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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
 ایرنا  – 91/8/18تاریخ : 

 میزان مصرف آب در محصوالت غذایی چقدر است؟

هزار لیتر آب  ۴۲لیتر و برای تولید یک کیلوگرم شکالت  ۱۵۵هزار و  ۵۱برای تولید یک کیلوگرم گوشت گوساله  -ایرنا -تهران
 روند. شود؛ اینها آب مجازی هستند که اگر در مصرف آنها دقت نشود به هدر میمصرف می

بری در شبکه اجتماعی اینستاگرام، میزان آب رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو در صفحه شخصی خود« محمد فاضلی»
 برخی محصوالت غذایی را تشریح کرد.

لیتر آب مصرف می  ۲۵۵برای تولید یک کیلوگرم پنیر پنج هزار لیتر و برای تولید هر کیلو زیتون چهار هزار و  بر این اساس،
لیتر آب  ۲۵۵هزار و  ۳ای تولید هرکیلو برنج لیتر و بر ۰۵۵هزار و  ۳شود. میزان مصرف آب برای تولید یک کیلوگرم مرغ 

 شود.مصرف می
کند. انبه لیتر آب دارد و نیز هر کیلو خرما سه هزار لیتر آب مصرف می ۵۵۵تولید هر کیلو بادام زمینی نیاز به مصرف سه هزار و 

 لیتر آب مصرف شود. ۰۵۵محصولی است که برای تولید هرکیلوگرم آن باید یک هزار و 
لیتر  ۳۵۵لیتر آب است و نیز برای تولید یک کیلو گرم نان باید یک هزار و  ۱۵۵ر کیلو شکر نیازمند مصرف یک هزار و تولید ه

 لیتر دارد. ۴۵۵آب مصرف کرد و تولید هر کیلو هلو نیاز به مصرف آن به میزان یک هزار و 
لیتر آب نیاز دارد که باید از منابع آبی تامین  ۰۰۵وز شود و تولید هر کیلو ملیتر آب مصرف می ۰۵۵برای تولید یک کیلوگرم ذرت 

 شود.
لیتر است ضمن آنکه برای تولید  ۲۰۵کند و میزان مصرف آب برای تولید هر کیلو پرتغال لیتر آب مصرف می ۰۵۵هرکیلو سیب 

 شود.لیتر آب مصرف می ۴۱۵سی.سی شیر  ۴۱۵هر 
لیتر آب استفاده کرد و نیز  ۴۵۵آب است و برای تولید هر کیلو کاهو یا کلم باید  لیتر ۴۲۵تولید هر کیلو خیار یا کدو نیازمند مصرف 

 کند تا تولید شود.لیتر آب مصرف می ۵۰۵گوجه فرنگی 
 لیتر آب نیاز دارد. ۳۵و  ۵۲۵سی.سی چای نیز به ترتیب  ۴۱۵سی.سی قهوه و  ۵۴۱تولید هر 

است که میزان کسری مخازن زیرزمینی کشور تا چندی پیش بنا به گفته این میزان مصرف آب برای تولید محصوالت غذایی درحالی 
 میلیارد متر مکعب رسیده است. ۵۳۵معاون آب و آبفای وزارت نیرو به بیش از « زاده خامسیقاسم تقی»

غذا  درصد بیشتر از نیاز خود، ۳۵چندی پیش معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مردم 
 کنند.مصرف می

 شود.مصرف بیش از حد نیاز نه تنها هدر رفت منابع است بلکه باعث اتالف منابع آبی کشور هم می
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 خبرگزاری فارس – 19/8/18تاریخ : 

 قیمت محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی/ قیمت گندم یک دالر افزایش یافت

 های روغنی و دام زنده رشد قابل توجهی داشتند. دانهامروز در بازارهای جهانی قیمت گندم یک دالر افزایش یافت و قیمت ذرت،
امروز در بازارهای جهانی قیمت انواع غالت از جمله گندم و ذرت افزایش داشت، قیمت  به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری فارس،

 مراه بود.های روغنی هم با رشد هدانه
 سنت معامله شد. 56دالر و  605امروز قیمت هر بوشل گندم با یک دالر افزایش نسبت به روز گذشته به قیمت 

 سنت به فروش رفت. 56دالر و  353سنتی داشت و هر بوشل از این محصول به قیمت  60قیمت ذرت هم رشد 

 . ایران قرار است امسال دو و نیم میلیون تن گندم وارد کشور کند
میلیون تن فراتر نرفته و بر  8در سه سال گذشته ایران در تولید گندم خودکفا بود و وارداتی انجام نداد اما امسال کل خرید تضمینی از 

ای که برای بررسی تولید و واردات شکل گرفته بود قرار است دو و نیم میلیون تن گندم وارد کند، مصرف کشور اساس تصمیم کمیته
 ون تن است.میلی 99حدود 

 شود. درصد وابسته است. ذرت به عنوان خوراک طیور در کشور استفاده می 50ایران همچنین در تامین خوراک طیور بیش از 

سنت  56دالر و  195سنت افزایش نسبت به روز گذشته هر بوشل به قیمت  56بر اساس این گزارش قیمت دانه روغنی سویا با 

 معامله شد.
 سنتی داشت، دانه روغنی کانوال هم امروز یک دالر افزایش داشت. 30سویای خوراکی رشد 

کند. بنابراین هرگونه نوسان در بازارهای جهانی به قیمت محصول وارداتی درصد روغن مورد نیاز خود را وارد می 10ایران حدود 

 هم تاثیر خواهد گذاشت.
 دالر رشد کرد. 9216ت افزایش و دام پرواری سن 53امروز قیمت انواع دام هم افزایش داشت. قیمت دام زنده 
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا  – 19/8/18تاریخ : 

 آثار منفی تغییرات اقلیم بر بخش کشاورزی از آستانه بحران گذشته است

ای معاون دبیرکل سازمان اکو گفت: افزایش رخداد شرایط خاص جوی و تغییرات اقلیم روز به روز آثار منفی فزاینده -ایرنا -تهران
 های بحران گذشته است. بر کشاورزی دارد که اکنون نیز از آستانه

ازمان همکاری اقتصادی )اکو( که های هواشناسی کشورهای سشنبه در سومین نشست روسای سازمانسید یحیی اخالقی روز سه
اکنون به میزبانی تهران در حال برگزاری است، افزود: کشاورزی که شدیدا متکی به آب و هوا، اقلیم، زمین، و آب برای شکوفایی 

ر ثهای طبیعی بر کشاورزی اهایی که بحرانترین راهپذیر است. یکی از مستقیمهای طبیعی آسیباست، مشخصا در مقابل بحران
 شود.گذارند کاهش تولید است که به خسارت کشاورزان، تاثیر بر رشد کشاورزی و معیشت روستاییان منجر میمی

ای بر کشاورزی دارد که تا همینجا هم از وی اظهار داشت: افزایش رخداد شرایط خاص جوی روز به روز آثار منفی فزاینده
مدت دارند، بخش کشاورزی اکنون از پیامدهای اری فراتر از تاثیرات کوتاهها اکنون آثهای بحران گذشته است، بحرانآستانه

ها آبیاری های روستایی و سیستممدت و چند جانبه همچون از دست رفتن محصول و دام، شیوع بیماری، خرابی زیرساختطوالنی
 برد.رنج می

حیط آنها بگذارد، همچنین هجوم آفات و حشرات و تواند تاثیرات ویرانگری روی جوامع و ماخالقی ادامه داد: خشکسالی می
های حیات وحش، کیفیت آب و هوا، های جانوری، زیستگاههای گیاهی را به دنبال دارد که خود منجر به آسیب گیاهان و گونهبیماری

 های زیست محیطی خواهد شد.فرسایش خاک، از دست رفتن تنوع زیستی و آسیب
ای به دنبال دارد که طی آن معیشت ید کرد: در خط مقدم، کاهش درآمد کشاورزان تاثیری زنجیرهمعاون دبیرکل سازمان اکو تاک

ند. بیدهند نیز آسیب میکنندگانی که به کشاورزان کاالهایی ارائه میفروشان و دیگر تامینفروشان، خردهکنندگان، عمدهفرآوری
 های مالی و از دست رفتن سرمایه از دیگر پیامدهای خشکسالی خواهد بود.گذاری برای نهادافزایش بیکاری، افزایش مخاطره سرمایه

های تازه خواهد شد. ها برای دستیابی به آب و غذای کافی در خانهاخالقی ادامه داد: تاثیرات منفی خشکسالی منجر به مهاجرت انسان
. نرخ رشد جمعیت و توسعه سریع اقتصادی شدیدا تقاضای افزایدها میافزایش فشار بر منابع آبی در کشورهای منطقه اکو بر این تنش

 برند.آب را باال برده است، اغلب کشورهای عضو اکو هم اکنون هم از کمبود آب مزمن رنج می
ها و رویدادهای جوی در منطقه وی تصریح کرد: بخش کشاورزی با مخاطرات زیادی همچون ناپایداری اقلیم و بازار، آفات و بیماری

ها مردمان بیشتری را به شرایط فقر و اند، بحرانهای طبیعی میلیاردها دالر به تولید کشاورزی خسارت زدهروست، بحرانبهاکو رو
د کند. به این ترتیب مدیریت مخاطرات بایها را تشدید میاند، آثار تغییر اقلیم نیز این تهدیدها و چالشخانمانی راندهناامنی غذایی و بی

 شده در کشاورزی نوین بدل شود. به بخشی درونی
درصد جمعیت فعال اقتصادی منطقه اکو در بخش  ۳۴حدود  ۴۵۵۰معاون دبیرکل سازمان اکو اعالم کرد: بر اساس آمار سال 

کند و نیمی از جمعیت منطقه اکو در های شغلی همه جمعیت را تامین میکشاورزی مشغول به کارند، این بخش یک سوم فرصت
 کنند.ی زندگی میمناطق روستای

تر منای اهای عضو اکو این فرصت را دارند که با یکدیگر همکاری کنند برای رسیدن به آیندهاخالقی گفت: تحت این شرایط دولت
های مکرر و مخاطرات افزاینده های ملی و محلی باید تقویت شوند تا در مقابل شوکدر توسعه کشاورزی و معیشت روستایی. ظرفیت

د، ساخت یک چهارچوب همه جانبه مقاوم در مقابل بحران برای کشاورزی اکنون برای تامین توسعه پایدار حیاتی است که تاب آورن
 رود.اکو به شمار می ۴۵۴۱انداز های صلح و سازگاری با تغییر اقلیم به عنوان چشمیکی از پایه

بینی خشکسالی در منطقه اکو دوره آموزشی پایش و پیشهای هواشناسی کشورهای عضو اکو و دومین سومین نشست روسای سازمان
 شود.آبان ماه در تهران و مشهد برگزار می ۴۴و  ۴۵با حضور نمایندگان بخش هواشناسی کشورهای عضو اکو 
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا  – 19/8/18تاریخ : 

 ها در بازار ماهیموج تغییر قیمت

 هما همت خواه
یافت اما کاهش قدرت خرید مردم از یک طرف و مصرف ماهی باید به سیاق هر ساله در فصل سرما افزایش می -ایرنا  -تهران 

 رنگ کرد. های مردم کمرا در سفره ۳ها از طرف دیگر، حضور این منبع امگاافزایش قیمت
هزار تومان، قزل آالی سالمون  ۳۵هزار تا  ۴۱ بین آالشنبه( به این شرح است: هر کیلوگرم قزلقیمت انواع ماهی امروز )سه

هزار تومان،  ۰۵هزار تا  ۰۱هزار تومان، شیر اصل  ۳۴هزار  ۴۰هزار تومان، ماهی قزل آاالی زنده بین  ۳۱هزار تا  ۴۰نارنجی 
هزار  ۰۰ن، حلوا سیاه هزار توما ۴۱هزار تا  ۴۵هزار تومان، آزاد شمال  ۴۰هزار تومان، آزاد دزفول  ۲۱هزار تا  ۴۰کپور بین 

 ۲۵هزار تومان، سرخو  ۰۱هزار تومان، سفید دریایی  ۱۱هزار تومان ، کولی  ۴۰هزار تومان، شیر بندری  ۵۴۵تومان، حلوا سفید 
 هزار تومان. ۱۰هزار تا 

هزار  ۱۵ز هزار تومان، میگو ری ۳۱هزار تومان، تن ماهی  ۱۵هزار تومان، هامور جنوب  ۴۱۵قیمت هر کیلوگرم ازون برون 
 ۱۱هزار تومان، کفشک  ۰۵هزار تا  ۱۵هزار تومان، کفال بین  ۵۴۵هزار تومان، سالمون دریایی  ۰۵تومان، میگو درشت 

هزار  ۰۵تا  ۲۱هزار تومان، شوریده بین  ۲۵هزار تومان، ماهی آمور  ۰۵هزار تا  ۲۵هزار تومان، سنگسر  ۵۵هزارتومان، کیلکا 
هزار تومان، ماهی  ۵۰۵هزار تومان، سالمون نروژ  ۵۳۵هزار تا  ۰۱تومان، میگوی دریایی از  هزار ۰۱تومان، میگوی پرورشی 

 هزار تومان است. ۵۴۵تا  ۰۵هزار تومان ماهی دودی سفید  ۲۱تا  ۲۵هزار تومان، ماهی دودی آزاد  ۴۴صارم 
هزار  ۳۵هزار تومان، قزل آال بین  ۰۵تا  ۰۱های ماهی فروشان حاکی از این است که طبق آمارها سال گذشته قیمت شیر بندر گفته
هزار  ۵۲هزار تومان، آزاد شمال  ۱۵تا  ۲۵هزار تومان، هامور  ۲۱هزار تومان، ماهی حلوا  ۲۱هزار تومان، سنگسر  ۳۵تا 

 هزار تومان بود. ۰۱تا  ۰۵هزار تومان و میگو بین  ۵۴تومان، آزاد دزفول 
ه راه سرچشمه شاهد نظرات مختلف فروشندگان بودیم به طوری که برخی براین باورند در گذری از بازار ماهی فروشان تهران در س

که نرخ ماهی نسبت به سال گذشته همچنان باالست و حتی در برخی گونه ها افزایش نیز یافته است و برخی می گویند دارای کاهش 
 درصدی شده است. ۴۵تا  ۵۵قیمت حدود 

گفتند به دلیل باالبودن قیمت انواع ماهی و میگو مردم توان خرید ندارند و حتی در پاره ای از برخی فروشندگان درباره بازار ماهی 
 درصدی فروش هستیم. ۱۵تا  ۳۵اوقات شاهد کاهش مصرف بین 

هایی عجیب هم صورت می گیرد؛ به عنوان نمونه به با عبور از بازار ماهی فروشان مشخص شد در بازار این محصول نیز تقلب
های باال و اشتباه به مردم می فروشند که این خود معضل و مبود آگاهی مردم از شناخت انواع ماهی، این محصول را با قیمتدلیل ک

اجحافی در حق مصرف کنندگانی است هم پول باال بابت خرید ماهیان اشتباه می پردازند و هم ماهی بی کیفیت خریداری می کنند. 
له ماهی ازون برون، شیر و تیالپیا، از فیله ماهی کوسه استفاده می کنند که نرخ هرکیلوگرم برخی فروشندگان سودجو به جای فی

 هزارتومان است. ۵۱۵ماهی کوسه بسیار ارزان تر از ماهی ازون برون با قیمت باالی 
ه خرید عراقی ها در برخی فروشندگان ماهی بر این باورند که نرخ ماهی تابع کاهش و افزایش صید است اما بخشی از آن مربوط ب

 مزارع پرورش ماهی می شود؛ به طوری که روی قیمت عرضه داخلی این محصوالت در بازار تاثیرگذار است.
این در حالیست که قیمت برپایه آمار رسمی اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی بازار تهران، دیروز )دوشنبه( در سطح خرده 

هزار تومان،  ۲۰ای هزار تومان، شیر نیزه ۴۱هزار تومان، قزل آال  ۳۱هزار تومان، کپور  ۰۱فروشی ها هر کیلوگرم شیر جنوب 
 ۰۱هزار تومان، حلوا سیاه  ۰۴هزار تومان، هامور جنوب  ۵۰هزار تومان، آزاد دزفول  ۳۴هزار تومان، سفید پرورشی  ۰۵تیالپیا 

 ۱۰هزار تومان، سنگسر طالیی  ۵۰۱تومان، ساالمون نروژ هزار  ۰۱هزار تومان، راشگو جنوب  ۰۱هزار تومان، شوریده بندر 
 هزار تومان است. ۲۰هزار تومان، سنگسر شهری 

 ۱۱برای هر کیلوگرم ماهی شیرجنوب در خرده فروشی ها  ۰۰نرخ رسمی اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران در سال 
هزار  ۳۰هزار تومان، تیالپیا  ۳۱تومان، شیر نیزه ای  ۱۵۵ر و هزا ۴۱هزار تومان، قزل آالی معمولی  ۴۴هزار تومان، کپور 

هزار  ۰۵تومان، حلوای سیاه  ۱۵۵هزار تومان، هامور جنوب پنج هزارو  ۵۳هزار تومان، آزاد دزفولی  ۴۳تومان، سفید پرورشی 
هزار تومان،  ۲۱طالیی  هزار تومان، سنگسر ۰۱هزار تومان، سرخو  ۵۵۵هزار تومان، راشگو جنوب  ۰۱تومان، شوریده بندر 

 هزار تومان بوده است. ۲۱هزار تومان و سنگسر شهری  ۴۵سارم 
ماهی از جمله محصوالت پروتئینی است که در اکثر کشورهای دنیا به دلیل خواص متعدد در سبد خانوار جایگاهی ویژه دارد؛ به 

کیلوگرم است. این درحالیست که سرانه مصرف  ۴۵که سرانه مصرف در اکثر این کشورها برای هر نفر ساالنه بیش از  طوری
های اخیر تالش شد تا سرانه مصرف به ریزی در سالکیلوگرم بود که با برنامه ۰.۱حدود  ۵۳۰۴انواع آبزیان در ایران در سال 

 کیلوگرم برای هر ایرانی برسد که با افزایش نرخ به طور مجدد مصرف آن کاهش یافت. ۵۴.۵
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ها برای کاهش قیمت آبزیان و افزایش سرانه مصرف، قیمت انواع ماهی با نوسان نرخ ارز و افزایش شپارسال با وجود تال
 های تولید به یکباره افزایشی چشمگیر پیدا کرد.هزینه

درصدی قیمت ماهی در بازار خبر داد و گفت:  ۴۵ریس اتحادیه پرنده و ماهی تهران از کاهش « خانیمهدی یوسف»با این وجود، 
 کاهش قیمت ناشی از کاهش تقاضا و پایین بودن قدرت خرید مردم است. این

وی بر این باور است که قیمت گذاری برخی محصوالت از جمله ماهی در گرو عرضه و تقاضاست که به دلیل پایین آمدن توان خرید 
 مردم نرخ این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

است به دلیل باال بودن قیمت ماهی این محصول ارزشمند روی دست تولیدکنندگان و صیادان باقی بماند؛ بنا بر وی گفت: حتی ممکن 
 این تنها راهکار کاهش قیمت آبزیان و رونق صادرات است.

عدد ماهی درصد است اضافه کرد: هفته گذشته قیمت هر  ۵۱تا  ۵۵ها روی آبزیان بین خانی با بیان اینکه سود خرده فروشییوسف
 هزار تومان رسیده است. ۵۰۵هزار تومان بود که اکنون به  ۴۴۵سفید صید شده دریای شمال کشور 

 کاهش قیمت آبزیان با متعادل شدن نرخ ارز
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فراوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران در خصوص کاهش قیمت آبزیان « عیسی گلشاهی»

گفت: سال گذشته به دلیل التهاب بازار در عموم کاالها و محصوالت از جمله آبزیان حباب قیمتی ایجاد شد که امسال با  جاریدر سال
 متعادل شدن شرایط بازار قیمت غیر واقعی محصوالت شیالتی متناسب شد.

 افته و قیمت ماهی به متعادل شده است.درصد کاهش ی ۴۰تا  ۵۰به گفته وی، از ابتدای سال تاکنون قیمت برخی گونه های آبزیان بین 
گلشاهی با بیان اینکه بخش عمده تولید آبزیان کشور وابسته به صید و صیادی است افزود: علت کاهش یا افزایش قیمت آبزیان در 

فزایش آن دریای شمال و جنوب کشور وابسته به متعادل شدن نرخ ارز و متغیرهایی همچون منطقه و زمان صید است که با کاهش و ا
 نرخ ها تغییر می یابد.

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فراوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت درخصوص آبزیان پرورشی گفت: با توجه به اینکه قیمت 
 براینهاده ها نسبت به سال گذشته نه تنها کاهش پیدا نکرده است و در برخی موارد افزایش قیمت نیز داشته ایم شرایط ایده آل 

 پرورش دهندگان این است که قیمت بازار با قیمت تمام شده محصول متناسب باشد.
ریزی وی اضافه کرد: همچنین برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا باید برای بخشی از محصول مازاد بر نیاز داخلی برنامه

 صادراتی داشته باشیم.
 کشور ممنوعیت فروش تجاری آبزیان روی آبهای ساحلی جنوب 

هزار و  ۵۲های گذشته گفت: به دلیل پایین آمدن قیمت تن ماهیان، کنسرو ماهی نیز از گلشاهی درباره افزایش قیمت تن ماهیان در ماه
هزار تومان کاهش یافته است زیرا در مقطع زمانی فروردین ماه میزان صید کاهش  ۵۳هزار تا  ۵۴تومان نرخ مصوب خود به  ۱۵۵

ل رخ داد بالیای طبیعی سیل بخشی از این محصوالت توسط دستگاه های امدادی خریداری و به مناطق آسیب زده پیدا کرد و به دلی
ارسال شد که همین امر موجب شد تا کارخانجات برای تامین موجودی خود اقدام به خرید ماهی با نرخ های باال کنند که در قیمت تمام 

 شده کنسرو ماهی تاثیر بسزایی داشت.
باره فروش ماهی روی آب به خارجی ها در سواحل جنوبی کشور اظهار داشت: سال گذشته به دلیل نوسان نرخ ارز در وی در

مواردی صیادان ماهیان تجاری را روی آب سواحل جنوبی کشور می فروختند اما اکنون به دلیل ثبات نرخ ارز چنین اتفاقی رخ 
 ر نوع تجارت روی آب به صورت کالن ممنوع شده است.دهد اما با این وجود در آبهای جنوب کشور هنمی

به گفته مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت، هرگونه خرید و فروش کالن آبزیان روی آبهای 
 بار در اسکله، بازار وسواحل جنوبی کشور تخلف است بنابراین تمامی استان های ساحلی جنوب کشور شناورها را موظف به تخلیه 

 مناطق تعریف شده کرده اند.
های پره به روش سنتی چوب زنی یا حراج ماهی است که به گذاری آبزیان در سواحل شمالی کشور در صیدگاهوی افزود: نحوه نرخ

 رسد.باالترین قیمت ماهی به فروش می
 ۱۴۰هزار تن انواع آبزیان به ارزش  ۵۲۳ل گذشته بیش از مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فراوری و توسعه بازار آبزیان گفت: سا

 میلیون دالر به کشورهای هدف صادر شده بود.
را به دلیل صید موردی، باال دانست و افزود: اکنون قیمت هر کیلوگرم شیر « راشگو»وی نرخ برخی گونه های ماهی همچون 

هزارتومان است که نسبت به سال گذشته کاهش داشته  ۵۵۵ا ت ۰۱جنوب در سطح خرده فروشی های کشور به طور میانگین بین 
 است.

 هزار تومان بود. ۵۴۰به گفته گلشاهی، سال گذشته قیمت هرکیلوگرم شیر جنوب 
 هزارتن ماهی از محل آبزی پروری ۲۲۵تولید 

روش ماهی کمتر از سایر مواد مدیرکل دفتر آبزیان و آب شیرین سازمان شیالت ایران با بیان اینکه همواره قیمت ف« مهدی شکوری»
پروتئینی در کشور است، گفت: سال گذشته با نوسان نرخ ارز جهشی در میزان قیمت فروش ماهی حاصل شد اما امسال با وجود 
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افزایش هزینه های تولید نرخ فروش در برخی استان ها کاهش یافت به طور مثال با وجود اینکه قیمت تمام شده هر کیلوگرم قزل آال 
 هزارتومان است اما در برخی از استان ها نرخ فروش کمتر از این رقم است. ۴۲تا  ۴۵ن بی

هزارتن ماهیان  ۵۰۵هزار تن انواع ماهی از محل آبزی پروری تولید شد که از این میزان  ۲۲۵وی اظهار داشت: سال گذشته 
 از ماهیان خاویاری را شامل می شود. هزار تن ماهی سردابی )قزل آال( و بخشی ۵۰۰گرمابی )انواع کپور ماهیان(، 

 هزارتن ماهی از محل صید و صیادی ۰۰۳تولید 
مدیرکل امور صید و صیادی سازمان شیالت ایران با بیان اینکه بخش عمده صید ما در نیمه دوم سال اتفاق می افتد « مختار آخوندی»

هزارتن مربوط به سواحل شمال کشور و  ۲۴از این میزان هزارتن ماهی تولید شد که  ۰۰۳گفت: سال گذشته از محل صید و صیادی 
 شود.هزارتن مربوط به سواحل جنوبی کشور می ۰۳۵

 به گفته وی، بخش عمده صید جنوب کشور از استان های خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فراساحلی است.
تن انواع آبزیان  ۰۲۵عنوان کرد و ادامه داد: از ابتدای فصل صید تاکنون آخوندی پایان فصل صید ماهیان استخوانی را فروردین ماه 

 تن کپور صید شده است که رقم ناچیزی است. ۴۴۵تن کفال و  ۳۲۰شامل 
وی می گوید: به دلیل شرایط آب و هوایی در برخی آبزیان دارای افزایش صید و در برخی با کاهش صید مواجه ایم که همین امر در 

 بازار این محصوالت اثر گذار است.نرخ نهایی 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس – 19/8/18تاریخ : 

 قیمت محصوالت پروتئینی در بازار/قیمت ماهی وارداتی دو برابر داخلی است

قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته با کاهش حدود یک هزار تومان مواجه شده و قیمت گوشت هم میل به کاهش دارد، قیمت ماهی 
 وارداتی هم دو برابر قیمت داخل عرضه می شود. 

افته و ش یه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت مرغ در بازار نسبت به هفته گذشته در هر کیلو یک هزار تومان کاه
 قیمت گوشت قرمز هم میل به کاهش دارد.

رود، قیمت تومان به فروش می 500هزار و  91گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است امروز در بازار تهران هر کیلو مرغ 

 های مرغ هم به این ترتیب است.سایر قسمت
 15تومان، فیله مرغ  600هزار و  19ومان، سینه کبابی ت 300هزار و  91تومان، سینه مرغ  300هزار و  99ران مرغ بدون کمر 

هزار تومان، پای  8هزار تومان، دل مرغ  11هزار تومان، ساق مرغ  6گردن مرغ هزار تومان، 91کتف وبال  تومان، 600هزار و 

 شود.تومان عرضه می 3600تومان و جگر  5600، سنگدان مرغ تومان 600هزار و  6مرغ 

 تومان افزایش یافته بود که با عرضه در بازار قیمت در هفته جاری کاهش یافته است. 93500ذشته تا کیلویی قیمت مرغ هفته گ

 هزار تومان 50* قیمت گوشت گوساله 

هزار تومان به فروش  55گزارش میدانی خبرگزاری فارس حاکی است، قیمت هر کیلو ران و دست گوشت گوساله در بازار کیلویی 

هزار تومان و گوشت منجمد  68هزار تومان است. همچنین گوشت چرخ کرده گوساله  50لوط گوساله کیلویی رسد. گوشت مخمی

 رود.هزار تومان به فروش می 61کیلویی 

شود و این در حالی ها انباشته شده و خریداری برای آنها پیدا نمیدامداران می گویند مازاد تولید دارند و دام های آنها در دامداری
اون ها را معآید. افزایش تولید و انباشت در دامداریکه قیمت بازار همچنان چسبندگی خود را حفظ کرده و قطره چکانی پایین می است

 وزیر جهاد کشاورزی هم تائید کرده است. 
م کرده بودند قیمت توانند قیمت گوشت را کاهش دهند. دامداران اعالمتولیان تنظیم بازار با خرید از دامدار و عرضه در بازار می

 توانند کاهش دهند.هزار تومان می 56گوشت را تا کیلویی 

 تومان 600هزار و  16آال * ماهی قزل

 رود.تومان به فروش می 600هزار و  16آال گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است هر کیلو ماهی قزل

 رود،هزار تومان به فروش می 63همچنین ماهی تیالپیا کیلویی آال در دنیا جایگاه نخست را دارد. ایران در تولید ماهی قزل

 ایران وارد کننده این نوع ماهی است. 
آال در جهان چرا ها و ذخایر بسیار شگرف در تولید ماهی و داشتن جایگاه نخست تولید ماهی قزلجای تعجب است ایران با ظرفیت

 ند.هزار تومان وارد ک 63باید ماهی تیالپیا با کیلویی 

 کند.ور شده و از آنها استفاده میها حملهرساند و به دیگر ماهیشود ماهی تیالپیا مهاجم است و به محیط زیست آسیب میگفته می
 

 لینک خبر 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13980821000745/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 سوم آباناهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 10/8/18تاریخ : :   

تومان رسید ۰۳۳هزار و  ۲۱تومانی نرخ مرغ در بازار/قیمت مرغ به  ۰۳۳کاهش   
هزار تومان  ۵۳تا  ۱۵۵و هزار  ۵۴تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ گرم  ۳۵۵حجت از افت 

 .است
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت گروه اقتصادی  

هزار و  ۰، از کاهش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است ۵۳تا  ۱۵۵هزار و  ۵۴ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۰۵۵ . 

تومان و مرغ آماده به طبخ  ۴۵۵ته روز گذش ۴زنده نسبت به  قیمت مرغ وی افزود: با توجه به نبود کشش تقاضا در برابر عرضه،
تومان افت داشته است ۳۵۵ . 

در بازار افت داشته است که تداوم این روند به سبب  قیمت مرغ حجت ادامه داد: با توجه به روند عادی تولید و نبود کشش بازار،
های سوخت و جوجه یکروزه نگران کننده استافزایش هزینه . 

تومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون قیمت  ۲۵۵هزار و  ۳تا  ۴۵۵هزار و  ۳قطعه جوجه یکروزه را این مقام مسئول قیمت کنونی هر 
تومان رشد داشته که این امر ارتباطی به ازدیاد تقاضا ندارد، بلکه طبق معمول  ۴۵۵هر قطعه جوجه یکروزه نسبت به هفته گذشته 

ها هستندها به طور دائم در حال افزایش قیمتدر نیمه دوم سال تولیدکنندگان جوجه یکروزه به کمک واسطه . 
های مکرر، افزایش قیمت جوجه یکروزه و سوخت در نرخ تمام شده تولید لحاظ نشده است که با ادامه به گفته وی، علی رغم پیگیری

 .این روند تولیدکنندگان قادر به ادامه تولید نخواهند بود
تومان/ افزایش چندبرابری قیمت واکسن در صنعت مرغداری ۰۵۵هزار و  ۵۳قیمت هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  

توان حجت با بیان اینکه روند کنونی جوجه ریزی با ماه گذشته تفاوتی ندارد، افزود: البته آمار دقیق جوجه ریزی را پایان هر ماه می
 .اعالم کرد

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی مرغ بیان کرد: با توجه به پایین بودن قیمت 
در برابر با بازار، مرغداران تمایلی به تحویل مرغ تولیدی به پشتیبانی امور دام ندارندتضمینی مرغ  . 

وی ادامه داد: با وجود برابری روند تولید با میزان مصرف و حجم جوجه ریزی نیازی به خرید تضمینی مرغ از سوی پشتیبانی امور 
قدام به خرید کنددام نیست. مگر آنکه پشتیبانی امور دام برای ذخایر بخواهد ا . 

ها مشکالتی ایجاد کرده که سازمان حجت درباره آخرین وضعیت بیماری نیوکاسل گفت: شیوع بیماری نیوکاسل در برخی استان
های اقدام کرده دامپزشکی نسبت به واکسیناسیون طیور بومی در مناطق روستایی به منظور کاهش شیوع بیماری در برخی استان

 .است
ه اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با گسترش بیماری نیوکاسل و افزایش تلفات، احتمال نوسان قیمت به سبب عضو هیئت مدیر

 .کمبود عرضه دور از انتظار نیست
درصد اعالم کرد و گفت: در مناطق جنوبی تلفات باالتر از این رقم  ۵۱تا  ۵۵وی متوسط تلفات شیوع بیماری نیوکاسل در کشور را 

درصد است ۱طق شمالی کشور تلفات کمتر از و در منا . 
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد، گفت: براساس آخرین آمار 

میلیون قطعه جوجه ریزی در ماه قبل صورت گرفته است، ضمن آنکه با احتساب آمار غیر رسمی مجموع جوجه ریزی  ۰۱رسمی 
هایی که بیش از مجاز جوجه ریزی کردند در آمار رسمی محاسبه های غیرمجاز یا واحدرسد چرا که واحدمیلیون قطعه می ۵۵۴به 

شودنمی . 
های های اخیر در بازار خبر داد و افزود: با توجه به آنکه بازار ذرت و کنجاله سویا در ماههای دامی طی ماهوی از ثبات قیمت نهاده

رامش نسبی برخوردار است، همین امر موجب شد تا تولید نسبت به گذشته در شرایط مساعدتری قرار گیرداخیر از آ . 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه افق روشنی پیش روی صادرات مرغ نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه اتفاق خاصی در خصوص 

ر غیر رسمی در حال انجام استکاهش تعرفه رخ نداده، از این رو صادرات همچنان به طو . 
ماهه است، از این رو تا پایان سال میالدی  ۰های هدف حداقل حجت ادامه داد: با توجه به آنکه قرارداد صادرکنندگان با تجار بازار

سایر رقبا در  باید صادرکنندگان منتظر بمانند تا قرارداد جدید منعقد شود، ضمن آنکه با تعدیل تعرفه ها، قیمت مرغ تولیدی ما با
های هدف رقابتی استبازار . 

های جهاد کشاورزی و وزارت صمت، عدم جلوگیری از های هدف را منظور به هماهنگی وزارتخانهوی صادرات مرغ به بازار
 .صادرات مرغ در زمان افزایش قیمت در بازار داخل و کاهش تعرفه و فراهم کردن زمینه انعقاد قرارداد با تجار اعالم کرد
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های همسایه، ترکیه است، از این به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی، با توجه به آنکه تنها تامین کننده مرغ کشور
های هدف وجود داردهزار تن مرغ به بازار ۱۵۵تا  ۳۵۵رو با فراهم شدن شرایط صادرات با ظرفیت تولید فعلی به سهولت امکان  . 

ریزی وی درپایان با بیان اینکه جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه مرغ در بازار نیست، تصریح کرد: اگر میزان جوجه
میلیون قطعه به باال باشد از اینرو این امکان وجود دارد که میزان مصرف را مدیریت کرد چرا با نگهداری  ۰۱های مرغداری واحد

توان تولید گوشت مرغ را تا نیم کیلو افزایش داد که با این وجود ها میداکثر یک هفته بیشتر در فارمهر قطعه مرغ به مدت زمان ح

 .کمبودی در عرضه به بازار نداریم

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 91/8/18تاریخ :   

تومان/ افزایش چندبرابری قیمت واکسن در صنعت مرغداری ۰۳۳هزار و  ۲۰قیمت هر کیلو مرغ   
تومان است ۴۵۵هزار و  ۰چهار آیین گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری   

ها نسبت به ابتدای سال و نبود کیفیت الزم پاشنه آشیل صنعت برابری قیمت واکسن، دارو و مکمل ۲تا  ۳چهار آیین گفت: افزایش 
رودمرغداری به شمار می . 

و کشاورزیصنعت،تجارت  برومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار گروه  

 ۰، از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۵۵۰هزار و  ۵۳تا  ۱۵۵هزار و  ۵۳ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۴۵۵هزار و  . 

شود که روند ثبات قیمت تا پایان هفته در بازار استمرار یابد و تنها وی افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می
هزار تومان در بازار برسد که طبق تمامی محصوالت  ۵۲تومان و مرغ گرم به  ۱۵۵هزار و  ۰ممکن است قیمت مرغ زنده به مرز 

 .میوه و تره بار، این نوسانات قیمت امری طبیعی است
میلیون قطعه و در  ۰تن اعالم کرد و گفت: با وجود آنکه در یک روز  ۰۵۵هزار و  ۰چهار آیین مصرف روزانه مرغ در کشور را 

از این رو به سبب میزان متفاوت عرضه، قیمت با نوساناتی در بازار  میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است، ۰روز دیگر 
 .روبروست

عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه قیمت جوجه یکروزه روبه کاهش است، بیان کرد: هم اکنون 
و افزایش سن مرغ مادر احتمال افت  تومان است که به سبب کاهش جوجه ریزی ۱۵۵هزار و  ۳قیمت هر قطعه جوجه یکروزه 

تومان در بازار وجود دارد ۰۵۵هزار و  ۴تا  ۱۵۵هزار و  ۴قیمت جوجه به مرز  . 
های دامی از شرایط مساعدی برخوردار است، بیان کرد: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار وی با اشاره به اینکه بازار نهاده

گیردتومان در اختیار مرغداران قرار می ۲۵۵هزار و  ۴تا  ۳۵۵و هزار  ۴تومان و کنجاله سویا  ۰۵۵و  . 
چهار آیین با بیان اینکه مشکلی در خصوص بازار کنجاله سویا وجود ندارد، گفت: این در حالی است که هم اکنون پشتیبانی امور دام، 

کندذرت را با نرخ باالتر از قیمت مصوب به مرغداران عرضه می . 
برد، بیان کرد: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ های دامی در شرایط مساعدی به سر میا اشاره به اینکه بازار نهادهاین مقام مسئول ب

گیردتومان در اختیار مرغداران قرار می ۲۵۵هزار و  ۴تا  ۳۵۵هزار و  ۴تومان و کنجاله سویا  ۰۵۵یک هزار و  . 
درصد است ۵۵استمرار ثبات قیمت مرغ در بازار/ متوسط تلفات بیماری نیوکاسل در کشور  :بیشتر بخوانید  

تا یک هزار و  ۲۱۵تومان و کنجاله سویا یک هزار و  ۳۱۵چهار آیین ادامه داد: هم اکنون قیمت مصوب هر کیلو ذرت یک هزار و 
های پشتیبانی و با تومان درب انبار ۰۵۵است، در حالیکه پشتیبانی امور دام حداقل هر کیلو ذرت را با نرخ یک هزار و  ۲۰۵

کندتومان به تولیدکننده عرضه می ۰۱۵قل یک هزار و احتساب کرایه حمل و ن . 
های مرغداری اظهار عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت شیوع بیماری نیوکاسل در واحد

ل قبل استبرابر مدت مشابه سا ۳تا  ۴های مرغداری حداقل کرد: براساس رصد استان ها، تلفات بیماری نیوکاسل در واحد . 
وی با اشاره به اینکه تلفات بیماری نیوکاسل تاثیر چندانی در عرضه ندارد، بیان کرد: این در حالی است که تلفات بیماری نیوکاسل بر 

درصدی قیمت مرغ در بازار تاثیر گذاشته است ۰تا  ۰افزایش  . 
 ۵۵آوری ش روی مرغداران گفت: علی رغم جمعهای پیعضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به چالش

های کیفی، گران شدن غیر منطقی و ایجاد بازار سیاه واکسن، دارو، ها، نبود واکسندار، اما به دلیل بیماریمرغ نطفهمیلیون تخم
های ود که نسبت به ماهشها چند برابر قیمت واقعی بدون صدور فاکتور به تولیدکنندگان عرضه میهای خوراکی و آنتی بیوتیکمکمل

های کافی درصد رشد داشته است، امیدواریم با اعمال نظارت ۵۱۵تا  ۵۵۵درصد و در برخی موارد  ۰۵تا  ۰۵اخیر به طور متوسط 
زار های ناظر این مشکالت مرتفع شود تا تولیدکنندگان مجبور نباشند به هر قیمتی اقدام به خرید نهاده و مواد اولیه در بااز سوی نهاد

 .کنند
ها نسبت به ها در بازار بیان کرد: بنابر آمار قیمت واکسن، دارو و مکملوی با انتقاد از افزایش چشمگیر قیمت واکسن، دارو و مکمل

رودبرابر رشد یافت که این امر پاشنه آشیل صنعت مرغداری به شمار می ۲تا  ۳ابتدای سال  . 
هزار تومان در مهر رسیده  ۲۰۵هزار تومان تیرماه به  ۵۵۰امه داد: قیمت واکسن از عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی اد

است، در حالیکه سازمان حمایت از تولید کننده و کننده هیچگونه توجهی به این موضوع ندارند و به سبب لحاظ نشدن آن در قیمت 
 .تمام شده، مرغداران با مشکالت متعددی روبرو هستند
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ها نسبت به ابتدای سال، نبود کیفیت مناسب ان تصریح کرد: علی رغم افزایش چند برابری قیمت واکسن و داروچهار آیین در پای
تر این مشکالت مرتفع شودمشکالت متعددی برای مرغداران ایجاد کرده است که امیدواریم تدابیری اندیشیده شود تا هر چه سریع . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 91/8/18تاریخ :   

افزایش چندبرابری قیمت واکسن در صنعت مرغداریتومان/  ۰۳۳هزار و  ۲۰قیمت هر کیلو مرغ   
تومان است ۴۵۵هزار و  ۰چهار آیین گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری   

ها نسبت به ابتدای سال و نبود کیفیت الزم پاشنه آشیل صنعت برابری قیمت واکسن، دارو و مکمل ۲تا  ۳چهار آیین گفت: افزایش 
رودمرغداری به شمار می . 

صنعت،تجارت و کشاورزی برومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار گروه  

 ۰رغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ، از ثبات نرخ ماقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۰۵۵هزار و  ۵۳تا  ۱۵۵هزار و  ۵۳ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۴۵۵هزار و  . 

در بازار استمرار یابد و تنها  شود که روند ثبات قیمت تا پایان هفتهوی افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می
هزار تومان در بازار برسد که طبق تمامی محصوالت  ۵۲تومان و مرغ گرم به  ۱۵۵هزار و  ۰ممکن است قیمت مرغ زنده به مرز 

 .میوه و تره بار، این نوسانات قیمت امری طبیعی است
میلیون قطعه و در  ۰فت: با وجود آنکه در یک روز تن اعالم کرد و گ ۰۵۵هزار و  ۰چهار آیین مصرف روزانه مرغ در کشور را 

میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است، از این رو به سبب میزان متفاوت عرضه، قیمت با نوساناتی در بازار  ۰روز دیگر 
 .روبروست

ت، بیان کرد: هم اکنون عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه قیمت جوجه یکروزه روبه کاهش اس
تومان است که به سبب کاهش جوجه ریزی و افزایش سن مرغ مادر احتمال افت  ۱۵۵هزار و  ۳قیمت هر قطعه جوجه یکروزه 

تومان در بازار وجود دارد ۰۵۵هزار و  ۴تا  ۱۵۵هزار و  ۴قیمت جوجه به مرز  . 
های دامی از شرایط مساعدی برخوردار است، بیان کرد: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار وی با اشاره به اینکه بازار نهاده

گیردتومان در اختیار مرغداران قرار می ۲۵۵هزار و  ۴تا  ۳۵۵هزار و  ۴تومان و کنجاله سویا  ۰۵۵و  . 
کنجاله سویا وجود ندارد، گفت: این در حالی است که هم اکنون پشتیبانی امور دام، چهار آیین با بیان اینکه مشکلی در خصوص بازار 

کندذرت را با نرخ باالتر از قیمت مصوب به مرغداران عرضه می . 
 برد، بیان کرد: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخهای دامی در شرایط مساعدی به سر میاین مقام مسئول با اشاره به اینکه بازار نهاده

گیردتومان در اختیار مرغداران قرار می ۲۵۵هزار و  ۴تا  ۳۵۵هزار و  ۴تومان و کنجاله سویا  ۰۵۵یک هزار و  . 
درصد است ۵۵استمرار ثبات قیمت مرغ در بازار/ متوسط تلفات بیماری نیوکاسل در کشور  :بیشتر بخوانید  

تا یک هزار و  ۲۱۵تومان و کنجاله سویا یک هزار و  ۳۱۵چهار آیین ادامه داد: هم اکنون قیمت مصوب هر کیلو ذرت یک هزار و 
های پشتیبانی و با تومان درب انبار ۰۵۵لیکه پشتیبانی امور دام حداقل هر کیلو ذرت را با نرخ یک هزار و است، در حا ۲۰۵

کندتومان به تولیدکننده عرضه می ۰۱۵احتساب کرایه حمل و نقل یک هزار و  . 
های مرغداری اظهار حدعضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت شیوع بیماری نیوکاسل در وا

برابر مدت مشابه سال قبل است ۳تا  ۴های مرغداری حداقل کرد: براساس رصد استان ها، تلفات بیماری نیوکاسل در واحد . 
وی با اشاره به اینکه تلفات بیماری نیوکاسل تاثیر چندانی در عرضه ندارد، بیان کرد: این در حالی است که تلفات بیماری نیوکاسل بر 

درصدی قیمت مرغ در بازار تاثیر گذاشته است ۰تا  ۰ایش افز . 
 ۵۵آوری های پیش روی مرغداران گفت: علی رغم جمععضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به چالش

ازار سیاه واکسن، دارو، های کیفی، گران شدن غیر منطقی و ایجاد بها، نبود واکسندار، اما به دلیل بیماریمرغ نطفهمیلیون تخم
های شود که نسبت به ماهها چند برابر قیمت واقعی بدون صدور فاکتور به تولیدکنندگان عرضه میهای خوراکی و آنتی بیوتیکمکمل

های کافی درصد رشد داشته است، امیدواریم با اعمال نظارت ۵۱۵تا  ۵۵۵درصد و در برخی موارد  ۰۵تا  ۰۵اخیر به طور متوسط 
های ناظر این مشکالت مرتفع شود تا تولیدکنندگان مجبور نباشند به هر قیمتی اقدام به خرید نهاده و مواد اولیه در بازار سوی نهاد از

 .کنند
ها نسبت به ها در بازار بیان کرد: بنابر آمار قیمت واکسن، دارو و مکملوی با انتقاد از افزایش چشمگیر قیمت واکسن، دارو و مکمل

رودبرابر رشد یافت که این امر پاشنه آشیل صنعت مرغداری به شمار می ۲تا  ۳ی سال ابتدا . 
هزار تومان در مهر رسیده  ۲۰۵هزار تومان تیرماه به  ۵۵۰عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: قیمت واکسن از 

جهی به این موضوع ندارند و به سبب لحاظ نشدن آن در قیمت است، در حالیکه سازمان حمایت از تولید کننده و کننده هیچگونه تو
 .تمام شده، مرغداران با مشکالت متعددی روبرو هستند
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ها نسبت به ابتدای سال، نبود کیفیت مناسب چهار آیین در پایان تصریح کرد: علی رغم افزایش چند برابری قیمت واکسن و دارو

تر این مشکالت مرتفع شوداست که امیدواریم تدابیری اندیشیده شود تا هر چه سریعمشکالت متعددی برای مرغداران ایجاد کرده  . 
 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 19/8/18تاریخ : 

 برداری رسید پروژه کشاورزی توسط رییس جمهوری در کرمان به بهره ۲۲۰۰

پروژه عمرانی و تولیدی با اعتباری بالغ  ۵۳۱در دومین روز از سفر کاروان تدبیر و امید به استان کرمان هزار و  -ایرنا  -کرمان 
 ۵۰۵هزار و  ۴ذاری بخش خصوصی با اشتغالزایی گمیلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و تسهیالت بانکی و سرمایه  ۲۰۳بر 

 نفر از طریق ویدئو کنفرانس توسط رییس جمهوری افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد. 
های آب و خاک، تولیدات گیاهی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، دام به گزارش ایرنا ، این تعداد پروژه کشاورزی در زیر بخش

 پروری و منابع طبیعی قرار دارد. و طیور، آبزی
معاون برنامه ریزی وزیر جهاد کشاورزی روز سه شنبه در آیین افتتاح طرحهای کشاورزی استان کرمان توسط رییس جمهوری به 
صورت ویدئو کنفرانس، از طرف کشاورزان زحمتکش و سخت کوش استان کرمان ورود دکتر روحانی و همراهان وی را به استان 

 وش آمد گفت.کرمان خ
عبدالمهدی بخشنده افزود: کرمان از پهناورترین استانهای کشور و دارای بیشترین سطح زیر کشت باغات در کشور در سالهای اخیر 
با بحران خشکسالی وکم آبی روبرو است لذا کشاورزان و بهره برداران این استان با انگیزه و تالش دو چندان همچنان مشغول تولید 

 است.
پروژه عمرانی و تولیدی در زیر بخش های آب و خاک، تولیدات گیاهی، صنایع تبدیلی و  ۵۳۱وی اظهار داشت: در این سفر هزار و 
میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و  ۲۰۳پروری و منابع طبیعی با اعتباری بالغ بر تکمیلی کشاورزی ، دام و طیور، آبزی 

نفر در استان به صورت همزمان افتتاح و یا عملیات اجرایی  ۴۵۰۵زایی اری بخش خصوصی با اشتغالگذتسهیالت بانکی و سرمایه 
 آنها آغاز خواهد شد.

هزار تن جذب مواد خام کشاورزی و با  ۰۲طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذائی کشاورزی با ظرفیت  ۳۴وی افزود: افتتاح 
ها، ظرفیت نگهداری و نفر به بهره برداری می رسد که با افتتاح این پروژه  ۲۵۰زائی میلیارد تومان و اشتغال ۴۳گذاری  سرمایه

 یابد. هزار تن افزایش می ۴۱۵فرآوری محصوالت کشاورزی در استان به یک میلیون و
ستان با شهر ۵۰هکتار در  ۰۵واحد گلخانه ای سبزی و صیفی و گیاهان زینتی در سطح  ۵۵۵معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: 

 میلیارد تومان، افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود. ۵۱۰نفر و با سرمایه گذاری  ۰۲۵پیش بینی اشتغال 
هکتار با رویکرد کشت گیاهان کم آب بر با ظرفیت تولید  ۲۵۵طرح کشت گیاهان دارویی در سطح  ۴۵۵وی افزود: افتتاح بیش از 

 میلیارد تومان نیز به بهره برداری می رسد.۰.۰نفر با سرمایه گذاری  ۵۰۱غال شهرستان با اشت ۵۰تن محصول در  ۰۵۵
طرح میریت تلفیقی آفات و بیماری های گیاهی مهم استان شامل زنجره خرما،  ۲معاون برنامه ریزی وزیر جهاد کشاورزی گفت: 

 نفر افتتاح می گردد. ۴۵۵موقت  میلیارد تومان با اشتغال ۵.۰کرم خراط گردو، ملخ صحرایی، مگس میوه با اعتبار 
میلیارد تومان اجرا و به بهره برداری می  ۵۰۵هکتار که با اعتبار ۵۵۵۵۵پروژه سامانه نوین آبیاری به مساحت  ۱۰۰بخشنده گفت: 

 رسد.
 ۰.۱بر  کیلومتر با اعتبار هزینه شده بالغ ۰۰طرح عملیات احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی به میزان  ۰۱وی گفت: 

 میلیارد تومان به بهره برداری می رسند.
میلیارد تومان بازسازی و مرمت گردیده اند، نیز در این سفر پر برکت به ۰.۱رشته از قنوات استان که با اعتبار  ۵۳۲وی افزود: 

 بهره برداری می رسند.
زایی میلیارد تومان با اشتغال ۰.۱گذاری بالغ بر  واحد دام، طیور و شیالت با سرمایه ۵۴نماینده وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: 

تن شیر، تخم مرغ و گوشت به تولیدات دام و طیور  ۲۱۵۵برداری از این واحدها ساالنهنفر به بهره برداری رسیده که با بهره  ۱۵۵
 و شیالت استان افزوده می گردد.

نفر در بخش کشاورزی از  ۰۳۳زایی تومان و با اشتغال  میلیارد ۵۵۵طرح با مبلغ  ۳۰۲تعداد  ۵۳۰۰به گفته بخشنده در سال 
ده های کشاورزی استان برداشته شمند شدند که گامی مهم در توسعه فعالیت  تسهیالت توسعه اشتغال پایدار روستائی و عشایری بهره

 است. 
میلیارد تومان نیز به  ۰۰تباری بالغ بر هکتار شنزار های فعال با اع ۵۰۵۵بخشنده اضافه کرد: افتتاح طرح مالچ پاشی جهت تثبیت 

خانوار از آسیب های اقتصادی و  ۰۰۵پارچه روستا و آبادی که شامل حدود  ۳۴بهره برداری می رسد که با اجرای این پروژه تعداد 
 اجتماعی مصون می شوند.

میلیارد تومان  ۴۱با اعتباری بالغ بر هکتار عملیات آبخیزداری در حوزه های آبخیز استان  ۴۰۵۵۵وی اذعان داشت: همچنین حدود 
 نیز در این سفر به بهره برداری می رسد.
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هکتار از باغات پسته شهرستان رفسنجان که موجبات ارتقای  ۰۰وی در پایان گفت: پروژه آبیاری تحت فشار در سطحی معادل 
 د پروژه افتتاح شد.کارایی مصرف و افزایش بهره وری آب در منطقه خواهد شد به نمایندگی از اینتعدا

  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
 خبرگزاری فارس – 98/8/18تاریخ : 

 

 76هکتار گلخانه جدید در سال  3672احداث 

 هکتار گلخانه نیز صورت گرفت.  161هکتــار گلخانه جدید احداث شد و اصــالح، بازســازی و نوسـازی  1553در سال گذشته 

اسـب بــا اقدامهــای صــورت گرفتــه و ارایــه تســهیالت من 15طبق عملکرد سال  ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،ب

 ۰۰هکتـار در سـال  ۰۳هــزار و  ۵۱هکتـار در ابتــدای دولــت یازدهــم بــه بیــش از  ۰۵۵ای از هشـت هـزار و کشـت گلخانـه
 افزایـش یافتـه است.
 9315برابـر شـده اسـت. هدفگــذاری پــروژه در ســال  ۴ای در ایـن بـازه زمانـی دهـد سـطح تولیـدات گلخانـهاین آمار نشـان می

هکتـار گلخانـه بـوده کـه در پایـان سـال  161هکتــار گلخانــه جدیــد و اصــالح، بازســازی و نوسـازی  1553شــامل احــداث 

بازسـازی و نوسـازی شــده درصـد( گلخانـه  991هکتـار ) 631درصـد(، گلخانـه جدیـد احـداث و  15) 1561، میـزان  9315

 اســت.
 سایر دستاوردهای این پروژه بشرح ذیل است:

 میلیــون مترمکعــب 350صرفــه جوئــی در مصــرف آب بیــش از 

 ای کشـورهـزار تـن بـه تولیـدات کشـاورزی و گلخانـه 160افزایـش 

 یـروی جـوان و متخصـصهـزار نفـر ن 31ایجـاد اشـتغال پایـدار و مسـتقیم بـرای بیـش از 

 هزار اشتغال غیرمستقیم 51ایجاد حدود 

  لینک خبر
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 برنامه و سیاست 

 ایرنا  – 91/8/18تاریخ : 

 برداری رسیدبهرهطرح با حضور وزیر جهادکشاورزی در یزد به  ۲۴۱

طرح کشاورزی به صورت ویدئوکنفرانس با  ۵۲۴همزمان با سفر رییس جمهوری به استان یزد روز یکشنبه  -ایرنا  -یزد
 حضور وزیر جهادکشاورزی به بهره برداری رسید. 

منابع طبیعی و های آب و خاک ، صنایع تبدیلی و تکمیلی، دام و طیور، گلخانه، عشایر، طرحهای یاد شده در حوزه
 نفر به بهره برداری رسید. ۱۰۳میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم  ۲۵۱آبخیزداری با سرمایه گذاری معادل 

های آبیاری نوین است که در راستای بهره وری بهتر از منابع طرح مربوط به سیستم ۵۳۵های یاد شده از مجموع طرح
 زارعی و باغی افتتاح شد. هکتار اراضی  ۱۰۴آبی در سطح چهار هزار و 

دامپروری و هشت طرح منابع طبیعی و آبخیزداری در سطح استان آغاز  -ای شهرک گلخانه ۵۰همچنین عملیات اجرایی 
نفر و اعتبار  ۰۵۵هزار و  ۴هکتار با اشتغالزایی  ۳۴۵ای به مساحت مورد شهرک گلخانه ۵۳ها شامل شد که این طرح
نفر و اعتباری بالغ بر هفت  ۴۵۵مورد شهرک دامپروری با اشتغالزایی یکهزار و  ۰ و میلیارد لایر ۲۵۵هشت هزار و 

 شود.هکتار اجرا می ۰۰۵میلیارد لایر و هشت طرح منابع طبیعی در سطحی به میزان  ۳۵۵هزار و 

اندار و تعدادی از رئیس جمهوری امروز وارد فرودگاه یزد شد و مورد استقبال نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد ، است
 مسئوالن و مدیران محلی قرار گرفت. 

های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره پروژه و طرح در زمینه ۱۵۵همزمان با سفر رئیس جمهوری به یزد 
آن  هزار میلیارد لایر ۵۵هزار میلیارد لایر هزینه شده که  ۴۱ها و طرح ها ، برداری می شود و برای اجرای این پروژه

 هزار میلیارد لایر آن نیز سهم بخش خصوصی است. ۵۱از محل بودجه دولتی و 
بهره برداری از پروژه فوالد چادرملو در اردکان، فاز یک بندرخشک پیشگامان در مهریز، بیمارستان خاتم االنبیاء 

کیلومتر از باند دوم  ۴۱میبد و کیلومتر از دو خطه سازی راه آهن بافق به  ۰۵ابرکوه، گازرسانی به شهرک فوالد اشکذر، 
ها و طرح ها به صورت حضوری و از های آماده بهره برداری است که این پروژهطبس از مهمترین طرح -جاده یزد 

 طریق ویدئو کنفرانس با حضور رییس جمهوری و اعضای هیات دولت افتتاح شد.
 رئیس جمهوری را همراهی می کنند. معاون و وزیر ۵۲در دومین سفر استانی اعضای هیات دولت به یزد 

 لینک خبر
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 برنامه وسیاست 
 ایرنا  – 91/8/181تاریخ : 

 ای بدون خاک در مهریزافتتاح نخستین مجتمع کشت گلخانه 

معی ججمهوری و  ای بدون خاک با حضور حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییسنخستین مجتمع کشت گلخانه -یزد -ایرنا
 زادهشهرستان مهریز افتتاح شد.عکس: کاظم سبحان« ارنان»از مسئوالن و مردم محلی عصریکشنبه در دهستان 

  لینک خبر
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 برنامه و سیاست 

 خبرگزاری فارس – 98/8/18تاریخ : 

 شودهزار حلقه چاه کشاورزی برقدار می 67

 ۲شود، گفت:ساالنه بیش از سال برقدار می 3هزار حلقه چاه طی  56های کشاورزی با بیان اینکه مجری طرح توسعه شبکه برق چاه

 شود. های کشاورزی دیزلی مصرف میمیلیارد لیتر گازوئیل برای برداشت آب از چاه
هزار چاه کشاورزی تا چهار سال  ۵۵۵دار کردن به گزارشخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسین محمودی با اشاره به برق

منظور آینده افزود: این طرح با تصویب شورای اقتصاد و شورای عالی انرژی کشور به شرکت توانیر واگذار شده است و به
ها های هوشمند بر روی چاهی زیرزمینی نیز به طور همزمان با اجرای این طرح، کنتورهارویه آب از سفرهجلوگیری از برداشت بی

 ها میزان برداشت آب را کنترل خواهد کرد.شود که این کنتورنصب می
درصد مصرف برق را کاهش  ۳۵ها ها دانست و افزود: این پمپدار کردن چاههای شناور را از دیگر ملزومات برقوی نصب پمپ

 هد.دمی
ها برای اجرای این طرح الزامی های کشاورزی کشور با بیان این که به نام بودن چاهمجری طرح احداث و توسعه شبکه برق چاه

 ۰۱دار شدن را دارد بنابراین در مرحله نخست این طرح این هزار حلقه چاه به نام شده که شرایط برق ۰۱است ادامه داد: تاکنون 
 شود.دهم میلیارد دالری حاصل از سوخت به شرکت توانیر ارائه می ۵/۴دار و صرفه جویی ل برقهزار حلقه چاه در سه سا

های تولید، انتقال و توزیع برق رسانی به این گذاری در بخشمحمودی افزود: البته رقم پرداختی به توانیر کمتر از یک چهارم سرمایه
 ها از سوی شرکت توانیر است.چاه

های دیزلی است که این موضوع های دارای موتورهای کشاورزی برق دار شده یک دهم چاهبرداشت آب از چاهوی گفت: هزینه 
 های کشاورزی است.دار کردن چاهسبب افزایش تقاضا از سوی کشاورزان برای برق

 ۴کشاورزی در اوایل انقالب های برق دار های کشاورزی کشور با بیان اینکه تعداد چاهمجری طرح احداث و توسعه شبکه برق چاه
 هزار حلقه چاه کشاورزی در کشور برق دار شده است. ۴۵۵هزار حلقه بود؛ افزود: در حال حاضر 

 شود.های کشاورزی دیزلی مصرف میمیلیارد لیتر گازوئیل برای برداشت آب از چاه ۲محمودی ادامه داد: ساالنه بیش از 
های های دیزلی افزود: قیمت هر لیتر گازوئیل در بازارهای کشاورزی نسبت به چاهشدن چاهوی با اشاره به توجیه اقتصادی برق دار 

سنتی برای کشور  ۳۵شود که این اختالف سنت عرضه می ۵۱تا  ۵۵سنت است در حالی که گاز با قیمت  ۰۵تا  ۱۱المللی بین
 جویی است.صرفه

  لینک خبر
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 برنج
 فودپرس – 19/8/18تاریخ : 

یابدهای وارداتی تا دو هفته دیگر /قیمت کاهش میترخیص و توزیع برنج  
ماه گذشته عنوان کرد و گفت: قائم  ۱دبیر انجمن واردکنندگان برنج دلیل افزایش قیمت برنج پاکستانی را عدم واردات در  <کشاورزی

استمقام وزیر صمت دستور تخصیص ارز برای برنج های مانده در گمرک را صادر کرده  . 
 

ماه  ۱مسیح کشاورز، دبیرانجمن وارد کنندگان برنج درباره دالیل گرانی برنج پاکستانی در بازار گفت: دلیل این مساله آن است که در 
گذشته ما موفق به واردات این نوع برنج به کشور نشدیم و بخاطر کمبود آن هر کس به هر قیمت که دلش می خواهد این نوع برنج را 

 .عرضه می کند
 

هزارتن برنج در گمرک مانده و اجازه ترخیص به آن داده نشده است، افزود: این اتفاق به دلیل عدم  ۵۵۵وی با بیان اینکه حدود 
 .تخصیص ارز رخ داده و ربطی به ممنوعیت واردات نداشته چون قبل از ممنوعیت، وارد بنادر شده است

 
نعت در امور بازرگانی دستور تخصیص ارز برای این محموله را صادر کرده این فعال بخش خصوصی ادامه داد: قائم مقام وزیر ص

 .و امیدواریم که با انجام این کار طی یک الی دو هفته آینده این برنج ها ترخیص و توزیع شود
 

ایرانی قیمت باالیی کشاورز با اشاره به افزایش تولید برنج داخلی در سالجاری گفت: در کشور برنج به اندازه کافی داریم اما برنج 
دارد و قشر ضعیف جامعه نمی تواند این نوع برنج را تهیه کند ضمن اینکه برنج تولید شده در خوزستان نیز مشکل فرآوری دارد، 

 .هنوز به شکل شلتوک است و به همین دلیل قابل عرضه به بازار نیست
 

ر بازار کاهش می یابد؟، گفت: این برنج ها با نرخ های مصوب وی درباره اینکه آیا با ترخیص برنج های موجود در گمرک، قیمت د
عرضه خواهند شد؛ کسانی که در حال حاضر برنج را گران می فروشند سوپرمارکت ها یا مراکزی هستند که مقداری از این نوع 

 .برنج را در اختیار دارند و ربطی به واردکنندگان عمده ندارد
 

کیلویی آن از حدود  ۵۵برابر شده و نرخ هر کیسه  ۴گزارش ها از بازار برنج حاکی است که قیمت برنج پاکستانی طی ماههای اخیر 
هزارتومان رسیده است ۵۰۵هزارتومان به  ۰۵ . 

  لینک خبر
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 برنج 
 خبرنگاران جوان – 19/8/18تاریخ : 

آب شدساز کشت برنج در مناطق کمهای ممنوعیت کشت برنج در فالت مرکزی/ افزایش قیمت، زمینهاما و اگر ! 
 .پاسخ مسئوالن ذی ربط به جزئیات ممنوعیت کشت برنج در استان های غیر شمالی و کشت این محصول آب بر

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار نگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا  وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت کشت  ,

کرد که این امر مورد انتقاد کارشناسان و دست اعالم  مصرف آب به منظور مدیریت ۰۳برنج در استان های غیر شمالی را از سال 
راهکار مناسبی نیست و طبق قانون تنها کشت خشخاش در کشور ممنوع  کشت برنج اندرکاران قرار گرفت چرا که آنها معتقدند حذف

 .است
رده است، اما آنها اگرچه کمبود آب به سبب خشکسالی های اخیر ، بهره برداران بخش کشاورزی را با چالش های متعددی روبرو ک

براین باورند که سطح زیر کشت در استان های غیر شمالی چندان چشمگیر نیست که وزارت جهاد کشاورزی به منظور مدیریت 
 .مصرف بخواهد کشت برنج را ممنوع و محصوالت دیگر را جایگزین کند

سال گذشته در  ۲۵قلیمی، بارش بی سابقه باران طی بسیاری از مسئوالن و نمایندگان مجلس معتقدند که با توجه به شرایط مساعد ا
خوزستان و منابع آبی استثنایی در بسیاری از استان ها کشت برنج محدودیتی ندارد و در سال هایی که میزان بارش چندان چشمگیر 

 .نیست، کشت این محصول حتی در استان های شمالی به سبب حفظ منابع آبی باید ممنوع اعالم شود
تیر امسال در همایش کارگروه ملی سازگار با  ۲آنکه علیمراد اکبری معاونت امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در علی رغم 

کم آبی، کشت برنج جز در استان های گیالن و مازندران را ممنوع اعالم کرد و براین اساس طرح ممنوعیت کشت در هیئت دولت 
شاهد برداشت و دوباره کشت برنج در استان های ممنوعه هستیممصوب و به استان ها ابالغ شد، اما همچنان  . 

حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین جزئیات ممنوعیت کشت برنج در استان های غیر شمالی و بی توجهی 
 :کشاورزان به کشت این محصول آب بر در استان های غیر شمالی با خبر شویم

ر مکعب در هر هکتار بیانگر آب بر نبودن کشت برنج استهزار مت ۵۳کاهش مصرف آب به   
صنعت،تجارت و کشاورزی جعفر حسینی مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار درباره  ,

های ار کرد: وزارت جهاد کشاورزی یک بار بحث کشت برنج در استانهای غیر شمالی اظهآخرین جزئیات کشت برنج در استان
 .غیر شمالی را ممنوع اعالم کرد و سپس ممنوعیت به محدودیت و کاهش کشت ظرف مدت زمان سه ساله تغییر پیدا کرد

ن اساسی، کشت خشخاش های غیر شمالی مخالف هستم، افزود: براساس قانووی با اشاره به اینکه با ممنوعیت کشت برنج در استان
تنها در کشور ممنوع است و در خصوص سایر محصوالت ممنوعیتی وجود ندارد و برای کاهش مصرف محصوالت آب بر تنها از 

ها نباید غافل شویمراهکار . 
کنترل کشت،  های هوشمند حجمی امکانهای زیرزمینی با نصب کنتورحسینی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع آبی، در حوزه آب

های مناسب اخیر در های سطحی به سبب بارندگیتعادل بازار و تامین نیاز مصرف کننده و عدم ممنوعیت وجود دارد و در حوزه آب
های خوزستان، فارس و ... کشاورزان اقدام به کشت برنج کردنداستان . 

های سطحی و زیرزمینی بیان ف کشت برنج برای آبمشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر ضرورت تعری
کند و به عبارت دیگر تولید این محصول جز کرد: با توجه به مکانیزه شدن کشت برنج، دیگر همانند گذشته آب چندانی مصرف نمی

های آب بر نیستکشت . 
ای برای افزایش قیمت برنج استهای نظارتی/ ممنوعیت واردات، بهانهسایه سکوت دستگاه گرانفروشی برنج در :بیشتر بخوانید  

توانند های نوین همچون خشکه کاری، آبیاری با طیف و روش کشت تناوبی میبه گفته وی، کشاورزان در صورت استفاده از روش
 .میزان آب مصرفی برنج را به طور چشمگیری کاهش دهند

گرفت، اظهار هزار متر مکعب آب مورد استفاده قرار می ۴۱به اینکه در گذشته برای کشت برنج در هر هکتار حسینی با اشاره 
یابد که به همین خاطر کشت هزار متر مکعب کاهش می ۵۳های جدید، مصرف آب به کرد: این در حالی است که با استفاده از روش

 .برنج جز محصوالت آب بر نیست
های سطحی و امکان ود: با توجه به وقوع سیل اخیر و شرایط مساعد بارندگی در خوزستان، شرایط مساعد آباین مقام مسئول افز

های سطحی جای این سوال مطرح است که چرا ممنوعیت برای کشت اجرا شود؟کشت برنج از ذخیره آب  

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7135481/%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DA%AF%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/news/7078567/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 سوم آباناهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

ت: با وجود آنکه ذائقه مردم برنج ایرانی است، های غیر شمالی راهکار مناسبی نیست، گفوی با بیان اینکه حذف کشت برنج در استان
از این رو برای تامین نیاز کشور و کاهش واردات باید از طریق آبیاری به شیوه تناوبی، طیف و کشت برنج به صورت خشکه کاری 

های کاهش مصرف آب در برنج را دنبال کنیمراهکار . 
یر بر میزان تولید برنج بیان کرد: با توجه به شرایط مساعد بارندگی و های اخمشاور نظام صنفی کشاورزی درباره تاثیر بارندگی

هایی از فارس بسیار مناسب بوده است، اما تا پایان های خوزستان و بخشهای شمالی، تولید برنج در استانآبی، امسال عالوه بر استان
توان برآورد دقیقی از میزان تولید داشتفصل برداشت نمی . 

های شمال کشور نیمه فعال بودند، تصریح کرد: این در حالی است که امسال به نکه سال گذشته صنایع تبدیلی شالیکوبیوی با بیان ای
توان اعالم کرد که نیازی به ساعته فعال هستند که با وجود شرایط مساعد تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل از االن نمی ۴۲صورت 

 واردات داریم یا خیر؟
ت جهاد کشاورزی همچنان ممنوعیت کشت برنج در استان های غیر شمالی استسیاست وزار  

صنعت،تجارت و کشاورزی های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگارعباس زارع مجری طرح سامانه , 
های اخیر، وزارت جهاد کشاورزی های غیر شمالی اظهار کرد: با توجه به کم آبی و خشکسالیدرباره ممنوعیت کشت برنج در استان

های غیر شمالی را ممنوع اعالم کرده استکشت برنج در استان . 
های های خوزستان، لرستان، فارس به سبب شرایط مساعد آبهای اواخر سال گذشته و امسال، استانوی افزود: با توجه به بارندگی

طحی اقدام به کشت برنج کردند، در حالیکه این امر سیاست وزارت جهاد کشاورزی نبوده استس . 
زارع ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع آبی و سطحی، وزارت نیرو در جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی قرار است به موضوع 

آبی بپردازد چرا که مصوبه وزارت جهاد کشاورزی در خصوص  های غیر شمالی و تاثیر آن بر وضعیت منابعکشت برنج در استان
های غیر شمالی همچنان پابرجاست و مسئوالن این وزارتخانه مساعدتی در ارتباط با کشت این ممنوعیت کشت برنج در استان

 .محصول نداشتند
ها بر ها و سدهای رهاشده از روان آبو آبهای نوین آبیاری با اشاره به اینکه فراوانی آب سطحی در سال گذشته مجری طرح سامانه

های غیر شمالی دامن زده است، بیان کرد: این در حالی است که یک سال پربارشی نبایددلیلی بر موضوع کشت برنج در استان
 .ممنوعیت کشت شود

نداشته است و همانند وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی، علی رغم یک سال پربارشی تغییر سیاستی در خصوص الگوی کشت 
کندگذشته روند عادی خود را طی می . 

 قیمت باالی برنج دلیل اصلی کشت در استان های غیر شمالی
صنعت،تجارت و کشاورزی علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار اره به اینکه با اش ,

های غیر شمالی منع قانونی ندارد، اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد بارندگی در ابتدای سال و وقوع سیل کشت برنج در استان
های غیر شمالی اقدام به کشت برنج کردنداخیر، بسیاری از استان . 

توان گفت که اقدام به کشت رنج کشور به کشاورزان نمیهای ها و سدهای سطحی، روان آبوی افزود: با وجود شرایط مساعد آب
 .نکنند چرا که مصوبه و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد

های اخیر مرتفع نشده است، اما هم اکنون کشاورزان استان خوزستان در حال برداشت برنج خان محمدی ادامه داد: اگرچه خشکسالی
 .و دوباره کشت هستند

ملی نخبگان کشاورزی با تاکید بر این مسئله که باید برنامه مدونی در اختیار کشاورزان قرار گیرد، بیان کرد:تا مدیر عامل مجمع 
های ممنوعه به سبب تفاوت چشمگیر زمانیکه الگوی کشت اجرا نشود و آمار دقیقی از تولید محصوالت ارایه نشود، بدون تردید کشت

آیندقیمت با کشت دیگر محصوالت روی کار می . 
ها هزار تومان به باال از کشاورزان بدیهی است که آن ۵۱به گفته وی، با وجود بازار مناسب برنج و خرید هر کیلو محصول به قیمت 

کنندروند و در هر کجا که امکان کشت برنج وجود دارد، اقدام میبه سراغ کشت گندم و دیگر محصوالت نمی . 
ترین چالش پیش روی کشاورزان است، تصریح کرد: با توجه به آنکه مسئله مالی ت خانوار مهمخان محمدی با بیان اینکه تامین معیش

های غیر شمالی به سبب صرفه اقتصادی تولید برنج، اقدام به ها در استانو درآمد برای کشاورزان حائز اهمیت است، از این رو آن
کنندتن منابع آب و خاک توجهی نمیکنند و به مسائل دیگر از جمله از بین رفکشت این محصول می . 

 !نیازی به اجرای ممنوعیت کشت برنج در سال های پر بارشی نیست
صنعت،تجارت و کشاورزی عنایت اله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار  با اشاره به اینکه در سال های ,

پربارش نیازی به اجرای قانون ممنوعیت کشت در استان های غیر شمالی نیست، اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و 
بارش های اخیر نه تنها در استان های گلستان، مازندران و گیالن، بلکه در استان های غیر شمالی همچون خوزستان، فارس و ... 

ود که همین امر موجب شد به سبب تولید مناسب، نیازی به واردات نداشته باشیموضعیت کشت برنج بسیار مساعد ب . 
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وی افزود: اگرچه حفاظت از منابع آبی جز دستاوردهایی است که باید استمرار یابد، اما در شرایطی که کشت برنج با نیازهای آبی در 
 .تناقض نیست، مشکلی ندارد

برنج در استان های غیر شمالی به قوت خود باقی است، بیان کرد: البته در شرایط مساعد بیابانی با اشاره به اینکه ممنوعیت کشت 
نزوالت آسمانی، دیگر نیازی به اجرای این قانون نیست، کما اینکه امسال به سبب وضعیت مساعد سیالب و روان آب ها این 

تا نیازی به واردات نداشته باشیم که امیدواریم این روند محدودیت در استان های غیر شمالی اجرا نشد و در نهایت این امر موجب شد 
 .در سال های آتی استمرار یابد

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در پایان تصریح کرد: با وجود شرایط مساعد تولید، مجوزهایی برای واردات برنج داده شده که 
م میزان واردات در حدی باشد که آسیبی به تولید داخل وارد نکنداین مجوزها همچنان به قوت خود باقی است، اما در مجموع امیدواری  

  لینک خبر
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 برنج 

 فودپرس – 95/8/18تاریخ : 

هزار تومان ۰۴تا  ۷قیمت انواع برنج در بازار؛ از کیلویی   
های پرمحصول هزار تومان در تهران به فروش می رسد که که برنج ۳۲تا  ۴۴درحالی برنج های عطری به قیمت های  <کشاورزی

هزار تومان خریداری کرد ۵۰تا  ۰های توان به نرخارزان قیمت تر ایرانی و وارداتی را می . 
 

هزار  31تا  22درحالی که برنج های کم محصول و معطر ایرانی در بازار نرخ های باالیی دارند و به قیمت های هر کیلوگرم 

تومان به مصرف کننده به فروش میرسد که در این میان برنج های ارزان قیمت تر و به اصطالح پر محصول و با عطر کمتر، 
 .قیمتهای پایین تری دارند

 
دهزار تومان در تهران به فروش می رس 98تا  5برنج های ارزان قیمت بازار که ایرانی و وارداتی هستند به نرخهای هر کیلوگرم  . 

 
تومان، برنج فجر و شیرودی نیز که از برنج های  600هزار و  8بر اساس گزارش میدانی قیمت هرکیلوگرم برنج هندی در تهران 

 91تا  96تومان قیمت دارند و در بازار تهران به نرخ های مختلف و از  600هزار و  98پر محصول ایرانی هستند به طور متوسط 

 .هزار تومان به فروش میرسد
 

و هر کیلوگرم برنج پاکستانی که از لحاظ ظاهری به برنج  93تا  90قیمت هرکیلوگرم برنج پر محصول ایرانی نِدا در بازار تهران 

هزار تومان به فروش میرسد 99تا  5ایرانی شباهت دارد  . 
 

نج داخلی افزایش چشمگیری داشته به دلیل بارش مناسب باران در سال زراعی گذشته و قیمت باالی این محصول در بازار، تولید بر
میلیون تن رسیده که این به معنی تامین نیاز  121میلیون تن تولید به  1است و بر اساس اعالم معاون وزیر جهاد کشاورزی از حدود 

 .کشور است
 

ای ارزان قیمت تری به دست با وجود این افزایش تولید، انواع برنج ایرانی قیمت باالیی در بازار دارد و و دولت برای اینکه برنج ه
تومانی اختصاص داده است اما هر از چند گاهی صحبت از حذف ارز اختصاصی به  1100مردم برسد به واردات این محصول ارز 

رسدواردات این محصول به گوش می  
  .لینک خبر 
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 برنج 
ایرنا  – 19/8/18تاریخ :   

  های برنجی که در مازندران به بار ننشست خوشه

 اند،شالیکاران مازندرانی که هشدارهای خطر دیرهنگام کشت دوباره و مواجه شدن با سرمای پائیزی را نادیده گرفته -ایرنا -ساری
 های شالی و کاهش شدید عملکرد حسرت می خورند. این روزها سخت در به بار ننشستن خوشه

ی توصیه های کارشناسی را برای کشت دوم شالی نادیده گرفته و فراوانی آب در سال جاری سبب شد تا کشاورزان برنجکار مازندران
هزار هکتار از سطح زیر کشت  ۵۱از خط قرمز زمانی تعیین شده عبور کنند به گونه ای که بر اساس اعالم جهاد کشاورزی دستکم 

 ی مواجه هستند.درصد 80دوم برنج به روش نشاء دوباره که بعد از بیستم مرداد انجام شده است با کاهش عملکرد 

درصد نسبت به سال گذشته  ۴۵جهاد کشاورزی مازندران معتقد است ، متوسط عملکرد امسال در هر هکتار کشت دوباره نشاء 
کاهش یافته است که ناشی از عدم توجه کشاورزان به توصیه های فنی به ویژه رعایت زمان کشت دوباره و مدیریت صحیح در 

تن در هر هکتار را داشته ۳.۰شاورزی دانسته و کشاورزانی که به توصیه ها عمل کرده همان عملکرد آبیاری، آفات و نهاده های ک
 اند اما کشاورزاین که بی توجهی کردند، در هر هکتار حتی نیم تن نیز تولید نداشته اند.

روش دوباره نشا ء در سطح  ۴هزار هکتار از زمین های استان به  ۵۵۵بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی مازندران امسال
درصد  ۰۵هزار هکتار زیر کشت برنج رفته است که تاکنون ۲۱هزار هکتار و دونوج یا رتون ) پرورش ساقه شالی ( در سطح ۰۱

 از این سطح برداشت شد.
د که هزار هکتاری هراز در منطقه مرکزی مازندران نشان می ده۵۵۵مشاهدات خبرنگار ایرنا از زمین های شالیزاری دشت 

 سرمای پائیزی سبب شد تا شماری از کشاورزان حتی در برداشت شالی دچار تردید شوند.
برابر بیشتر از سال گذشته اقدام به کشت دوباره کردند  ۴شالیکاران مازندران امسال به دلیل فراوانی آب طبق آمار جهاد کشاورزی تا 

شیار ،دستمزد نشا کاران و نهاده های کشاورزی از جمله بذر، کود و این ضرر و زیان درحالی است که کشاورزان هزینه شخم و 
 شیمیایی و سموم کشاورزی را همانند کشت اول متقبل شدند.

مسئوالن جهاد کشاورزی مازندران در حالی وضعیت فعلی شالیزارهایی که به مرحله خوشه دهی نرسیده است را تائید می کنند که 
 ارشناسی زمان کشت هشدار های الزم را به روش های مختلف اطالع رسانی کرده بودند.پیش از این نسبت به توصیه های ک

جهاد کشاورزی مازندران در چندین مرحله اعالم کرد که شالیکاران حداکثر تا بیستم مردادماه کشت مجدد را انجام دهند، درغیر این 
 صورت با خسارت احتمالی آفت و سرمازدگی مواجه خواهند شد.

ان موسسه تحقیقات برنج و حفظ نباتات جهاد کشاورزی نیز بارها نسبت به افزایش ضریب آسیب پذیری کشت دوباره برنج کارشناس
 بر اثر طغیان آفت کرم ساقه خوار و سرمای پائیزی هشدار داده بودند.

روز است، عالوه بر آفت  ۰۵از آنجایی که مدت زمان به بار نشستن خوشه و به مرحله درو رسیدن رقم زودرس طارم محلی حداقل 
ساقه خوار نسل سوم و چهارم ، سرمای هوای پاییزی همواره تهدیدی جدی علیه شالیزارهایی که با تاخیر کشت مجدد می 

 شوند،محسوب می شود.
شود،  کشت دوباره برنج در مازندران به دو صورت "نشای مجدد" و "پرورش ساقه یا"رتون" و به اصطالح محلی "دونوج" انجام می

در روش اول کشاورزان اقدام به آماده سازی دوباره شالیزار کرده و نشای مجدد انجام می دهند ، ولی در روش دوم ساقه های باقی 
 مانده از کشت نخست دوباره جوانه زده و پرورش داده می شود تا تبدیل به شالی شود.

از یک هکتار از زمین های شالیزاری را امسال دوباره نشاء کردم و رجب پناهی یکی از شالیکاران بخش الله آباد بابل گفت: نیمی 
به رغم اینکه با مدیریت صحیح از خطر هجوم آفت نسل سوم و چهارم ساقه خوار عبور کردیم ، اما سرما سبب شد تا شالی به مرحله 

 خوشه دهی نرسد.
، افزود: من بیست و نهم مرداد ماه نشاکاری کردم و این وی با ابراز تاسف در پاسخ به آیا زمان انجام کشت را رعایت کرده است

 روز تاخیر در کشت است. ۰تاریخ به نسبت توصیه های کارشناسان 
این برنجکار بابلی با اعالم این که سرما سب شد تا شیره در دانه خوشه بوجود نیاید و تنها درحد ساقه رشد کند ، بیان داشت: سرمای 

 وشه دهی را کند کرده است و اجازه نداده تا به مرحله خوشه دهی و به بار بنشیند.شب های پائیزی ، فرایند خ
وی گفت: اکنون عالوه بر اینکه به لحاظ مالی هزینه سنگینی را متقبل شدم ، با نگرفتن محصول خاک زمین کشاورزی نیز دچار 

 خسارت شده است.
مه کشت اول شالی به دلیل شفاف نبودن چگونگی پرداخت غرامت رغبت پناهی در مورد بیمه کشت دوم نیز گفت که شالیکاران در بی

 نمی کنند ، چه برسد که کشت دوم اصال جزء تعهدات صندوق بیمه کشاورزی قرار ندارد.
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یکی دیگر از شالیکاران این بخش با بیان اینکه سرمای هفته آخر شهریور امسال سبب شد تا فرایند رشد در کشت دوباره صدمه ببیند، 
 گفت: حتی شالیزارهایی که تا پیش از موعد بیستم مرداد به عنوان موعد توصیه کارشناسی کشت شده بود دچار خسارت شد.

امین فالحی افزود: من سیزدهم مرداد نشاء کاری مجدد را در سطح یک هکتار انجام دادم اما اکنون که به مرحله برداشت رسیده 
 است، شاهد کاهش محصول هستم.

الم این که آفت کرم ساقه خوار و سرمای پائیزی فرایند رشد و خوشه دهی را کند و با مشکل مواجه کرده است، اظهار وی با اع
داشت: البته در مجموع کشت دوم شالی با خطر آفت و سرما مواجه است ، اما کشاورزان با هدف درآمد بیشتر، این خطر را می 

 پذیرند.
کشاورزان نسبت به درو شالی که به بار ننشسته و یا به علت دمای پائین آفتاب دانه سفت نشده این کشاورز گفت: اکنون بسیاری از 

 هزار تومان به عنوان دستمزد به صاحبان کمباین پرداخت کنند.۰۵۵است مردد هستند چراکه باید به ازای هر هکتار تا 
اهمیت استفاده از زمین شالیزاری ، رعایت مقوالت زیست معاون موسسه تحقیقات برنج کشور گفت: بر اساس برنامه ، با توجه به 

سطح زیر کشت دوباره برنج  ۵۲۵۲محیطی و منابع آبی با هدف خوداتکایی به تولید برنج داخلی ، می بایست به تدریج تا سال 
 هزار هکتار می رسید. ۳۵مازندران به 

ارشناسان ترویج و موسسه تحقیقات برنج همواره توصیه های فنی عبدالرحمان عرفانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان داشت: ک
در مورد خطرمحدودیت منابع آبی ،گسترش آفات و بیماری و مقوالت زیست محیطی را به کشاورزان استان گوشزد کرده و می کنند 

 شد . برابر ۴، اما امسال که با فراوانی آب مواجه شدیم سطح زیر کشت دوباره نشاء نسبت به سال پیش 
وی گفت:در چهار سال اخیر شالیکاران فقط به فکر انجام کشت دوباره با هدف درآمد بیشتر هستند ،اما غافل از اینکه اگر به توصیه 

های فنی توجه نشود،عالوه بر خطر ضرر وزیان ناشی از به بار ننشستن خوشه برنج ، به خاک های زمین های شالیزاری صدمه 
 جدی وارد می شود.

ارشناس برنج مازندران گفت که به کشاورزان اعالم شده که آفت ساقه خوار و سرمای احتمالی فصل پاییز همواره مهمترین این ک
تهدیدات کشت دوم برنج پس از موعد تعیین شده است ، چراکه هر یک از دو تهدید می تواند همه زحمت ها، هزینه ها و دسترنج های 

 کشاورزان را بر باد دهد.
 به توصیه های فنی توجه کنند  کشاورزان

رئیس اداره برنج سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز به خبرنگار ایرنا گفت: به دلیل وجود آب فراوان کشت دوباره برنج فراتر از 
 هزار هکتار رسید ، اما سرمای پائیزی شمار زیادی از شالیکاران را دچار ضرر و زیان کرده است. ۰۱پیش بینی امسال به 

ابراهیم قربان نژاد با اعالم این که کشاورزان باید توصیه های فنی کشاورزی را مورد توجه قرار بدهند، تصریح کرد: امروزه 
سازمان هواشناسی ، هواشناسی کشاورزی را به صورت تخصصی اطالع رسانی می کند و سازمان جهاد کشاورزی همواره توصیه 

 عالم می کند.های فنی را بر اساس اطالعات اقلیمی ا
وی با تاکید بر این نکته که بیستم مرداد آخرین زمان نشاء کاری اعالم شده بود اما امسال به دلیل فراوانی آب حتی در دهه اول 

درصدی خطر است و در واقع خطر سرما برای  ۰۱شهریور نشاء کاری صورت گرفته است، ادامه داد: این اشتباه فاحش و پذیرفتن 
 شاورزی که همانند کشت اول هزینه شده است، صد درصدی بوده است. این زمین های ک

های شالیزاری زیر سد البرز و در حاشیه رودخانه تالر وی ادامه داد: وجود آب فراوان سبب شد تا امسال کشت دوباره برنج در زمین
 در قائمشهر و سد شهید رجایی در کنار رودخانه تجن ساری نیز انجام شود. 

درصد برداشت کشت دوم برنج انجام شده است، بیان داشت: جهاد کشاورزی همواره توصیه  ۰۵د با اعالم این که تاکنون قربان نژا
های فنی را از طرق مختلف بین کشاورزان اطالع رسانی می کند و کسانی که به این موارد توجه کنند، به نتیجه مورد نظر می 

 رسند.
های کشاورزی استان زیر کشت اول هکتار از زمین ۳۵۵هزار و  ۴۵۲مازندران، امسال بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی 
 هزار تنی شلتوک رکورد تولید را در یک دهه اخیر زده است.۲۴۵برنج رفته بود که با تولید یک میلیون و 

 کند.درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می ۲۴مازندران با تولید متوسط یک میلیون تن برنج سفید 
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – 19/8/18تاریخ : 

 خاک کشور هزینه شدمیلیارد دالر برای بخش آب و  ۲۱

 ۵۴معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت که از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تاکنون بیش از  -ایرنا  -کرمان 
 میلیارد دالر برای بخش آب و خاک این حوزه در کشور هزینه شده است. 

هکتاری در اسالم آباد هرندی رفسنجان  ۰۰ه آبیاری تحت فشار علی مراد اکبری روز سه شنبه در آیین بهره برداری از طرح سامان
نظیر بوده و با وجود اینکه در چند سال گذشته انباشت خشکسالی بیان کرد: این هزینه کرد در بخش آب و خاک کشاورزی کشور بی

 را داشتیم اما به لحاظ میزان تولید محصوالت کشاورزی در کشور مشکل نداشتیم.
سال با خشکسالی دست و پنجه نرم می کردیم افزود: در تولید گندم خودکفا شدیم و در شکر به  ۵۱اینکه بیش از  وی با اشاره به

 آستانه خودکفایی رسیدیم.
درصد رسیدیم ادامه داد: این نتیجه  ۰۱درصد وابستگی به زیر  ۰۱اکبری با تصریح اینکه در تولید دانه های روغنی از ضریب 

 است که در کشور اتفاق افتاده است.سرمایه گذاری عظیمی 
وی با بیان اینکه در چند سال گذشته دولت برای اجرای آبیاری تحت فشار بیش از یک میلیارد دالر در کشور سرمایه گذاری کرده 

ز هزار هکتار از اراضی کشاورزی در کشور به سیستم آبیاری تحت فشار مجه ۴۵۵میلیون و  ۵حدود  ۰۴خاطرنشان کرد: تا سال 
هزار هکتار اراضی در کشور از  ۴۱۵میلیون و  ۴شده بود و در حال حاضر با توسعه اجرای طرح آبیاری تحت فشار مساحت 

 سیستم آبیاری تحت فشار برخوردار است.
میلیارد متر مکعب آب در  ۳معاون وزیر کشاورزی تصریح کرد: اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در کشور موجب صرفه جویی 

 ده است.کشور ش
هزار هکتار به دستور مقام معظم رهبری در  ۳۱۵اکبری بیان کرد: در پروژه بزرگ خوزستان و ایالم که مدرن و هوشمند سازی 

هزار هکتار آن به اتمام رسیده و خیز بسیار خوبی در استان  ۳۵۵دستورکار قرار گرفته بود که در دولت تدبیر و امید حدود 
 ه اتفاق افتاده است.خوزستان متاثر از این پروژ

هزار هکتار به سیستم های مدرن آبیاری، تجهیز نوسازی، تسطیح اراضی و سایر اقدامات مجهزشده  ۳۵۵وی خاطرنشان کرد: این 
 که در طول تاریخ چنین اتفاقی نیفتاده است.

ه تقریبا تمام شده و فاز اول به هزار هکتار در سیستان و بلوچستان داریم ک ۲۰اکبری اظهار کرد: پروژه بزرگ دیگر به مساحت 
 زودی افتتاح می شود و یکی از مدرن ترین پروژه های آب و خاک کشور است.

سال در دست اجرا  ۲هزار هکتار به مدت  ۴۴۰وی به اجرای پروژه زهکشی آب های شمال غرب کشور اشاره کرد و گفت: حدود 
 هزار هکتار آن آماده بهره برداری است. ۴۵۵بود که 

درصد عنوان وبیان کرد: میزان بهره  ۲۱درصد به  ۳۰مقام مسئول خروجی اجرای این پروژه ها را افزایش راندمان آبیاری از  این
 رسیده است. ۵.۲صدم کیلوگرم بر متر مکعب به حدود  ۰۴وری در کشور نیز از 

 هزار هکتار اراضی استان کرمان به آبیاری نوین ۰۸۱تجهیز
هزار هکتار از اراضی کشاورزی در این استان به سیستم آبیاری نوین  ۵۰۵زی استان کرمان هم گفت: رئیس سازمان جهاد کشاور

 مجهز شده اند.
طرح در بخش های مختلف کشاورزی این  ۵۳۱عباس سعیدی اظهارداشت: در سفر ریاست جمهوری به استان کرمان یکهزار و 

 استان مورد بهره برداری قرار گرفت.
هزار نفر هم اشتغالزایی  ۴میلیارد تومان به کار رفته و برای بیش از  ۱۵۵جرای این طرح ها اعتباری بالغ بر وی افزود: برای ا

 ایجاد شده است.
هزار هکتار اراضی کشاورزی به آبیاری تحت فشاز مجهز شده  ۰۳حدود  ۰۴سعیدی تصریح کرد: در استان کرمان تا قبل از سال 

 هزار هکتار افزایش پیدا کرده است. ۵۰۵به  بودند که در حال حاضر این میزان
هکتار از این  ۰۵۵هزار و  ۱هزار هکتار باغ پسته ای دارد بیش از  ۰۵رییس جهاد کشاورزی استان کرمان افزود: در رفسنجان که 

هزار هکتار  ۵۴به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده بودند که در حال حاضر این میزان به بیش از  ۰۴اراضی تا قبل از سال 
 افزایش یافته است.
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هزار میلیارد تومان برای این اجرای طرح گذاشتیم و تقریبا عمده مالکان از این تسهیالت استفاده کنند  ۰وی بیان کرد: در سال گذشته 
 و خرده مالکان نیز می توانند از این امر بهره مند شوند.

 ۰۵۵ب آب برای آبیاری یک هکتار باغ پسته مصرف می کنیم و متوسط هزار متر مکع ۰سعیدی در بحث بهره وری هم بیان کرد: 
 کیلوگرم محصول برداشت می شود در حالی که با اجرای سیستم آبیاری تحت فشار افزایش محصول نیز دور از انتظار نیست.

ارویی است که برای هزار هکتار زمین در استان کرمان زیر کشت گیاهان د ۰رئیس جهاد کشاورزی استان کرمان بیان کرد: 
 مدیریت منابع آبی استان کشاورزان می توانند از تسهیالت بهره مند شوند.

هکتار زمین پسته در روستای اسالم آباد هرندی رفسنجان اجرا شده که برای این  ۰۰وی گفت: طرح آبیاری تحت فشار در مساحت 
 میلیارد لایر هزینه شده است. ۵۰طرح 

 میلیارد لایر آن سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است. ۰میلیارد لایر آن بالعوض دولتی و  ۵۵سعیدی خاطرنشان کرد: 

 
  لینک خبر
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 تخم مرغ

 ایرنا  – 95/8/181تاریخ : 

 مرغ جلوی ضرر تولیدکنندگان را گرفتمتعادل شدن قیمت تخم

گذار کشور افزایش تقاضا در فصل پاییز را عامل اصلی متعادل شدن قیمت مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم -ایرنا  -تهران 
 های کشور دانست و گفت: با متعادل شدن نرخ این محصول از ضرر تولیدکنندگان جلوگیری شد. تخم مرغ در مرغداری

با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم تخم روز جمعه در گفت و گو « رضا ترکاشوند»
ماه  ۰های کشور تعیین شده بود، در حالی که تولیدکنندگان این محصول حدود هشت تا تومان درب مرغداری ۰۲۵مرغ هفت هزار و 

 بودند. اخیر به دلیل پایین بودن قیمت این محصول به کمتر از نرخ مصوب متضرر
تا پنج هزار و  ۰۱۵ها بین پنج هزار و وی اظهار داشت: در این مدت قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ به طور میانگین درب مرغداری

 دادند.هزار تومان ضرر می 1تا  ۱۵۵تومان بود یعنی روی هر کیلوگرم بین یک هزار و  ۰۰۵

تولید و عرضه تخم مرغ به بازار را مناسب ارزیابی کرد و گفت: در گذار کشور وضعیت مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم
 گذاری شد.تومان قیمت ۴۵۵تا هشت هزار و  ۱۵۵یک هفته اخیر هر کیلوگرم تخم مرغ به طور میانگین بین هفت هزار و 

شد زیرا و صفر مربوط میهای گذشته به گرم بودن دمای هوا و ایام محرم وی اضافه کرد: بخشی از کاهش مصرف تخم مرغ در ماه
 گیرد.هر ساله مصرف این محصول در فصل سرما روند افزایشی به خود می

درصد برشمرد و ادامه داد: با به پایان  ۳۵تا  ۴۱ترکاشوند مصرف تخم مرغ در صنعت شیرینی و شکالت و صنایع غذایی را بین 
در صنعت شیرینی، شکالت و صنایع غذایی افزایش پیدا کرده  ها، مصرف این محصولهای محرم و صفر و آغاز مهمانیرسیدن ماه

 است.
وی افزایش تقاضای مصرف، رونق صادرات و خرید حمایتی شرکت پشتیبانی امور دام کشور را در متعادل شدن قیمت تخم مرغ در 

داریم با مدیریت بازار و کشور موثر دانست و گفت: در یک هفته اخیر قیمت تخم مرغ به نرخ واقعی خود رسیده است که تالش 
 صادرات، نرخ فعلی آن را در بازار ثابت نگه داریم.

ها با ارز رسمی تومان با محاسبه تامین نهاده ۰۲۵ترکاشوند اضافه کرد: قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ با نرخ هفت هزار و 
گیرد و گاهی برای تامین تولیدکنندگان قرار نمی ها با نرخ دولتی در اختیارتومانی است در حالی که صد درصد این نهاده ۲۴۵۵

 شوند که ناچارند بخشی از نهاده مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند.ها با مشکالتی مواجه مینهاده
 هایی باالتر از ارز دولتی مصوب بین یک هزار وماه اخیر قمیت هر کیلوگرم ذرت در بازار با قیمت 1وی ادامه داد: در یک تا 

 شود.تومان خریداری می ۵۵۵تا دو هزار و  ۰۵۵
گذار براین باور است که برای تعیین قیمت تمام شده یک محصول باید واقعیت بازار را مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم

 گذاری در نظر بگیریم.مالک برای قیمت
دانست و اظهار داشت: متضرر شدن تولیدکنندگان سبب میشود تا این مقام صنفی، سود منطقی برای تولیدکنندگان را عامل رشد تولید 

 ریزی روند تولید با مخاطرات جدی مواجه شود.با کاهش جوجه
درصد دانست و افزود: قیمت تخم مرغ برای  ۴۳ها تا مصرف را حدود وی فاصله قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ از محل مرغداری

شود و ارایه این محصول با سودی بیش از این بنکداری و خرده فروشی محاسبه میمصرف کنندگان با هزینه حمل و نقل، سود 
 اجحاف به تولیدکنندگان است.

 ماه ۶تن تخم مرغ در  ۰۱۱هزار و  ۰۸صادرات 
تن تخم مرغ به کشورهای  ۱۵۵هزار و  ۵۰ماه اخیر حدود  ۰مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار همچنین گفت: در مدت 

 دهد.یه صادر شده است که این رقم در یک ماهه اخیر رونق صادرات را نشان میهمسا
 به گفته وی، پیش از خردادماه امسال صادرات تخم مرغ ممنوع بود.

های آنی برای اعمال گذاریترکاشوند، افزایش صادرات را عاملی برای خروج محصول مازاد عنوان کرد و اظهار داشت: سیاست
شود که هر ساله برخی از بازارهای صادراتی خود را از دست بدهیم که بازیابی این بازارها خود باعث میممنوعیت صادرات 

 مشکل ساز است.
ای بازار را مدیریت کنیم که قیمت فعلی ثبات پیدا کند و نگرانی وی گفت: تالش داریم با وجود صادرات و افزایش تقاضا به گونه

 جاد نشود.کنندگان این محصول ایبرای مصرف
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 ۵۰تا  ۱۵۵هزار و  ۵۰کیلوگرمی تخم مرغ برای مصرف کنندگان بین  1های اخیر قیمت هر شانه به گزارش ایرنا، در ماه

 هزارتومان بود.
شود که بخش عمده آن به مصرف داخلی و بخش مازاد آن هزارتن تخم مرغ در داخل تامین می ۰۲۵طبق آمارها ساالنه نزدیک 

 دقابلیت صادرات دار
  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 ایرنا  – 10/8/18تاریخ : 

 کشت، جدیدترین روش کارآمد پرورش سبزیجات در چین آب

ترین نوع کشاورزی آزمایشگاهی هستند های مدرنکاشت در فضای عمودی و بدون نیاز به خاک و نور آفتاب، شاخصه -ایرنا -پکن
 محیط طبیعی ببرند.  ( امیدوارند آن را از محیط کنترل شده و دقیق آزمایشگاه بهCAASکه محققان آکادمی علوم کشاورزی چین )

اند درون آب بوده و به سبزیجاتی که در طبقات متعدد چیده شده چاینا دیلی روز دوشنبه گزارش کرد در این نوع کشاورزی، ریشه
جای نور خورشید، نور آبی و قرمز به گیاه تابانده شده و دما، اکسیژن، مقدار مایع و مواد مغذی، بر اساس نیاز گیاه، بطور دقیق 

 شوند.اپایش میو
گیر شدن سریع این های باالی ساخت و گرداندن این نوع مزارع باال است و مانعی جدی بر سر راه گسترش و همهبا این حال هزینه

 آید.روش جدید به شمار می
 آل است.ای ایدهکشاورزی عمودی، برای شهرهای بزرگ و همچنین مناطق دورافتاده، گزینه

ی دیگری مانند ژاپن، کره جنوبی و برخی کشورهای اروپایی تاکنون موفق به کاشت سبزیجات در آزمایشگاه عالوه بر چین، کشورها
 اند.شده

  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبر نگاران جوان – 95/8/18تاریخ : 

هزار تومان ۲۰تن رسید/قیمت هر کیلو قارچ  ۴۰۳تولید روزانه قارچ به   
هزار تومان در بازار  ۵۳تا  ۵۴چ با نرخ تن خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو قار ۲۱۵افشار از افزایش تولید روزانه قارچ به 

شودعرضه می . 
صنعت،تجارت و کشاورزی محمد حسن افشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی  

نباشگاه خبرنگاران جوا درباره آخرین وضعیت بازار قارچ اظهار کرد: با توجه به خنک شدن هوا و کاهش تولید سبزی، تقاضا  ,

در بازار افزایش یافته است قارچ برای خرید . 
ن در بازار رسیده هزار توما ۵۳تا  ۵۴وی افزود: علی رغم شرایط مساعد تولید، قیمت کنونی هر کیلو قارچ به سبب ازدیاد تقاضا به 

 .است
های کنونی تومان رسیده که فروش با نرخ ۰۵۵هزار و  ۵۵به گفته افشار، بنابر آخرین برآوردها، قیمت تمام شده هر کیلو قارچ به 

درصدی تولیدکنندگان است ۱بیانگر حداقل سود  . 
تن  ۲۱۵در شرایط فعلی تولید روزانه قارچ به رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی از افزایش تولید قارچ خبر داد و گفت: 

های آتی میزان تولید فزونی خواهد یافترسیده، ضمن آنکه در ماه . 
تن قارچ به عراق در راه است ۴۵تعادل نسبی قیمت قارچ در بازار / صادرات روزانه  :بیشتر بخوانید  

ماه اخیر صادرات قارچ متوقف شده است، افزود: با توجه به مسائل اربعین و بسته شدن مرز، صادرات قارچ  ۴وی با بیان اینکه طی 
تن برسد ۴۵شود که صادرات ماهانه قارچ به عراق به حدود قاضا پیش بینی میمتوقف شده بود که با خنک شدن هوا و ازدیاد ت . 

ماهه نخست سال رونق چندانی نداشت، بیان کرد: این در حالی است که با رفع مشکالت  ۰افشار با اشاره به اینکه صادرات قارچ در 
هزار تن برسد ۳۵های خلیج فارس و روسیه به شود که صادرات قارچ تا پایان سال به عراق، کشورحمل و نقل پیش بینی می . 

هزار تن اعالم کرد و گفت: با توجه به خنگی هوا و اقدامات صورت گرفته در راستای  ۵۰۵وی مجموع تولید قارچ تا پایان سال را 
های قبل رشد چشمگیری داشته باشدهای آتی مصرف نسبت به سالرود که در ماهفرهنگ سازی انتظار می . 

هایی های تولید، تولیدکنندگان درخواستنجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در پایان تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینهرئیس ا
درصد سود برای تولیدکننده به  ۴۵ها قیمت تمام شده تولید با احتساب مبنی بر اصالح قیمت تمام شده داشتند که براساس آخرین برآورد

اهد رسیدتومان خو ۰۵۵هزار و  ۵۲ . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور

 خبرنگاران جوان  – 98/8/18تاریخ : 

راس رسید ۲۲۰۳سبک به  تلفات دام سنگین و  
راس دام سنگین در استان آذربایجان شرقی  ۳۵۵راس دام سبک و  ۰۱۵صبح امروز  ۵۵فتحی گفت: براساس آخرین آمار تا ساعت 

 .تلف شده اند
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش کشاورزی، اکبر فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی  به نقل از وزارت جهاد 

صبح روز  ۵۴استان آذربایجان شرقی با اشاره به خسارت وارده به بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی بر اثر زلزله تا ساعت 
راس  ۳۵۵این بین جایگاه نگهداری دام، گزارش شده که در  ۴۰۵گفت: تاکنون خسارت وارده به بیش از ( ۰۰آبان  ۵۰گذشته )جمعه 
های الزم در خصوص دفن بهداشتی آنها، در حال اند که اقدامراس دام سبک در اثر تخریب اماکن دامی تلف شده ۰۱۵دام سنگین و 

 .پیگیری و انجام است
راس دام  ۴۱۵راس دام سبک و  ۰۱۵های اولیه تاکنون وی به خسارت وارده به شهرستان میانه اشاره کرد و افزود: براساس گزارش

درصدی  ۵۵۵الی  ۲۵واحد اماکن دامی این شهرستان خسارت  ۵۰۵اند و به روستا در شهرستان میانه تلف شده ۵۰سنگین در تعداد 
 .وارد شده است

کرد و گفت:   رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی به خسارت وارده به شهرستان سراب در اثر این زلزله اشاره
خسارت وارد شده است  واحد دامی ۵۵۵راس دام سنگین در شهرستان سراب تلف شده است و به  ۱۵ام سبک و راس د ۴۵۵ . 

هزار تومان ۲۵ودی در عرضه گوشت نداریم/حداکثر قیمت هر کیلو دام زنده کمب :بیشتر بخوانید  
راس دام  ۳۵۵راس دام سبک و  ۰۱۵های جمع بندی شده تا ساعت یازده صبح امروز وی ادامه داد: در مجموع براساس گزارش

ن آالت بخش کشاورزی خسارت دیده واحد دامی و تعدادی از ادوات و ماشی ۴۰۵سنگین در استان آذربایجان شرقی تلف شده اند و 
 .است که آمار نهایی و تکمیلی متعاقب اعالم خواهد شد

به گفته این مقام مسئول، با پیگیری همکاران ما در معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی و 
های تلف شده در جریان زلزله به اب، عملیات دفن بهداشتی دامهای جهاد کشاورزی میانه و سراداره کل دامپزشکی استان و مدیریت

 .خوبی در حال انجام است
های زلزله زده رسان اداره کل دامپزشکی استان جهت دفن بهداشتی و ضدعفونی اماکن دامی در شهرستانهای خدمتوی افزود: اکیپ

 .حضور پیدا کردند
های مختلف بخش کشاورزی بر اثر های دام و زیرساختخسارات نهایی وارده به جایگاهفتحی در پایان با بیان این که آمار دقیق و 

کرد: کارشناسان تعیین خسارت و تعدادی از مدیران سازمان در مناطق زلزله زده حضور   زلزله متعاقب اعالم خواهد شد،تصریح

 .یافته اند
  لینک خبر
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 خرما

 ایرنا  – 19/8/18تاریخ : 

 میلیون دالر ارزآوری دارد ۰۰۳صارات خرما 

شود هزار تن خرما در کشور تولید می ۴۵۵معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ساالنه یک میلیون و  -ایرنا -بوشهر
 شود. میلیون دالر ارزآوری صادر می ۳۳۵هزار تن با ۳۵۰که از این میزان 

 ۴۱۳افزود: سطح زیر کشت خرما در ایران  شنبه شب در آئین افتتاح دومین نمایشگاه ملی خرما در بوشهرمحمدعلی طهماسبی سه
 هزار هکتار از این میزان بارده و مابقی نهال است.  ۵۴۳هزار هکتار است که 

وی بیان کرد: کشت و کار خرما در دنیا محدود است و مانند دیگر محصوالت از جمله سیب، زردآلو، آلبالو و پرتقال نسبت بلکه یک 
 آوری خرما وجود دارد.ملکمربند جغرافیایی محدودی برای ع

هزار هکتار سطح زیر کشت ساالنه هشت میلیون  ۳۵۵کشور خرما خیز با یک میلیون و  ۳۰طهماسبی یادآورشد: در زمان حاضر 
هزار تن در چرخه صادرات و مابقی بعنوان مصرف داخلی و صنایع  ۴۵۵کنند و از این میزان یک میلیون و تن محصول تولید می

 شود.ه میفرآوری استفاد
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایران جزو کشورهای مهم تولیدکننده خرما در تنوع و رقم با کیفیت است و استان 

هزار تن خرما در پنخ ماه  ۵۰هزار تن محصول و صادرات  ۵۰۵هکتار سطح زیر کشت و تولید  ۱۵۵هزا رو ۳۲بوشهر با داشتن 
 ی پیشرو در تولید این محصول است.هانخست امسال از استان

تواند اقتصاد یک کشور را به خوبی نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه بوشهر گفت: خرما بعنوان یک کاالی استراتژیک می
 مدیریت کند.

 ماندگاری باال و هللا غالمعلی صفایی بوشهری افزود: خرما در بین محصوالت کشاورزی یکی از محدود کاالهایی است که قدرتآیت
 تبدیل به محصوالت دیگر را دارد.

وی بیان کرد: تولید، نگهداری ،برداشت، عرضه مناسب و تبدیل به واسطه صنایع تبدیلی، توزیع و بازاریابی مراحل مختلف اقتصاد 
 خرماست که باید براساس دانش و فناوری نوین باشد.

ها د اقتصاد و تولید ناخالص ملی یک کشور را رشد دهد به همین دلیل نمایشگاهتوانصفایی بوشهری گفت: این کاالی استراتژیک می
 نقش مهمی در منظومه خرما دارند.

های فکری در بخش خرما برگزار شود و از حالت سنتی کنم از تولید تا توزیع وبازاریابی، میزگردها و کرسیوی افزود: پیشنهاد می
 به سمت دانش بنیان حرکت کنیم.

 های نوین و صنایع بهره برداری خرما تاکید کرد.رورت تغییر شیوه آبیاری نخیالت و ایجاد تحول در استفاده از سیستموی برض
شود به همین دلیل ایجاد شهرک خرما و صنایع وابسته و صفایی بوشهری گفت: کشاورزی استان بوشهر با خرما شناخته می

 عنوان ترمینال فروش خرما به شکل الکترونیک و فیزیکی ضروری است.بنیان در این عرصه در بوشهر بهای دانششرکت
 آبانماه در محل نمایشگاه بین المللی بوشهر برپاست. 11نمایشگاه خرما تا 

  لینک خبر
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 خرما 
 ایرنا  – 91/8/18تاریخ : 

 شناسایی بازار جهانی برای صادرات خرما ضروری است

با هدف رونق یافتن صادرات محصول خرما باید ذائقه بازار  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: -ایرنا -بوشهر
 دنیا نسبت به رقم پرمصرف این میوه بررسی و شناسایی شود. 

شب در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر افزود: چنانچه این گام مهم برداشته محمد باقر سعادت شنبه
 باغداران کشور و این استان وجود نخواهد داشت.ای برای فروش محصول خرمای شود، دغدغه

های ذیربط تالش شود با متقاعد کردن سیستم دولتی نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: باید با همکاری دستگاه
باالیی که این محصول دارد  ها قرار گیرد و یا اینکه با توجه به خاصیت غذایی بسیارها و وزارتخانهخرما در سبد غذایی پادگان

 های وارداتی شود.جایگزین میوه
های مختلف ضروری است و وزارت جهاد کشاورزی، صدا و سیما و وزارت سعادت ادامه داد: افزایش کیفیت خرما در بخش

از این  شتستانبهداشت و درمان برای برطرف کردن تبلغیات منفی کاذب علیه خرمای رقم کبکاب که بیشترین محصول شهرستان د
 واریته است، پای کار بیایند.

سعادت به برگزاری جشنواره خرما در استان بوشهر اشاره کرد و اظهارداشت: در مدت زمان برگزاری جشنواره خرما در استان 
فراهم  کنیم زمینه حضور اعضای کمیسیون کشاورزی در بوشهرشود، تالش میآبان ماه جاری برگزار می ۴۲تا  ۴۵بوشهر که از 

 شود.
بندی کنند تا در حضور کمیسیون کشاورزی مورد بررسی قرار داران مشکالت خود را جمعوی گفت: در این ارتباط انتظار است نخل

 گیرد.
 کند.هزار تن خرما تولید می ۵۰۵میلیون اصله نخل ساالنه بیش از  ۰استان بوشهر با 

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرگزاری فارس – 91/8/18تاریخ : 

 میلیون تن اعالم شد 8خرید قطعی تضمینی گندم 

میلیون تن اعالم کرد و گفت که از نظر  8قائم مقام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خرید قطعی تضمینی گندم را 

 وی بخشی از گندم در انبارهای کشاورزان مانده است. 

مقام معاونت توسعه بازرگانی و صنایع نژاد قائممهدی کاظم خبرگزاری فارس،خبرنگار اقتصادی به گزارش 
های تجاری بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اوراسیا در فرصت کشاورزی امروز در حاشیه همایش آشنایی با

میلیون تن عنوان کرد و گفت: این  8پاسخ به سوال خبرنگار فارس میزان خرید تضمینی گندم را در سال جاری 

ها در انبارهای کشاورزان موجود است و میزان خرید به مفهوم کل گندم کشور نیست، زیرا بخش زیادی از گندم
 اند.ه مراکز خرید تحویل ندادههنوز ب

 میلیون تن عنوان کرد. 90وی همچنین کل تولید گندم کشور را بیش از 

به گزارش فارس، حدود یک ماه پیش تیمی وضعیت تولید گندم کشور را بررسی کرد و تصمیم گرفت دو تا سه 
رزان است یا همه آن به مراکز میلیون تن گندم وارد کشور کند. هنوز در این باره که آیا گندم در دست کشاو

 اند، شک و تردیدهایی وجود دارد.شده خرید تحویل داده
ها شود از آنجایی که کشاورزان انبار مجهز ندارند و همچنین اکثر کشاورزان نیازمند پول این گندمگفته می

 ها در انبار کشاورزان باشد، بسیار کم است.هستند، امکان اینکه گندم
نژاد اعالم کرد: تا دو میلیارد دالر امکان افزایش ظرفیت صادراتی به کشورهای اوراسیا تا سه مدر ادامه کاظ

 شود.میلیون دالر آن استفاده می 160سال آینده وجود دارد، در حالی که اکنون تنها از 

ها طی ن ذرتای وارد کشور نشده است و ایهای آلوده گفت: هیچ ذرت آلودهنژاد در ادامه در مورد ذرتکاظم
چند سال وارد کشور شده و همه آنها متعلق به بخش خصوصی است و به هیچ عنوان اجازه ترخیص برای آنها 

 داده نخواهد شد.

میلیون تن گندم هم از کشاورزان  126میلیون تن گندم تولید شده و  9321بر اساس آمار رسمی سال گذشته 

 خریداری شد.
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات
 خبرگزاری فارس -98/8/18تاریخ : 

 میلیون تن خرید تضمینی انجام شد 737میلیون تن گندم تولید و  4231سال گذشته 

 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد.  126میلیون تن گندم تولید شده که از این میزان  9321براساس آمار رسمی، سال گذشته 

گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وضعیت تولید و خرید تضمینی گندم در کشور در آمارهای به 
 رسمی کشور اعالم شد.

میلیون تن گندم تولید شده که  9321، بالغ بر 15براین اساس طبق آمارهای سازمان برنامه و بودجه، از عملکرد 

 است. میلیون تن گندم خریداری شده 126از این میزان حدود 

های اخیر با جدیت پروژه ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید گندم به عنوان یک محصول استراتژیک در سال
 توسط وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شده است.

میلیون تن  126به  128از  15تا  11های با توجه به عملکرد پروژه، میزان خرید تضمینی گندم در فاصله سال

 زایش یافته است.تقریبا دو برابر اف
  لینک خبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13980818000437/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-34-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-95-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 سوم آباناهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 

 

 خشکسالی
 خبرگزاری فارس – 19/8/18تاریخ : 

 امروز مسؤول احیای آن شده است کسی که مسؤول از بین رفتن دریاچه ارومیه بود

توان استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: الگوی سیاستی خاصی برای مقابله با بحران آب نداریم؛ مسأله به آن اندازه بحرانی نیست و می
 گذاری است. آن را مدیریت کرد و مشکل اصلی ما در سیاست
با حضور « ها و چشم انداز کشاورزی و امنیت غذایینشستی با عنوان چالش» به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

صادق خلیلیان وزیر سابق جهاد کشاورزی و دو نفر از اساتید دانشگاه تربیت مدرس سید حبیب موسوی و حامد نجفی علمدارلو در 
 خبرگزاری فارس برگزار شد. 

ت، موضوعات مهم اقتصاد کالن کشور، بخش کشاورزی، امنیت غذایی و برخی مسائل سیاسی مورد بررسی قرار در این نشس
ها بسیار تاثیر گذار است. سلطه گران سیاسی گرفت. امروزه امنیت غذایی فراتر از بحث تامین غذا است و در مناسبات سیاسی دولت

 کنند.ر استفاده میهای دیگاز دو ابزار غذا و آب برای فشار بر دولت
 در این نشست حامد نجفی علمدارلو در حوزه آب به سواالت فارس پاسخ داد

ه در شود، جنابعالی کفارس:آقای دکتر نجفی کمبود آب به عنوان بزرگترین عامل محدود کننده توسعه در بخش کشاورزی محسوب می
 آبی کشور تجویز می کنید؟ ای برای مقابله با کم این حوزه مطالعاتی داشته اید چه نسخه

زا است. مثال توسعه افقی در های آن بحرانگذارینجفی: بحث آب در کشور ما بیش از اینکه بحران آفرین باشد نوع سیاست
و نیم میلیون هکتار است. بنابراین گفته  95در کشور نداشتیم. سطح زیر کشت ما از همان سال تاکنون  9363کشاورزی از سال 

اسفند  91زا بوده است. مثال در ها بحرانبرد، صحیح نیست. اما سیاست گذاریکشاورزی منابع کشور ما را از بین می شود کهمی

ای داشت که کشت محصول برنج به غیر از مازندران و گیالن ممنوع باشد. اما همین چند روز پیش معاون وزیر دولت مصوبه 15

درصد سطح زیر کشت برنج اضافه شده که این  10ایم و نسبت به متوسط سه سال اخیر دهاعالم کرد که ما در تولید برنج خودکفا ش

 در حقیقت مشکل سیاست گذاری کشور است.
ح کنید. این افزایش سطیعنی تمام توان و انرژی را صرف کردید و سیاستی را تصویب کردید و اکنون برخالف آن سیاست عمل می

زندران و گیالن انجام شده در صورتی که برخالف مصوبه است زیرا قرار بود کشت برنج در های خارج از مازیر کشت در استان
 های گیالن و مازندران انجام نشود. غیر استان

های جنوبی به دالیل سیل اخیر بوده که چون به طور طبیعی غرقاب شده بود مسئولین پیشنهاد کردند فارس: احتماال کشت در استان
 ودکشت برنج انجام ش

دهد که یک استراتژی مشخصی در کشور وجود ندارد و چیزی را که مصوبه نجفی: به هر حال سیاست اشتباه است. این نشان می
گفتند ما به جای واردات محصول برویم بذرهای با دهند. یا مثال زمانی میهیأت وزیران هم گرفته شده بالفاصله نقیض آن را انجام می

قات شود در حالی که اگر ما اجازه دهیم تحقیافتد اما این بار وابستگی شدیدتر میرفته وارد کنیم. این اتفاق میفناوری باال و الین پیش
گیریم. در حال حاضر صد در صد جوجه گوشتی ما در کشور انجام شود و این تحقیقات به مزرعه منتقل شود نتیجه بهتری می

 وارداتی است واز الین راس و کاپ است.
 سیاست خاصی برای مقابله با بحران آب نداریم*الگوی 

خوابد. این به نداشتن استراتژی این دو تا شرکت به هر دلیلی امروز تصمیم بگیرند که الین به ما ندهند کل مرغداری کشور می
کنیم. در مورد آب هم این طور است ما واقعا یک الگوی سیاست خاصی برای مقابله با گردد که ما انتقاد به این نحو مدیریت میبرمی

 تواند مفید باشد. های متراکم و ورود فناوری نوین و دانش بنیان میلبته کشتبحران آب نداریم. که ا
های اجتماعی گویند کشور خشک شده و دچار شورشکنند. مثال میهای غلط اتخاذ میدر برخی مواقع هم اغراق کرده و سیاست

کند. بنابراین مسئله به اد غذایی خود را تولید میبحران آب دارد همچنان به خوبی مو 83گویند از سال شود اما این کشور که میمی

 توان آن را مدیریت کرد و مشکل اصلی ما در سیاست گذاری است.آن اندازه بحران نیست و می
 * فردی که مسئول از بین رفتن دریاچه ارومیه بود مسئول احیای آن شده است

آبی در این منطقه نبود و جالب است که همین آدم که ی مقابله با بیشروع شد. یعنی استراتژ 51مثال بحران دریاچه ارومیه از سال 

شود. اگر این دو سه بارندگی مسئول از بین رفتن دریاچه ارومیه است اکنون مسئول ستاد دریاچه ارومیه و محیط زیست معرفی می
 یافت.حقق نمی کنند نیز تاخیر نبود ادعایی که درباره باال رفتن تراز آب دریاچه ارومیه مطرح می
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عملکرد تولید پنبه ایران  9159شود که آب را هدر دهیم. مثال در سال ما سطح عملکرد محصوالت مان هم پایین است و این باعث می

کنند. و اگر روی اینها کار شود نیاز نیست که سطح زیر کشت درصد بیشتر از ما تولید می 991و ترکیه یکی بود اما اکنون تولید آنها 

 افزایش دهیم. ما از صادر کننده پنبه به وارد کننده پنبه تبدیل شدیم.  را
سال آینده تامین امنیت غذایی دنیا تنها بر تکیه بر تحقیقات امکانپذیر خواهد شد درباره مقابله با کم  10فارس: بر اساس اعالم فائو طی 

 آبی هم همینطور است چرا کار تحقیقاتی از تولید عقب مانده است؟
ها از جوجه و بذر گرفته تا تخم  جفی: زمانی که برنامه دولت به جای انجام کارهای تحقیقاتی اساسی حمایت از واردات انواع نهادهن

 آال است بنابراین طبیعی است تحقیقات در کشور جایی نخواهد داشت.ماهی قزل
  لینک خبر
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 دانه های روغنی
 ایرنا  – 91/8/18تاریخ : 

 حتی یک کیلوگرم ذرت آلوده ترخیص و وارد کشور نشده است

ارد خیص و وقائم مقام معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تاکنون حتی یک کیلوگرم ذرت آلوده تر -ایرنا -تهران 
 کشور نشده و نخواهد شد. 

های تجاری بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز یکشنبه در حاشیه همایش آشنایی با فرصت« مهدی کاظم نژاد»
 در جمع خبرنگاران افزود: ذرت آلوده موجود در گمرک به دلیل نداشتن استانداردهای الزم اجازه ترخیص نگرفته است.

های وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی کاالیی که استانداردهای اولیه را نداشته باشد، وارد کشور اظهارداشت: با وجود نظارتوی 
 شود.نمی

های آلوده متعلق به بخش خصوصی است و ربطی به قائم مقام معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ذرت
 دولت ندارد .

 مت برای آزادسازی صادرات شلتوک موافقت وزارت ص
قائم مقام معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره آزادسازی صادرات شلتوک گفت: وزارت جهاد کشاورزی به طور 

 قطع با آزادسازی صادرات هر کاالیی موافق است اما با توجه به شرایط بازار تصمیم صادرات با دولت است.
شنهاد آزادسازی صادرات شلتوک را وزارت جهاد کشاورزی داده است، افزود: صادرات شلتوک از نگاه وزارت وی با بیان اینکه پی

 جهاد کشاوررزی بالمانع است.
قائم مقام معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با آزادسازی صادرات شلتوک 

 ات اجرایی مقررات گمرکی با وزارت صنعت است که باید انجام شود و ما فقط پیشنهاد دهنده هستیم.موافقت کرده است اما عملی
 گندمی جهت مصرف داخلی وارد نشده است

کاظم نژاد آمار گمرک در خصوص واردات گندم مصرف داخل را رد کرد و گفت: در سال زراعی گذشته حدود هشت میلیون تن 
است اما این بدان معنا نیست که تولید گندم کشور به این میزان بوده است زیرا بخشی از گندم توسط گندم توسط دولت خریداری شده 

دولت خریداری می شود و بخشی به خود مصرفی کشاورزان، خرید توسط کارخانجات و صنف و صنعت و بخشی به منظور باال 
 رفتن نرخ انبار شده است.

 میلیون تن گندم در کشور تولید شده است. 90عی گذشته بیش از به گفته وی، آنچه مشخص است، در سال زرا

قائم مقام معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: اما به دلیل مسائل زیربنایی و امنیتی دولت ممکن است بخشی از 
 وارد نشده است. ذخایر راهبردی خود را از محل واردات تامین کند اما تاکنون گندمی جهت مصرف داخلی به کشور

کاظم نژاد تصریح کرد: طبق آمارها آنچه که به عنوان واردات گندم موجود است، گندم ورود موقت است که به دلیل باال بودن ظرفیت 
 کارخانه های آردسازی این پتانسیلی است که باید از آن بهره ببریم.

، ادامه داد: طبق مقررات گمرکی ورود موقت گندم موجب وی با تاکید براینکه واردات موقت گندم تهدیدی برای تولید نیست
اشتغالزایی، ارزش افزوده و صادرات می شود که موافقت نامه اوراسیا می تواند در افزایش ظرفیت صادراتی ایران در زمینه عبور 

 شته باشد.موقت، ترانزیت و سواپ گندم اثرگذار باشد که باید بخش خصوصی از این ظرفیت حداکثر استفاده را دا
 واردات برنج امسال به میزان مدت مشابه سال گذشته است

درصد دانه های روغنی آمار گمرک گفت: حجم واردات برنج همانند  105درصدی واردات برنج و  995کاظم نژاد درباره رشد 

 مشابه سال گذشته است و حتی در یک مقطع زمانی ممنوعیت واردات داشتیم.
یزان واردات، بخشی توسط بخش خصوصی و بخشی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران برای حفظ ذخایر وی اضافه کرد: از این م

 راهبردی است که به واسطه مسائل امنیتی در شرایط خاص به بازار عرضه می شود.
 حجم صادرات ایران به اوراسیا به دو میلیارد دالر می رسد

اورزی با بیان اینکه میزان صادرات محصوالت کشاورزی نسبت به مدت مشابه قائم مقام معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کش
رشد قابل توجه داشته است، گفت: بازار اتحادیه اوراسیا ظرفیتی است که می تواند حداقل طی مدت سه سال آینده حجم صادرات به دو 

 میلیارد دالر برسد.
تحادیه اقتصادی اوراسیا با هدف ایجاد فضای واحد اقتصادی توسعه همایش آشنایی با فرصت های تجاری بخش کشاورزی ایران و ا

 بازارهای مشترک و دستیابی به حرکت آزاد امروز )یکشنبه( در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
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هیل روابط گذاری و تسهای سرمایههای تجاری و ترجیحی، فرصتترویج رقابت سالم در بازار مشترک، امکان استفاده از تعرفه
های تعرفه برای صادرکنندگان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، رقابت اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تخفیف

ن جنوب از دیگر اهداف ای -پذیری کاالهای ایران و ایجاد اشتغال، تقویت نقش برجسته ایران در کریدور بین المللی حمل و نقل شمال 
 همایش است.

آغاز و در هفت دور  ۰۲مذاکرات موافقتنامه موقت تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دی ماه سال 
 برای کسب توافق انجام شد. 

 ۰۰تیرماه  ۵۰توسط رییس مجلس شورای اسالمی به دولت ابالغ شد و رییس جمهوری آن را  ۰۰تیرماه  ۵۱موافقت نامه مذکور 
 ا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ کرد. برای اجر

با خاتمه سه سال عضویت موقت در تشکیل منطقه آزاد تجاری اوراسیا زمینه الزم برای عضویت ایران در این اتحادیه فراهم 
 شود.می

  لینک خبر
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 دانه های روغنی 
 ایرنا – 98/8/18تاریخ : 

 سمنان ظرفیت تولید کینوا به عنوان جایگزین برنج را دارد

سال آینده جهان به سمت مصرف کینوا  ۴استان سمنان با بیان اینکه تا  رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی -ایرنا -سمنان
 رود، گفت: استان ظرفیت تولید کینوا و تامین نیاز کشور را دارد. می به جای برنج پیش

ای که دهالعافوقها به دلیل خواص های آند در بولیوی، شیلی و پرو است و اینکاها در آمریکای جنوبی به این دانهگیاه کینوا بومی کوه
هایی چون برنج تر از دانهتر و خوش هضماند. قدمتی پنج هزار ساله دارد و بسیار سبکداده« های خوراکیدانه مادر همه»دارند لقب 

، پتاسیم و دیگر مواد معدنی مانند آهن است.کینوا سرشار از مواد ۴است و منبع غنی پروتئین، منیزیم، فیبر، فسفر، ویتامین ب 
 پروتئینی است ولی مقدار کالری خیلی کمی دارد. 

بر است و با توجه به شرایط آبی کشور، حسین اعتمادی که روز شنبه با ایرنا گفت و گو می کرد، ابراز داشت: برنج یک محصول آب
 ناپذیر است.تناببر و دارای پروتئین باال به عنوان جایگزین کشت برنج اقدامی اجآبکشت گیاه کینوا به عنوان محصول کم

 وی ادامه داد: استان سمنان به دلیل شرایط آب و هوایی و اقلیمی، ظرفیت تولید کینوا در وسعت زیاد برای تامین نیاز کشور را دارد.
هکتاری در  ۴.۱رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان تصریح کرد: کشت آزمایشی گیاه کینوا در زمین 

 گاه تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی سمنان انجام شد و نتیجه کشت مطلوب بود.ایست
ارزشمند است و برداشت دستی نیز دارای  وی خاطرنشان کرد: نبود کمباین خاص برداشت کینوا، مشکل اصلی در کشت این گیاه

م در تولید انبوه این محصول راهبردی داشته تواند نقشی مههزینه باالیی است و در صورت تامین کمباین خاص برداشت، سمنان می
 باشد.

رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان بیان کرد: گیاه کینوا به دلیل پروتئین باال به عنوان خاویار گیاهی شناخته 
 شود.می

ارد که از آن جمله می توان به مقاومت و نیز معروف و شناخته شده است مزایای فراوانی د« خاویار گیاهی»دانه کینوا که به عنوان 
 بهره وری مناسب در خاک و آب شور، دوره برداشت کوتاه و همچنین نیاز به آب کمتر نسبت به محصوالتی مثل برنج اشاره کرد.

بخ نند غالت طشود اما غالت نیست بلکه تشابه زیادی با غالت دارد و ماگیاه کینوا شبیه به غالت است و مانند آن پخته و مصرف می
می شود. این گیاه عضو خانواده چغندر و اسفناج است و به خاطر رشد خوب در بدترین و دشوارترین شرایط آب و هوایی مشهور 

 تواند کاشته شود.است و برای بیابان زدایی می
نوبت بهار و تابستان قابلیت کشت  ۴هزار لایر عرضه می شود و این دانه شبه غله در  ۰۵۵هر کیلو دانه کینوا در بازار آزاد بیش از 

 دارد.
 لینک خبر
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 دانه های روغنی 
 خبرگزاری فارس – 10/8/18تاریخ : 

 اموال تملیکی استها در اختیار از سازمان استاندارد/ ذرت« آلوده ذرت»شکایت واردکنندگان 

های آلوده در اختیار سازمان اموال تملیکی است، گفت: با وجود شکایت بخش معاون سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه ذرت
 ها وارد کشور نشده است. ای از این ذرتهای آلوده کوتاه نیامدیم و ذرهخصوصی به دیوان عدالت اداری، در بحث ذرت

های ذرت آلوده اظهار داشت: یک به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت محمولهمسلم بیات در پاسخ 
از هندوستان وارد کشور شد که ما آن را آزمایش کردیم و همان زمان به گمرک اعالم کردیم  11هزار تنی ذرت در سال  10محموله 

 که با استاندارد ملی مطابقت ندارد.
ها را بر اساس اند، افزود: ما تمام این محمولههای وارداتی به عنوان خوراک دام به کشور وارد شدهوی با بیان اینکه تمام محموله

 خوراک انسانی مورد ارزیابی قرار دادیم و حساسیت بیشتری را اعمال کردیم. 
د کرد که آن محموله نیز به صورت کلی از طرف هزار تن ذرت به کشور وار 51نیز یک شرکت  16بیات ادامه داد: در سال 

های ذرت سازمان استاندارد مردود اعالم شد و این موضوع را به گمرک اطالع دادیم تا کاال مرجوع شود. به این ترتیب وزن محموله
 هزار تن رسید. 11غیراستاندارد تا آن زمان به 

ور وارد شدند که گواهی آزمون قبولی داشتند ولی ما به عنوان سازمان هایی به کشوی ادامه داد: بعد از این اتفاق نیز محموله
 هایی در مورد مواد غذایی فله داریم.استاندارد نگرانی

 شودگیری از ذرت چطور انجام می* نمونه
است در حالی های ذرت وارداتی به شکل میوه ذرت )بالل( کنند محمولهمعاون سازمان ملی استاندارد توضیح داد: برخی تصور می

های انجام شده بخشی از ذرتها مورد قبول قرار گرفت و بخشی نیز در آزمون رد شدند برداریکه به شکل دانه شده هستند. در نمونه
کنیم که از هر تنی تقسیم می 600های خواهیم ذرت به شکل دانه شده را مورد آزمایش قرار دهیم محموله را به بخشاما وقتی ما می

سازی کنیم و نمونهشود، آن را آسیاب میکیلو می 96تا  90گیرد که حدود برداری به شکل دوار صورت مینمونه 960تا  900بخش 

 شود. و تست می
 915هزار تن تا  11شود در واقع حد فاصل شوند، آنچه که رد میوی افزود: در این آزمون برخی موارد قبول و برخی نیز رد می

 های آلوده به تدریج به گمرک کشور وارد شده است.شود یعنی این ذرته به عنوان آلوده شناخته میهزار تن ذرتی است ک
 * واردکنندگان ذرت آلوده شکایت کردند

اند که سازمان استاندارد جلوی های آلوده به دیوان عدالت اداری شکایت کردهوی با بیان اینکه بخش خصوصی واردکننده ذرت
گرفته است، گفت: این در حالی است که ما در این بخش مدعی هستیم که چرا وقتی سازمان استاندارد کاالیی را  واردات کاالی ما را

 غیراستاندارد اعالم کرده، باز هم آن کاال در گمرک نگه داشته شده است.
یل ر موارد استفاده کنیم اما به دلها را بابت تولید چسب، الکل و یا سایبیات تصریح کرد: برخی اعالم کردند که قصد داریم این ذرت

 ها را نپذیرفت.کدام از این توصیهها از گمرک امکان ردیابی آنها وجود نداشت، سازمان استاندارد هیچاینکه بعد از خروج ذرت
 * اجازه ندادیم ذرت آلوده وارد کشور شود

ها صورت گرفت و بیش از چندین هزار آزمون روی لههای مجددی بر روی این محمووی ادامه داد: به دستور برخی مقامات، آزمون
 بود و معتقدیم که این کاالها مردود هستند.  16و  11ها انجام شد ولی حرف ما همان حرف سال نمونه

های آلوده کوتاه ای در بحث ذرتگویم که با وجود تهدیداتی که شدیم، ذرهمعاون سازمان ملی استاندارد تأکید کرد: با شجاعت می
 ها مرجوع شوند.ایم حاال هم دستور رئیس جمهور این است که این ذرتنیامده

های انجام شده بر روی محصوالت توسط وزارت بهداشت های آلوده وارد کشور نشده است و طبق آزمونای از ذرتوی افزود: ذره
 نیز مطلقاً ردی از وجود ذرت آلوده نبوده است.

ها به کشورهای دیگر نیز از لحاظ تا حاال کپک زده است، گفت: صادر کردن این ذرت 11ده از سال های مانبیات با بیان اینکه ذرت

 اخالقی درست نیست. 
 گیرد.شود که توسط سازمان استاندارد مورد ارزیابی قرار میمیلیون تن ذرت به کشور وارد می 5تا  5وی افزود: ساالنه 

ها را تعیین تکلیف در اختیار سازمان اموال تملیکی است که این سازمان باید محموله های آلودهبه گفته بیات، در حال حاضر ذرت
 کند.

  لینک خبر
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 وغنر

 خبرگزاری فارس  – 91/8/18تاریخ : 

 «روغن پالم»میلیارددالری  76بحران قتل دو فعال محیط زیست برای صنعت 

 ها به این صنعت معطوف شود. قتل دو فعال محیط زیست مخالف تولید روغن پالم در اندونزی باعث شده است که نگاه
که گردش  ن باورند، فعاالن حقوق بشر و محیط زیست بر ایرویترزالملل خبرگزاری فارس به نقل از ه گزارش خبرنگار اقتصاد بینب

 شود.میلیارد دالری روغن پالم در جهان به نقض قوانین محیط زیست و حقوق بشر گسترده منجر می 50ساالنه 

ترین روغن خوراکی جهان است و در تولید مارگارین گرفته تا بیسکوئیت و صابون از این روغن استفاده روغن پالم پر استفاده
 شود.می

 کنند.صد از روغن پالم جهان را تولید میدر 86اندونزی و مالزی 

 روز پیش دو فعال محیط زیست در نزدیکی یک مزرعه پرورش پالم در شمال سوماترا به قتل رسیدند. 90حدود 

های گویند این دو نفر قبال خبرنگارانی بودند که در زمینه مخالفت با شرکتفعاالن محیط زیست و اصحاب رسانه در این کشور می
 کردند.الم فعالیت میروغن پ

هزار دالر به آنها  3پلیس هم مدیر یک شرکت تولید پالم را دستگیر کرده و اعالم کرده است وی با اجیر کردن چند نفر و پرداخت 

 قتل دو خبرنگار مذکور را رقم زده است.
های قوانین حقوق بشری توسط شرکتدانا پریما، رئیس یک موسسه دفاع از حقوق بشر، معتقد است این اقدام شبهات درباره نقض 

 کند.روغن پالم در اندونزی را تقویت می
 ها و تبدیل کردن آن به مزارع پالم است.های تولید کننده روغن پالم از بین بردن جنگلیکی از اقدامات غیرقانونی شرکت

 
  لینک خبر
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 عفرانز

 ایرنا  – 19/8/18تاریخ : 

 قیمت این محصول استعرضه زعفران در بورس گامی مهم در شفافیت 

مدیرعامل بورس کاالی ایران عرضه زعفران در بورس را گامی مهم در شفافیت قیمت تمام شده این محصول  -ایرنا -تربت حیدریه
دانست و گفت: با اقدام های صورت گرفته، به مرور شاهد فراهم شدن همه زیرساخت ها برای تعیین مرجعیت قیمت زعفران ایران 

 ک ابزارهای مالی بورس کاال خواهیم بود. در دنیا به کم
حامد سلطانی نژاد روز سه شنبه در آیین افتتاح کارخانه نوآفرینی زنجیره ارزش زعفران و انبار سپرده کاالیی بورس زعفران در 

عی و قیمت واقتربت حیدریه افزود: اکنون یک گام دیگر به تحقق آرزوی دیرینه زعفران کاران کشور یعنی امکان فروش آسان، با 
 بدون واسطه زعفران نزدیک شده ایم.

وی ادامه داد: از مهمترین راهبردهای بورس کاال در حوزه کشاورزی، اوراق بهادار سازی و توسعه ابزارهای مشتقه، ایجاد و به 
کاالهای منتخب برای  کارگیری ابزارهای تامین مالی متنوع و متناسب با نیاز مشتریان و همچنین گسترش اندازه و عمق بازار در

 مرجعیت کشف قیمت بازار، ابزار مالی گواهی سپرده کاالیی، قراردادهای مشتقه و صندوق های کاالیی است.
مدیرعامل بورس کاالی ایران، ایجاد امکان تامین مالی سریع و با هزینه کمتر از طریق قراردادهای سلف، سلف استاندارد و گواهی 

ر از طریق پذیرش انبارها، قراردادهای با سررسیدهای جدید برای کشف نرخ منصفانه و واقعی و در سپرده کاالیی، توسعه بازا
نهایت ایجاد ارتباط برای شناسایی نیازها و ارایه راهکار متناسب با آن را از راهبردهایی عنوان کرد که در بورس کاال برای 

 محصوالت کشاورزی در نظر گرفته شده است.
اشاره به رویکردهای بورس کاالی ایران در حوزه محصوالت کشاورزی گفت: معرفی ابزارهای مالی متنوع متناسب سلطانی نژاد با 

با نیاز فعاالن بازار برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمتی و تامین مالی، ایجاد بستر الزم برای اجرای سیاست های حمایتی 
ها و کاهش نابرابری اطالعات الع رسانی عمومی در خصوص معامالت، قیمتبخش کشاورزی از مجرای بورس کاالی ایران و اط

 را از رویکردهای اصلی در این حوزه دانست.
وی افزود: از اقدامات بورس در حوزه معامالت گواهی سپرده کاالیی محصوالت کشاورزی می توان به مواردی همچون راه اندازی 

و راه اندازی گواهی سپرده کاالیی  ۰۰ه اندازی گواهی سپرده کاالیی پسته در سال ، را۰۱گواهی سپرده کاالیی زعفران در سال 
 اشاره کرد. ۰۰زیره سبز در سال 

وی ادامه داد: در حوزه معامالت گواهی سپرده کاالیی زعفران تعداد پنج انبار در شهرستان های مشهد و تربت حیدریه با ظرفیت 
الی ایران پذیرش شد و میزان موجودی آنها هم اکنون بیش از پنج تن محصول استاندارد تن از این محصول در بورس کا ۴۰بیش از 

 بوده است.
کیلوگرم رسید و در سال  ۴۱۴به بیش از یک تن و  ۰۰مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت: معامالت گواهی سپرده زعفران در سال 

 ۴۲آبان ماه امسال هم بیش از  ۵۰یلوگرم افزایش یافت و تا تاریخ ک ۰۰۰تن و  ۴۰گذشته نیز با رشد قابل توجهی به رقمی بیش از 
کیلوگرم زعفران از این طریق معامله شده است که انتظار می رود این رقم تا پایان سال رکورد جدیدی را در این حوزه به  ۱۰۰تن و 

 ثبت برساند.
ران روز سه شنبه با حضور مدیرعامل بورس کاالی کارخانه نوآفرینی زنجیره ارزش زعفران و انبار سپرده کاالی بورس زعف

 ایران، فرماندار و شماری از مسووالن استانی و شهرستان تربت حیدریه در این شهر افتتاح شد.
هکتار آن به تربت  ۰۰۱هزار هکتار اراضی زیرکشت زعفران خراسان رضوی، هشت هزار و  ۰۵هم اکنون از مجموع نزدیک به 

میانگین تولید زعفران در این شهرستان چهار کیلوگرم در هر هکتار و در مجموع میزان تولید زعفران در  حیدریه اختصاص دارد و
 تن است. ۳۰تربت حیدریه در سال حدود 

روز مشغول کار هستند و از این رهگذر در  -نفر ۴۴۵همچنین در حال حاضر به ازای هر هکتار زمین زعفران در تربت حیدریه 
 ر اشتغال مستقیم و دو تا سه برابر این رقم، اشتغال غیرمستقیم به دست می آید.هزار نف ۰۵مجموع 

 کیلومتری جنوب مشهد واقع است. ۵۱۵هزار نفری تربت حیدریه در  ۴۴۱شهرستان 
  لینک خبر
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 زعفران 
 ایرنا  – 91/8/18تاریخ : 

 شوددرصد زعفران جهان در ایران تولید می ۰۳

ن درصد تولید و سطح زیرکشت زعفرا ۰۵معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بیش از  -ایرنا -تهران 
 جهان متعلق به ایران است. 

با بیان اینکه برای برداشت مکانیزاسیون زعفران « محمدعلی طهماسبی»به گزارش یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
هزار هکتار سطح زیر کشت جهانی زعفران  ۵۴۴های دانش بنیان فعالند و خبرهای خوشی در راه است، افزود: از شرکت
 به ایران است.هزار هکتار مربوط  ۵۵۱حدود 

 شود.به گفته وی، در کشورهای همسایه بیش از پنج هزار هکتار زعفران کشت می

 طهماسبی اظهارداشت: شیب سطح زیر کشت زعفران بسیار پر شتاب و افزایش آن ساالنه پنج هزار هکتار است.

ر هکتار در همه کشورها به طور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی افزود: عملکرد و میزان تولید زعفران د
کیلوگرم زعفران برداشت  ۴۵میانگین چهار کیلوگرم است، اما اگر شرایط و کشت اصولی و عملی انجام شود در هکتار 

 خواهد شد.

شود، گفت: های دیگر کشور به جز سه استان مطرح در این زمینه نیز کشت میوی با بیان اینکه زعفران در استان
ها همه مراحل زعفران کاری از تامین کاران تشکیل شده است که این شرکتی با عضویت زعفرانهای بزرگشرکت

 نهادهای تولید تا انبارهای زعفران که زیر کلید بورس هستند را در اختیار دارند.

گذار شود همه کار در زمینه زعفران به بخش خصوصی وامعاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: تالش می
 شود.

  ینک خبرل
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 شیالت
 ایرنا  – 10/8/18تاریخ : 

 خزر کاهش صید ماهی در دریای

رئیس بهداشت و بیماری های آبزیان موسسه تحقیقات شیالت ایران عنوان کرد: میزان صید ماهی در سال  -ایرنا  -کرج 
 هزار تن کاهش یافته است.  ۵۱هزار تن بوده اما اکنون این میزان  ۰۵تا  ۱۱های قبل در دریای خزر بین 

امل زیستی در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با سید جلیل ذریه زهرا روز دوشنبه در همایش پدافند غیر ع
 بیان اینکه ما باید به نسل های آینده پاسخگو باشیم اظهار داشت: این مساله در روند نسل ماهیان خاویاری تاثیر گذار است.

ی یا آزوال وی همچنین رشد بی رویه سرخس آبی را یکی از مشکالت تاالب انزلی عنوان و خاطر نشان کرد: سرخس آب
 مانع رسیدن نور و اکسیژن به محیط آبی این تاالب شده که محیط را برای آبزیان آن نامناسب کرده است.

آزوال با توجه به اینکه اکسیژن را مصرف می کند، پوششی در سطح تاالب ایجاد و خسارت های اقتصادی و مشکالتی 
 برای آبزیان ایجاد کرده است.

سنبل آبی در این تاالب هستیم که در مناطقی از جمله تجریش در استان تهران این گیاه به مبلغ  همچنین شاهد گسترش گیاه
 هزار لایر به فروش می رسد . ۱۵

وی ادامه داد: این گیاهان اکوسیستم مجموعه را تحت پوشش قرار داده و مشکالت زیادی را برای آبزیان و ماهیان تاالب 
 انزلی ایجاد کرده است.

ا با عنوان اینکه این گیاهان و سموم تاالب را دچار آسیب می کنند خاطرنشان کرد: نابودی این گیاهان با سموم ذریه زهر
 شیمیایی با توجه به اینکه حیات آبزیان و پرندگان را به خطر می اندازد ممکن نیست.

  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرنگاران جوان  – 19/8/18تاریخ : 

 صید فانوس ماهی تکذیب شد
گفت که هیچ فعالیت صید فانوس ماهی در خلیج فارس محبی گفت: با وجود اذعان برخی مسئوالن و نمایندگان به صراحت باید 

پذیردصورت نمی . 
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، پرویز محبی سرپرست صید و بنادر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

گیرد متر صورت می ۴۵۵ماهی فقط در دریای عمان و در اعماق بیش از خیره فانوسماهیگیری سازمان شیالت ایران گفت: اصوالً ذ
پذیر استکه فقط توسط تور ترال میان آبی و صرفاً با کشتی صیادی با مشخصه و قابلیت صید در عمق امکان . 

ل عمر کوتاه داردماهی در دریای عمان با کشور عمان مشترک است و این آبزی طووی افزود: ایران در ذخیره فانوس . 
های فانوس ماهی سرپرست صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران با بیان این که حاصل فعالیت هفت ماهه سال جاری شناور

درصد صید خالص فانوس ماهی صورت گرفته و در حال حاضر  ۰۳هزار تن صید بوده، گفت: از این میزان معادل  ۵۰بالغ بر 
درصد هم صید هدف انجام دادند ۰۵فروند کشتی به صورت موردی بالغ بر  ۲۰فروند از  ۱۲معادل  . 

تن فانوس ماهی حاصل شد که در این راستا،  ۳۵۵هزار و  ۴۵ها صید معادل وی ادامه داد: در سال گذشته در مجموع فعالیت
هدف بوده است ها مربوط به صیددرصد مجموع صید ۰۵گذاری برنامه به صورت کامل محقق شده و معادل هدف . 

درصدی تولید قزل آال در راه است ۵۱افزایش  :بیشتر بخوانید  
های فانوس ماهی هزار تن است، افزود: در حال حاضر ناوگان ۲۵گذاری صید فانوس ماهی که در سال جاری هدفمحبی با بیان این

ال جاری شرکت دارندفروند از این میزان در صید س ۱۲فروند شناور بوده که در حال حاضر فقط  ۰۳معادل  . 
های صید خرد وجود این مقام مسئول با بیان این که اصوالً به دلیل صیدگاه فانوس ماهی هیچ گونه تداخلی بین این فعالیت و فعالیت

های توسعه ندارد، خاطرنشان کرد: ضرورت تداوم و گسترش موقعیت جغرافیایی فعالیت صید فانوس ماهی با توجه به برنامه
پروری و نیازمندی کشور به پودر ماهی حیاتی و ضروری استآبزی . 

مندی و نظارت بر این فعالیت در های به وجود آمده در صید فانوس ماهیان ضابطهوی افزود: به طور قطع و یقین به دلیل حساسیت
صرف این موضوع شده استهای صید و صیادی مثال زدنی است و زمان زیادی از مجموعه ستاد سازمان شیالت کل فعالیت . 

درصدی رصد و نظارت  ۵۵۵ها به صورت داشت: بر تمام فعالیت تخلیه شناور محبی درباره نظارت بر صید فانوس ماهیان اظهار 
اس و الزام کلیه امشود. همچنین نصب دستگاه ویگردد و اصوالً فعالیت صید فانوس ماهی به صورت تمام وقت شمارش میمی

ها از جمله اقدامات در این زمینه استنامه استقرار ناظرین مقیم بر روی شناوراین موضوع و تدوین آیینها به شناور . 
سازی صید فانوس ماهیان تومان افزایش یافته است، گفت: در بحث بومی ۳۴۵۵وی با بیان این که نرخ خرید فانوس ماهی به باالی 

نفر در سال گذشته  ۱۵۵های کار خارجی از ها ایرانی هستند و تعداد نیروان شناورتوان اذعان کرد که در حال حاضر اکثر کارکنمی
نفر در سال جاری کاهش یافته است ۱۵به  . 

هزار تن پودر ماهی فعالیت  ۰۵سرپرست صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت بیان کرد: با توجه به نیاز ساالنه کشور به حدود 
ستگی به واردات پودر ماهی، جلوگیری از خروج ارز، افزایش اشتغال به خصوص در مناطق محروم این ناوگان منجر به کاهش واب

شودسازی صنایع پیشین و پسین این فعالیت، کمک به توسعه آبزی پروری و کاهش قیمت تمام شده این محصول میو سواحلی، فعال . 

حال حاضر  جاد ارزش افزوده برای صید فانوس ماهی است که درهای مهمی که باید به آن پرداخته شود، ایوی افزود: از برنامه

 .این موضوع در دستور کار سازمان شیالت قرار گرفته است
 لینک خبر 
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 شیالت 
 ایرنا  – 10/8/18تاریخ : 

 کیلوگرم ماهی حرام گوشت در تهران معدوم شد ۰۳۳

های مشترک کارشناسان واحد بهداشت و نظارت رییس اداره دامپزشکی شهر تهران گفت: طی انجام گشت -ایرنا -تهران
واحد  ۴کیلوگرم انواع آبزیان حرام گوشت و ماهی منجمد تاریخ منقضی و فاسد از  ۱۵۵های خام دامی بیش از بر فرآورده

 عرضه کشف و معدوم شد. 

ه دامپزشکی شهر تهران، مجید محمدیان رئیس اداره دامپزشکی تهران با بیان اینکه نظارت بر به گزارش روز دوشنبه ادار
شود، ممیزی دقیق و پایش مستمر ها و واحدهای عرضه آبزیان در سطح شهر تهران بصورت مستمر انجام میفروشگاه

رع مقدس اسالم توزیع ماهیان بدون فلس این واحدها توسط کارشناسان مجرب این اداره را یاد آور شد و افزود: بنا بر ش
که کوسه ماهی جزئی از آنها می باشد در بازار ممنوع است و هر واحدی که اقدام به عرضه این گونه آبزیان کند با سخت 

 ترین تنبیهات مجازات خواهد شد.

ته، از شهروندان خواست واحد متخلف در سریع ترین زمان ممکن در دستور کار قرار گرف ۴وی بابیان اینکه پلمپ این 
ر های معتببرای اطمینان بیشتر از سالمت وحلیت آبزیان، ضمن آگاهی و شناخت انواع آبزیان، خرید خود را از فروشگاه

 و تحت نظارت دامپزشکی شهر تهران انجام دهند.

  لینک خبر
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 شکر
 فودپرس – 19/8/18تاریخ : 

آمارهای غلط وزارت جهادکشاورزی بازار شکر را بهم می ریزد/ ارائه آمار نادرست در زمینه تولید باعث می شود 

 میلیاردها تومان از جیب مردم به جیب دالالن سرازیر شود
ن وزارت جهاد دبیر انجمن صنایع قند و شکر کشور با انتقاد از ارائه آمار غلط در حوزه تولید چغندر قند و شکر از سوی مسئوال

 .کشاورزی گفت: این آمار باعث نوسان شدید در بازار و نابسامانی آن می شود
 

بهمن دانایی، دبیر انجمن صنایع قند و شکر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی در 
دیران وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه آمار نادرستی ارائه ارائه آمار نادرست در حوزه تولید شکر، اظهارداشت: متاسفانه م

دهند و با این کار مسئوالن ارشد کشور را در تصمیم گیری برای تامین امنیت غذایی به بیراهه می برندمی . 
 

ی شکر بوجود آمد و وی با اشاره به نابسامانی های بازار شکر در اواخر سال گذشته و اوایل امسال گفت: امسال تابستان سیاهی برا
 .به سختی توانستیم بازار را متعادل کنیم

 
ارائه آمار نادرست در زمینه تولید باعث می شود میلیاردها تومان از جیب مردم به جیب  :این فعال بخش خصوصی تصریح کرد

 .دالالن سرازیر شود و دالالن پولدار شوند
 

هزارتن شکر باید وارد شود چراکه بارندگی ها اجازه  ۰۵۵ن اعالم کردیم که دانایی اضافه کرد: مهرماه سال گذشته ما به مسئوال
برداشت نیشکر را نمی دهد آنها تصور کردند که ما نسخه عجوالنه می پیچیم و همین مساله باعث شد شکر با تاخیر وارد شود و 

 .بازار بهم بریزد
 

ی گزارش دادم که میزان قرارداد کارخانجات قند با کشاورزان وی ادامه داد: ابتدای سالجاری نیز بنده به وزیرجهاد کشاورز
چغندرکار به شدت کاهش یافته چرا که سال گذشته به دلیل قیمت پایین نرخ خرید تضمینی چغندر قند، کشاورزان این محصول را 

 .کشت نکردند و به جای آن گوجه فرنگی، خربزه و هندوانه کشت شد
 

ندازه ای گوجه فرنگی کشت شد که دولت مجبور شد حجم زیادی از آن را خریداری کند و این مسائل دانایی تصریح کرد: امسال به ا
 .ناشی از اطالعات غلطی است که برخی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی به وزیر می دهند

 
کاالی استراتژیک استوی ادامه داد: وزیر باید یک جا با این مساله برخورد و آن را حل کند به خصوص اینکه شکر یک  . 

 
درصد کاهش یافت ۰۱قرارداد کارخانجات با چغندرکاران در سال جاری بیش از   

 
دبیر انجمن صنفی قند و شکر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قرارداد کارخانجات قند با کشاورزان نسبت به مدت مشابه 

 ۲.۴میلیون تا ۲درصد کاهش یافته است، گفت: امسال تولید چغندر بهاره و پاییزه در حالت خوشبینانه به  ۳۵سال گذشته بیش از 
 .میلیون تن خواهد رسید

 
امسال به اندازه ای گوجه فرنگی کشت شد که دولت مجبور شد حجم زیادی از آن را خریداری کند و این مسائل ناشی از اطالعات 

ان وزارت جهاد کشاورزی به وزیر می دهنداین فعال بخش خصوصی با بیان اینکه امسال تولید نیشکر غلطی است که برخی از مدیر
 ۵۵۵میلیون تن پیش بینی می شود، گفت: بنابراین با احتساب شکر نیشکری تولید شکر امسال بین یک تا یک میلیون و  ۱حدود 

 .هزارتن خواهد بود و باقی آن باید از طریق واردات تامین شود
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دانایی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی غیرمعمول آمار تولید را امسال طی یکماه چندین مرتبه تغییر داده است، 

 ۱مدیران این وزارتخانه در گزارشی مکتوب به وزیر جهاد کشاورزی میزان تولید چغندر قند را  ۰۰.۲.۵۰ادامه داد: در تاریخ 
این آمار را  ۰۰.۱.۴۰هزارتن اعالم کردند. سپس در تاریخ  ۰۱۵میزان تولید شکر را یک میلیون و  هزارتن و ۰۵۵میلیون و 

هزارتن اعالم کردند و بعد از آن مجددا در  ۱۳۰هزارتن و شکر را یک میلیون و  ۴۵۵میلیون و  ۱اصالح و میزان تولید چغندر را 
هزارتن اعالم کردند به عبارت دیگر  ۲۴۵ان تولید شکر را یک میلیون و این آمار را اصالح کرده و در نهایتا میز۰۰.۰.۵۰تاریخ 

هزارتن عددی بزرگ و مصرف چند وقت کشور  ۴۳۵هزارتن کاهش دادند و در حوزه شکر  ۴۳۵طی یکماه آمار تولید شکر را 
 .است

 
هزارتن خواهد  ۵۵۵ی به یک میلیون و دانایی تصریح کرد: این درحالی است که براساس برآورد ما میزان تولید شکر امسال به سخت

 .رسید
 

میلیون تن نیشکر در  ۱وی با بیان اینکه ما به صورت لحظه ای از کارخانجات آمار تولید را دریافت می کنیم، گفت: امسال حدود 
تن شکر حاصل خواهد شد ۱۵۵تا  ۲۱۵کشور تولید می شود که از این میزان بین  . 

 
اند آمارسازی کنندگرفتهبرخی مدیران وزارت جهاد یاد  ! 

 
دانایی افزود: متاسفانه برخی مدیران وزارت جهاد کشاورزی یاد گرفته اند در ابتدای فصل آمار سنگینی برای تولید بدهند در حالی که 

را گردن خودشان هم می دانند که این میزان تولید نداریم. وقتی هم که محصول برداشت شد و به میزان مورد نظر نرسید تقصیر آن 
 .سیل، زلزله، خشکسالی و ... می اندازد؛ با این شرایط همه آمار شک برانگیز خواهد بود

 
 .دانایی با بیان اینکه برخی از مغایرت های آماری در حوزه تولید بسیار چشمگیر است، ادامه داد:این مساله در بازار تاثیر منفی دارد

 
 مسئولیتی در تنظیم بازار نداریم

 
سال است که دولت به ما واگذار کرده است، گفت: با این حال میزان واردات  ۲اشاره به اینکه مسئولیت تنظیم بازار شکر را  دانایی با

 .و برنامه ریزی برای آن دست ما نیست
 

ان بود میلیارد توم ۵۱۵۵وی توضیح داد: در واقع دولت به دلیل بدهی سنگینی که به کارخانجات داشت و این بدهی رقمی بیش از 
واردات را به آنها واگذار کرد. قیمت شکر وارداتی نیز ارزان تر از نرخ مصوب داخلی است و این مابه التفاوت را که کارخانجات 

 .باید به دولت می دادند به جای بدهی خود محاسبه کردند
 

را کنترل کنیم چون اوضاع بازار به شدت  واقعیت این بود سال گذشته شکر نداشتیم اما مجبور بودیم با ایجاد یک جو روانی شرایط
نابه سامان شده بود و باید کاری می کردیم که بازار بیشتر از آن تحت تاثیر قرار نگیرددانایی توضیح داد: با وارداتی که امسال انجام 

میلیارد تومان از بدهی کارخانجات تسویه می شود ۱۵۵تا  ۲۵۵می شود  . 
 

برخی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان معتقدند که واردکنندگان به دلیل منفعتی که در وی در پاسخ به این پرسش که 
واردات دارند مایل هستند که آمار تولید را کم جلوه دهند تا به مقصود خود برسند، گفت: در زمینه شکر این مساله صحت ندارد چون 

به اندازه چغندرقند برای کارخانجات سودآور نیست. اینکه ما چغندر قند را که خود ما در درجه اول تولیدکننده هستیم و شکرخام نیز 
 .تولید اصلی مان است از دست بدهیم صرفه اقتصادی ندارد

 
تا  ۲۵دانایی گفت: یک کارخانه قند بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری الزم دارد اما یک کارخانه تصفیه کننده شکر خام با 

تومان نیز قابل احداث است چرا باید کسی که هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده از ظرفیت خود بهره نگیرد و میلیارد  ۱۵
 شکر تصفیه کند؟
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میلیون تن اعالم  ۴وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی کاهش میزان تولید چغندر قند بهاره را 
میلیون تن است و یک میلیون تن رقم زیادی در این حوزه است ۳ش تولید امسال حداقل کرده است، افزود: کاه . 

 
 قیمت چغندر قند برای سال جاری مناسب است

 
دانایی همچنین با بیان اینکه ما سال گذشته با قیمت اعالم شده برای چغندر قند مخالف بودیم چون آن قیمت توانایی رقابت با قیمت 

جه فرنگی و سایر صیفی جات را نداشت، افزود: ولی قیمتی که برای سالجاری اعالم شده نرخ مناسبی استمحصوالتی مانند گو . 
 

وی تصریح کرد: تا چه زمانی دولت می خواهد با افزایش قیمت مواد اولیه میزان تولید را افزایش دهد؟ چرا با آموزش و اقدامات فنی 
ا افزایش دهند و هم میزان درآمدشان را؟به کشاورزان کمک نمی کند که هم تولید خود ر  

 
تومان می  ۰۵۵تومان تعیین شده با کرایه حمل و جوایز قند و تفاله به کیلویی حدود  ۱۵۴دانایی افزود: امسال قیمت چغندر قند حدود 

ر قند در تولید یک کیلوگرم چغندر قند تبدیل به یک کیلوگرم شکر می شود بنابراین فقط هزینه چغند ۰.۱رسد ضمن اینکه حداقل 
تومان می شود با این وجود قیمت تمام شده تولید  ۲۰۵۵تا  ۲۱۵۵درصد هزینه تمام شده تولید آن است، بین  ۰۵کیلوگرم شکر که 

تومان است بنابراین تولید ما به صرفه  ۱۵۵۵تومان می رسد اما شکر وارداتی حتی با ارز نیمایی کمتر از  ۱۰۵۵شکر به حدود 
رقابتی ندارد نیست و مزیت . 

 
 .وی تصریح کرد: بنابراین افزایش قیمت راهکار مناسبی برای افزایش تولید نیست راهکار آن افزایش آموزش و امکانات فنی است

 
دانایی گفت: وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه کم کاری کرده و به کشاورزان آموزش نداده که چگونه عملکرد تولید را باال ببرند 

تن است ۱۵تن و این رقم در کشور ما  ۰۵حاضر متوسط تولید اروپا در هرهکتار در حال  . 
 

ساله را برای چغندر قند اجرا کرد، اضافه کرد: در آنجا نیز مانند کشور ما  ۵۵یک طرح  ۴۵۵۴وی با بیان اینکه اروپا در سال 
توانند قیمت خرید را افزایش دهند آن زمان قیمت  اعالم شد که نمی ۴۵۵۴چغندرقند توسط کارخانجات خریداری می شود و در سال 

یورو در هر تن بود ۲۰چغندر قند  . 
 

ر دانایی ادامه داد: بنابراین اروپایی ها به کشاورزان خود گفتند امکانات فنی و اعتباری الزم را برای افزایش عملکرد و تولید در اختیا
حد سطح را باال می برند اما قیمت نیز هر سال کاهش می یابد. در پایان این تن عملکرد در وا ۰تا  ۱کشاورزان قرار می دهند وسالی 

تن است ۰۵یورو در هرتن رسید و االن نیز عملکرد آنها در واحد سطح باالی  ۴۰طرح نیز قیمت چغندر قند به  . 
 

ازن محصوالت دیگر نیز وی تصریح کرد: چغندر قند یک محصول زراعی بسیار مهم در تناوب کشت است و اگر از بین برود تو
 .درهم می ریزد و دولت و کشاورزان گرفتار می شوند

 
چغندر قند یک محصول زراعی بسیار مهم در تناوب کشت است و اگر از بین برود توازن محصوالت دیگر نیز درهم می ریزد و 

متفاوت بود و قیمت نامناسبی برای چغندر  دولت و کشاورزان گرفتار می شونددبیرانجمن قند و شکر با بیان اینکه سال گذشته شرایط
درصد نیز افزایش یافت که ما به همه مسئوالن مربوطه  ۰قند اعالم شد، گفت: سال قبل اوایل آذرماه قیمت چغندر اعالم شد و حدود 

درصد افزایش  ۳۵درصد قابل رقابت با نرخ های صیفی جات از جمله گوجه فرنگی نیست و این قیمت باید حداقل  ۰نامه نوشتیم که 
درصد دیگر افزایش داد اما زمانی که محصوالت دیگر به جای چغندر  ۴۵اسفند قیمت را  ۴۰یابد. دولت در اقدامی دیرهنگام در 

درصد دیگر افزایش یافت که هیچ کمکی به تولید چغندر نمی کرد و فقط قیمت  ۴۵تیرماه امسال قیمت  ۳کشت شده بود و مجددا در 
درصد افزایش می داد با این همه مشکل مواجه نمی  ۳۵داد. این درحالی است که اگر در همان آذرماه قیمت را شکر را افزایش 

 .شدیم
 

درصد قیمت چغندر پاییزه افزایش یافته و  ۳۱درصد نرخ چغندر بهاره و  ۳۲این فعال بخش خصوصی گفت: ولی امسال قیمت حدود 
تومان می شود اما بازار کشش این قیمت را ندارد و قاچاق به کشور  ۱۱۵۵نرخ مناسبی است ضمن اینکه با این قیمت نرخ شکر 
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ات در سال زیاد خواهد شد بنابراین افزایش بیشتر قیمت به صالح نیست و کشاورزان نیز با توجه به شرایط نامطلوب تولید صیفی ج
 .زراعی گذشته استقبال خوبی از کشت چغندر کرده اند

 
 !نه الگوی کشت مناسب داریم نه کارشناسان متخصص

 
این مقام مسئول با بیان اینکه متاسفانه تمام این اتفاقات ناشی از عدم تدوین یک الگوی کشت مناسب و عدم شایسته ساالری در 

غیرمتخصص در حوزه های بسیار تخصصی است، افزود: مشکل وزارت جهاد کشاورزی نداشتن انتصابات و انتصاب برخی افراد 
 .کارشناسان کافِی کاربلد و متخصص است

 
هزارتن شکر داریم، گفت: باید با این واردات  ۰۵۵، نیاز به واردات ۰۰وی با بیان اینکه برای تعادل بازار در شش ماهه اول سال 

آرام و متعادل نگه داریم ۰۰حصول داخلی در سال شرایط را تا آغاز برداشت م . 
 

دانایی درباره آخرین وضعیت مزارع نیشکر نیز توضیح داد: این مزارع توسط کشت و صنعت ها درحال بازسازی است و دولتی نیز 
 .کمکی به آنها نکرده است و امیدوار هستیم بخشی از این مزارع احیا شود و به چرخه تولید برگردد

 
مه داد: امسال با توجه به کاهش تولید از نظر بورسی نیز شرکت های ما شرایط جذابی نخواهند داشت و سود و زیان ها زیر و وی ادا

 .رو می شود
 

دانایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش کشت نشایی چغندر قند در کشور گفت: این 
ون امکاناتی در اختیار کشاورزان قرار نگرفته است برای این کار یک دستگاه کارنده مخصوص الزم است طرح پیشرفتی نداشته چ

 .که ژاپن آن را تولید می کند و قیمت آن گران است اما شرایط مالی و فنی الزم برای این کار فراهم نمی شود
  لینک خبر

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=451aca0d8ce64c42b459b59211de924c&Title=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D9%82%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B4%DA%A9%D8%B1:


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 سوم آباناهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 

 

 

 

 شیر و فرآورده ها
 خبرگزاری فارس – 19/8/18تاریخ : 

 لبنی می گویند دامداران به دنبال افزایش قیمت شیر خام هستندصنایع 

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت:دامداران از عرضه کافی شیرخام خود به برخی از کارخانه های لبنی خودداری و شیرخام خود را 
 رید شیرخام نمایند. به تولیدکنندگان شیرخشک کشور می فروشند تا واحد های لبنی را متقاعد به افزایش قیمت خ

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران رضا باکری در مورد احتمال آزاد 
سازی واردات و صادرات شیرخشک از کشور گفت: از آنجایی که تا کنون واردات و صادرات شیرخشک در کشور ممنوع بوده 

 %1جود دارد که صادرات و واردات این فرآورده آزاد شده و با ارز نیمایی و همچنین تعرفه گمرکی است احتمال این موضوع و

 صورت گیرد. 
تومان و متفاوت از قیمت مصوب تنظیم  1100تا  1560وی در ادامه درخصوص شیرخام گفت: از آنجایی که شیر خام اکنون بین 

ه فروش می رسد؛ برخی تولید کنندگان فرآورده های لبنی که از خریدن شیرخام با تومان به کارخانجات تولیدی ب 1310بازار با قیمت 

نرخ باالتر از نرخ مصوب امتناع می کنند دچار کمبود شیرخام کافی در خط تولید خود هستند، برخی دیگر از کارخانه ها نیز به دلیل 
یستند. دامدارانی که از عرضه کافی شیرخام خود به وجود طرح توسعه و افزایش ظرفیت های خود از شیرخام کافی برخوردار ن

برخی از کارخانه های لبنی خودداری و شیرخام خود را به تولیدکنندگان شیرخشک کشور می فروشند تا واحد های لبنی را متقاعد به 
 افزایش قیمت خرید شیرخام نمایند.

هزار تن کره وارد کشور می کنیم اما صادرات خامه در کشور  60 الی 10باکری در ادامه گفت: با وجود این که ما سالیانه در حدود 

تعادل بین عرضه و تقاضای چربی را برهم میزند. در این خصوص تدبیری اندیشیده شده است تا جهت جلوگیری بی رویه از 
قاضا در بازار، عوارض صادرات خامه، الجرم افزایش قیمت شیر خام و فرآورده لبنی و همچنین ایجاد تعادل الزم بین عرضه و ت

درصد در نظر گرفته شود. البته اجرای موارد فوق منوط تصویب در کارگروه تنظیم  50گمرکی برای صادرات خامه فله و فریز شده 

 بازار کشور می باشد.
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها 
 خبرنگاران جوان  – 19/8/18تاریخ : 

 صادرات و واردات شیر خشک آزاد شد
ادسازی صادرات و واردات شیرخشک با ارز نیمایی و افزایش عوارض گمرکی برای صادرات خامه از کشور باکری از احتمال آز

 .خبر داد
های لبنی ایران رضا باکری ، به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع فرآوردهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گزارش هب

درباره احتمال آزاد سازی واردات و صادرات شیرخشک از کشور اظهار کرد: از آنجایی که تا کنون واردات و صادرات شیرخشک 
ورده آزاد شده و با ارز نیمایی و همچنین در کشور ممنوع بوده است، احتمال این موضوع وجود دارد که صادرات و واردات این فرآ

درصد صورت گیرد ۲تعرفه گمرکی  . 
تومان و متفاوت از قیمت مصوب تنظیم بازار با  ۴۰۵۵تا  ۴۰۱۵وی درخصوص قیمت شیرخام گفت: هم اکنون قیمت شیر خام بین 

های لبنی که از خریدن شیرخام با نرخ رسد؛ برخی تولید کنندگان فرآوردهتومان به کارخانجات تولیدی به فروش می ۴۳۰۵قیمت 
ها به دلیل وجود کنند دچار کمبود شیرخام کافی در خط تولید خود هستند، برخی دیگر از کارخانهباالتر از نرخ مصوب امتناع می

ه برخی از های خود از شیرخام کافی برخوردار نیستند. دامدارانی که از عرضه کافی شیرخام خود بطرح توسعه و افزایش ظرفیت
های لبنی را متقاعد به افزایش فروشند تا واحدهای لبنی خودداری و شیرخام خود را به تولیدکنندگان شیرخشک کشور میکارخانه

 .قیمت خرید شیرخام کنند
 صادرات شیرخشک با اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو /لغو ممنوعیت صادرات نئوپان خام :بیشتر بخوانید

کنیم، اما صادرات خامه در هزار تن کره وارد کشور می ۱۵الی  ۲۵سالیانه در حدود   باکری در پایان تصریح کرد: با وجود اینکه
کشور تعادل بین عرضه و تقاضای چربی را برهم میزند. در این خصوص تدبیری اندیشیده شده است تا جهت جلوگیری بی رویه از 

ضا در بازار، عوارض صادرات خامه، الجرم افزایش قیمت شیر خام و فرآورده لبنی و همچنین ایجاد تعادل الزم بین عرضه و تقا
درصد در نظر گرفته شود. البته اجرای موارد فوق منوط تصویب در کارگروه  ۰۵گمرکی برای صادرات خامه فله و فریز شده 

 .تنظیم بازار کشور است
  لینک خبر
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 صادرات و واردات

 ایرنا  – 91/8/18تاریخ : 

 صادرات شلتوک برنج در محاصره اما و اگرهای مسووالن خوزستانی

 تصویر آرشیوی است
هفته گذشته مجوز صادرات شلتوک برنج خوزستان از مرزهای این استان صادر شد؛ با این وجود اما و اگرهایی برای  -ایرنا -اهواز

اجرایی شدن آن وجود دارد که شفاف نبودن نحوه صادرات این محصول کشاورزی استان برای نخستین بار، دلیل سرگردانی تجار و 
 . مسوالن محلی در این رابطه است

هزارهکتار از  ۴۵۰به گزارش ایرنا کشاورزان خوزستانی از دو هفته گذشته به مرور زمان شروع به برداشت شلتوک برنج از 
هزار تن شلتوک حکایت  ۰۵۵ها از برداشت بینیماه آینده، ادامه خواهد داشت. پیشاند و کار برداشت تا حدود یکمزارع خود کرده

کشت هرساله در خوزستان اعالم شده و آن یکی راهکارها برای جلوگیری از خراب شدن مازاد تولید  دارد که این میزان سه برابر
انجام شده ، صادرات به عراق است که در همین رابطه شامگاه شنبه تعیین سرنوشت این محصول کشاورزی در نشست شورای 

 وگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.گفت
 ون و خطا در صادرات شلتوک خوزستانآزم

هام ای از ابوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اینکه هنوز برای تجار موضوع صادرات برنج در هالهدبیر شورای گفت
قرار دارد، اظهارداشت: به دلیل اینکه صادرات این محصول با برداشت برنج در کشور عراق همزمان است، این کشور هنوز 

 وزی در این رابطه صادر نکرده است.مج
شهال عموری ادامه داد: اینکه برخی مسئوالن از تجار انتظار دارند که ریسک صادرات شلتوک را در شرایطی که هیچ هماهنگی با 

 کشور عراق نشده را بپذیرند ، نوعی آزمون خطا است.
وضعیت صادرات محصول شلتوک خوزستان، از شفافیت بیشتری وی ادامه داد: با این وجود نیاز است طی تعامالت الزم با عراق ، 

 برخوردار باشد ولی با این وجود سعی داریم این خواسته استان را عملی کنیم.
ها با دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تاکید بر اینکه ممکن است صادرات شلتوک به دلیل نبود هماهنگی

منظور جلوگیری از هرگونه خسارت به کشاورزان استان، سازمان جهادکشاورزی شود بهپیشنهاد می عراق دچار مشکل شود، گفت:
 اقدام به خرید تضمینی شلتوک کند.

های کشور به شلتوک است تواند در این زمینه کارساز باشد، فرخوان تامین نیاز دیگر استانعموری یادآور شد: اقدام دیگری که می
 این انجام شده و در حال پیگیری آن هستیم. که این اقدام پیش از

 هنوز هیچ محموله شلتوکی از خوزستان به عراق صادر نشده است
ناظر گمرکات خوزستان در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر اینکه گمرکات استان آمادگی همکاری با تجار را برای انجام 

شته که مجوزهای الزم برای انجام صادرات این محصول کشاورزی به صادرات شلتوک دارد، گفت: از روز چهارشنبه هفته گذ
 گمرک به صورت رسمی ابالغ شد، تاکنون هیچ محموله شلتوک تولیدی استان به کشور عراق صادر نشده است.

را غالمرضا بلوطی تصریح کرد: گمرک آمادگی هرگونه همکاری با صادرکنندگان و تجار را برای انجام صادرات این محصول 
 دارد و گمرکات استان در این زمینه هیچ محدودیتی قائل نیست.

 نیاز عراق به شلتوک بیش ازمیزان تولید است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان همچنین در این نشست با تاکید بر اینکه برداشت شلتوک در عراق با صادرات این 

شت، گفت: نیاز ساالنه این کشور بیش از حد میزان تولیدی است و به همین دلیل محصول تولیدی استان خوزستان منافاتی نخواهد دا
ها و اعالم برخی فعاالن اقتصادی مرتبط با تجار عراقی، این کشور محدودیتی در زمینه واردات این محصول نداشته بر اساس شنیده

 و نخواهد داشت.
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ر عراقی در حال نمونه برداری و بررسی محصول تولیدی مزارع کیخسرو چنگلوایی تصریح کرد: در حال حاضر تعدادی از تجا
 استان هستند.

تواند راهکاری مناسب باشد ،گفت: در این رابطه های کشور از محصول تولید شده میوی با تاکید بر اینکه تامین نیاز دیگر استان
 ای دیگر ارسال شود.همکاتبات الزم انجام شده تا در صورت نیاز شلتوک تولیدی خوزستان به استان

 رئیس سازمان جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: این موضوع نباید باعث شود تا از بحث صادرات شلتوک به عراق غافل شویم.
 های فصلی وجود داردواردات شلتوک و برنج به عراق ممنوع نیست اما محدودیت

های خود با کنسولگری ایران در استان بصره به پیگیریمشاور استاندار و مدیر هماهنگی روابط تجاری با کشور عراق همچنین 
ها اعالم شد)غیر مکتوب( که ورود شلتوک و یا برنج به عراق آزاد بوده اما با محدودیت کرد و گفت: در پاسخ به این پیگیریاشاره

 های فصلی همراه است و در صورت نیاز واردات این محصول کشاورزی ممنوع نیست.
ا شود تکند و بر همین اساس میزان نیاز اعالم مید کرد: در این زمینه وزارت کشاورزی عراق تصمیم گیری میفاضل سالمات تاکی

 تجار نسبت به واردات اقدام کنند.
 وی ادامه داد: در هر صورت عراق قرار است تا روز دوشنبه در این باره نظر قطعی خود را اعالم کند.

 ل در صادرات شلتوکبکارگیری همه توان استان برای تسهی
وگوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهارداشت: معاون اقتصادی استانداری خوزستان نیز در بخش دیگری از نشست شورای گفت

گمرک در آمادگی کامل برای انجام همکاری با تجار را دارد و این امر در حالی پیش خواهد رفت که فعاالن اقتصادی استان برای 
 شوند.صادرات پیشقدم 

سید نوراله حسن زاده با تاکید بر اینکه همه توان استان برای تسهیل در صادرات شلتوک بکارگیری شده، گفت: اخذ مجوز صادرات 
 شلتوک برنج خوزستان برای اولین بار است که انجام شده اما الزم است تا در انجام آن شاهد تسریع هرچه بیشتر باشیم.

 است تا با پذیرفتن ریسک صادرات این محصول کشاورزی، در این مسیر پیش قدم شوند.وی از فعاالن خصوصی استان خو
معاون اقتصادی استانداری خوزستان تصریح کرد: در صورتی که اولین محموله های شلتوک با رضایتمندی کامل وارد خاک عراق 

 جر را درپی داشته باشد.تواند سود کشاورز و تاهای بعدی را به همراه دارد که میشد، صادرات آن موج
ماه برای نخستین بار، مجوز صادرات شلتوک تولیدی در استان خوزستان به دلیل کشت مازاد برنیاز داخلی صادر و آبان ۵۴یکشنبه 

درنهایت روز گذشته هماهنگی های نهایی آن با گمرک مرزهای استان انجام شد و زمینه قطعی خروج این محصول کشاورزی از 
 کشور عراق فراهم شد.استان به 

کاری در خوزستان که پیش ویژه بخش کشاورزی خوزستان، شلتوکهای سنگین ناشی از آن بهپس از سیل استان خوزستان و آسیب
 ها از سوی دولت آزاد اعالم شد.های شمالی کشور آزاد بود، با هدف جبران بخشی از خسارتاز این تنها در استان

جهادکشاورزی خوزستان، کشاورزان خوزستانی در تابستان امسال، رتبه نخست کشور در کشت این محصول براساس اعالم سازمان 
 را به خود اختصاص دادند.

 های کشاورزی خسارت دیده از سیل فروردین گذشته است.هزار هکتار از این میزان مربوط به زمین ۵۳۱
ها برای صادرات شلتوک برنج تولید تقاضای سایر استان« صمت» براساس نامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت

 داخل، منوط به بررسی در مراجع مربوطه است.
 لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83548006/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%84%D8%AA%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 سوم آباناهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 
 
 
 
 
 

 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 19/8/18تاریخ : 

 صادرات و واردات شیر خشک آزاد شد
باکری از احتمال آزادسازی صادرات و واردات شیرخشک با ارز نیمایی و افزایش عوارض گمرکی برای صادرات خامه از کشور 

 .خبر داد
های لبنی ایران رضا باکری ، به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع فرآوردهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گزارش هب

درباره احتمال آزاد سازی واردات و صادرات شیرخشک از کشور اظهار کرد: از آنجایی که تا کنون واردات و صادرات شیرخشک 
ورده آزاد شده و با ارز نیمایی و همچنین در کشور ممنوع بوده است، احتمال این موضوع وجود دارد که صادرات و واردات این فرآ

درصد صورت گیرد ۲تعرفه گمرکی  . 
تومان و متفاوت از قیمت مصوب تنظیم بازار با  ۴۰۵۵تا  ۴۰۱۵وی درخصوص قیمت شیرخام گفت: هم اکنون قیمت شیر خام بین 

های لبنی که از خریدن شیرخام با نرخ رسد؛ برخی تولید کنندگان فرآوردهتومان به کارخانجات تولیدی به فروش می ۴۳۰۵قیمت 
ها به دلیل وجود کنند دچار کمبود شیرخام کافی در خط تولید خود هستند، برخی دیگر از کارخانهباالتر از نرخ مصوب امتناع می

ه برخی از های خود از شیرخام کافی برخوردار نیستند. دامدارانی که از عرضه کافی شیرخام خود بطرح توسعه و افزایش ظرفیت
های لبنی را متقاعد به افزایش فروشند تا واحدهای لبنی خودداری و شیرخام خود را به تولیدکنندگان شیرخشک کشور میکارخانه

 .قیمت خرید شیرخام کنند
 صادرات شیرخشک با اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو /لغو ممنوعیت صادرات نئوپان خام :بیشتر بخوانید

کنیم، اما صادرات خامه در می هزار تن کره وارد کشور ۱۵الی  ۲۵سالیانه در حدود   باکری در پایان تصریح کرد: با وجود اینکه
کشور تعادل بین عرضه و تقاضای چربی را برهم میزند. در این خصوص تدبیری اندیشیده شده است تا جهت جلوگیری بی رویه از 

صادرات خامه، الجرم افزایش قیمت شیر خام و فرآورده لبنی و همچنین ایجاد تعادل الزم بین عرضه و تقاضا در بازار، عوارض 
درصد در نظر گرفته شود. البته اجرای موارد فوق منوط تصویب در کارگروه  ۰۵کی برای صادرات خامه فله و فریز شده گمر

 .تنظیم بازار کشور است
  لینک خبر
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 صنایع غذایی
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 عسل
 ایرنا – 19/8/18تاریخ : 

 گواهینامه نشان جغرافیایی عسل کنار استان بوشهر رونمایی شد

و  نگواهینامه نشان جغرافیایی عسل کنار بوشهر دوشنبه شب در آیینی با حضور شماری از مسئوال -ایرنا-بوشهر
 زنبورداران در شهرستان جم رونمایی شد. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در این آیین گفت: گواهینامه نشان جغرافیایی عسل کنار با عالمت 
توسط اداره کل مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سازمان جهاد کشاوزی و  ۵۲۳جی ای

 استان ثبت و رونمایی شد. تشکل زنبورداران
 GI -۵۲۳توانند عالمت ثبت ملی محصول حسین حسینی اضافه کرد: از این پس واحدهای تولیدی عسل در این استان می

های تولیدی خود درج کنند که این عالمت نشانه تمایز عسل کنار این استان با عسل تولیدی دیگر را روی بسته بندی
 ها خواهد بود.استان
 کند.ادامه داد: این مهم به رونق بازار فروش عسل استان بوشهر نیز کمک میوی 

های های بزرگ ظرفیتگذاری برای شرکتهای سرمایهحسینی افزود: در ارتباط با عسل تولیدی استان عالوه بر فرصت
فراهم  ه صادرات غیرنفتیمنظور توسعگذاران کوچک در زمینه صنایع تبدیلی و دیگر صنایع بهبسیار خوبی برای سرمایه

 است.
 است.درصد عسل کنار بوده ۱۵تن عسل تولید شد که از این میزان  ۰۵۵سال گذشته در استان بوشهر 

  لینک خبر
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 عسل

 ایرنا  – 19/8/18تاریخ : 

 ایران در تولید عسل رتبه چهارم جهان را دارد

هزار تن عسل رتبه چهارم جهان را در  ۰۰مشاور معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: ایران با تولید ساالنه  -ایرنا -بوشهر
 است. این زمینه به خود اختصاص داده

غالمحسین طهماسبی دوشنبه شب در پنجمین جشنواره استانی عسل کنار در جم افزود: طبق آمارهای جهانی در سال 
اکنون این هزار تن بود اما هم ۰۰هزار تن در سال است که سهم ایران  ۰۵د عسل جهان، یک میلیون و میزان تولی ۴۵۵۰
 است.هزار تن رسیده ۰۰رقم به 

میلیون کندوی عسل جهان را در اختیار  ۰۵کندوی عسل از مجموع  ۴۵۵وی اضافه کرد: همچنین ایران هفت میلیون و 
های انجام شده، ریزییه، هند و چین رتبه چهارم جهان را داراست و با برنامهدارد و از این حیث پس از کشورهای ترک

 انتظار داریم این رتبه ارتقا یابد.

طهماسبی با اشاره به شیوع بیماری هایی چون دیابت، مشکالت کبدی و افسردگی در ایران و جهان اظهار داشت: یکی از 
و کبد تغذیه است که یکی از مواد غذایی سالم عسل با دارا بودن های خاص مثل دیابت های مهم در کاهش بیماریراه

 های شفابخشی بسیار باال است.ویژگی

مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: عسل کنار که استان بوشهر در تولید آن پیشتار است یکی از عسل های 
هایی مشابه مرغوب ترین عسل جهان را یباکیفیت جهان است که بر اساس تحقیقات انجام شده از لحاظ کیفی، ویژگ

 داراست.

 های شفابخشی این نوع عسل، بیشترطهماسبی بیان کرد: به طور قطع با تحقیقات بیشتری که در دست اجر است ویژگی
 شناخته خواهد شد.

اری، عسل طهماسبی یادآور شد: نخستین سرطان در مردان سرطان گوارش است که یکی از درمان های مهم برای این بیم
 شود.کنار کوچک است که در شهرستان جم و جنوب کشور به وفور یافت می

وی اظهار داشت: بر خالف بسیاری از مواد غذایی سالم، سرانه مصرف عسل در ایران در شرایط مطلوبی است و 
 های خانوارها ایفا کند.امیدواریم این ماده غذایی نقش بیشتری را در سفره

  لینک خبر
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 علوفه
 ایرنا  – 91/8/18تاریخ : 

 ای در کشورمیلیون تن محصوالت علوفه ۱۳تولید ساالنه 

رسد که این میزان از یک میلیون هکتار ای در کشور به تولید میمیلیون تن انواع محصوالت علوفه ۴۵ساالنه  -ایرنا  -قزوین 
 اراضی زیر کشت برداشت می شود. 

مدیرکل غالت و محصوالت علوفه ای وزارت جهاد کشاورزی در مراسم روز مزرعه چغندر علوفه ای که با حضور مدیران و 
 درصد از تولید محصوالت علوفه ای به یونجه و ذرت علوفه ای اختصاص دارد. ۰۵ان پنج استان کشور افزود: حدود کارشناس

 عزیز کریمی تصریح کرد: مهم ترین سیاست وزارت جهاد کشاورزی در راستای کشت و توسعه گیاهان کم آب بر علوفه ای است.
در ادامه به برنامه ها و سیاست های این وزارت خانه اشاره کرد و  مدیر کل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی

که با اجرای آن  گفت: یکی از برنامه های جهاد کشاورزی، ارتقا و افزایش کارایی و بهره وری محصوالت علوفه ای کشت شده است
 و سیستم های جدید آبیاری میتوان در مصرف آب صرفه جویی کرد.

ن کم آب بر را از دیگر برنامه ها ذکر کرد و افزود: چغندر علوفه ای از محصوالت کم اب بر است که در کریمی، توسعه کشت گیاها
 کنار سورگوم ،ارزن و کینوا می تواند برای علوفه مناسب باشد.

ن تناوب زمی وی اضافه کرد :استفاده از دیم زارها و کشت دیم نیز می تواند برای توسعه محصوالت علوفه ای مناسب باشد زیرا در
 باعث بهبود وضعیت دیم زارها می شود.

این مسئول خاطر نشان کرد: در حال حاضر مشکل بذر برای محصوالت علوفه ای در کشور وجود دارد که با برنامه ریزی مناسب 
 آن را ساماندهی خواهیم کرد تا کشاورزان بتوانند از بذور گواهی شده در مزارع استفاده کنند.

  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم 
 ایرنا – 91/8/18تاریخ : 

 هزار میلیارد ریال است ۰۳۳ارزش کل تولید زنجیره گندم، آرد و نان کشور 

هزار میلیارد  ۰۵۵مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: ارزش کل تولید زنجیره گندم، آرد و نان در کشور  -ایرنا -مشهد
 کند. ای است که دولت پرداخت میلیارد لایر یارانههزار می ۵۰۵هزار میلیارد لایر سهم مردم است و  ۲۲۵لایر است که از این میزان 

های آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد ها و نمایشگاهیزدان سیف روز یکشنبه در جشنواره نان طیب که در مرکز همایش
 ۳۵۵رخ خواهد داد به  هزار میلیارد لایر یارانه دولت به واسطه افزایش قیمتی که در خرید تضمینی گندم ۵۰۵افزود: سال آینده رقم 

 یابد.هزار میلیارد لایر افزایش می
میلیون هکتار به صورت کشت  ۳.۰های کشور زیر کشت گندم است که از این میزان میلیون هکتار از زمین ۱.۱وی اضافه کرد: 

 دیم و باقی آن به صورت کشت آبی است.
های آنان در تولید گندم مشغول اعم از کشاورزان و خانواده معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: دو میلیون نفر از جمعیت کشور

شود و در نهایت به تن تحویل مراکز ُخرد می ۴۱کیلوگرم گرفته تا  ۵۵۵میلیون محموله از  ۵.۱فعالیت هستند این گندم از طریق 
 شود.میمیلیون تن در مراکز نگهداری، تجمیع  ۲.۱میزان 

نفر نیروی  ۵۵شوند که در هر مرکز پنج تا در کشور در فصل خرید تضمینی گندم فعال می مرکز خرید ۴۵۵سیف افزود: هزار و 
 کارآزموده فعال وجود دارد.

کارخانه آرد در کشور ادامه داد: کل اشتغال صنعت گندم، آرد و نان در کشور یک میلیون  ۲۵۵سیلو و  ۲۵۵وی با اشاره به وجود 
هزار نفر در  ۳۵۵ر زمین زراعی بدون خانواده هایشان است که از این تعداد حدود نفر با احتساب فعالیت یک کشاورز در ه

میلیون نفر جمعیت کشور را تامین  ۰۵هزار نفر کشاورز هستند که نان  ۰۰۵ها و مشاغل وابسته به آن فعالیت دارند و حدود نانوایی
 می کنند.

شود و دولت برای ارتقای کیفی نان اقداماتی را مردم از نان تامین میدرصد از انرژی  ۲۰تا  ۵۵معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: 
آغاز کرده است تا رفتار در حوزه تولید نان کیفی شود و از این سال تاکنون هیچ واردات گندمی به کشور انجام نشده و  ۵۳۰۲از سال 

 همه نیاز مردم ایران از تولیدات داخلی تامین شده است.
های خوبی صورت گرفت و کشت خوب در مناطق سال زراعی گذشته یعنی از آبان تا فروردین ماه بارش سیف افزود: هرچند در

 میلیون تن گندم مناطق گرمسیر در نتیجه جاری شدن سیل فروردین ماه امسال از بین رفت. ۵.۱گرمسیر انجام شد اما در مقابل 
ها در مناطق سردسیر کشور کاهش و دمای هوا افزایش یافت و این وی اضافه کرد: از سوی دیگر از اردیبهشت تا تیرماه بارندگی

 موضوع باعث کاهش تولید گندم در این مناطق شد.
ای بود که برای خیلی از کارخانجات آرد این معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت گذاری صنف و صنعت در سال جاری به گونه

 ۲۵هزار تن در سال گذشته به  ۴۵۵تا  ۵۰۵کنند لذا میزان فروش گندم به کارخانه ها از  انگیزه ایجاد شد که خود اقدام به خرید گندم
 هزار تن در سال جاری کاهش یافت.

سامانه خرید  ۵۳۰۱سیف به دیگر اقدامات دولت در کیفی سازی تولید نان اشاره کرد و افزود: برای تقویت زنجیره گندم، از سال 
 اندازی شد که کیفیت گندم خریداری شده از کشاورز قابل رصد باشد.اهای رگندم از کشاورزان به گونه

اندازی این سامانه و افزایش گردش اطالعات مربوط به گندم کاران در وزارت جهاد کشاورزی و ارائه آموزش به وی ادامه داد: راه
 .هزار تن در سال جاری شد ۱۰هزار تن به  ۳۵۵کشاورزان باعث کاهش سن زدگی گندم از 

های سن زده، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزایش گردش اطالعات در حوزه پخش برای اصالح امور، جداسازی گندم
ود را ها مفید بفعالیت مرکز تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واریته های گندمی که کیفیت بهتری داشت و برای نانوایی

 د.از دیگر اقدامات این شرکت برشمر
های واسط بین خرید گندم تا کارخانه آرد، اولویت خرید گندم به مراکز دائم داده شد و براین اساس سیف افزود: برای کاهش حلقه

میلیارد لایر در حوزه کرایه حمل به کشاورزان برای تحویل گندم به  ۰۱۵کرایه حمل به کشاورزان پرداخت شد به طوری که امسال 
 شد.مراکز خرید دائم داده 

میلیارد ریالی دولت و  ۲۵۵های واسط باعث صرفه جویی دو هزار و وی ادامه داد: حذف مراکز موقت خرید گندم و کاهش حلقه
 درآمدزایی برای کشاورز شد.
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مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران استانداردسازی مراکز خرید گندم، آموزش متصدیان آزمایشگاه مراکز خرید و سیستمی 
هزار محموله  ۲۰۴کنترل کیفیت را از دیگر اقدامات دولت برای ارتقای کیفیت گندم دانست و گفت: آنالیز کیفیت یک میلیون و کردن 

گندمی که تحویل شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال جاری شد نشان می دهد که میزان گلتون و پروتئین گندم خریداری شده توسط 
 درصد رسیده است. ۰۱تا  ۰۲صد و هکتولیتر آن بین در ۵۳.۰تا  ۵۵.۱این شرکت بین 

 سیف افزود: با اقدامات دولت، میزان سن زدگی در گندم تولیدی کشور از بیش از دو درصد به یک صدم درصد کاهش یافته است.
آرد با مشکلی مواجه  وی ادامه داد: برای ارتقای کیفیت زنجیره تولید نان در کارخانه های آرد، تالش کردیم این واحدها در تولید

 نشوند و طلبکار دولت نگردند از این رو مطالبات کارخانه ها از دولت به صورت اقساط در حال پرداخت است.
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: دادن این اختیار به نانوا که خود آرد مورد نیازش را از کارخانه ها خریداری کند 

ارخانه های آرد شده است و سامانه خرید گندم نیز به نانوا این اجازه را می دهد که آرد را از کارخانه ها به باعث ایجاد رقابت بین ک
 اختیار خود بخرد.

های بازرسی نمونه گیری از آرد در تهران و اندازی سامانه حمل و نقل هوشمند آرد در ابتدای سال آینده و فعال شدن تیمسیف، راه
 ا را از اقدامات جدید در راستای ارتقای کیفیت تولید نان برشمرد.هسپس سایر شهرستان

 ۴۰۵جشنواره "نان طیب" به منظور آموزش و فرهنگ سازی در جهت ارتقای کیفیت نان توسط موسسه کیفیت رضوی با حضور 
 ای دیگر کشور هستند.هنانوایی در مشهد و باقی آنها از استان ۵۵۵نانوایی از سراسر کشور برگزار شد که از این تعداد 

ها به سوی تولید نان با کیفیت مطلوب است تا بتوان تا پایان سال کل هدف کلی از برگزاری جشنواره نان طیب، هدایت نانوایی
 سازی گندم نظارت داشت.های آرد را رصد کرد و با ورود به سیلوها، بر نحوه ذخیرهبندی و کارخانههای مشهد را رتبهنانوایی

  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 91/8/18تاریخ : 

درصدی واردات برنج صحت ندارد ۲۲۰جزئیات واردات گندم به کشور/ رشد   
ا تاکنون واردات گندم انجام نشدهکاظم نژاد گفت: اگرچه دولت به دنبال تأمین بخشی از نیاز کشور از طریق واردات است، ام . 

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار  ، کاظم نژاد قائم مقام معاون امور توسعه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

« های تجاری بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیاآشنایی با فرصت»بازرگانی و صنایع کشاورزی در حاشیه همایش 
ان میلیون تن گندم از کشاورز ۰در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بنابر آمار حدود 

ها نگهداری یا بخش خریداری شده است البته این به معنای تمامی تولید نیست چرا که بخشی از تولید گندم توسط کشاورزان در انبار
 .خصوصی اقدام به خریداری آن کرده است

مورد نیاز را از  او درباره آخرین جزئیات واردات گندم بیان کرد: دولت به واسطه مسائل زیربنایی در نظر دارد بخشی از گندم
ایمطریق واردات تأمین کند، اما تاکنون ورود گندم به کشور نداشته . 

نژاد درباره ورود موقت گندم به کشور اظهار کرد: با توجه به آن که ورود موقت گندم به کشور به سبب استفاده حداکثری از کاظم
شوند از این رو واردات آن و صادرات آرد مانعی ندارد سوب میهای آرد سازی یک پتانسیل برای ایجاد اشتغال محظرفیت کارخانه

ها با قزاقزستان و روسیه در خصوص گندم بوده استضمن آن که در این موافقت نامه یکی از پیوست . 
صتی است قائم مقام معاون امور توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی ادامه داد: واردات گندم تهدیدی برای تولید داخل نیست بلکه فر

 .که بخش خصوصی باید تالش کند تا از این ظرفیت استفاده حداکثری داشته باشد
این مقام مسئول با بیان اینکه میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان ارتباطی به تولید ندارد، بیان کرد: بنابر آمار معاونت امور 

اکنون بخشی از میزان گندم تولید شده به عنوان خود مصرفی و یا میلیون تن گندم تولید شده است و هم  ۵۵زراعت امسال بیش از 
ها نگهداری شده است که این امر خالف نیست و تنها یک کار اقتصادی است که کشاورزان آن را به امید به افزایش قیمت در انبار

 .سبب منافع خود انجام داده است
های نیاز داخل برای تنظیم بازارممنوعیت صادرات کاال :بیشتر بخوانید  

درصدی واردات برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل را تکذیب کرد و افزود: میزان واردات برنج با سال گذشته تفاوتی  ۵۵۰او رشد 
گیردصورت می بخش ذخایر راهبردی و نیاز کشور ۴نداشته است ضمن آن که واردات بر  . 

نژاد با بیان اینکه صادرات شلتوک بالمانع است، گفت: ما با آزادسازی صادرات هر کاالیی موافق هستیم، اما در میزان آن کاظم
 .مطابق با تولید و نیاز کشور باید دولت تصمیم بگیرد

رود چرا که طی سه سال آینده ظرفیت حداقل ار میبه گفته این مقام مسئول که موافقت نامه ایران و اوراسیا یک مزیت برای ما به شم
میلیارد دالر در حوزه کشاورزی به این کشور وجود دارد ضمن آن که در شرایط فعلی ظرفیت صادرات به اوراسیا رقمی حدود  ۴

میلیون دالر است ۲۵۵تا  ۳۱۵ . 
ما در وزارت بهداشت و وزارت جهاد  درباره آخرین جزئیات ورود ذرت آلوده به کشور بیان کرد: طبق اظهارات همکاران

 .کشاورزی و سازمان استاندارد یک کیلو ذرت آلوده وارد کشور نشده و گمرک اجازه ترخیص آن را نداده است
 
  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 91/8/18تاریخ : 

 امضای یادداشت تفاهم ایران با روسیه و قزاقستان برای ورود موقت گندم 

نامه موقت تجاری بین ایران و معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی گفت: براساس موافقت -ایرنا -تهران 
 کشورهای اتحادیه اوراسیا، یادداشت تفاهمی با روسیه و قزاقستان در زمینه ورود موقت گندم امضا شد. 

تجاری بخش کشاورزی ایران و اتحادیه  هایروز یکشنبه در حاشیه همایش آشنایی با فرصت« علی اکبر مهرفرد» 
های آرد کشور دو برابر نیاز مصرف اقتصادی اوراسیا در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه ظرفیت کارخانه

 تواند یک مزیت برای اقتصاد کشور ما به شمار رود. داخلی است ورود موقت گندم برای تولید آرد می

نامه به امضا رسانده زمینه ورود موقت، ترانزیت و سواپ گندم با این دو کشور تفاهموی اظهار داشت: ایران در سه 
 است. 

 بینی شده اما هنوز جزییات آن مشخص نیست. مهرفرد تصریح کرد: سواپ گندم پیش

فیای ( یا معاوضه به معنای دریافت کاال در یک نقطه و تحویل معادل آن در نقطه دیگری از جغراswapقرارداد سوآپ )
 مورد نظر است.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی با اشاره به اینکه ایران تا سال گذشته در تامین گندم خود خودکفا بوده و نیازی 
 به واردات نداشته است گفت: گندم جز کاالهای تعرفه ترجیحی نیست. 

میلیون تن گندم صادر کرده  ۲۳سال گذشته ترین تولیدکننده تجاری جهان است به طوری که وی افزود: روسیه بزرگ
 است.

ای مهرفرد با اشاره به موافقت نامه موقت تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا ادامه داد: ما در برخی کاالها نه امتیاز تعرفه
 ای، گمرکی و بهداشتی اقدامات خوبی انجام شده است. های قرنطینهایم اما در زمینهایم و نه گرفتهداده

عاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی گفت: ما در زمینه کاالهایی که در تولید آنها مانند میوه، سبزی و صیفی و م
ایم، همچنین برای محصوالتی همچون خشکبار، کشمش، خرما، ای گرفتهمحصوالت گلخانه ای ظرفیت داریم امتیاز تعرفه

 تی جز کاالهایی هستند که امتیاز گرفتیم. پسته و صنعت غذا از جمله آبمیوه، فرآورده های شیال

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی افزود: اما در زمینه کاالهایی همچون ذرت، جو ، کنجاله ، حبوبات، گوشت و 
 روغن ) روغن افتابگردان( امتیاز داده ایم.

ادرات به اوراسیا از بویژه روسیه را وی اظهارداشت: تا حدود سه سال قبل هیچکدام از کارخانجات لبنی توانایی ص
 نداشتند اما االن این امکان برای کارخانجات بزرگ لبنی و شرکت های پرورش دهنده ماهی و میگو فراهم است.

همایش آشنایی با فرصت های تجاری بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هدف ایجاد فضای واحد 
مشترک و دستیابی به حرکت آزاد امروز )یکشنبه( در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی اقتصادی توسعه بازارهای 

 برگزار شد.
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 گذاری و تسهیلهای سرمایههای تجاری، ترجیحی فرصتترویج رقابت سالم در بازار مشترک ، امکان استفاده از تعرفه
رفه برای صادرکنندگان به اتحادیه اقتصادی های تعروابط اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تخفیف

 -اوراسیا، رقابت پذیری کاالهای ایران و ایجاد اشتغال، تقویت نقش برجسته ایران در کریدور بین المللی حمل و نقل شمال 
 جنوب از دیگر اهداف این همایش است.

آغاز و در  ۰۲اوراسیا در دی ماه سال مذاکرات موافقتنامه موقت تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 
 هفت دور برای کسب توافق انجام شد. 

 ۵۰توسط رییس مجلس شورای اسالمی به دولت ابالغ شد و رییس جمهوری آن را  ۰۰تیرماه  ۵۱موافقت نامه مذکور 
 برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ کرد.  ۰۰تیرماه 

ر تشکیل منطقه آزاد تجاری اوراسیا زمینه الزم برای عضویت ایران در این اتحادیه با خاتمه سه سال عضویت موقت د
 فراهم می شود.

  لینک خبر
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 گوجه فرنگی
 ایرنا  – 98/8/18تاریخ : 

 هزارتن گوجه فرنگی خرید حمایتی شد ۴۰۳

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور گفت: سونامی گوجه فرنگی با خرید حمایتی تعاون روستایی کشور  -ایرنا  -تهران 
 هزارتن گوجه فرنگی به شیوه توافقی و حمایتی از کشاورزان خریداری شده است  ۲۳۵تاکنون بالغ بر  کنترل شد و

افزود: محصوالت سبزی و صیفی مانند گوجه « حسین شیرزاد »به گزارش روز شنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، 
الت از پروفایل سینوسی تبعیت می کند و هرگونه مازاد فرنگی از تولید خطی برخوردار است، اما منحنی های مصرف این محصو

 نابهنگام تولید به عدم تعادل عرضه و تقاضا منجر شده و بی ثباتی قیمتی ایجاد می کند.
وی افزود: بطور معمول عالئم قیمتی فصول زراعی گذشته و استقبال نکردن کشاورزان از الگوی کشت که هر ساله از سوی 

ورزی استانها به زارعین پیشنهاد می شود، باعث عرضه مازاد بر نیاز بازارهای داخلی محصوالت کشاورزی سازمان های جهاد کشا
 شده و ناتوانی بخش خصوصی یا پاره ای از ممانعت

( تخصصی در حوزه کشاورزی، نیاز به خریدهای حمایتی را بطور MCهای صادراتی و یا وجود شرکتهای مدیریت صادرات)

 می نماید. غیرمترقبه ایجاد
وی تصریح کرد: خرید حمایتی محصوالت؛ فروش محصول توسط کشاورزان در زمانی که کشش بازار از لحاظ قیمت مناسب است 
تا زمانی که قیمت محصول به نرخ حمایتی مصوب یا کمتر از آن تنزل داشته باشد، انجام نمی پذیرد و تعاون روستایی بدلیل وجود 

ای به ورود در این عرصه پر مخاطره ندارد، اما این ذات و ماهیت بازارها در بخش کشاورزی است  ضرر و زیان، معموال عالقه
که کشاورز مجبور می شود در یک بازه زمانی محدود عرضه مازاد بر تقاضا، وارد بازار شود که به طور قطع برکشش پذیری 

 محصول عرضه شده تاثیر گذار خواهد بود.
استان  ۵۳رد گوجه فرنگی در واحد سطح در دو سال زراعی گذشته نشان می دهد که سطح و عملکرد در به گفته وی، مقایسه عملک

 مشمول طرح حمایتی هر دو افزایش یافته این امر منجر به افزایش تولید انفجاری شده است.
هزار تومان در هر  ۵۰ مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: قیمت باالی گوجه فرنگی سال گذشته )تا مرز

هزارتن گوجه فرنگی به شیوه توافقی و حمایتی از کشاورزان  ۲۳۵کیلوگرم ( در وقوع این رخداد موثر بود و تا کنون بالغ بر 
 خریداری شده که چنانچه خریدهای توافقی را هم به آن اضافه شود حجم خریدها به شدت رشد نشان می دهد.

تا  ۴۱سال گذشته نشان می دهد رکورد خرید سازمان تعاون روستایی برای گوجه حمایتی حداکثر  ۴۵وی یادآور شد: بررسی دوره 
هزار تن تنظیم بازار انجام و قیمتها به تعادل می رسید، اما امسال یک رکورد تاریخی هم از نظر  ۳۵هزار تن بود و با کمتر از  ۳۵

 حجم عملیات در استانها هم از نظر
 زان اعتبار و تسهیالت و تعداد کمی و کیفی کارخانه ها که درگیر فرایند بودند، اتفاق افتاد.میزان خرید از نظر می

هزار محموله از نزدیک به  ۰۵مرکز خرید انجام شده و نزدیک به  ۴۴هزارتن گوجه فرنگی در  ۲۳۵به گفته شیرزاد: جمع آوری 
 ۴۰نفر از گوجه کاران حداقل یکبار پول گرفته اند، حدود  هزارنفر از کشاورزان خریداری شد، که تاکنون حدود پنج هزار ۵۵

 کارخانه ۴۴درصد پول گوجه کاران پرداخت شده و تعداد 
 شهرستان کشور در طرح مشارکت داشتند. ۳۵صنایع تبدیلی در 

همچنان ادامه تن رب بسته بندی تحویل داده شده ، عملیات  ۴۰۰هزارو  ۴۲تن رب فله و  ۳۰۳هزارو  ۵۳وی اضافه کرد: اکنون 
 دارد و دو نوبت مزایده فروش گذارده شده و این هفته فروش بورسی رب گوجه فرنگی آغاز می شود.

تن افزایش تولید گوجه فرنگی حاصل شده که  ۰۵۴هزارو  ۳۳۲شیرزاد افزود: برآوردها نشان می دهد که به میزان یک میلیون و 
تومانی بجای بذور  ۲۴۵۵شود و با استفاده از بذور پربازده هیبرید آن هم با ارز  بیشترین آن مربوط به استان های سرد و معتدل می

 ( و توزیع آن با توجه بهopمتعارف) 

شرایط تحریم به مقیاس گسترده، افزایش برداشت گوجه فرنگی از مزارع از یک چین از هر بوته به سه چین در هر بوته و افزایش 
های نوین آبیاری و استفاده از فناوری آبیاری تیپ،که سبب شد تا کشاورز با میزان ذخیره آبی که تولید در واحد سطح، توسعه سامانه 

 اندوخته اقدام به افزایش سطح زیر کشت گوجه کنند.
  لینک خبر
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 گوجه فرنگی 
 خبرنگاران جوان  -98/8/18تاریخ : 

 کنترل سونامی گوجه فرنگی با خرید حمایتی شد
 .معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سونامی گوجه فرنگی با بزرگترین خرید حمایتی در تاریخ تعاون روستایی کشور کنترل شد

از سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد درباره افزایش بیش به نقل  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

هزار تومان در هر  ۵۰از اندازه تولید گوجه فرنگی در سال جاری اظهار داشت: قیمت باالی گوجه فرنگی در سال گذشته )تا مرز 
 .کیلوگرم( در وقوع این رخداد موثر بود

ایی به دستور وزیر جهاد کشاورزی اقدام به خرید گوجه فرنگی مازاد کشاورزان وی با اشاره به اینکه سازمان مرکزی تعاون روست
 ۲۳۵کرد و سونامی گوجه فرنگی با بزرگترین خرید حمایتی در تاریخ تعاون روستایی کشور کنترل شد، گفت: تا کنون بالغ بر 

های توافقی را هم به آن اضافه کنیم گر خریدهزارتن گوجه فرنگی به شیوه توافقی و حمایتی از کشاورزان خریداری شده است که ا
 .شاهد رشد زیادی در این زمینه هستیم

راس رسید ۵۵۱۵تلفات دام سنگین و سبک به  :بیشتر بخوانید   
هزار تن  ۳۵تا  ۴۱سال گذشته رکورد خرید سازمان تعاون روستایی برای گوجه حمایتی حداکثر  ۴۵معاون وزیر جهاد ادامه داد: در 

رسید، اما امسال یک رکورد تاریخی هم از نظر کثرت ها به تعادل میهزار تن تنظیم بازار انجام و قیمت ۳۵بود و با کمتر از 
ها هم از نظر حجم خرید و هم از نظر میزان اعتبار و تسهیالت و تعداد کمی و کیفی کارخانجاتی که درگیر فرایند عملیات در استان

 .بودند اتفاق افتاده است
محموله از  ۰۵۵۵۵مرکز خرید کار آسانی نیست، گفت: نزدیک به  ۴۴هزارتن گوجه در  ۲۳۵نکه جمع آوری شیرزاد با بیان ای

نفر از گوجه کاران حداقل یکبار پول گرفته اند ۱۵۵۵نفر از کشاورزان خریداری شده و تا کنون حدود  ۵۵۵۵۵نزدیک به  . 
شهرستان کشور در طرح  ۳۵کارخانه صنایع تبدیلی در  ۴۴تعداد درصد پول گوجه کاران پرداخت شده و  ۴۰وی ادامه داد: تقریبا 

تن رب اسپتیک تحویل داده شده، عملیات همچنان ادامه دارد و دو  ۴۲۴۰۰تن رب فله و  ۵۳۳۰۳مشارکت داشتند. در حال حاضر 
شودمرتبه مزایده فروش گذارده شده و از شنبه این هفته فروش بورسی رب گوجه فرنگی آغاز می . 

روز صورت گرفته و یک رکورد تاریخی در سازمان مرکزی تعاون  ۱۴اد اضافه کرد: کلیه این عملیات در عرض کمتر از شیرز

شودروستایی کشور محسوب می . 
  لینک خبر
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 گوجه فرنگی 
 خبرنگاران جوان  – 19/8/18تاریخ : 

مدت مشابه سال قبل افزایش یافتنوسان قیمت گوجه فرنگی در بازار/تولید مرکبات نسبت به   
های گذشته به نرخ واقعی خود رسیده استکارگر گفت: قیمت گوجه فرنگی به سبب فراوانی تولید بسیار ناچیز بود و در هفته . 

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

های اخیر، قیمت گوجه فرنگی به سبب فراوانی در بازار خبر داد و گفت: طی ماه گوجه فرنگی ، ازافزایش قیمتخبرنگاران جوان
های گذشته به نرخ واقعی خود رسیده استبسیار ناچیز بود که در هفته تولید . 

هزارتومان اعالم کرد و افزود: با توجه به پایان فصل برداشت گوجه فرنگی دوره  ۱تا  ۳وی نرخ کنونی هر کیلو گوجه فرنگی را 
مرکزی میوه و تره بار با نوساناتی در  های گذشته در میدانشهری و کاهش عرضه در برابر تقاضا، قیمت گوجه فرنگی در هفته

 .بازار روبرو شده است
 ۰تا  ۱۵۵هزار و  ۲های پاییز وجود ندارد، بیان کرد: قیمت کنونی هر کیلو انار کارگر با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه میوه

تا  ۳هزار تومان، خرمالو شمال  ۵۵تا  ۰تومان، پرتقال ناول جنوب  ۱۵۵هزار و  ۳تا  ۱۵۵هزار تومان، پرتقال شمال یک هزار و 
تومان، سیب گالب  ۱۵۵هزار و  ۰تا  ۳هزار تومان، لیموشیرین  ۰تا  ۱هزار تومان، کیوی  ۵۵تا  ۰هزار تومان، خرمالو کرج  ۱

 ۱تا  ۳انشو تومان، نارنگی  ۱۵۵هزار و  ۰تا  ۳هزار تومان، سیب لبنانی زرد  ۰تا  ۳هزار تومان، سیب لبنانی قرمز  ۰تا  ۳پاییزه 
تومان است ۱۵۵هزار و  ۰تا  ۱۵۵هزار و  ۳تومان و نارنگی تخم ژاپنی  ۱۵۵هزار و  . 

 ۵۵تا  ۱هزار تومان، انگور بی دانه زرد  ۵۰تا  ۰رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: هر کیلو انگور بی دانه زرد قرمز با نرخ 
هزار  ۰تا  ۱۵۵هزار و  ۳ای تومان، خیار بوته ۱۵۵هزار و  ۱تا  ۳هزار تومان، خیار گلخانه  ۱تا  ۳هزار تومان، انگور مهری 

هزار تومان، هلو  ۵۵تا  ۱۵۵هزار و  ۰هزار تومان، موز  ۴۵تا  ۵۵هزار تومان، گالبی شاه میوه  ۵۰تا  ۰تومان، گالبی بیروتی 
 ۳تا  ۱۵۵هزار تومان، خربزه یک هزار و  ۱۱تا  ۲۵ن، پسته تازه هزار توما ۰تا  ۲هزار تومان، هلو هسته جدا  ۰تا  ۲انجیری 
ها درصد سود در خرده فروشی ۳۱تا یک هزار تومان در میدان مرکزی و با احتساب حداکثر  ۲۵۵تومان و هندوانه  ۱۵۵هزار و 

شودعرضه می . 
 ۴تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو بادمجان قلمی  ۱۵۵هزار و  ۳تا  ۱۵۵ای را یک هزار و وی قیمت هر کیلو بادمجان دلمه

هزار تومان،  ۳تا  ۱۵۵هزار تومان، پیاز زرد یک هزار و  ۳تا  ۴تومان، پیاز قرمز  ۱۵۵هزار و  ۱تا  ۳هزار تومان، گلخانه  ۲تا 
هزار تومان،  ۲تا  ۴ترشی هزار تومان، سیب زمینی  ۲تا  ۴تومان، سیب زمینی  ۰۵۵هزار و  ۴تا  ۱۵۵پیاز شیری یک هزار و 

هزار  ۴هزار تومان، فلفل دلمه سبز  ۰تا  ۲هزار تومان، فلفل تند ریز  ۳تا  ۱۵۵هزار تومان، شلغم یک هزار و  ۵۳تا  ۰سیر خشک 
هزار تومان است ۵۵تا  ۱تومان و فلفل شیرین  ۱۵۵هزار و  ۲تا  ۱۵۵و  . 

یز وجود نداردافزایش مقطعی قیمت گوجه فرنگی در بازار/کمبودی در عرضه میوه های پای :بیشتر بخوانید  
هزار تومان، کاهو  ۲تا  ۳کارگر با اشاره به نرخ سایر انواع صیفی در بازار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو کاهو پیچ ساالدی با نرخ 

 ۴تومان، کلم سفید و قرمز یک هزار تا  ۱۵۵هزار و  ۳تا  ۱۵۵هزار تومان، کرفس یک هزار و  ۳تا  ۱۵۵رسمی یک هزار و 
 ۲تا  ۱۵۵هزار و  ۴هزار تومان، لوبیا سبز  ۰تا  ۱هزار تومان، گوجه زیتونی فله  ۳ان، گل کلم یک هزار تا توم ۱۵۵هزار و 
 ۴تا  ۱۵۵هزار تومان و هویج یک هزار و  ۵۲تا  ۵۵هزار تومان، لیموترش میناب  ۰تا  ۳تومان، لیموترش سنگی  ۱۵۵هزار و 
شودعرضه میتومان در میدان مرکزی میوه و تره بار  ۰۵۵هزار و  . 

هزار  ۲تا  ۱۵۵هزار و  ۴هزار تومان و سبزی خوردن  ۳تا  ۱۵۵وی نرخ هر کیلو سبزی جور )پلو، آش، قورمه( را یک هزار و 
 .تومان اعالم کرد

به کارگر با اشاره به دالیل گرانی قیمت خیار در بازار گفت: با توجه به آغاز فصل سرما و کاهش عرضه، قیمت هر کیلو خیار نسبت 
های گذشته یک هزار تومان در بازار افزایش یافته استهفته . 

های اخیر کاذب بود، افزود: با توجه رئیس اتحادیه میوه و سبز تهران با بیان اینکه قیمت گوجه فرنگی به سبب ازدیاد عرضه در ماه
ر تقاضا، قیمت گوجه فرنگی به نرخ های حمل محصول و کاهش عرضه در براببه سردی هوا، بارش برف و باران، افزایش هزینه

 .واقعی خود در بازار رسیده است
های پاییز تصریح کرد: با وجود افزایش تولید مرکبات نسبت به مدت مشابه سال قبل پیش بینی وی در پایان درباره آینده بازار میوه

های آتی مشکلی در عرضه و قیمت در بازار به وجود نیایدشود که در ماهمی . 
 لینک خبر 
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان  – 19/8/18تاریخ : 

تومان ۰۳۳هزار و  ۲۰کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد/ قیمت هر کیلو مرغ   
مرغداری به حدیست که کمبودی در عرضه وجود  هایچهار آیین گفت: با وجود شیوع بیماری نیوکاسل، میزان جوجه ریزی واحد

 .ندارد
صنعت،تجارت و کشاورزی برومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار گروه  

تومانی نرخ مرغ زنده در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده  ۳۵۵، از افت قتصادی باشگاه خبرنگاران جوانا
تومان است ۱۵۵هزار و  ۵۳ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵۵۵هزار و  ۰درب مرغداری  . 

روز آینده این امر تاثیر خود را  ۴شود که ظرف یک تا نده پیش بینی میتومانی نرخ مرغ ز ۳۵۵تا  ۴۵۵وی افزود: با توجه به افت 
 .بر بازار مرغ گرم بگذارد

چهار آیین ازدیاد عرضه در برابر تقاضا را دلیل اصلی افت قیمت مرغ زنده در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی 
های میوه و تره تومانی قیمت همانند دیگر کاال ۳۵۵تا  ۴۵۵بوده و نوسانات عرضه و تقاضا، روند بازار مرغ به طور کلی با ثبات 

 .بار امری طبیعی است
های مرغداری را یکی دیگر از دالیل افت قیمت مرغ در بازار دانست و افزود: این مقام مسئول افزایش وزن گیری مرغ در واحد

د خانوار از دیگر دالیل کاهش قیمت ماهی در بازار به شمار آغاز فصل صید، کاهش قیمت ماهی و ایجاب تنوع غذایی در سب
های اخیر افزایش قیمت گوشت مرغ و جایگزینی این محصول در سبد خانوار دلیل اصلی گرانی مرغ در رود، در حالیکه در ماهمی

شدبازار محسوب می . 
ر نیستقیمت جوجه یکروزه روبه کاهش است/میزان تلفات بیماری نیوکاسل چندان چشمگی  

 ۳وی با اشاره به اینکه روند قیمت جوجه یکروزه روبه کاهش است، بیان کرد: هم اکنون قیمت هر قطعه جوجه یکروزه کمتر از 
گرددهزار تومان است که دلیل اصلی آن به کاهش رغبت مرغداران در امر جوجه ریزی بر می . 

تومان/ افزایش چندبرابری قیمت واکسن در صنعت مرغداری ۰۵۵هزار و  ۵۳قیمت هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  
های مرغداری، عدم دسترسی به مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: شیوع بیماری نیوکاسل در واحدعضو هیئت 

واکسن کیفی مناسب و افزایش تلفات در بسیاری از نقاط موجب شده مرغداران در امر جوجه ریزی احتیاط کنند، هر چند میزان تلفات 
 .خیلی چشمگیر نیست

های مرغداری اظهار کرد: براساس رصد استان ها، تلفات بیماری شیوع بیماری نیوکاسل در واحد وی درباره آخرین وضعیت
برابر مدت مشابه سال قبل است ۳تا  ۴های مرغداری حداقل نیوکاسل در واحد . 

ست که تلفات بیماری تاثیر چندانی در عرضه ندارد، بیان کرد: این در حالی ا بیماری نیوکاسل چهار آیین با اشاره به اینکه تلفات
درصدی قیمت مرغ در بازار تاثیر گذاشته است ۰تا  ۰نیوکاسل بر افزایش  . 

های پرورش موجود است، اظهار عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه مرغ به اندازه کافی در سالن
اضای بازار برابری دارد، از این رو جای هیچ گونه نگرانی مبنی های مرغداری با تقکرد: با توجه به آنکه میزان جوجه ریزی واحد

 .کمبود عرضه در بازار نداریم
 شرایط مساعد بازار نهاده های دامی/نبود واکسن کیفی و افزایش چند برابری قیمت بر مشکالت مرغداران دامن زد

ی برخوردار است، بیان کرد: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ های دامی از شرایط مساعداین مقام مسئول با اشاره به اینکه بازار نهاده
گیردتومان در اختیار مرغداران قرار می ۲۵۵هزار و  ۴تا  ۳۵۵هزار و  ۴تومان و کنجاله سویا  ۰۵۵یک هزار و  . 

پشتیبانی امور دام،  چهار آیین با بیان اینکه مشکلی در خصوص بازار کنجاله سویا وجود ندارد، گفت: این در حالی است که هم اکنون
کندذرت را با نرخ باالتر از قیمت مصوب به مرغداران عرضه می . 

برد، بیان کرد: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ های دامی در شرایط مساعدی به سر میاین مقام مسئول با اشاره به اینکه بازار نهاده
گیردتومان در اختیار مرغداران قرار می ۲۵۵ر و هزا ۴تا  ۳۵۵هزار و  ۴تومان و کنجاله سویا  ۰۵۵یک هزار و  . 

تا یک هزار و  ۲۱۵تومان و کنجاله سویا یک هزار و  ۳۱۵چهار آیین ادامه داد: هم اکنون قیمت مصوب هر کیلو ذرت یک هزار و 
ای پشتیبانی و با هتومان درب انبار ۰۵۵است، در حالیکه پشتیبانی امور دام حداقل هر کیلو ذرت را با نرخ یک هزار و  ۲۰۵

کندتومان به تولیدکننده عرضه می ۰۱۵احتساب کرایه حمل و نقل یک هزار و  . 
 ۵۵آوری های پیش روی مرغداران گفت: علی رغم جمععضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به چالش

کیفی، گران شدن غیر منطقی و ایجاد بازار سیاه واکسن، دارو، های ها، نبود واکسندار، اما به دلیل بیماریمرغ نطفهمیلیون تخم
های شود که نسبت به ماهها چند برابر قیمت واقعی بدون صدور فاکتور به تولیدکنندگان عرضه میهای خوراکی و آنتی بیوتیکمکمل

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7137273/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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/7134591/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 سوم آباناهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

های کافی یدواریم با اعمال نظارتدرصد رشد داشته است، ام ۵۱۵تا  ۵۵۵درصد و در برخی موارد  ۰۵تا  ۰۵اخیر به طور متوسط 
های ناظر این مشکالت مرتفع شود تا تولیدکنندگان مجبور نباشند به هر قیمتی اقدام به خرید نهاده و مواد اولیه در بازار از سوی نهاد

 .کنند
ها نسبت به اکسن، دارو و مکملها در بازار بیان کرد: بنابر آمار قیمت ووی با انتقاد از افزایش چشمگیر قیمت واکسن، دارو و مکمل

رودبرابر رشد یافت که این امر پاشنه آشیل صنعت مرغداری به شمار می ۲تا  ۳ابتدای سال  . 
هزار تومان در مهر رسیده  ۲۰۵هزار تومان تیرماه به  ۵۵۰ادامه داد: قیمت واکسن از  مرغداران گوشتی عضو هیئت مدیره اتحادیه

از تولید کننده و کننده هیچگونه توجهی به این موضوع ندارند و به سبب لحاظ نشدن آن در قیمت  است، در حالیکه سازمان حمایت
 .تمام شده، مرغداران با مشکالت متعددی روبرو هستند

ها نسبت به ابتدای سال، نبود کیفیت مناسب چهار آیین در پایان تصریح کرد: علی رغم افزایش چند برابری قیمت واکسن و دارو
تر این مشکالت مرتفع شودت متعددی برای مرغداران ایجاد کرده است که امیدواریم تدابیری اندیشیده شود تا هر چه سریعمشکال . 

  لینک خبر
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 ایرنا  – 98/8/18تاریخ : 

 تونس از پهپاد برای توسعه کشاورزی استفاده می کند

خبرگزاری آفریقایی "پن افریکن" روز شنبه از تونس گزارش داد که دولت این کشور در یک طرح راهبردی استفاده  -ایرنا  -تهران 
 از پهپاد برای توسعه کشاورزی را آغاز کرده است. 

ا )ای بانک توسعه آفریقبر اساس این گزارش، "سمیر َطیِّب" وزیر کشاورزی، شیالت و منابع آبی تونس گفت که این کشور با کمک 
اف بی دی( طرحی را برای توسعه کشاورزی آغاز کرده که بر مبنای آن از توانایی پهپادها برای توسعه سودآوری بخش کشاورزی 

 در همه ابعاد آن استفاده می شود.
 ه دولت کشورش برای هدایتوی در سمینار بین المللی بهره برداری از پهپاد از بخش کشاورزی در دانشگاه "بیِزرت" تونس گفت ک

و تکمیل پروژه های ملی کشاورزی تاکنون چندین مرکز را به منظور توسعه سودآوری بخش کشاورزی به کمک پهپادها در منطقه 
"سیدی بوزید" در مرکز تونس آغاز کرده و همچنان به این فعالیت های توسعه ای در این زمینه ادامه می دهد تا به کشوری پیشرو 

 حوزه در منطقه تبدیل شود. در این
میلیون دالری کره جنوبی خبر داد و اضافه کرد که  90طیب همچنین از راه اندازی یک مرکز آموزش خلبانی پهپادها با کمک مالی 

آفریقا با کمک "پارک فناوری بوسان" کره جنوبی که یک شرکت دولتی است،  -شرکت صندوق همکاری های اقتصادی کره جنوبی 
از طرح های کشاورزی مبتنی بر توسعه پهپادی را آغاز کرده و می رود به بزرگترین شرکت در این زمینه در منطقه تبدیل بسیاری 

 شود.
خلبان ورزیده را برای توسعه طرح های  100، یک گروه متشکل از  1010وی تاکید کرد که دولت تونس مکلف است تا سال 

در عین حال خلبان هایی را نیز برای امور نظارتی، مبارزه با بالیای طبیعی و استفاده از کشاورزی مبتنی بر پهپاد را آموزش دهد و 
 فنون مختلف کشاورزی تربیت کرده است.

خبرگزاری تونس )تاپ( نیز امروز گزارش داد که "الخیلی لوهوسینه" هماهنگ کننده منطقه ای بانک توسعه آفریقا اعالم کرده که 
 ۵۰میلیون دالر وام به تونس، این کشور را برای اجرای طرح های توسعه ای در  ۵۴۴دارد تا با اعطای مدیریت این بانک در نظر 

استان یاری کند تا مسوالن بخش کشاورزی بتوانند سیاست های خود را به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف تونس 
 هدایت کنند.

بررسی قابلیت های توسعه ای کشور تونس معتقد است که این کشور با پیشرفت هایی که وی در این سمینا گفت: بانک توسعه آفریقا با 
 تاکنون در این زمینه انجام داده، می تواند سرمشق همه کشورهای آفریقایی و حتی خاورمیانه در این زمینه باشد.

 لینک خبر
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 متفرقه
 فودپرس – 10/8/18تاریخ : 

روز ۰۰۰کیلو در ۲ترین خانوارهای ایرانی؛ آمار عجیب از مصرف گوشت محروم ! 
کیلوگرم گوشت  ۴۲به طور متوسط  ۰۰براساس اطالعات بودجه خانوار مرکز آمار ایران، هر خانوار ایرانی در سال  <مواد غذایی

وارهای محروم تنها یک کیلوگرم در سال تخمین زده شده استدام مصرف کرده، این در حالی است که متوسط مصرف خان . 
 

دهد مصرف برخی کاالهای جزییات گزارش طرح آمارگیری هزینه درامد خانوارهای شهری و روستایی در کل کشور نشان می
کاهش یافته است 15اساسی از جمله برنج و گوشت درسال  . 

 
هر  15دهد در سال روستاهای کشور در طرح هزینه درآمد مرکز آمار نشان میبرآورد متوسط مصرف خانوارهای ساکن شهرها و 

کیلوگرم انواع گوشت دام مصرف کرده است. بر اساس این آمار کل مصرف گوشت گوساله در یک سال برای  1121خانوار ایرانی 

کیلوگرم بوده است 129خانوار ایرانی  . 
 

 11255کیلوگرم و در خانوار روستایی  1529شت دام در یک خانوار شهری میزان مصرف گو 15این در حالی است که در سال 

 .کیلوگرم بوده است
 

کیلوگرم بوده  112158کیلوگرم و در خانوار روستایی  192895متوسط میزان مصرف گوشت دام در یک خانوار شهری  15در سال 

کیلوگرم کاهش یافته است 623در خانوار روستایی و  123است. با مقایسه این دو آمار میزان مصرف گوشت در خانوار شهری  . 
 

کیلوگرم گوشت دام  1به طور متوسط در ماه حدود  9315گفتنی است، با توجه به امارهای ارائه شده هر خانوار ایرانی طی سال 

 .مصرف کرده است
 

تر جامعه صرف در دهکهای محرومهای جامعه بوده اما میزان مالزم به ذکر است، این آمار شامل میانگین مصرف تمامی دهک
رسد که اختالف باالیی با تر از این مقدار است. در محروم ترین دهک، میزان مصرف گوشت در سال به یک کیلوگرم میبسیار پایین

 .میانگین کل جامعه داشته است
 

نواع گوشت دام بوده استکیلو گرم ا 13کیلو،  55کیلو،  16کیلو،  16گروه پرهزینه جامعه به ترتیب  1بر این اساس  . 
 

دهد در حال حاضر مواردی مثل کف میزان مصرف کاالهای اساسی بررسی های عمومی آمارهای تولیدی مرکز آمار ایران نشان می
، میزان تولید این کاالها با محوریت گوشت )دفتر کشاورزی معاونت طرحهایی آماری(، میزان واردات کاالهای مذکور و 15در سال 

شودشاخص قیمت مصرف کننده به صورت ماهیانه تولید می همچنین  18این درحالی است که بررسی این آمارها برای سال  .

بایستی تا پایان سال منتظر ماند اما با  18ضرورتی غیر قابل کتمان است. هر چند برای دسترسی به طرح بودجه خانوار در سال 

الزم است یک گزارش تحلیلی دقیق از میزان مصرف خانوارها از کاالهای  11 توجه به احتمال تغییر سیاست ارزی دولت در سال

 .اساسی تولید، تخمین و در اختیار سیاست گذار قرار گیرد
  لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا  – 19/8/18تاریخ : 

 نمایشگاه سراسری کشاورزی در بجنورد گشایش یافت

المللی های بینشنبه در محل دائمی نمایشگاهدهمین نمایشگاه سراسری کشاورزی و صنایع وابسته آن، عصر سه -ایرنا -بجنورد
 شرکت خارجی و داخلی گشایش یافت.  ۰۰د با حضور بجنور

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی در حاشیه گشایش این نمایشگاه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
ماه برای بازدید عالقه  آبان ۴۲مترمربع فضای مفید نمایشگاهی برپا شده که تا  ۳۵۵غرفه در هزار و  ۵۵۵این نمایشگاه مشتمل بر 

 مندان دایر است.
نمایشگاه را آشنا کردن بهره برداران بخش کشاورزی با سامانه های نوین و فناوری های روز، حسن نامجو، هدف از برپایی این 

 اعالم کرد.انتقال دانش و فناوری، معرفی شرکت های فعال در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته و بازاریابی برای تولیدات آنها 
وی افزود: این نمایشگاه با حضور شرکت هایی از کشور ترکیه و نیز استانهای خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، تهران، مازندران، 

 فارس، کرمان، یزد، گلستان، همدان و اصفهان برپا شده است.
 مانه آبیاری نوین را به نمایش گذاشته اند.وی اظهار داشت: شرکت کنندگان از کشور ترکیه در این نمایشگاه ادوات مورد نیاز سا

وی گفت: در نمایشگاه امسال ادوات کشاورزی، ماشین آالت، سامانه های آبیاری نوین و تحت فشار از قبیل لوازم، لوله و فیلتراسیون 
صنایع کشاورزی در  و پمپ و هر آنچه در بحث آبیاری نوین مورد نیاز است در معرض دید عالقه مندان قرار گرفته و انواعی از

 بخش های مختلف تولیدات زراعی، باغی، دامی، صنایع دستی و سایر موارد به نمایش درآمده است.
غرفه در  ۵۰غرفه در حوزه ادوات کشاورزی،  ۰شرکت در حوزه آبیاری نوین،  ۳۵غرفه این نمایشگاه توسط  ۱۵نامجو افزود: 

غرفه در بخش نهاده های کشاورزی، هفت غرفه نیز توسط شرکت  ۰ع غذایی، حوزه دام و طیور و پنج غرفه نیز در حوزه صنای
 های گلخانه ای برپا شده است.

غرفه ویژه از ادارات و  ۵۵رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: هشت سازمان و اداره نیز با 
 مجموعه های تخصصی در این رویداد حضور دارند.

 آبان ماه در بجنورد برپا خواهد بود. ۴۲گاه سراسری کشاورزی و صنایع وابسته و دام و طیور تا نمایش
هزار هکتار  ۳۵۵هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که از این سطح  ۳۲۲هزار نفر  ۰۰۳خراسان شمالی با جمعیت بیش از 

کنند؛ این استان بیشترین شاغل در بخش فعالیت میهزار بهره بردار بخش کشاورزی در این حوزه  ۰۵کشتزار است و بیش از 
 کشاورزی را دارد.

  لینک خبر
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 نهاده
 فودپرس – 02/8/88تاریخ : 

درصدی توزیع کود شیمیایی بین کشاورزان به رغم تحریم ها 26رشد   
هزار تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه در هشت ماهه  160میلیون و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: یک 

درصدی دارد 35ابتدای سال جاری بین کشاورزان توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  . 
 

بیش از به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، حمید رسولی گفت: این شرکت در هشت ماهه ابتدای سال جاری 
هزار تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه را از طریق شبکه بزرگ کارگزاران خود به کشاورزان تحویل  160یک میلیون و 

درصدی است 35نموده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیانگر رشد  . 
 

دو مرحله توقف تحویل کود اوره توسط شرکتهای  مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشت: این توفیق علیرغم
 .پتروشیمی، تحریم ظالمانه و عدم پرداخت یارانه کودهای کشاورزی در سال جاری اتفاق افتاده است

 
ای مرغوب و باکیفیت هزار تن انواع کودهای غیریارانه 10ای تاکنون بیش از رسولی گفت: در سال جاری عالوه بر کودهای یارانه

طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اختیار کشاورزان زحمتکش قرار گرفته است که این نیز از 
درصد  300ای تحویلی به کشاورزان طی هفت ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از میزان کود غیریارانه

ت حمایتی کشاورزی تدارک مناسبی برای کودهای ازته، فسفاته و پتاسه دیده رشد داشته است. وی خاطر نشان ساخت که شرکت خدما
  .است و کلیه قراردادهای خود را با بهترین تولیدکنندگان داخلی و خارجی منعقد کرده است

 
تدارک سال وی اظهار امیدواری کرد که با تخصیص مناسب یارانه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بتوانیم برنامه تأمین و 

تری اجرایی کنیمجاری را بنحو شایسته . 
  لینک خبر
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 نهاده 
 خبرگزاری فارس – 10/8/18تاریخ : 

 درصدی توزیع کود شیمیایی بین کشاورزان به رغم تحریم ها 26رشد 

هزار تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه در هشت ماهه  160مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: یک میلیون و 

 درصدی دارد.  35 ابتدای سال جاری بین کشاورزان توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد

به گزارش خبرگزاری به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، حمید رسولی گفت: این 

هزار تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه  160شرکت در هشت ماهه ابتدای سال جاری بیش از یک میلیون و 

موده است که این میزان نسبت به مدت مشابه را از طریق شبکه بزرگ کارگزاران خود به کشاورزان تحویل ن
 درصدی است. 35سال قبل بیانگر رشد 

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشت: این توفیق علیرغم دو مرحله توقف تحویل کود اوره 
اده افتتوسط شرکتهای پتروشیمی، تحریم ظالمانه و عدم پرداخت یارانه کودهای کشاورزی در سال جاری اتفاق 

 است.
ای هزار تن انواع کودهای غیریارانه 10ای تاکنون بیش از رسولی گفت: در سال جاری عالوه بر کودهای یارانه

مرغوب و باکیفیت نیز از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اختیار 
تحویلی به کشاورزان طی هفت ماهه  ایکشاورزان زحمتکش قرار گرفته است که این میزان کود غیریارانه

درصد رشد داشته است. وی خاطر نشان ساخت که  300ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تدارک مناسبی برای کودهای ازته، فسفاته و پتاسه دیده است و کلیه 
 اخلی و خارجی منعقد کرده است. قراردادهای خود را با بهترین تولیدکنندگان د

وی اظهار امیدواری کرد که با تخصیص مناسب یارانه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بتوانیم برنامه تأمین 
 تری اجرایی کنیم.و تدارک سال جاری را بنحو شایسته

 لینک خبر 
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 نهاده 

 ایرنا  – 10/8/18تاریخ : 

 درصدی تامین و تدارک کودهای پایه در هفت ماه گذشته ۰۷رشد 

پایه ازته، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: هفت ماه امسال تامین و تدارک انواع کودهای  -ایرنا  -تهران
 درصد نسبت به مدت رشد یافته است.  ۳۰فسفاته و پتاسه 

روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: این شرکت در هفت ماهه امسال بیش از یک « حمید رسولی»
کارگزاران خود به  تن( انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه را از راه شبکه بزرگ ۵.۲۱۵.۵۵۵هزارتن )  ۲۱۵میلیون و 

 کشاورزان تحویل داده است.

وی افزود: این موفقیت علیرغم دو مرحله توقف تحویل کود اوره توسط شرکت های پتروشیمی، تحریم ظالمانه و پرداخت 
 اتفاق افتاده است. ۰۰نشدن یارانه کودهای کشاورزی در سال 

 درصدی تدارک کودهای غیریارانه ای  ۰۱۱رشد 

هزارتن  ۴۵خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: امسال عالوه بر کودهای یارانه ای تاکنون بیش از  مدیرعامل شرکت
تن( انواع کودهای غیر یارانه ای مرغوب و با کیفیت نیز توسط شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات  ۴۵.۵۵۵)

 حمایتی کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

غیریارانه ای تحویلی به کشاورزان در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از  وی گفت: این میزان کود
 درصد رشد داشته است. ۳۵۵

رسولی اضافه کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تدارک مناسبی برای کودهای پایه شامل ازته، فسفاته و پتاسه دیده و 
 ن داخلی و خارجی امضا کرده است.همه قراردادهای خود را با بهترین تولیدکنندگا

وی اظهارامیدواری کرد: ضمن تخصیص مناسب یارانه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بتوانیم برنامه تامین و 
 تدارک امسال را به نحو شایسته ای انجام دهیم.

ر میلیون تن است درحالی به گزارش ایرنا، بر اساس محاسبات موسسه تحقیقات خاک و آب، ساالنه نیاز کودی کشور چها
 هزار تن کود به مصرف بخش کشاورزی رسید. ۲۳۵نزدیک به دو میلیون و  ۰۰که در سال 

  لینک خبر
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 نهاده 
 ایرنا  – 91/8/18تاریخ : 

 تولید کود طبیعی حاوی اسید آمینه بر پایه گیاه 

یک شرکت دانش بنیان داخلی موفق به تولید کود طبیعی مایع حاوی اسید آمینه با استفاده از محصول جانبی پاالیشگاه  -ایرنا -تهران
 غالت به عنوان یک جایگزین مناسب برای کودهای خارجی شد. 

شرکت دانش بنیان مستقر در  به گزارش روز یکشنبه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، مژگان نادری مدیر عامل این
شهرک صنعتی بهاران استان گلستان، در خصوص این محصول دانش بنیان گفت: این محصول یک کود کامال طبیعی مایع است که 

 شود.از محصول جانبی پاالیشگاه غالت و بر پایه گیاه )ذرت( تولید می
شود که به عنوان کود حاوی اسید آمینه برای تمام محصوالت عرضه می « ویوا کیوتن»وی ادامه داد: این محصول با نام تجاری 

 زراعی و باغی در فاز رشد زایشی مورد استفاده قرار می گیرد.
نادری افزود: به بیان ساده تر ویوا کیوتن یک کود طبیعی و مایع بر پایه گیاه )ذرت( است که کامال در آب حل شده و حاوی مقادیر 

 ها به دست آمده است.ت که از هیدرولیز آنزیمی پروتئینباالیی از اسیدهای آمینه اس
وی مصرف این کود را برای کشاورزان دارای فواید بسیار دانست و خاطرنشان کرد: مصرف منظم ویوا کیوتن منجر به رشد 

دن ظر قابلیت حل شای آن می شود. عالوه بر این کود مورد نرویشی یکنواخت گیاه، بهبود کمی و کیفی محصول و افزایش عمر قفسه
 با کودهای دیگر را نیز دارد.

کنندگان نهایی مدیرعامل شرکت ویوا کود، عنوان کرد: با توجه به کاربردهای این محصول می توان گفت که بازار هدف و مصرف
 ند شوند.آن کشاورزان و شرکت های کشت و صنعت هستند که می توانند با استفاده از این محصول از فواید آن نیز بهره م

وی با اشاره حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از این شرکت دانش بنیان ادامه داد: تسهیالت پرداخت شده از 
نفر را در این  ۵۵جانب صندوق به صورت سرمایه در گردش برای تولید کود ویوا کیوتن، استفاده شد؛ همچنین این تسهیالت اشتغال 

 .مجموعه تثبیت کرده است
نادری کود تولید شده در این شرکت را به لحاظ کیفیت و قیمت با نمونه های مشابه خارجی آن قابل رقابت دانست و افزود: ما به دلیل 

هزار لیتر از کود ویوا کیوتن را به سرعت به فروش  ۳۴ایم داشتن دو مزیت قیمت پایین تر و کیفیت بهتر در این محصول، توانسته
 رند شناخته شده در بازارهای مختلف ایران تبدیل شویم.رسانده و به یک ب

وی در خصوص چشم انداز این مجموعه برای این محصول دانش بنیان، با تاکید بر اینکه، ایجاد بازارهای صادراتی یکی از اهداف 
، د در کشور مقصد ثبت شوداصلی این شرکت دانش بنیان است افزود: از آنجا که کود مانند دارو برای صادرات به کشور دیگری بای

این محصول نیز در نیوزیلند ثبت اولیه شده و برای انجام کشت های آزمایشی مجوز دارد اما اکنون به دلیل نبود امکان تبادالت 
 بانکی، تمام توافقات متوقف شده است.

  لینک خبر
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 جهانیگزارشات 

 ایرنا  – 19/8/18تاریخ : 

 های مشترک ایران و برزیل در کمیسیون منابع ژنتیک گیاهیبررسی همکاری

های مشترک در کمیسیون منابع ژنتیک رویج کشاورزی گفت: موضوع همکاریرئیس سازمان تحقیقات آموزش و ت -ایرنا -تهران
 مورد بررسی قرار گرفت.  FAOگیاهی 

در دیدار با سفیر برزیل، ضمن تبیین محورهای استراتژیک « کاظم خاوازی»به گزارش روز سه شنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
 های همکاری دوجانبه در تحقیقات کشاورزی تاکید کرد.زمینههمکاری بین ایران و برزیل، بر ضرورت توسعه 

های تخصصی المللی بر همکاری با مراکز و سازمانوی با بیان این که هدف بنیادین سازمان تحقیقات در عرصه تعامالت بین
المللی مواضع مشترک و ینهای بالمللی است، یادآور شد: دو کشور در راستای اشتراک منافع ملی طرفین، الزم است در عرصهبین

 راهبردی داشته باشند.
آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به سند یادداشت تفاهم همکاری سازمان با سازمان تحقیقات کشاورزی  رئیس سازمان تحقیقات، 

کشورمان در حال  اعالم داشت: سند مذکور، نهایی شده و به منظور انجام امور حقوقی در وزارت امور خارجه EMBRAPAبرزیل 

 بررسی است تا در یک گردهمایی در برزیل یا ایران به امضای طرفین برسد.
های ماموریتی این سازمان، پیشنهاد داد یک هیات کارشناسی به سرپرستی "سازمان تحقیقات وی با اشاره به تعدد و تنوع حوزه

 و ترویج کشاورزی از این سازمان بازدید کنند. های سازمان تحقیقات، آموزشبرزیل" به منظور آشنایی با توانمندی
 ایران دارای منابع ژنتیکی ارزشمند است 

های آتی دو کشور ایران و گیریسفیر برزیل نیز خواستار همسویی نظرات، پیشنهادها و تصمیم« رودریگو دی آزردو سانتوس»
 شد. FAOملل متحد برزیل در کمیسیون منابع ژنتیک گیاهی در سازمان خواروبار کشاورزی 

های آموزش و تحقیقات کشاورزی را مورد تاکید های دوجانبه در حوزهوی با استقبال از پیشنهادهای مطرح شده در جلسه، همکاری
 قرار داد.

کرد: در دومین نشست مشترک دو کشور در ایران، زمان به منظور امضای سند یادداشت تفاهم همکاری با  سفیر برزیل تصریح
 راپا برزیل، مغتنم خواهد بود.امب

وی در ادامه از دعوت رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برای بازدید هیات کارشناسی "سازمان تحقیقات برزیل" 
استقبال کرد و ایران را از نظر برخورداری از منابع طبیعی و منابع ژنتیکی ارزشمند یکی از کشورهای منحصر به فرد جهان 

 .دانست

 
  لینک خبر

 
 

 گزارشات جهانی 
 خبرگزاری فارس – 95/8/18تاریخ : 

 کندفائو برای نجات دریاچه ارومیه کمک می

که از سوی دولت ژاپن تأمین مالی شده است و به « برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه»پروژه 
 شود. صورت مشترک از سوی فائو و ستاد احیای دریاچه ارومیه پیگیری می

 

ائو( در چارچوب به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد )ف
و با همکاری پژوهشکده هواشناسی « برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه»پروژه 
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تدوین شده برای حوضه دریاچه ارومیه را « شاخص ترکیبی خشکسالی»و علوم جو، کارگاه اعتبارسنجی 
 برگزار کرد.

حضور کارشناسان و پژوهشگرانی از فائو، وزارت نیرو،  با 9318آبان  91شنبه مورخ این کارگاه روز سه

وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی، مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی، ستاد احیای دریاچه ارومیه، 
دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علم و صنعت ایران در محل پژوهشکده هواشناسی و علوم جو 

 برگزار شد.
کار رفته برای تدوین شاخص ترکیبی کنندگان در این کارگاه ضمن مرور منطق، رویه و روش بهتمشارک

های آتی و برای بهبود شاخص ترکیبی های بالقوه دیگری را که در گامها و شاخصخشکسالی؛ متغیرها، مؤلفه
 توانند به کار گرفته شوند را مورد بحث و بررسی قرار دادند.خشکسالی می

یانلوکا فرانچسکینی، متخصص ارشد فائو در زمینه مدیریت اطالعات منابع سرزمین در تشریح آقای ج
اولین نتایج حاصل از ارزیابی خشکسالی همچنین روش سنجش خشکسالی  امروز،»های انجام شده گفت: فعالیت

 «.ارائه شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفتند
زی کشاور رای ارائه چنین اطالعاتی است که از ابعاد مختلف هواشناسی،این اولین تالش ایران ب» به گفته وی،

 «.پردازندو هیدرولوژیک به پدیده خشکسالی می
برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه دریاچه »مشاور ارشد فنی فائو در پروژه  آقای رائو ماتا،

سنجش خشکسالی »و هشدار خشکسالی، تأکید کرد: های مرکز ملی پایش نیز ضمن تمجید از تالش« ارومیه
ای مهم برای مدیریت کالن حوضه آبریز دریاچه ارومیه است. ما نیاز داریم تا متغیرهای مختلفی را که مؤلفه

 «.کاربردشان در شاخص ترکیبی خشکسالی ضرورت دارد، احصا کنیم
ک ستاد احیای دریاچه ارومیه تدوین یک شاخص نگار، مدیر بخش هیدروانفورماتیبه گفته آقای دکتر بهداد چهره
پذیری کلی حوضه آبریز دریاچه ارومیه کمک کند تا بر سنجش آسیب»تواند به ترکیبی خشکسالی مناسب می

ر را اجتماعی ناحیه مدنظ-اساس آن بتوانیم تأثیرات تغییرات متغیرهای اقلیمی بر معیشت و پارامترهای اقتصادی
 «.بسنجیم

های انجام شده برای دستیابی فه، رئیس مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی ضمن اشاره به فعالیتآقای احد وظی
فرآیندی که در این پروژه دنبال شده است نه تنها این قابلیت را »به شاخص ترکیبی خشکسالی، تصریح کرد: 

ق برای دیگر کشورهای های آبریز کشور به کار رود، بلکه به عنوان یک نمونه موفدارد که در دیگر حوضه
 «منطقه خاورمیانه نیز مفید باشد.

که از سوی دولت ژاپن تأمین مالی « برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه»پروژه 
های دولت شود، از تالششده است و به صورت مشترک از سوی فائو و ستاد احیای دریاچه ارومیه پیگیری می

گاه های نهادی و دانشی کشور به منظور احیای این ذخیرهمی ایران در زمینه بهبود ظرفیتجمهوری اسال
 کند.کره حمایت میهمتای زیستبی

  لینک خبر
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