیاه زیتون، کنترل کرد
وي اظهار داشت: باغداران براي کاهش خسارت ها عالوه بر بکارگیري توصیه هاي کارشناسان سازمان حفظ نباتات، مي توانند با 

زیتون موثر باشند اصالح، نوسازي، جوان سازي و هرس به موقع باغ هاي زیتون در کنترل آفات مذکور میوه . 
هزار  55هزارتن میوه زیتون در سطح  85به دلیل سرمازدگي و تنش هاي آب و هوایي، کمتر از  1396به گزارش ایرنا، در سال 

هزار تن کاهش داشت 11هکتار باغات بارور تولید شد که نسبت به سال قبل از آن  . 
 40تا  35درصد آن به کنسرو زیتون و  65تا  60ور تولید شد که بین هزارتن میوه زیتون در کش 96حدود  95طبق آمارها در سال 

 .درصد آن به روغن زیتون تبدیل شده بود
کشور بین 11 هزار و 500 تا 12 هزار تن در سال است که نزدیک یک سوم آن در داخل کشور تولید  سرانه مصرف روغن زیتون

 .و بقیه از طریق واردات تامین مي شود
کیلوگرم است در حالي که در بیشتر باغ هاي زیتون کشور عملکرد تولید  1700میانگین جهاني عملکرد تولید زیتون در هر هکتار 

شودکیلوگرم در هکتار برآورد مي  2100زیتون  . 
کارخانه روغن کشي و هشت هزار کارگاه تولیدي کنسروي در مناطق زیتون خیز کشور از جمله زنجان، قزوین و گیالن فعال  42

 .هستند
درصد ارقام زیتون کشت شده در ایران، روغني هستند؛ البته بخشي  50استان کشور زیتون کشت مي شود که بیش از  26اکنون در 

ره است به طوري که مي توان عالوه بر استفاده از دانه، روغن آن را نیز استحصال کرداز ارقام زیتون دو منظو . 
از کلکسیون شوراي بین المللي زیتون و روغن زیتون با هدف اصالح نژاد کیفیتي، شناسائي و « ژرم پالسم زیتون»همچنین انتقال 

اغباني وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفته استطبقه بندي انواع ارقام روغن زیتون ایراني در دستور کار معاونت ب . 
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  صادرات و واردات
 

 باشگاه خبرنگاران جوان – 8/8/1397تاریخ : 

  عرضه گوشت داخلی به جای وارداتی صحت ندارد
مدیر عامل پشتیبانی امور دام گفت:توزیع گوشت داخلی پیر به جای منجمد برزیلی از لحاظ فنی،تخصصی و اجرایی 

  .کامال غلط است
صنعت،تجارت و کشاورزی ناصری مدیر عامل پشتیبانی امور دام در گفت و گو با خبرنگارحمید ور  گروه اقتصادی باشگاه  

بر توزیع گوشت داخلی پیر به جای گوشت منجمد برزیلی را قبول  ، در پاسخ به این سوال که آیا شایعات اخیر مبنیخبرنگاران جوان
دارید، اظهار کرد: توزیع گوشت داخلی پیر به جای منجمد برزیلی از لحاظ فنی، تخصصی و اجرایی کامال غلط است چرا که 

 .واردات گوشت های منجمد برزیلی تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور صورت می گیرد
ته بندی گوشت های وارداتی تمامی مشخصات از جمله تاریخ تولید، انقضا و شرکت های تولید کننده درج شده وی افزود: روی بس

 .است و سازمان دامپزشکی،وزارت صمت و پشتیبانی امور دام بر فرآیند واردات نظارت دارند
دن گوشت گرم داخل صرفه اقتصادی ورناصری ادامه داد: با توجه به اختالف چشمگیر گوشت تازه و منجمد وارداتی،منجمد کر

 .ندارد
مدیرعامل پشتیبانی امور دام در پایان با اشاره به اینکه هیچ عقل سلیمی گوشت گرم داخلی حتی پیر را منجمد نمی کند، تصریح کرد: 

می کنند، حتی در به اعتقاد بنده منجمد کردن گوشت های وارداتی مبنای فنی و تخصصی ندارد و افرادی که چنین مطالبی را مطرح 
نیستند جریان فرآوری گوشت  

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/8/1397تاریخ : 

میلیارد دالر رساند  10توان به تومانی واردات موز!/ درآمد صادرات محصوالت کشاورزی را می ۵00ماجرای جایزه   

ات محصوالت کشاورزی یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی است اما اعطای جایزه به واردات موز، عکس این قضیه صادر

دهدرا نشان می .  
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  

توسعه اقتصادی پایدار، رهایی و کاهش وابستگی از درآمدهای تک محصولی به شمار می رود که به همین خاطر کارشناسان و 
اجماع نظر دارند توسعه صادرات غیرنفتیمسئوالن بر  . 

  
 رو این از است، دولت اقتصادی برنامه سرلوحه نفتی  و رهایی از درآمدهای ات غیر نفتیتوسعه صادر با توجه به آنکه برنامه

محصوالت کشاورزی به سبب توانایی بالقوه در بخش امنیت غذایی از اهمیت باالیی برخودار است صادرات . 
  

ادعاهای مطرح شده بوده است. روند سال گذشته عملکرد دولتمردان در بخش کشاورزی بر خالف شعارها و  10ناگفته نماند که در 
 .نزولی مانده تسهیالت در بخش کشاورزی و تصمیم گیری های خلق الساعه برای صادرات مصداق بارز این امر به شمار می رود
چندی پیش رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع معادن اتاق ایران در جمع خبرنگاران و فعاالن اقتصادی با انتقاد از مسئله پیمان 

اگرچه هیچ یک از فعاالن اقتصادی منکر آن نیستند که ارز حاصل از صادرات باید وارد کشور شود اما این امر  :سپاری ارزی گفت

 .موجب شده تا صادرکنندگان غیر حرفه ای وارد کشور شوند و ارز حاصل از صادرات دیگر به کشور بازگردانده نشود
اتی و اعطای جوایز صادراتی در به گفته وی دخالت دولت در قیمت پایه صادر سال اخیر منجر به افزایش قیمت پایه صادراتی  10

 .شده که با ادامه این روند بازارهای صادراتی را از دست خواهیم داد
به عنوان یکی از مهم ترین بخش های صادرات کاالهای غیر نفتی در پایداری اقتصاد و  صادرات کاالهای کشاورزیبا وجود آنکه 

از وابستگی به درآمدهای نفتی نقش بسزایی دارد، از این رو به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از موانع سد راه صادرات  رهایی
 :محصوالت کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصاد با خبر شویم

ای نفتی قابل قیاس نیستبرابر اقتصاد ایران از بخش کشاورزی درآمد دارد/درآمد بخش کشاورزی با درآمده 9هلند   
صنعت،تجارت و کشاورزیمسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار  ،با اشاره به اینکه  
ظهار کرد: اگر نگاه دولتمردان صادرات محصوالت کشاورزی در توسعه صادرات غیر نفتی از جایگاه باالیی برخوردار است، ا

صادرات محور و مبتنی بر حمایت از بخش کشاورزی باشد، بی شک درآمد صادرات محصوالت کشاورزی از درآمد های نفتی 
 .فزونی خواهد داشت

سعت این برابر اقتصاد ایران از محل کشاورزی درآمد کسب می کند، افزود: این درحالی است که و 9وی با اشاره به اینکه هلند 
 .کشور به اندازه دو استان گیالن و مازندران است

اسدی ادامه داد: با وجود بحران منابع آبی اگر فرض را بر آن بگذاریم که به غیر از استان های شمالی در سایر استان ها امکان کشت 
اوانی منابع آبی و ارتباط مناسب با دیگر وجود ندارد، از این رو همانند هلند می توان در آمد باالیی در این دو استان به سبب فر

 .کشورها از شمال،جنوب و شرق و غرب بدست آورد
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با انتقاد از چالش های پیش روی صادرکنندگان بیان کرد: در برخی مواقع صادرات محصوالت 

ین امر به سبب تعهدات صادرکنندگان آن سوی مرزها کشاورزی به سبب افزایش قیمت در بازار داخل یک شبه ممنوع می شود که ا
مشکالتی ایجاد می کند، این درحالی است که در سایر بخش ها همچون خودرو، افزایش قیمت در بازار داخل تاثیری در محدودیت 

 .صادرات ندارد
عار صادراتی از سوی مسئوالن وی با اشاره به اینکه توسعه صادرات شعاری بیش نیست، تصریح کرد: در چند سال گذشته تنها ش

 .دولتی داده می شود، درحالیکه با حمایت از این بخش می توان به جایگاه مناسبی در دنیا دست یافت
درصد تولید ناخالص داخلی به بخش کشاورزی 11رونق اقتصاد کشور تابع توسعه صادرات محصوالت کشاورزی است/اختصاص   

، با اشاره به اینکه بخش صنعت،تجارت و کشاورزیت کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوال
کشاورزی می تواند جایگاه باالیی در توسعه صادرات غیر نفتی به خود اختصاص دهد، اظهار کرد: در طول سال های گذشته 
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ی به سبب نگه داشتن نرخ ارز به قیمت های دلخواه و اخذ هزینه های صادرات از درآمدهای نفتی صادرات محصوالت کشاورز
 .همیشه یارانه بگیر بوده که این امر کامال اشتباه است چرا که رونق کشور منوط به توسعه تولید و صادرات است

ود: این درحالی است که توسعه صادرات در اشتغالزایی و وی با انتقاد از این مسئله که نگاه دولتمردان مبتنی بر واردات است، افز
 .رونق شهرک های صنعتی تاثیر بسزایی دارد

نورانی با اشاره به دالیل رونق نیافتن شهرک های صنعتی در سال های اخیر گفت: طی سال های اخیر اختصاص جایزه وارداتی به 
عتی به شمار می رود و حال جای این سوال مطرح است که صادرات محصوالت کشاورزی دلیل اصلی عدم رونق شهرک های صن

صادرات غیر نفتی است توسعه گرو در کشورها سایر اقتصاد درحالیکه داد؟ ادامه را  زندگی  اگر روزی نفت تمام شود، چگونه می توان . 

درصد درآمدهای صادراتی  30درصد تولید ناخالص داخلی،  11رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ادامه داد: بخش کشاورزی 
درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است که این امر نشان می دهد که بخش کشاورزی آینده روشنی در اقتصاد  25و 

داراست  کشور . 

ستفاده وی با اشاره به اینکه بحث پیمان سپاری ارزی منسوخ شده است، افزود: علی رغم آنکه پیمان سپاری ارزی توسعه قاچاق و ا
 .از کارت های یکبار مصرف را به همراه دارد،اما مسئوالن بر اجرای آن بسیار اصرار می ورزند

به گفته نورانی بحث پیمان سپارزی ارزی موجب شده تا صادرکنندگان واقعی در خانه بنشیند و نظاره گر بی قانونی ها باشند و در 
میلیون تومان درآمد کسب کنند 100روزانه مقابل افراد با استفاده از کارت های یکبار مصرف  . 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تمامی تفکرات مسئوالن باید حول محور تولید و صادرات باشد،بیان کرد: هر زمانی که دولتمردان 
، درحالیکه باید بنا به هر دلیلی از صادرات محصوالت کشاورزی جلوگیری می کنند،ناخودآگاه از مسیر اقتصادی خارج می شویم

 نگاه کرد که دنیا چه کار می کند؟
 بایستیم خود پای روی باید  وی با اشاره به ضرورت خودکفایی در تولید محصوالت استراتژیک گفت: با عبرت گرفتن از تحریم های

کشورها ما را در تنگناهای اقتصادی قرار داده اند اخیر، های سال در که چرا . 

تومانی به صادرات هر کیلو سیب در  500الت کشاورزی در ادامه افزود: با توجه به آنکه اعطای جایزه رئیس اتحادیه ملی محصو
ازای واردات موز،صادرات کشمش در ازای واردات موز و... بیانگر تفکرات وارداتی است از این رو یکبار برای همیشه باید 

نوع شود یا صادرات راه خود را ادامه دهدمم صادرات  تصمیم اساسی برای صادرات اتخاذ شود به طوریکه . 

بیان کرد: اگرچه تشکل ها به دنبال تک نرخی بودن ارز بودند،  است، فساد منشا  نورانی با اشاره به اینکه اختالف ارز دولتی با آزاد

صادرات است و تولید ضرر به امر این که  اما در شرایط کنونی نرخ ارز از دو نرخی به چند نرخی تبدیل شده . 

وی در پایان تصریح کرد: با استفاده از فناوری روز دنیا، اصالح الگوی مصرف، اصالح ساختار تولید،سبک برداشت 
محصول،نوسازی مزارع،اصالح واریدهای کشت،استفاده از ذخایر ژنتیک و ایجاد انبارهای سرد و سورت بسته بندی باید به دنبال 

این صورت به بیراهه خواهیم رفتتوسعه صادرات باشیم ، در غیر  . 
میلیارد دالر ارتقا داد 10بخش کشاورزی جز اولویت های دولت نیست/درآمد صادرات محصوالت کشاورزی را می توان به   

، با انتقاد از صنعت،تجارت و کشاورزیعباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار
به لحاظ تامین امنیت غذایی و  بخش کشاورزیاین مسئله که بخش کشاورزی جز اولویت های دولت نیست، اظهار کرد: با وجود آنکه 

 .جلوگیری خروج ارز از کشور اهمیت باالیی دارد، اما متاسفانه در اولویت های دولت نیست
س الیحه برنامه ششم که از سوی دولت به مجلس داده شد،متاسفانه بخش کشاورزی جایگاهی در اولویت های وی افزود: در پیش نوی

 .دولت ندارد و تنها با اصرار نمایندگان مجلس جز اولویت های برنامه ششم قرار گرفته است
وجود آنکه هر یک از  با: کرد بیان ستند،نی برخوردار دولت با البی برای مالی توان از  پاپی زاده با اشاره به اینکه کشاورزان

کشاورزان مقدار کمی زمین در اختیار دارند، از این رو بر عکس سایر صنایع همچون خودروسازی و فوالد توان مالی الزم برای 
 .البی با دولت به جهت حل مشکالت خود را ندارند

نظور تامین موادغذایی مورد نیاز از کشور خارج می شود، درحالیکه میلیارد دالر ارز به م 15تا  10به گفته این مقام مسئول ساالنه 
با حمایت دولت از کشاورزان به سهولت می توان محصوالت کشاورزی و مواد غذایی مورد نیاز را در داخل تولید کرد و از واردات 

 .بی نیاز بود
گاه مناسبی در بازار های هدف برخورداریم، اما این وی ادامه داد: اگرچه هم اکنون در صادرات زعفران، کشمش و خشکبار از جای

امر کفایت نمی کند و الزم است که دولت نگاه خود را به صادرات محصوالت کشاورزی تغییر دهد چرا که در دیگر محصوالت 
 .کشاورزی همچون سبزی و صیفی می توان چندین برابر صادرات زعفران و کشمش ارز وارد کشور کرد
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 این  درصد مواد غذایی کشورهای روسیه،عراق و حاشیه خلیج فارس وارداتی است،بیان کرد: 90تا  80شاره به اینکه پاپی زاده با ا

است دالر میلیون 300 تا 200  مجموع درآمدهای ساالنه بخش کشاورزی که است درحالی . 

غذایی نیستند، از این رو آنها این فرصت  به گفته وی با وجود آنکه کشورهای روسیه،عراق و حاشیه خلیج فارس تولیدکننده مواد
میلیارد دالر را به  10میلیون تن محصوالت کشاورزی با ارزش بالغ بر  120بزرگ را در اختیار ما قرار می دهد تا ساالنه حداقل 

 .این کشورها صادر کنیم
یه حق وتو دارد از این رو در عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه این کشورها به خصوص روس

 .شورای امنیت می تواند در حوزه سیاسی به ما کمک کند
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/8/1397تاریخ :   

  تیالپیا وارد لیست کاالهای ممنوعه می شود/امکان قاچاق تیالپیا وجود ندارد

تیالپیا وارد لیست ممنوعه شودیک مقام مسئول گفت: براساس پیگیری های صورت گرفته، قرار است واردات  .  
گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با خبرنگار

، درباره آخرین وضعیت واردات تیالپیا اظهار کرد: اگرچه مسئوالن سازمان شیالت از ممنوعیت رنگاران جواناقتصادی باشگاه خب
قلم کاالیی که دولت اعالم کرده، نبوده است که این امر نشان می دهد  1399واردات تیالپیا خبر می دهند، اما نام تیالپیا جز فهرست 

 .تحت شرایطی می توان آن را وارد کرد
افزود: با وجود آنکه سازمان شیالت می گوید که مجوزی برای واردات تیالپیا نداده است، اما جای این سوال مطرح است که این  وی

 همه تیال پیا از کجا آمده است؟
موجود در بازار  قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا امکان قاچاق این میزان تیالپیا وجود دارد، بیان کرد: با توجه به آنکه حجم تیالپیا

کم نیست، از این رو این امکان وجود ندارد که تیالپیا موجود از طریق قاچاق وارد شود چرا که قاچاق شرایط خاص خودش را دارد 
 .و باید از طریق کانتینرهای یخچالی وارد شود

فیله تیالپیا وارد لیست ممنوعه شود این مقام مسئول ادامه داد: براساس پیگیری های صورت گرفته، قرار است واردات تیالپیا و . 
وی با اشاره به ضرورت ممنوعیت واردات تیالپیا بیان کرد: وقتی مسئوالن سازمان شیالت از تولید تیالپیا در داخل سخن به میان می 

 .آورد،از این رو انتظار می رود که در جهت حمایت از تولید داخل واردات آن ممنوع اعالم شود
دیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان تولید تیالپیا را توجیهی برای واردات دانست و افزود: با توجه به آنکه تیالپیا مدیر عامل اتحا

یکی از ارزانترین ماهی در بازارهای جهانی به شمار می رود، از این رو واردات آن سود خوبی دارد چرا که با قیمت های باالیی 
 .در بازار داخل عرضه می شود

پایان تصریح کرد: با وجود آنکه تیالپیا فاقد کیفیت و ارزش غذایی الزم است، از این رو مصرف آن به افراد مسن و کودکان  وی در
 توصیه نمی شود

. 
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 صادرات و واردات 
 

 ایرنا  – 10/8/1397تاریخ : 

هزار تن خرما از استان بوشهر صادر شدده   

ماه اخیر با آغاز برداشت خرما  2معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در 

هزار تن محصول به خارج از کشور صادر شد 10در این استان  . 

قاسم محمد زاده روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: خرمای صادر شده از نوع کبکاب و زاهدی است که بیشتر به کشورهای 
  .روسیه، اوکراین و هند صادر شده است

هزار تن خرمای این استان  30ه پیش بینی شده تا پایان سال هزار تن خرما تولید می کند ک 150وی بیان کرد: استان بوشهر ساالنه 
  .به خارج کشور صادر شود

 20هزار تن  30هزار تن است که استان بوشهر با صادرات ساالنه  150محمد زاده ادامه داد: مجموع خرمای صادراتی کشور 
  .درصد این صادرات را به خود اختصاص داده است

هزار تن  300ت میلیون تن خرما تولید می شود که به دلیل تازه خوری این محصول تنها یک میلیون و وی اظهار داشت: در دنیا هف
  .آن در بین کشورها تجارت می شود

محمدزاده افزود: با توجه به اقتصاد روبه رشد کشورهای شرق آسیا مانند هند، مالزی و ویتنام شرایط ایجاب می کند صادر کنندگان 
ز بیشتری برای صادرات به چنین کشورهایی داشته باشنداستان بوشهر تمرک .  

وی گفت: وجود شمار قابل توجهی از مسلمانان جهان در این منطقه از دیگر دالیل ایجاب کننده برای افزایش تمرکز به این کشورها 
  .به عنوان مقصد خرمای صادراتی استان بوشهر است

ظرفیت ارزشمند برای صادرات خرمای استان بوشهر است که باید از این شرایط به  محمدزاده تاکید کرد: افزایش نرخ ارز نیز یک
  .نحو مطلوبی استفاده شود

وی گفت: خرمای استان بوشهر از حیث کیفی یکی از بهترین نوع خرمای تولیدی در کشور است و این امر می طلبد برای افزایش 
  .سهم صادرات آن تالش جدی صورت گیرد

اشاره به برگزاری نخسین جشنواره و نمایشگاه بین المللی خرما گفت: این نمایشگاه که در  محمد زاده با آبان ماه برگزار  24تا  22

  .می شود ظرفیتی بسیار خوب برای معرفی خرمای استان بوشهر است
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 صادرات و واردات 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/8/1397تاریخ :   

میلیون دالر محصوالت  ۵٧0شیالتی تاثیری ندارد/پیش بینی صادرات تحریم های جدید در صادرات محصوالت 

 شیالتی تاپایان سال 

یک مقام مسئول گفت: اعمال تحریم های جدید تنها در افزایش هزینه های حمل و نقل و انتقال پول تاثیر گذار است 

  .و تاثیر چندانی در میزان صادرات ندارد

صنعت،تجارت و کشاورزیبا خبرنگار   ،فرآوری و توسعه آبزیان در گفت و گوعیسی گلشاهی مدیرکل دفتر بهبودکیفیت گروه  
اظهار کرد: با توجه به نوسان نرخ ، درباره تاثیر نوسان نرخ ارز بر صادرات محصوالت شیالتی اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .ارز صادرات محصوالت شیالتی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است
درصدی صادرات از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: رشد صادرات محصوالت شیالتی براساس برنامه ریزی  12وی از رشد 

یت میزان تولید در حوزه آبزیان، امکان خروجی و صادرات محصول های صورت گرفته، اتفاق افتاده است چرا که به سبب محدود
وجود ندارد  بیش از حد . 

میلیون دالر برسد که این  570تا  550گلشاهی ادامه داد: تا پایان سال پیش بینی می شود که میزان صادرات محصوالت شیالتی به 
درصد رشد خواهد داشت 20درصد و وزنی  11میزان از نظر ارزشی  . 

شود/رشد صددرصدی صادرات میگو در سال جارین سال به بازار عرضه میبیشتر بخوانید: تیالپیای داخل تا پایا  
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا اعمال تحریم های جدید بر میزان صادرات تاثیر گذار خواهد بود، بیان کرد: اعمال 

ت و تاثیر چندانی در میزان صادرات نداردتحریم های جدید تنها در افزایش هزینه های حمل و نقل و انتقال پول تاثیر گذار اس  . 
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به مشخص نبودن شرایط پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان در سردرگمی به سر می برند که 

راه تجارت را پیدا خواهند کرد  مجددا پس از مدتی . 
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 صادرات و واردات 
 

  ایرنا – 10/8/1397تاریخ : 

 نخستین محموله دام زنده از قزاقستان وارد گلستان شد

کشور )گلستان( از ورود نخستین محموله دام زنده از  2مدیرکل راه آهن شمال شرق  -ایرنا  -گنبدکاووس 

ایران و پایانه ریلی اینچه برون  -ترکمنستان  - قزاقستان از طریق خط آهن بین المللی قزاقستان

 .گنبدکاووس به این استان خبر داد
 

راس گوسفند زنده است که توسط یک  400محمدرضا قربانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: این محموله شامل 
کشور شد شرکت گلستانی وارد . 

وی اظهار داشت: این محموله، چند روز پیش وارد گمرک اینچه برون شد و پس از گذراندن مراحل قانونی و قرنطینه روز گذشته در 
 .ایستگاه پتروشیمی راه آهن در حوالی شهر آق قال تخلیه شد

لستان به ریاست استاندار به جمهوری تجاری گ -قربانی اضافه کرد: این محموله دامی در پی سفر چندی پیش هیات بازرگانی 
 .قزاقستان و امضای تفاهم نامه همکاری بین استاندار گلستان با استاندار منگستائو، وارد این استان شده است

هزار راس گوسفد زنده است که به  10وی تصریح کرد: براساس اعالم شرکت وارد کننده دام زنده، قرارداد منعقد شده، واردات 
ایان امسال از طریق پایانه ریلی اینچه برون وارد گلستان می شودمرور تا پ . 

، توسعه کریدور ریلی ایران2مدیرکل راه آهن شمال شرق  ترکمنستان و قراقستان را از دیگر محورهای تفاهم نامه همکاری دو  - 
شور در نظر گرفته شوداستاندار اعالم کرد و گفت: برای تحقق این امر مقرر شده برخی تسهیالت برای تجار دو ک . 

قربانی افزود: تجار و بازرگانان گلستانی برای واردات دام زنده و یا دیگر محموله ها از کشور قراقزستان و از طریق پایانه ریلی 
ارائه نمایند 2اینچه برون، می توانند درخواست های خود را به مراجع ذی صالح و سپس اداره کل راه آهن شمال شرق  .  

اضافه کرد: خطوط ریلی یکی از ارزانترین، امن ترین و مناسبترین راه های انتقال محموله های تجاری برای تجار و بازرگانان وی 
 .ایران اسالمی و نیز استان گلستان است

ر در مرز با حضور روسای جمهور سه کشو 1393ایران در آذرماه  -ترکمنستان  -به گزارش ایرنا، راه آهن بین المللی قزاقستان 
 .اینچه برون گنبدکاووس به عنوان محل ورود این خط آهن بین المللی به کشورمان، به بهره برداری رسید
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 صادرات و واردات
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/8/1397تاریخ :   

تن زعفران تا پایان سال  200قیمت طالی سرخ تابع نرخ خرید گل زعفران از کشاورزان است/پیش بینی صادرات   

ی زعفران گفت: در شرایط فعلی قیمت طالی سرخ تابع میزان نرخ روزانه خرید گل زعفران از رئیس شورای مل

  .کشاورزان است
صنعت،تجارت و کشاورزیمحسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

میلیون  12میلیون و حداکثر  6، درباره آخرین وضعیت بازار طالی سرخ اظهار کرد: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران جوان
 .تومان است

ط فعلی قیمت طالی سرخ تابع میزان نرخ روزانه خرید گل زعفران وی قیمت زعفران در بازار را پیش بینی کرد و افزود: در شرای
 .از کشاورزان است و تا پایان فصل برداشت نمی توان پیش بینی خاصی در این باره داشت

ای احتشام با اشاره به اینکه دو عامل تولید و نوسان نرخ ارز تعیین کننده قیمت زعفران در بازار است، بیان کرد: هم اکنون در ابتد
فصل برداشت زعفران هستیم و به سبب بارندگی های اخیر، برداشت در بسیاری از مناطق گرمسیری آغاز نشده است که بتوان پیش 

 .بینی دقیقی راجع به تولید زعفران داشت
درصدی صادرات در شش ماهه ابتدای سال 30تن می رسد/رشد  400بیشتر بخوانید: تولید زعفران به   

رئیس شورای ملی زعفران در پاسخ به این سوال که آیا قیمت کنونی زعفران حباب دارد، گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت 
ز وزارت جهاد کشاورزی درخواست کرده ایم که قیمت پایه ای برای انواع زعفران مشخص زعفران حباب ندارد.، اما با این حال ا

 کند تا براساس آن بتوان گفت که نرخ زعفران حباب دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: علیرغم آنکه بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا هستیم اما به دلیل ضعف مدیریت بازار تعیین کننده قیمت محصول 

کارت های یکبار مصرف به بازارهای هدف صادر می شود  یستیم چرا که هم اکنون عمده زعفران توسطن . 
تن زعفران به بازارهای هدف  200احتشام در پایان درباره میزان صادرات زعفران تصریح کرد: تا پایان سال پیش بینی می شود که 

 .صادر شود
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 صادرات و و اردات 
 

 خبرگزاری فارس  – 12/8/1397تاریخ : 

هزار تن چای  80کاران/ نیاز به واردات ها به چایمیلیارد تومانی کارخانه 12دهی   
تمام گفت: ها به چای کاران باقی مانده،میلیارد تومان از بدهی کارخانه 12رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه 

کاران تسویه شده استچایبدهی دولت با  .  
میلیارد  126.7کاران گفت: وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،در پاسخ به مطالبات چایجهانساز امروز در گفت حبیب

کاران کشور پرداخت شده استتومان سهم دولت از خرید تضمینی چای به چای . 
کاران تمام بدهی دولت به این قشر زحمتکش تسویه یلیارد تومان به چایم 11.3با پرداخت   آبان 9رئیس سازمان چای کشور گفت: 

 .شد
* میلیارد تومان باقی ماند 12میلیارد تومان پرداخت کردند/ 1.4های امروز کارخانه  

اقی میلیارد تومان ب 12اند و حدود های خود را به چای کاران پرداخت کردهدرصد بدهی 84کارخانجات هم حدود وی اضافه کرد:
شودمانده به زودی تسویه می . 

کاران کشور پرداخت کردندها به چایمیلیارد تومان کارخانه 1.4رئیس سازمان چای کشورگفت: امروز  . 
بینی شما از وضعیت تولید سال آینده چیست، گفتوی در پاسخ به این که پیش هزار تن برگ سبز چای در کشور  112.736امسال  :

هزار تن باشد که از  140تا  130شود که با وجود بارندگی خوب و داشتن شرایط مناسب تولید سال آینده بین میبینی تولید شد و پیش
هم فراتر خواهد رفت 95سال  . 

باشد. با این محاسبه میزان نیاز به هزار تن می 105هزار تن است و نیاز کشور هم  25جهانساز گفت: تولید چای خشک کشور 
هزار تن است 80کشور واردات چای خشک در  . 

هزار تن به  60های اخیر تولید چای خشک ایران از پیش از ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چای کاران شمال کشور گفته بود در سال
هزار تن رسیده است 15الی  13 . 

اندهکاران باغ چای خود را رها کردتوجهی دولت بسیاری از چایوی همچنین انتقاد کرده بود که به دلیل بی . 
 

 لینک خبر
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واردات  صادرات و  
 

 تاریخ : 1397/8/13 – ایران اکونا 

درصد بازار صادراتی زعفران، سهم ایران بود ٩٦سال گذشته   

درصد زعفران دنیا مقام  88مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: ایران با تولید بیش از 

درصد رسید ٩٦نخست جهان را در اختیار دارد و پارسال سهم کشور ما از بازار صادراتی این محصول به    
د کشاورزی، حسین شیرزاد در سمپوزیوم تارنمای وزارت جها  به گزارش « افزود: « گری هدفمند در بازار زعفرانراهبرد مداخله

ای باشد که هم حفظ بازارهای خارجی را در نظر داشته باشد و هم درآمد اقتصادی قیمت گذاری این محصول راهبردی باید به گونه
 .کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی را تامین کند

ری کرد: پارسال قیمت زعفران بشدت کاهش یافت و به کمتر از سه میلیون تومان برای هر کیلوگرم رسید؛ تا جایی که شیرزاد یادآو
تن زعفران را در  67سازمان مرکزی تعاون روستایی به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی در قالب خرید حمایتی نزدیک به 

معمولی خریداری کرد گریدهای نگین، شبه نگین، پوشال مرغوب و پوشال . 
به مدرن کردن بازار زعفران )بازار فیزیکی، گواهی  1397-1396وی افزود: سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال زراعی 

های دفتر بازرگانی این زنیای که بر اساس گمانهسپرده کاالیی و بازار بورس آتی( و استانداردسازی محصول دست زد؛ به گونه
میلیون دالر زعفران به بازارهای بین المللی با متوسط قیمت  352تن زعفران به ارزش تخمینی بیش از  250ز سازمان، بیش ا
دالر صادر شده است 1300دالر و حداکثر  970کیلویی حداقل  . 

های روستایی با توجه به آغاز فصل برداشت زعفران به گفته وی، شبکه تعاونی ( مرکز خرید گل  25اندازی پانزدهم مهرماه( با راه

مرکز افزایش می یابد 120زعفران به قیمت گذاری و خرید گل زعفران اقدام کردند که درصورت نیاز بازار شمار این مراکز تا  . 
وی گفت: شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران )بتکا( نیز موظف شده است در روزهای آتی وارد بازار خرید زعفران 

م با تجهیز منابع ارزان قیمت تر و با کمک تسهیالت بانکی و کمک فعاالن بازار سرمایه و بورس کاالی شود. همچنین در تالشی
 .ایران، نقدینگی الزم را برای خرید انواع زعفران برای اتحادیه های استانی، تعاون روستایی خراسان و کشور تهیه کنیم

گرد دامپینگ صوری و ایجاد ترس از افت بیشتر قیمت، تا پیش از تاریخ شیرزاد گفت: همواره این امکان وجود دارد که دالالن با ش
پایان برداشت سی ام آذرماه امسال زعفران های خانگی کشاورزان را به بازار کشانده و قیمت حاضر را بشکنند که در صورت افت 

ایتی اقدام می کندقیمت زعفران )از قیمت های کف پیشنهادی(، این سازمان همچون پارسال نسبت به خرید حم . 
تن در سال های اخیر رسیده است و  300به بیش از  1368تن در سال  30به گزارش ایرنا، ظرفیت تولید زعفران در ایران از 

تن به کشورهای هدف صادر می شود 200سالیانه حدود   
تن از این محصول به  80بیش از  طبق آمارها مصرف سرانه زعفران در ایران برای هر نفر یک گرم است که در مجموع سالیانه

 .مصرف داخلی می رسد
هزار تومان از کشاورزان خریداری شد 500هزار تا پنج میلیون و  400پارسال هر کیلوگرم زعفران به قیمت چهار میلیون و  . 

ی و کشاورزی با ماهیت شرکت سهامی دولتی و با هدف توسعه بخش روستای 1348سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال 
 .از طریق تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی تشکیل شد

میلی گرم و ماهانه نزدیک به پنج گرم مصرف شود 20تا  10گیاه زعفران، دارویی و نشاط آور است که روزانه باید  . 
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

ایران اکونا  – 13/8/1397تاریخ :   

دار برای مصارف صنعتی استهای سالهای منجمد دامگوشت  

های های منجمد وارداتی توسط شرکت سهامی پشتیبانی امور دام و یا شرکترئیس اتحادیه قصابان استان البرز گفت: گوشت

شودکشور توزیع می خصوصی از کشور برزیل وارد شده و تحت نظارت شرکت پشتیبانی امور دام .  
های خصوصی و یا ای توسط شرکتهای منجمد وارداتی که اغلب از کشور برزیل و با ارز یارانهافزود: گوشت عباس ابراهیمی

شود، عمدتا  جهت شرکت سهامی پشتیبانی امور دام وارد کشور شده و تحت نظارت مستقیم شرکت پشیبانی امور دام کشور توزیع می
های خاص جهت مصرف های پرمصرف اختصاص یافته و به صورت محدود در برخی از فروشگاهها و سازمانمصرف ارگان

شودخانوار توزیع می . 
کند، مانند شرایط کنونی، ابراهیمی افزود: در مقاطعی که بازار گوشت قرمز تازه ملتهب شده و قیمت آن افزایشی غیرعادی پیدا می

ه توجه به رسالت خود در جهت تنظیم و کنترل بازار، میزان بیشتری از این نوع گوشت را جهت شرکت پشتیبانی امور دام کشور ب
کندفروشی و مصرف خانوار وارد بازار میخرده . 

های منجمد وی ادامه داد: با توجه به اقدام شرکت سهامی پشتیانی امور دام کشور در جهت تنظیم بازار و اقدام به توزیع بیشتر گوشت
های منجمد حاصل ها، برخی افراد سودجو از این فرصت سوءاستفاده کرده و گوشتجهت مصرف خانوار و استقبال خانواده وارداتی
کنند که دار که ارزان بوده و معموال  برای مصارف صنعتی است را به صورت منجمد و با عنوان تازه وارد بازار میهای سالاز دام

شودتر عرضه میتازه آن ارزان . 
کنند، افزود: بنابراین توان گفت کلیه واحدهای صنفی استان گوشت دامی پیر عرضه میرئیس اتحادیه قصابان البرز با بیان اینکه نمی

کنندگان در هنگام خرید گوشت گوساله منجمد وارداتی، حتما  برچسب حاوی مشخصات بر روی قطعه گوشت را الزم است مصرف
 .مشاهده و کنترل کنند

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/8/1397تاریخ : 

 ممنوعیت صادرات سیب زمینی راهکار کنترل بازار نیست 

یک مقام مسئول گفت:با توجه به افزایش قیمت سیب زمینی،صادرات آن ممنوع شد که این امر ضربه مهلکی به 

  .صادرکنندگان وارد کرده است
صنعت،تجارت و کشاورزیعلی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

اعالم رئیس انجمن سیب زمینی کاران   ، با انتقاد از ممنوعیت صادرات سیب زمینی اظهار کرد: براساسباشگاه خبرنگاران جوان
ال پنج میلیون تن سیب زمینی تولید شود که با احتساب مصرف داخل و کارخانه ها یک میلیون تن از این پیش بینی می شود که امس

 .میزان باید به بازارهای هدف صادر شود
وی حفظ تعادل قیمت در بازار داخل و امنیت غذایی کشور را منوط به داشتن آمار دقیق از میزان تولید و مصرف اعالم کرد و 

الی است که برخالف سایر کشورها، آمار دقیقی از میزان تولید و مصرف نداریمافزود: این درح . 
راهکار کنترل بازار نیست، گفت: در یک ماه اخیر همزمان با افزایش   خان محمدی با اشاره به اینکه ممنوعیت صادرات سیب زمینی

ند که این امر ضربه مهلکی به صادرکنندگان و قیمت سیب زمینی، دولتمردان یک شبه صادرات سیب زمینی را ممنوع اعالم کرد
 .تولیدکنندگان وارد کرد

میلیون تن می رسد 5تر بخوانید: درخواست کشاورزان برای رفع ممنوعیت صادرات/تولید سیب زمینی به بیش  
مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با انتقاد از این مسئله که تولید در کشور ما بدون مبنا و اساس صورت می گیرد، بیان کرد: 

به کشاورزان ارائه دهند تا با افزایش قیمت، تمامی کشاورزان اقدام به  سبیالگوی کشت منااز مسئوالن ذی ربط انتظار می رود که 
 .کشت محصول خاص نکنند تا مجددا سال آینده به سبب ازدیاد تولید، قیمت محصوالت جوابگوی هزینه شان نباشد

که سود اصلی به جیب  وی در پایان تصریح کرد:با توجه به نبود الگوی کشت، امنیت غذایی و تولید در معرض خطر است چرا
 .دالالن می رود

 
 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 

 ایرنا  – 12/8/1397تاریخ : 

درصد بازار صادراتی زعفران، سهم ایران بود ٩٦پارسال   

درصد زعفران  88مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: ایران با تولید بیش از  -ایرنا -تهران

درصد  ٩٦دنیا مقام نخست جهان را در اختیار دارد و پارسال سهم کشور ما از بازار صادراتی این محصول به 

 .رسید
»به گزارش شنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، حسین شیرزاد در سمپوزیوم  « گری هدفمند در بازار زعفرانراهبرد مداخله

ای باشد که هم حفظ بازارهای خارجی را در نظر داشته باشد و هم درآمد راهبردی باید به گونهافزود: قیمت گذاری این محصول 
 .اقتصادی کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی را تامین کند

شیرزاد یادآوری کرد: پارسال قیمت زعفران بشدت کاهش یافت و به کمتر از سه میلیون تومان برای هر کیلوگرم رسید؛ تا جایی که 
تن زعفران را در  67زمان مرکزی تعاون روستایی به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی در قالب خرید حمایتی نزدیک به سا

 .گریدهای نگین، شبه نگین، پوشال مرغوب و پوشال معمولی خریداری کرد
)بازار فیزیکی، گواهی  به مدرن کردن بازار زعفران 1397-1396وی افزود: سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال زراعی 

های دفتر بازرگانی این زنیای که بر اساس گمانهسپرده کاالیی و بازار بورس آتی( و استانداردسازی محصول دست زد؛ به گونه
میلیون دالر زعفران به بازارهای بین المللی با متوسط قیمت  352تن زعفران به ارزش تخمینی بیش از  250سازمان، بیش از 

دالر صادر شده است 1300دالر و حداکثر  970داقل کیلویی ح . 
اندازی های روستایی با توجه به آغاز فصل برداشت زعفران )پانزدهم مهرماه( با راهبه گفته وی، شبکه تعاونی مرکز خرید گل  25

مرکز افزایش می یابد 120زعفران به قیمت گذاری و خرید گل زعفران اقدام کردند که درصورت نیاز بازار شمار این مراکز تا  . 
شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران )بتکا( نیز موظف شده است در روزهای آتی وارد بازار خرید زعفران  :وی گفت

شود. همچنین در تالشیم با تجهیز منابع ارزان قیمت تر و با کمک تسهیالت بانکی و کمک فعاالن بازار سرمایه و بورس کاالی 
ی الزم را برای خرید انواع زعفران برای اتحادیه های استانی، تعاون روستایی خراسان و کشور تهیه کنیمایران، نقدینگ . 

شیرزاد گفت: همواره این امکان وجود دارد که دالالن با شگرد دامپینگ صوری و ایجاد ترس از افت بیشتر قیمت، تا پیش از تاریخ 
خانگی کشاورزان را به بازار کشانده و قیمت حاضر را بشکنند که در صورت افت  پایان برداشت سی ام آذرماه امسال زعفران های

 .قیمت زعفران )از قیمت های کف پیشنهادی(، این سازمان همچون پارسال نسبت به خرید حمایتی اقدام می کند
ل های اخیر رسیده است و تن در سا 300به بیش از  1368تن در سال  30به گزارش ایرنا، ظرفیت تولید زعفران در ایران از 

تن به کشورهای هدف صادر می شود 200سالیانه حدود  . 
تن از این محصول به  80طبق آمارها مصرف سرانه زعفران در ایران برای هر نفر یک گرم است که در مجموع سالیانه بیش از 

 .مصرف داخلی می رسد
هزار تومان از کشاورزان خریداری شد 500تا پنج میلیون و هزار  400پارسال هر کیلوگرم زعفران به قیمت چهار میلیون و  . 

با ماهیت شرکت سهامی دولتی و با هدف توسعه بخش روستایی و کشاورزی  1348سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال 
 .از طریق تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی تشکیل شد

میلی گرم و ماهانه نزدیک به پنج گرم مصرف شود 20تا  10نه باید گیاه زعفران، دارویی و نشاط آور است که روزا . 
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

 تاریخ : 1397/8/12 – باشگاه خبرنگاران جوان 
 

هزارتومان  28ضرورت اختصاص ارز یارانه ای به واردات خوراک ماهی/نرخ هر کیلو قزل آال   

بزیان ناشی از نوسان نرخ دالر، اختصاص ارز یارانه ای یک یک مقام مسئول گفت: با وجود افزایش نرخ خوراک آ
  .ضرورت به شمار می رود

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

، درباره آخرین وضعیت بازار قزل آال اظهار کرد: با وجود افزایش سرسام آور قیمت نهاده ها و کمبود پودر ماهی خبرنگاران جوان
 .در بازار ، قیمت قزل آال با نوساناتی روبروست

 28و خرده فروشی  ۵00هزار و  23هزار، میادین میوه و تره بار  18تا  ۵00هزار و  17وی نرخ هر کیلو قزل آال سر مزرعه را 
 .هزار تومان اعالم کرد

نبی زاده قیمت قزل آال را در بازار پیش بینی کرد و افزود: با توجه به عدم اختصاص ارز یارانه ای به بخش آبزیان و نوسان نرخ 
 .دالر نمی توان پیش بینی خاصی راجع به بازار داشت

اتحادیه ماهیان سردآبی ادامه داد: با وجود افزایش نرخ خوراک آبزیان ناشی از نوسان نرخ دالر در حال رایزنی هستیم تا مدیرعامل 
 .با اختصاص ارز یارانه ای مشکل تولیدکنندگان مرتفع گردد

بینی می شود که تولید به بیش از وی تولید قزل آال در سال جاری را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به شرایط مساعد منابع آبی پیش 
هزار تن برسد 1۶۵ . 

درصد ارز یارانه ای به  1۵تا  10نبی زاده در پایان تصریح کرد: با وجود پیگیری های متعدد سازمان شیالت انتظار می رود حداقل 
 .واردات خوراک اختصاص یابد تا مشکل خاصی در تولید رخ ندهد

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

خبرگزاری فارس  – 9/8/1397تاریخ :   

شود های گذشته گندم تکرار میدولت اگر نرخ خرید تضمینی را اعالم نکند تجربه تلخ واردات سال  
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد دولت اگر نرخ خرید تضمینی را به موقع اعالم نکند تجربه تلخ 

ارد دالر برای واردات گندم بپردازدمیلی 3شود های گذشته گندم تکرار خواهد شد و دولت مجبور میواردات سال .  
گذرد اما همچنان کشاورزان در روز از آغاز فصل زراعی جدید می 40به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حدود 

روز نقض قانون خرید تضمینی محصوالت  40ها پس از انتظار اعالم نرخ خرید تضمینی از سوی دولت هستند. اعالم نکردن قیمت
ورزی است که دولت را موظف کرده قیمت خرید محصوالتی که مشمول خرید تضمینی هستند را قبل از آغاز فصل زراعی سال کشا

  .جدید اعالم کند
آور است تعجب وگو با خبرنگار فارس، اعالم کرد: واقعا  مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت سیداسماعیل اسفندیاری
کند. پاسخ این را باید آقایان در شورای روز از سپری شدن فصل زراعی اعالم نمی 40تضمینی را پس از  که چرا دولت نرخ خرید

  .اقتصاد و دیگر مسئوالن پاسخ بدهند
وی با بیان اینکهدولت قانون خرید تضمینی را نقض کرده است. اعالم کرد: بنده به عنوان مجری طرح گندم و کشاورزان طلبکار 

خواهیم که هر چه زودتر قیمت نرخ خرید تضمینی را اعالم و علت این تأخیر را پاسخ دهندت میهستیم و از دول .  
بر اساس قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی نرخ خرید محصوالت کشاورزی که مشمول خرید تضمینی   وی تاکید کرد:

 .هستند حداقل باید معادل تورم باشد
ی گفت: دولت سه سال است که قیمت خرید تضمینی را افزایش بسیار اندکی داده است. در مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورز

  .حالی که افزایش قیمت باید متناسب با تورم باشد
تومان بود و امسال  1300هم  97، سال 1300، 96تومان، سال  1270، 95به گفته اسفندیاری، قیمت نرخ خرید تضمینی در سال 

درصد افزایش یابد 03این قیمت حداقل باید  . 
های خارج از زمان تعیین شده گذاری مناسب و ابالغوی تأکید کرد: در صورتی که دولت بخواهد به همین روند خود یعنی عدم نرخ

شودکه کشور به شدت وابسته به واردات شد تکرار می 92و  91، 90های در قانون ادامه دهد تجربه تلخ سال . 
اگر با این قیمت دالر است، گفت: 240د کشاورزی با بیان اینکه قیمت هر تن گندم در بازارهای جهانی مجری طرح گندم وزارت جها

کند که ای را پرداخت کند. چرا دولت کاری نمیآیا دولت قادر است چنین هزینه  میلیارد دالر ارز است 3واردات انجام دهیم نیاز به 
دمجبور نشود بعدا  چنین وارداتی را انجام ده . 

دانند چه تصمیمی بگیرنداسفندیاری گفت: در دیداری که با کشاورزان داریم آنها به شدت درمانده هستند و نمی . 
داند چه بکارد و چه به گزارش فارس، اعالم نکردن به موقع نرخ خرید تضمینی دو اشکال اساسی دارد نخست اینکه کشاورز نمی

ولید محصوالت اساسی مانند گندم به شدت کاهش یابد و در مقابل محصوالت غیرضروری نکارد، بنابراین سال آینده احتمال دارد ت
ای را انجام دهند و ارز فراوانی را به تولید بیشتری داشته باشد که این به ضرر منافع ملی است که مجبور خواهد شد واردات گسترده

 .جیب کشاورزان خارجی بریزند
تواند به عنوان ابزاری برای تعیین الگوی کشت استفاده کندهای تضمینی نمیخریداشکال دوم این است که دولت از نرخ   

تواند با باال و پایین کردن نرخ خرید تضمینی سطح زیر کشت محصوالت را در کشور کنترل کند که این همان الگوی کشت دولت می
 .است که دولت سالهاست از انجام آن عاجز مانده است

شاورزی تا حدود زیادی با تغییر نرخ خرید تضمینی قابل کنترل است که نوسان قیمت آن نیزسقف تولید محصوالت ک کنترل خواهد   
دهدهای نامناسب ابزار مدیریتی خود را از دست میهای خارج از موقع و با قیمتشد. بنابراین دولت با اعالم . 

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/8/1397تاریخ : 

  افق روشنی پیش روی اعالم نرخ خرید تضمینی گندم نیست
رئیس جمهور و وزارت جهاد  بنیاد توانمند سازی گندمکاران گفت:با وجود پیگیری های متعدد از معاون اول رئیس

تضمینی گندم نیست ی، اما افق روشنی پیش روی اعالم نرخ خریدکشاورز .  
اقتصادی گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار

،باشگاه خبرنگاران جوان با انتقاد از تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود پیگیری های متعدد از  

 .معاون اول رئیس جمهور، مجلس و وزارتخانه تا کنون خبری از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید نیست
می رود که اگر تصمیمی برای افزایش نرخ خرید ندارند و یا قصد دارند که قانون خرید تضمینی را  وی افزود: از دولتمردان انتظار

 .منحل کنند، هر چه سریع تر اعالم کنند تا تکلیف کشاورزان روشن شود
ایمانی با انتقاد از اظهار نظر برخی افراد مبنی بر اختالط گندم خارجی با داخلی و فروش خاک به جای گندم به مراکز دولتی بیان 

درجه و سرمای زیر صفر و همچنین سودهای سرسام آور بانک ها و هزینه  ۵0کرد: با وجود زحمات فراوان زراعت در گرمای 
به فروش خاک به جای گندم داخلی درست نیست چرا که چنین اظهاراتی صحت نداردهای تولید، متهم کردن کشاورزان  . 

به گفته وی از شورای اقتصاد انتظار می رود که هر چه سریع تر نرخ های منصفانه خرید تضمینی اعالم شود تا کشاورزان بتوانند 
 .تصمیم الزم برای کشت را اتخاذ کنند

ن ادامه داد: اگر قرار باشد نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی جدید نسبت به مدت مشابه سال رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکارا
 .قبل تفاوتی نداشته باشد، انصراف از کشت بهتر از کشت گندم است

ر وی با اشاره به اینکه افق روشنی پیش روی نرخ خرید تضمینی گندم نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه وزیر جهاد کشاورزی د
جلسه اخیر هیات دولت اعالم کرده که اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی گندم برای من جای سوال است، دیگر ما نمی دانیم که چه باید 

 بگوییم؟
ایمانی در پایان با اشاره به اینکه تاخیر وثبات در اعالم نرخ خرید آثار سو به دنبال دارد، تصریح کرد: ثبات در نرخ خرید تضمینی 

ق و از بین رفتن خودکفایی گندم تاثیر بسزایی دارد،که به همین خاطر از شورای اقتصاد انتظار می رود که به نظر وزیر در قاچا
 7از بین رفتن خودکفایی و واردات  83جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید توجه کند چرا که بی مهری به کشاورزان همانند سال 

دمیلیون تنی گندم را به دنبال دار . 
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/8/1397تاریخ :   

  نیازی به واردات شکر نداریم ٩8ضرورت اعالم هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی/تا سه ماه اول سال 
از آغاز سال زراعی جدید انتظار می رود که هرچه سریع تر نرخ خرید تضمینی یزدانی گفت: با گذشت یک ماه 

  .محصوالت کشاورزی اعالم شود
صنعت،تجارت و علیرضا یزدانی مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

، درباره آخرین وضعیت کشت چغندر قند پاییزه اظهار کرد: در سال زراعی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

هزار هکتار عملیات کشت صورت گرفته  ۶هزار هکتار چغندر قند به استان ها ابالغ شده که تاکنون حدود  23جدید، برنامه کشت 
 .است

وی با اشاره به اینکه چغندرقند بهاره درحال برداشت است، افزود: با توجه به اعتصاب کامیون داران،برداشت و تحویل چغندر قند 
 .بهاره به کارخانه ها نسبت به سال گذشته با تاخیر انجام شد که انتظار می رود روند تحویل طی هفته جاری بهبود یابد

واردات شکر گفت: با توجه به وضعیت برداشت چغندر قند و ظرفیت تولید شکر ، حداقل تا سه ماه  یزدانی درباره آخرین وضعیت
 .اول سال آینده نیازی به واردات نخواهیم داشت

 بیشتر بخوانید: افزایش سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه/ تا پایان سال نیازی به واردات شکر نداریم
اعی این مقام مسئول با انتقاد از تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی چغندر قند بیان کرد: براساس قانون تا قبل از شروع فصل زر

 .انتظار می رود که نرخ خرید تضمینی اعالم شود چرا که این امر در انتخاب کشاورزان در نوع کشت تاثیر بسزایی دارد
به گفته وی با توجه به گذشت یک ماه از آغاز سال زراعی جدید انتظار می رود که شورای اقتصاد هرچه سریع تر نرخ خرید 

 .تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم کند
یزدانی ادامه داد: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته، برنامه افزایش نرخ خرید تضمینی در دستور کار است، اما باید منتظر 

 .ماند تا شورای اقتصاد عدد نهایی را اعالم کند
ای اولین بار چغندر قند مجری طرح چغندر قند در پایان درباره آخرین وضعیت توسعه کشت چغندر قند پاییزه تصریح کرد: امسال بر

 .در تناوب زراعی با نیشکر قرار گرفته است که این امر در اصالح شوری خاک و پایداری تولید شکر تاثیر بسزایی دارد
 
 

 لینک خبر  
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 صنایع غذایی
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم 

فود پرس – 13/8/1397تاریخ :   

٩٧-٩8قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی   
را برای تصویب در  98وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی  –اقتصاد غذا  <کشاورزی

 .هیات دولت اعالم کرد
فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا  » وزارت جهاد کشاورزی،   97-98قیمت پیشنهادی گندم معمولی برای سال زراعی  

درصد افزایش نسبت به  27لایر و قیمت خرید تضمینی گندم دوروم را با  15877، 97نسبت به قیمت سال  درصد افزایش 22را با 
لایر اعالم کرد 16878سال گذشته  . 

قیمت گندمدرصدی  20شنیده ها حاکی از آن است که سازمان برنامه و بودجه با افزایش   درصدی  25لایر( و  15600معمولی ) 

موافقت کرده است  لایر(16600گندم دوروم ) . 
 

 قیمت پیشنهادی خرید تضمینی انواع محصوالت زراعی برای سال زراعی 98-97 + به تفکیک و میزان افزایش
 

 
 
 

 لینک خبر
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 گندم
 
 

خبرگزاری فارس – 11/8/1397تاریخ :   

خرید تضمینی گندم  ضمانت اجرایی قانون علت تعلل مکرر در اعالم نرخ خال  

مکرر دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی به ویژه گندم فقدان علت اصلی تأخیرهای 

برای قوانین مرتبط است که منجر به کاهش سطح زیر کشت و افزایش قاچاق و « قبولضمانت اجرایی مناسب و قابل»

  .تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است
در چند سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم را با تاخیر زمانی زیادی اعالم به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت 

ماهه در اعالم نرخ خرید تضمینی سال 7کرده است. تاخیر  های دولت هست که سردرگمی کاریای از کمنمونه 97-96زراعی   

، دولت کشاورزان را به دنبال داشته است. مطابق با قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی شورای اقتصاد( حداکثر تا )

سال اخیر صورت نپذیرفته است 3پایان شهریورماه هر سال موظف است نرخ خرید تضمینی گندم را اعالم کند. اما این اتفاق در  . 
های سیتآفرین بوده و حساگذاری این محصول در چند سال گذشته تنشگذشته از اعالم با تأخیر قیمت خرید تضمینی گندم، نحوه قیمت

ها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. به وجود آورده است. طبق تبصره یک قانون خرید تضمینی، دولت موظف است قیمت
درصدی  8الی  ۵های تولید گندم شاهد افزایش درصدی هزینه 50-40برخالف این بند قانونی در چند سال گذشته باوجود افزایش 

ایمنرخ خرید تضمینی گندم بوده . 
* نتیجه عدم اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی گندم  کاهش سطح زیر کشت گندم   

های بعد با کاهش توجهی دولت به موضوع خرید تضمینی گندم در سالبه اعتقاد بسیاری از کارشناسان در صورت ادامه روند کم
میلیون تن در سال  12.5به  96-95سال زراعی میلیون تن در  14.5سطح زیر کشت گندم مواجه خواهیم شد. کاهش تولید گندم از 

نشان دهنده این واقعیت است. الزم به ذکر است، ایران در سال های گذشته یکی از بزرگترین واردکنندگان گندم در  97-96زراعی 
 7ش از است که در آن سال بی 1391ای که آخرین واردات بزرگ گندم در ایران مربوط به سال جهان محسوب می شد به گونه
 .میلیون تن گندم وارد کشور شد

* میلیارد دالری گندم در صورت توقف تولید آن در داخل کشور 2.8واردات   
میلیون  13دالر در هر تن است. با توجه به نیاز  212به میزان   (indexmundi) درحال حاضر قیمت جهانی گندم طبق آمار سایت

هزار میلیارد تومان( برای واردات گندم  12میلیارد دالر )  2.8این محصول، تنی گندم در کشور در صورت عدم تولید داخلی 
 .خارجی باید هزینه شود

پور، مجری طرح گندم و مشاور وزیر جهاد کشاورزی، در صورت ادامه روند بی توجهی به نرخ خرید تضمینی طبق گفته اسفندیاری
کشور در تولید گندم، ایران دوباره به یک واردکننده تبدیل خواهد شد. این و نادیده گرفتن همت کشاورزان برای به خودکفایی رساندن 

میلیارد دالر هزینه شده بود 2.۶برای خرید گندم وارداتی بیش از  91در سال »مقام مسئول ضمن یاداوری گذشته اظهار داشت:  ». 
تومان 1800حداقل نرخ خرید تضمینی گندم؛   

 40تا  30های کشاورزی بویژه کود و سم و افزایش تا سه برابر شدن نرخ برخی از نهادهبا توجه به دو  98-97در سال زراعی 
آالت کشاورزی نظام صنفی کشاورزی و برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی، نرخ درصدی قیمت ماشین

د بسیاری از کارشناسان، اعالم به موقع و افزایش اند. به اعتقاتومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم پیشنهاد داده 1800

متناسب با نرخ تورم قیمت خرید تضمینی گندم، با توجه به شنیده شدن اخباری مبنی بر خرید و احتکار گندم توسط دالالن و قاچاق آن 
دم کاران ازجمله به کشورهای همسایه امری ضروری است. چراکه کاهش قیمت خرید تضمینی و پرداخت با تأخیر مطالبات گن

ترین دالیل انحراف خریدوفروش این محصول استراتژیک از چرخه خرید تضمینی قانونی آن قلمداد شده استمهم . 
* خرید تضمینی خأل ضمانت اجرایی علت تعلل دولت در اعالم نرخ  

ضمانت اجرایی »دم، فقدان علت اصلی تأخیرهای پی در پی در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی به ویژه گن
برای قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی است. شاهد مثال این مدعا نیز محدود شدن همه اقدامات « قبولمناسب و قابل

ها برای اجرای بهنگام قانون و عدم کسب توفیق جدی برای های مختلف به خواهش اقشار مختلف از دولتصورت گرفته در دوره
به همین سبب و طبق پیشنهاد کارشناسان، الزم است حداقل قیمت تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی  روند است. تغییر این

یافته و تا پایان شهریورماه اعالم شودصورت خودکار ساالنه معادل نرخ تورم افزایشموضوع این قانون، به . 
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ی گندم و اعالم به موقع آن صورت نگیرد، مطمئنا در در مجموع، درصورتی که اقدامات الزم جهت افزایش قیمت خرید تضمین
های آینده با کاهش سطح زیر کشت و افزایش قاچاق گندم مواجه خواهیم شد که این موضوع تهدیدی برای امنیت غذایی کشور سال

شودمحسوب می . 
 لینک خبر
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 گندم 
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/8/1397تاریخ : 

  افق روشنی پیش روی اعالم نرخ خرید تضمینی گندم نیست
رئیس جمهور و وزارت جهاد  بنیاد توانمند سازی گندمکاران گفت:با وجود پیگیری های متعدد از معاون اول رئیس

تضمینی گندم نیست ی، اما افق روشنی پیش روی اعالم نرخ خریدکشاورز .  
اقتصادی گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار

،باشگاه خبرنگاران جوان با انتقاد از تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود پیگیری های متعدد از  

 .معاون اول رئیس جمهور، مجلس و وزارتخانه تا کنون خبری از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید نیست
می رود که اگر تصمیمی برای افزایش نرخ خرید ندارند و یا قصد دارند که قانون خرید تضمینی را  وی افزود: از دولتمردان انتظار

 .منحل کنند، هر چه سریع تر اعالم کنند تا تکلیف کشاورزان روشن شود
راکز دولتی بیان ایمانی با انتقاد از اظهار نظر برخی افراد مبنی بر اختالط گندم خارجی با داخلی و فروش خاک به جای گندم به م

درجه و سرمای زیر صفر و همچنین سودهای سرسام آور بانک ها و هزینه  ۵0کرد: با وجود زحمات فراوان زراعت در گرمای 
 .های تولید، متهم کردن کشاورزان به فروش خاک به جای گندم داخلی درست نیست چرا که چنین اظهاراتی صحت ندارد

ظار می رود که هر چه سریع تر نرخ های منصفانه خرید تضمینی اعالم شود تا کشاورزان بتوانند به گفته وی از شورای اقتصاد انت
 .تصمیم الزم برای کشت را اتخاذ کنند

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: اگر قرار باشد نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی جدید نسبت به مدت مشابه سال 
باشد، انصراف از کشت بهتر از کشت گندم استقبل تفاوتی نداشته  . 

وی با اشاره به اینکه افق روشنی پیش روی نرخ خرید تضمینی گندم نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه وزیر جهاد کشاورزی در 
انیم که چه باید جلسه اخیر هیات دولت اعالم کرده که اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی گندم برای من جای سوال است، دیگر ما نمی د

 بگوییم؟
ایمانی در پایان با اشاره به اینکه تاخیر وثبات در اعالم نرخ خرید آثار سو به دنبال دارد، تصریح کرد: ثبات در نرخ خرید تضمینی 

وزیر  در قاچاق و از بین رفتن خودکفایی گندم تاثیر بسزایی دارد،که به همین خاطر از شورای اقتصاد انتظار می رود که به نظر
 7از بین رفتن خودکفایی و واردات  83جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید توجه کند چرا که بی مهری به کشاورزان همانند سال 

 .میلیون تنی گندم را به دنبال دارد
 

 لینک خبر 
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 گوجه فرنگی

 
 ایرنا – 13/8/1397تاریخ : 

تن گوجه فرنگی قاچاق در گمرک سومار توقیف شد 1۵محموله   
تن گوجه فرنگی قاچاق در خروجی سومار )استان کرمانشاه(  1۵گمرک جمهوری اسالمی ایران از توقیف 

 .خبر داد

ی این مقدار گوجه فرنگی را در قالب به گزارش یکشنبه تارنمای گمرک جمهوری اسالمی ایران، قاچاقچیان قصد داشتند با جاساز
  .محموله صادراتی کاهو به عراق صادر کنند

 .این محموله پس از رصد اطالعات و بازرسی فیزیکی کشف شد
این کاال از مصادیق محرز قاچاق تلقی می شود که پس از تنظیم  1390قانون امور گمرکی مصوب سال  113ماده « د»به استناد بند 

و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شدصورت جلسه کشف  . 
به گزارش ایرنا، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت بیست و هفتم شهریورماه از رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران خواست 

داخلی تا اطالع بعدی صادرات با توجه به نوسان نرخ ارز و افزایش تقاضا برای صادرات برخی محصوالت، برای تنظیم بازار 
  .گوجه فرنگی بوته ای را از همه مبادی ممنوع کند

البته صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای با توجه به اینکه برای تهیه رب استفاده نمی شود، با تشخیص جهادکشاورزی استان ها مجاز 
 .اعالم شد. البته صادرات رب گوجه فرنگی ممنوع است

درصد رشد کرد 175در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال صادرات گوجه فرنگی  . 
ممنوعیت صادرات این محصول سبب شده است برخی سودجویان با بارنامه جعلی و اظهار آن تحت عنوان کاالی دیگر، به فکر 

 .قاچاق آن به کشورهای همسایه باشند
 

 لینک خبر 
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 گوجه فرنگی 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 10/8/1397تاریخ :   

  ممنوعیت صادرات، راهکار کاهش قیمت رب گوجه نیست
گذشت یک ماه از ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی و رب گوجه، کاهش محسوسی در قیمت یک مقام مسئول گفت:با 

  .رخ نداده است
صنعت،تجارت و کشاورزیرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به اینکه ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی راهکار کاهش قیمت نیست، اظهار کرد: با وجود آنکه خبرنگاران جوان
ماه از ممنوعیت صادرات گوجه کارشناسان معتقدند که عامل اصلی گرانی کاالها به صادرات مربوط می شود، اما با گذشت یک 

 .فرنگی و رب گوجه، کاهش محسوسی در قیمت رخ نداده است
وی افزود: اگرچه بارها اعالم کردیم که تولید گوجه فرنگی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است، اما مسئوالن به طور 

ت مطرح کردندمداوم رونق صادرات ناشی از نوسان نرخ ارز را عامل اصلی افزایش قیم . 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: با وجود آنکه  16گرمی رب گوجه در فروشگاه های زنجیره ای را  900نورانی نرخ هر قوطی 

هزار تومان در بازار خریداری کردند، از این رو  4تا  3کارخانه های رب سازی هر کیلو گوجه فرنگی را با نرخ های کمتر از 
در بازار عرضه کنندنباید با این قیمت ها  . 
تومانی قیمت رب گوجه فرنگی /خبری از خرید های هیجانی در بازار نیست 500بیشتر بخوانید: افت   

تولید گوجه فرنگی به حدی زیاد بود که روی دست کشاورزان ماند   ه ملی محصوالت کشاورزی ادامه داد: سال گذشته،رئیس اتحادی
از این رو به سبب نبود صرفه اقتصادی دیگر تمایلی به کشت این محصول در سال جاری نداشتند  و . 

ادرات نیست، بیان کرد: حمایت از تولیدکنندگان داخل وی با اشاره به اینکه راهکار تعادل قیمت محصوالت کشاورزی ممنوعیت ص 

 .و اجرای الگوی کشت تنها راهکار کنترل قیمت محصوالت کشاورزی در بازار است
نورانی در پایان در پاسخ به این سوال که چرا با وجود کاهش نسبی قیمت گوجه فرنگی، نرخ رب گوجه در بازار تغییر محسوسی 

از سازمان حمایت از تولیدکننده   ا توجه به آنکه نرخ گذاری محصوالت ارتباطی به ما ندارد، از این رونداشته است، تصریح کرد: ب
 .و مصرف کننده انتظار می رود که نظارت کافی بر بازار داشته باشد

 
 لینک خبر 
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 گوشت قرمز
 

ایران اکونا  – 13/8/13٩٧تاریخ :   
دار برای مصارف صنعتی استهای سالهای منجمد دامگوشت  

های های منجمد وارداتی توسط شرکت سهامی پشتیبانی امور دام و یا شرکترئیس اتحادیه قصابان استان البرز گفت: گوشت

شودخصوصی از کشور برزیل وارد شده و تحت نظارت شرکت پشتیبانی امور دام کشور توزیع می .  
های خصوصی و یا ای توسط شرکتهای منجمد وارداتی که اغلب از کشور برزیل و با ارز یارانهافزود: گوشت یعباس ابراهیم

شود، عمدتا  جهت شرکت سهامی پشتیبانی امور دام وارد کشور شده و تحت نظارت مستقیم شرکت پشیبانی امور دام کشور توزیع می
های خاص جهت مصرف ته و به صورت محدود در برخی از فروشگاههای پرمصرف اختصاص یافها و سازمانمصرف ارگان

شودخانوار توزیع می . 
کند، مانند شرایط کنونی، ابراهیمی افزود: در مقاطعی که بازار گوشت قرمز تازه ملتهب شده و قیمت آن افزایشی غیرعادی پیدا می

و کنترل بازار، میزان بیشتری از این نوع گوشت را جهت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به توجه به رسالت خود در جهت تنظیم 
کندفروشی و مصرف خانوار وارد بازار میخرده . 

های منجمد وی ادامه داد: با توجه به اقدام شرکت سهامی پشتیانی امور دام کشور در جهت تنظیم بازار و اقدام به توزیع بیشتر گوشت
های منجمد حاصل ها، برخی افراد سودجو از این فرصت سوءاستفاده کرده و گوشتهوارداتی جهت مصرف خانوار و استقبال خانواد

کنند که دار که ارزان بوده و معموال  برای مصارف صنعتی است را به صورت منجمد و با عنوان تازه وارد بازار میهای سالاز دام
شودتر عرضه میتازه آن ارزان . 

کنند، افزود: بنابراین توان گفت کلیه واحدهای صنفی استان گوشت دامی پیر عرضه میاینکه نمی رئیس اتحادیه قصابان البرز با بیان
کنندگان در هنگام خرید گوشت گوساله منجمد وارداتی، حتما  برچسب حاوی مشخصات بر روی قطعه گوشت را الزم است مصرف

 .مشاهده و کنترل کنند
 

 لینک خبر 
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 گوشت قرمز 
 

 باشگاه خبرنگاران جوان – 8/8/1397تاریخ : 

  عرضه گوشت داخلی به جای وارداتی صحت ندارد
پشتیبانی امور دام گفت:توزیع گوشت داخلی پیر به جای منجمد برزیلی از لحاظ فنی،تخصصی و اجرایی  مدیر عامل

  .کامال غلط است
صنعت،تجارت و کشاورزی حمید ور ناصری مدیر عامل پشتیبانی امور دام در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

، در پاسخ به این سوال که آیا شایعات اخیر مبنی بر توزیع گوشت داخلی پیر به جای گوشت منجمد برزیلی را قبول خبرنگاران جوان
خصصی و اجرایی کامال غلط است چرا که دارید، اظهار کرد: توزیع گوشت داخلی پیر به جای منجمد برزیلی از لحاظ فنی، ت

 .واردات گوشت های منجمد برزیلی تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور صورت می گیرد
وی افزود: روی بسته بندی گوشت های وارداتی تمامی مشخصات از جمله تاریخ تولید، انقضا و شرکت های تولید کننده درج شده 

شتیبانی امور دام بر فرآیند واردات نظارت دارنداست و سازمان دامپزشکی،وزارت صمت و پ . 
ورناصری ادامه داد: با توجه به اختالف چشمگیر گوشت تازه و منجمد وارداتی،منجمد کردن گوشت گرم داخل صرفه اقتصادی 

 .ندارد
منجمد نمی کند، تصریح کرد: مدیرعامل پشتیبانی امور دام در پایان با اشاره به اینکه هیچ عقل سلیمی گوشت گرم داخلی حتی پیر را 

به اعتقاد بنده منجمد کردن گوشت های وارداتی مبنای فنی و تخصصی ندارد و افرادی که چنین مطالبی را مطرح می کنند، حتی در 
نیستند جریان فرآوری گوشت  

 
 لینک خبر 
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 گوشت مرغ
 

 تاریخ : 1397/8/8 – ایرنا 

 ساالنه سه هزار میلیارد تومان بابت خرید مرغ سنگین هدر می رود

گوشتی کشور گفت: مردم بابت خرید مرغ های سنگین مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران  -ایرنا -تهران

 .وزن، ساالنه سه هزار میلیارد تومان پول خود را به هدر می دهند
« روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تولید و خرید مرغ سایز را توصیه کرد و اظهار داشت: « برومند چهارآیین

کیلوگرم است و بیش از این میزان چربی است که باید به دور ریخته  1.8تا  1.6م بین بهترین سایز برای وزن مرغ مصرفی مرد
 .شود

وی اظهار داشت: عالقه مندی مردم به خرید مرغ سایز بزرگ تا حدی است که تولیدکنندگان ناچار می شوند که با افزایش دوره 
 .تولید، از دان بیشتری استفاده کنند
غ با سایز کوچک نه تنها از لحاظ مزه و کیفیت بهتر بوده بلکه برای هضم غذا نیز مناسب تر استوی بر این باور است مصرف مر . 

 هزار تن گوشت مرغ را دارد 200ایران آمادگی صادرات ساالنه  **
میلیون تن در سال  3این مقام صنفی درباره رفع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ گفت: ظرفیت اسمی تولید گوشت مرغ در کشور 

ست که در صورت استفاده از همه این ظرفیت، یک میلیون تن آن بیش از نیاز داخلی خواهد بود و امکان افزایش صادرات خواهد ا
 .داشت

 2.2هزار تن گوشت مرغ به کشورهای هدف است، اضافه کرد: اکنون بیش از  200وی با بیان اینکه ایران قادر به صادرات ساالنه 
میلیون تن آن به مصرف می رسد 2ور تولید می شود که نزدیک میلیون تن گوشت مرغ در کش . 

چهارآیین براین باور است که آزادسازی صادرات گوشت مرغ به دلیل مازاد تولید داخلی لطمه ای به بازار نمی زند بلکه استمرار 
 .صادرات می تواند به پایداری تولید این محصول کمک کند

غ به کشورهای افغانستان، عراق و عمان امکان پذیر است که در صورت افزایش تولید و به گفته وی، اکنون صادرات گوشت مر
 3صادرات می توانیم بازارهای صادراتی مناسبی در منطقه داشته باشیم زیرا اکنون تجارت این محصول در منطقه ساالنه حدود 

 .میلیون تن است که می توانیم بازار یک میلیون تن آن را در دست بگیریم
میلیون تن کنجاله سویا و ذرت در بندر امام خمینی  3رسوب  **  

چهار آیین درباره تامین نهاده های مورد نیاز صنعت طیور گفت: دولت از سال گذشته تاکنون نهاده های مورد نیاز صنعت دام و 
مل و نقل مشکالتی را در بخش توزیع طیور را تامین کرده است و کمبودی در این زمینه نداریم اما نبود مدیریت مناسب در سیستم ح

 .به موقع نهاده ها به استان ها ایجاد کرده است
میلیون تن کنجاله سویا و ذرت در بندر امام خمینی )ره( به دلیل  3مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور افزود: اکنون 
ید که به موقع به دست تولیدکنندگان در استان های مختلف برسداختالل در سیستم حمل و نقل رسوب کرده است و باید تدبیری اندیش . 

وی اضافه کرد: کامیونداران اکنون تولیدکنندگان را مجبور می کنند عالوه بر مبلغ هزینه حمل که در بارنامه قید می شود، وجه 
ر بارنامه اصلی ثبت نمی شود، نمی توان آن بیشتری را که به اصطالح در پشت بارنامه قید می شود، بپردازند و از آنجا که این رقم د

 .را جزو هزینه های تولید به حساب آورد و در حقیقت نوعی هزینه اضافی است که به تولیدکنندگان تحمیل می شود
 وی ادامه داد: در واقع هزینه های حمل و نقل که داخل بارنامه ثبت می شود، مورد استناد دفتر بررسی قیمت ها و هیات تثبیت و

 .تعیین قیمت های سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان است و هزینه هایی که پشت بارنامه قید می شود، مستند نیست
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی درباره قیمت واقعی مرغ زنده گفت: طبق هزینه های تمام شده تولید، قیمت تمام شده 

تومان باشد 7480درصدی باید قیمت این محصول درب مرغداری  10که با احتساب سود تومان است  6850مرغ زنده  . 
تومان است و به  9250تومان و کشتارگاه  8800تومان، میدان بهمن  6500به گزارش ایرنا، اکنون قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده 

تومان به دست مصرف کننده می رسد 350هزارو  10نرخ  . 
 

 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 

 ایرنا  – 14/8/1397تاریخ : 

 انرژی نو برای اولین بار در خدمت کشاورزی قزوین قرار گرفت
مدیر مرکز تحقیقات، آموزش و منابع طبیعی کشاورزی قزوین گفت: برای نخستین بار با  -ایرنا  -قزوین 

انرژی های نو )خورشیدی( اجرای روش آبیاری نوین در اراضی الگویی کشاورزی استان  بهره گیری از

 .انجام شد
مهرزاد محصص مستشاری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این طرح برای آبیاری سه هکتار مزرعه الگویی 

  .از روش نوین با کمک انرژی خورشیدی بهره گرفته شده است
ظهار داشت: در این طرح از پنل های انرژی خورشیدی برای پمپاژ آب به منظور هدایت به مزرعه استفاده شده استوی ا .  

مدیر مرکز تحقیقات، آموزش و منابع طبیعی کشاورزی قزوین یادآور شد: برای اجرای این طرح بیش از سه میلیارد لایر از منابع 
  .دولتی اعتبار صرف شده است

کیلوواتی انرژی خورشیدی در یکی از مراکز خدمات جهاد کشاورزی قزوین  35ا اشاره به راه اندازی سایت این مسئول ب
)اقبالیه(،اظهار داشت: عالوه بر استفاده از منابع تولیدی این نیروگاه کوچک برای کمک به اجرای روش های نوین آبیاری در مزرعه 

کشاورزی آموزش های الزم در حوزه کارآفرینی و استفاده از انرژی های نو ارایه  الگویی یاد شده، در این مکان به بهره برداران
  .می شود

محصص مستشاری با بیان اینکه استفاده از انرژی های نو در بخش کشاورزی باید به یک رویه و فرهنگ تبدیل شود که با آن در 
ا سیاست های تشویقی خود به ترویج این موضوع کمک کندکشور و استان قزوین فاصله زیادی داریم، اظهار داشت: دولت باید ب .  

وی گفت: با استفاده از انرژی های نو می توان حتی در بیابان ها نیز به ایجاد مزرعه و فعالیت های کشت و صنعت پرداخت که این 
ما نیز باید در این خصوص اقدام مهم مورد استفاده خیلی از کشورها از جمله چین است که با توجه به وسعت مناطق بیابانی کشور، 

  .کنیم
 

 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون / ماشین آالت 
 

ایرنا  – 10/8/1397تاریخ :   

 دولت سقف وام بالعوض طرحهای آبیاری نوین را افزایش داد

رفسنجان و انار در مجلس شورای اسالمی گفتنماینده مردم  -ایرنا  -کرمان  دولت به منظور حمایت از  :

کشاورزان و مدیریت صحیح منابع آب زیرزمینی میزان تسهیالت بالعوض اجرای سامانه آبیاری نوین در هر 

میلیون ریال سال قبل به یکصد میلیون ریال در سال زارعی جاری افزایش داد ٧0هکتار را از  . 

، احمد انارکی محمدی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان رفسنجان به معضل شدید خشکسالی و به گزارش ایرنا
کمبود منابع آبی و نیز کاهش سفره آبهای زیرزمینی در این دو شهرستان اشاره کرد و افزود: برای حفظ کشاورزی چاره ای جز 

ولت به کمک کشاورزان آمده و قرار است امسال برای اجرای آبیاری نوین مدیریت صحیح منابع موجود آب نیست که در این رابطه د
میلیون لایر وام بالعوض بدهد 100به هر هکتار   .  

وی با اشاره به این اقدام مطلوب دولت ، از کشاورزان خواست که برای تجهیز کردن این اراضی به سیستم نوین آبیاری به جهاد 
ند و کشاورزانی هم که اراضی فاقد سند دارند بدون داشتن سند نیز می توانند از این تسهیالت کشاورزی منطقه خودشان مراجعه کن

  .بهره مند شوند
هزار هکتار اراضی پسته بدون سند در رفسنجان و انار وجود دارد که از تلمبه های مجوزدار  40به گفته انارکی محمدی اینک 

  .آبیاری می شوند
خانه آب فاضالب شهری در رفسنجان اشاره و بیان کرد: بدلیل وجود بیش از حد  ه ضرورت ایجاد تصفیهاین نماینده مجلس همچنین ب

  .استاندارد آرسنیک در آب آشامیدنی رفسنجان تصفیه خانه مرکزی آب فاضالب شهری در این شهر ایجاد می شود
درحال حاضر در حال انجام طرح مطالعاتی است که  وی افزود: این تصفیه خانه توسط شرکت یزدی اجرا خواهد شد که در فاز اول

کشی در سطح شهر باید انجام شود کیلومتر کانال 710پس از اجرا و برای انتقال این آب  .  
ها بر روی  امام جمعه رفسنجان هم در این نشست گفت : امسال سال سختی برای کشور و مردم ما بود زیرا فشار مستقیم گرفتاری

عه است اما مردم در وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسالمی ثابت قدم هستندطبقات ضعیف جام .  
پور اظهار داشت: با بیان اینکه در کشور ما کاال به وفور وجود دارد و در زمینه گندم به خودکفایی االسالم عباس رمضانی  حجت
ع مسئوالن قشر نیازمند و بی بضاعت متضرر می شوندایم تصریح کرد: گاهی با احتکار کاال و یا براثر پاسخ ندادن بموقرسیده .  

  . شهرستان رفسنجان به عنوان قطب تولید پسته ایران در یکصد کیلومتری شمال کرمان قرار گرفته است
 

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83085088


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبانماه 

 

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

 مکانیزاسیون / ماشین آالت 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/8/1397تاریخ :   

 ماشین آالت ساختمانی و کشاورزی باید به روز شود 

دولت باید راهکاری را برای به رئیس اتحادیه فروشندگان ماشین آالت صنعتی و لوازم یدکی کشاورزی گفت: 

  .روزرسانی ماشین آالت ساختمانی و کشاورزی داشته باشد
صنعت،تجارت و   علی توسطی رئیس اتحادیه فروشندگان ماشین آالت صنعتی و لوازم یدکی کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار

، درباره وضعیت وسایل ساختمانی و کشاورزی اظهار کرد: دولت باید گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

برای به روز رسانی ماشین آالت ساختمانی و کشاورزی داشته باشد  راهکاری . 
ی، صنعتی وارداتی هستند تصریح کرد: این حوزه به نرخ ارز وابسته ای از ماشین آالت کشاورزوی با اشاره به اینکه بخش عمده

تواند در واردات این صنایع تاثیرگذار باشداست. چرا که زمانی که افزایش غیرمنطقی در ارز مشاهده شود می . 
  تعیین تکلیف بخشودگی سود و جرائم کشاورزان در هاله ای از ابهام :بیشتر بخوانید

ها تعطیل نشدند های کشاورزی، صنعتی وساختمانی تعطیل شدند یا خیر تصریح کرد: کارگاهتوسطی، درپاسخ به این پرسش که کارگاه
شکلی تا پاسان سال نداشته باشیمرود که مها کمتر شده است و انتظار میو تنها ساعات کاری آن . 

درصدی قیمت در ماشین آالت صنعتی،  ۶0تا  20رئیس اتحادیه فروشندگان ماشین آالت صنعتی و لوازم یدکی کشاورزی، از افزایش 
 کشاورزی درشش ماه ابتدای سال خبرداد 
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  ماشین آالتمکانیزاسیون / 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/8/1397تاریخ :   

 ضرورت توسعه نظام دامپروری صنعتی در کشور 
ندارد، از این رو چاره ای جز توسعه  یک مقام مسئول گفت:بازار گسترده ای در زمینه گوشت گوسفندی در دنیا وجود

  .ساختار نظام دامپروری صنعتی در داخل نداریم
صنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

میلیون  2، در باره آخرین وضعیت قاچاق دام اظهار کرد: اگرچه اخیرا وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد که ساالنه خبرنگاران جوان
 .راس دام از کشور قاچاق می شود، اما به سبب عدم ثبت آمار نمی توان اظهار نظری راجع به این موضوع داشت

ه اینکه قاچاق دام امری اجتناب ناپذیر است، افزود: هر از گاهی صادرات دام به دلیل تغییرات در بهای گوشت قرمز وی با اشاره ب
ممنوع می شود که در چنین شرایطی قاچاق دام افزایش می یابد که به همین خاطر از مسئوالن دولتی انتظار می رود که در طول 
از کشور صادر کنند تا عالوه بر امکان نظارت دستگاه های مسئول، ارز حاصل از خروج دام   سال مجوز رسمی و قانونی برای

 .صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد
هزار  2عزیزاللهی در پاسخ به این سوال که آیا می توان از خروج غیرقانونی دام در کشور جلوگیری کرد، بیان کرد: با وجود 

ابزار انتظامی غیرممکن است کیلومتر مرز آبی، جلوگیری از قاچاق دام با . 
وی درباره مشکالت کنونی در تنظیم بازار گوشت قرمز گفت: در گذشته عمده گوشت قرمز مورد نیاز از طریق ساختار سنتی و 

عشایری تولید می شد که بتدریج با از بین رفتن ساختار سنتی، نیاز کشور از طریق سیستم صنعتی تامین می شود و از این رو نمی 
ن انتظار داشت که با قیمت ارزان ، گوشت در بازار داخل توزیع شودتوا . 

 بیشتر بخوانید: ثبات قیمت گوشت در بازار/گوشت وارداتی سر از بازار سیاه درآورد
اشاره به اینکه در دامداری های سنتی و عشایری عمده علوفه مورد نیاز از محل منابع ملی تامین می شد،بیان کرد:  این مقام مسئول با

این درحالی است که هم اکنون افزایش هزینه های انرژی، دستمزد و نوسان نرخ ارز به شدت قیمت تمام شده گوشت را افزایش می 
به پرداخت یارانه از سوی دولت استدهد و تنها توزیع گوشت ارزان قیمت منوط  . 

وی ادامه داد: اگرچه جمعیت دام سنگین در کشورهای برزیل و هند باالست، اما در چند سال گذشته ، مصرف گوشت منجمد گوساله 
شودبه گوشت گوسفندی تازه گرایش پیدا کرده است که همین امر موجب شده تا عمده واردات از آسیای میانه و استرالیا انجام  . 

مدیرعامل اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه جمعیت دام سبک در کشورهای آسیای میانه و استرالیا محدود است، افزود: با توجه به 
آنکه سایر کشورهای دنیا از کشورهای آسیای میانه و استرالیا گوشت دام سبک مورد نیاز خود را تامین می کنند و بازار گسترده ای 

شت گوسفندی در دنیا وجود ندارد، از این رو چاره ای جز توسعه ساختار نظام دامپروری صنعتی نداریمدر زمینه گو  . 
هزارتن گوشت قرمز مورد استفاده قرار می گیرد، تصریح کرد: این  100وی در پایان با اشاره به اینکه ساالنه یک میلیون و 

د شده و مابقی نیاز کشور از طریق واردات تامین می شودهزارتن از این میزان در داخل تولی 850درحالی است که  . 
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 مکانیزاسیون/ ماشین آالت 
 

 تاریخ :1397/8/10 – باشگاه خبرنگاران جوان 

  ماشین آالت نانوایی ها فرسوده است/آموزش، راهکاری برای ارتقای کیفیت نان نود درصد
سوده است و به روز رسانی ناوگان تولید یک ضرورت به درصد ماشین آالت نانوایی ها فر ٩0یک مقام مسئول گفت: 

  .شمار می رود
گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نانوایان صنعتی و نیمه صنعتی در گفت و گو با خبرنگار

، با اشاره به اینکه عوامل مختلفی در کیفیت نان موثر است،اظهار کرد: مواد اولیه مرغوب و اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
 .مناسب، ماشین آالت و نیروی انسانی ماهر و آموزش نانوایان در کیفیت نان بسیار موثر است

د: اختالط پذیری نادرست گندم تولیدی و عدم توزیع آرد کیفی به نانوایی استان تهران موجب شده کیفیت نان تولیدی تعریف وی افزو
 .چندانی نداشته باشد

دولت برای   درصد ماشین آالت نانوایی ها در بخش حجیم و سنتی فرسوده است،،بیان کرد: براین اساس 90کرمی با اشاره به اینکه 
انی ناوگان تولید باید تسهیالت ارزان قیمت در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهدبه روز رس . 

 بیشتر بخوانید: پیشنهاد کیلویی فروش نان دردی را دوا نمی کند
ت ین مقام مسئول با اشاره به ضرورت آموزش کارگران بیان کرد: براساس پیگیری های صورت گرفته قرار است آکادمی نان جه

 .آموزش کارگران نانوایی تاسیس شود چرا که این امر در بحث ارتقای کیفیت تاثیر بسزایی دارد
سال اخیر بیان کرد 4وی با انتقاد از ثبات نرخ نان در  درصدی قیمت نان در برخی  10اگرچه اخیرا رئیس جمهور با افزایش  :

د نانوایان نیست و درنهایت موجب شده تا نانوایان برای جبران هزینه استان ها موافقت کرده است، اما این رقم جوابگوی هزینه تولی
 .های خود، وزن چانه را کاهش دهند

درصد نانوایی های کشور آزاد پز شدند، از  20تنها  93رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم ادامه داد: با توجه به آنکه در سال 
ساد و کاهش کیفیت است و تا زمانی که دولت برنامه مدونی نداشته باشد،راه به جایی این رو دو نرخی بودن آرد و گندم منشا ف

 .نخواهیم برد
وی در پایان تصریح کرد: نبود مرجع مشخص بر نظارت کیفیت نان در کاهش کیفیت تاثیر بسزایی دارد که انتظار می رود مسئوالن 

 .ذی ربط تمهیدات اساسی در این باره بیندیشند
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 متفرقه
 

 ایرنا  – 9/8/1397تاریخ: 

لبنیاتی میلیارد ریالی یک شرکت 20تخلف   

میلیارد ریالی یک شرکت تولیدی لبنیات در این  20مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از تخلف  -ایرنا -کرج

داد استان خبر . 

بازرسان تعزیرات حکومتی استان البرز در پی افزایش  :علی اکبر مختاری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود

یک شرکت تولیدی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قراردادندقیمت برخی مواد لبنی توسط  .  
وی اضافه کرد: طبق بررسی های انجام شده این شرکت خودسرانه اقدام به افزایش نرخ محصوالت لبنی مانند شیر کم چرب و 

 .پرچرب کرده بود
نجان به تعزیرات حکومتی استان البرز اطالع داده مختاری افزود: تخلف این شرکت توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ز
  .شد که ضرورت دارد مسئوالن استانی نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشند

  .افزایش قیمت برخی محصوالت لبنی در البرز با گالیه مردم همراه شده بود
 

 لینک خبر 
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 متفرقه

  
باشگاه خبرنگاران جوان – 8/8/1397تاریخ :   

 

  بیمه راه به جایی نبردکشاورزان نسبت به بیمه محصوالت کشاورزی دلسرد شدند/ صندوق 
جبران خسارت اندک و تاخیر در پرداخت غرامت کشاورزان موجب شده تا صندوق بیمه محصوالت کشاورزی کارایی الزم را 

  .نداشته باشد
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ،بیمه به عنوان یکی از مهم ترین گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ابزارهای بخش کشاورزی، می تواند کشاورزان را به تولید دلگرم و امیدوار کند چرا که حوزه کشاورزی به دلیل قرار گرفتن در 
ی بسیار پرخطر است به گونه ای که هر لحظه ممکن است آسیب جدی به باغات، مزارع و معرض حوادث طبیعی و تنش های محیط

 .تولید وارد کند
با وجود آنکه جلوگیری از ورود خسارت به بخش کشاورزی از لحاظ کمیت و کیفیت قابل کنترل است و تنها نمی توان جلوی  

ید اقدام به بیمه محصوالت کشاورزی کنندآن را گرفت،بنابراین کشاورزان برای کاهش زیان خود با  وقوع . 
ناگفته نماند که جبران خسارت اندک و تاخیر در پرداخت غرامت باغداران موجب شده تا صندوق بیمه محصوالت کشاورزی  

نصرف کارایی الزم را نداشته باشد و بخش غالب فعاالن این بخش را از بیمه کردن باغات و مزارع خود در برابر خسارت احتمالی م
 .کند

این درحالی است که صندوق بیمه محصوالت در بخش کشاورزی می تواند خسارت در مراحل مختلف تولید ناشی از خشکسالی و  

وقوع بالیای طبیعی به حداقل برساند و کشاورزان را نسبت به آینده کشت و کار امیدوار کند اما در سال های اخیر به سبب عملکرد 
ورزان نیستضعیف پاسخگوی نیاز کشا . 

حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت غرامت پرداختی به باغداران خسارت دیده از سوی صندوق بیمه  

 :محصوالت کشاورزی با خبر شویم
، با انتقاد از نبود صنعت،تجارت و کشاورزیعلی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار 

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی آن طور که باید و شاید جوابگوی  :کارایی مناسب صندوق بیمه محصوالت کشاورزی اظهار کرد

اشته باشندهزینه کشاورزان نیست تا آنها بتوانند در مواقعی که دچار خسارت می شوند،نگرانی جز ادامه تولید ند . 
دچار خسارت می  ...وی افزود: در مواقعی که کشاورزان و باغداران به سبب عوامل طبیعی نظیر سیل،سرمازدگی،خشکسالی و

 .شوند، حداقل بررسی های اولیه برای اعالم خسارت وارده از سوی کارشناسان بیمه دو ماه طول می کشد
اران به بهانه های مختلف نظیر کمبود منابع مالی صندوق بیمه، به موقع به گفته خان محمدی طی چند سال اخیر، غرامت باغد

 .پرداخت نمی شود که این امر کشاورزان را برای ادامه فعالیت با مشکالت متعددی روبرو کرده است
 

راین اساس بیمه این مقام مسئول با اشاره به اینکه بیمه کنونی محصوالت کشاورزی دردی از کشاورزان دوا نمی کند،بیان کرد: ب
 .تخصصی باید وارد بخش کشاورزی شود تا کارایی الزم برای خدمات رسانی به کشاورزان را داشته باشد

وی با اشاره به اینکه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی از کمبود اعتبار رنج می برد، افزود: با توجه به وضعیت کنونی صندوق 
ا به کشاورزان این اطمینان خاطر را داد که در برابر حوادث غیر مترقبه هیچ گونه ت  بیمه نمی توان کشاورزی را نجات داد و

 .نگرانی نداشته باشند
با انتقاد از عدم پرداخت غرامت باغداران خسارت دیده گفت: با گذشت شش ماه از خسارت سرمازدگی بهاره،تا کنون   خان محمدی

افرادی که خود را در بخش کشاورزی مسئول می دانند جای تاسف دارد غرامت باغداران پرداخت نشده است که این امر برای . 
کشور دچار خسارت شدند و متاسفانه تاکنون اقدامی برای   استان 17مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: امسال باغات 

 .پرداخت غرامت باغداران صورت نگرفته است
خت غرامت ها بر بخش کشاورزی گفت: اگرچه معاون اول رییس جمهور طی بخشنامه ای وی با اشاره به آثار سوء تاخیر در پردا

اعالم کرد که بانک ها موکلفند وام های پرداختی کشاورزان را به مدت سه سال استمهال کنند،اما تا کنون این بخشنامه اجرا نشده 
بخش کشاورزی استمرار یابد؟ادامه این روند نمی توان امیدوار بود که تولید پایدار در   است و با  

به گفته خان محمدی وضعیت بخش کشاورزی هر سال بدتر از سال گذشته است که این موضوع تاثیر بسزایی در امنیت غذایی 
 .دارد،همانگونه که امسال سرمازدگی بهاره و کاهش تولید بر گرانی میوه تاثیر بسزایی داشت
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که تاخیر در پرداخت غرامت ها تاثیر بسزایی در آینده کشت باغات دارد، از اینرو خان محمدی در پایان تصریح کرد: با وجود آن
 .انتظار می رود که هر چه سریع تر خسارت باغداران پرداخت شود

 ریالی از غرامت باغداران خسارت دیده پرداخت نشده است 
،گفتصنعت،تجارت و کشاورزیارمجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران در گفت و گو با خبرنگ با وجود آنکه  :
به بهانه های مختلف پرداخت نشده است خسارت برخی مناطق در اواخر فروردین قطعی بود، اما متاسفانه تا کنون غرامت باغداران . 

ت باغی خسارت دیده به پایان رسیده ، اما تاکنون ریالی از غرامت وارده در وی افزود: باتوجه به آنکه زمان برداشت عموم محصوال
 .اختیار باغداران قرار نگرفته است

شادلو درباره دیگر مشکالت پیش روی باغداران بیان کرد: ابالغیه اخیر دولت مبنی بر استمهال وام های کشاورزان که بازپرداخت 
محصول در طول سال است چرا که بخش باغبانی تنها یک  زخم کشاورزان خسارت دیده شهریور ماه بود،نمکی بر 7آن تا تاریخ 

 .برداشت می کند
 97به گفته وی با مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته، انتظار می رود که استمهال وام کشاورزانی که بازپرداخت آن تا پایان سال 

 . است،شامل این قانون شود
داد: با توجه به آنکه باغداران خسارت دیده از نقدینگی الزم برای ادامه فعالیت برخوردار نیستند و از طرفی این مقام مسئول ادامه 

تمامی امور باغداری همچون هرس، خاک ورزی، کود دامی و ...باید در فصل زمستان صورت گیرد، از این رو انتظار می رود که 
تا آنها برای ادامه فعالیت خود مشکلی نداشته باشند پرداخت غرامت باغداران هرچه سریع تر صورت گیرد . 

نایب رئیس اتحادیه باغداران در پایان تصریح کرد: در گذشته کشاورزان نهاده های مورد نیاز خود را به صورت وعده ای و مدت 
ی خریدها به صورت نقدی دار تهیه می کردند،این درحالی است که هم اکنون به سبب نوسان نرخ ارز و شرایط فعلی اقتصاد، تمام

حال اگر نقدینگی مورد نیاز کشاورز از محل پرداخت غرامت یا استمهال وام ها تامین نشود،لطمه شدیدی به بخش  .انجام می شود

 .باغداری کشور وارد خواهد شد چرا که باغداران قادر به تامین نهاده و هزینه های کارگری نخواهند بود
ی جوابگوی خسارت کشاورزان نیستصندوق بیمه محصوالت کشاورز  

، با انتقاد از تاخیر در پرداخت صنعت،تجارت و کشاورزیعنایت اله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار 
فه دهی درختان به دلیل تگرگ و سرمازدگی میوه های غرامت باغداران اظهار کرد: طی چند ماه اخیر باغداران در فصل شکو

 .سردرختی دچار خسارت شدند
وی افزود: با وجود اعالم خسارت سرمازدگی بهاره از سوی کارشناسان، تاکنون غرامت چندانی پرداخت نشده است چرا که  

 .صندوق بیمه محصوالت کشاورزی جوابگوی این گونه خسارت نیست
میلیارد تومان از غرامت باغداران خسارت دیده پرداخت شده است، اما باید  800تا  700گرچه گفته می شود که بیابانی ادامه داد: ا 

 .بررسی کرد که آیا این پرداخت ها واقعیت دارد؟ یا تنها در حد حرف باقی مانده است
  

ها، خسارت جزئی به کشاورزان پرداخت عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه در برخی استان 
تگرگ، سیل، و   کشاورزان به دلیل وقوع  میزان خسارت پرداختی توسط کارشناسان بخش تایید نشده است چرا که  شده است، اما

 .بارش های سیل آسا خسارت جدی دیدند
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 متفرقه
 

باشگاه خبرنگاران جوان – 12/8/1397تاریخ :   

 تعیین تکلیف بخشودگی سود و جرائم کشاورزان در هاله ای از ابهام 

بخشوده شود،اما رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت:هفته گذشته قرار بود سود و جرائم تسهیالت دریافتی کشاورزان 

  .خبری از اعالم آن نیست
گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار

،باشگاه خبرنگاران جواناقتصادی  اگرچه در  :درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف بخشودگی سود و جرائم کشاورزان اظهار کرد  
 .هفته گذشته قرار بود سود و جرائم تسهیالت دریافتی کشاورزان بخشوده شود، اما تا کنون خبری از اعالم آن نیست

ها ،جهاد کشاورزی استان ها،دیوان عدالت و معاون اول رئیس جمهور وی افزود: با وجود پیگیری های متعدد از طریق تشکل 
 .انتظار می رود که هر چه سریع تر سود و جرایم کشاورزان بخشوده شود و مصوبه دولت اجرا شود

این به گفته ملک زاده با توجه به آنکه دولت به دنبال منابع الزم برای بخشودگی تسهیالت سود کشاورزان به بانک هاست، از 
اجرای این مصوبه زمان مشخصی ندارد  رو . 

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: براساس پیگیری صورت گرفته تقسیط سه ساله وام کشاورزان برداشته شد و 
ود و جرائم استمهال وام کشاورزان به مدت سه سال همچنان بر قوت خود پابرجاست و انتظار می رود هر چه سریع تر بخشودگی س

 .کشاورزان ابالغ به بانک ها ابالغ شود چرا که کشاورزان توان پرداخت آن را ندارند
وی در پایان تصریح کرد: با ابالغ مصوبه جدید هیات دولت به بانک ها تمامی کشاورزان حاضرند حتی با فروش ملک و قرض و... 

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

باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/8/1397تاریخ :   

 بخش کشاورزی در اولویت توسعه صادرات غیرنفتی است 

ز این رو حمایت از بخش باغبانی به یک مقام مسئول گفت:بخش کشاورزی در اولویت توسعه صادرات غیرنفتی است، ا

  .عنوان مهم ترین زیربخش های کشاورزی ضروری است
صنعت،تجارت و کشاورزیرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

بر صادرات محصوالت کشاورزی اظهار کرد: با توجه به آنکه سرمازدگی بهاره   ، درباره تاثیر نوسان نرخ ارزخبرنگاران جوان
ش ناشی از افزای  در تولید میوه های هسته دار در برخی استان ها اثر گذار بود، از این رو رشد چندانی در صادرات این محصوالت

 .قیمت و نبود رقابت در بازارهای هدف نخواهیم داشت
و نوسان نرخ   وی افزود: صادرات محصوالت سبزی و صیفی نظیر کلم، گل کلم، گوجه فرنگی و... به دنبال افزایش مناسب تولید

 .ارز رشد چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال ماقبل خود داشته است
نرخ ارز و اعطای مشوق صادراتی به امر صادرات بیان کرد: در سال های اخیر، دولت با مصنوعی   نورانی با انتقاد از افزایش

اعطای مشوق صادراتی قصد داشت که میزان صادرات را افزایش دهد، در حالیکه این امر منجر به روند نزولی تولید محصوالت 
 .کشاورزی را به همراه داشت

 فرصت طالیی صادرات را از دست دادیم
صنعت،تجارت و کشاورزیباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار همچنین ع  

لیل ضعف گفت: اگرچه با نوسان نرخ ارز انتظار بر آن بود که صادرات محصوالت کشاورزی افزایش یابد، اما متاسفانه این امر به د
 .مدیریت مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و بازار اتفاق نیفتاد و به عبارتی فرصت طالیی صادرات را از دست دادیم

وی افزود: علی رغم آنکه کشورهای بزرگ روسیه، عراق و حوزه خلیج فارس عمدتا مصرف کننده محصوالت کشاورزی هستند،اما 
کشورها نداریم سهم چندانی در صادرات مواد غذایی به این . 

 بخش کشاورزی در اولویت توسعه صادرات غیرنفتی است
صنعت،تجارت و کشاورزیعنایت اله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار  با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در  

غیرنفتی است، اظهار کرد: با توجه به آنکه بخشی از درآمدهای ناشی از صادرات منابع کشاورزی از بخش اولویت توسعه صادرات 
باغبانی تامین می شود، از این رو توسعه و حراست از باغبانی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های کشاورزی امری ضروری 

 .است
در بخش باغبانی منجر به از بین رفتن انگیزه کشاوران شد و باغداران تنها به گفته وی وجود خسارت های متعدد در سال های گذشته 

 .از روی عادت و عالقه به کارشان دامه دادند
بیابانی در پایان تصریح کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز، این امکان وجود دارد که صادرات محصوالت باغی در صورت حمایت از 

 .باغداران افزایش یابد
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 متفرقه 
 

 خبرگزاری فارس  – 10/8/1397تاریخ : 

 مدیرعامل موسسه جهاد نصر منصوب شد 
در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی،محمد جواد صالحی نژاد به عنوان مدیرعامل موسسه جهاد نصر 

  .منصوب شد
 

فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،در بخشی از این حکم آمده استبه گزارش خبرگزاری  : 
موسسه جهاد نصر و به موجب این حکم به عنوان عضو  24/07/97به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 

دسال منصوب می شوی 2موظف هیات مدیره و مدیرعامل موسسه مذکور به مدت  . 
 

 لینک خبر 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
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 نهاده
 

 فود پرس  – 14/8/1397تاریخ : 

 اندام های گیاهی تکثیری از منابع مطمئن تهیه شود
جلوگیری از معاون دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات کشور گفت: برای  -ایرنا  -بیرجند 

عوامل ناشی از اقدام اگروتروریسم )بیوتروریسم کشاورزی( باید اندام های گیاهی تکثیری از منابع 

 .مطمئن و پس از طی مراحل قرنطینه ای بعد از ورود، تهیه شود
 

افزود: اعمال « گیاهینقش پدافند غیرعامل در حوزه آفات و بیماری های »به گزارش ایرنا ولی هللا رضایی روز دوشنبه در نشست 
جریمه های سنگین مالی و حتی مجازات های قانونی در برابر واردات بدون مجوز و قاچاق اندام های گیاهی به خصوص اندام های 

  .تکثیری الزامی است
ید وی اظهار داشت: سختگیری های قرنطینه ای در مبادی ورودی و همکاری سازمان های دخیل در واردات از جمله گمرک با

  .صورت گیرد تا هیچ محموله گیاهی بدون داشتن شرایط الزم وارد کشور نشود
معاون دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات گفت: عوامل ناشی از یک اقدام اگروتروریسم سبب جلوگیری از خودکفایی 

  .کشور و تحریم محصوالت کشاورزی در سطح بازارهای بین المللی می شود
کرد: ضربه زدن به تولید و صادرات برخی محصوالت کشاورزی، ایجاد خسارت باالی اقتصادی و هزینه های کنترل، وی تصریح 

ایجاد بازار مصرف برای سموم یا سایر ترکیبات آفت کش ساخت شرکت ها و کارخانه ها از دیگر عوامل ناشی از اگروتروریسم 
  .است

نگر اولیه در مقابل هجوم آفات و بیماری های گیاهی مطرح است که از طریق رضایی افزود: سازمان حفظ نباتات به عنوان س
  .قرنطینه و مبارزه با آفات جلوی حمله آفات به محصوالت کشاورزی را می گیرد

وی سازمان حفظ نباتات را مساوی با پدافند غیرعامل در کشاورزی دانست و گفت: انجام اقدامات قرنطینه ای برای پیشگیری از 
د آفات و بیماری ها حرف اول را می زندورو .  

بحران ممکن است  :معاون دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به اینکه بحران از پدافند جدا نیست افزود
  .نتیجه عوامل طبیعی باشد اما در پدافند همیشه بحث عمدی بودن مطرح است

حفظ سرمایه های کالن یک کشور اعم از انسانی، سیاسی، اقتصادی و سایر است که یکی از وی یادآور شد: هدف پدافند غیرعامل 
  .این سرمایه های کالن، بخش کشاورزی است و کشاورزی به عنوان یک اصل در کشور ما اهمیت زیادی دارد

گاری یا اقدام عمدی تروریستی رضایی گفت: در برخی محصوالت از جمله گندم و شکر به خودکفایی رسیده ایم لذا با یک سهل ان
  .ممکن است این ظرفیت مهم را از دست بدهیم

درصد  21.6در کشور  95تا  92وی بیان کرد: براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی مجموع تولیدات کشاورزی بین سال های 
درصد، باغی  20افزایش یافته است که در این آمار میزان افزایش تولیدات زراعی حدود  درصد و  14.1رصد، دام و طیور د 28

اعالم شده است 16.7شیالت  .  
معاون دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات کشور اظهار داشت: ممکن است کشاورزی به عنوان هدف تهدیدهای تروریستی 

کارشناسان در رابطه با قرار گیرد چون محصوالت کشاورزی در محیط باز در معرض آلودگی قرار دارد از طرفی عدم تجربه کافی 
  .آفات خارجی می تواند به تاخیر در شناسایی عامل خسارت زا بیانجامد

  .وی گفت: کنترلی روی انتقال محصوالت از استانی به استان دیگر وجود ندارد بنابراین آلودگی به راحتی امکان انتقال دارد
زمینی، زعفران، ذرت، دانه های روغنی، نیشکر، درختان میوه  رضایی تصریح کرد: محصوالت مهم ایران شامل گندم، برنج، سیب

از جمله پسته، مرکبات، سیب درختی، خرما، گیالس، انار، زیتون و سایر هدف آگروتروریسم هستند که باید در این زمینه توجه ویژه 
  .شود

فات، بیماری ها و عوامل مختلف درصد محصوالت کشاورزی که در کشور تولید می شود توسط آ 42وی افزود: در حال حاضر 
 30بیماری زا و علف های هرز از بین می رود و این به جز محصوالت بعد از برداشت است که در این زمینه در بدترین حالت 

  .درصد از بین می رود
به صورت  وی باالترین مصلحت یک کشور را حفظ امنیت ملی دانست و گفت: طغیان عوامل خسارت زای گیاهی بر امنیت ملی
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مستقیم با کاهش سطح دسترسی مردم به موادغذایی مکفی و سالم و به صورت غیرمستقیم بر صادرات و تامین ارز الزم برای انجام 
  .اقدامات عمرانی تاثیرگذار است

  .این نشست در بیرجند به مناسبت هفته پدافند غیرعامل برگزار شد که هشتم تا چهاردهم آبان است
 

 لینک خبر 
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 نهاده 

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 12/8/1397تاریخ :   

 بازار تخم مرغ متعادل است/دریافت نرخ های دلخواه برای حمل و نقل نهاده های دامی 

وی نیاز کشور است، از این رو مشکل خاصی در عرضه یک مقام مسئول گفت:با توجه به آنکه تولید تخم مرغ جوابگ

  .محصول وجود ندارد
صنعت،تجارت و کشاورزیرضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت و گو با خبرنگار  اقتصادی باشگاه  گروه 

گفت: در شرایط کنونی بسیاری از تولید کنندگان حاضر نیستند که با نرخ نقل خبر داد و،از استمرار مشکالت حمل وخبرنگاران جوان
 .مصوب بار را جابه جا کنند و این موضوع بسیاری از مرغداران را با مشکل روبرو کرده است

اقدام به خرید نهاده کرده اند، اما به سبب اعمال نرخ های دلخواه از سوی کامیون  ماهی است که برخی مرغدارانوی افزود: یک
نقل موفق به جابه جایی نشده اندداران و اختالالت حمل و . 

ترکاشوند با اشاره به تاثیر مشکالت حمل و نقل بر قیمت نهاده های دامی بیان کرد: افزایش هزینه های حمل و نقل و اخذ قیمت های 
ت باالتر از بارنامه بر قیمت تمام شده تاثیر بسزایی داردمتفاو . 

اران از یکدیگر دان قرض می کنندبیشتر بخوانید: تداوم مشکالت حمل و نقل در صنعت طیور/مرغد  
این مقام مسئول از بازار متعادل تخم مرغ خبر داد و گفت: با توجه به آنکه تولید تخم مرغ جوابگوی نیاز کشور است، از این رو 

 .مشکل خاصی در عرضه محصول وجود ندارد
هزار تومان اعالم کرد و گفت: با وجود افزایش تقاضا در فصل پاییز،بازار  7تخم مرغ درب مرغداری را  وی نرخ کنونی هر کیلو
 . تخم مرغ متعادل است

میهن ادامه داد: با توجه به آنکه اختالالت حمل و نقل نگرانی هایی برای آینده تولید در بر داشته است،  مدیر عامل اتحادیه مرغداران
سریع تر تمهیداتی برای این موضوع بیندیشنداز این رو انتظار می رود که مسئوالن هر چه  . 

وی در پایان درباره آخرین وضعیت قیمت نهاده های دامی تصریح کرد: قیمت کنونی نهاده های دامی در بازار فاصله چندانی با 
 .سازمان حمایت ندارد

 
 لینک خبر 
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 نهاده 

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/8/1397تاریخ :   

  بارگیری نهاده های دامی با اختالالتی روبروست/هشدار نسبت به گرسنه ماندن گاوها

ادر، اما بارگیری از سوی کامیون داران انجام نمی شودیک مقام مسئول گفت: با وجود فراوانی نهاده های دامی در بن .  
خبرنگاران گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی ناصر مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگار

، درباره آخرین وضعیت توزیع نهاده های دامی اظهار کرد: با وجود فراوانی نهاده دامی در بنادر،اما بارگیری کاال از سوی جوان
 .کامیون داران انجام نمی شود چرا که آنها خواستار مبلغ جداگانه پشت بارنامه هستند

تومان  780تومان بارنامه رسمی و  120هاده دامی از بندر امام تا تهران وی افزود: هم اکنون کامیون داران برای حمل هر کیلو ن
 .پشت بارنامه اخذ می کنند که این امر قیمت تمام شده شیر را به شدت افزایش می دهد

ها عدم به گفته مقدسی با وجود نظارت کافی دولت و فراوانی بار در بنادر،قیمت نهاده های دامی نسبت به قبل تغییری نداشته و تن
 .بارگیری مشکل فعلی دامداران به شمار می رود

این مقام مسئول با اشاره به اینکه گاوها گرسنه هستند، بیان کرد: دولت باید برای حل اختالالت حمل و نقل کاری کند چرا که دامداران 
 .برای تامین نهاده ها با مشکالت جدی روبرو هستند

ع نهاده های دامی از سوی پشتیبانی امور دام تصریح کرد: اگرچه مقداری نهاده از سوی وی در پایان درباره آخرین وضعیت توزی
پشتیبانی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است، اما میزان آن کافی نیست چرا که پشتیبانی امور دام خود مقداری نهاده خریداری 

 .کرده که هم اکنون در بنادر مانده است
 

 لینک خبر 
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 نهاده 
 

 تاریخ : 1397/8/9 – خبرگزاری فارس 

تن کود شیمیایی قاچاق  147کشف   

  .تن کود شیمیایی قاچاق را توقیف کردند 147ماموران گمرک بیش از 

تن کود شیمیایی قاچاق  147به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی گمرک ایران ، ماموران گمرک پرویزخان بیش از 

 .در محوطه این گمرک کشف کردند
چ سفید این مقدار کود شیمیایی را به کشور عراق صادر کنند که با رصد اطالعات محموله و قاچاقچیان قصد داشتند با اظهار گ

  .هوشیاری ماموران گمرک پرویزخان این محموله پس از بازرسی فیزیکی کشف و توقیف شد
صادیق محرز قاچاق ، این کاال را از م90قانون امور گمرکی مصوب سال 113برهمین اساس، ماموران گمرک به استناد بند د ماده 

 .تلقی و پس از تنظیم صورت جلسه کشف و تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضای ارجاع دادند
 

 لینک خبر 
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 نهاده 
 

 تاریخ : 1397/8/11 – باشگاه خبرنگاران جوان

  توزیع بیش از یکصد و چهل هزارتن کود مورد نیاز کشاورزان
هزار تن کود مورد نیاز کشاورزان توسط تعاونی های شیرزاد گفت: در شش ماهه نخست امسال بیش از یکصد و چهل 

  .روستایی تأمین و توزیع شد
به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی،حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان  به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

، طی گزارش تفصیلی، آمار مربوط به میزان و نحوه توزیع انواع کودهای شیمیایی در شش ماهه اول مرکزی تعاون روستایی ایران
های روستایی کشور را اعالم کردتوسط شبکه تعاونی 1397سال  . 

 
 3۵ش از های روستایی افزود: تا پایان شهریورماه بیوی درباره فرآیند تأمین و توزیع کود و سموم شیمیایی از طریق شبکه تعاونی

های پتروشیمی تأمین و های تعاون روستایی کشور از کارخانهها و شرکتدرصد کل سهمیه در نظر گرفته شده سالجاری برای اتحادیه
 .در اختیار کشاورزان قرار گرفته است

مشکل عملیاتی  شیرزاد با بیان اینکه در چند ماهه اخیر با توجه به تالش های وزارت جهاد کشاورزی و حمایت رئیس جمهور،
خاصی در زمینه تولید کود شیمیایی وجود نداشته است،گفت: علیرغم تثبیت قیمت عرضه کود در سال جاری، مشکالت حمل و نقل از 
مراکز تولید به استان های مختلف کشور موجب تأخیر و تا حدودی افزایش قیمت تمام شده کود بوده، ولی در عین حال با پیگیری های 

 140.000ی و اتحادیه های استانی، با وجود نارسایی های قابل توجه در ناوگان حمل و نقل، در نیمسال اول بیش از سازمان مرکز
های مختلف تن کل سهمیه شبکه تعاون روستایی از کارخانجات پتروشیمی خریداری و بین کشاورزان استان 400.000هزار تن از 

 .کشور توزیع گردید
عاون روستایی ایران با توضیح اینکه بر اساس سهمیه اعالمی معاونت زراعت وزارت متبوع، در مدیرعامل سازمان مرکزی ت

های روستایی است، اعالم کرد: عالوه درصد انواع کودهای شیمیایی تولیدی کشور بر عهده شبکه تعاونی 18سالجاری توزیع حدود 
خریداری و توزیع گردیده، مقادیر معتنابه دیگری از طریق شرکت  هزار تن کود شیمیایی که مستقیما  از کارخانجات تولیدی 140بر 

گردد و به عنوان مثال خدمات حمایتی کشاورزی به صورت کارگزاری از طریق شبکه گسترده تعاونیهای روستایی کشور توزیع می
لید و تأمین و عرضه شده درصد کل کودهای مصرفی کشاورزان از طریق اتحادیه و شرکتهای تعاونی تو ۶4در سال گذشته حدود 

  .است
 

های روستایی معاون وزیر جهاد کشاورزی تا ابتدای مهرماه امسال، موجودی انواع کودهای فسفاته، پتاسه و ازته در شبکه تعاونی
های روستایی، شبکه تعاونی هزار تن اعالم کرد و افزود: مسائلی همچون تأمین نقدینگی، کاهش سهمیه 472کشور در حدود 

اهماهنگی شرکت خدمات حمایتی، باال رفتن قیمت تمام شده کود و طوالنی شدن فرآیند سفارش و حمل کود از کارخانجات ازجمله ن
شودمهمترین مشکالت موجود در شبکه تأمین و عرضه کود کشور محسوب می . 

 
 لینک خبر 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6718055/توزیع-بیش-از-یکصد-و-چهل-هزارتن-کود-مورد-نیاز-کشاورزان
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6718055/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آبانماه 

 

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

 نوغان
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 گزارشات جهانی

 
 فود پرس  – 14/8/1397تاریخ : 

کند؟ایاالت متحده آمریکا چگونه از کشاورزان خود حمایت می  
کندمیلیارد دالر به کشاورزان خود کمک می 20بر  سالیانه بالغ برنامه مستقل گسترده، با بودجه 8وزارت کشاورزی آمریکا در قالب   

 
دولت فدرال آمریکا(، وزارت کشاورزی ) downsizinggovernment.orgبه گزارش خبرنگار مهر به نقل از گزارش سایت 

کند تا آنان بتوانند میلیارد دالر به کشاورزان خود کمک می 20بر انه بالغسالی برنامه مستقل گسترده، با بودجه 8آمریکا در قالب 
ای در تجارت جهانی داشته باشندعالوه بر خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی، سهم عمده . 

درصد از  39دهد. حدود ای ساالنه از بخش کشاورزی اختصاص میمیلیارد دالری را برای حمایت یارانه 20ای این کشور بودجه
های دولتی نصیب ای از این حمایتاند که یارانه خود را دریافت کنند، اما سهم عمدهمیلیون کشاورز آمریکا موفق شده 2.1

عالوه بر این دولت امریکا قصد دارد تا در برابر نوسانات قیمتی،  .تولیدکنندگان بزرگ گندم، برنج، سویا، ذرت و پنبه خواهد شد

و بازدهی کم احتمالی محصوالت از کشاورزان خود حمایت کند. بدین منظور دولت قصد دارد تا با عملیات بازاریابی، های باال هزینه
وری محصوالت کشاورزی به کشاورزان ای، خرید و صادرات محصوالت کشاورزی و تحقیق در زمینه افزایش بهرهپوشش بیمه
 .کمک کند

شودیت گسترده دولت از این بخش نمیریسک پایین کشاورزی در آمریکا، مانع حما  
های کلی دولت فدرال نیاز نداشته است، اما پذیرتر نبوده و به یارانهآمریکا ریسک  باوجوداینکه کشاورزی نسبت به صنایع دیگر

ای باشد. یارانه اعطایی دولت به تولیدکنندگان کشاورزی برکمک دولت فدرال و محلی نیز از کشاورزان بسیار گسترده می
های مالی بیشتر جهت نوآوری در بخش کشاورزی، کاهش صرفه است، و این کمکبهکنندگان( مقروندهندگان )مصرفمالیات
گیردها، متنوع ساختن کشت در اراضی زراعی و دیگر اقدامات جهت پویایی اقتصاد رقابتی صورت میهزینه . 

 برنامه گسترده حمایتی آمریکا از بخش کشاورزی ۶0
برنامه مستقیم و غیرمستقیم از بخش کشاورزی خود  ۶0متحده در قالب رش دولت فدرال آمریکا، وزارت کشاورزی ایاالتبه گزا

ای از ها بیشتر به تولید سه محصول اساسی)گندم، ذرت و سویا( اختصاص دارد. خالصهدرصد این کمک 70کند که حمایت می
شرح زیر است های امریکا از کشاورزی بهترین این حمایتمهم : 

 :(Insurance) بیمه محصوالت کشاورزی
ترین برنامه وزارت کشاورزی آمریکا طی سالیان گذشته بوده است که توسط آژانس مدیریت ریسک بیمه محصوالت کشاورزی، مهم

در این بخش  میلیارد دالر 8سال گذشته سالیانه بیش از  ۵شود و طی اجرا می (SDA's Risk Management Agency) این کشور

ها ذرت، پنبه، گندم و سویا ترین آناند که مهممحصول کشاورزی تحت پوشش این بیمه قرار گرفته100گذاری کرده است. سرمایه
هستند. جالب اینجاست که اغلب کشاورزان با بیمه مزرعه خود پول بیشتری نسبت به هزینه پرداخت شده برای بیمه محصوالت خود 

 20که حدود طوریهای بیمه وجود ندارد. بهای برای پرداخت خسارت توسط شرکتکه هیچ محدودیت بیمهتر آنبکنند و جالکسب می
کنندمیلیون دالر از محل این برنامه دریافت می 1مزرعه ساالنه بیش از  . 

های موجود در بخش کشاورزیپوشش ریسک ( (Agriculture Risk Coverage (ARC): 
ت است که اگر درآمد کشاورزان در هر هکتار با میانگین درامد دیگر کشاورزان در آن ناحیه برابر نبود، صوراین برنامه بدین

برنامه  ای از محلیارانه  (ARC) توان گفت هرچقدر قیمت محصول و درآمدش کمتر طورکلی میشود. بهبه کشاورز پرداخت می

محصول اساسی ازجمله گندم، ذرت، خردل و نخود است،  20نامه که شامل کند. این برباشد یارانه بیشتری از این محل دریافت می
میلیارد دالر یارانه پرداخت کرده است 3.7به کشاورزان بیش از  2017فقط در سال  . 

 :Price Loss Coverage (PLC)) ) پوشش ریسک قیمت
 

صورت است که اگر کشاورزان بر اساس میانگین قیمت ملی یک محصول در مقایسه با قیمت مرجع )جهانی( این برنامه بدین
کند. یعنی هرچه قیمت ملی در مقایسه با قیمت مرجع شود، پایین باشد کشاورز یارانه دریافت میمحصول که توسط کنگره تعیین می

یافت خواهد کرد. ازآنجاکه غالبا قیمت مرجع باال است، پرداخت این نوع یارانه احتماال  زیاد کمتر باشد، کشاورز یارانه بیشتری در
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میلیارد دالر یارانه  3.2به کشاورزان مبلغ  2017دهد و در سال محصول کشاورزی را پوشش می 20باشد. این برنامه بیش از می
 .از این محل پرداخت شده است

های حفاظتیبرنامه   (Conservation Programs) : 
که در قالب برخی از طوریکند. بهمتحده چندین برنامه مختلف جهت حفاظت مزارع کشاورزی را دنبال میوزارت کشاورزی ایاالت

طبیعی های نظارتی و حفاظتی، نظام تولید خود را جهت حفاظت از منابع شود تا با برنامهها به کشاورزان پول پرداخت میاین برنامه
شودها پرداخت میمیلیارد دالر برای این نوع حمایت ۵بهبود بخشند. ساالنه بیش از  .  

 :(Marketing Loans) اعطای وام بازاریابی
میلیون دالر هزینه داشته است قصد دارد که در زمان  1۶0این برنامه که برای وزارت کشاورزی آمریکا در دو سال گذشته ساالنه 

داری کند و پس از بازاریابی مناسب، ورزی به کشاورزان وام پرداخت کند تا محصوالت خود را ذخیره و نگهبرداشت محصول کشا
 .با قیمتی باالتر بتواند محصوالت خود را به فروش برسانند

 :(Disaster Aid) حمایت در برابر بالیای طبیعی
صورت است که متحده هزینه داشته، بدینشاورزی ایاالتمیلیارد دالر برای وزارت ک 1.9حدود  2010این برنامه که از سال  

شود که عمده این عالوه بر تسهیالت و قوانین موجود کنگره در این زمینه؛ به کشاورزان در قبال بالیای طبیعی خسارت پرداخت می
شودها عمدتا  به گندم کاران، دام دران و باغبانان اعطا میکمک . 

کشاورزیبازاریابی و صادرات محصوالت   (Marketing and Export Promotion): 
گذاری در بخش های تبلیغاتی و بازاریابی برای فروش و سرمایهمیلیارد دالر صرف فعالیت 1.2ساالنه این وزارتخانه بیش از  

کند. دفتر خدمات خارجی کشاورزی امریکاکشاورزی می  (The Foreign Agricultural Service) میلیون دالر  300، ساالنه حدود 

کنددفتر خارجی خود برای بازاریابی صادراتی کشاورزی هزینه می 90در بیش از  .  
 :(Research and Other Support) تحقیق و پشتیبانی از سایر امور مرتبط

زاران دانشمند و کنند، اما در مورد کشاورزی، دولت آمریکا هاکثر صنایع در آمریکا منابع مالی تحقیقات و توسعه خود را تأمین می
میلیارد دالر  3کند تا به صنعت کشاورزی کمک کنند. بدین منظور وزارت کشاورزی آمریکا ساالنه متخصص دیگر را استخدام می

کندمنطقه صرف می 100برای تحقیق و توسعه کشاورزی در بیش از  ای از خدمات پشتیبانی دیگر این برنامه همچنین مجموعه .

دهداری و مطالعات اقتصادی( را نیز به کشاورزان ارائه میهای آم)مانند داده . 
 

 لینک خبر 
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	حجتی: ستاد تنظیم بازار قیمت لبنیات را مجدد بررسی می کند
	وزیر جهادکشاورزی کابینه دوازدهم گفت: قیمت تمام شده محصولات لبنی با توجه به نرخ پایه شیرخام به طور مجدد توسط ستاد تنظیم بازار بررسی و نتیجه آن بزودی اعلام می شود تا به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اجحاف نشود.
	صنعت خوراک دام و طیور؛ تشنه سرمایه های داخلی و خارجی
	تهران- ایرنا- کارشناسان صنعت دام، طیور و آبزیان بر این باورند که با توجه به تامین یارانه ارزی واردات نهاده ها از سوی دولت، می توان تولید و اشتغال در این صنعت را با جذب سرمایه داخلی و خارجی رونق بیشتری داد.
	هیچکس پاسخگوی گرانی لبنیات نیست
	تهران- ایرنا- وزیر جهادکشاورزی در حالی در روزهای گذشته به گران فروشی دامداران اذعان کرده است که دبیر انجمن صنایع لبنی کشور می گوید کارخانه های لبنی در کنار افزایش هزینه های بسته بندی و حمل و نقل، هر کیلوگرم شیرخام را 2400 تومان از دامدار می خرند.
	قیمت تولید محصولات گاوداری در تابستان 40.31 درصد افزایش یافت
	شاخص قيمت توليدکننده محصولات گاوداريهاي صنعتي کشور در تابستان ١٣٩٧ به عدد ٣٣٢,٩٩ رسيد که ٢٦.١٠ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) و ٤٠.٣١ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است.
	سازمان حمایت در حال بررسی دفاتر قیمت تمام شده دامداران است
	رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: هم اکنون سازمان در حال بررسی دفاتر قیمت تمام شده تولید شیر خام است.
	سالانه سه هزار میلیارد تومان بابت خرید مرغ سنگین هدر می رود
	تهران- ایرنا- مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: مردم بابت خرید مرغ های سنگین وزن، سالانه سه هزار میلیارد تومان پول خود را به هدر می دهند.
	دولت اگر نرخ خرید تضمینی را اعلام نکند تجربه تلخ واردات سالهای گذشته گندم تکرار میشود
	مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد دولت اگر نرخ خرید تضمینی را به موقع اعلام نکند تجربه تلخ واردات سالهای گذشته گندم تکرار خواهد شد و دولت مجبور میشود 3 میلیارد دلار برای واردات گندم بپردازد.
	قیمت طلای سرخ تابع نرخ خرید گل زعفران از کشاورزان است/پیش بینی صادرات 200 تن زعفران تا پایان سال
	رئیس شورای ملی زعفران گفت: در شرایط فعلی قیمت طلای سرخ تابع میزان نرخ روزانه خرید گل زعفران از کشاورزان است.
	قیمت جهانی زعفران را بورس کالای ایران باید تعیین کند
	عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با عرضه گسترده زعفران کل کشور در بورس کالا، سود واقعی به کشاورزان میرسد و قیمت جهانی زعفران، در بورس ایران تعیین میشود.
	بودجه دولتی تنها جوابگوی 10 نوبت توزیع شیر در مدارس است
	یک مقام مسئول گفت:با توجه به افزایش هزینه های تولید، اعتبار180 میلیارد تومانی تنها جوابگوی 10 نوبت توزیع شیر در مدارس است.

	اقلیم و منابع طبیعی
	طرح های آبخیزداری 10 هزار میلیارد تومان پول می خواهد
	نقش تغییرات اقلیمی بر اقتصاد کشور/بروز نارساییهای جدی در حوزه زراعی و باغی
	در دهههای اخیر تغییرات اقلیمی کره زمین را دربرگرفته و در این میان ایران نیز از گزند نارساییهای این پدیده مصون نمانده است.
	بارندگیهای اخیر پراکندگی مناسب نداشت/مدیریت مصرف آب فراموش نشود
	رئیس گروه نظامهای بهرهبرداری و حفاظت منابع آب زیرزمینی با بیان اینکه بارندگیهای اخیر به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی از پراکندگی مناسبی برخوردار نیست، گفت: نباید فریب آمار و ارقام را بخوریم و تصور کنیم که وضعیت آب بهتر شده و نیازی به صرفهجویی ندا...
	یک شرکت بهره بردار چوب متولی حفاظت از جنگل های گیلان شد
	سازمان جنگل ها امروز (یکشنبه) در قراردادی 10 ساله حفاظت از منابع طبیعی و توسعه زراعت چوب جنگل های منطقه تالش در استان گیلان را به یک شرکت بهره بردار چوب تحت حمایت سازمان اتکا وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سپرد.
	جلوی سوء استفا دهها را باید در واگذاری جنگل به شرکتها بگیرند
	عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دستگاهها باید نظارت مضاعفی روی جنگلهای واگذاری شده داشته باشند و به هیچ وجه به افراد خواص اجازه سوءاستفاده ندهند.
	رشد 47 درصدی بارش در سال زراعی جاری/ بارشهای نرمال در اغلب مناطق کشور ادامه خواهد داشت
	یک مقام مسئول گفت: بارندگیهایی که از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون اتفاق افتاده، 47 درصد بیش از میزان نرمال بوده است.
	370 هزار هکتار به اراضی کشاورزی کشور افزوده شد
	اردبیل - ایرنا - رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: با رفع تداخل و اقدامات انجام شده 370 هزار هکتار زمین به اراضی کشاورزان در مناطق مختلف کشور افزوده شد.

	انگور/کشمش
	بازار و قیمت ها
	قیمت پیشنهادی خرید تضمینی ذرت و جو برای سال زراعی 98-97
	یک بام و دو هوای یکسان سازی نرخ آرد و نان
	یکمقام مسئول گفت: با وجود آنکه در اردیبهشت سال 94 قرار بود یکسان سازی نرخ آرد و نان اتفاق بیفتد، اما متاسفانه تا کنون اجرا نشده است.
	بازار روغن به آرامش می رسد/ثبات نرخ برنج خارجی در بازار
	رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به افزایش عرضه، بازار روغن طی روزهای آتی به آرامش خواهد رسید.
	ممنوعیت صادرات، راهکار کاهش قیمت رب گوجه نیست
	یک مقام مسئول گفت:با گذشت یک ماه از ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی و رب گوجه، کاهش محسوسی در قیمت رخ نداده است.
	آخرین تحولات بازار مرغ/ قیمت مرغ به 10 هزار و 900 تومان رسید
	رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعلام کرد.
	آخرین تحولات بازار مرغ و ماهی/نرخ هر کیلو شیرجنوب به ۶۵ هزار تومان رسید
	رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع ماهی در بازار را اعلام کرد.
	بازار میوه در رکود و آرامش به سر میبرد/کاهش ۸۰ درصدی قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی در بازار
	رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: طبق اظهارات مغازه داران و بررسیهای میدانی، بازار میوه در رکود و آرامش به سر میبرد.
	قیمت مرغ در خرده فروشیها ملاک نیست/ نرخ هر کیلو کنجاله سویا 2 هزار و 500 تومان
	یک مقام مسئول گفت: هم اکنون هر کیلو مرغ با نرخ 10 هزار تومان در خرده فروشیها و در میدان بهمن حدود 9 هزار تومان عرضه میشود.
	ضرورت اختصاص ارز یارانه ای به واردات خوراک ماهی/نرخ هر کیلو قزل آلا ۲۸ هزارتومان
	یک مقام مسئول گفت: با وجود افزایش نرخ خوراک آبزیان ناشی از نوسان نرخ دلار، اختصاص ارز یارانه ای یک ضرورت به شمار می رود.
	افزایش نرخ لبنیات از میانگین تورم مهر ماه سبقت گرفت
	تهران- ایرنا- میانگین افزایش بهای لبنیات در مهر ماه امسال به حدود 9.7 درصد رسید که بیشتر از متوسط میانگین تورم 5.9 درصدی گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در این ماه است.
	قاچاق دام از سرگرفته شد/ قیمت هر کیلو شقه گوسفندی 58 هزار تومان
	رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: با توجه به نوسان نرخ دلار، انگیزه قاچاقچیان برای خروج غیر قانونی دام زنده افزایش یافته است.
	تورم تولیدکننده محصولات مرغداریهای صنعتی در تابستان ۱۳۹۷
	بر اساس آمارهای مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده گروه مرغ و تخممرغ به ترتیب با ٢٧,٣٥ و ٥٥.٢٨ درصد افزایش، باعث افزایش ٣٣.٦١ درصدی شاخص قیمتی این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل شدهاند.
	قیمت لبنیات باز هم پر کشید/ کسی آنجا نیست؟
	قیمت شیر و لبنیات برای چندمین بار در یکسال گذشته باز هم خودسرانه افزایش یافت و هیچ قانون و نظارتی برای جلوگیری از این افزایشها وجود ندارد.
	کاهش تولید، قیمت هر شانه تخم مرغ را 20 هزار تومان کرد
	قیمت هر عدد تخم مرغ در بازار روز پایتخت 460 تومان است
	کاهش ۶۰ درصدی قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی در بازار
	یک مقام مسئول گفت: با توجه به عرضه انبوه محصول، قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی نسبت به ماه گذشته ۶۰ درصد در بازار کاهش یافته است.
	گوشت های وارداتی سر از بازار سیاه درآورد/نرخ مصوب هر کیلو گوشت استرالیا ۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان
	رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده از عرضه گوشت وارداتی در بازار سیاه خبر داد.
	قیمت قارچ متعادل می شود/نرخ هر کیلو قارچ سر مزرعه ۸ هزار و ۵۰۰ تومان
	افشار گفت: با توجه به افزایش تقاضا در فصل سرما،قیمت قارچ به سمت متعادل شدن در حال پیشروی است.
	نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ قیمت مرغ به ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان رسید
	رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعلام کرد.

	برنامه ها و سیاست ها
	طرح های آبخیزداری 10 هزار میلیارد تومان پول می خواهد
	370 هزار هکتار به اراضی کشاورزی کشور افزوده شد
	اردبیل - ایرنا - رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: با رفع تداخل و اقدامات انجام شده 370 هزار هکتار زمین به اراضی کشاورزان در مناطق مختلف کشور افزوده شد.
	دولت نگاه ویژه ای به حوزه امنیت غذایی دارد
	معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت : دولت یازدهم و دوازدهم نگاه ویژه ای به حوزه امنیت غذایی دارد و در این زمینه گام های ماندگاری برداشته است.
	کاهش 5 درصدی قاچاق چوب با اجرای طرح توقف بهره برداری از جنگل
	یک میلیون هکتار باغ سایبان دار می شود
	تهران- ایرنا- مجری طرح توسعه گلخانه های کشور اعلام کرد: یک میلیون هکتار از باغ های کشور با هدف کاهش خسارت های ناشی از حوادث پیش بینی نشده در یک برنامه پنج ساله سایبان دار می شوند.
	احداث ۲۷۶۳ هکتار گلخانه در سال ۹۷/ایران ۱۰۰ میلیون دلار سازه و نهاده گلخانه ای صادر کرد
	احداث ۲۷۶۳ هکتار گلخانه در سال ۹۷ هدفگذاری شده که از این میزان در ۶ ماهه نخست امسال ۱۳۵۷ هکتار در مراحل نهایی ساخت قرار دارد.

	برنج
	قیمت پیشنهادی خرید تضمینی انواع برنج برای سال زراعی 98-97
	برنج جدید به شالیزارهای شمال کشور می آید
	کمتر از یک هفته پس از مصوبه هیات دولت در محدود کردن کشت برنج به استان های مازندران و گیلان، مسئولان حوزه کشاورزی مازندران اعلام کرده اند که امسال رقم جدید برنج پرمحصول کیفی را وارد شالیزارهای استان می کنند.

	پسته
	پنبه
	تولید طلای سفید به ۵۰ هزارتن می رسد/کاهش ۵ درصدی سطح زیر کشت پنبه در سال جاری
	یک مقام مسئول گفت: امسال پیش بینی می شود ۵۰ هزارتن پنبه در کارخانه های پنبه پاک کنی مجاز تولید شود.

	تامین منابع مالی
	دولت سقف وام بلاعوض طرحهای آبیاری نوین را افزایش داد
	کرمان - ایرنا - نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به منظور حمایت از کشاورزان و مدیریت صحیح منابع آب زیرزمینی میزان تسهیلات بلاعوض اجرای سامانه آبیاری نوین در هر هکتار را از 70 میلیون ریال سال قبل به یکصد میلیون ریال در سال زار...
	یک چهارم چای مصرفی تولید داخل است/پرداخت ۹۴ درصد از مطالبات چایکاران
	رئیس سازمان چای گفت: امسال یک چهارم چای نیاز داخل در کشور تولید و مابقی از طریق واردات تامین می شود.

	تحقیقات و نوآوری ها
	تخم مرغ
	کاهش تولید، قیمت هر شانه تخم مرغ را 20 هزار تومان کرد
	بازار تخم مرغ متعادل است/دریافت نرخ های دلخواه برای حمل و نقل نهاده های دامی
	یک مقام مسئول گفت:با توجه به آنکه تولید تخم مرغ جوابگوی نیاز کشور است، از این رو مشکل خاصی در عرضه محصول وجود ندارد.

	تولیدات باغی
	فاصله باغ های کهنسال گردو تا راهکارهای نوین توسعه
	سمنان- ایرنا- باغ های گردو عرصه ای چندصدساله هستند که شکل سنتی دارند، باغ داران گردو نباید از توسعه باغ ها با نگاه کارشناسی و رعایت اصول علمی غافل شوند چرا که این محصول اقتصادی در شرایط خشکسالی کنونی، برای سودآوری نیازمند راهبردهای نوین علمی مبتنی بر ...
	زنگ خطر برای زرشک ایران
	بیرجند - ایرنا - بیماری « زنگ زرشک» هم اکنون 980 هکتار از باغات زرشک خراسان جنوبی نخستین تولید کننده زرشک ایران را آلوده کرده است با توجه به روند گسترش این بیماری، کنترل نکردن آن زنگ خطر جدی برای نابودی زرشک کشور است.

	تولیدات زراعی
	تولیدات دام و طیور
	تعدد تشکلها در صنعت مرغ مشکلساز است
	قاچاق دام از سرگرفته شد/ قیمت هر کیلو شقه گوسفندی 58 هزار تومان
	رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: با توجه به نوسان نرخ دلار، انگیزه قاچاقچیان برای خروج غیر قانونی دام زنده افزایش یافته است.
	مرکز آمار: پارسال تولید شیر و تخم مرغ 6 درصد کم شد
	مرکز آمار ایران اعلام کرد پارسال گشته 10 هزار و 184 هزار تن شیر و 888 هزار تن تخم مرغ در کشور تولید شد که نسبت به سال 1395 هر کدام 6 درصد کاهش را نشان می دهد.
	ایران در زمینه تولید گوشت تقریبا خودکفاست
	قزوین - ایرنا - عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشور در زمینه تولید گوشت تقریبا خودکفاست به گونه ای که 100 درصد مرغ و همچنین 90 درصد گوشت قرمز مورد نیاز در داخل تولید و تامین می شود.

	چای
	دهی 12 میلیارد تومانی کارخانهها به چایکاران/ نیاز به واردات 80 هزار تن چای
	رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه 12 میلیارد تومان از بدهی کارخانهها به چای کاران باقی مانده، گفت:تمام بدهی دولت با چایکاران تسویه شده است.
	یک چهارم چای مصرفی تولید داخل است/پرداخت ۹۴ درصد از مطالبات چایکاران
	رئیس سازمان چای گفت: امسال یک چهارم چای نیاز داخل در کشور تولید و مابقی از طریق واردات تامین می شود.

	حبوبات
	قیمت پیشنهادی خرید تضمینی حبوبات برای سال زراعی 98-97

	خاک
	خرما
	ده هزار تن خرما از استان بوشهر صادر شد
	معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در 2 ماه اخیر با آغاز برداشت خرما در این استان 10 هزار تن محصول به خارج از کشور صادر شد.

	خرید تضمینی / خدمات
	قیمت پیشنهادی خرید تضمینی ذرت و جو برای سال زراعی 98-97
	نرخ خرید تضمینی گندم باید به موقع اعلام شود
	نایب رییس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ خرید تضمینی گندم باید به موقع و قبل از شروع سال زراعی از سوی دولت اعلام شود.
	قیمت پیشنهادی خرید تضمینی چغندر قند برای سال زراعی 98-97
	قیمت پیشنهادی خرید تضمینی حبوبات برای سال زراعی 98-97
	قیمت پیشنهادی خرید تضمینی سیب زمینی و پیاز برای سال زراعی 98-97
	قیمت پیشنهادی خرید تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی 98-97
	خلا ضمانت اجرایی قانون علت تعلل مکرر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم
	علت اصلی تأخیرهای مکرر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به ویژه گندم فقدان «ضمانت اجرایی مناسب و قابلقبول» برای قوانین مرتبط است که منجر به کاهش سطح زیر کشت و افزایش قاچاق و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است.
	قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 98-97

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	قیمت پیشنهادی خرید تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی 98-97

	روغن
	طغيان مگس زيتون در قطبهای تولید زیتون/برداشت زودهنگام زيتون براي مقابله با آفت و کاهش تولید روغن زیتون در کشور/دوسوم روغن زیتون کشور از طریق واردات تامین می شود
	بازار روغن به آرامش می رسد/ثبات نرخ برنج خارجی در بازار
	رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به افزایش عرضه، بازار روغن طی روزهای آتی به آرامش خواهد رسید.

	زعفران
	پارسال 96 درصد بازار صادراتی زعفران، سهم ایران بود
	تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: ایران با تولید بیش از 88 درصد زعفران دنیا مقام نخست جهان را در اختیار دارد و پارسال سهم کشور ما از بازار صادراتی این محصول به 96 درصد رسید.
	سال گذشته ۹۶ درصد بازار صادراتی زعفران، سهم ایران بود
	مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: ایران با تولید بیش از 88 درصد زعفران دنیا مقام نخست جهان را در اختیار دارد و پارسال سهم کشور ما از بازار صادراتی این محصول به 96 درصد رسید.
	قیمت طلای سرخ تابع نرخ خرید گل زعفران از کشاورزان است/پیش بینی صادرات 200 تن زعفران تا پایان سال
	رئیس شورای ملی زعفران گفت: در شرایط فعلی قیمت طلای سرخ تابع میزان نرخ روزانه خرید گل زعفران از کشاورزان است.
	قیمت جهانی زعفران را بورس کالای ایران باید تعیین کند
	عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با عرضه گسترده زعفران کل کشور در بورس کالا، سود واقعی به کشاورزان میرسد و قیمت جهانی زعفران، در بورس ایران تعیین میشود.

	زیتون
	طغيان مگس زيتون در قطبهای تولید زیتون/برداشت زودهنگام زيتون براي مقابله با آفت و کاهش تولید روغن زیتون در کشور/دوسوم روغن زیتون کشور از طریق واردات تامین می شود
	پیش بینی تولید 90 هزارتن زیتون در سال جاری/نیازی به واردات زیتون کنسروی نداریم

	سلامت
	وضیحات سازمان غذا و دارو درمورد حواشی اخیر نیترات سیب زمینی
	مصرف روزانه 3 لیوان شیر ضروری است
	مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: افراد برای حفظ سلامت و تامین نیازهای بدن باید روزانه 2 تا 3 واحد شیر یا لبنیات مصرف کنند که هر واحد معادل یک لیوان شیر، یک لیوان ماست یا 50 گرم پنیر است.
	تنها در تولید یک چهارم مواد غذایی کشور نظارت می شود
	مدیرکل امور غذایی، بهداشتی و آرایشی سازمان غذا و دارو گفت :
	نزدیک به سی میلیون تن از مجموع مواد غذایی تولیدی کشور زیر پوشش شبکه های نظارتی قرار دارد
	پیدا و پنهان سیب زمینی و پیاز تولیدی کرمانشاه از سوی مسئولان
	سازمان جهاد کشاورزی و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر سالم بودن محصولات کشاورزی و بخصوص سیب زمینی و پیاز تولیدی در اراضی کشاورزی این استان صحه گذاشتند و مطالب منتشر شده در مورد بالا بودن نیترات در این 2 محصول را رد کردند.

	سیب زمینی
	توضیحات سازمان غذا و دارو درمورد حواشی اخیر نیترات سیب زمینی
	ممنوعیت صادرات سیب زمینی راهکار کنترل بازار نیست
	یک مقام مسئول گفت:با توجه به افزایش قیمت سیب زمینی،صادرات آن ممنوع شد که این امر ضربه مهلکی به صادرکنندگان وارد کرده است.

	شیلات
	دولت نگاه ویژه ای به حوزه امنیت غذایی دارد
	جیرفت - ایرنا - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت : دولت یازدهم و دوازدهم نگاه ویژه ای به حوزه امنیت غذایی دارد و در این زمینه گام های ماندگاری برداشته است.
	افت 15 درصدی تولید ماهیان گرم آبی در راه است
	یک مقام مسئول گفت:با توجه به خشکسالی های اخیر و عدم اختصاص آب به برخی مزارع پرورش ماهی پیش بینی می شود که تولید 10 تا 15 درصد کاهش یابد.
	تحریم های جدید در صادرات محصولات شیلاتی تاثیری ندارد/پیش بینی صادرات 570 میلیون دلار محصولات شیلاتی تاپایان سال
	یک مقام مسئول گفت: اعمال تحریم های جدید تنها در افزایش هزینه های حمل و نقل و انتقال پول تاثیر گذار است و تاثیر چندانی در میزان صادرات ندارد.
	تیلاپیا وارد لیست کالاهای ممنوعه می شود/امکان قاچاق تیلاپیا وجود ندارد
	یک مقام مسئول گفت: براساس پیگیری های صورت گرفته، قرار است واردات تیلاپیا وارد لیست ممنوعه شود.

	شکر
	ضرورت اعلام هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی/تا سه ماه اول سال 98 نیازی به واردات شکر نداریم
	یزدانی گفت: با گذشت یک ماه از آغاز سال زراعی جدید انتظار می رود که هرچه سریع تر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شود.

	شیر و فرآورده ها
	قیمت لبنیات هفته آینده در ستاد تنظیم بازار بررسی می شود
	نامه انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران درباره کمبود شیر خام
	انجمن صنایع فرآورده های لبنی درباره کمبود شیرخام تحویلی به صنایع لبنی و تداوم افزایش قیمت شیرخام، نامه ای را خطاب به ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی منتشر کرد.

	صادرات و واردات
	طغيان مگس زيتون در قطبهای تولید زیتون/برداشت زودهنگام زيتون براي مقابله با آفت و کاهش تولید روغن زیتون در کشور/دوسوم روغن زیتون کشور از طریق واردات تامین می شود
	عرضه گوشت داخلی به جای وارداتی صحت ندارد
	مدیر عامل پشتیبانی امور دام گفت:توزیع گوشت داخلی پیر به جای منجمد برزیلی از لحاظ فنی،تخصصی و اجرایی کاملا غلط است.
	ماجرای جایزه 500 تومانی واردات موز!/ درآمد صادرات محصولات کشاورزی را میتوان به 10 میلیارد دلار رساند
	صادرات محصولات کشاورزی یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی است اما اعطای جایزه به واردات موز، عکس این قضیه را نشان میدهد.
	تیلاپیا وارد لیست کالاهای ممنوعه می شود/امکان قاچاق تیلاپیا وجود ندارد
	یک مقام مسئول گفت: براساس پیگیری های صورت گرفته، قرار است واردات تیلاپیا وارد لیست ممنوعه شود.
	ده هزار تن خرما از استان بوشهر صادر شد
	معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در 2 ماه اخیر با آغاز برداشت خرما در این استان 10 هزار تن محصول به خارج از کشور صادر شد.
	تحریم های جدید در صادرات محصولات شیلاتی تاثیری ندارد/پیش بینی صادرات 570 میلیون دلار محصولات شیلاتی تاپایان سال
	یک مقام مسئول گفت: اعمال تحریم های جدید تنها در افزایش هزینه های حمل و نقل و انتقال پول تاثیر گذار است و تاثیر چندانی در میزان صادرات ندارد.
	نخستین محموله دام زنده از قزاقستان وارد گلستان شد
	گنبدکاووس - ایرنا - مدیرکل راه آهن شمال شرق 2 (گلستان) از ورود نخستین محموله دام زنده از کشور قزاقستان از طریق خط آهن بین المللی قزاقستان - ترکمنستان - ایران و پایانه ریلی اینچه برون گنبدکاووس به این استان خبر داد.
	قیمت طلای سرخ تابع نرخ خرید گل زعفران از کشاورزان است/پیش بینی صادرات 200 تن زعفران تا پایان سال
	رئیس شورای ملی زعفران گفت: در شرایط فعلی قیمت طلای سرخ تابع میزان نرخ روزانه خرید گل زعفران از کشاورزان است.
	دهی 12 میلیارد تومانی کارخانهها به چایکاران/ نیاز به واردات 80 هزار تن چای
	رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه 12 میلیارد تومان از بدهی کارخانهها به چای کاران باقی مانده، گفت:تمام بدهی دولت با چایکاران تسویه شده است.
	سال گذشته ۹۶ درصد بازار صادراتی زعفران، سهم ایران بود
	مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: ایران با تولید بیش از 88 درصد زعفران دنیا مقام نخست جهان را در اختیار دارد و پارسال سهم کشور ما از بازار صادراتی این محصول به 96 درصد رسید
	گوشتهای منجمد دامهای سالدار برای مصارف صنعتی است
	رئیس اتحادیه قصابان استان البرز گفت: گوشتهای منجمد وارداتی توسط شرکت سهامی پشتیبانی امور دام و یا شرکتهای خصوصی از کشور برزیل وارد شده و تحت نظارت شرکت پشتیبانی امور دام کشور توزیع میشود.
	ممنوعیت صادرات سیب زمینی راهکار کنترل بازار نیست
	یک مقام مسئول گفت:با توجه به افزایش قیمت سیب زمینی،صادرات آن ممنوع شد که این امر ضربه مهلکی به صادرکنندگان وارد کرده است.
	پارسال 96 درصد بازار صادراتی زعفران، سهم ایران بود
	تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: ایران با تولید بیش از 88 درصد زعفران دنیا مقام نخست جهان را در اختیار دارد و پارسال سهم کشور ما از بازار صادراتی این محصول به 96 درصد رسید.
	ضرورت اختصاص ارز یارانه ای به واردات خوراک ماهی/نرخ هر کیلو قزل آلا ۲۸ هزارتومان
	یک مقام مسئول گفت: با وجود افزایش نرخ خوراک آبزیان ناشی از نوسان نرخ دلار، اختصاص ارز یارانه ای یک ضرورت به شمار می رود.
	دولت اگر نرخ خرید تضمینی را اعلام نکند تجربه تلخ واردات سالهای گذشته گندم تکرار میشود
	مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد دولت اگر نرخ خرید تضمینی را به موقع اعلام نکند تجربه تلخ واردات سالهای گذشته گندم تکرار خواهد شد و دولت مجبور میشود 3 میلیارد دلار برای واردات گندم بپردازد.
	افق روشنی پیش روی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست
	رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران گفت:با وجود پیگیری های متعدد از معاون اول رئیس جمهور و وزارت جهاد کشاورزی، اما افق روشنی پیش روی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست.
	ضرورت اعلام هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی/تا سه ماه اول سال 98 نیازی به واردات شکر نداریم
	یزدانی گفت: با گذشت یک ماه از آغاز سال زراعی جدید انتظار می رود که هرچه سریع تر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شود.

	صنایع غذایی
	عسل
	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	گندم
	قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 98-97
	خلا ضمانت اجرایی قانون علت تعلل مکرر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم
	علت اصلی تأخیرهای مکرر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به ویژه گندم فقدان «ضمانت اجرایی مناسب و قابلقبول» برای قوانین مرتبط است که منجر به کاهش سطح زیر کشت و افزایش قاچاق و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است.
	افق روشنی پیش روی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست
	رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران گفت:با وجود پیگیری های متعدد از معاون اول رئیس جمهور و وزارت جهاد کشاورزی، اما افق روشنی پیش روی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست.

	گوجه فرنگی
	محموله 15 تن گوجه فرنگی قاچاق در گمرک سومار توقیف شد
	گمرک جمهوری اسلامی ایران از توقیف 15 تن گوجه فرنگی قاچاق در خروجی سومار (استان کرمانشاه) خبر داد.
	ممنوعیت صادرات، راهکار کاهش قیمت رب گوجه نیست
	یک مقام مسئول گفت:با گذشت یک ماه از ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی و رب گوجه، کاهش محسوسی در قیمت رخ نداده است.

	گوشت قرمز
	تاریخ : 13/8/1397 – ایران اکونا
	گوشتهای منجمد دامهای سالدار برای مصارف صنعتی است
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