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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 فارس - ۹۷/۰۲/۰۹ : تاریخ

 استدیپلماسی آب نیاز اساسی در منطقه خاورمیانه/ بحران آب در این منطقه جدی 

 تر در دیپلماسی آب شرکت کنندشود باید جدیدر کنفرانس ا خیر دیپلماسی آب تاکید شد منطقه منا که شامل خاورمیانه هم می 

  .تواند عواقب ناگواری داشته باشدکه بحران آب در این منطقه جدی است و می

 هایسال در و شودمی محسوب خاورمیانه منطقه جدی معضل  هاستالملل خبرگزاری فارس، آب سالبه گزارش گروه اقتصاد بین

 و هاچالش درباره مختلفی هایکنفرانس. است شده بیشتر حیاتی مایه این ارزش شده ترنامهربان منطقه این با آسمان که اخیر

  .شود تا از شدت این مشکالت بکاهند و راهکاری برای آن ارائه دهندرهای رفع این مشکل برگزار میراهکا

 هم هب بیشتر را کشورها این مقامات و کارشناسان تا کندمی تالش  گرفته شکل اخیراً "دیپلماسی آب"ها که با عنوان این کنفرانس 

 .برای بحران آب در این منطقه پیدا کنند بهتر راهکاری و موفق دیپلماسی یک تا کند نزدیک

 .تر در بحث دیپلماسی آب شرکت کنندتا جدیدر کنفرانس اخیر از کشورهای منطقه منا خواسته شده است 

تر داشته باشند تا دیپلماسی المللی حضور جدیهای بیناز متخصصان و کارشناسان آب منطقه منا دعوت شده است تا در نشست

  .نندپیدا کآمیز برای توسعه پایدار و صلح بادوام آب را به عنوان اقدامی پیشگیرانه برای معضل آب پیش ببرند و مسیری صلح

میرزا وزیر برق و آب بحرین اعالم کرد: کمبود آب در حال حاضر تهدیدی در کنفرانس اخیر دپیلماسی آب عبدالحسین بن علی

 .هایی موجب ناپایداری در منطقه منا شودتواند با ایجاد تنششود و میجانبه محسوب میهمه

و اصطالحی است که برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در شود منطقه منا خاورمیانه و شمال آفریقا را شامل می

 .رودمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند به کار می

 .ترین کشور منطقه خاورمیانه امتداد داردشود و تا ایران شرقیمنا از کشور مراکش در شمال غربی قاره آفریقا آغاز می

نا ظرفیت ایجاد تنش به دلیل کمبود آب دارد و این ظرفیت در این منطقه بیشتر از سایر مناطق است. به گفته وزیر بحرین، منطقه م

 .شوده باشد ازمرزها خارج میداشت وجود کشورها بین توافقی اینکه  بدون  به ویژه اینکه دو سوم منابع آبی منطقه

 ها باشدبین کشورها و راهی برای همکاری و جلوگیری از چالشتواند به عنوان مسیر اعتمادساز میرزا همچنین تأکید کرد: آب می

 فارسخلیج همکاری شورای کشورهای جمله از شودمی منعقد آب روی بر همکاری قراردادهای جهان  همانطوری که در دیگر نقاط

(GCC)  همکاری دارندهای اقتصادی هم دهند و در دیگر بخشبه خوبی برای مردم کشورشان خدمات آب ارائه می. 

که چارچوب  کندالمللی اعالم میالملل آب تأکید کرد: در حالی که قوانین بیندر این کنفرانس لنا سالم کارشناس ارشد قوانین بین

 .های خاصی هنوز بین کشورها وجود داردها و ویژگیتواند وجود داشته باشد پیچیدگیها میمشخصی بین دولت

امل در برقراری دیپلماسی آب اعتمادسازی است و استفاده از ظرفیت بازیگران اصلی این دیپلماسی است وی تأکید کرد: مهمترین ع

و همچنین باید شرایط مناسب برای فعالیت این بازیگران اصلی فراهم شود. در این نشست ولیدزوباری از سوی اتحادیه تکنولوژی و 

  .مناسبی را آماده کنند تا همکاری در این زمینه ایجاد شود هشدار داد جامعه محلی باید سازوکار (WSTA) علوم آب

https://www.farsnews.com/news/13970209000513/%D8%AF%DB% 
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۵تاریخ: 

 ولید با اجرای سامانه نوین آبیاریدرصدی عملکرد ت ۳۰افزایش 

های نوین آبیاری درصدی مصرف آفت کش از مزایای سامانه 25درصدی عملکرد تولید و کاهش  30یک مقام مسئول گفت: افزایش 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعباس زارع، مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی در گفت.است

هزار هکتار در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته سیستم  302در سطح  اجرای سامانه های نوین آبیاری از ،باشگاه خبرنگاران جوان

هزار هکتار  212هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحویل بهره بردار شد و در سطح  180پروژه در سطح  215هزار و  18ین آبیاری در قالب های نو

 .در دست اجراست

میلیون متر مکعب  300به گفته وی؛ اجرای سامانه های نوین آبیاری در این سطح اراضی کشور، صرفه جویی ساالنه یک میلیارد و 

 .را به همراه دارد بخش کشاورزیآب در 

سامانه درصدی مصرف آفت کش، بذر و کودهای شیمیایی را از دیگر مزایای  25درصدی عملکرد تولید و کاهش  30زارع افزایش 

 .برشمرد های نوین آبیاری

هزار هکتار به سامانه  250 مجری طرح سامانه های نوین آبیاری ادامه داد: امسال طبق برنامه اقتصاد مقاومتی قرار است که ساالنه

 .های نوین آبیاری تجهیز شوند که در صورت تخصیص منابع مالی و اعتباری الزم این امر محقق خواهد شد

در سال جدید تصریح کرد: اگرچه با اصالحیه که انجام  سامانه های نوین آبیاریوی با اشاره به آخرین وضعیت میزان اعتبار اجرای 

هایی مشخص نیست؛ اما پیش بینی می شود که میزان اعتبار پروژه های نوین آبیاری در سال جدید حداقل هزار شده، میزان اعتبار ن

 .میلیارد تومان باشد 500و 

https://www.yjc.ir/fa/news/6516825/%D8%A7%D9%81 
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 آب
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۱۵شنبه , 

 ترین سال نیم قرن اخیربارشاستراتژی تامین آب در کم

 .آبی، همزاد ماستترین سال کشور گفت: کمهای وزارت نیرو در کم بارشوزیر نیرو ضمن تشریح سیاست

آبی مرشد کنیم و تولید داشته باشیم و متناسب با ک و شویم سازگار آبیکم با خشکسالی، با مقابله جایبه باید: افزود رضا اردکانیان 

توانیم بگوییم های کشور کمتر شده است و میسال میزان بارش 10سال گذشته هر  ۴9گام برداریم. رضا اردکانیان ادامه داد: طی 

میلیمتر بوده و این  250د سال قبل متوسط بارش کشور حدو 50چرا که .ایمسمت کم بارشی گام برداشتهسال گذشته به 50در 

سال معادل  10میلیمتر رسیده است. وی گفت: کشور ما نه تنها کم آب شده بلکه بطور میانگین هر  217سال اخیر  10روند در 

سال  50ترین سال کشور در بارشچهار درجه سلسیوس افزایش دما داشته است. وزیر نیرو تصریح کرد: درسال جاری تاکنون از کم

های سازمان هواشناسی امسال در بینیمیلیمتر بوده که طبق پیش 113تر هستیم و میزان بارش امسال تاکنون بارشکم اخیر هم

درصد کاهش بارندگی نسبت به سال قبل را تجربه خواهیم کرد. اردکانیان با بیان اینکه  ۴5تا  35بهترین شرایط بارندگی حدود 

 کند چرا که بیش ازانسانی تحت پوشش ما با آمریکا برابری می پوشش و جمعیت شاخص: افزود اولویت ما تامین آب شرب است، 

درصد پوشش مطلوبی دارد. وی ادامه  28درصد جمعیت شهری ما تحت پوشش آبرسانی قرار دارد. البته جمعیت روستایی هم با  9۴

 71درصد، کرمان  70درصد، استان فارس  75درصد، سیستان بلوچستان  80داد: طبق آمار تا هشتم اردیبهشت استان خوزستان 

نسبت سال گذشته ذخائر آبی سدهای کشور به :اند. اردکانیان تصریح کردآبی قرار گرفتهدرصد، دستخوش کم ۶2درصد و بوشهر 

 .درصد کاهش داشته است و این اتفاق روی تولید برق هم اثرگذار خواهد بود 25

ذاری و گخصوص شهر بندرعباس گفت: تاکید و اولویت ما سرمایهآبی استان هرمزگان و بهوضعیت نامناسب وزیر نیرو با توجه به

کننده های مصرفبندی آب برای بخشهای زود بازده مثل حفر چند حلقه چاه است. البته جیرهها و طرحکناستفاده از آب شیرین

شود. اردکانیان که صورت بگیرد به بخش کشاورزی سرازیر می هر کاهشی توان گفت هم در دستور کار قرار دارد و با این شرایط می

های درصد است، اما بخشی هم به اشکال در شبکه 25حساب نیامده حدود طور متوسط در کشور هدررفت آب یا آبِ بهبه :افزود

هایی برای کاهش یابد البته برنامهای ارتباط میدرصد از هدر رفت آب به اشکاالت درون شبکه 1۴شود، زیرا تقریبا آبرسانی مربوط می

های به حساب نیامده را درصد و باقی آب 10های آبرسانی را به ها داریم. وی افزود: باید بخش هدر رفت آب در شبکهاین هدر رفت

باشیم. ه تری داشتدرصد نزدیک کنیم. وزیر نیرو گفت: خشکسالی یک فرصت است تا بتوانیم به شیوه مصرف توجه جدی 20به زیر 

میلیارد متر مکعب ۴/ 3میلیارد متر مکعب آب مصرفی در بخش شرب و بهداشت، حدود  7/ 5اردکانیان گفت: جالب توجه است که از

 ایم یک و دو دهم میلیارد مترمکعبشود و از این میزان تنها توانستهترین منبع آب محسوب میشود. پساب مطمئنپساب تولید می

های سالم است. وزیر نیرو گفت: با پرداختن به تامین آب سازی آبنیم و مابقی در حال رها شدن و آلودهآوری و تصفیه کرا جمع

ها، از مدیریت مصرف فارغ نخواهیم شد و برای تقویت مدیریت مصرف باید به علوم سدها، شیرین کردن آب دریا و تصفیه پساب

وهای فنی خوب کشور هستیم و تربیت و آموزش نیروی انسانی در حال انجام جدید دستاویز داشته باشیم، به این منظور نیازمند نیر

ای هم برای واردات آب از است. اردکانیان در بحث واردات هم گفت: هیچ کاری را بدون مطالعه انجام نخواهیم داد و تاکنون برنامه

داد: گاهی  ادامه وی ور نیز در حال مطالعه است. همچنین نقل و انتقال آب به جنوب کش .ایمدریاچه وان ترکیه به ایران نداشته

گیری کنیم و باتوجه به افزایش ناچیز برای اصالح الگوی مصرف بهره (اوقات باید با استفاده از ابزار قیمت )افزایش قیمت آب و برق

رق نخواهیم بود. هزینه آب و برق ، اگر این نرخ را اصالح و افزایش ندهیم قادر به ادامه راه در تولید ب90قیمت برق نسبت با سال 
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های دیگر جامعه مثل پوشاک، درمان و... کمتر است، پس برای مصرفی فقط از دخانیات بیشتر است وگرنه از همه اقالم و بخش

درصد  80اردکانیان گفت: البته در بخش برق حدود  .جاری فقط هفت درصد به قیمت آب و برق افزوده خواهد شدسال

توان با احتساب افزایش هفت درصدی قیمت برق گفت: به هر در چارچوب الگوی صحیح مصرف قرار دارند و میکنندگان مصرف

تا  200تومان هزینه اضافه خواهد شد، دربخش آب هم بطور میانگین هزینه قبوض به اعضای هر نفر  1۴7خانوار حدود یک هزار و 

 .ردم همراهی کنند امسال قطعی برق نخواهیم داشتتومان افزایش خواهد یافت. وزیر نیرو گفت: اگر م 500

http://iranecona.com/83473/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 میلیون تن کاالهای اساسی ۱.۲تومانی برای ترخیص  ۳۸۰۰اختصاص ارز 

میلیون تن کاالهای  1.2تومانی برای ترخیص  3800معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از اختصاص ارز 

اکبر  علی کشاورزی؛ جهاد وزارت  به نقل از اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه   به گزارش. اساسی طی دیروز و امروز خبر داد

 ینتعی و سازی یکسان در دولت جدید ارزی سیاست اجرای به اشاره با کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی صنایع و بازرگانی توسعه معاون مهرفرد،

هر دالر  ازای به کردند، می استفاده ای مبادله ارز از این از پیش که دارو و اساسی کاالهای تامین برای دولت: کرد اظهار ارز، تومانی ۴200 نرخ

 .تومان یارانه پرداخت می کند ۴00

وی با بیان این که عملیاتی شدن اختصاص یارانه ارزی به کاالهای اساسی نیازمند تطبیق مقررات و مصوبات جدید بوده است، تصریح 

از  اختصاص یارانه ارزی و با ابالغ آن از سوی معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی،کرد: در حال حاضر این مراحل طی شده 

 .دیروز عملیاتی شده است

اردیبهشت( کاالهای اساسی  10فروردین تا  21روزه )از تاریخ  20معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که عدم ترخیص 

الهای اساسی کا تن میلیون 1.2 ترخیص برای امروز و دیروز طی: کرد بیان  رده بود،مشکالتی را در بازار نهاده های دامی ایجاد ک

 .تومانی اختصاص یافته و کمبود موجودی بازار در حال برطرف شدن است 3800دالر 

هزارتن  30هزارتن دانه سویا،  ۴00هزارتن ذرت،  700وی درباره اقالم عمده کاالهای اساسی ترخیص شده،گفت: در مدت یاد شده 

 .کنجاله سویا و همچنین مقادیری دانه کلزا و گوشت گوسفندی تاکنون از مبادی ورودی ترخیص شده است

https://www.yjc.ir/fa/news/6519976/%D8%A7%D8%AE%D8%AA 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 نوسان نرخ ارز تاثیری در بازار گوشت وارداتی نداشت

 .رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده گفت: باوجود نوسان نرخ ارز، قیمت گوشت وارداتی در بازار تغییری نداشته است

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیمنصور پوریان، رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفت و گو با خبرنگار 

خبر داد و گفت: با توجه به نوسان نرخ گوشت داخلی در سیستم های  تواردات گوشاز افزایش حجم گسترده  ،خبرنگاران جوان

 وارد وهانب طور به گوشت ارمنستان، و گرجستان کشورهای از  خرده فروشی و قصابی به منظور تنظیم بازار داخل طی چند روز آینده

 .شد خواهد

در عمده فروشی ها، دلیل افزایش  ثبات قیمت گوشتوی با اشاره به اینکه مشکلی در توزیع گوشت وجود ندارد، افزود: با وجود 

 .قیمت در قصابی ها را نمی دانم

، هزار تومان اعالم کرد و گفت: باوجود نوسان نرخ ارز 29هزار و اوراسیا را  30را  نرخ مصوب هر کیلو گوشت استرالیاپوریان 

 .قیمت گوشت وارداتی در بازار تغییری نداشته است

رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده با انتقاد از سخنان برخی مسئوالن مبنی بر کاهش عرضه دام در میادین بیان کرد: اظهارات 

ب نبود وزن چندان رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی مبنی بر کاهش عرضه دام مربوط به دام های سه تا چهارماهه است که به سب

 .هزار تومان صرفه اقتصادی ندارد 20این دام ها، توزیع آن حتی به نرخ هر کیلو 

هزار راس تنها از کشور خارج شد که باوجود صادرات دام در ازای واردات گوشت،  10پوریان ادامه داد: بنابرآمار، در یک ماه اخیر تنها 

 .ندارد زاربا  در نوسان نرخ گوشتاین میزان تاثیری در 

کیلو به باال که در بازار داخل مشتری ندارد و روی دست پرواربندها باقی مانده به  ۴0به گفته وی؛ دام های صادراتی با وزن های 

 .بازارهای هدف صادر می شود

 تنظیم  نظوربه م واردات گوشت تن گوشت خبر داد و گفت: البته میزان 70رئیس شورای تامین کنندگان دام از واردات روزانه 

 .د رسیدخواه روز در تن 120 از بیش به آتی روزهای طی داخل بازار

https://www.yjc.ir/fa/news/6516709/%D9%86%D9 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 عرضه گندم در بورس کاال اما و اگرهای

رید رود با اصالح نظام خبا توجه به گالیه گندمکاران از تاخیر همه ساله دولت در پرداخت مطالبات در طرح خرید تضمینی، انتظار می

از سال گذشته عرضه گندم به  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.از کشاورزان حمایت شود

 .یافت خواهد  مطرح شد که بنا بر گفته مسئوالن این امر در سال زراعی جدید استمرار قیمت تضمینی در بورس کاالروش سیاست 

 هک رود می  خیر در پرداخت مطالبات خود در طرح خرید تضمینی گالیه مند هستند، انتظاردر شرایطی که کشاورزان هر ساله از تا

 .حمایت شود تا آنها به امر کشت و کار دلگرم شوند کشاورزان از کارآمد شیوه به تضمینی خرید نظام اصالح با

 لفانی همراه است، به طوریکه موافقان این طرحدر بورس کاال با موافقان و مخا محصول استراتژیک البته ناگفته نماند که عرضه این

گویند هدف اصلی عمل به تعهدات و قیمت تضمینی و عرضه در بورس کاال را به نفع گندمکاران می دانند و در مقابل مخالفان می

 .حمایت از کشاورزان است و تفاوتی در نحوه خرید وجود ندارد

در بورس کاال را راه حل مناسبی برای شفافیت قیمت و کاهش نگرانی  ندمقیمت تضمینی عرضه گبا وجود آنکه موافقان طرح 

دانند اما مخالفان نظر دیگری دارند و معتقدند از آن جا که اکثر کشاورزان خرده مالک هستند، نبود زیرساخت های کشاورزان می

 .های الزم موجب می شود آنها بهره چندانی از این بازار مدرن نداشته باشند

ه این تفاسیر از مسئوالن دولتی انتظار می رود که به قانون خرید تضمینی گندم عمل کنند، چرا که مابه التفاوت هر آنچه در با هم

بورس کاال به فروش می رسد با قیمت تضمینی باید توسط دولت پرداخت شود؛ بنابراین در صورت ثبات نرخ خرید تضمینی گندم، 

 .ند دردی از گندمکاران دوا کندعرضه محصول در بورس کاال نمی توا

در پاسخ به این سوال که   صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با

عرضه گندم در بورس کاال به نفع کشاورز است یا خیر، اظهار کرد: هم اکنون عمل کرد دولت نسبت به قانون خرید تضمینی مورد 

 .مالک عمل قرار می گیرد قیمت خرید تضمینیسوال واقع است، چراکه در بورس کاال، 

رداخت توسط دولت پ قیمت خرید تضمینی گندم ه در بورس کاال به فروش رفته باوی افزود: با توجه به آنکه مابه التفاوت هر آنچ

توسط دولت و عرضه در بورس کاال تفاوتی برای کشاورز ندارد و تنها به سبب افزایش هزینه های  خرید گندممی شود؛بنابراین 

 .عمل واقع استتولید، اعالم نرخ خرید تضمینی بر مبنای تورم و اجرای قانون خرید تضمینی مالک 

مشمول قانون خرید تضمینی باید برحسب تورم افزایش یابد،  نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اسدی ادامه داد: همه ساله

چراکه این امر حق قانونی کشاورز است که بی توجهی به آن می تواند دلسردی کشاورزان نسبت به امر کشت را به همراه داشته 

بیان کرد: با وجود آنکه  97-9۶درسال زراعی  ثبات نرخ خرید تضمینی گندمخانه کشاورز با انتقاد از  عضو شورای مرکزی.باشد

دولت برای حمایت از خودروهای داخلی، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را باال می برد؛ جای سوال است که به چه دلیل قانون 

تومان را ندارد؟. این  1300کند که توان افزایش خرید گندم باالی نرخ کند و سخنگوی دولت اعالم می خرید تضمینی را نقض می

 .داخل مغایرت دارد و شعار حمایت از تولید اقتصاد مقاومتی امر با سیاست

 عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال عاملی برای شفافیت قیمت
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اظهار کرد:  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد شفیع، ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار

در بورس کاال به سبب شفافیت قیمت و جلوگیری از واسطه و دالل بازی ایده آل  رضه محصوالت کشاورزیعبا وجود آنکه هدف 

 .است، اما این امر مستلزم ایجاد زیرساخت ها و امکانات الزم است تا نگرانی تولیدکنندگان به حداقل خود برسد

بنابراین الزمه عرضه محصوالت کشاورزی از جمله گندم  درصد کشاورزان خرده مالک هستند؛ 80تا  70به گفته وی؛ از آن جا که 

در بورس کاال نقش پررنگ اتحادیه و تشکل ها است تا با ورود دالالن کشاورزان مجبور نشوند محصوالت کشاورزی را زیر قیمت به 

یجاد زیرساخت های به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی؛ در صورت ا.بفروشند و درنهایت سودهای هنگفت به جیب دالالن برود

  .می تواند به نفع کشاورزان تمام شود عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال الزم،

 ثبات نرخ خرید تضمینی گندم به نفع کشاورزان نیست

اظهار کرد: با گذشت هفت ماه از شروع  نعت،تجارت و کشاورزیص عنایت اهلل بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار

اعالم نشد و همچنان گندم های تولیدی با نرخ نامعلومی از کشاورزان تحویل گرفته  نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی جدید،

 .می شود

 .کشاورزان می شود منجر به تحمیل هزینه های سربار به تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم،به گفته وی؛ 

ر به نفع کشاورزان نیست و این ام ثبات نرخ خرید تضمینی گندم بیابانی ادامه داد: پس از گذشت هفت ماه، تاخیر در اعالم نرخ و

می تواند مزایایی  عرضه گندم در بورس کاالقائم مقام خانه کشاورز در پاسخ به این سوال که .ضربه مهلکی به تولید وارد می کند

کشاورزان داشته باشد، بیان کرد: بنده اعتقاد ندارم که عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال بتواند راهگشای مشکالت  برای

 .کشاورزان باشد، چراکه در سال های اخیر تجربه خوبی از عرضه محصوالت کشاورزی نظیر جو و ذرت در بورس کاال نداریم

https://www.yjc.ir/fa/news/6517222/%D8%A7%D9%85%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۱ : تاریخ

 دهدوهوا گزارش میفارس از وضعیت آب

ها در برخی مناطق بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق و شدن رودخانهورود سامانه بارشی تازه به کشور از فردا/ احتمال سیالبی 

در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل،  ها روز جمعهها و رودخانهوزش باد همراه با آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیل

  .شودبینی میصفهان و برخی مناطق همدان و استان مرکزی پیشزنجان، کردستان، ا

های غرب، غرب، دامنه، بعدازظهر فردا با ورود سامانه بارشی از غرب کشور در شمالخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در مرکز و برخی مناطق جنوب و شرق کشور ابرناکی، بارش باران، گاهی رعدوبرق و  شنبه عالوه بر نیمه غربیالبرز غربی و روز پنج

های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، زنجان، فردا در استان.شودبینی میوزش باد پیش

، یزد، های اصفهانشنبه در استانشود و روز پنجی میبینقزوین، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد بارش پیش

 .تهران، البرز، شمال بوشهر، خوزستان، فارس و کرمان بارش رگباری گاهی رعدوبرق و وزش باد رخ خواهد داد

 .است هبا توجه به ورود سامانه بارشی جدید از بعدازظهر چهارشنبه به کشور، وضع هوای مناطق مختلف کشور تحت تاثیر این سامان

بارش باران گاهی با رعد و برق در جنوب آذربایجان شرقی، جنوب آذربایجان غربی، کردستان و زنجان  بر این اساس روز چهارشنبه

بارش باران گاهی با رعد و برق و آبگرفتگی معابر در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل،  روز پنجشنبه.شودبینی میپیش

 .شودبینی می، کرمانشاه و لرستان، پیشزنجان، کردستان

همچنین روز پنجشنبه بارش باران گاهی با رعد و برق در شمال و شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، 

 .شودبینی میهمدان، مرکزی، شمال ایالم و غرب اصفهان پیش

و  هاو وزش باد همراه با آبگرفتگی معابر و احتمال سیالبی شدن مسیلبارش باران گاهی به شکل رگبار و رعد و برق  روز جمعه

شود همچنین بارش باران گاهی به شکل رگبار و رعد بینی میها در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان، پیشرودخانه

 .شودبینی میطق همدان و مرکزی پیشو برق و وزش باد و آبگرفتگی معابر در کردستان، نیمه غربی اصفهان و برخی منا

 ابری همراه با وزششنبه آسمان تهران نیمهشود و روز پنجبینی میابری گاهی وزش باد پیشآسمان تهران فردا کمی ابری تا نیمه

 .درجه خواهد بود 13و  22باد شدید و گاهی رگبار و رعدوبرق همراه خواهد بود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران 

 تریندرجه باالی صفر خنک ۶درجه باالی صفر گرمترین مرکز استان و اردبیل با کمینه دمای  37روز آینده اهواز با بیشینه دمای 

متر ثبت میلی 124.2اردیبهشت ماه سال جاری  7میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز .مرکز استان خواهد بود

درصد کمتر از سال گذشته  3۴.1متر بود، بنابراین بارش سال جاری میلی 188.۶گذشته در این بازه زمانی شد، میزان بارش در سال 

درصد کمتر از سال  38.2متر بوده است که بارش سال جاری میلی 201میانگین بلندمدت بارندگی کشور در بازه زمانی مذکور .است

متر بوده میلی ۴8.7م سال زراعی متعلق به بانه در استان کردستان به میزان بلندمدت است، بیشترین میزان بارش در هفته سی و یک

 .کنند مشاهده را از اینجا توانند جزئیات دیگری از خبرنامه هفتگی هواشناسیکاربران همچنین می.است

https://www.farsnews.com/news/1397021100093۴/%D9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۰ : تاریخ

 دهد وهوا گزارش میفارس از وضعیت آب

ترین شهر از بعدازظهر چهارشنبه مجدداً سامانه بارش دیگری از سمت از چهارشنبه/ اهواز داغورود سامانه بارشی جدید به کشور 

های زاگرس مرکزی، سبب رگبار و رعدوبرق و غرب، غرب، مرکز و دامنهشود و در برخی نقاط شمالمرزهای غربی وارد کشور می

  .وزش باد شدید موقت خواهد شد

ع در های واقشنبه در استانیابی هواشناسی روز سههای پیش، بر اساس آخرین نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شرق و شرق رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت های البرز غربی، مرکزی، شرقی، برخی نقاط شمالغرب، نواحی مرکزی، دامنه

 .چنین فردا در ارتفاعات البرز مرکزی بارش برف دور از انتظار نیستشود؛ همبینی میپیش

 .شود که در برخی نقاط با باد و گردوخاک همراه خواهد بودبینی میفردا وزش باد شدید در نیمه شرقی کشور پیش

ه مجدداً سامانه بارش دیگری شود و از بعدازظهر چهارشنبروز چهارشنبه به طور موقت از میزان ابرناکی و بارش در کشور کاسته می

غرب، غرب، مرکز و از سمت مرزهای غربی وارد کشور شده و سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط شمال

 .شودهای زاگرس مرکزی میدامنه

 .فارس و دریای عمان مواج استدر سه روز آینده نواحی مرکزی و شرقی خلیج

ابری تا ابری در برخی ساعات رگبار و رعدوبرق، گاهی وزش باد شدید با احتمال تگرگ و اواخر وقت کاهش آسمان تهران فردا نیمه

  .درجه خواهد بود 9و  17شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران بینی میابر پیش

رجه باالی صفر سردترین مرکز استان د 2درجه باالی صفر گرمترین و شهرکرد با کمینه دمای  3۶روز آینده اهواز با بیشینه دمای 

متر ثبت شد، میزان میلی 12۴.2اردیبهشت ماه سال جاری  7میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز .خواهد بود

 .درصد کمتر از سال گذشته است 3۴.1متر بود بنابراین بارش سال جاری میلی 188.۶بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 

درصد کمتر از سال  38.2متر بوده است که بارش سال جاری میلی 201میانگین بلندمدت بارندگی کشور در بازه زمانی مذکور 

متر بوده میلی ۴8.7بلندمدت است، بیشترین میزان بارش در هفته سی و یکم سال زراعی متعلق به بانه در استان کردستان به میزان 

 .کنند مشاهده را از اینجا ند جزئیات دیگری از خبرنامه هفتگی هواشناسیتوانکاربران همچنین می.است

https://www.farsnews.com/news/13970210001327/%D9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۷/۰۲/۰۹ : تاریخ

 دهدوهوا گزارش میفارس از وضعیت آب

روز آینده ابری است روز آینده در نیمه شمالی کشور بارش  2ها در نیمه شمالی کشور و ارتفاعات البرز/ آسمان تهران ادامه بارش 

  .باران گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد ادامه دارد، همچنین فردا بارش برف در ارتفاعات البرز مرکزی دور از انتظار نیست

 ارشب کشور شمالی های هواشناسی روز آینده در نیمهاساس تحلیل آخرین نقشه، بر خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .ن گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد ادامه دارد و این شرایط را در شمال غرب کشور نخواهیم داشتبارا

ت بارش برف در ارتفاعاشود همچنین روز آینده بینی میوزش باد شدید فردا در نیمه شرقی کشور به ویژه شمال شرق و شرق پیش

 .البرز مرکزی دور از انتظار نیست

های جنوبی های شرقی زاگرس، مرکز کشور و دامنهشنبه بارش باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید در مناطقی از دامنهروز سه

 .شودبینی میالبرز و به تدریج در بعدازظهر بارش پراکنده در شرق و شمال شرق کشور پیش

 .شنبه مواج خواهد ماندفارس دو روز آینده در ساعات بعدازظهر مواج است و دریای خزر نیز تا ابتدای روز سهشرقی خلیج نیمه

؛ شنبه نیز حاکم استشود که این شرایط روز سهبینی میآسمان تهران فردا ابری در برخی ساعات رگبار رعدوبرق و وزش باد پیش

 .درجه خواهد بود 11و  19ان بیشینه و کمینه دما فردا در تهر

مرکز  تریندرجه باالی صفر گرمترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای صفر درجه خنک 3۶روز آینده بوشهر با بیشینه دمای 

متر ثبت شد، میلی 124.2اردیبهشت ماه سال جاری  7میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز .استان خواهد بود

 .درصد کمتر از سال گذشته است 3۴.1متر بود بنابراین بارش سال جاری میلی 188.۶یزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی م

درصد کمتر از سال  38.2متر بوده است که بارش سال جاری میلی 201میانگین بلندمدت بارندگی کشور در بازه زمانی مذکور 

متر بوده میلی ۴8.7ش در هفته سی و یکم سال زراعی متعلق به بانه در استان کردستان به میزان بلندمدت است، بیشترین میزان بار

 .است

https://www.farsnews.com/news/139702090011۴5/%D8%A7%D8 
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 چایاقلیم و منابع طبیعی  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

 درصدی سرمازدگی بهاره به محصول چای ۳۰خسارت 

درصد از چین بهاره برگ سبز چای در  30یک مقام مسئول گفت: برآورد اولیه از سرمازدگی دیررس بهاره حاکی از آن است که 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارتنظیم بازار سازمان چای در گفتگودرز خرداد پور، معاون بازاریابی و .باغات، آسیب دیده اند

برداشت برگ سبز چای به طور محدود اظهار کرد: هفته گذشته  برداشت چای بهاره درباه آخرین وضعیت ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .کارخانه چای سازی قرار داد بسته ایم 105آغاز شد و تاکنون با 

 برگ سبز چای درصد کل برداشت ۴5وی با اشاره به تاثیر سرمازدگی دو هفته اخیر بر میزان برداشت چای، افزود: با توجه به آنکه 

چین  از درصد 30 که است آن از حاکی  رآورد اولیه از سرمازدگی دیررس بهارهدر طول دوره بهره برداری مربوط به چین اول است؛ ب

 .بهاره برگ سبز چای در باغات آسیب دیده اند که در صورت شرایط مساعد جوی، ممکن است بخشی از این خسارت جبران شود

ریال اعالم کرد  15283ریال و درجه دو  27292برای سال جدید  نرخ خرید تضمینی هر کیلو برگ سبز درجه یکخرداد پور 

 .درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل است ۴و گفت: این میزان بیانگر افزایش 

 پرداخت بهای برگ سبز چایمعاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای ادامه داد: سال گذشته قدرالسهم کارخانه ها برای 

درصد  59و دولت  ۴1برای خرید برگ سبز درجه یک  قدرالسهم کارخانه ها درصد بود که امسال ۶0و دولت  ۴0خریداری شده 

وی با اشاره به اینکه امکان پیش بینی میزان برداشت برگ .درصد است 5۶و دولت  ۴۴و برگ سبز درجه دو قدرالسهم کارخانه ها 

جه به آنکه کشاورزی در فضای باز انجام می شود، بنابراین شرایط جوی مهم سبز چای در سال جدید وجود ندارد، تصریح کرد: با تو

ترین عامل تاثیرگذار در میزان تولید به شمار می رود که با چند دوره بارش در فصل تابستان می توان به برداشت مناسب برگ سبز 

      .چای امیدوار بود

https://www.yjc.ir/fa/news/6517876/%D8%AE%D8%B 
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 بازار و قیمت اه
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۵ : تاریخ

هزار تن گندم  ۹۲۸هزار تن روغن، برنج و شکر برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان/ خرید تضمینی  ۷۰توزیع 

 کشاورزان

 30هزار تن روغن خام و  10هزار تن شکر،  30مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان  

  .شودعرضه میای های زنجیرههزار تن برنج از طریق فروشگاه

، یزدان سیف صبح امروز در نشست خبری در محل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار خبرگزاری فارسکشاورزی  خبرنگاربه گزارش 

میلیون تن شکر را در کشور  2در حوزه تولید و بازرگانی محصوالت کشاورزی سال خوبی رقم خورد، قریب به  9۶داشت: در سال 

 و تولید سمت به نیز امروز و است نداشته سابقه شکر و قند صنعت عمر سابقه سال 122 طول در که طوری به تولید کردیم که

 .هستیم حرکت در محصول این خودکفایی

هزار تن گندم یا معادلش را به  5۴3 ایم ،خاطرنشان کرد:سال خوبی داشته 9۶نیز در سال  گندموی با اشاره به اینکه در حوزه تولید 

هزار تن مشتقات آرد بوده است  190هزار تن صادرات گندم و  58هزار تن آن صادرات آرد،  3۴0ایم که خارج از کشور صادر کرده

 .هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است ۴0که در این حوزه 

هزار تن گندم از کشاورزان تحویل  928 ردیبهشتا 1۴ال جدید هم گفت: تا سیف همچنین در مورد خرید تضمینی گندم در س

 .هزار تن تحویل گرفته شده بود ۶۶3در همین زمان  9۶ایم که سال گرفته

خوزستان،  بوشهر، های ایالم،های گرمسیر یعنی استانرا از استان گندم تضمینی خرید  مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران

هزار تن  700خوزستان با نزدیک به  استان :سیستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد دانست و افزود

 .ر دوش کشیده استتحویل گندم به مراکز بخش کشاورزی عمال بیشتری حجم تولید و تحویل تولید گندم را ب

ت شده بندی ثبشود که اطالعاتشان در سامانه پهنهوی به این نکته هم اشاره کرد که امسال خرید گندم صرفا از کشاورزانی انجام می

 .برای آنها فراهم نیست وجهو کشاورزانی که اطالعاتشان مشکل داشته باشد، عمال امکان انتقال 

بندی ثبت شده که تا پس هزار تن گندم در سامانه پهنه 570دم تحویل گرفته شده اطالعات هزار تن گن 928سیف گفت: از مجموع 

 .شودمیلیارد تومان به کشاورزان پرداخت می 375درصد از این میزان معادل رقمی حدود  50فردا 

ایع های صنفی و صنهماهنگی انجمن وی در مورد توزیع اقالم مربوط به تنظیم بازار ماه مبارک رمضان هم گفت: برای تثبیت بازار با

 .تنشی را داشته باشیمایم که بازار کم تنش و بیکشور اعم از روغن نباتی، شکر و ماکارونی تالش کرده

 رنجب کیلوگرم هر قیمت که شودمی توزیع کارگری هایتعاونی و هایزنجیره هایفروشگاه طریق از برنج تن هزار  30وی اضافه کرد: 

تومان در هر  5500تومان و برای مصرف کنندگان  5200 هر کیلوگرم فروشندگان به تحویل برای عمده صورت به هندی 1121

تومان و برای مصرف  2300فروشی درب انبار عمده PR11 همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج درجه دو هندی .کیلوگرم خواهد بود

تومان و برای  3۶00تومان در هر کیلوگرم خواهد بود. برنج تایلندی شمالی هم تحویل به فروشندگان هر کیلوگرم  2۶00کننده 

 .تومان خواهد بود 3900 کیلوگرممصرف کننده هر 

هزار تن برای صنایع از  20ای خبر داد و گفت: شکر هم زنجیرهنباتی توزیعی در فروشگاه درصدی برای روغن 10سیف از تخفیف 

ای برای های زنجیرهبندی از طریق فروشگاههزار تن به صورت بسته 10ای توزیع خواهد شد و شکالت به صورت فله جمله شیرینی،
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ای روغنی اشاره کرد و گفت: برای همدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی همچنین به خرید تضمینی دانه.شودمصرف کنندگان توزیع می

 تن هزار 550 تولید بینیپیش و شده دیده تدارک تولید حوزه در مفصلی هایبرنامه های روغنی در وزارت جهاد کشاورزیتولید دانه

 .هزار تن آن دانه کلزا است 380جاری وجود دارد که از این میزان  سال در روغنی دانه

هزار تن  19هزار تن دانه کلزا خریداری شده که این رقم مدت مشابه سال گذشته  ۴8ت نزدیک به اردیبهش 1۴وی اضافه کرد: تا 

میلیارد  1۴0بوده است که بخشی از این افزایش تولید به دلیل تغییر فصل و برداشت زود هنگام اتفاق افتاده که ارزش این میزان کلزا 

 .شودان همین هفته پرداخت میدرصد پرداخت اول آن تا پای 50تومان برآورد شده که 

در حوزه صادرات آرد به یکی از  9۶سیف همچنین در مورد وضعیت صادرات محصوالتی همچون آرد و گندم هم گفت: در سال 

و یارانه صادراتی این بخش تقریبا صفر  GTC رغم اینکه عرضه بازرگانی دولتیرقبای اصلی صادرکنندگان منطقه تبدیل شدیم و علی

 .عمال در شرایطی هستیم که صادرات آرد به کشورهای منطقه همچون عراق ادامه دارد شده اما

 افت قیمت گندم خارجی نباید بهانه واردات شود *

های کوبند، گفت: در سالوی با انتقاد از برخی افرادی که قیمت پایین گندم خارجی را به عنوان چماقی بر سر قیمت گندم داخلی می

دالر در هر تن را در نظر بگیریم باید گفت قیمت  380های چند میلیون تنی بوده و اگر قیمت ردات گندم رقممیزان وا 93و  92

تر از داخلی نیست و نباید اگر یکی دو سال قیمت جهانی گندم پایین آمد، آن را دلیلی برای واردات گندم خارجی هم چندان پایین

هزار تن گندم دروم وارد کشور شده بود تصریح کرد: از اردیبهشت  ۶7ها غم ممنوعیترسیف همچنین با اشاره به اینکه علی.بدانیم

امسال واردات هر نوع گندم ممنوع شده است و کشاورزان هم هیچ نگرانی درمورد خرید تضمینی گندم نداشته باشند، چرا که هر 

 .روش سازوکارها و روش خرید ممکن است تغییر کند تغییری هم قرار باشد در این زمینه رخ دهد در حوزه بازرگانی گندم است که

 .شود خریداری کشاورزان از تضمینی خرید صورت به گندم تن میلیون 10.5بینی کرد در سال جاری با شرایط موجود وی پیش

 درصد مطالبات چغندرکاران 15باقی ماندن  *

میلیارد  500درصد مطالبات به ارزش  15چغندرکاران هم گفت: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی همچنین درمورد پرداخت مطالبات 

 .شودتومان هنوز باقی مانده که تا آخر اردیبهشت ما پرداخت می

وی در پاسخ به این موضوع که برخی معتقدند کیفیت آرد و گندم ما چندان مطلوب نیست، با رد این موضوع گفت: ما اعتقاد داریم، 

 تولیدی گندم درصد ۶5 گذشته ساله 5 میانگین طبق همچنین ا که طبق آمار مرکز پژوهش غالت وکیفیت گندم ما باال است، چر

 .دارد قرار خوبی وضعیت در پروتئین لحاظ از چه و گلوتن لحاظ از چه و شودمی محسوب یک درجه کشور در

کنم و این موضوع را تکذیب می شود، گفت:سیف همچنین درمورد مخلوط کردن خاک با گندم که تحویل مراکز خرید گندم می

شرکت بازرگانی دولتی ایران موردی با چنین شرایطی را خریداری نکرده است، بلکه یک متخلف قبل از آنکه گندم را به بازرگانی 

 گیریم، در صورتی که قبل از تحویلدولتی تحویل دهد، تخلف کرده و فکر کرده این گندمی که با خاک مخلوط کرده را تحویل می

به سیلو متخلف شناسایی شده تا حدی که دادستان و بخشدار شهرستان مربوطه فرد را شناسایی کرده، بازداشت کرده و در پایان 

 .سازی کندفرد مکلف شده که گندم را خالص

ته اتفاق افتاده تیر سال گذش 11اند، چرا که این موضوع ها در این زمینه کم لطفی کردهوی درمورد همین موضوع ادامه داد: رسانه

که متخلفش هم شناسایی و برخورد شده است، اما دقیقا این موضوع بیست و چندم مرداد ماه و همزمان با رای اعتماد آقای وزیر از 

 .رسانه ملی پخش شد که بیشتر شبیه سناریوسازی بوده است

https://www.farsnews.com/news/13970215000271/%D8%AA%D9 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970215000271/%D8%AA%D9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اردیبهشت  دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۴ : تاریخ

 زند/ کشت هندوانه مظلوم واقع شده ثباتی در بازارهای صادراتی تنظیم بازار کشاورزی را بر هم میبی

در تنظیم بازار سبزی و صیفی را بر هم میزند الگوی مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی معتقد است آنچه که توازن 

  .کشت یا آب بر بودن محصول نیست؛ بلکه تنش در بازارهای صادراتی و نداشتن ثبات است

به عنوان متولی تولید وتنظیم ، همواره انتقاد های زیادی به وزارت جهاد کشاورزی فاطمه بیات - گروه اقتصادی - خبرگزاری فارس

 آب ،گلخانه محیط به آن ندادن انتقال و باز فضای در کشت. هست و بوده مطرح صیفی و سبزی  بازار محصوالت کشاورزی به ویژه

 .انتقادهاست این جمله از کشت توازن و کشت الگوی نبود و طالبی و هندوانه جمله از محصوالت این از برخی بودن بر

وگو با فارس به این موضوعات پاسخ داد و ادعا کرد که مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی در گفت حسین اصغری

 .با تغییر شیوه آبیاری در کشور طی سه سال اخیر وضعیت تغییر کرده است

ارشناسان که هندوانه را را در مقابل نظر برخی ک« مظلوم»این مدیر جوان که یک سالی است در این سمت فعالیت می کند واژه 

 .دانند بکار برد و گفت که با اصالح روش کشت دیگر محصول آب بر معنا نداردمحصولی آب بر می

اصغری این را هم گفت که وزارت جهادکشاورزی الگوی کشت خوبی دارد، اما مسایلی عالوه بر نیاز داخلی یعنی بازارهای صادراتی 

 .ماسی کشور باید وارد این عرصه شودزند و بخش دیپلتوازن را بر هم می

 سیاست جهاد کشاورزی کاهش سطح زیرکشت در کنار حفظ میران تولید است *

داریم عدم توازن عرضه در بازار است که متأسفانه در برخی  جاتفارس: یکی از مشکالتی که در حوزه سبزی و صیفی

فرنگی زمینی، گوجهبا مازاد محصولی مانند پیاز و سیبهای سال به دلیل نداشتن الگوی کشت مناسب کشاورزان از فصل

. ندشومی مواجه بازار در هاقیمت رویهبی افزایش  ها با کمبود بیش از اندازه وشوند و در برخی فصلو امثال آن مواجه می

 کشاورز متوانینمی ما اما است، شده ابالغ هااستان به و ایدکرده ترسیم را کشتی الگوی که گفتید قبلی مصاحبه در شما

ا مجبور کنیم که محصولی را بکارد یا نکارد! اما به هر حال وظیفه تولید و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی وظیفه اصلی ر

 وزارت جهاد کشاورزی است و امسال که سال حمایت از کاالی ایرانی است شما چه برنامه جدی برای این موضوع دارید؟

 غذایی ریزی برای تأمین محصوالت گذاری و برنامهاست که ما در وزارت جهاد کشاورزی وظیفه سیاست واقعیت امر این :اصغری

 امکان قطعاً که شودمی محسوب خوریتازه محصوالت جزو هم سیفی و سبزی محصوالت و داریم عهده بر را مردم نیاز مورد اصلی

یم هم دهتولید این گونه محصوالت انجام می میزان برای که ریزیبرنامه. است خشک محصوالت سایر از ترسخت بسیار آن نگهداری

با محاسبه میزان مصرف داخلی است و هم برای صنایع تبدیلی و هم میزان صادرات ما است تا بگوییم نیاز کشور به تولید محصولی 

 بتی است اما صادرات ما با توجه به شرایط مختلفخوری مردم و صنایع تبدیلی تقریباً عدد ثازمینی چقدر است. مصرف تازهمانند سیب

 .کندتغییر می

شود. تولید درصدی قیمت در بازار نمی 5درصدی تولید منجر به کاهش  5آنچه که باید به آن اشاره کنم این است که الزاماً افزایش 

ه جنوب کشور مانند هرمزگان و بوشهر تابع شرایط مختلفی است که امسال هم سال خوبی برای کشاورزان ما بوده است و در منطق

 بذورها به آنها خسارتی وارد نکرده است. همزمان این کشاورزان از ها و بارندگییا حتی در جیرفت خسارت آفات کم بوده و سیالب

ست. هندوانه نیو ارقام اصالح شده بذر استفاده کردند و اکنون در مزارع کشت هندوانه در جیرفت دیگر خبری از آبیاری سنتی برای 

  .وری آب و عملکرد در سطح ما در حال افزایش استشود و دقیقاً االن بهرهسالی است که از روش تیپ )نواری( استفاده می 3بلکه 
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 9۴-93های مثالً در سال .سیاست ما در وزارت جهاد کشاورزی کاهش سطح زیرکشت و در همان حال حفظ تولید است

هزار هکتار رسیده اما در همین زمان تولید  1۴۶به  9۶-95هزار هکتار بوده و این عدد در سال  1۶0زمینی ما سطح زیر کشت سیب

 5به  9۶-95کردیم که این رقم در سال زمینی تولید میمیلیون تن سیب 5.1، 9۴-93محصول ما ثابت مانده است یعنی در سال 

زمینی تولید این هزار هکتاری سطح زیرکشت سیب 1۴وجود کاهش میلیون تن رسیده است. یعنی با افزایش عملکرد در هکتار با 

  .ایممحصول را ثابت نگه داشته

 122به  9۶-95فرنگی در کشور داشتیم که این عدد در سال هزار هکتار سطح گوجه 152، 9۴-93فرنگی؛ در سال در مورد گوجه

دهد و دورریزی ها پاسخ میرسیده که نیاز کشور را در همه بخشمیلیون تن  5.3میلیون تن به  ۶هزار هکتار کاهش یافت و از حدود 

ایم و تولید هم رسیده 9۶-95هزار هکتار در سال  53به  9۴-93هزار هکتار در سال  1۶3نداشتیم یا درباره سطح زیرکشت پیاز از 

 .ور کامل تأمین کرده استمیلیون تن رسیده که نیاز کشور صادرات و صنایع تبدیلی را به ط 2.2میلیون تن به  2.۴از 

 کندکشت هندوانه مظلوم واقع شده و آب زیادی مصرف نمی * 

بری مانند هندوانه اقتصادی نیست و بهتر است کشت این محصوالت در اما برخی معتقدند کشت محصوالت آب :فارس

لیتر آب مصرف  20کیلوگرم هندوانه باید فضای گلخانه انجام شود و یا از طریق واردات تأمین شود چرا که برای تولید هر 

  .کنندتومان صادر می 400شود در صورتی که هر کیلوگرم هندوانه را 

ذاته منهای برخی محصوالت کشاورزی خاص از جمله برنج و بر بودن محصوالت سبزی و سیفی باید گفت فیدر مورد آب :اصغری

بر نداریم و روش کشت ما است که این نیاز را ند چیزی تحت عنوان پرآبکننیشکر که به دلیل شرایط رشدی آب زیادی مصرف می

هزار مترمکعب آب نیاز دارد اما  13دهد. محصول طالبی اگر قرار باشد به روش کشت سنتی کشت شود به ازای هر هکتار تغییر می

 ۴500ایم و در هر هکتار به ای باز اجرا کردهپاشی پای بوته کشت شود انگار که گلخانه را در فضمالچاگر با روش نواری و همچنین 

  .بر نیستندمترمکعب آب نیاز دارد یعنی یک سوم. پس اصالً این محصوالت آب

پاشی و مالچهندوانه هم همین مصداق را دارد و جزو محصوالتی است که مظلوم واقع شده، کشت هندوانه با روش آبیاری نواری، 

 .کندمترمکعب آب در هکتار مصرف نمی ۴500بی کشور در حال انجام است بیشتر از کشت نشایی که در تمام مناطق جنو

آبی است که  ترینکیفیتشود بینکته دیگری که باید در نظر بگیریم آن است که آبی که در بخش کشاورزی مصرف می

در خیلی جاها امالح زیادی دارد  این آب در خیلی جاها شور است و .کندوجود دارد که حتی صنایع ما هم از آن استفاده نمی

شود. ضمن اینکه اثرات زیست محیطی کاالی کشاورزی هم باید و این گونه فکر نکنیم که آب معدنی در بخش کشاورزی مصرف می

و فرسایش خاک و یا بسیاری دیگر از اتفاقات را شاهدیم.  ریزگرددر نظر گرفت هر جایی که زمین لخت ماند و کشاورزی نشد بحث 

شرایط و با آب  ترینینها نکاتی است که هیچ گاه در بخش کشاورزی به آن نمره داده نشده است. کشاورزان ما اکنون در سختا

وش گر هندوانه به را. است بریپرآب محصول هندوانه  بگوییم اگر است انصافیبی نظرم به و دهندمی انجام کشاورزی کیفیتبی

پیاز، فلفل، بادمجان و  .های نوین چنین چیزی صحت ندارداست اما در روشها درست سنتی کشت شود این حرف

آبی شود و یک هکتار سراغ نداریم که به روش غرقزمینی هم در مناطق جنوبی کشور به ویژه جیرفت به همین روش کشت میسیب

 .محصول خود را بکارند
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می در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد و این شود که قرار است وزارت نیرو آب را به صورت حجفارس: گفته می

اش را اختصاص دهد تا فرهنگ موجودیت مصرف آب وزارتخانه هم با توجه به حجم آب هر منطقه و هر کشاورز سهمیه

  .توسط خود کشاورز ایجاد شود

به صورت حجمی در اختیار وزارت  هاست که وظیفه دارد آب رااین از وظایف قبلی وزارت نیرو است و وزارت نیرو مدت :اصغری

ایم، اما وزارت نیرو ایم و چه بسا حمایت هم کردهجهاد کشاورزی قرار دهد و ما در بخش کشاورزی در مورد این موضوع موضع نگرفته

ما افزایش ترین وظیفه بخشی به وزارت جهاد کشاورزی دو وظیفه داده شد که مهمقبل از آن وظایف دیگری هم دارد. در طرح تعادل

وزارت نیرو هم دو وظیفه عمده  .مان را ارتقا دهیموری منابع آبی است یعنی به ازای یک مترمکعب آب باید محصول تولیدیبهره

های غیرمجاز است. تمام فرایندی که شما در مورد آن صحبت داشته است که یکی تحویل حجمی آب است و دوم برخورد با چاه

ویم گهای غیرمجاز را تعیین تکلیف نکند، من نه میافتد تا وقتی که وزارت نیرو چاههای مجاز اتفاق میکنید فقط در مورد چاهمی

ریزی ریزی ما برنامهها برنامهگویم مجوز بدهند که تعدادش هم اصالً کم نیست. اما پس از تعیین تکلیف چاهها را ببندند و نه میچاه

  .تری خواهد بوددرست

گوییم فقط در دو استان مازندران و گیالن باید برنج کشت شود حتی استان ایم و میکشت برنج محدودیت قائل شده مثالً در مورد

 .گلستان هم نه. آن وقت شما فکر کنید ما چه فشاری را باید برای جلوگیری از کشت برنج در سایر نقاط کشور متحمل شویم

قای کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی این موضوع را فارس: حداقل سه سال است که خود بنده از زبان آ

  .های دیگر هم کیفیت برنج شمال را ندارندتر اینکه کیفیت برنج در استانشنوم و جالبمی

 .خواهند با آب رودخانه برنج بکارندشما فکر کنید! در یک محیط گرم با تبخیر باال می :اصغری

 ولی امکان اجرا ندارید؟ فارس: یعنی شما الگو و طرح دارید

دهیم. کنیم و برای بهار، تابستان و پاییز سهم کشت ارائه میگیریم. ما فصل به فصل رصد میما سالیانه آمار محصول نمی :اصغری

 700ار نبدهم مثالً در ااگر بدانم محصول انبار شده پاییز سال گذشته من کم است برنامه بیشتری برای تولید در بهار و تابستان می

ید توازن کنیم در تولزمینی بکارند مازاد تولید خواهیم داشت و این گونه سعی میزمینی موجود است اگر بگوییم سیبهزار تن سیب

 .ایجاد کنیم. اجرای الگو و برنامه کشت یک امر خود خواسته توسط کشاورزان است

 قیمت تمام شده محصوالت خارج از فصل بسیار باالتر است * 

ماند یا شود که در بازار مدام یک محصولی روی دست بارفروشان و کشاورزان میپس چرا این مشکل حل نمی :فارس

افزایش قیمت بعضی محصوالت هستیم و همیشه هم در مورد   رود و از طرفی گاهی شاهد کمبودهای زیاد وهدر می

 .ین مشکل وجود داردفرنگی ازمینی و یا گوجهچند محصول خاص مانند هندوانه، پیاز، سیب

زمینی بعد از گندم در کنار برنج دومین یا سومین چون اینها جزو محصوالت پرمصرفی هستند که نیاز خانوار است. مثالً سیب :اصغری

غذای غالب جامعه است یا پیاز همیشه در سفره و سبد غذایی مردم ما است. ضمن اینکه این محصوالت پرریسک هستند که تگرگ 

 وزانهر را محصوالت این  ممکن است آنها را از بین ببرد و به راحتی به آنها آسیب بزند و در عین حال هیچ جای دنیا قیمتیا سیل 

  .است بوده چقدر فصل هر یا ماه ۶ در زمینیسیب قیمت متوسط بگوییم باید ما. کنندنمی اعالم
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فرنگی ها بسیار فاحش است. اگر یادتان باشد یک زمانی در چند سال گذشته گوجهفارس: آخر به یک مرتبه تفاوت قیمت

توان گفت به قیمت هفتگی یا روزانه دیر ندهیم باال رفت این را دیگر نمی قیمتشتومان هم  4000تومان تا  800کیلویی 

 .ماه قیمت اعالم شود 6و بگذاریم متوسط فصل و 

خوریم. شما در مورد گوجه زمستان صحبت فرنگی تازه میاز کی در فصل زمستان گوجه هاایرانییک لحظه اجازه بدهید، ما  :اصغری

االیام به جای کنید در صورتی که در قدیمکنید که در همه جای دنیا گران است شما گوجه تازه را در آذر تا بهمن ماه تهیه میمی

قطعاً زمانی که خارج از فصل محصولی را  .کردندکردند یا فراورده خشک آن را مصرف میاستفاده می گوجه تازه از رب گوجه

 کیلومتر 1500 با کشور نقطه دورترین از باید و است  هزینه حمل باالتر .کنیم قیمت تمام شده آن باالتر از فصل استتولید می

 نکنید کرف یعنی کندمی تولید خودش را نیازش مورد گوجه استانی هر تابستان فصل در اما شود توزیع تهران در فرنگیگوجه فاصله

ه اندازه فرنگی بتان باید به قیمت همان فصل تابستان باشد که البته ظاهراً االن زمستان هم قیمت گوجهزمس در محصول این قیمت

 .کنند که کیفیت خیلی خوبی هم داردداری میتومان را خری ۴00شود. کارخانجات رب ما امروز گوجه کیلوی فصل تابستان می

 های تولید انبار داشته باشدالزم نیست وزارت جهاد کشاورزی در همه کانون * 

هایی که مطرح است ایجاد انبار یا سردخانه در مناطقی است که تولید یک محصول پرمصرف یکی دیگر از بحث :فارس

ر آن را تنظیم کرد نه اینکه به یک مرتبه حجم زیادی از محصول وارد زیاد است تا بتوان محصول را نگه داشت و بازا

زیادی را بابت خرید محصول  بهایکننده بازار شود و کشاورز ضرر کند و مقطع دیگر کمبود محصول باشد و مصرف

گرفتند که پیازهای ما زیر آفتاب گندید و انبار نداریم که پیاز را در آن دپو ها با ما تماس میبپردازد. پارسال دزفولی

هزار هکتار برای این گونه موارد انبار و سردخانه  10قرار بود تسهیالتی به کشاورزان داده شود که با تجمیع هر چند  .کنیم

  .اد شودایج

  .شوددانم که تسهیالت برای صنایع تبدیلی به انبار پرداخت میمن اطالعات دقیقی در این موضوع ندارم، ولی می :اصغری

فارس: یعنی اکنون وضعیت تعداد و میزان انبارهای وزارت جهاد کشاورزی چگونه است، سیاست شما چه بوده و چیزی 

 ایم؟در این حوزه اضافه کرده

 زمینی هستند به اندازه کافی سردخانههای تولید ما مانند استان اصفهان، اردبیل و همدان که کانون تولید سیبمام کانونت :اصغری

دارند. یعنی اگر بخش خصوصی تمایلی برای ورود به این موضوع داشته باشد هم اعتبارات برای این بخش از محل صندوق توسعه 

 .دهیمهای مختلف این کار را انجام میروستایی وجود دارد و هم ما از محلزایی در بخش ملی در راستای اشتغال

های تولید محصوالت پرمصرف خواهید بگویید االن وزارت جهاد کشاورزی انبارهای مکفی در کانونفارس: یعنی شما می

 کشاورزی دارد؟

ولی وزارت کشاورزی هیچ محدودیتی برای توسعه این ها انبار داشته باشد وزارت جهاد کشاورزی نباید در همه این کانون :اصغری

 .گونه صنایع ندارد

 .تواند چنین کاری را انجام دهدفارس: کشاورز که خودش به تنهایی نمی

 .هایشان به میدان بیایندها، سندیکاها و تعاونیباید تشکل :اصغری

 اید؟ای در این موضوع نداشتهنامهفارس: یعنی هیچ طرح و تفاهم
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 خوری و مصرف به روز از اینهای گرمسیری هزینه نگهداری و سردخانه بسیار باالست در نتیجه بیشتر برای تازهدر استان :یاصغر

های سردسیر مانند اردبیل، همدان، کردستان و زنجان شود. اما در استانشود و از تولید روانه بازار مصرف میمحصوالت استفاده می

 .شترین کارخانه فرآورده خرمای ایران در کدام استان قرار دارد. استان آذربایجان شرقیدانید بیاست یا مثالً می

 فارس: یعنی این کار مقرون به صرفه است؟

ماه سال  12های جنوبی این خرما فرآوری و نگهداری شود باید در پردازند، اما اگر قرار باشد در استانیکبار هزینه حمل می :اصغری

 .های سردسیر این گونه نیستها و انبارها هزینه شود در حالی که در استانال کل هزینه مصرف برق جهت سردخانهبا درجه حرارت با

 ..فارس: نکته جالبی ست

های کند تغییرات در حوزهریزی بعد از تولید به شدت دچار چالش میاما یکی از چیزهایی که ما را همیشه پس از برنامه :اصغری

 .صادراتی است

 کندریزی در حوزه کشت را مختل میهای صادراتی برنامهچالش در حوزه * 

ی کند که بازار خوبکنید و کشاورز فکر میخواهید بگویید یک بار محصولی را روانه بازار عراق مییعنی شما می :فارس

به هر دلیلی مثل تعرفه  کند اما سال بعد همان محصول در همان بازار خریداری ندارد ودارد و محصول فراوانی کشت می

 .شودیا ورود کشورهای دیگر به بازار متوقف می

افتد. سال گذشته در همین موقع شما همین امروز روند صادرات ما در مرزها را پیگیری کنید ببینید چه اتفاقی دارد می :اصغری

 .خواهیممحصول شما را نمیگویند اند و میهمه محصوالت کشاورزی ما به راحتی صادر شد اما امسال آمده

 فارس: چرا آیا کیفیت ما مشکل دارد؟

 کنیم کیفیتش نامناسب است؟کنید این محصولی که ما امروز استفاده میاصالً چنین چیزی نیست. آیا فکر می :اصغری

 کنیم یاکنند که ما رعایت نمیالت کشاورزی را مطرح میمحصو روی سموم ماندهباقی بحث کشورها برخی خب فارس:

 .بندی نامناسب ممکن است دلیل بی رغبتی بازارهای خارجی باشدبسته

  .اصالً هیچ یک از اینها نیست. روابط ما با سایر کشورها از لحاظ دیپلماتیک در بازار صادراتی ما تأثیرگذار است :اصغری

  .تر کنداش را فعالفارس: بله، حتی من شنیدم که به وزارت امور خارجه تأکید شده که بخش اقتصادی

ای ها اکنون به ثمن بخس پیاز را به بازارهزمینی در پاکستان بسیار زیاد بود و پاکستانیبه عنوان مثال امسال تولید سیب :اصغری

در پنجاب پاکستان با شرایط کشت در کشورمان قابل مقایسه نیست. یک جای پرآب با  وکارفرستند و شرایط کشتصادراتی دنیا می

  !رگر ارزانکا

اما آن چیزی که تأثیرگذار است اینکه به نظرم باید برای مقاصد صادراتی قراردادهای مشخص و بلندمدت با کشورها ببندیم یعنی 

خواهند با یک حجم و قیمت مشخص. ما امروز برای اینکه زمینی میمن باید بدانم که کشور عراق، آذربایجان یا ارمنستان از من سیب

ایم که هر کدام در صنایع تبدیلی به های مختلف وارد کردهزمینی را با خصوصیتمان برآورده شود ارقام مختلف سیبصنعتینیاز 

خورد و به نظرم برای توسعه بازار صادراتی باید برنامه مدونی داشته باشیم که این موضوع در حوزه دیپلماسی معنی یک درد می

گردد به داخل بازار که دچار این ار تنش شده و این مازاد تولید با هدف صادرات اکنون دارد برمیکند. بازارهای صادراتی ما دچمی

 .شویممشکالت می

https://www.farsnews.com/news/13970211000271/%D8% 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970211000271/%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اردیبهشت  دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 بازار و قیمت ها  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 هزار تومان است ۹آخرین تحوالت قیمت مرغ در بازار/ نرخ واقعی باالی 

 .تومان اعالم کرد 300هزار و  8ها را مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار در گفتمحمدعلی کمالی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی 

 5در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ 200افزایش ، از باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان است 300هزار و  8و خرده فروشی  ۴50هزار و  7تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  100هزار و 

 رتاثی تحت مرغ قیمت قعموا برخی در  در بازار وجود ندارد، افزود: قیمت مرغوی با اشاره به اینکه دلیل مشخصی برای افزایش 

 رغم قیمت افزایش بر ها نهاده نرخ شدید نوسان و هفته اواخر در بار اعالم کاهش اساس براین که گیرد می قرار بازار کلی شرایط

در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: براساس آخرین آمار، میزان جوجه ریزی  قیمت مرغکمالی سروستانی .زند می دامن

 مکنم ها نهاده نرخ نوسان تنها و  میلیون قطعه بود که این امر نشان می دهد که به لحاظ تولید مشکلی نداریم 100فروردین باالی 

 .باشد گذار تاثیر مرغ قیمت افزایش در است

ن گوشتی با انتقاد از افزایش غیر واقعی نرخ نهاده ها در بازار بیان کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو مدیرعامل اتحادیه مرغدارا

درصدی مرغدار  15با احتساب سود  نرخ واقعی هر کیلو مرغ زندهوی .تومان است 185و ذرت هزار و  5۴0هزار و  2کنجاله سویا 

 .تومان اعالم کردهزار  9و برای مصرف کننده را باالی  800هزار و  ۶

https://www.yjc.ir/fa/news/۶51۶152/%D8%A2%D8%AE%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 کمبود دام دلیل اصلی گرانی گوشت داخلی

 .رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: با توجه به روند خروج دام از کشور، قیمت گوشت داخلی به سبب کمبود رو به افزایش است

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت

مورد تأیید ما نیست، اظهار کرد: با توجه به روند خروج دام از کشور،  قیمت گوشت داخلیبا بیان اینکه افزایش روز افزون  ،جوان

 .قیمت گوشت داخلی به سبب کمبود رو به افزایش است

در داخل و قول  کمبود داموی با تأکید بر توقف صدور مجوز دام در کشور، افزود: با وجود هشدارهای الزم به مسئوالن مبنی بر 

رسیدگی آنها به این وضعیت، تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده است و از مردم تقاضا داریم به سبب فشار باال بر گوشت داخلی و کیفیت 

 .ن سمت گرایش پیدا کنند تا چالش کنونی به پایان برسدباالی گوشت وارداتی به ای

گرایش پیدا کنند تا تنش به وجود آمده در  های داخلیگوشت به گفته ملکی، نگاه مسئوالن امر بر آن است تا مردم به استفاده از

هزار و  ۴۴تا  43غازه دار را رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نرخ هر کیلو شقه بدون دنبه برای م.بازار گوشت داخل به پایان برسد

 .هزار تومان اعالم کرد ۴9تا  ۴8مصرف کنندگان 

 .در بازار استمرار خواهد یافت قیمت گوشت داخلیوی تصریح کرد: اگر صدور مجوز دام از کشور متوقف نشود؛ روند افزایش 

درات و کمبود دام در میادین علت اصلی این گزارش می افزاید: با وجود آنکه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی معتقد است که صا

افزایش قیمت گوشت در داخل به شمار می رود اما مدیرعامل اتحادیه دامداران نظر دیگری دارد و می گوید چند ماهی است که 

ی صورت وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار داخل ، صادرات دام زنده را ممنوع اعالم کرده و تنها ممکن است صادرات غیر رسم

همچنین رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده با رد این موضوع که افزایش قیمت گوشت در خرده فروشی ها ارتباطی به .گیرد

کیلو که در بازار داخل مشتری ندارد و روی دست پرواربندها  ۴0تا  38صادرات دام زنده ندارد، گفت: با توجه به آنکه دام های با وزن 

زارهای هدف صادر می شود و از طرفی در مقابل صادرات دام واردات گوشت صورت می پذیرد؛ بنابراین نوسان قیمت باقی مانده به با

 .گوشت ناشی از صادرات دام زنده شایعه ای بیش نیست

https://www.yjc.ir/fa/news/۶513208A%A/%D9%D9%85%D8%A 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۰اریخ: ت

 تومان رسید ۸۲۰۰اهش ناچیز نرخ مرغ در بازار/ قیمت به 

 .تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد 100رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارگفتمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در 

تومان،  300هزار و  5در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  مرغ  تومانی نرخ 100کاهش  ، ازجوان

 200هزار و  8و خرده فروشی  550هزار و  7تومان، توزیع درب واحد های صنفی  ۴00هزار و  7مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 تومان 200 و هزار 8 مرغ قیمت با  و ران مرغ بدون کمر برابر 200هزار و  7 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی؛.تومان است

هزار و فیله مرغ  1۴هزار، سینه بدون کتف  13باکری با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف .است

 8روزهای عرضه و وضعیت عرضه و تقاضا از رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ادامه داد: نرخ هر کیلو مرغ بسته به .هزار تومان است 1۶

 .تومان در نوسان است 500هزار و  8تا  100هزار و 

هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به  9هزار تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها  ۶وی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده 

در آستانه ماه رمضان است که با  افزایش نرخ مرغ ، اظهاراتی مبنی برافزایش شدید نرخ نهاده های دامی و متضرر شدن مرغداران

 .وجود ذخایر مناسب شرکت پشتیبانی امور دام این امر اتفاق نخواهد افتاد

https://www.yjc.ir/fa/news/6517938/%DA%A9%D8%A7% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 وتره بارنوع میوه قاچاق در حاشیه میدان میوه ۵توزیع چراغ خاموش 

های قاچاق مانند شلیل، انگور،گالبی و غیره در حاشیه میدان توزیع رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: هم اکنون برخی اقالم میوه

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  وگو با خبرنگاراسداهلل کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت.شودمی

هزار واحد فاقد پروانه کسب در حال  2: هم اکنون کرد اظهار هستند، کسب پروانه دارای واحد 250 و هزار 3 حدود با تاکید بر اینکه ،جوان

 .فعالیت هستند که از این تعداد، بیش از هزار واحد، برای دریافت مجوز اقدام کرده اند

 راکهچ شود، می توزیع میدان حاشیه در لیموترش و سیب گالبی، انگور، شلیل، همچون  های قاچاقمیوه برخی اقالم  به گفته وی؛

 .گیردنظارت جدی بر فعالیت واحدها توسط بازرسان صورت نمی و کنترل داخل در

هزار، لیموترش  1۶همچنین هر کیلو لیمو ترش با نرخ مصری  :هزار تومان اعالم کرد و افزود 30کارگر نرخ هر کیلو شلیل وارداتی 

هزار تومان در بازار عرضه  17هزار و سیب سبز فرانسه  18هزار، گالبی  30هزار، انگور شیلی  18هزار، لیموترش ویتنام  19برزیل 

حمایت از تولید  رئیس اتحادیه میوه و سبزی استان تهران تصریح کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر.می شود

 . ، با جدیت هر چه بیشتر عدم استفاده از کاالهای قاچاق، دنبال می شودداخل

https://www.yjc.ir/fa/news/6518440/%D8%AA%D9%88%D8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی در آستانه عید شعبان

تقاضا همراه شده که این امر نوسان قیمت برخی اقالم همچون موز، توت فرنگی و سیب این روزها بازار میوه و تره بار با افزایش نسبی 

 .در بازار را به همراه داشته است

، این روزها بازار میوه و تره بار با افزایش نسبی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

  .تقاضا همراه شده که این امر نوسان قیمت برخی اقالم همچون گوجه سبز، موز، توت فرنگی و سیب در بازار را به همراه داشته است

هزار،  20تا  10هزار، توت فرنگی  30تا  15گوجه سبز  حاکی از آن است که نرخ هر کیلو بازار میوه و تره بار آخرین بررسی ها از

، خیار 500هزار و  ۶تا  ۶، موز 500هزار، هندوانه هزار تا هزار و  ۴تا  3، طالبی 500هزار و  3تا  2هزار، ملون  15تا  10چغاله بادام 

 .ان استهزار توم ۴تا  500هزار و  2هزار، پرتقال  5تا  500هزار و  3، سیب 500هزار و  3تا  2

گوید: طی روزهای اخیر بازار میوه با افزایش نسبی تقاضا روبرو شده که این امر تا حدودی بر نوسان یکی از فروشندگان میوه می

 .قیمت میوه تاثیر گذار بوده است

وه یمت میبه گفته وی؛ سرمای اخیر خسارت جدی به میوه های سردرختی وارد کرد که با وجود کاهش عرضه پیش بینی می شود ق

 .های نوبرانه بهار با نوساناتی در بازار روبرو شود

با اشاره به   صنعت،تجارت و کشاورزی حسن صابری، رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفت و گو با خبرنگار

هزار، تامسون شمال  2تا  500اظهار کرد: هم اکنون نرخ هر کیلو پرتقال رسمی شمال هزار و  باربازار میوه و تره  آخرین تحوالت

هزار و  3تا  500، کیوی هزار و 500هزار و  2تا  500هزار، سیب لبنانی قرمز هزار و  3تا  500هزار، سیب لبنانی زرد هزار و  3تا  2

 .تتومان اس 500هزار و  ۶تا  500هزار و  5و موز  500

تا  200هزار تومان اعالم کرد و افزود: همچنین نرخ هر کیلو خیار گلخانه هزار و  2تا  200هزار و  نرخ هر کیلو خیار رسمیوی 

هزار،  13تا  ۶،گوجه سبز 800تا هزار و  800هزار، ملون  13تا  500هزار و  2هزار، توت فرنگی  9تا  ۴، چغاله بادام 800هزار و 

 500هزار و  3و نارنگی تخم پاکستانی  500هزار و  2تا  500، لیموشیرین هزار و ۶00تا  300هزار، هندوانه  2 تا 200طالبی هزار و 

، 500تا هزار و  800صابری با اشاره به نرخ صیفی جات در بازار بیان کرد: هر کیلو بادمجان دلمه ای با نرخ .هزار تومان است 5تا 

، پیاز شیری 900تا  ۶00، پیاز زرد 500هزار و  2تا  2، نخود فرنگی 200تا هزار و  800قالی ،با500هزار و  2تا  2بادمجان گلخانه 

تا  600 گوجه فرنگی نو، 500هزار و  2تا  500،گوجه فرنگی گلخانه هزار و 200تا هزار و  700، کاهو رسمی 300تا هزار و  800

 .ضه می شودتومان در میدان عر ۴00تا هزار و  900، سیب زمینی 500هزار و 

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

رئیس اتحادیه بارفروشان قیمت میوه در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به رکود حاکم بر بازار،تقاضای چندانی در بازار وجود 

 .ندارد

در بازار تصریح کرد: ازدیاد هندوانه و کاهش شدید قیمت درمیدان به قیمت نابودی  کاهش شدید قیمت هندوانه زوی با انتقاد ا

 .کشاورزان و تشدید بر بحران منابع آبی تمام می شود

https://www.yjc.ir/fa/news/6516787/%D8%A2%D8% 
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 بازار و قیمت ها  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 تومان رسید ۸۱۵۰تومانی نرخ مرغ در بازار/ قیمت به  ۱۵۰کاهش 

 .تومانی نرخ مرغ از ابتدای هفته در بازار خبر داد 150رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی گو با خبرنگارومهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت

هزار  5از ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ 150کاهش ، از جوان

 150 و هزار 8 فروشی خرده و ۴50 و هزار  7تومان، توزیع درب واحد های صنفی  300هزار و  7تومان، مرغ آماده به طبخ  300و 

 150هزار و 8و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  150هزار و  7 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی؛.کرد اعالم تومان

هزار  1۴هزار، سینه بدون کتف  13یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف .تومان است

 .هزار تومان است 16 فیله مرغو 

 .تومان اعالم کرد 500هزار و  8تا  100هزار و  8بسته به روزهای عرضه و تقاضا از  نرخ هر کیلو مرغرئیس اتحادیه پرنده و ماهی 

 19هزار،شیر نیزه ای  1۶هزار،کپور ۴3دربازار خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو شیر جنوب  افزایش قیمت ماهیوی از 

 .هزار تومان است 27جنوب  هزار و هامور 9هزار،آزاد دزفولی  18هزار،سفید پرورشی  22هزار،تیالپیا 

https://www.yjc.ir/fa/news/6520027/%DA%A9%D8%A 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۴تاریخ: 

 بهارهای نوبرانه آخرین تحوالت بازار میوه

های هایی که برخی از آنها همچون گوجه سبز، چغاله بادام در روزهای نوبرانه همراه شده است، میوهها بازار میوه با عرضه میوهاین روز

 .اخیر در شیب مالیم قیمت قرار گرفتند

میوه های این روزها بازار میوه با عرضه   ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

همراه شده است، میوه هایی که برخی از آنها همچون گوجه سبز، چغاله بادام در روزهای اخیر در شیب مالیم قیمت قرار  نوبرانه

هزار، توت  25تا  10 نرخ هر کیلو گوجه سبز  ها از بازار میوه و تره بار حاکی از آن است که هم اکنونآخرین بررسی .گرفتند

هزار  2تا  2، طالبی 500تا هزار و  800، هندوانه 500هزار و  2تا  500هزار، ملون هزار و  12تا  8هزار، چغاله بادام  20تا  8فرنگی 

 .هزار تومان است ۴تا  500هزار و  2و خیار  500هزار و  5تا  3، سیب  500هزار و  ۶تا  ۶، موز 500و 

به گفته برخی فروشندگان، تقاضای چندانی برای خرید میوه در بازار نیست و انتظار می رود در روزهای آتی با عرضه سایر میوه های 

 .نوبرانه بهار رونق به بازار برگردد

 از آرامش حاکم بر  صنعت،تجارت و کشاورزی  تهران در گفت و گو با خبرنگار اسداهلل کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی استان

خبر داد و گفت: با توجه به فراوانی میوه تا کنون مشکل خاصی در بازار رخ نداده و تنها برای چند روز قیمت  بازار میوه و تره بار

 .ادام و گوجه سبز ناشی از افزایش تقاضا با نوساناتی روبرو شدنوبرانه چغاله ب

را تابع عرضه و تقاضا در بازار اعالم کرد و افزود: سرمازدگی دیررس بهاره ممکن است خساراتی به میوه های  قیمت میوهوی 

 .سردرختی وارد کرده باشد، اما هنوز برآورد نهایی از باغات انجام نشده است

هزار تومان اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلو پرتقال  2تا  500یوه و سبزی نرخ هر کیلو پرتقال رسمی شمال هزار و رئیس اتحادیه م

هزار، سیب لبنانی قرمز هزار  3تا  500هزار و  سیب لبنانی زرد هزار، 15تا  500هزار و  2هزار، توت فرنگی  3تا  2تامسون شمال 

 .تومان است 500هزار و  3تا  500،کیوی هزار و 500هزار و  2تا  500و 

،گوجه 500تا هزار و  700هزار، ملون  2وی با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو طالبی با نرخ هزار تا 

 500شیرین هزار و و لیمو  500هزار و  ۶تا  500هزار و  5هزار، موز  5تا  500هزار و  3 نارنگی تخم پاکستانی هزار، 9تا  ۴سبز 

 .تومان در میدان عرضه می شود 500هزار و  2تا 

هزار تومان اعالم کرد و افزود: همچنین قیمت هر کیلو  2تا  200هزار و  نرخ هر کیلو خیار رسمی رئیس اتحادیه میوه و سبزی

، بادمجان 500تا هزار و  ۶00فرنگی نو هزار، گوجه  2تا  500،گوجه فرنگی گلخانه هزار و 800تا هزار و  200خیار گلخانه هزار و 

هزار،فلفل دلمه سبز  3تا  2، فلفل دلمه رنگی 900تا  500، باقالی 500هزار و  2تا  2، بادمجان گلخانه 500تا هزار و  800دلمه ای 

 .تومان است 500هزار و  2تا  2هزار و نخود فرنگی  5تا  3هزار، سیر تازه  8تا  5هزار، سیر خشک  2هزار تا 

، پیاز شیری 900تا  ۶00، پیاز زرد 800تا  ۴00در بازار افزود: هر کیلو سیب زمینی با نرخ  نرخ سایر صیفی جاتوی با اشاره به 

و کاهو رسمی  500هزار و  2تا  500هزار،کاهو پیچ ساالدی هزار و  9تا  3، برگ مو 500هزار و  2تا  2، لوبیا سبز 300تا هزار و  700

 .تومان در میدان عرضه می شود 200تا هزار و  800و هویج  500هزار و  2تا  500هزار و 

 .تا هزار تومان است 800و سبزی جور)پلو،آش،قورمه(  500تا هزار و  800 نرخ هر کیلو سبزی خوردنبه گفته کارگر 

https://www.yjc.ir/fa/news/6521248/%D8%A2%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۵تاریخ: 

 شودتوزیع اقالم اساسی ویژه ماه رمضان از هفته آینده آغاز می

 .شودف آغاز میهای مصرای و تعاونیاردیبشهت در فروشگاه زنجیره 22سیف گفت: توزیع اقالم اساسی ویژه ماه رمضان از 

، یزدان سیف، مدیر عامل بازرگانی دولتی امروز گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

اظهار کرد: تاکنون  های روغنینرخ خرید تضمینی گندم و دانهصبح در نشست خبری که برگزار شد، درباره آخرین وضعیت 

بخشی  درصد رشد داشته است که البته 39هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل  928

 .از این رشد ناشی از برداشت زود هنگام محصول است

وی افزود: هم اکنون خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی از استان های ایالم، فارس، بوشهر،کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان 

 .و کهگیلویه و بویر احمد در حال انجام است

رتن گندم به مراکز خرید بیشترین میزان تولید تا کنون را به خود اختصاص داده هزا 500به گفته سیف؛ استان خوزستان با تحویل 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در حوزه ثبت اطالعات کشاورزان در سامانه پهنه بندی با مشکالتی روبرو هستیم، .است

کشاورزان در سامانه ای ثبت می شود و براساس آن پول  بیان کرد: امسال با تالش همکاران وزارت جهاد کشاورزی تمامی اطالعات

 .به کشاورزان پرداخت می شود که به سبب برخی اطالعات ناقص در سامانه پهنه بندی امکان پرداخت وجه وجود ندارد

ه خرید در سامانسیف یادآور شد: اطالعات کشاورزان در حوزه پهنه بندی با نواقصی روبروست که کشاورزان قبل از مراجعه به مراکز 

 .پهنه بندی، باید اطالعات خود را به روز کنند

مدیرعامل بازرگانی دولتی ادامه داد: براساس تالش همکاران وزارت جهاد کشاورزی، امسال تمامی اطالعات خرید تضمینی محصوالت 

رداخت مطالبات برای کشاورزانی که پ نامکا همواره و کردند نام ثبت تنها از کشاورزانی انجام می شود که در سامانه پهنه بندی 

 .اطالعات ناقص دارند، وجود ندارد

هزارتن گندم در سامانه ثبت نام شده است که ارزش  570هزارتن خرید تضمینی گندم، تنها اطالعات  928به گفته وی؛ از مجموع 

درصد آن به حساب گندم کاران واریز  50 آینده، روز دو در که است تومان میلیارد 753 ، سامانه در شده ثبت گندم  ریالی مجموع

سیف با اشاره به اینکه خرید دانه های روغنی کلزا از برنامه های مهم و اساسی بخش کشاورزی به شمار می رود، بیان کرد: .شودمی

 1.5ابه سال قبل هزارتن کلزا خریداری شد که این میزان نسبت به مدت مش ۴8اردیبهشت همزمان با فصل خرید تا کنون  1۴از 

درصد رشد داشته است که البته برخی از این رشد ها ناشی از تغییر فصل،گرمای زودهنگام و بخشی از سیاست های دولت تدبیر و 

درصد وجه آن  50میلیارد تومان اعالم کرد و افزود:  1۴0هزارتن کلزا  ۴8معاون وزیر جهاد کشاورزی ارزش .امید و فضل الهی است

 .ته به کشاورزانی که در سامانه ثبت نام کردند، پرداخت خواهد شدتا پایان هف

به گفته وی؛ ثبت اطالعات کلزاکاران در مقایسه با گندمکاران در سامانه از شرایط مساعدتری برخوردار است، چراکه اطالعات گندم 

بانکی مغایرت هایی با اطالعات کشاورزان دارد به دلیل تعداد باالی تولیدکنندگان در سامانه پهنه در شماره سه جلد و شماره حساب 

 .که انتظار می رود در چند روز آینده این مشکالت مرتفع گردد تا اختالف تحویل گندم با پرداخت پول به حداقل برسد

این  هزارتن از 380هزارتن برسد که  550پیش بینی کرد که میزان خرید تضمینی دانه های روغنی به  97-9۶سیف در سال زراعی 

 .میزان به کلزا اختصاص دارد

 هزارتن آرد و گندم صادر شد 590
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نکه ایم، افزود: با وجود آوی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه در حوزه صادرات آرد به یکی از رقبای اصلی منطقه تبدیل شده

منطقه با بهره گیری از ورود گندم موقت، همچنان یارانه صادراتی آرد عمال منتفی شده است، اما هم اکنون صادرات آرد به کشورهای 

هزارتن اعالم کرد و گفت: سال گذشته  590مدیرعامل بازرگانی دولتی مجموع صادرات آرد و گندم در سال گذشته را .ادامه دارد

یار مناسبی است، هزارتن مشتقات آرد به بازارهای هدف صادر شد که این میزان رقم بس 190هزارتن گندم و  58هزارتن آرد،  3۴0

 .چراکه با وجود پایین بودن نرخ جهانی گندم، رقابت برای تصاحب بازار بسیار سنگین بود

نسبت به تولید داخل، افزود: در یک سال اخیر  پایین بودن نرخ جهانی گندم وی با انتقاد از اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر

 کنند، در حالیکه واردات چندین میلیون تنی گندمی به عنوان اهرم منفی استفاده میبرخی کارشناسان از پایین بودن نرخ گندم جهان

میلیون دالر در هر تن ارز قابل مالحظه ای از کشور به واردات اختصاص می یافت که دولت و  380با متوسط نرخ خرید  82در سال 

هزارتن در سال  70را تنها به  82میلیون تنی سال  8 وزارت جهاد کشاورزی با حمایت از بخش کشاورزی توانستند میزان واردات

 .گذشته در مورد نوع خاص گندم برسانند

میلیون  10.5میلیون تن پیش بینی کرد و افزود: برآورد خرید تضمینی گندم  13را  97-9۶وی میزان تولید گندم در سال زراعی 

 .متن است که انتظار می رود با فضلِ الهی به این میزان دست یابی

سیف با بیان اینکه موضوع قیمت تضمینی گندم از دو مولفه اساسی تشکیل می شود، گفت: قیمت تضمینی گندم تحت تاثیر مولفه 

هزینه های تولید ناشی از تورم موجود در اقتصاد کشور و بهره وری در حوزه های مکانیزاسیون، اصالح بذور و آب به عنوان مهم ترین 

ته هزینه های تولید عمال افزایش پیدا کرد و براساس آن وزارت جهاد کشاورزی در شهریور ماه پیشنهاد عامل است که در سال گذش

ن به ای خرید محصوالت کشاورزیخود را به شورای اقتصاد اعالم کرد، اما در نهایت شورای اقتصاد به عنوان تعیین کننده نرخ 

ا اعالم کرد، در نهایت طوالنی شدن بحث ثبات نرخ خرید تضمینی گندم ر 97-9۶جمع بندی رسید و ثبات نرخ گندم در سال زراعی 

 .نشان از اختالف نظر کارشناسان است

 امسال ساختار عرضه گندم در بورس کاال وجود ندارد 

ونه گوی با اشاره به اینکه سیاست خرید تضمینی هیچ گاه متوقف نخواهد شد، اظهار کرد: در حوزه قیمت تضمینی گندم جای هیچ 

نگرانی برای تغییر سیاست نیست، چرا که هر اتفاقی که در این حوزه رخ دهد اجازه نمی دهیم که زحمت کشاورزان به هدر رود و 

 .طی این سال ها دولت دوازدهم برای حمایت از کشاورزان، تالش های متعددی انجام داد تا وابستگی در این بخش به حداقل برسد

ه به اینکه امسال ساختار بورس کاال توان عرضه گندم ندارد، بیان کرد: در آذر ماه سال قبل از بورس کاال معاون وزیر جهاد با اشار

خواستیم که انبارهای مورد تایید خود را برای تحویل محصول کشاورزان را معرفی کند که متاسفانه بورس کاال چنین ساختاری 

انجام دهد، در حالیکه ما به دنبال آن هستیم که تصدی گری دولت در اجرای  نداشت و تنها با اتکای دولت می خواست این کار را

 داین امر کاهش یابد، بنابراین بورس کاال توان اجرای این امر را ندارد و انتظار می رود که در سال آتی بورس کاال بتواند انبارهای مور

 .تایید خود را اعالم کند

ه متوقف نخواهد شد، چراکه امروزه دولت در حوزه کشاورزی با افزایش درآمد کشاورزان به گفته وی؛ سیاست خرید تضمینی هیچ گا

 . و پایداری سازی جمعیت در روستاها تالش می کند تا از مهاجرت روستاییان جلوگیری کند

درصدی قیمت کلزا، کارشناسان خواستار اصالح نرخ بر  3با وجود افزایش  ،باشگاه خبرنگاران جوان سیف در پاسخ به سوال خبرنگار

مبنای تورم هستند، حال با وجود اعالم نرخ رسمی خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و انتقادات وارده به نرخ کلزا؛ امکان اصالح 
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پرسیده شود و بنده نمی توانم اظهار نظری در  قیمت برمبنی تورم وجود دارد یا خیر، گفت: این موضوع باید از دبیر شورای اقتصاد

 .این رابطه داشته باشم

 توزیع اقالم اساسی تنظیم بازار ماه رمضان با نرخ مصوب

اردیبشهت در فروشگاه زنجیره ای و  22از  توزیع اقالم اساسی ویژه ماه رمضان در قالب طرح ضیافت سیف با اشاره به اینکه

و روغن و  900هزار و  3، تایلندی هومالی 500هزار و  5هندی با نرخ  1121افزود: هر کیلو برنج  تعاونی های مصرف آغاز می شود،

 .درصد تخفیف در فروشگاه ها عرضه خواهد شد 10شکر و ماکارانی با 

هزارتن  30وی درباه آخرین وضعیت توزیع شکر در ماه ضیافت در فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی مصرف کارگری بیان کرد: حدود 

 20هزارتن آن به صورت بسته بندی در فروشگاه های زنجیره ای در اختیار خانوار و  10شکر برای ماه رمضان توزیع خواهد شد که 

 .هزارتن جهت شیرینی و شکالت به قنادی ها و صنف و صنعت توزیع خواهد شد

غ برای تنظیم بازار ماه رمضان تدارک دیده شده است به گفته سیف؛ تدابیری در حوزه گوشت مرغ، گوشت قرمز و مقادیری تخم مر

 .اشندب داشته رو پیش  ای دغدغه بدون رمضان ماه ها، خانواده که مسئوالن پشتیبانی امور دام اطالع رسانی در این زمینه می کند تا

کرد: با تالش دولت، وزارت جهاد این مقام مسئول در بخش دیگر سخنان خود در حوزه تنظیم بازار اقالم اساسی ماه رمضان بیان 

کشاورزی و ستاد تنظیم بازار با هماهنگی های انجمن صنفی روغن نباتی، شکر، ماکارانی، فروشگاه زنجیره ای و برنج تالش کردیم 

 .در ماه رمضان با بازار کم تنش و تا حدی بی تنش داشته باشیم

هزارتن ماکارانی در فروشگاه های  20هزارتن روغن خام و  20ارتن شکر، هز30هزارتن برنج،  30ماه رمضان وی ادامه داد: در ایام

 .زنجیره ای عرضه خواهد شد

 تولید شکر در طول عمر صنعت قند و شکر رکورد زد

مدیرعامل بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه سال گذشته با وجود تمامی فراز و نشیب ها در بخش کاالهای اساسی توفیقات خوبی 

، افزود: باوجود تنش های سرما و خشکی در برخی محصوالت، سال گذشته، سال بی نظیری در حوزه تولید و بازرگانی داشتیم

 ۶میلیون تن شکر با ارزش  2ساله صنعت قند و شکر حدود  122در طول عمر  9۶محصوالت کشاورزی داشتیم، به طوریکه سال 

 .تا میزان وابستگی در شکر به شدت کاهش یابدهزار میلیارد تومان تولید شد که این امر موجب شد 

به گفته وی؛ امسال با وجود محدودیت های منابع آبی و تمامی خشکسالی ها در تالشیم تا با افزایش بهره وری و بهبود عملکرد، 

 .گندم مورد نیاز کشور را تولید کنیم

 محدودیتی در واردات برنج وجود ندارد

 97/2/2ا اشاره به اینکه محدودیتی در واردات برنج وجود ندارد، تصریح کرد: بنابر بخشنامه مورخ سیف در بخش پایانی سخنان خود ب

فرآیند واردات برنج از تمامی مبادی وارداتی امکان پذیر است که این امر در قیمت برنج بازارهای جهانی تاثیر بسیار خوبی داشت، به 

 .تیمطوریکه امسال شاهد کاهش قیمت در برخی مبادی هس

به گفته وی؛ از تاریخ دوم اردیبهشت واردات برنج از تمامی مبادی با رعایت ضوابط و شرایط بهداشتی انجام می شود که براین اساس 

 .هیچ نوع برنجی در سطح بازار که مشکل ایمنی داشته باشد، نداریم

 .تا پایان اردیبهشت خبر داد درصد باقی مانده مطالبات چغندرکاران 19معاون وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت 

https://www.yjc.ir/fa/news/6521930/%D8%AA%D9%88% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۵تاریخ: 

 افزایش قیمت پایه زعفران، دستاورد عرضه محصول به بورس کاال

 .وزیر جهاد کشاورزی افزایش قیمت پایه زعفران در داخل را از دستاوردهای ورود این محصول به بازار بورس کاال اعالم کردمعاون 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلی اوسط هاشمی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در گفت

اظهار کرد: عرضه زعفران ایرانی در بورس کاال نگاهی  عرضه زعفران در بورس کاالدرباه آخرین وضعیت  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .نو به بازار این محصول در جهت حمایت از تولیدکنندگان است

در داخل، تثبیت و جلوگیری از کاهش نرخ محصول در بازار را از دستاوردهای ورود به بازار بورس  انافزایش قیمت پایه زعفروی 

هاشمی ادامه داد: امروز تمامی تولیدکنندگان می دانند که قیمت پایه زعفران که دولت برای بازار داخل در نظر گرفته، .کاال اعالم کرد

 .زعفران باشددر آینده می تواند زمینه ساز قیمت جهانی 

معاون وزیر جهاد کشاورزی از آغاز معامالت بزرگ در بورس کاال خبر داد و افزود: محقق شدن قیمت پایه اولیه و ورود به 

در  صادرات زعفران شده اعالم شرایط براساس که داشت همراه به را روستایی تعاون با معامله برای صادرکننده افراد بورس،اشتیاق 

 .زرگ برای قرار گرفتن در رینگ صادراتی آغاز شده استبورس، معامالت ب

به گفته وی؛ سازمان تعاون روستایی زعفران تولیدی کشاورزان را به منظور صادرات خریداری کرده است، چراکه به میزان کافی 

حمایت ن خود با تاکید بر مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در بخش پایانی سخنا.زعفران برای عرضه در بازار های داخل وجود دارد

تصریح کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از کاالهای داخل به نظر می رسد کاالهایی  از کاالی تولید داخل

که برد صادراتی دارد، بیشتر مورد توجه مسئوالن اقتصادی قرار گیرد تا برخی قوانینی که نیاز هست بازنگری شود  زعفرانهمچون 

 .ه جایگاه واقعی محصوالت در بازارهای هدف دست یابیمتا ب

https://www.yjc.ir/fa/news/6521311/%D8%A7%D9%81%D8 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۱۵شنبه , 

 اساسینرخ چند کاالی 

 7درصد و لبنیات  19.9درصد، گوشت قرمز  22.3درصد، گوشت مرغ  5۴.۶مرغ بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، نرخ تخم

 .درصد طی یکسال اخیر گران شده است

درصدی مواجه بوده است؛  55تا  7بر اساس اعالم بانک مرکزی، متوسط قیمت خرده فروشی برخی کاالها در یکسال اخیر، با گرانی  

 2000.9درصد، چای  22.3درصد، گوشت مرغ  19.9درصد، گوشت قرمز  5۴.۶درصد، تخم مرغ  7.0بر این اساس، گروه های لبنیات 

درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل افزایش داشته اند. همچنین قیمت خُرده فروشی گروه های حبوب  2.1درصد و روغن نباتی 

 .درصد در مدت مشابه کاهش یافته است 7.2درصد و قند و شکر  9.0، سبزی های تازه 7.۴تازه  ، میوه های2.2

درصد،  1.9درصد، سبزی های تازه  2.2درصد، میوه های تازه  0.۴درصد، حبوب  0.1همچنین قیمت خُرده فروشی گروه های برنج 

فروشی گروه های یافته است. در عین حال، قیمت خردهدرصد نسبت به هفته قبل از آن کاهش  0.3درصد و چای  0.3گوشت مرغ 

درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و  0.1درصد و روغن نباتی  0.8درصد، قند و شکر  ۴.۶درصد، گوشت قرمز  3.1تخم مرغ 

 .قیمت گروه لبنیات ثابت در مدت مشابه بوده است

 لبنیات و تخم مرغ

درصد افزایش داشت و قیمت سایر  0.2های پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات ب

 .هزار ریال فروش می رفت 1۶0هزار تا  12۶درصد افزایش یافت و شانه ای  3.1اقالم بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 

 برنج و حبوب

درصد کاهش داشت. در گروه  0.2درصد و  0.1ه دو به ترتیب معادل در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درج

 0.1درصد افزایش ولی قیمت سایر اقالم بین  0.7درصد، لوبیا چشم بلبلی و لوبیا سفید هریک  0.۴حبوب بهای لوبیا چیتی معادل 

 .درصد کاهش یافت 2.3درصد تا 

 میوه ها و سبزی های تازه

سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از  .زیر نظر شهرداری نارنگی عرضه کمی داشتدر هفته مورد بررسی، در میادین 

 .نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد

د که در گروه میوه های تازه، بهای طالبی ثابت بود. قیمت میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می کردن

 1.3درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم بین  3.۶درصد و کیوی  23.7درصد، هندوانه  2.9درصد، لیمو شیرین  1.۶سیب قرمز معادل 

درصد افزایش  0.1ی برگی درصد و سبزی ها ۴.0درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت کدو سبز معادل  9.2درصد تا 

 .درصد کاهش یافت 5.3درصد تا  0.۴ولی بهای سایر اقالم بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد افزایش ولی بهای گوشت مرغ  1.2درصد و گوشت تازه گاو و گوساله  5.7در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 

 .درصد کاهش داشت 0.5

 قند، شکر، چای و روغن نباتی
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درصد  0.1درصد و روغن نباتی مایع  1.1درصد، شکر  0.5در این هفته قیمت روغن نباتی جامد بدون تغییر بود. بهای قند معادل 

 .درصد کاهش یافت 0.3افزایش ولی قیمت چای خارجی 

http://iranecona.com/83487/%D9%86%D8%B1%D8%%DA-AE% 
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 ربانهم و سیاست اه
 فارس - ۹۷/۰۲/۰۹ : تاریخ

 ای به رئیس مجلس مطرح کردهای تفکر ایران با ارسال نامهشبکه کانون

ر ها برای خاتمه یافتن تاخینبود ضمانت اجرایی کافی، عامل اصلی عدم اجرای قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی توسط دولت 

ای اصالح شود که حداقل قیمت تضمینی این ها در اعالم قیمت تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی، قانون باید به گونهدولت

  .ادل نرخ تورم افزایش یافته و تا پایان شهریور ماه اعالم شودصورت خودکار ساالنه معمحصوالت، به

س ای به علی الریجانی، رئیس مجلبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شبکه کانون های تفکر ایران )ایتان( با ارسال نامه

ت اساسی کشاورزی بخصوص گندم و شورای اسالمی ضمن انتقاد از تاخیر هفت ماهه دولت در اعالم قیمت خرید تضمینی محصوال

تاکید بر ناکافی بودن ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی، خواستار اصالح این قانون توسط مجلس 

ها در اعالم قیمت تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی و پیش بینی پذیر کردن این شبکه با هدف خاتمه دادن به تاخیر دولت.شد

واحده قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی به گونه ای ماده  ۶های اقتصادی کشاورزان، پیشنهاد داد تبصره عالیتآینده ف

صورت خودکار ساالنه معادل نرخ تورم اصالح شود که حداقل قیمت تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی موضوع این قانون، به

 .م شودافزایش یافته و تا پایان شهریور ماه اعال

 :متن کامل این نامه شبکه کانون های تفکر ایران به رئیس مجلس در ادامه آمده است

 ریاست محترم مجلس شورای اسالمی

 جناب آقای دکتر علی الریجانی

 علیکمسالم

به  ازآن( نکات ذیلو اصالحات پس 13۶8شهریور  21احتراماً در خصوص قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی )مصوب 

 .رسداستحضار می

شود و در کشورمان توانسته است با تولید های اقتصادی شناخته میعنوان یکی از پیشرانبخش کشاورزی در همه جای دنیا به -1

شور ترین ارکان امنیت ملی ککننده یکی از اساسیالمللی، تأمینهای ظالمانه بینمحصوالت کشاورزی اساسی در شرایط اعمال تحریم

های تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی موضوع دلیل دیرکرد در اعالم قیمت رغم این مهم، چند سالی است کشاورزان به. بهباشد

قانون، عالوه بر تحمل فشارهای اقتصادی، انگیزه الزم در تداوم تولید و تالش برای حفظ راهبرد خودکفایی در محصوالت اساسی را 

ه های خود نداشته باشند، تغییر ناخواستکه کشاورزان هیچ ذهنیتی نسبت به آینده اقتصادی تالش اند. در شرایطینیز از دست داده

های کشاورزی و مهاجرت اجباری از روستاها به حاشیه الگوی کشت به محصوالت غیراساسی و دارای نیاز آبی بیشتر و رها شدن زمین

شود که از اهداف مصرّح در می« تعادل در نظام تولید»ی به برهم خوردن شهرها دور از ذهن نخواهد بود. همه این عوامل منتهکالن

 .واحده این قانون استمتن ماده

تأثیر مثبت آشکاری در افزایش جهشی میزان  93و  92، 91های موقع قیمت تضمینی محصولی چون گندم در خالل سالاعالم به -2

این امر گواهی بر  .بر جای گذاشته است 95تن و حصول خودکفایی در سال میلیون  14.5میلیون تن به بیش از  9تولید گندم از 

اهمیت نقش تقویت انگیزه در کشاورزان است؛ اما تأخیر در اعالم قیمت خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی پس از آن مجدداً 
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سان از کاهش میزان عملکرد گندم کل کشور اکنون در برآوردهای کارشناای رایج در کشور تبدیل شده که تأثیر آن از همبه رویه

 .نسبت به سال گذشته نمایان است

( تاکنون بیش از هفت ماه تأخیر غیرقانونی دارد. این 97-9۶های تضمینی محصوالت اساسی در سال زراعی جاری )اعالم قیمت -3

نوبی و گرمسیری آغاز شده و کشاورزان، ماه در نواحی جدر حالی است که فصل برداشت اغلب این محصوالت از ابتدای فروردین

الحساب تحویل سیلوهای شرکت مدیریت بازرگانی صورت علیمحصوالت موضوع این قانون ازجمله گندم را در سایه نارضایتی به

 شده را منوط به ابالغ رسمیکه مبلغی دریافت کنند. زیرا شرکت مذکور پرداخت ارزش محصوالت تحویلآندهند، بیدولتی می

ی های سال گذشته ندارد. این نارضایتهای تضمینی از سوی شورای اقتصاد نموده و شورای اقتصاد نیز قصدی بر افزایش قیمتقیمت

های روغنی وزارت جهاد کشاورزی را در آورده های خودکفایی گندم و دانهحتی فراتر از بدنه جامعه کشاورزی، صدای مجری طرح

های افتادگی برنامهها شاهد کاهش انگیزه کشاورزان و در نهایت عقبعلت تأخیر در اعالم قیمتاست؛ زیرا این مجریان هم به 

 .شده هستندخودکفایی خود از جدول زمانی تدوین

ضمانت »دهد این قانون تکرار دیرکرد در اعالم قیمت تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی تا فرا رسیدن فصل برداشت نشان می -4

هنگام قانون ملزم نماید. گواه این ادعا، محدود شدن همه اقدامات ی ندارد و نتوانسته است دولت را به اجرای بهمناسب« اجرایی

هنگام قانون و عدم کسب توفیق جدی ها برای اجرای بههای مختلف، به تذکر و خواهش اقشار مختلف از دولتگرفته در دورهصورت

توان دریافت که نمایندگان وقت مجلس، در ن فعلی قانون که به پیوست آمده است، میبرای تغییر این روند است. با دقت در مت

 .اندعنایت کافی نداشته« اهمال دولت در اجرای این قانون»هنگام تدوین آن نسبت به احتمال 

هان رشد و پیشرفت، های اقتصادیِ خوارفت از این وضعیت الزم است، اقتصاد و معیشت کشاورزان مانند سایر بخشبرای برون -5

کند با های تفکر ایران )ایتان( پیشنهاد میشبکه کانونرو، های غیرمنتظره اقتصادی باشد. ازاینپذیر بوده و مصون از تکانهبینیپیش

صورت خودکار ساالنه واحده، حداقل قیمت تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی موضوع این قانون، بهماده «۶»توجه به تبصره 

منظور رفاه حال بیشتر کشاورزان که دولت بهادل نرخ تورم افزایش یافته و تا پایان شهریور ماه اعالن شود. همچنین درصورتیمع

تمایل به اعالم قیمتی فراتر از میزان یادشده برای برخی یا همه محصوالت را داشته باشد، تا پایان شهریورماه قادر باشد از طریق 

 .نماید های عمومی اعالنرسانه

بسته سیاستی فوق منافاتی با رقابت پذیر نمودن و ارتقاء دانش تولید مواد غذایی و نیز تالش برای کاهش هزینه تمام شده آن  .6

ندارد. به عالوه با توجه به نوسانات شدید ارزی شش سال اخیر و پیشبینی ادامه روند پر التهاب آن، اجرای این بسته برای دولت بار 

ای در مقایسه با واردات محصوالت اساسی کشاورزی به همراه نخواهد داشت؛ زیرا مسلما تا سال ها پس از اجرای آن، مالی اضافه

 .قیمت تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی افزایشی کمتر از قیمت تمام شده محصوالت وارداتی را تجربه خواهد کرد

https://www.farsnews.com/news/13970209000532/%D9%8۶% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 های کشاورزیتأکید ایران و برزیل بر گسترش همکاری

در دیدار با نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی از توافق دو بانک این کشور برای همکاری با ایران خبر سفیر برزیل در تهران 

ضا تقوی و ردریگو آزر دی به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در دیدار امروز آیت اهلل سیدر ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.داد

 .سنتوز، بر گسترش روابط دو کشور به ویژه در حوزه کشاورزی تاکید شد

با اذعان به اینکه روابط ایران و برزیل رو به گسترش است، گفت: روابط علمی، تحقیقاتی  وزارت جهاد کشاورزینماینده ولی فقیه در 

 .و تبادل دانشجو به توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور نیز کمک خواهد کرد

د: در ند، تصریح کروی با بیان این که ایران یک کشور اسالمی است و در تهیه مواد خوراکی و تغذیه، باید اصول اسالمی را رعایت ک

سال های اخیر ما بخشی از نیازهای پروتئینی خود را از برزیل وارد می کنیم و افرادی در این کشور داریم که ناظر بر ذبح دام هستند 

 .تا مطمئن شویم ذبح بر اساس اصول دینی انجام شده است

رو و استفاده از برند حالل در دنیا نیز با استقبال روبه تأکید دارند غذای حاللآیت اهلل تقوی افزود: کشورهای اسالمی بر مصرف 

واحد  27در وزارت جهاد کشاورزی  :وی با اشاره به ظرفیت های علمی و تحقیقاتی بخش کشاورزی ایران اظهار کرد.شده است

بادله حقیقاتی خود را متحقیقاتی در رشته های مختلف گیاهی و جانوری فعالیت می کنند و دو کشور می توانند تجربیات علمی و ت

 .کنند

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی افزود: افکار عمومی در ایران نسبت به کشور برزیل مثبت است و این امر به پیشرفت در 

واستار وی با انتقاد از اقدامات برخی کشورها در زمینه ایران هراسی در دنیا و منطقه گفت: ایران خ.روابط دو کشور کمک می کند

 .صلح میان ملت ها و کشورها است و ما تروریسم را محکوم می کنیم

آیت اهلل تقوی ادامه داد: ایران هرگز برای تصاحب اراضی دیگر کشورها، لشگرکشی نکرده و حضور ما در منطقه به درخواست کشورها 

 .است و این در حالی است که آمریکا خواستار کاهش فعالیت ایران در منطقه است

 .وی اضافه کرد: ایران به دنبال انرژی هسته ای صلح آمیز است و مقام معظم رهبری، تدارک سالح های هسته ای را حرام دانسته اند

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایران دارای تاریخ و تمدن بزرگی است و کشورهایی که در زمینه ایران هراسی 

 .بر منابع غنی منطقه خاورمیانه دست اندازی کنندتالش می کنند، می خواهند 

در این دیدار، سفیر برزیل در تهران با بیان این که کشاورزی، نقش مهمی در توسعه روابط کشورش با ایران دارد، اظهار داشت: برزیل 

 .کندبه بسیاری از کشورها صادرات دارد، اما حضور ناظران بر ذبح به صادرات محصوالت دامی ما کمک می 

 .وی افزود: ما آماده ایم که تجهیزات و ماشین آالت پیشرفته کشاورزی به ایران وارد کنیم و تولید مشترک داشته باشیم

سنتوز از تالش کشورش برای توسعه روابط بانکی با ایران خبر داد و گفت: در حال حاضر با دو بانک برزیلی برای همکاری با شرکت 

 .های ایرانی توافق کرده ایم

 .میلیارد دالر مطرح کرد 2.7وی میزان مبادالت تجاری میان دو کشور را 

سال گذشته با اقدامات انجام شده، توسعه  25ظرف  :سفیر برزیل در تهران درباره فعالیت های کشاورزی کشورش خاطر نشان کرد

 .برابر شده است 200برابر و خروجی محصوالت کشاورزی  100زمین های کشاورزی 

 .درصد زمین های برزیل قابلیت الزم برای فعالیت های کشاورزی را دارند 80ار کرد: وی اظه

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اردیبهشت  دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 .سنتوز گفت: ما با توسعه روابط تجاری با ایران به دنیا نشان می دهیم که با کشور خوبی در حال همکاری هستیم

 .ایر کشورها با ایران گسترش یافته استهم با ایران همکاری داشتیم اما بعد از برجام همکاری س برجاموی افزود: ما قبل از 

https://www.yjc.ir/fa/news/6519732/%D8%AA% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 اقالم اساسی را تأیید کردندمسئوالن گرانی 

با نزدیک شدن به ماه رمضان بازار کاالهای اساسی از جمله محصوالت پروتئینی، برنج، روغن، قند و شکر و زعفران تب و تاب بیشتری 

روز زمان به آغاز  1۶، در حالیکه کمتر از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.پیدا کرده است

از جمله محصوالت پروتئینی، برنج، روغن، قند و شکر و زعفران تب و تاب بیشتری پیدا کرده است  بازار کاالهای اساسیماه رمضان باقی است، 

 .ها در این ایام به همراه داشته استهایی مبنی بر برخی سودجوییکه این امر نگرانی

 یاریبس و رسیده هشدار مرز به رخانوا اساسی کاالهای بازار در حباب ارز شدن نرخی تک با  برخی کارشناسان معتقدند که این روزها

ه ب تک نرخی شدن ارز از بعد که بودند گفته دولتی مسئوالن از بسیاری حالیکه در است، کرده سردرگم بازار در را خریداران از

اختصاص خواهد یافت و جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر نوسان قیمت اقالم  یارانهکردند، ای دریافت میکاالهایی که ارز مبادله

 .نیست  اساسی در بازار

 کر،پی و در بی بازار این از دالالن سودجویی و بازار در غذایی مواد اقالم قیمت کتاب و حساببی افزایش وجود با  رودحال انتظار می

های ناچیز کارمندی و کارگری بیش از پیش فشار بر ها و حقوققیمت آور سرسام افزایش پی در  تا بیندیشند تمیهداتی مسئوالن

 .قشرهای کم درآمد جامعه برای تأمین مایحتاج خود وارد نشود

، درباه آخرین نعت،تجارت و کشاورزیص وگو با خبرنگارمحمدعلی کمالی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت

ا، قیمت هاظهار کرد: با توجه به توزیع قطره چکانی کنجاله سویا و نوسان شدید نرخ نهاده بازار مرغ در آستانه ماه رمضان، وضعیت

 .تومان نخواهد بود 200هزار و  9ها در ایام ماه رمضان کمتر از مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی

 5۴0هزار و  2در بازار، افزود: براساس آخرین آمار هر کیلو کنجاله سویا با نرخ  های دامیقیمت نهاده از نوسان شدید وی با انتقاد

 .باالست شدت به نرخ این که شودمی عرضه بازار در تومان  180هزار و و ذرت یک

هزار تومان اعالم  10تا  200هزار و  9آماده به طبخ  و مرغ 800هزار و  ۶کمالی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده با احتساب سود مرغدار 

، مرغ آماده به طبخ 100هزار و  5مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی تصریح کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری .کرد

 .تتومان است که این نرخ به زیان مرغدار اس 200هزار و  8و خرده فروشی  350هزار و  7در کشتارگاه 

 حباب قیمت اقالم غذایی ادامه دارد

درباره تب و تاب اقالم  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمدی یکی از فعاالن عرصه مواد غذایی در شرق تهران در گفت

ن رو شده که ایقند و شکر، زعفران و روغن با نوساناتی در بازار روبه غذایی در روزهای اخیر گفت: قیمت اقالمی همچون برنج ایرانی،

 .تغییر و تحوالت همچنان تا ماه رمضان ادامه خواهد داشت

درصدی  12تا  10وی از کمبود روغن در بازار خبر داد و افزود: هم اکنون روغن چندانی در بازار نیست و زمزمه هایی مبنی بر افزایش 

 .تی به گوش می رسدقیمت در روزهای آ

 افزایش قیمت اقالم غذایی در بازار

با اشاره به اینکه کمبودی در   صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت

گرچه در توزیع مواد غذایی کمبود چندانی وجود ندارد، اما گرانی هست؛ چراکه برخی کاالها توزیع اقالم اساسی نیست، اظهار کرد: ا

بسته به نوسان نرخ دالر در حال افزایش  اقالم قاچاق از طریق قاچاق وارد شده و قیمت آن تحت نوسانات دالر بوده و هر روز قیمت
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در ماه رمضان تایید می کنید یا خیر، افزود:  ...و نج، روغن، شکربر وی در پاسخ به این سوال که گرانی تمامی اقالم نظیر.است

 خصوص در و درصد کاهش یافته  5تا  ۴تنظیم بازار این کاالها در اختیار دولت است و با مجوز واردات مجدد، قیمت برنج خارجی 

 .است دولت دست گرانی اجازه کاالها مابقی

 .درصد افزایش یافته است و به نظر می رسد که دیگر نوسانی نداشته باشد 8 وشکرقیمت قند به گفته آقاطاهر؛ در روزهای اخیر 

اتفاقات بدی در حال رخ دادن است، به طوریکه برخی اوقات در  روغنرئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: در خصوص 

 .بازار عرضه نمی شود و یا با قیمت های باالیی توزیع می شود که نمی توان پیش بینی خاصی برای بازار آن داشت

  درصد گران شد 10لبنیات 

درصدی قیمت  10، افزایش صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلی رجبی، رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران در گفت

را تایید کرد و گفت: طبق روال همه ساله قیمت محصوالت لبنی به سبب افزایش حقوق و دستمزد و حامل  محصوالت لبنیبرخی 

 .اد تنظیم بازار بخواهد آن را ابالغ کنددرصد افزایش می یابد و این چیزی نیست که ست 10های انرژی حدود 

وی افزود: با توجه به افزایش حقوق کارگران، حمل ونقل، مالیات و ... که بر روی محصوالت لبنی سرشکن می شود، این نوسان قیمت 

 .منطقی است

ی همچون شیر، ماست ممکن است برخی برندها قیمت اقالم قیمت محصوالت لبنیدرصدی  10رجبی ادامه داد: با وجود افزایش 

 .درصد باال برد، اما مطمئنا از ده درصد بیشتر نخواهد بود 8درصد و برند دیگر  7و دوغ خود را 

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران پیش بینی می شود که قیمت سایر محصوالت لبنی در ماه رمضان تغییری نداشته  

 .باشد

 در راه استافزایش قیمت میوه های سردرختی 

درباره   ،صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارحسن صابری، رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار تهران در گفت

قیمت محصوالت  اره و خسارت های احتمالی،آخرین وضعیت بازار میوه در ماه رمضان، اظهار کرد: با توجه به سرمازدگی دیررس به

 .بهار با نوساناتی در بازار روبرو خواهد شد سردرختی و نوبرانه

 .ستنی انتظار از دور بازار در جات فرنگی قیمت نوسان و خسارت احتمال اخیر های گرفتگی  وی افزود: با وجود بارندگی، سیل و آب

طالبی در میدان خبر داد و گفت: با وجود عرضه گسترده این محصوالت، افزایش تقاضا در ماه صابری از فراوانی بار هندوانه، ملون و 

 .رمضان تاثیری بر نوسان قیمت آنها نخواهد داشت

 افزایش قیمت گوشت و دام زنده در آستانه ماه رمضان

در  نرخ گوشت با اشاره به نوسان  صنعت،تجارت و کشاورزی، وگو با خبرنگارعلیرضا عزیزاللهی، مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفت

ی کند که این امر تاثیر بسزایبازار، اظهار کرد: در مقاطعی از سال تقاضا برای خرید گوشت در بازار باال می رود و عرضه کاهش پیدا می

 .در نوسان قیمت ها دارد

ی تنظیم بازار مکلف اند با خرید و ذخیره سازی به موقع از منابع داخلی و وارداتی این خأل را پر کنند تا با عرضه وی افزود: دستگاه ها

 .گسترده، قیمت ها تحت کنترل در بیاید که بنابه دالیلی این امر به خوبی انجام نشده است

بالتبع قیمت دام زنده دستخوش تغییر و تحوالتی قرار  یابد،در بازار افزایش می قیمت گوشتبه گفته عزیزاللهی؛ در مواقعی که 

 .گیرد، کمااینکه این موضوع هم اکنون در بازار دام و گوشت اتفاق افتاده استمی
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مدیرعامل اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه نرخ دام زنده در استان ها، مراکز توزیع و زمان های مختلف متغیر است، بیان کرد: هم 

 .هزار تومان است، ضمن آنکه در عرضه دام سنگین شاهد نوساناتی بودیم 18تا  500هزار و  1۶خ هر کیلو دام زنده سبک اکنون نر

را پیش بینی کرد و گفت: اگر به میزان تقاضا قادر به عرضه محصول در بازار نباشیم،  بازار گوشت در آستانه ماه رمضانوی 

دامه خواهد داشت، چراکه قیمت اثر معکوسی با عرضه و تقاضا دارد به طوریکه با تعادل مطمئنا نوسانات قیمت دام زنده و گوشت ا

 .عرضه، انگیزه ای برای افزایش قیمت در بازار وجود ندارد

نسبت به افزایش  صنعت،تجارت و کشاورزی، وگو با خبرنگارچندی پیش علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت

قیمت گوشت در آستانه ماه رمضان هشدار داد و افزود: با توجه به صادرات دام و کمبود در بازار داخل به مسئوالن هشدارهای الزم 

 .راجع به افزایش قیمت گوشت داده شده است

د ، اقدام نکنن خروج داموی قیمت گوشت در بازار ماه رمضان را پیش بینی کرد و گفت: اگر مسئوالن امر نسبت به جلوگیری از 

 موضوع این  هزار تومان فراتر خواهد رفت که با گشت و گذاری در بازار 50مطمئنا قیمت هر کیلو شقه گوسفندی در ماه رمضان از 

 .است شده تبدیل واقعیت به

 تهاب بازار روغن در آستانه ماه رمضانال

 10تا  9از افزایش  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلی فاضلی، بازرس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در گفت

صنف و صنعت در بازار غیر رسمی به دلیل توقف تولید مت روغن قی درصدی قیمت روغن در بازار خبر داد و گفت: در روزهای اخیر،

 .و دخالت دالالن افزایش یافت که این امر هیچ ارتباطی به روغن مصرفی خانوار ندارد

درصدی قیمت روغن در تمامی بخش ها را  10تا  9به گفته وی؛ با توجه به افزایش هزینه های تولید، مسئوالن دولتی قول افزایشی 

درصدی قیمت روغن به ستاد تنظیم بازار را داده بود، در  1۴فاضلی ادامه داد: انجمن روغن نباتی ایران درخواست افزایش .دادند

 .درصدی قیمت موافقت کردند 10تا  9حالیکه مسئوالن هم اکنون تنها با افزایش 

به  70کیلویی روغن از  1۶ی قیمت هر حلب به گفته بازرس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در روزهای اخیر با افزایش غیر رسم

 .هزار تومان است 83هزار تومان رسید، در حالیکه قیمت منطقی آن  90حدود 

 هزارتومانی نرخ زعفران در بازار 300افزایش 

هزار تومانی قیمت  300از افزایش  صنعت،تجارت و کشاورزی، وگو با خبرنگارغالمرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت

هزارتومان  800میلیون و  5و حداکثر  500میلیون و  3 نرخ هر کیلو زعفرانزعفران در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل 

 .است

ن و نگه داری آن در انبارها را عامل اصلی افزایش قیمت دانست و افزود: با توجه به کمبود وی ورود دالالن به بازار و خرید زعفرا

 .زعفران در بازار نمی توان قیمت این محصول را پیش بینی کرد

وی لدر آستانه ماه رمضان تامین مواد غذایی مورد نظر برای مردم از مباحث مهم تلقی می شود و از مسئوالن دولتی انتظار می رود ج

 بازار در ها قیمت اما نیست، نگرانی گونه هیچ جای ارز شدن نرخی تک از بعد که این افزایش قیمت ها را بگیرند، اگر چه قول دادند

 !است؟ دیگری مطلب گویای

https://www.yjc.ir/fa/news/6520040/%D9%85%D8%B3%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۱۱سه شنبه 

 احتمالی وزارت جهاد کشاورزی کیست؟ گزینه

 هایلرزهبا استعفای محمدعلی نجفی، شورای شهر دچار چالشی جدی برای انتخاب گزینه جدید شهرداری تهران شد؛ اما گویا پس

های احتمالی عنوان یکی از گزینههاد کشاورزی را هم گرفته است و محمود حجتی بههای خیابان بهشت، دامن وزارت جتکان

 .شهرداری، شانس باالیی برای تصاحب این سمت دارد

 
تر های پیشنهادی برای شهرداری تهران قویمحمود حجتی از دیگر گزینه ها حاکی از آن است که رزومهبه گزارش شرق، شنیده

داند؛ اما هنوز رفتن حجتی به شهرداری از احزاب احتمال حضور حجتی در شهرداری تهران را جدی می است و بر این اساس، یکی

 .قطعی نشده، بحث جانشینی او در وزارت جهاد کشاورزی داغ شده است

رای بهای احتمالی جایگزینی هستند که پس از حجتی الدینی گزینهحمیدرضا عدل، خداکرم جاللی، مهدی بخشنده و محمد شجاع

بدیل جمهوری را تهای قبل از برگزاری انتخابات ریاستپچنفره پیشنهادی شورای شهر، پچتوانند معرفی شوند. فهرست هفتوزارت می

به خبری جدی کرد. قبل از آنکه کابینه دوازدهم انتخاب شود، شایع شده بود که محمود حجتی با آن سابقه طوالنی در بخش 

ند حجتی گفتیابی به خودکفایی گندم، دیگر مایل نیست در این بخش به فعالیت ادامه دهد. گروهی میکشاورزی و تالش برای دست

 .خسته است و تمایلی برای حضور در ساختمانی که خودش پس از واگذاری نماد بخش کشاورزی به قوه قضائیه ساخته بود، ندارد

او، یعنی عمران، بیشتر ارتباط دارد؛ اما  کند که با رشته تحصیلیشد حجتی دوست دارد شهردار باشد یا در بخشی خدمت گفته می

عنوان تنها گزینه تصدی پست وزارت جهاد کشاورزی در فهرست نهایی روحانی درج شد. از جلسه در نهایت نام محمود حجتی به

 .ود، راضی نیسترأیی که از مجلس گرفت تا وزیر ش 110رسید که حجتی از معاونان وزارت جهاد کشاورزی خبر می

بار هم نامش در فهرست استیضاح نمایندگان مجلس درج شد؛ اما او در روزهای پایانی سال گذشته مجدد از نمایندگانی  بعد از آن یک

که از جلسه دو استیضاح روز قبل خسته بودند، رأی اعتماد گرفت و به فعالیتش در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد. شاید همین 

ساله را خسته ۶2های تولید، محمود حجتی سالی و گسیختن بسیاری از زنجیرههای ناشی از خشکمجلس همراه با تنشفشارهای 

 .کرده که این بار هم در برابر پیشنهاد اعضای شورای شهر برای کوچ به بهشت مقاومتی نکرده است

 حمایت کرباسچی از شهردارشدن حجتی

تمال انصراف حجتی از کاندیداتوری برای شهردارشدن وجود دارد؛ اما این روزها در نشریات گیری شورای شهر احهرچند تا روز رأی

تخصصی بخش کشاورزی، بیشتر از هر رسانه دیگری بحث انتقال حجتی به شهرداری مطرح است. غالمحسین کرباسچی، دبیرکل 

اره وگو با ایرنا، با اشارنظر کرده است. او در گفتهای سیاسی است که درباره حضور حجتی اظهحزب کارگزاران سازندگی، از شخصیت

گفته شده آقای مهندس حجتی با توجه به »به هفت گزینه مطرح در شورا برای تصدی مسئولیت شهرداری تهران، بیان کرد: 

 .اند مسئولیت خطیر وزارت کشاورزی را رها کنند و در شهرداری مشغول شوندحساسیت امر پایتخت، قانع شده

شده و مورد اتفاق ایشان شخصیتی مردمی، شناخته .تواند برای شهر مفید باشدحتما این اتفاق می»ن نکته را هم اضافه کرد: او ای

های مختلف صاحب تجربه هستند و با دولت و سایر نهادهای حکومت نیز روابط خوبی دارند. اگر بتوانند با رأی است که در بخش

این اظهارات کرباسچی با اخبار غیررسمی «. گشا خواهند بودهلل کارنامه خوبی خواهند داشت و گرهشاءاغالب شورا شهردار شوند، ان
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داد، منجر شد نام چهار گزینه احتمالی وزارت جهاد جمهور برای انتقال حجتی به شهرداری خبر میدیگری که از کسب رضایت رئیس

 .ها بیفتدکشاورزی بار دیگر بر سر زبان

 احتمالیچهار گزینه 

کسی جایگزین حجتی خواهد شد. برخی معتقدند بهتر است بار دیگر ذهن فعاالن بخش کشاورزی درگیر این نکته است که چه

های سیاسی است. تر از گرایشجایگزین حجتی از معاونانش باشد و گروهی معتقدند کارآمدی افراد برای حضور در این پست، مهم

د این گوینخشنده که گرایش سیاسی مشابه حجتی دارد، جایگزین او خواهد شد و گروهی دیگر میگویند احتماال مهدی بگروهی می

حاضر نام حمیدرضا عدل، معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی کند. درحالهای سیاسی در شرایط فعلی معنا پیدا نمیبندیتقسیم

ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد ها، مهدی بخشنده، معاون برنامهلوبودجه، خداکرم جاللی، رئیس سابق سازمان جنگسازمان برنامه

 .های احتمالی جایگزینی حجتی مطرح هستندعنوان گزینهالدینی، از اعضای حزب اعتدال و توسعه، بهکشاورزی و محمد شجاع

 های احتمالیسوابق گزینه

ری کشور که سابقه سه دوره حضور در مجلس شورای اسالمی را ها، مراتع و آبخیزدانام خداکرم جاللی، رئیس سابق سازمان جنگل

جاللی  عنوان وزیر،عنوان گزینه احتمالی وزارت جهاد کشاورزی مطرح بود. پس از انتخاب حجتی بهنیز دارد، قبل از تشکیل کابینه به

به این زیرمجموعه بنیاد مستضعفان  مدیره بنیاد علوی را بر عهده گرفت وریاست هیئت 139۶که بازنشسته شده بود، از دی سال 

ده کننترین تعدیلعنوان بزرگوبودجه است. از او بهکوچ کرد. حمیدرضا عدل معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه

 .شودهای بخش کشاورزی یاد میبودجه

های گذشته به وبودجه، در سالیت در سازمان برنامهجنگلداری از دانشگاه تهران دارد، عالوه بر فعال -او که دکترای منابع طبیعی

های شناسی در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران هم مشغول بوده است. عدل آشنایی کامل به زیروبم هزینهتدریس درس درخت

ی های بخش کشاورزبخش کشاورزی داشته و گروهی معتقدند اگر به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود، به دلیل آشنایی با ساختار

ریزی و امور وبودجه، این وزارتخانه به مشکل جدی برنخواهد خورد. مهدی بخشنده معاون برنامهو سابقه فعالیت در سازمان برنامه

 .شدعنوان گزینه پیشنهادی وزارت مطرح میاقتصادی وزارت جهاد کشاورزی است. نام او هم پیش از تشکیل کابینه دولت دوازدهم به

شود او با نژاد از وزارت جهاد کشاورزی به بنیاد مستضعفان نقل مکان کرد. گفته میکارآمدن دولت احمدیبخشنده با رویمهدی 

الدینی رئیس و هایی هم در قالب بخش خصوصی دارد. محمد شجاعوجود آنکه معاون وزیر جهاد کشاورزی است، همچنان فعالیت

های مختلف دارد کانون در بخش 25زب اعتدال و توسعه است. حزب اعتدال و توسعه گذاری کانون کشاورزی حعضو شورای سیاست

های الدینی اعتقاد دارد تحزب نباید از بخش کشاورزی به دور باشد. فعالیتهای آن، کانون کشاورزی است. شجاعکه یکی از زیربخش

 .کرده است ای برای وزارت جهاد کشاورزی مطرحعنوان گزینهالدینی، او را بهشجاع

 روزه سکوت فعاالن بخش کشاورزی

ایگزین های جشود، فعاالن بخش کشاورزی بیشتر در زمینه گزینهزنی درباره شهردارشدن حجتی تقویت میهرچه بیشتر بازار گمانه

وگو گفت کنند. محمد شریعتمدار سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی درمناسب حجتی سکوت می

 .کنداطالعی میدرباره شهردارشدن وزیر جهاد کشاورزی اظهار بی« شرق»با 

شریعتمدار در پاسخ به این سؤال که «. خواهید حجتی را عوض کنید؟ بهتر است او در پست خود باقی بماندچرا می»گوید: او می

ه این پرسش که آیا گزینه مناسبی در وزارت جهاد کند. اما بگزینه مناسب جایگزینی حجتی کیست هم جواب روشنی ارائه نمی
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چیز در آن پیدا دامنه زمین خدا گسترش دارد و همه»دهد: گونه پاسخ میکشاورزی برای انتصاب پست وزارت وجود دارد، این

 .«شودمی

رات ضعیت بخش کشاورزی تغییاش باشد، در وتر از او یا مشابهشود، شایستهبه اعتقاد شریعتمدار اگر فردی که جایگزین حجتی می

هایی درباره احتمال کاندیداشدنش برای وزارت عباس رجایی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی هم که زمزمه.منفی ایجاد نخواهد شد

گوید: اگر کند. او میارائه نمی« شرق»های مناسب جایگزین حجتی نظر روشنی به خبرنگار رسد؛ درباره گزینهبه گوش می

های متخصص و دهد که وزیر جهاد کشاورزی به شهرداری بروند، مشکلی نیست. در وزارت جهاد هم آدمر تشخیص میجمهورئیس

 .مدیر برای تصدی پست وزارت کم نیستند. چندروزی بود که شایعات مربوط به احتمال وزیرشدن رجایی هم قوت گرفته بود

ی دیداری دارد تا برای کسب رأی اعتماد، رایزنی کند اما رجایی درباره حتی شنیده شده بود که او روز یکشنبه گذشته با الریجان

گوید: در نشست دیروز هیچ صحبتی درباره احتمال تغییر وزیر جهاد کشاورزی مطرح نشد. این دلیل نشست با رئیس مجلس می

ای داشتند. رجایی هم جانی جلسهها با الریهای مشورتی مجلس شورای اسالمی بود که رؤسای کارگروهنشست مربوط به کارگروه

ین ها در قوانگذاریکند زیرا سیاستمعتقد است که تغییر وزیر جهاد کشاورزی مشکل خاصی برای وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نمی

 .بودجه و در چارچوب قوانین مختلف از جمله قانون اقتصاد مقاومتی مشخص شده است

شود که شاید مفید باشند. جلسه انتخاب شهردار های جدیدی ایجاد مینگاه جدید و بحثکند: اگر مدیریت عوض شود، او اضافه می

شود و تا روز برگزاری این انتخابات، احتمال انصراف حجتی از حضور در شهرداری تهران وجود دارد. دوشنبه هفته آینده برگزار می

 .نوشت وزارت جهاد کشاورزی باشیمگیری در انتظار تغییرات احتمالی سربنابراین، باید تا روز رأی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=6846832f58ea41ad982e59 
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 ربنج
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۵ : تاریخ

 اروگوئه مربوط به تفاوت استانداردها است  ای از گمرک ترخیص نشده است/ موضوع برنجهیچ برنج آلوده

ت ای مربوط به تفاوهای اروگوئهای از گمرک ترخیص نشده و موضوع برنجمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: هیچ برنج آلوده

  .است استانداردهای حدمجاز آرسنیک بین ایران و کشور مبدأ

، یزدان سیف امروز در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه شما سال گذشته خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

مانی به کجا رسید، گفت: ز خواهید مبادی واردات برنج را تنوع بخشید و این موضوعزنی میگفته بودید که برای باال بردن قدرت چانه

 جمهوررئیس سوی از که هاییپیگیری با اما باشیم، داشته برنج واردات هند از  توانستیمای رقم خورده بود که ما فقط میشرایط به گونه

ابالغ کرد که ای را ه وزیر بهداشت به وزرای جهاد کشاورزی و صنعت و معدن، تجارت نامهما اردیبهشت 2 شد، انجام بهداشت وزیر و

اعالم شده، برای تسهیل فرایند واردات برنج از تمام کشورهای واجد شرایط امکان واردات وجود دارد و این موضوع توانسته در بازار 

  .جهانی برنج هم تأثیر خوبی بگذارد و شاهد روند قطعی کاهش قیمت برنج در مبادی وارداتی هستیم

کنندگان ما هم برنج مورد زنی برای واردکنندگان به وجود بیاید و مصرفتا قدرت چانه شودوی اضافه کرد: این موضوع سبب می

ای که سال گذشته توسط شرکت بازرگانی دولتی وارد های اروگوئهخبرنگار فارس در مورد برنج .تأیید وزارت بهداشت را مصرف کنند

ا نداده است، پرسید و اینکه باالخره این موضوع به کجا رسید، کشور شده و ظاهراً گمرک به دلیل آرسنیک باال اجازه ترخیص آن ر

ها وارد بازار کشور شود که سیف در پاسخ به آن گفت: ما هیچ نوع برنجی که مشکل ایمنی چرا که این نگرانی وجود دارد که این برنج

شود به اختالف ی که اشاره کردید، مربوط میدهیم وارد شود، این موضوعایم، حتی اجازه هم نمیداشته باشد، نه تنها توزیع نکرده

اروگوئه( که گواهی بهداشتی صادر کرده با وزارت بهداشت ما و اکنون یک پرونده حقوقی در همین )بین وزارت بهداشت کشور مبدأ 

  .زمینه در جریان است

یچ ما باید این را هم تأکید کرد که این برنج هوی درباره توضیح بیشتر این موضوع گفت: یک کیلو از این برنج وارد بازار نشده است، ا

که مورد تأیید همه کشورهاست،  کدکسخوانی ندارد، چرا که طبق استانداردهای های بهداشتی ما همایرادی ندارد و فقط با مشخصه

م در اولویت قرار دارد مجاز است ولی ما این استاندارد را برای آنکه سالمت مرد 200PPbباقیمانده سموم از جمله آرسنیک تا سطح 

، در حالی که این برنج در بسیاری از کشورها در حال مصرف کدکس زیراستانداردهایدرجه  80پایین آوردیم، یعنی  120PPbرا تا 

  .آلی استاست و بسیار برنج خوب و ایده

rsnews.com/news/https://www.fa13970215000820/%D9% 
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 پسته
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 پنبه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۴تاریخ: 

 دهدواردات پنبه با تعرفه ترجیحی، رغبت کشاورزان به تولید را کاهش می

 .پنبه را به همراه داشته استیک مقام مسئول گفت: واردات پوشاک با تعرفه ترجیحی کاهش رغبت کشاورزان به کشت 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمد حسین، کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه در گفت

هزارتن  5۶در سال گذشته، اظهار کرد: بنابر آمار تا پایان فروردین از مجموع  تولید طالی سفیدخرین وضعیت ، با اشاره به آجوان

 .هزارتن توسط صنایع نساجی خریداری و مابقی در کارخانجات پنبه پاک کنی موجود است 29پنبه حدود 

 .ال گذشته در اختیار صنایع نساجی قرار خواهد گرفتدر شهریور، باقی مانده پنبه تولیدی س برداشت پنبهبه گفته وی؛ تا زمان 

 ۶5 گذشته سال: افزود گیرد،می قرار استفاده مورد نساجی صنایع در پنبه هزارتن 120 تا 110 ساالنه اینکه به اشاره با  کاویانی

تن پنبه وارد کشور  200هزار و  ۴ مدیرعامل صندوق پنبه ادامه داد: بنابر آمار گمرک در فروردین امسال،.شد کشور وارد پنبه هزارتن

هزارتن صنایع نساجی و باقی مانده پنبه تولیدی در کارخانه ها کسری نیاز کشور از طریق واردات تامین  10شد که با احتساب نیاز 

 .می شود

 کندواردات پوشاک با تعرفه ترجیحی ضربه مهلکی به صنعت نساجی وارد می

یکی از صنایع اشتغال زا در کشور به شمار می رود،گفت: واردات پوشاک با تعرفه ترجیحی و  صنعت نساجیوی با اشاره به اینکه 

با حمایت همه  حمایت از کاالی ایرانی سال در رود می انتظار دولتی مسئوالن از  کند وقاچاق ضربه مهلکی به این صنعت وارد می

 .جانبه، ظرفیت این صنعت را افزایش دهند، چراکه ظرفیت اسمی صنعت نساجی دوبرابر ظرفیت کنونی است

مقام مسئول ادامه داد: با وجود آنکه سطح زیر کشت پنبه در مناطقی که با بحران آب روبروست به شدت کاهش یافته است،  این

، سیاست افزایش سطح زیر کشت را اعمال کند تا تولید پنبه انتظار می رود که وزارت جهاد کشاورزی به سبب اشتغالزایی مناسب

 .تامین کنیم بتوانیم نیاز صنعت نساجی را در داخل

البته آمار دقیقی از میزان سطح زیر کشت نداریم، چراکه کشت پنبه  :در استان های مختلف خبر داد و گفت کشت پنبهوی ازآغاز 

 .تا پایان اردیبهشت در استان های مختلف ادامه دارد

 هزارتن پنبه تا پایان سال ۶0پیش بینی واردات 

 5۶تا  55هزارتن پیش بینی کرد و افزود: در شرایط فعلی که تولید داخل بیش از  ۶0حدود  کاویانی میزان واردات تا پایان سال را

هزارتن نیست، واردات تاثیری در میزان تولید ندارد و تنها واردات با تعرفه ترجیحی از ازبکستان رغبت کشاورزان به کشت را کاهش 

جی، دولت باید توجه جدی به کشت پنبه داشته باشد، چراکه تولید کاویانی ادامه داد: با وجود مشکالت متعدد صنعت نسا.می دهد

 لقهح از یکی آسیب صورت در و کند ایجاد  ل زیادیاشتغا تواند می این محصول در بخش کشاورزی و صنایع نساجی و روغن کشی

 .گرفت خواهند قرار تاثیر تحت نیز مابقی زنجیره؛ های

 .افزایش رغبت کشاورزان به کشت این محصول را به همراه داردبه گفته وی ؛ توانمندی صنعت نساجی، 
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در کشور وجود دارد، یادآور شد: باوجود آنکه سال ها  هزارتن پنبه 300تولید حداقل این مقام مسئول با بیان اینکه پتانسیل 

نامه با اعمال سیاست های جدید و برصادرکننده پنبه بودیم، اما هم اکنون به سبب مسائل اقتصادی واردکننده آن هستیم، در حالیکه 

 .منسجم جهت تولید پایدار توسط مسئوالن دولتی، خودکفایی در این زمینه دور از انتظار نیست

https://www.yjc.ir/fa/news/6518351/%D9%88%D8%A7%D8%B1% 
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 اتمین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 میلیارد تومان برای پرداخت خسارت کشاورزان ۱۳۵۰اختصاص 

درصدی خسارت بیمه شدگان محصوالت کشاورزی خبر  100میلیارد تومان برای پرداخت  350طهماسبی، از اختصاص یک هزار و 

 جهاد وزارت باغبانی امور معاون به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی طهماسبی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .داد

محصوالت  درصدی خسارت بیمه شدگان 100میلیارد تومان برای پرداخت  350 و هزاریک جاری، سال بودجه در: کرد اظهار کشاورزی،

 .در سال زراعی جدید پیش بینی شده است کشاورزی

 .وی افزود: بیمه درختان و باغات نقش بسزایی در تامین بخشی از خسارت باغات دارد

های فاده از شیوههای این معاونت برای توسعه کشت درختان مقاوم، بر استمعاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به طرح

های کاهش نوین در باغداری تاکید کرد و افزود: استفاده از ارقام مقاوم و همچنین پیوند درختان دیرگل با درختان قدیمی از روش

 .است خسارت سرمازدگی

 .توان بخشی از درختان را در مقابل سرمازدگی حفظ کردوی، گفت: با تغذیه مناسب و رسیدگی به موقع به باغات می

https://www.yjc.ir/fa/news/6519727/%D8%A7%D8%AE%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6519727/%D8%A7%D8%AE%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اردیبهشت  دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 تحقیقات و نوآوری اه
 فارس - ۹۷/۰۲/۰۹ : تاریخ

 ای در کشاورزی و تامین امنیت غذاییتاثیر مهم تکنولوژی هسته 4

ای کشاورزی عامل بسیار مهمی در تولید استفاده از تکنولوژی هسته بر اساس تحقیقی که در دانشگاه استنفورد آمریکا انجام شد، 

  .های انسانی و حیوانی استکاهش مصرف کود و سموم و جلوگیری از بسیاری بیماری کشاورزی، کاهش ضایعات،

الوسکی دانشجوی دکترای دانشگاه استنفورد آمریکا تز دکترای خود را پاپارس، دینالملل خبرگزاری فبه گزارش گروه اقتصاد بین

  .ای در کشاورزی انجام داده استدرباره نقش تکنولوژی هسته

افزایش تولید محصول،  ای در بخش کشاورزی،نولوژی هستهتک تأثیر از کشاورزان و هادولت بسیاری  وی در این تحقیق نوشته است

 .ها غافل هستند در حالی که این تکنولوژی اهمیت بسیار زیادی در این بخش داردعات و فساد و بیماریکاهش ضای

( 1موضوع مهم در این زمینه اشاره شده است. ۴ای در بخش کشاورزی انجام شد به در تحقیقی که در زمینه تأثیرات انرژی هسته

( 3ای در سالمت انسان و دام بسیار مؤثر است؛ ( تکنولوژی هسته2ود. تواند باعث کاهش آفت و بیماری شای میتکنولوژی هسته

ای فرایند فرآوری را بهتر کرده و از ضایعات و فساد ( تکنولوژی هسته۴دهد؛ ای تولید محصوالت را افزایش میتکنولوژی هسته

  .کندمحصول جلوگیری می

 هاکنترل آفات، حشرات و بیماری *

تاریخ بشر تاکنون تأثیر زیادی در کاهش محصوالت کشاورزی داشته و عامل اصلی بیماری در محصوالت  آفات و حشرات از ابتدای

 .کشاورزی در مزارع و دام بودند

شوند و کشاورزان مجبورند تر میها و آفات پس از مدتی بر روی استفاده از سموم مقاومشود که این بیماریمسئله زمانی حساس امی

تواند یها و غذا که ماستفاده از سموم بیشتر یعنی باقیمانده بیشتر سموم در میوهه در واحد سطح را افزایش دهند،میزان سموم استفاد

  .برای انسان بسیار خطرناک باشد

اینکه  نها و آفات را از بین برد بدوتوان بیماریای است با استفاده از این تکنولوژی میراهکار این مشکل استفاده از تکنولوژی هسته 

ا ها و غذاهسمی استفاده کنیم بنابراین محصول بدست آمده سالم و عاری از هر گونه سموم خطرناک خواهد شد وزمانی که این میوه

 .توان استفاده کرداید بدون هیچ گونه نگرانی میروی سفره می

به شدت  قادر به تولید مثل نخواهند بود و جمعیت آفت توان حشرات نر را عقیم کرد بنابراین آنهاای میبا استفاده از تکنولوژی هسته

 .بود نخواهد هم سموم از استفاده به نیازی  یابد وکاهش می

ماند عامل بسیاری ها و سبزیجات میای که در میوهماندهتواند خطرناک باشد چرا که باقیاستفاده از سموم در بخش کشاورزی می

 .نی استهای مختلف انساها و بیماریسرطان

 بهبود سالمت دام *

مت آنها شود سالای تأثیر مهمی در سالمتی دام دارد از آنجایی که دامها برای تغذیه انسان استفاده میهای پرتوافشانی هستهتکنیک

  .تواند بسیار مهم باشد و ناسالم بودن آنها هم عامل انتقال بیماری برای انسان خواهد بودمی
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دهد که ما تشخیص شود. این فرآیند امکان میها برای ردیابی غذا در سیستم هاضمه دامها استفاده میوپدر این روش رادیوایزوت

 .کندها یا شیر دام نفوذ میبدهیم که این غذا به چه سرعتی در بدن، بافت

 و دهیم تشخیص را آنها نبودنکنند و یا مغذی بودن و یا دهد که ارزش غذایی که دامها استفاده میچنین سازوکاری به ما اجازه می

 .شودمی داده تشخیص خوبی به دامها غذایی نیاز صورت این در

 افزایش تولید محصول *

ای در افزایش تولید محصول در چندین سطوح قابل بررسی است اما نقش این تکنولوژی در کاهش استفاده از نقش تکنولوژی هسته

واحد  تر باشد میزان تولید محصول آنها دراند که اگر توزیع کود مناسبکشاورزان دریافتهتر است بسیاری از کود شیمیایی بسیار مهم

یابد زیرا آنها قادر خواهند بود برای هر زمین میزان کودی که نیاز دارد را پخش کنند، گیاهان به کود حساس سطح افزایش می

 .ثیر منفی بگذاردتواند در تولید محصول تاهستند و توزیع کم و یا زیاد هر دو می

قیمت تمام شده آنها کاهش و سود دریافتی از تولیدشان باال خواهد  بنابراین با تولید مناسب و به اندازه کود تولید کشاورزان افزایش،

 .رفت

 با توانست  اهدرا الصاق کرد بنابراین کشاورزخو  به کار رفته وزن و ایزوتوپ توان به کودهای شیمیایی برچسب نوع کود،بنابراین می

 باشد تهداش غذایی مواد به نیاز گیاه اگر که است مهم نظر این از مسأله این داد خواهد تشخیص را گیاه نیاز هاایزوتوپ این از استفاده

 .اشته باشد با کاهش آن قیمت تمام شده خود را کاهش خواهد دادند نیاز اگر و کرد خواهد تولید بیشتری محصول آن افزودن با

 بهبود فرآوری محصول و کاهش ضایعات *

ها را که اغلب عامل فساد و خرابی محصوالت کشاورزی هستند را از توان چرخه بازتولید باکتریای میبا استفاده از پرتوافشانی هسته

 .بین برد

ها این نوع باکتریهای  DNA ای قرار دهیماگر محصوالت کشاورزی را پس از برداشت در معرض میزان محدودی پرتوهای هسته

شکسته خواهد شد و آنها دیگر قادر به ادامه حیات نخواهند شد یا حداقل در آن تعداد جمعیتی که بتوانند باعث ایجاد بیماری شوند 

 .نخواهند بود

یل آن رود. دالدرصد محصوالت کشاورزی پس از برداشت از بین می ۴0تا  30به گزارش فارس، در ایران بر اساس آمارهای معتبر 

های نامناسب است که طبق نظر های نامناسب، حمل نامناسب، انبارداریبندیبخشی ریشه در مزرعه دارد و بخشی به دلیل بسته

  .تواند جلوی این فساد و ضایعات مواد غذایی را بگیردای و استفاده از پرتوافشانی میهای هستهمتخصصان کشاورزی، تکنولوژی

 با ما فاصله  میلیون تن است و 100ید اشاره کرد که میزان تولید مواد غذایی در کشور ساالنه حدود برای روشن شدن مطلب با

درصدی است که ساالنه به واسطه ضایعات و فساد محصوالت در انبارها از  ۴0الی  30 همین کشاورزی محصوالت در خودکفایی

ن توان ساالنه از فساد ایصورت گسترده استفاده شود نه تنها می ای در بخش کشاورزی بهدهیم. در صورتی که انرژی هستهدست می

 .تیاف خواهد افزایش بسیار هابیماری و آفات میزان محصوالت جلوگیری کرد بلکه تولید محصوالت کشاورزی هم با کاهش تعداد

arsnews.com/news/https://www.f13970209000313/۴%D-8% 

 

 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970209000313/4-%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اردیبهشت  دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 تحقیقات و نوآوری ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۸تاریخ: 

 شود/ما باید مراقب بیماری بیوتروریسم باشیمهای دامی در داخل تولید میدرصد واکسن ۹۵

 .شوددرصد مابقی در زمان اضطرار وارد کشور می 5های دامی تولید داخل است و تنها درصد واکسن 95رفیعی پور گفت: 

علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

در همایش روز جهانی دامپزشکی که امروز صبح در سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی برگزارشد، در جمع خبرنگاران اظهار 

 در بخش خصوصی بیماری های دامی کرد: ایران به دلیل داشتن دانشمندان مجرب، امکانات و تجهیزات، توانایی تشخیص و درمان

درصد مابقی در زمان اضطرار وارد  5های دامی تولید داخل است، افزود: درصد واکسن 95ه به اینکه وی با اشار.و دولتی را دارا است

 .کشور می شود

دچار نواقصی هستیم،گفت: با وجود آنکه دانش بومی ساخت واکسن طیور در کشور  واکسن طیور رفیعی پور با بیان اینکه در حوزه

 .ولید می شودت داخل در طیور واکسن درصد ۶5 تنها اما کشد، می طول سال دو تا یک  جدید های واکسن تولید  وجود دارد و

 2.5شرکت دانش بنیان در زمینه تولید واکسن در کشور مشغول فعالیت هستند، چراکه ساالنه نیازمند  ۴به گفته وی؛ هم اکنون 

رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه کنترل .درصد این میزان در داخل تولید می شود ۶5میلیون دوز واکسن هستیم که تنها 

در شرایط مناسبی قرار دارد، بیان کرد: با توجه به مدیریت و کنترل مناسب در هفته های اخیر،  آنفلوانزا فوق حاد پرندگانبیماری 

 .روند شیوع بیماری متوقف شده است

ز بخش صنعتی خارج شد و تنها در کانون های بومی و روستایی شاهد به گفته این مقام مسئول؛ روند بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان ا

تصریح کرد: ما و کشورهای منطقه باید مراقب بیماری بیوتروریسم و تهدیدات  بیوتروریسم وی با اشاره به موضوع .بیماری هستیم

 جنگ  با سو استفاده از آنها می تواندمیکروب و ویروس در این زمینه وجود دارد که این کشور  ۶زیستی باشیم، چراکه در آمریکا 

بیماری همچون سیاه زخم، مشمشه، تب برفکی و...  5میکروب بیوتروریسم،  ۶به گفته رفیعی پور؛ از مجموع .بیندازد راه به میکروبی

 .در حوزه دامی وجود دارد

ه دلیل مسئولیت سنگینی که سازمان را رد کرد و گفت: در حوزه اعتبارات ب 97وی کاهش اعتبارات سازمان دامپزشکی در سال 

کاهش نیافته است، اما به دلیل  97دامپزشکی دارد، پاسخگوی نیاز جامعه هدف نخواهد بود و با وجود آنکه اعتبار سازمان در سال 

 .کاهش هزینه های سالمت نیازمند توجه بیشتر است

 جایگاه دامپزشکی با هیچ حرفه ای قابل مقایسه نیست

در کشور اظهار کرد: با وجود آنکه دامپزشکان در خط مقدم بهداشت  نقش کمرنگ دامپزشکانرئیس سازمان دامپزشکی با انتقاد از 

کشند تا از بار هزینه های سالمت بکاهند، آن طور که باید و شاید در جامعه دیده نمی شوند، در حالیکه با زحمت های فراوانی می

 .عملکرد و تحلیل خدمات دامپزشکی را به جامعه هدف انتقال دادارائه آمار و ارقام باید 

وی افزود: نامگذاری یک روز از ایام سال به نام روز جهانی دامپزشکی بر رسالت این حرفه داللت دارد، چرا که بقای بشر به امنیت 

 .غذایی و کنترل بیماری های شناخته شده و مشترک دام و انسان بستگی دارد

در خدمت بهره وری در حوزه تولید است، گفت: براین اساس صنعت  مدیریت بهداشتی دامپزشکیا اشاره به اینکه رفیعی پور ب

 .دامی سالم و بهداشتی منجر به استمرار و پایداری تولید و رونق کسب و کار خواهد شد
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ایدار خواهد بود، بیان کرد: خدمات نوید بخش اشتغال پ حرفه دامپزشکیرئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه صیانت از 

 .دامپزشکی یک کاالی تخصصی و عمومی است که در سطح ملی و جهانی می تواند، تاثیر گذار باشد

به گفته وی؛ برای شناخت عمیق علم دامپزشکی امکان تصور یک روز و حتی یک لحظه بدون دامپزشکی وجود ندارد، چرا که نظارت 

 .می از مزرعه تا سفره ، توسط سازمان صورت می گیردوکنترل بر سالمت محصوالت دا

رفیعی پور با اشاره به اینکه جایگاه دامپزشکی با هیچ حرفه ای قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: با توجه به آنکه اندکی غفلت از 

للی ازمند افزایش ارتباط بین المسیاه زخم و سلولز فاجعه جهانی به بار می آورد؛ بنابراین سازمان دامپزشکی نی بیماری آنفلوانزا،

به گفته این مقام مسئول سازمان دامپزشکی در پروتکل های درمان و مبارزه با آموزش و تحقیقات به روش پشگیرانه باید قدم .است

 .شود بردارد و انتظار مردم جهان از دامپزشکی حفظ سرمایه و سالمتی است تا شعار خوراک سالم، غذای سالم و انسان سالم محقق

https://www.yjc.ir/fa/news/۶515787/%DB%B9%DB%B5%D-8 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 واحدهای مرغداری وجود داردثبات نرخ تخم مرغ در بازار/ آنفلوانزا حاد پرندگان کماکان در 

 .رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از ثبات نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد

گروه اقتصادی  ت و کشاورزیصنعت،تجار وگو با خبرنگارناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت

هزار و  ۶درب مرغداری  نرخ هر کیلو تخم مرغ از ثبات نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .هزار تومان است 12و شانه ای کمتر از  300

در انبارها موجود است، افزود: با توجه به بهبود شرایط تولید، یک ماهی است  هزار تن تخم مرغ وارداتی 2وی با اشاره به اینکه 

نوسان شدید قیمت نهاده ها در  :در بازار را پیش بینی کرد و گفت قیمت تخم مرغنبی پور .که واردات تخم مرغ متوقف شده است

تومان  500هزار و  ۶اده است که با این وجود اگر هر کیلو تخم مرغ با نرخ ماه های گذشته به شدت هزینه های تولید را افزایش د

 .فروخته شود، سودی برای مرغدار ندارد

تومان اعالم کرد و  ۶00هزار و  2و سویا  2۴0تحویل مرغدار هزار و  نرخ هر کیلو ذرترئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 

 .تومان افزایش یافته است 700تخم گذار نسبت به شش ماه گذشته حداقل افزود: هم اکنون نرخ هر کیلو دان مرغ 

تومان صرفه اقتصادی ندارد و در  500هزار و  ۶فروش هر کیلو تخم مرغ کمتر از  نوسان قیمت نهاده ها، وی ادامه داد: با توجه به

 .آینده کاهش جوجه ریزی ناشی از ترس مرغداران را به همراه خواهد داشت

با اشاره به اینکه آنفلوانزا حاد پرندگان کمابیش در واحدهای مرغداری بومی و صنعتی وجود دارد، بیان کرد: هم اکنون نگران نبی پور 

 پرندگان مسیر جریان در ما کشور  چراکه  شیوع آنفلوانزا حاد پرندگان همانند سال های گذشته در واحدهای مرغداری هستیم،

 ازمانس های برنامه اجرای منتظر کند؛ بنابراین می تهدید را تولیدکنندگان همواره که است ای بالقوه خطر امر این و دارد قرار مهاجر

 .هستیم دامپزشکی

https://www.yjc.ir/fa/news/6516968/%D8%AB%D8%A8% 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 واردات تخم مرغ متوقف شد/ افزایش قیمت تخم مرغ در بازار

 .یک مقام مسئول گفت: نیاز کشور به تخم مرغ از محل تولید داخل تامین است و نیازی به واردات نداریم

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی  روگو با خبرنگافرزاد طالکش، دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفت

 یاما در ها قنادی سوی از در بازار خبر داد و گفت: با توجه به افزایش تقاضا  افزایش قیمت تخم مرغاز  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .شد روبرو بازار در نوساناتی با مرغ تخم قیمت شعبان،

هزار تومان اعالم کرد و افزود: افزایش حجم تقاضا برای خرید تخم مرغ در  6 نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداریوی متوسط 

 .بازار خرده فروشی نیز تاثیر گذار بوده است که این امر غیر عادی به نظر نمی رسد

 .توجه به شروع ماه رمضان همزمان با فصل گرما، قیمت این محصول در بازار روند کاهشی به خود خواهد گرفت به گفته طالکش؛ با

تومان است، بیان  700تا  ۶00درب مغازه ها همچنان  قیمت تخم مرغدبیرکل کانون پرورش دهندگان در پاسخ به این سوال که 

ر رفتار دولت تنظیم بازار تخم مرغ از درب مرغداری به خرده فروشی ها و کرد: در حدود سه سال گذشته پیشنهاداتی مبنی برتغیی

عمده فروشی ها دادیم، چراکه عوامل توزیع به نرخ تخم مرغ درب مرغداری توجهی ندارند و محصول را به سود مطلوب خود در بازار 

 .تغییرچندانی ندارد کنند. در صورت کاهش قیمت درب مرغداری، نرخ تخم مرغ در خرده فروشی هاعرضه می

خبر داد و گفت: نیاز کشور به ویژه در ماه مبارک رمضان از محل تولید داخل تامین است و نیازی  توقف واردات تخم مرغوی از 

طالکش با بیان اینکه تولید کنونی جوابگوی نیاز کشور است، افزود: هم اکنون مشکل خاصی در توزیع تخم مرغ .به واردات نداریم

 .ارد و اگر همانند سال گذشته موضوع آنفلوانزا حاد پرندگان در کشور پیش نیاید، محدودیتی نداریموجود ند

وی تصریح کرد: با توجه به تشدید آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در اواخر سال گذشته و درگیری واحدهای مرغ تخم گذار، قیمت تخم 

ایش یافت؛ درحالیکه در زمان بحران بیماری آنفلوانزا تخم مرغ داخلی در خرده مرغ به دلیل نامتوازنی در توزیع استان های بزرگ افز

 .فروشی ها عرضه می شد و در همان زمان نیازی به واردات نداشتیم

https://www.yjc.ir/fa/news/6519072/%D9%88%D8%A7%D8% 
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ت باغی  تولیدا
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 هزار میلیارد ریالی سرمازدگی به باغات کشور ۱۰خسارت 

هزار میلیارد ریال خسارت  10قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، گفت: طبق برآورد اولیه، سرمازدگی اخیر به بخش باغبانی بیش از 

 .وارد کرد

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در گفتنژمحمدابراهیم حسن

با اشاره به آخرین وضعیت خسارت سرمای دیررس بهاره، اظهار کرد: پیش بینی اولیه خسارت دیررس بهاره در   ،خبرنگاران جوان

در سال جدید  بیمه کشاورزیهزار میلیارد ریال افزایش یابد که این رقم معادل کل صندوق  10بخش باغبانی ممکن است تا رقم 

 .است

 .درصد توسط کشاورزان پرداخت می شود 30حوزه را دولت و درصد سهم بیمه در این  70به گفته وی، بیش از 

و باغات کشور وارد شد،  محصوالت سردرختینژاد، تصریح کرد: با توجه به سرمازدگی چند روز گذشته، خسارت فراوانی به حسن

 استان 17 در  گیالس ها اغلب محصوالت درختان همچون زردآلو، سیب، آلبالو وبه طوریکه طبق اعالم مسئوالن اتحادیه و تشکل

 .در بازار خواهد شد اقالم این قیمت فزاینده روند به منجر امر این که شدند خسارت دچار

 250قائم مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی برآورد اولیه خسارت ناشی از خشکی در اراضی بیمه شده زیرکشت زراعت دیم را 

 .کارشناسی خسارت در حال انجام است البته برآورد :میلیارد تومان اعالم کرد و گفت

https://www.yjc.ir/fa/news/6516722/%D8%AE%D8%B3%D8% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6516722/%D8%AE%D8%B3%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اردیبهشت  دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

 ۹۷هزار اصله نهال توت اصالح شده در سال  ۴۰۰هدفگذاری برای تولید 

 .هزار اصله نهال توت اصالح شده برای پرورش کرم ابریشم در کشور، هدفگذاری شده است ۴00داداش پور گفت: امسال تولید 

 رکزم رئیس پور، داداش اصغر علی کشاورزی؛ جهاد وزارت رسانی اطالع از نقل به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 برداری بهره به شده انجام های مراقبت با سال سه ظرف ساله، یک های نهال: کرد اظهار کشاورزی جهاد وزارت نوغانداری توسعه

 می رسد. ابریشم کرم پرورش برای اقتصادی

 در کنار سایر مشاغل به عنوان یک شغل جانبی است. توسعه کاشت درختان توتوی افزود: سیاست ما 

زینی و جایگ نهال توت اصالح شدهداداش زاده با بیان این که در مرکز توسعه نوغانداری کشور، برنامه ریزی هایی به منظور تامین 

از کرم ابریشم است و با درختان بومی در بعضی مناطق صورت گرفته است، گفت: برگ درختان توت به عنوان تنها غذای مورد نی

هدف ما این است که کاشت نهال توت در مناطق مختلف کشور را به سبب وجود مزیت های نسبی با تاکید بر کشت های نواری در 

 حاشیه مزارع، شهرها، رودها و در جوار خانه ها توسعه دهیم.

که برای پرورش کرم ابریشم ، ایجاد فضای سبز و هکتار در کشور توتستان وجود دارد  700هزار و  1۴به گفته وی؛ در حال حاضر 

 در بعضی استان ها برای تولید میوه استفاده می شود.

برای اساس هماهنگی های به عمل آمده با معاونت امور باغبانی و  9۶رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور ادامه داد: در ابتدای سال 

 استان کشور توزیع شد. 19اصله نهال توت اصالح شده تولید و در  520هزار و  330سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن 

نشود، حداقل سهمی در ایجاد فضای سبز و  پرورش کرم ابریشم وی تصریح کرد: توسعه کشت درختان توت حتی اگر منجر به

 جلوگیری از ریزگردها خواهد داشت.

https://www.yjc.ir/fa/news/6518481/%D9%87%D8%AF%D9% 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 های سردرختی نوبرانه را از بین بردسرما، میوه

موعد اتفاق افتاد اما به یکباره سرمازدگی روز زودتر از  15یک مقام مسئول گفت: با توجه به گرم شدن هوا، میوه های سردرختی 

 .اخیر منجر به آسیب رساندن به درختان جوان شد

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران در گفت

بارور ناشی از سرمای بی سابقه اخیر در فصل بهار اظهار کرد: سرمای  آسیب دیدگی برخی درختان ، با اشاره بهخبرنگاران جوان

درجه سانتی گراد در فیروزکوه، دماوند و شهرستان های اطراف در چند شب متوالی منجر به آسیب دیدگی برخی  1۴تا  5منفی 

 .درختان بارور و میوه های نوبرانه بهار شد

روز زودتر از موعد اتفاق افتاد که به یکباره  15 رشد میوه های سردرختی مسال،وی افزود: با توجه به گرم شدن هوا در عید ا

سرمازدگی اخیر منجر به آسیب رساندن به درختان جوان شد. پس از بازدیدهای کارشناسی و گرم شدن هوا تا پایان اردیبهشت 

 .توان نسبت به آنچه که برای بازار اتفاق افتاده است، قضاوت کردمی

مه داد: سال گذشته در تمامی فصول تولید بیش از مصرف داخل بود که به سبب فراوانی محصول، قیمت به ضرر تولیدکننده شادلو ادا

 .تمام شد درحالیکه امسال سرمای زود رس، خساراتی را وارد خواهد کرد

ارد کرد، گفت: اگرچه امسال وضعیت نایب رئیس اتحادیه باغداران با اشاره به اینکه سرمای اخیر خساراتی به میوه های سردرختی و

آلبالو، گیالس، زردآلو و سیب داریم اما با قطعیت تمام نمی توان نسبت  میوه های سردرختی اسفناک و نگران کننده ای در زمینه

 .به میزان خسارت وارده قضاوت کرد

ww.yjc.ir/fa/news/https://w6510109/%D8%B3%D8%B1% 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۴تاریخ: 

 کمبود عرضه میوه های سردرختی، عامل اصلی گرانی در بازار

 .بازار روبرو خواهد شدهای سردرختی به سبب کمبود عرضه با افزایش قیمت در رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: قیمت میوه

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارحسن صابری، رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفت

در بازار اظهار کرد: با توجه به گرم شدن  قیمت میوه های نوبرانه سردرختیبا اشاره به آخرین وضعیت  ،جوانباشگاه خبرنگاران 

روز زودتر از موعد اتفاق افتاد که سرمازدگی اخیر منجر به از بین رفتن میوه های  15هوا در عید امسال رشد میوه های سردرختی 

سابقه اخیر که در استان تهران و برخی نقاظ کشور رخ داد و منجر به آسیب دیدگی  وی افزود: با توجه به سرمای بی.سردرختی شد

 .با کمبود در بازار روبرو شود عرضه میوه های سردرختیبرخی درختان در فصل بهارشد؛ پیش بینی می شود که 

ازار بت جدی وارد کرد که این امر به گفته صابری؛ سرمای ناگهانی اخیر به میوه های سردرختی منطقه دماوند، شهریار، کرج خسار

رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی .زردآلو،گیالس، آلبالو و سیب درختی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد میوه های نوبرانه

شند، ژه ای بیندیمیوه و تره بار تصریح کرد: باتوجه به سرمازدگی اخیربه وزارت جهاد کشاورزی هشدارهای الزم داده شده تا تدابیر وِی

 .به سبب کمبود عرضه با افزایش قیمت در بازار روبرو خواهد شد قیمت میوه های سردرختیچراکه 

https://www.yjc.ir/fa/news/6516664/%DA%A9%D9%85% 
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ت زراعی  تولیدا
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ت دام و طیور  تولیدا
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۴ : تاریخ

 هزار تن غله خرید  ۱۸۰شرکت پشتیبانی امور دام 

هزار تن غله به صورت دو محموله از برزیل و یک محموله از  180به گفته تاجران اروپایی، شرکت پشتیبانی امور دام ایران حدود 

  .اوکراین، اوایل این هفته خریداری کرده است

هزار  180به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از رویترز، به گفته تاجران اروپایی، شرکت پشتیبانی امور دام ایران حدود 

 .تن غله اوایل این هفته خریداری کرده است

هزار تنی  ۶0محموله حدود هزار تن هستند احتماال از برزیل تهیه شده اند و یک  120آنها افزودند این دو محموله که در مجموع 

 .نیز از اوکراین خریداری شده است

شرکت پشتیبانی امور دام ایران اخیرا شروط سخت گذشته برای وثیقه انجام تعهد و دیگر ملزومات را آسان کرده است که این اقدام 

 .های گذشته امکان پذیر ساخته استخریدهای بزرگ را در هفته

هزار تن خوراک جو و حدود  130هزار تن غله،  200آوریل حدود  27ها خرید کم از بازار، در از ماهبه گفته تاجران این شرکت پس 

 .هزار تن سویا خریداری کرده است 130

دالر( به ازای هر تن در یک محموله از اوکراین در ماه می و دو محموله  2۴2.80یورو ) 203آخرین خرید غله این شرکت به ارزش 

 .آگوست بوداز برزیل در ماه 

به گفته یکی از تاجران، خرید های جدید نشان میدهد که مبادالت تجاری در سطح فنی به حالت عادی بازگشته اما تنش های 

ژئوپلتیکی میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد... ریسک باال بدان معناست که برخی از تجارتخانه های بزرگ هنوز تجارت با ایران 

 .ر می دانندرا بسیار پرخط

https://www.farsnews.com/news/1397021۴000512/%D8%B۴ 
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 چای
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۰ : تاریخ

 کنیمرا با تسهیالت ارزان جبران می درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای/ قیمت ۴افزایش 

کنیم درآمد درصد افزایش داشته، اما سعی می ۴رئیس سازمان چای کشور گفت: اگرچه قیمت تضمینی برگ سبز چای فقط  

  .وری و اعطای تسهیالت کم بهره افزایش دهیمزراعی، افزایش بهرهکشاورزان را با اصالحات به

، در مورد اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی محمدولی روزبهان در گفت

درصد افزایش داشته و قیمت هر  ۴فقط  97جمله برگ سبز چای از سوی دولت، گفت: نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای در سال 

 .یال اعالم شده استر 15283ریال و برگ سبز درجه دو  27292کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک 

ها از کنیم، با در نظر گرفتن سایر حمایتها را ندارد و ما سعی میوی به این نکته اشاره کرد که دولت بیش از این امکان افزایش نرخ

 .یمکاران را باال ببروری، بهزراعی و توسعه آبیاری تحت فشار، درآمد چایهای مختلف بدون بهره ارتقای بهرهجمله پرداخت وام

سبز تولیدی افزایش یافته و هم  های قبل هم حجم برگروزبهان به این نکته اشاره کرد که به دلیل انجام اقدامات بهزراعی در سال

 .یابدبرگ درجه یک برداشت شده که درآمد کشاورزان از این طریق افزایش می

ایم، بدون اینکه این کشاورزان ریالی ن تشکیل دادهکارارئیس سازمان چای این را هم گفت که با تشکیل صندوق که برای چای

میلیارد تومان از محل  2شود و امسال هم مقداری پول به ارزش درصد برایشان در نظر گرفته می ۴های با کارمزد پرداخت کنند، وام

رقمی ند از آن محل وام با بهره یکایم تا کشاورزان و کارخانجات چای بتوانکرده ها بدون دریافت سود سپردهصندوق در یکی از بانک

درصد در اختیار کشاورزان قرار دهد، با این کار  15وی اضافه کرد: به عنوان مثال اگر قرار باشد بانک تسهیالت با سود .دریافت کنند

سال گذشته  توان صرف کارهای بهزراعی، آبیاری و خرید تجهیزات شود که در دوشود که میدرصد پرداخت می 7تسهیالت با سود 

 .کاران خریداری شده استبهره توسط چایچین و هرس از محل تسهیالت بدون بهره و کمدستگاه موتور برگ 1۶00

https://www.farsnews.com/news/13970210000803/%D8%A7%D9% 
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 چای
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۰۹یکشنبه , 

 درصد افزایش یافت ۴قیمت خرید تضمینی چای در سال جاری 

 .رئیس سازمان چای ایران از افزایش چهار درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای طی سال جاری در کشور خبر داد

دی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای طی سال جاری در کشور محمد ولی روزبهان در مصاحبه با رادیو از افزایش چهار درص 

 .خبرداد و گفت: چای یکی از محصوالت مهم و باارزش در بخش کشاورزی است

وی همچنین با بیان اینکه چای از محصوالت راهبردی در کشور است، اظهارداشت: این محصول در ساختار کشاورزی، صنعت و 

 .استبازرگانی مملکت بسیار تاثیرگذار 

رئیس سازمان چای کشور گفت: خوشبختانه دولت هرساله به روش ها مختلف از قبیل خرید تضمینی، اعطای وام های کم بهره، 

 .زیرپوشش بیمه بردن مزارع و بسیاری موارد دیگر از چایکاران و کارخانه داران چای حمایت می کند

های چای طی فروردین ماه سال جاری افزود: خوشبختانه امسال با درصدی باغ  ۴0تا  30وی در ادامه ضمن اشاره به سرمازدگی 

اقدامی که از طریق صندوق حمایت از صنعت چای کشور انجام شد بدون پرداخت وجهی در ابتدا از سوی چایکاران با وام بدون بهره 

 .تمامی باغ های چای در برابر عوامل طبیعی از جمله سرمازدگی، خشکسالی و غیره بیمه شدند

روزبهان تصریح کرد: جدا از این وام های مختلف ساالنه برای تامین هزینه های ضروری چایکاران پرداخت می شود که محل باز 

 .پرداخت این تسهیالت برگ سبز تحویلی کشاورزان به مراکز خرید سازمان چای است

 .یکاران و کارخانجات مصوب و پرداخت شدمیلیارد تومان وام با بهره چهار درصد برای چا 32وی همچنین گفت: سال گذشته 

رئیس سازمان چای کشور طرح بهزراعی، توسعه مکانیزاسیون و گسترش شبکه های آبیاری تحت فشار را از دیگر اقدامات سازمان در 

 رع چایراستای حمایت از چایکاران و صنعت چای برشمرد و گفت: دولت برای ایجاد و توسعه شبکه های آبیاری تحت فشار در مزا

 .درصد کمک بالعوض )یارانه( پرداخت می کند 85

دستگاه برگ چین و هرس با پرداخت وام پنج ساله بدون بهره در بین  ۶00وی افزود: خوشبختانه در چند ساله گذشته یک هزار و 

 .کشاورزان توزیع تا هزینه های تولید برگ سبز چای کاهش و مقرون به صرفه شود

مصاحبه یادآورشد: دولت با حمایت های مستمر غیر از خرید تضمینی به دنبال رونق بخشی به صنعت چای و روزبهان در ادامه این 

 .بهبود کمیت و کیفیت این محصول راهبردی در کشور است

http://iranecona.com/83412/%D9%82%DB%8C%D9%85% 
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 حبوبات
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 خرما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اردیبهشت  دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۱ : تاریخ

 درصد کاهش همراه است/ هزینه جانبی کشت باال رفته است  ۳۰قیمت واقعی خرید تضمینی گندم با 

 20های جانبی کشاورزی نمایندگان مجلس و دولت در عدم حمایت از کشاورزان گفت: هزینهکاران با گالیه از رئیس بنیاد ملی گندم

  .تر از نرخ سال گذشته استدرصد پایین 30درصدی تورم را به آن اضافه کنیم، قیمت گندم  10درصد افزایش داشته و اگر نرخ 

در مورد عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم که طی یکی دو  خبرگزاری فارسبا خبرنگار کشاورزی  وگوایمانی در گفت علیقلی

ماه تأخیر قیمت گندم هیچ تغییری نداشته است، در صورتی  7بعد از  روز اخیر به طور رسمی از سوی شورای اقتصاد اعالم شد، گفت:

 .شدهای سربار افزوده میمطابق با نرخ تورم و محاسبه هزینه که طبق قانون باید نرخ خرید تضمینی

وی با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس و دولتمردان در دفاع از حقوق کشاورزان و بخش کشاورزی گفت: مگر ما در جای دیگری 

ها مواجه هستیم، به عنوان مثال هادهکنیم، ما هم در همین فضای اقتصادی با افزایش نرخ دالر و قیمت کاالها و نمحصول تولید می

های جانبی ما را به طور متوسط هزار تومان بخریم و اگر سرجمع هزینه 1۴5کردیم را باید هزار تومان تهیه می 85سمی که هر بطری 

 .درصد 30شود درصد تورم را هم به آن اضافه کنید، می 10ایم و رقم اشتهدرصد افزایش د 20بگیرید 

درصد افزایش قیمت داشته، اما ظاهراً کسی  7خاطرنشان کرد: چند روز اخیر هم اعالم کردند، آب و برق  کارانملی گندمرئیس بنیاد 

 1300شنود و ما باید به دولت یارانه بدهیم. چرا که با یک محاسبه سرانگشتی گندمی که سال گذشته صدای کشاورز را دیگر نمی

فروشیم و اگر فقط تورم را محاسبه کنید، ارزش گندم ما تومان آن را به دولت می 910اکنون درصد  30فروختیم، با لحاظ تومان می

 .تومان است 1170برای دولت 

وی افزود: از آن طرف ممکن است برخی که دالر نفتی زیاد دارند، بگویند به جای افزایش قیمت گندم و حفظ اشتغال عمران کشور 

 .کنیمتر از کانادا وارد میگندم ارزان

هم گفت: آمار رسمی اعالم نشده، اما طبق  کاراناز گندم 97ایمانی در مورد برآورد آخرین آمار خرید تضمینی گندم در سال 

 .پرداخت شود کاراندرصد این رقم به گندم 50هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده و قرار بود  500برآوردهای ما تا کنون 

ها اعالم شد، اردیبهشت که طی یکی دو روز اخیر از طریق رسانه 5شورای اقتصاد طی نامه رسمی به تاریخ به گزارش خبرنگار فارس، 

قلم محصول کشاورزی را اعالم کرد که قیمت گندم نسبت به پارسال هیچ تغییری نداشت و برخی محصوالت  28نرخ خرید تضمینی 

 .ماه تأخیر اعالم شد 7ها با نجاست که این قیمتتر ایدرصدی داشتند. جالب 5 - ۴دیگر نیز افزایش قیمت 

https://www.farsnews.com/news/13970211000۴۴2/%D9 
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 خرید تضمینی  
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۰ : تاریخ

 کنیمرا با تسهیالت ارزان جبران می درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای/ قیمت ۴افزایش 

کنیم درآمد درصد افزایش داشته، اما سعی می ۴رئیس سازمان چای کشور گفت: اگرچه قیمت تضمینی برگ سبز چای فقط  

  .زایش دهیموری و اعطای تسهیالت کم بهره افزراعی، افزایش بهرهکشاورزان را با اصالحات به

، در مورد اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی محمدولی روزبهان در گفت

ته و قیمت هر درصد افزایش داش ۴فقط  97جمله برگ سبز چای از سوی دولت، گفت: نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای در سال 

 .ریال اعالم شده است 15283ریال و برگ سبز درجه دو  27292کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک 

ها از کنیم، با در نظر گرفتن سایر حمایتها را ندارد و ما سعی میوی به این نکته اشاره کرد که دولت بیش از این امکان افزایش نرخ

 .کاران را باال ببریموری، بهزراعی و توسعه آبیاری تحت فشار، درآمد چایارتقای بهرههای مختلف بدون بهره جمله پرداخت وام

سبز تولیدی افزایش یافته و هم  های قبل هم حجم برگروزبهان به این نکته اشاره کرد که به دلیل انجام اقدامات بهزراعی در سال

 .یابدایش میبرگ درجه یک برداشت شده که درآمد کشاورزان از این طریق افز

ایم، بدون اینکه این کشاورزان ریالی کاران تشکیل دادهرئیس سازمان چای این را هم گفت که با تشکیل صندوق که برای چای

میلیارد تومان از محل  2شود و امسال هم مقداری پول به ارزش درصد برایشان در نظر گرفته می ۴های با کارمزد پرداخت کنند، وام

رقمی ایم تا کشاورزان و کارخانجات چای بتوانند از آن محل وام با بهره یککرده ها بدون دریافت سود سپردهاز بانک صندوق در یکی

درصد در اختیار کشاورزان قرار دهد، با این کار  15وی اضافه کرد: به عنوان مثال اگر قرار باشد بانک تسهیالت با سود .دریافت کنند

توان صرف کارهای بهزراعی، آبیاری و خرید تجهیزات شود که در دو سال گذشته شود که میداخت میدرصد پر 7تسهیالت با سود 

 .کاران خریداری شده استبهره توسط چایچین و هرس از محل تسهیالت بدون بهره و کمدستگاه موتور برگ 1۶00

https://www.farsnews.com/news/13970210000803/%D8%A7%D9% 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

 نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اعالم شد/ قیمت گندم ثابت ماند

 .تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم کردشورای اقتصاد پس از هفت ماه از شروع سال زراعی جدید، نرخ خرید 

، شورای اقتصاد پس از هفت ماه از شروع سال گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .را اعالم کرد نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزید، باالخره زراعی جدی

 اعالم جدید زراعی سال آغاز در باید کشاورزی محصوالت خرید نرخ ساله ،همه تضمینی خرید  این درحالی است که براساس قانون

 .نقض قانون می تواند تبعات منفی به دنبال داشته باشد این و شود

با  ندمخرید گصراحتا اعالم کرد که دولت توان  ،باشگاه خبرنگاران جوانناگفته نماند که سخنگوی دولت چندی پیش در پاسخ به 

 .نگرفته استتومان در سال جدید را ندارد و با وجود مخالفت دولت تغییری در اعالم نرخ نهایی صورت  1300نرخ باالی 

 :به شرح ذیل است 97در سال  قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزیلیست 

 ریال 13000گندم معمولی هر کیلوگرم  -1

 ریال 13300گندم دوروم )برای ماکارونی( هر کیلوگرم  -2

 ریال 10300جو هر کیلوگرم  -3

 ریال 108۶5ای هر کیلوگرم ذرت دانه -4

 ریال 3122کیلوگرم چغندر قند بهاره هر  -5

 ریال 3035چغندرقند پائیزه هر کیلوگرم  -6

 ریال 319۶۴پنبه وش هر کیلوگرم  -7

 ریال 2۴۶9۴دانه سویا هر کیلوگرم  -8

 ریال 2۶۶۴۴دانه آفتابگردان هر کیلوگرم  -9

 ریال 28۶50دانه کلزا هر کیلوگرم  -10

 ریال 2۶۴8۶دانه گلرنگ هر کیلوگرم  -11

 ریال 2998۴کیلوگرم عدس هر  -12

 ریال 27932نخود هر کیلوگرم  -13

 ریال 271۴7لوبیا چیتی هر کیلوگرم -14

 ریال 271۴0لوبیا سفید هر کیلوگرم  -15

 ریال 259۴۶لوبیا قرمز هر کیلوگرم  -16

 ریال 383۶8برنج گروه یک )خزر، شیرودی( هر کیلوگرم  -17

 ریال 3۴۴82مبرنج گروه دو )سپیدرود و گوهر( هر کیلوگر -18

 ریال 28۶15دانیال( هر کیلوگرم برنج گروه سه )ندا، کوهسار، -19

 ریال ۴237زمینی پائیزه هر کیلوگرمسیب-20

 ریال ۴121زمینی بهاره هر کیلوگرمسیب -21
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 ریال 2825پیاز پائیزه هر کیلوگرم  -22

 ریال 27۴8پیاز بهاره هر کیلوگرم -23

 ریال 3005پیاز طرح استمرار هر کیلوگرم -24

 ریال 27292برگ سبز چای درجه یک هر کیلوگرم  -25

 ریال 15283هر کیلوگرم 2برگ سبز چای درجه  -26

 ریال 1810۴9پیله طرح کرم ابریشم هر کیلوگرم  -27

https://www.yjc.ir/fa/news/6518129/%D9%86%D8% 
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 خرید تضمینی
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۱۰دو شنبه 

 قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باالخره اعالم شد+ جدول و جزییات

 .ماه تاخیرباالخره اعالم شد 7قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی پس از  -اقتصاد غذا  <کشاورزی

، محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه ای به وزارت جهاد «فود پرس»خبری اقتصاد غذا به گزارش پایگاه 

 .را ابالغ کرد 1397کشاورزی قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی، باغی، برگ سبز چای و پیله ابریشم برای سال 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=faf1d27910f84615b28le=% 
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 خرید تضمینی
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۱۵شنبه , 

 هزار تن گندم از کشاورزان ۹۲۸خرید تضمینی 

 30هزار تن روغن خام و  10هزار تن شکر،  30برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: 

 .شودای عرضه میهای زنجیرههزار تن برنج از طریق فروشگاه

در حوزه تولید و بازرگانی  9۶در سال  :یزدان سیف صبح امروز در نشست خبری در محل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت

سال  122میلیون تن شکر را در کشور تولید کردیم که به طوری که در طول  2زی سال خوبی رقم خورد، قریب به محصوالت کشاور

 .سابقه عمر صنعت قند و شکر سابقه نداشته است و امروز نیز به سمت تولید و خودکفایی این محصول در حرکت هستیم

هزار تن گندم یا معادلش را به  5۴3ایم ،خاطرنشان کرد: ال خوبی داشتهس 9۶وی با اشاره به اینکه در حوزه تولید گندم نیز در سال 

هزار تن مشتقات آرد بوده است  190هزار تن صادرات گندم و  58هزار تن آن صادرات آرد،  3۴0ایم که خارج از کشور صادر کرده

 .هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است ۴0که در این حوزه 

هزار تن گندم از کشاورزان تحویل  928اردیبهشت  1۴ین در مورد خرید تضمینی گندم در سال جدید هم گفت: تا سیف همچن

 .هزار تن تحویل گرفته شده بود ۶۶3در همین زمان  9۶ایم که سال گرفته

خوزستان،  بوشهر، یالم،های اگرمسیر یعنی استان هایاستان از را گندم تضمینی خرید مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران 

هزار تن  700سیستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد دانست و افزود: استان خوزستان با نزدیک به 

 .تحویل گندم به مراکز بخش کشاورزی عمال بیشتری حجم تولید و تحویل تولید گندم را بر دوش کشیده است

ت شده بندی ثبشود که اطالعاتشان در سامانه پهنهکرد که امسال خرید گندم صرفا از کشاورزانی انجام می وی به این نکته هم اشاره

 .و کشاورزانی که اطالعاتشان مشکل داشته باشد، عمال امکان انتقال وجه برای آنها فراهم نیست

بندی ثبت شده که تا پس ندم در سامانه پهنههزار تن گ 570هزار تن گندم تحویل گرفته شده اطالعات  928سیف گفت: از مجموع 

 .شودمیلیارد تومان به کشاورزان پرداخت می 375درصد از این میزان معادل رقمی حدود  50فردا 

های صنفی و صنایع برای تثبیت بازار با هماهنگی انجمن :وی در مورد توزیع اقالم مربوط به تنظیم بازار ماه مبارک رمضان هم گفت

 .تنشی را داشته باشیمایم که بازار کم تنش و بیاز روغن نباتی، شکر و ماکارونی تالش کرده کشور اعم

شود که قیمت هر کیلوگرم برنج های کارگری توزیع میتعاونی و هایزنجیره هایفروشگاه طریق از برنج تن هزار  30وی اضافه کرد: 

تومان در هر  5500تومان و برای مصرف کنندگان  5200کیلوگرم هندی به صورت عمده برای تحویل به فروشندگان هر  1121

تومان و برای مصرف  2300فروشی درب انبار عمده PR11 کیلوگرم خواهد بود. همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج درجه دو هندی

تومان و برای  3۶00رم تومان در هر کیلوگرم خواهد بود. برنج تایلندی شمالی هم تحویل به فروشندگان هر کیلوگ 2۶00کننده 

 .تومان خواهد بود 3900مصرف کننده هر کیلوگرم 

هزار تن برای صنایع از  20ای خبر داد و گفت: شکر هم نباتی توزیعی در فروشگاه زنجیرهدرصدی برای روغن 10سیف از تخفیف 

ای برای های زنجیرهدی از طریق فروشگاهبنهزار تن به صورت بسته 10ای توزیع خواهد شد و شکالت به صورت فله جمله شیرینی،

 .شودمصرف کنندگان توزیع می

http://iranecona.com/83500/%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 خرید تضمینی 
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۰۹یکشنبه , 

 درصد افزایش یافت ۴قیمت خرید تضمینی چای در سال جاری 

 .رئیس سازمان چای ایران از افزایش چهار درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای طی سال جاری در کشور خبر داد

کشور محمد ولی روزبهان در مصاحبه با رادیو از افزایش چهار درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای طی سال جاری در  

 .خبرداد و گفت: چای یکی از محصوالت مهم و باارزش در بخش کشاورزی است

وی همچنین با بیان اینکه چای از محصوالت راهبردی در کشور است، اظهارداشت: این محصول در ساختار کشاورزی، صنعت و 

 .بازرگانی مملکت بسیار تاثیرگذار است

هرساله به روش ها مختلف از قبیل خرید تضمینی، اعطای وام های کم بهره، رئیس سازمان چای کشور گفت: خوشبختانه دولت 

 .زیرپوشش بیمه بردن مزارع و بسیاری موارد دیگر از چایکاران و کارخانه داران چای حمایت می کند

نه امسال با درصدی باغ های چای طی فروردین ماه سال جاری افزود: خوشبختا ۴0تا  30وی در ادامه ضمن اشاره به سرمازدگی 

اقدامی که از طریق صندوق حمایت از صنعت چای کشور انجام شد بدون پرداخت وجهی در ابتدا از سوی چایکاران با وام بدون بهره 

 .تمامی باغ های چای در برابر عوامل طبیعی از جمله سرمازدگی، خشکسالی و غیره بیمه شدند

النه برای تامین هزینه های ضروری چایکاران پرداخت می شود که محل باز روزبهان تصریح کرد: جدا از این وام های مختلف سا

 .پرداخت این تسهیالت برگ سبز تحویلی کشاورزان به مراکز خرید سازمان چای است

 .میلیارد تومان وام با بهره چهار درصد برای چایکاران و کارخانجات مصوب و پرداخت شد 32وی همچنین گفت: سال گذشته 

ان چای کشور طرح بهزراعی، توسعه مکانیزاسیون و گسترش شبکه های آبیاری تحت فشار را از دیگر اقدامات سازمان در رئیس سازم

راستای حمایت از چایکاران و صنعت چای برشمرد و گفت: دولت برای ایجاد و توسعه شبکه های آبیاری تحت فشار در مزارع چای 

 .نددرصد کمک بالعوض )یارانه( پرداخت می ک 85

دستگاه برگ چین و هرس با پرداخت وام پنج ساله بدون بهره در بین  ۶00وی افزود: خوشبختانه در چند ساله گذشته یک هزار و 

 .کشاورزان توزیع تا هزینه های تولید برگ سبز چای کاهش و مقرون به صرفه شود

ز خرید تضمینی به دنبال رونق بخشی به صنعت چای و روزبهان در ادامه این مصاحبه یادآورشد: دولت با حمایت های مستمر غیر ا

 .بهبود کمیت و کیفیت این محصول راهبردی در کشور است

http://iranecona.com/83412/%D9%82%DB%8C%D9%85% 
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 خشکسالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۸تاریخ: 

 دامپزشکان از تسهیالت ارزان قیمت بی بهره اند

 .صفری گفت: در ده سال اخیر حوزه دامپزشکی به ندرت توانسته از منابع تسهیالت ارزان قیمت استفاده کند

، محمد رضا صفری، رئیس نظام دامپزشکی در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

سرانه  :همایش روز جهانی دامپزشکی که امروز صبح در محل سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد

این به بعد  تصمیم گرفتیم که از نظام دامپزشکی یار پایین تر از پزشکی است؛ بنابراین در سازمانآموزش دامپزشکی در دانشگاه بس

از انتقال آموزش دامپزشکی به وزارت بهداشت حمایت کنیم. این مساله در جلسه شورای آتی مطرح خواهد شد تا با تصویب آن ، 

 .شد تا سرو سامانی به آموزش دامپزشکی دهیمپیگیری های ما در مجلس ،دولت و وزارت بهداشت آغاز خواهد 

ها مرجع در مورد آن نظر می های زیادی خورده است و هر تصمیمی که بخواهد بگیرد، دهوی افزود: امروز سازمان دامپزشکی تازیانه

 .دهند، همانگونه که در زمینه آنفلوانزا فوق حاد پرندگان هر کس از راه رسید، متخصص شد

سازمان نظام دامپزشکی انتظار دارد بخش خصوصی که بخش بزرگ حرفه دامپزشکی است، مورد توجه بیشتری  صفری ادامه داد:

واقع شود اما متاسفانه یک شکاف بین حاکمیت و بخش خصوصی داریم که این اتفاق خوبی نیست و کل حرفه را آسیب پذیر می 

در می یابیم که محور حرکت آنها به سمت جهان  ی دامپزشکیروز جهان سال اخیر 10به گفته وی؛ با مروری بر شعارهای .کند

 .واحد و سالمت واحد است و دلیل انتخاب شعار هدفمند در طول این سال ها، تنها دست یابی به این امر مهم است

بینم  وجه را میاین مقام مسئول با اشاره به ضرورت توجه هر چه بیشتر به حرفه دامپزشکی بیان کرد: بنده در محافل مختلف این ت

و نمی توانم بگویم به حرفه دامپزشکی توجه نمی شود، کمااینکه به خاطر فعالیت گسترده همه دست اندرکاران، جایگاه حرفه ارتقا 

رئیس نظام دامپزشکی با اشاره به اینکه در سال های گذشته مذاکرات زیادی .یافته است و آنچه باید رخ دهد، تعیین اولویت هاست

ان ترویج کشاورزی در حوزه تحقیقات داشتیم، تصریح کرد: با توجه به آنکه مسیر روشنی را پیش می رویم اما سرعت کند با همکار

به گفته وی با وجود .است چرا که بدون تحقیقات گسترده دامپزشکی نمی توانیم به سمت تحقق شعار سالمت واحد حرکت کنیم

جایگاه برجسته ای قرار داریم، جای تعجب است که در تحقیقات دامپزشکی در  ، دام و حیوانات خانگی درصنعت طیورآنکه در 

 .حوزه الفبا قرار داریم

 اخذ تسهیالت ارزان قیمت در حوزه دامپزشکی به ندرت اتفاق افتاده است

ر افزود: د رئیس نظام دامپزشکی در جمع خبرنگاران تخصیص تسهیالت ارزان قیمت به حوزه دامپزشکی را امری ضروری دانست و

ده سال اخیر حوزه دامپزشکی به ندرت توانسته از منابع تسهیالت ارزان قیمت استفاده کند،در حالیکه وقتی یک فرد حرفه ای در 

حوزه دامپزشکی می خواهد در همین بخش سرمایه گذاری کند که تولیداتش قابل رقابت با مشابه خارجی باشد، نیازمنددریافت 

 .ست که این امر در دسترس جامعه دامپزشکی نیستتسهیالت ارزان قیمت ا

به گفته وی؛ با توجه به آنکه سازمان دامپزشکی در خدمت بخش کشاورزی و تولید است که می تواند در کنترل بیماری و سالمت 

 .آحاد جامعه نقش بسزایی داشته باشد؛ بنابراین حمایت همه جانبه از این سازمان یک ضرورت به شمار می رود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶51۶101/%D8%AF%D8%A7%D9% 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6516101/%D8%AF%D8%A7%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اردیبهشت  دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 خدمات 
 فارس - ۹۷/۰۲/۰۸ : تاریخ

  میلیارد تومان خسارت زد ۲۵۰۰اند/ آنفلوآنزای پرندگان بهرهگذاری بیبرای سرمایه دامپزشکان از تسهیالت ارزان

گذاری در این بخش سال است که دامپزشکان و متخصصان این حوزه برای سرمایه 10رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت: 

  .شده را پایین بیاوریم، باید فکری بکنیمتمام قیمت محروم هستند و برای اینکه بتوانیم قیمتاز تسهیالت ارزان

، محمد رضا صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در حاشیه گردهمایی روز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

سال اخیر  10قیمت برای جامعه دامپزشکی خاطرنشان کرد: در جهانی دامپزشک در جمع خبرنگاران با انتقاد از نبود تسهیالت ارزان

خواهد در همین بخش ای در حوزه دامپزشکی میقیمت استفاده کنیم و وقتی یک فرد حرفهاز منابع ارزان ایمبه ندرت توانسته

ین خود تر باشد که ااش هم پایینشدهرقابت باشد، باید قیمت تمامگذاری کند و چیزی تولید کند که با مشابه خارجی قابلسرمایه

 .دسترس جامعه دامپزشکی نیست قیمت است که درنیازمند دریافت تسهیالت ارزان

ترین مشکل همچنین پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان کشور هم در مورد وضعیت قشر دامپزشکان در کشور گفت: بزرگ

ر هایی که دطور که باید و شاید، ندیده است و خسارتدامپزشکی در کشور این است که دولت اعتبارات الزم در حوزه بهداشت را آن

های بازپدید و نوپدید بوده و بخش زیادی از آن مسائل افتد، بخشی مربوط به تغییر اقلیم و پدیدهو طیور در کشور اتفاق میحوزه دام 

 است، آورده بار به تومان میلیارد 2500 ارزش به هنگفتی هایخسارت پرندگان حاد فوق آنفلوآنزا وی با اشاره به اینکه .مدیریتی است

ردد، بلکه گاش به تزریق واکسن و یا غیر از تزریق واکسن برنمیتر شده است که همهصادی در این حوزه پررنگاقت مسائل فقط: افزود

 .های مدیریتی است که باید انجام دهیمترین مسئله مدیریت بیماری و بحثاصلی

گیرد، گفت: بسته به نوع ار میهای تولید داخل که در حوزه دام و طیور مورد استفاده قرمحبی همچنین در مورد کیفیت واکسن

د، ها هم کیفیت بسیار خوبی دارنها را باید دوباره از ابتدا بسازیم و برخی واکسنها متفاوت است، اما برخی از واکسنواکسن کیفیت

 .راحتی اظهارنظر کرد توان در این حوزه بهاما از آنجایی که ما آمار موثقی نداریم، نمی

جمعی از جامعه دامپزشکی به همراه رفیعی رئیس سازمان دامپزشکی و معاونانش، رئیس جامعه دامپزشکان به گزارش فارس، امروز 

و رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی به مناسبت روز جهانی دامپزشک گرد 

 .نظر بگذارندهم آمدند تا مسائل و مشکالت این حوزه را به بحث و تبادل

https://www.farsnews.com/news/13970208000980/%D8%AF%D8% 
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 خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۴تاریخ: 

 های غیر مجاز در سال جدیدتکلیف مرغداریویروس آنفلوانزا حاد پرندگان در کشور کنترل شد/تعیین 

های مرغداری رئیس سازمان دامپزشکی گفت: با اقدامات پیشگیرانه در حوزه آنفلوانزا حاد پرندگان، روند استمرار ویروس در واحد

 .کنترل شد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی در گفت

در حوزه آنفلوانزا  97در کشور خبر داد و گفت: طی دوسال گذشته و اوایل سال  ویروس آنفلوانزا حاد پرندگان، از کنترل جوان

فوق حاد پرندگان شرایط سختی را پشت سر گذراندیم که با اقدامات کنترلی در اواخر سال گذشته و اوایل امسال بحث آنفلوانزا حاد 

 .ر برخی استان ها گزارش شده استپرندگان کنترل شد، به طوریکه هم اکنون بیماری در طیور بومی به ندرت د

استان کشور  22تنها  9۶به گفته وی؛ براساس آخرین آمار، شیوع بیماری در استان ها افزایش پیدا نکرده است و همانند اواخر سال 

 .گرفتار این بیماری هستند

طغیان مجدد آلودگی در استان هایی  رفیعی پور با اشاره به اینکه چرخش ویروس در کشور همچنان ادامه دارد، بیان کرد: احتمال

 .که قبال گزارش آلودگی داشتیم، وجود دارد

فت: وجود دارد یا خیر،گ آنفلوانزا حاد پرندگان رئیس سازمان دامپزشکی در پاسخ به این سوال که راه حل مناسبی برای مقابله با

اد آنفلوانزا کشور، استان و شهرستان ها جلسات متعددی ستاد اجرایی آنفلوانزا فوق حاد پرندگان و دفتر تخصصی با کمک اعضای ست

 .روبرو نشویم 97داشتند که انتظار می رود امسال بتوانیم چرخش ویروس را تحت کنترل داشته باشیم تا با اپیدمی ویروس در سال 

تعریف کردیم تا با کمک این  هایی همچون طرح آمایش سرزمین راوی ادامه داد: برای کنترل ویروس آنفلوانزا حاد پرندگان شاخصه

 .استان پرخطر جلوگیری کنیم 10و طغیان ویروس در  تراکم مرغداری هاشاخصه از 

 سازمان همکاری  است، افزود: با پرندگان مهاجرتاالب و آبگیر کشور محل ورود و توقف  3۴0این مقام مسئول با اشاره به اینکه 

رافیایی دقیقی از محل این تاالب ها بدست آوریم تا انتقال ویروس در محل های زیست به دنبال آن هستیم تا اطالعات جغ محیط

 .پرخطر، کاهش یابد

کیلومتری پیرامون روستاها، محل های عشایری، شهرها و حوزه های صنعتی به صورت  50به گفته وی؛ سازمان دامپزشکی ازشعاع 

ای اعمال ای ویروس در همان منطقه، اقدامات بهداشتی و قرنطینهکند تا به محض رویت ردپمرتب رصد، پایش و نمونه برداری می

 .شود تا به دیگر مناطق انتشار نیابد

یکی از عوامل اصلی طغیان ویروس است، تصریح  واحدهای مرغداریرئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه فراوانی تردد به 

فراوانی در حوزه جابه جایی نهاده ها، جوجه یکروزه، تخم مرغ نطفه دار استان در حوزه صنعت طیور، ترددهای  22کرد: پراکندگی 

 .درصد چرخش ویروس در کشور است 90و کودهای مرغی را به همراه دارد که این ترددها 

 اجرای واکسیناسیون هدفمند امری مهم در کنترل بیماری

مل موثر در کنترل و طغیان بیماری آنفلوانزا حاد را یکی از عوا اجرای واکسیناسیون هدفمندوی در بخش دیگر سخنان خود 

 تا H5N1 پرندگان دانست و گفت: در صنعت طیور و مرغداری صنعتی استان های پرخطر با اجرای واکسیناسیون بر علیه بیماری

H5N8 در صدد حذف چرخش ویروس هستیم. 
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و واردات آن هستیم تا با توزیع در استان  واکسن سازهای داخلی رفیعی پور ادامه داد: هم اکنون منتظر تولید واکسن توسط شرکت

 .های پرخطر از اپیدمی بیماری جلوگیری کنیم

میلیون دوز اعالم کرد و افزود: براساس رصد و  10به واکسن را  صنعت طیوراین مقام مسئول حداقل نیاز مناطق پرخطر در حوزه 

میلیون دوز واکسن هست که در صورت افزایش نیاز این مناطق  10ز مرغداری ها، ساالنه پایش اولیه از مناطق پرخطر برآورد اولیه نیا

 .به واکسن بیشتر جای تعجب وجود ندارد

 درصد عامل انتقال بیماری آنفلوانزا 90کودهای مرغداری 

ر به شمار می روند، بیان کرد: عقیم درصد کودهای مرغداری از عوامل انتقال بیماری آنفلوانزا در کشو 90وی با اشاره به اینکه بیش از 

با روش حرارت مستقیم و خشک کردن، تاثیر بسزایی در جابه جایی کود بهداشتی  مرغداریسازی کود توسط مرغداران در حوزه 

 .و کاهش انتقال عوامل بیماری زا دارد

رغداری های غیرمجاز، مرغداری های گفت: در حوزه م مرغداری غیر مجازرفیعی پور با اشاره به آخرین وضعیت تعیین تکلیف 

هستند که اقداماتی برای هویت دار شدن خود انجام دادند که با این وجود وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی حمایت الزم 

 .از واحدهایی که چنین امکانی وجود دارد را به عمل خواهد آورد

ساله خطر باالی ورود بیماری به کشور را دارند با همکاری دستگاه قضا  به گفته وی؛ آن دسته از مرغداری های غیر مجاز که همه

 .نسبت به پلمپ و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها اقدام خواهد شد

بدون  مرغ مادرهای رنگیکند که رئیس سازمان دامپزشکی در ادامه افزود: همچنین وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه کمک می

 ودخ حداقل به بخش  یت دار شده وتحت نظارت به فعالیت خود ادامه دهند تا نگرانی اپیدمی بیماری در اینهویت غیر فعال یا هو

 .برسد

 دامی های سرمایه حفظ در  تاثیر تشکیل پلیس قرنطینه 

صریح کرد: توی در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به این سوال که بحث تشکیل پلیس قرنطینه یا یگان حفاظت به کجا رسید، 

 .شود سانآ ترددها کنترل تا برسد تصویب به امر این که  از طریق کمیسیون تخصصی پیگیر این موضوع هستیم و انتظار داریم

را مرتفع می  صنعت دام و طیوردرصد مشکل در حوزه بهداشتی  90رفیعی پور با بیان اینکه سهولت و نظارت در ترددها بیش از 

کند، گفت: طرح تشکیل یگان حفاظت و پلیس قرنطینه به کمیسیون کشاورزی مجلس ارائه شده که اگر این موضوع امسال به نتیجه 

 .توان از این اهرم مهم در کمک به حفظ سرمایه های دامی کشور استفاده کردبرسد، در سال های آینده می

https://www.yjc.ir/fa/news/6518324/%D9%88%DB%8C% 
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 داهن اهی روغنی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۴ریخ: تا

 رسدهزارتن می ۳۵۰تولید کلزا به 

هزارتن کمتر  350تا  330شود که میزان تولید کلزا از های روغنی گفت: با وجود سرمازدگی اخیر، پیش بینی میمجری طرح دانه

 .نباشد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی علیرضا مهاجر، مجری طرح دانه های روغنی در گفت و گو با خبرنگار

چندان نبوده است، اظهار کرد: اگرچه برآورد نهایی از میزان خسارت  مزارع کلزا، با اشاره به اینکه خسارت سرمازدگی اخیر به جوان

 350تا  330پیش بینی می شود که میزان تولید کلزا از  سرمازدگی اخیر ناشی از پراکندگی سطح زیر کشت اعالم نشده است اما

گیرد، اما پیش بینی می شود وی افزود: کشت سایر دانه های روغنی از بهار آغاز و کشت آنها در پاییز صورت می.هزارتن کمتر نباشد

 .هزارتن باشد 550باالی  گلرنگ و آفتابگردان که مجموع تولید دانه های روغنی نظیر سویا،

درصد نیاز کشور از منابع داخلی تامین  18تا  16هزارتن پیش بینی می شود که  550گفته مهاجر در صورت تحقق تولید بیش از به 

 .میلیون دالر صرفه جویی ارزی به دنبال خواهد داشت ۴۴0شود که این امر حدود 

 یانب خیر، یا بود خواهد  آینده تاثیر گذاربر میزان کشت سال  ثبات نرخ خرید دانه های روغنیوی در پاسخ به این سوال که 

ردات اقدام به کشت دانه های روغنی کنند،کشاورز از قبل و وا کاهش و کشور نیاز تامین برای گویندمی کشاورزان به زمانیکه: کرد

رخ خرید اعالم و ثبات نبراساس قانون خرید تضمینی می داند که نرخ خرید بر مبنای تورم افزایش می یابد، بنابراین تعلل دولت در 

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در خاتمه تصریح کرد: طی سال های اخیر، وزارت .می تواند این دستاورد مهم را تحت تاثیر خود قرار دهد

درصد  20جهاد کشاورزی بر آموزش و ترویج کشاورزان، توزیع بذر و ادوات مناسب کار کرده که تمامی این عوامل عملکرد تولید را 

 .افزایش داده است که در صورت ثبات نرخ می تواند، بخشی از آن را جبران کند

https://www.yjc.ir/fa/news/6516805/%D8%AA%D9%88%D9% 
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 روغن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۴تاریخ: 

 درصدی قیمت روغن در راه است ۱۰بازار روغن نباتی/افزایش  التهاب در

در بازار غیررسمی به سب کاهش عرضه و سودجویی دالالن با نوساناتی  بازرس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی گفت: قیمت روغن

 .رو شده استروبه

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلی فاضلی بازرس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در گفت

خبر داد و گفت: سال گذشته صنعت روغن نباتی به دلیل همراهی  افزایش قیمت روغن در آستانه ماه رمضان، از خبرنگاران جوان

گونه افزایش قیمتی نداشت در حالیکه به سبب افزایش قیمت تمام شده محصول قادر به ادامه این روند های دولت هیچبا سیاست

ایش تقاضا در آستانه ماه های صنف و صنعت در بازار غیررسمی به سب کاهش عرضه، افزوی افزود: هم اکنون قیمت روغن.نیست

 .رو شده استرمضان و سودجویی دالالن با نوساناتی روبه

به گفته فاضلی، با توجه به شرایط کنونی و درخواست انجمن برای افزایش قیمت، ستاد تنظیم بازار و مسئوالن دولتی قول دادند؛ در 

 .رسد با این اقدام دولت، بازار به تعادل نسبی برسدنظر میدرصد افزایش دهند و به  10تا  9چند روز آینده قیمت روغن را بین 

های بسته بندی و سایر مولفه های تولید طی یک سال درصدی مواد اولیه، هزینه ۴0این مقام مسئول ادامه داد: با وجود افزایش 

 .در بازار برای تولید کننده صرفه اقتصادی ندارد قیمت روغن گذشته، این ثبات

 .های اخیر خبر داد و افزود: سایر واحدها میزان تولید خود را به شدت کاهش دادندبرخی واحدهای تولیدی در ماهوی از تعطیلی 

بازرس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، سودجویی واسطه ها را عامل اصلی فروش روغن باالتر از نرخ مصوب اعالم کرد و گفت: هم 

 نرخ حالیکه در هزار تومان افزایش یافته  90به  70غیر رسمی به دلیل کاهش عرضه از کیلویی در بازار  1۶اکنون قیمت روغن حلب 

 .است کنندگان مصرف حق در اجحاف آن تومانی هزار 7 تا ۶ اختالف که بوده تومان هزار 83 تا 82 آن واقعی

که اگر به موقع به درخواست ها  وی ادامه داد: مشکالت صنعتی روغن نباتی بارها به صورت مکتوب به مقامات مسئول اعالم شد

فاضلی افزایش منطقی محصول را تنها راه .شد، در شرایط کنونی با افزایش غیر واقعی قیمت ها در بازار مواجه نبودیمپاسخ داده می

مت را درصدی قی 19حل اساسی بهبود مشکالت صنایع روغن نباتی اعالم کرد و افزود: اگرچه صنایع روغن نباتی پیشنهاد افزایش 

 10تا  9درصد افزایش یابد، اما سازمان حمایت با افزایش  19درصد و جامد  1۴داده بودند تا براساس آن، قیمت در بخش مایع 

 .درصدی قیمت در این مرحله موافقت کرده و ممکن است این افزایش در دو مرحله اتفاق بیفتد

https://www.yjc.ir/fa/news/6519517/%D8%A7%D9% 
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 روغن 
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۹یک شنبه 

 افت نرخ روغن پالم به پایین ترین سطح در یک هفته گذشته

آوریل در  27ژوئیه در پایان معامالت روز جمعه مورخ  ماه در تحویل برای پالم روغن قراردادی پایه نرخ  -اقتصاد غذا <مواد غذایی

 .دالر( تنزل یافت ۶10.22رینگیت )معادل  2389درصد کاهش به هرتن  0.3بورس کاالیی مالزی با 

رینگیت نیز رسید که پایین ترین  2387تا سطح  فرآورده این نرخ روز از ساعاتی در ،«فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

آوریل تا کنون محسوب می گردد. افت تقاضا عامل اصلی تنزل بهای روغن مذکور بود. در بازار روغن پالم عامل رونق  18از  نرخ

دهنده مشاهده نمی گردد، از این رو بازار این محصول گرفتار کم رونقی شده است. میزان صادرات روغن پالم مالزی در فاصله زمانی، 

 .درصد کاهش داشته است 2.5مشابه ماه گذشته  آوریل نسبت به زمان 25تا  1

 .درصد کاهش یافت 0.1در بورس دالیان چین نرخ قراردادی روغن پالم برای تحویل در سپتامبر 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ba3b82b30d1b45d7a4c597a 
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 روغن
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۹یک شنبه 

 التهاب در بازار روغن نباتی / بازار سیاه روغن نباتی صنف و صنعت به راه افتاد

ده نباتی شکمبود برخی روغن های مصرفی در صنوف و صنایع باعث افزایش شدید قیمت و ایجاد التهاب در بازار روغن  <مواد غذایی

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم، برخی صنایع غذایی و صنوف مصرف کننده روغن نباتی در تماس با تسنیم .است

 .ضمن ابراز نگرانی از نابسامانی قیمت روغن نباتی در سال جاری از کمبود و گرانی برخی اقالم گالیه کردند

نباتی به دلیل کاهش تولید توسط کارخانجات با کمبود مواجه است و برخی اقالم نیز توسط  بنابراین گزارش برخی اوزان و انواع روغن

کیلوگرمی به دلیل کاهش عرضه و  1۶واسطه ها و دالالن باالتر از قیمت مصوب به فروش می رسد به طوری که قیمت روغن حلب 

 .تومان رسیده استهزار  90هزار تومان به حدود  70افزایش تقاضا با افزایشی چشمگیر از 

این در حالی است که موجودی بازار کفاف نیاز مصرف کنندگان به ویژه صنوف را در آستانه ماه مبارک رمضان نمی دهد و مصرف 

 .کنندگان روغن نباتی باید روغن مورد نیاز را از بازار سیاه و توسط دالالن و با قیمت های نجومی تهیه کنند

ر وگو با تسنیم در خصوص دالیل بروز التهاب دبازرس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در گفتبنابراین گزارش،علی فاضلی، 

بازار روغن نباتی گفت: طبق پیش بینی های انجام شده و مکاتبات متعدد با مسووالن ذی ربط در رابطه با وضعیت تولید و توزیع 

برای تعیین قیمت روغن نباتی، تولید برخی اقالم روغن نباتی توجیه روغن نباتی، متاسفانه به دلیل عدم تصمیم گیری به موقع 

وی افزود: صنعت روغن نباتی به دلیل همراهی با سیاست های دولت، در سال گذشته هیچگونه افزایش قیمتی نداشته .اقتصادی ندارد

سفانه ادامه این روند در سال جاری مقدور است در صورتی که عوامل موثر بر قیمت تمام شده روغن نباتی افزایش داشته است اما متا

از  :فاضلی با بیان اینکه مشکالت صنعت روغن نباتی بارها به صورت مکتوب به مقامات مسوول اعالم شده خاطرنشان کرد.نیست

تاسفانه م شهریور ماه سال گذشته خواسته ها و دیدگاه های صنعت روغن نباتی توسط انجمن صنفی صنایع روغن نباتی اعالم شده اما

 .گونه همراهی با صنعت روغن نباتی نداشته است هیچ  ستاد تنظیم بازار

بازرس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ضمن قدردانی از همراهی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

 به  تصریح کرد: دبیر ستاد تنظیم بازارتولیدکنندگان و شخص وزیر صنعت، معدن وتجارت برای حل مشکالت صنعت روغن نباتی 

 .دالیل شخصی و نامعلومی موضوع روغن نباتی را از دستور جلسات ستاد تنظیم بازار خارج کرده است

وی افزود: عدم همراهی شخص دبیر ستاد تنظیم بازار به رغم دستور صریح وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر طرح و بررسی 

 .باعث ایجاد اخالل در تولید و بروز التهاب و تنش در بازار روغن نباتی شده است وضعیت صنعت روغن نباتی

فاضلی گفت: پس از هشت ماه پیگیری های مداوم، موضوع قیمت روغن نباتی در جلسه هفته گذشته و بدون حضور نمایندگان 

یر ستاد تنظیم بازار با دعوت از دو نفر از افراد غانجمن صنفی صنایع روغن نباتی و تولیدکنندگان روغن نباتی مطرح شد و دبیر خانه 

 .نباتی را به چالش کشیده است روغن صنعت  تولیدی فعال در زمینه واردات و توزیع روغن نباتی عمال

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی متشکل از تولیدکنندگان روغن نباتی تنها نماینده قانونی و مقبول  :وی خاطر نشان کرد

ان روغن نباتی است و معلوم نیست دبیر ستاد تنظیم بازار که سابقه حضور در صنعت روغن نباتی را نیز دارد با چه تولیدکنندگ

 !توجیهی از دعوت نمایندگان واقعی صنعت سر باز می زند؟

 دیگر نیزبازرس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی افزود: طی ماه های اخیر برخی کارخانجات روغن نباتی تعطیل شده و برخی 

 .نیروهای انسانی را کاهش داده اند
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فاضلی با اشاره به شعار امسال در خصوص حمایت از کاالی ایرانی گفت: علی رغم حمایتهای مقام معظم رهبری و رییس جمهور از 

 .دواجه کرده انتولید و صنایع داخلی، برخی افراد با بی تدبیری و غرض ورزی صنعت مهم و استراتژیک روغن نباتی را با بحران م

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=06e468c6dff84207a5c03615a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=06e468c6dff84207a5c03615a


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اردیبهشت  دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 زعفران
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 زیتون
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۱۱سه شنبه 

 مواد غذایی مفید برای مشاغل کم تحرک

تصمیم های روزانه درباره خوراکی هایی مصرفی اثر مستقیمی بر سالمت بدن انسان دارد. شما می توانید به طور منظم غذاهای چرب 

انند سرطان، بیماری های قلبی عروقی و مغزی عروقی، و پروتئین حیوانی مصرف کنید که این شرایط احتمال ابتال به بیماری هایی م

 .و چاقی را افزایش می دهد. و یا می توانید یک رژیم غذایی متنوع با سطح چربی کم و سرشار از فیبر را دنبال کنید

یی متعادل ، شواهد علمی نشان داده اند که سالمت و یک رژیم غذا"استپ تو هلث"به گزارش گروه سالمت عصر ایران به نقل از 

 .دست در دست یکدیگر دارند. بر همین اساس، آشنایی هرچه بیشتر با مواد غذایی سالم اهمیت دارد

افزون بر این، شما باید این مساله را در نظر بگیرید که یک سبک زندگی کم تحرک تا چه اندازه می تواند برای سالمت شما مضر 

روبروی رایانه عواملی هستند که دیر یا زود سالمت شما را تحت تاثیر قرار می باشد. تنقالت ناسالم و نشستن های طوالنی مدت 

 .دهند

 .اگر مجبور هستید روزانه ساعات زیادی را در حالت نشسته سپری کنید، مصرف این مواد غذایی را مد نظر قرار دهید

 مواد غذایی مفید برای بینایی

می توانند به محافظت از سالمت چشم ها کمک  E و A ،C ی، و ویتامین های، لوتئین، رو3-مواد غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا

 .کنند. در همین راستا، شما می توانید مصرف سبزیجات برگدار سبز مانند کاهو، اسفناج و کلم را مد نظر قرار دهید

ی چرب مانند سالمون، تن، خالمخالی مواد غذایی مانند تخم مرغ، میوه های خانواده مرکبات، مغزها و دانه های خوراکی، و ماهی ها

بوده که به پیشگیری از افت  B غالت صبحانه و مخمر برای بینایی خوب هستند زیرا حاوی ویتامین .و قزل آال نیز توصیه می شود

 .بینایی کمک می کند

ند. این ویتامین به تولید کالژن خود برای تقویت بینایی بسیار خوب هست C میوه های خانواده مرکبات نیز به واسطه محتوای ویتامین

 .در عضالت و اطراف چشم ها کمک می کند

 مواد غذایی مفید برای سیستم ایمنی

 
محیط های اداری فضای خوبی برای رشد و گسترش باکتری ها و ویروس ها محسوب می شوند. از این رو، جای شگفتی نیست که 

 .د را نیز بیمار کندفردی مبتال به سرماخوردگی به راحتی افراد اطراف خو

برای پیشگیری از این شرایط، باید مصرف مواد غذایی که سیستم ایمنی را تقویت می کنند، مد نظر قرار بگیرد. به عنوان مثال، میوه 

 .های خانواده مرکبات، فلفل های قرمز، بروکلی، سیر، زنجبیل، کیوی، و پاپایا به مبارزه با ویروس ها کمک خواهند کرد

شما می توانید ماست را به عنوان یک میان وعده انتخاب کنید. پروبیوتیک های موجود در ماست باکتری های سالمی  همچنین،

کمک می  T زا نگه می دارند. افزون بر این، آنها به افزایش برخی سلول هایهستند که روده ها را عاری از میکروب های بیماری

 .کنند

 مواد غذایی مفید برای سوخت و ساز
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سرعت آن می تواند به واسطه عوامل مختلفی از  .نرخ سوخت و ساز شما این که با چه سرعتی کالری می سوزانید را تعیین می کند

 .جمله سن، جنسیت، ژنتیک، و سبک زندگی ارزیابی شود

ود را بیشتر ساعات کاری خهرچه سوخت و ساز بدن شما بهتر باشد، کالری بیشتری می سوزانید. این مساله به ویژه برای افرادی که 

 .در حالت نشسته سپری می کنند، اهمیت دارد

مصرف جلبک دریایی، قهوه، چای، حبوبات، گوشت بدون چربی، و ادویه هایی مانند زنجبیل، فلفل کاین، و هل می تواند به حفظ 

 .سوخت و ساز مناسب کمک می کند

 .ساز شما کند خواهد شد تا کالری کمتری در طول روز سوزانده شود به خاطر داشته باشید اگر بسیار کم غذا بخورید، سوخت و

 مواد غذایی مفید برای مغز

 .مغز فرمانده بدن انسان است. یک رژیم غذایی سالم برای هر یک از اندام های بدن انسان اهمیت دارد

بهبود عملکرد قشر خاکستری مغز و  مصرف ماهی های چرب مانند سالمون و قزل آال، بلوبری، مغزها و دانه های خوراکی برای

همچنین، مواد غذایی سرشار از فیبر مانند جو دوسر، نان غالت کامل، برنج قهوهای،  .همچنین کند کردن آهنگ پیری مفید است

 .آب انار، و شکالت تلخ را به رژیم غذایی خود اضافه کنید

 مواد غذایی مفید برای دستگاه گوارش

سال یا بیشتر خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را دو برابر افزایش  10شستن های طوالنی مدت برای یک سبک زندگی کم تحرک و ن

می دهد. برای پیشگیری از این شرایط، ورزش منظم و یک رژیم غذایی سالم و متعادل اهمیت دارد. رژیم غذایی شما باید شامل میوه 

 .چوبه و سیر باشدهایی مانند سیب و گالبی، و سبزیجاتی مانند پیاز، مار

همچنین، حبوبات مانند نخود، سویا، عدس، گندم و محصوالت گندم، چاودار، و جو را در رژیم غذایی خود جای دهید. مصرف میوه 

های خشک و محصوالت لبنی مانند شیر، پنیر، و ماست را نیز فراموش نکنید. در نهایت، کاهش مصرف گوشت های فرآوری شده و 

 .د، زیرا آنها خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهندقرمز توصیه می شو

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=a7fb305cc4ad4236b77308 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۵تاریخ: 

 توقف واردات تیالپیا در حمایت از تولید داخل

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی گفت: سال گذشته دستور توقف واردات تیالپیا به مدت سه سال، در جهت حمایت از تولید داخل 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  وگو با خبرنگارآرش نبی زاده، مدیر عامل اتحادیه ماهیان سرد آبی در گفت.صادر شد

آسیب جدی به بخش دانست و افزود: با توجه به آنکه روابط بین الملل طی سال های اخیر  تولید داخل شعار امسال را افتخاری برای ،جوان

 .کنندتولید داخل وارد کرد، در سال حمایت از تولید و کاالی ایرانی از مسئوالن امر انتظار می رود که از ورود کاالهای مشابه داخل جلوگیری 

هت جوی افزود: سال گذشته با پیگیری های مکرر اتحادیه و تولیدکنندگان از مجلس، دستور توقف واردات آن به مدت سه سال در 

مت نوسان قی به گفته نبی زاده؛ اتحادیه در ایام توقف واردات تیالپیا متعهد شده است که در صورت.حمایت از تولید داخل صادر شد

واردات مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی ادامه داد: باتوجه به سرانه کنونی مصرف آبزی در کشور، .، اقدام به تنظیم بازار کند ماهی

نطقی است، چراکه تولیدکنندگان ماهیان سردآبی و گرم آبی در فروش محصول خود با چالش های متعددی روبرو غیرم تیالپیا

 از بزیآ مصرف زمینه در مناسب سازی فرهنگ و تبلیغات برندسازی، با  به گفته وی؛ از مسئوالن دولتی انتظار می رود که.هستند

 .کنند حمایت داخل تولید

با توجه به آنکه اکثر نهاده ها همچون تخم چشم زده ، سویا،  :نوسان نرخ دالر میان تولیدکنندگان ماهی بیان کردنبی زاده با انتقاد از 

 هایی برایو تاثیر نوسان نرخ دالر بر قیمت نهاده ها نگرانی ثبات قیمت ماهی ذرت و سایر مکمل ها وارداتی هستند؛ بنابراین

 وارداتی سازها اکسیژن و پمب موتور  اتحادیه ماهیان سردآبی ادامه داد: با وجود آنکه مدیرعامل .تولیدکنندگان در برداشته است

 ها نهاده قیمت افزایش و دالر نرخ نوسان تا بیندیشند تمهیداتی پروری آبزی بخش در که رود می انتظار دولتی مسئوالن از هستند،

سرانه کنونی مصرف به گفته وی؛ با وجود افزایش تولید ماهی در سال های اخیر و .نشود تولیدکنندگان انباشت زیان به منجر

انتظار می رود که از واردات تیالپیا جلوگیری شود و در بازارهای بین الملل روابط معتدل و منطقی تعریف شود. حال جای  آبزی،

 .شود؟واردات این حجم تیالپیا از چین داده می سوال است که با وجود ممنوعیت صادرات قزل آال به چین، به چه دلیل اجازه

https://www.yjc.ir/fa/news/6516846/%D8%AA%D9% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۵تاریخ: 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6516846/%D8%AA%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اردیبهشت  دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 تولیدکنندگان ماهیان گرم آبینبود بازار فروش، چالش اصلی پیش روی 

 .یک مقام مسئول گفت: در بخش آبزی پروری با مشکالتی از قبیل نبود بازار،کاهش صادرات و فروش محصول روبرو هستیم

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  جارت و کشاورزیصنعت،ت وگو با خبرنگارحسن آقازاده، مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در گفت

اظهار کرد: از سال گذشته در بخش آبزی پروری به ویژه ماهیان گرم  بخش آبزی پروری با اشاره به نابسامانی های تولید در  ،جوان

آبی با مشکالت و چالش هایی از قبیل نبود بازار،کاهش صادرات و فروش محصول روبرو هستیم که این امر معیشت تولیدکنندگان را 

ان ادامه دارد، افزود: تمهیداتی برای همچن ماهیان گرم آبیوی با اشاره به اینکه مشکالت بخش .تحت تاثیر خود قرار داده است

 .برد می سر به نابودی ورطه در تولید همچنان  بهبود شرایط تولیدکنندگان اتخاذ نشده و

 .به گفته آقازاده؛ نوسان نرخ ارز وافزایش قیمت نهاده ها اختالالتی در بازار داخل و صادرات ایجاد کرده است

به سبب نبود بازار و مشتری در  تولید ماهیان گرم آبیداد: با توجه به آنکه بخشی از  مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی ادامه

 .استخرها باقی مانده است، آمار دقیقی از میزان تولید سال گذشته نداریم

خشکسالی  و وی با اشاره به اینکه افق روشنی برای تولید ماهی در سال جدید پیش رو نیست، بیان کرد: با توجه به بحران منابع آبی

های اخیر، مسئوالن سازمان آب به تولیدکنندگان استان خوزستان دستور عدم آبگیری را دادند که این امر تولیدکنندگان را در 

 .وضعیت بالتکلیفی قرار داده است

https://www.yjc.ir/fa/news/6516862/%D9%86%D8% 
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 شکر
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۱۵شنبه , 

 هزارتن برنج و شکر برای رمضان ٦۰عرضه 

 .مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران جزئیات تنظیم بازار کاالهای اساسی ماه مبارک رمضان را تشریح کرد

انجام شده برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان اظهارداشت: با هماهنگی یزدان سیف در نشستی خبری با اشاره به هماهنگی های  

انجمن های صنفی مربوطه از جمله انجمن روغن نباتی، انجمن شکر، انجمن ماکارونی، انجمن فروشگاه های زنجیره ای و انجمن برنج 

 .تالش کردیم بازار کم تنش و بی تنشی را در ماه مبارک رمضان داشته باشیم

هزارتن برنج را در فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف با قیمت های مشخص و مصوب  30ود: در این راستا حدود وی افز

 .توزیع خواهیم کرد

هزارتن  10هزارتن شکر به مناسبت این ایام توزیع می شود که  30مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: همچنین حدود 

 .هزارتن از طریق صنوف برای مصارف شیرینی و شکالت خواهد بود 20ه بندی شده از طریق فروشگاه ها و آن به صورت بست

 20هزارتن روغن خام و روغن نباتی از طریق فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود ضمن اینکه حدود  10سیف افزود: حدود 

 .ه مصرف کنندگان عرضه می شوددرصد زیر نرخ بازار، ب 15الی  10هزارتن ماکارونی با قیمت 

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در حوزه گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ نیز تدابیری اندیشیده شده که در حوزه 

 .مسئولیت شرکت پشتیبانی امور دام است و این شرکت به موقع اطالع رسانی های الزم را انجام خواهد داد

تومان و برای مصرف 5200تحویل به فروشندگان و فروشگاه های زنجیره ای  1121برنج هندی سیف گفت: قیمت هرکیلوگرم 

تومان و برای مصرف کننده  2300درب انبار عمده فروشی  11تومان است، همچنین قیمت برنج هندی پی آر  5500کنندگان 

تومان و برای مصرف کنندگان  3۶00فروشندگان به گفته وی قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی هومالی تحویل به .تومان است 2۶00

 .تومان است 3900

درصد تخفیف عرضه می شود ضمن اینکه عرضه  10معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: طبق توافقات انجام شده روغن نباتی نیز با 

 .شکر نیز با همین شرایط انجام خواهد شد

 .شود می آغاز عرضه مراکز در ت ماه اردیبهش 22وی گفت: توزیع این اقالم از شنبه آینده، 

http://iranecona.com/83485/%D8%B9%D8%B1%D8%B 
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 شیر و فرآورده اه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۰تاریخ: 

 نداردها در لبنیات سنتی صحت عرضه شیرهای برگشتی کارخانه

 .یک مقام مسئول گفت: استفاده از شیرهای برگشتی در لبنیات سنتی تحت هیچ شرایطی صحت ندارد

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علی رجبی رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران در گفت

ه صحت ندارد، اظهار کرد: با توجه ب لبنیات سنتی ها دربا تأکید بر اینکه استفاده از شیرهای برگشتی کارخانه ،خبرنگاران جوان

نده وایتکس و آنتی بیوتیک در لبنیات سنتی، ب اظهارات اخیر رئیس انجمن جامعه دامپزشکان مبنی بر استفاده از شیرهای برگشتی،

 .ها و بارمیکروبی باال در محصوالت سنتی صحت نداردگویم که تحت هیچ شرایطی استفاده از شیرهای برگشتی کارخانهقاطعانه می

را از وزارت بهداشت پیگیر شده، اما متأسفانه  لبنیات سنتی وی افزود: با وجود آنکه طی چند سال اخیر، اتحادیه موضوع ساماندهی

اندازی دفاتر خدمات سالمت به صورت منظم بازدید از به گفته رجبی، طی دو سال اخیر با راه.این امر تا کنون به جایی نرسیده است

یوع راتی مبنی بر شدر این صنف امکان تخلف وجود دارد و اظها لبنیات شناسنامه دارصنف لبنیات سنتی صورت گرفت و همانند 

 .ویروس تب مالت با استفاده از لبنیات سنتی صحت ندارد

ن موضوع، ای شدن ایرئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی، تصریح کرد: از رئیس جامعه دامپزشکان انتظار می رفت قبل از رسانه

 .کردمستندات الزم طی رصد و پایش از این صنوف را به اتحادیه ارائه می

https://www.yjc.ir/fa/news/6516816/%D8%B9%D8%B1% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۴تاریخ: 

 افزایش حجم خرید توافقی شیرخام، عاملی برای حمایت از دامدار

مسئول گفت: در صدد هستیم تا دولت حجم خرید توافقی شیرخام را به منظور جلوگیری از متضرر شدن دامداران، افزایش یک مقام 

، با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراحمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت.دهد

همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: با توجه به کاهش میزان خرید پیگیر این مسئله هستیم تا دولت حجم  خرید توافقی شیر خاماشاره به اینکه 

 .افزایش دهد خرید را به منظور جلوگیری از متضرر شدن دامداران

کنند، در حالیکه قیمت خریداری می دامداران تومان از 1۴00تا  1300وی افزود: هم اکنون صنایع لبنی هر کیلو شیر خام با نرخ 

 .تومان است 1۶19تمام شده این محصول 

مراه با ه یمت شیرخامقگفت: اگر مسئوالن تنظیم بازار اجازه افزایش  افزایش قیمت خرید شیر خاممقدسی با اشاره به ضرورت 

 .لبنیات را در سال جدید ندهد، مطمئنا این صنعت نابود خواهد شد

میلیارد تومان فاز سوم مشوق صادراتی به کارخانه های لبنی پرداخت شده است،  7۶رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه 

 .ارخانه های لبنی پرداخت شدبه ک 95تصریح کرد: هفته گذشته فاز سوم مشوق صادراتی مربوط به سال 

و قیمت شیر در سال گذشته داشت که  صادرات محصوالت لبنیبه گفته وی؛ پرداخت مشوق صادراتی تاثیر بسزایی در رونق 

 . انتظار می رود این امر استمرار یابد

دامی و نوسان نرخ ارز موجب شده مقدسی با انتقاد از نوسان شدید نرخ نهاده های دامی یادآور شد: افزایش نرخ جهانی نهاده های 

 .درصد افزایش یابد 27نسبت به مدت مشابه سال قبل  کنجاله سویا و ذرتکه قیمت نهاده هایی همچون 

https://www.yjc.ir/fa/news/6517766/%D8%A7%D9%81% 
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 وارداتصاردات و 
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یی  صناعی غذا
 فارس - ۹۷/۰۲/۰۹ : تاریخ

خونی و پوکی استخوان نتیجه گوارشی، کم رویه جوش شیرین در نان لواش / بیماریهشدار نسبت به مصرف بی

 جوش شیرین

هزار تن خمیر مایه برای تولید نان مصرفی کشور استفاده شود، در صورتی که  ۴0دبیر سندیکای خمیرمایه ایران گفت: ساالنه باید  

  .زای جبران ناپذیری در پی داردشود که عوارض بیماریهزار تن است و مابقی از جوش شیرین استفاده می 20این رقم 

، مجید پارسایی در نشستی خبری به ضرورت استفاده از خمیر مایه به عنوان مکمل و خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

شود بهبود دهنده تولید نان در کشور اشاره کرد و گفت: نان به عنوان یکی از غذاهای اصلی در سبد سفره مردم در کشور استفاده می

شویم که این ماده تاثیر بسیار کشور اول مصرف کننده نان محسوب می 5کیلوگرم است که جزء  170در ایران  و سرانه مصرف نان

 .های پایین جامعه داردمهمی در امنیت غذایی و سالمت تغذیه جامعه به ویژه اقشار کم درآمد و دهک

 هاست، تصریح کرد: عوامل متعددی در کیفیتین اولویتوی با اشاره به اینکه نظارت بر کیفیت و فرآوری صحیح نان به عنوان مهمتر

نان تاثیر دارند که کیفیت آدر، تجهیزات پخت و فرآوری صحیح خمیر از جمله آنهاست، اما متاسفانه در مقابل استفاده از برخی مواد 

 .شودزا شدن نان میکیفیت و حتی بیماریمانند جوش شیرین، جوهر قند، نمک زیاد سبب بی

د نان به های کشور در فرآیند تولیدیکای خمیرمایه ایران به این نکته اشاره کرد که متاسفانه در بخش قابل توجهی از نانواییدبیرسن

شود که نه تنها مواد مغذی کنند که نوعی تقلب در پخت نان محسوب میجای استفاده از خمیر مایه از جوش شیرین استفاده می

های متابولیک از جمله امراض گوارشی، کمبود آهن، پوکی طوالنی مدت منجر به بروز برخی بیماری شود، بلکه درنان جذب بدن نمی

 .شوداستخوان و فشار خون می

شود و یکی از دالیل پارسایی همچنین خاطرنشان کرد: استفاده از جوش شیرین باعث زردی، خشکی و کهنه شدن سریع نان می

تر آنجاست که کشورهای جالب .ن محصول ارزشمند در کشور استفاده از جوش شیرین استاصلی ضایعات زیاد نان و هدر رفت ای

کنند، تا جایی همجوار ما از جمله عراق و ترکیه اطالعی از وجود جوش شیرین ندارند و به هیچ عنوان از آن در پخت نان استفاده نمی

هزار تن است و مابقی با  20هزار تن باشد، تنها  40جمعیت  که سرانه مصرف خمیر مایه در ایران به جای آنکه با توجه به حجم

 .جوش شیرین جایگزین شده است

پردازند. حتی کشوری مانند وی افزود: درحالی که در کشورهای همجوار دولت این کشورها برای استفاده از خمیر مایه یارانه می

 .کنندن را از طریق واردات تامین میسوریه که در حال جنگ است و کارخانه تولید خمیر مایه ندارند، آ

 کند، در حالیها از خمیر مایه گفت: برخی دلیل اصلی آن را قیمت باال عنوان میوی همچنین در مورد علت استفاده نکردن نانوایی

های رد که در پخت نانتوان این ادعا را رد کرد. با توجه به میزان مورد نیاز مصرف خمیر مایه در هر کیلوگرم آکه با محاسبه ساده می

ریال و در نان  85ریال در نان تافتون  170گرم باید استفاده شود که هزینه تمام شده آن در یک قرص نان سنگک و بربری  5سنتی 

 .ریال است. و باید ریشه استفاده از جوش شیرین در نان سنتی کشور را در جای دیگری جستجو کرد ۴2لواش حدود 

ه ایران بزرگترین دلیل استفاده از جوش شیرین را سرعت به عمل آوری خمیر و تهیه فوری نان عنوان کرد و دبیرسندیکای خمیرمای

ها به راحتی قابل حل است، اما متاسفانه از آنجایی که نان لواش به عنوان نان این مشکل با استفاده از یک تغار دوم در نانوایی :افزود
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شود، اما باید پرسید چگونه یک نان استفاده از جوش شیرین سبب انسجام و پخت سریع میمسطح در کشور ما مشتری زیادی دارد، 

 .تواند نان با کیفیت باشدثانیه در تنور نان می 8الی  1در عرض 

نتیجه بیسازی آرد با آهن ویتامین دی اگر با استفاده از جوش شیرین همراه شود، پارسایی به این نکته اشاره کرد و حتی طرح غنی

 .خواهد ماند و برای جذب این مواد مغذی هنگام تخمیر باید حتما از خمیر مایه استفاده شود

های صنعتی و یا نان سنگک چنین مشکالتی همچنین احتشام به عنوان عضو هیأت مدیره سندیکای خمیر مایه ایران گفت: در نان

آوری کنند. درحالی که اگر دولت خواهند به سرعت آن را به عملکه میوجود ندارد، اما بیشترین مسئله مربوط به نان لواش است 

های ها و استفاده از خمیرمایه اختصاص دهد، بخش زیادی از بار بیماریمیلیارد تومان برای یارانه نانوایی 200تا  150ساالنه رقمی بین 

هایی مانند اصفهان، خراسان رضوی، که داریم استانطبق آمارهایی  وی گفت:.یابدگوارشی، کم خونی و پوکی استخوان کاهش می

 .کنندآذربایجان شرقی و تهران از خمیرمایه بیشتر استفاده می

https://www.farsnews.com/news/13970209000718/%D9% 
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 صنایع غذایی 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 قنادان، مقهور رکود بازار/ بررسی دالیل کسادیِ کسب و کارِ شیرینی فروشان

 .کند و گویی توان مقابله با کساد حاکم بر بازار را نداردصنف قنادی از نمونه صنوفی است که شرایط متفاوتی را تجربه می

بازار شیرینی در ایران در سال های دور گذشته  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 و یفیت شیرینی های ایرانیز دالیل اصلی این رونق به کاز رونق خاصی برخوردار بوده است که به تعبیر برخی قنادان، یکی ا

 .همچنین ذائقه ایرانیان و تمایل باالی آنها به استفاده از شیرینی باز می گردد

با اشاره به  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار یونس زمانی، یکی از فعاالن این عرصه ) قنادی ( در غرب استان تهران در گفت

کیفیت باالی شیرینی های ایرانی و شهرت خاص آن در جهان، اظهار کرد: این صنف از دیرباز از رونق خاصی برخوردار بوده و چه در 

 امعه مصرفبخش سنتی و چه در ارتباط با شیرین هایی که بصورت امروزی و صنعتی عرضه می شوند، از اِقبال خاصی در میان ج

وی افزود: از حِیثِ درآمدی و سود آوری نیز این شغل در شرایط مناسب و مساعدی قرار داشته و در .کننده برخوردار بوده است

مقایسه با بسیاری از صنوف و مشاغل دیگر همواره از سود قابل توجهی برخوردار بوده است که یکی از دالیل این امر را می توان در 

 .امکان فروش و عرضه خشکبار جستجو کرد تنوع این شغل و

یرا برای گردد، زاین قَنادِ فعال در غرب استان تهران بیان کرد: یکی دیگر از محاسن این شغل به ظرفیت اشتغالزایی باالی آن باز می

اولیه  اهی به موادتکمیل شدن چرخه کامل توزیع شیرینی ، بسیاری از حوزه های دیگر نیز مشغول به فعالیت هستند و با نیم نگ

مشهود   گردد، به روشنی این موضوعمورد نیاز تولید شیرینی تا جعبه و کارتن هایی که برای چینش شیرینی ها مورد استفاده قرار می

ه و تَر مشغول ب تولید شیرینی خشکزمانی تصریح کرد: در کارگاه قنادی نیز عموما تعداد باالیی از کارگران برای .خواهد شد

ت هستند و تمامی مولفه های مذکور موید این واقعیت است که در صورت حمایت و پشتیبانی هر چه بیشتر از این صنف می فعالی

 .توان در حوزه اشتغالزایی نیز از ظرفیت های بالقوه اشتغالزاییِ آن ، بیش از پیش بهره مند شد

رونق صنف قنادی را نیز تحت الشعاع قرار داده و دیگر مانند سابق  وی افزود: با همه این اوصاف در سالیان اخیر رکود حاکم بر بازار،

این قناد فعال در غرب استان تهران گفت: در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش می یابد، .شاهد فروش و عرضه شیرینی نیستیم

ده، ن برخی از اقشار جامعه مبدل شخرید شیرینی نیز از اولویت خارج می شود و اگر نگوییم شیرینی به محصولی تشریفاتی در میا

 .بنابراین خرید آن به اولویتی دست چندم، تبدیل شده است

زمانی گفت: در سالیان نه چندان دور گذشته که رفت و آمدهای خانوادگی و فامیلی بیشتر بود، بالتبع خرید شیرینی نیز به میزان 

خرید شیرینی نیز به میزان قابل توجهی از سوی عموم مردم کاهش پیدا  فزاینده ای مرسوم بود اما امروزه با کاهش دیدو بازدیدها،

 .کرده است

 کندوقتی تبلیغات منفی، بازار قنادان را تضعیف می

ق ، با اشاره به عمیصنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار حسین مُرُوَت، یکی دیگر از قنادان فعال در غرب استان تهران در گفت

تر شدن رکود حاکم بر این صنف در طول سالیان اخیر و بخصوص سه تا چهار سال گذشته اظهار کرد: متاسفانه هجمه تبلیغاتی و 

 .تسنگینی که در ارتباط با مصرف شیرینی در جامعه گسترش پیدا کرده، به شدت کسب و کار قنادان را نیز تضعیف کرده اس

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اردیبهشت  دوماهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

وی افزود: بدون تردید، اِفراط در استفاده از هر خوراکی با مضرات خاصی همراه است و به تبع شیرینی نیز از این قاعده مستثنی 

نیست، اما عجیب است که در سالیان اخیر بصورت بسیار عمیق و گسترده ای استفاده از شیرینی در میان عموم مردم منع شده که 

 .ه های اجتماعی و نفوذ فضای مجازی همچون تلگرام و... در میان خانواده ها تاثیرگذار بوده استدر این ارتباط گسترش شبک

همچون شیرینی جات و بیسکویت های متنوع نیز مزید بر  افزایش تولیدات صنعتی :این قناد فعال در غرب استان تهران گفت

بانزد خاص و عام بود کمرنگ و تضعیف شود و بالتبع بازخورد علت شده تا بصورت شدیدی کسب و کار این صنف که زمانی رونق آن ز

آن در کاهش میزان تولید و تعدیل نیروهای فعال در کارگاه های قنادی غیرقابل انکار است و نباید این واقعیت را از نظر دور داشت 

 .ی، شکر و...نیز تضعیف خواهند شدکه با اُفتِ رونق کسب و کار این صنف، بسیاری از حوزه های دیگر همچون تولید آرد شیرین

متاسفانه با وجود رکود ملموسی که در بازار حاکم است و عام و  :مروت در ادامه با انتقاد از شیوه مالیات سِتانی از قنادان تاکید کرد

ر نان باز صنف مذکور هستیم و گویا تصور برخی همچ اخذ مالیات های سنگین خاص نسبت به آن مطلع هستند، همچنان شاهد

 .این مبنا استوار است که قنادان همچون گذشته از فعالیت در این صنف سود بسیاری کسب می کنند

وی در خاتمه یادآور شد: انتظار می رود شیوه مالیات ستانی از صنوف، همسان با واقعیت های اقتصادی جامعه پیش رود ، در غیر 

دهای فعال در این بخش چاره ای جز تعطیلی نخواهند داشت و این برای این صورت در آینده ای نه چندان دور بسیاری از واح

 .وضعیتِ فِعلی اشتغال در کشور، مناسب و شایسته نخواهد بود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶51۶225/%D9%82%D9%8۶% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۹یک شنبه 

یمی از نان کشور همچنان با جوش شیرین تولید می شود/ مصر بازار خمیر مایه ایران در سوریه را به دست ن

 .گرفت

شور ک نان از نیمی متاسفانه  استفاده از جوش شیرین عدم بر مبنی سالمت عالی شورای مصوبه رغم به –اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 .با جوش شیرین تولید می شود

 مطلب اعالم ضمن  ، مجید پارسایی دبیر سندیکای تولیدکنندگان خمیرمایه«فود پرس»به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اقتصاد غذا 

خبری گفت: خمیر مایه به عنوان یکی از چهار رکن اصلی تولید نان سالم در کشور می تواند نقش مهمی در بهبود  نشستی در فوق

 .کیفیت نان و سالمت جامعه داشته باشد

وی با بیان اینکه ساالنه هشت میلیون آرد در کشور به نان تبدیل می شود خاطرنشان کرد: طبق بررسی های انجام شده میزان مورد 

 .گرم است 10ز خمیر مایه برای هر کیلو گرم آرد در پخت نانهای سنتی پنج گرم و برای نان های فانتزی نیا

 تفادهاس شده تمام هزینه  وی افزود: متاسفانه برخی نانوانها دلیل عدم استفاده از خمیر مایه را قیمت آنعنوان می کنند در حالی که

 .ریال است ۴2ریال و د رنان لواش حدود  85ریال، در نان تافتون  170متر از خمیرمایه در یک قرص نان سنگگ و بربری ک از

غنی سازی آرد در کشور  :وی استفاده از خمیر مایه را پیش نیاز استفاده ازسبوس و غنی سازی آردهای نانوایی عنوان کرد و گفت

ب آن فرهم باشد که این مهم تنها با استفاده از زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که این امالح در دسترس بوده و قابلیت جذ

 .خمیر مایه امکان پذیر است

هزار تن به کشورهای آسیای میانه،  12هزار تن اعالم کرد و گفت: از این میزان  32را حدود  9۶وی میزان تولید خمیرمایه در سال 

 .عراق، سوریه، پاکستان،امارات، لبنان، سنگال و غنا صادر شده است

زود: متاسفانه برخی تحوالت در منطقه به ویژه تسهیالت تجاری ارائه شده در اتحادیه عرب باعث شده بازار خمیر مایه ایران در وی اف

 .گیرند دست به  ها مصری  سوریه را

.aspx?Id=fbechttp://www.foodpress.ir/Post145b54274336823d4607d 
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 گل و گیااهن صنعتی
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 درصدی قیمت گل در بازار ۳۰تا  ۲۰کاهش 

 .درصد کاهش یافته است 30تا  20رئیس اتحادیه گل و گیاه گفت: با توجه به فراوانی گل در بازار، قیمت نسبت به ایام نوروز 

، با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراکبر شاهرخی رئیس اتحادیه گل و گیاه در گفت

 30تا  20اظهار کرد: با توجه به فراوانی گل در بازار، قیمت نسبت به ایام نوروز  بازار گل در ماه شعبان اشاره به آخرین وضعیت

 .درصد کاهش یافته است

 .دیگر عواملی است که بر کاهش قیمت گل در بازار دامن می زند به گفته وی؛ رکود و نبود تقاضا از

درصدی قیمت لوازم گل فروشی نظیر اسفنج، روبان و کاغذ  50تا  30شاهرخی ادامه داد: باوجود آنکه نوسان نرخ ارز منجر به گرانی 

 .در بازار روبه کاهش است قیمت گلشد اما 

و  10تا  ۶هزار، میخک دسته ای  3هزار، مریم  20 هزار،لیلیوم 8 تزئین با  ه یکرئیس اتحادیه گل و گیاه نرخ هر شاخه رز درج

 .هزارتومان اعالم کرد 250قیمت ماشین عروس با دسته گل 

روز تا ماه مبارک رمضان زمان باقی است، اما به  25را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه کمتر از  بازار گل در ایام شعبان وی

 .برگزاری مراسم جشن و عروسی امکان پیش بینی بازار گل وجود نداردسبب کاهش 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶51۶۶98/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 وضعیت مبارزه با آفت سن در مزارع گندمآخرین 

هزار هکتار در مرحله  5۶8هزار هکتار سطح کل مبارزه با سن در مزارع گندم و جو بوده که  ۶05یک مقام مسئول گفت: طبق آمار 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارسعید معین، مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات در گفت.سن مادر است

هزار  ۶05اظهار کرد: براساس آخرین آمارها  آفت سن در مزارع گندمبا اشاره به آخرین وضعیت مبارزه با  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .هزار هکتار در مرحله سن مادر است 5۶8هکتار سطح کل مبارزه با سن در مزارع گندم و جو بوده که 

ادامه دارد، افزود: همچنین در مرحله پوره سطح مبارزه با آفت  مزارع گندم و جووی با اشاره به اینکه مبارزه با آفت سن مادر در 

 .هزارهکتار در مناطق گرمسیری استان فارس، جیرفت و هرمزگان در حال انجام است 37در 

تا کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل  97-9۶معین ادامه داد: با توجه به شرایط دمای امسال ، زمان مبارزه با آفات در سال زراعی 

 .و مناسب علیه آفات مشکل خاصی رخ ندهدروز جلوتر است که بدین منظور تالش کردیم تا با عملیات به موقع  20

درصدی بارش نسبت به وضعیت نرمال  ۴5مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات ادامه داد: با توجه به کاهش 

ن درصدد سال اخیر بی سابقه است؛ بنابرای 50تا پایان فروردین و پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر آنکه گرمای امسال در 

 .کاهش یابد میزان سن زدگیهستیم که آفات در مرحله سن مادر را کنترل کنیم تا 

https://www.yjc.ir/fa/news/6516731/%D8%A2%D8%A 
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 گندم  
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 اما و اگرهای عرضه گندم در بورس کاال

رود با اصالح نظام خرید از کشاورزان ، انتظار میمبا توجه به گالیه گندمکاران از تاخیر همه ساله دولت در پرداخت مطالبات در طرح 

از سال گذشته عرضه گندم به روش سیاست  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزیصنعت،تجارت و  به گزارش خبرنگار.حمایت شود

 .یافت خواهد  مطرح شد که بنا بر گفته مسئوالن این امر در سال زراعی جدید استمرار قیمت تضمینی در بورس کاال

 هک رود می  ساله از تاخیر در پرداخت مطالبات خود در طرح خرید تضمینی گالیه مند هستند، انتظاردر شرایطی که کشاورزان هر 

 .حمایت شود تا آنها به امر کشت و کار دلگرم شوند کشاورزان از کارآمد شیوه به تضمینی خرید نظام اصالح با

فقان و مخالفانی همراه است، به طوریکه موافقان این طرح در بورس کاال با موا محصول استراتژیک البته ناگفته نماند که عرضه این

گویند هدف اصلی عمل به تعهدات و قیمت تضمینی و عرضه در بورس کاال را به نفع گندمکاران می دانند و در مقابل مخالفان می

 .حمایت از کشاورزان است و تفاوتی در نحوه خرید وجود ندارد

در بورس کاال را راه حل مناسبی برای شفافیت قیمت و کاهش نگرانی  ینی عرضه گندمقیمت تضمبا وجود آنکه موافقان طرح 

دانند اما مخالفان نظر دیگری دارند و معتقدند از آن جا که اکثر کشاورزان خرده مالک هستند، نبود زیرساخت های کشاورزان می

 .شندهای الزم موجب می شود آنها بهره چندانی از این بازار مدرن نداشته با

با همه این تفاسیر از مسئوالن دولتی انتظار می رود که به قانون خرید تضمینی گندم عمل کنند، چرا که مابه التفاوت هر آنچه در 

بورس کاال به فروش می رسد با قیمت تضمینی باید توسط دولت پرداخت شود؛ بنابراین در صورت ثبات نرخ خرید تضمینی گندم، 

 .ال نمی تواند دردی از گندمکاران دوا کندعرضه محصول در بورس کا

در پاسخ به این سوال که   صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با

د: هم اکنون عمل کرد دولت نسبت به قانون خرید تضمینی مورد عرضه گندم در بورس کاال به نفع کشاورز است یا خیر، اظهار کر

 .مالک عمل قرار می گیرد قیمت خرید تضمینیسوال واقع است، چراکه در بورس کاال، 

رداخت توسط دولت پ قیمت خرید تضمینی گندم وی افزود: با توجه به آنکه مابه التفاوت هر آنچه در بورس کاال به فروش رفته با

توسط دولت و عرضه در بورس کاال تفاوتی برای کشاورز ندارد و تنها به سبب افزایش هزینه های  خرید گندمبراین می شود؛بنا

 .تولید، اعالم نرخ خرید تضمینی بر مبنای تورم و اجرای قانون خرید تضمینی مالک عمل واقع است

مشمول قانون خرید تضمینی باید برحسب تورم افزایش یابد،  نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اسدی ادامه داد: همه ساله

چراکه این امر حق قانونی کشاورز است که بی توجهی به آن می تواند دلسردی کشاورزان نسبت به امر کشت را به همراه داشته 

بیان کرد: با وجود آنکه  97-9۶درسال زراعی  ثبات نرخ خرید تضمینی گندمعضو شورای مرکزی خانه کشاورز با انتقاد از .باشد

دولت برای حمایت از خودروهای داخلی، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را باال می برد؛ جای سوال است که به چه دلیل قانون 

تومان را ندارد؟. این  1300کند و سخنگوی دولت اعالم می کند که توان افزایش خرید گندم باالی نرخ خرید تضمینی را نقض می

 .و شعار حمایت از تولید داخل مغایرت دارد اقتصاد مقاومتی ا سیاستامر ب

 قیمت عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال عاملی برای شفافیت
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اظهار کرد:  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد شفیع، ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار

و دالل بازی ایده آل  در بورس کاال به سبب شفافیت قیمت و جلوگیری از واسطه عرضه محصوالت کشاورزیبا وجود آنکه هدف 

 .است، اما این امر مستلزم ایجاد زیرساخت ها و امکانات الزم است تا نگرانی تولیدکنندگان به حداقل خود برسد

درصد کشاورزان خرده مالک هستند؛ بنابراین الزمه عرضه محصوالت کشاورزی از جمله گندم  80تا  70به گفته وی؛ از آن جا که 

نگ اتحادیه و تشکل ها است تا با ورود دالالن کشاورزان مجبور نشوند محصوالت کشاورزی را زیر قیمت به در بورس کاال نقش پرر

به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی؛ در صورت ایجاد زیرساخت های .بفروشند و درنهایت سودهای هنگفت به جیب دالالن برود

  .فع کشاورزان تمام شودمی تواند به ن عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال الزم،

 ثبات نرخ خرید تضمینی گندم به نفع کشاورزان نیست

اظهار کرد: با گذشت هفت ماه از شروع  صنعت،تجارت و کشاورزی عنایت اهلل بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار

اعالم نشد و همچنان گندم های تولیدی با نرخ نامعلومی از کشاورزان تحویل گرفته  نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی جدید،

 .می شود

 .منجر به تحمیل هزینه های سربار به کشاورزان می شود تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم،به گفته وی؛ 

ر به نفع کشاورزان نیست و این ام ثبات نرخ خرید تضمینی گندم م نرخ وبیابانی ادامه داد: پس از گذشت هفت ماه، تاخیر در اعال

می تواند مزایایی  عرضه گندم در بورس کاالقائم مقام خانه کشاورز در پاسخ به این سوال که .ضربه مهلکی به تولید وارد می کند

رزی در بورس کاال بتواند راهگشای مشکالت برای کشاورزان داشته باشد، بیان کرد: بنده اعتقاد ندارم که عرضه محصوالت کشاو

 .کشاورزان باشد، چراکه در سال های اخیر تجربه خوبی از عرضه محصوالت کشاورزی نظیر جو و ذرت در بورس کاال نداریم

https://www.yjc.ir/fa/news/6517222/%D8%A7%D9%85%D8% 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۳تاریخ: 

 ۹۷درصدی تولید گندم کشور در سال زراعی  ۱۰رشد 

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران گفت: با وجود کاهش میزان بارندگی نسبت به مدت مشابه سال قبل، میزان تولید گندم به 

 .درصدی تولید خواهد شد 10تا  8سبب پراکنش بارش منجر به افزایش 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت

های سیستان و اظهار کرد: هم اکنون در مناطق گرمسیری استان برداشت گندم،با اشاره به آخرین وضعیت  ،خبرنگاران جوان

 .ان و جنوب خوزستان برداشت گندم در حال انجام استبلوچستان، بوشهر، هرمزگ

 .تومان به کشاورزان پرداخت شده است 1300درصد مطالبات حاصل از خرید گندم با نرخ  50به گفته وی، 

 .های فارس،گلستان و خوزستان آغاز خواهد شدایمانی ادامه داد: اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد پیک خرید گندم در استان

تومانی خرید تضمینی گندم، بیان کرد: بنابر قانون خرید تضمینی، همه  1300رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با انتقاد از نرخ 

بر مبنای تورم باید افزایش یابد درحالیکه تصمیم اخیر دولت مبنی بر ثبات نرخ خرید تضمینی  نرخ خرید تضمینی گندمساله 

 .شودورم از جیب کشاورز پرداخت میگندم به معنای آن است که ت

های تولید و ثبات نرخ خرید تضمینی گندم به معنای پرداخت یارانه توسط کاشاورزان به درصدی هزینه 20به گفته وی، افزایش 

 ورمت حسب بر گندم تضمینی خرید نرخ اعالم بر مبنی کشاورزی جهاد وزیر مکرر هایپیگیری وجود با ایمانی ادامه داد: .دولت است

 1300 باالی نرخ با گندم خرید پرداخت توان دولت که کرد اعالم صراحتا خبرنگاران جمع در پیش چندی دولت سخنگوی اما ،

تومان را ندارد که این امر اجحاف آشکار در حق کشاورزان است و به سبب تضعیف بنیه مالی کشاورز، واردات را به همراه خواهد 

برخی افراد اظهاراتی مبنی بر پایین بودن نرخ گندم خارجی نسبت به داخلی دارند، اما در شرایط ثبات به گفته وی، اگرچه .داشت

 .توان گفت که قیمت گندم خارجی باالتر استنرخ خرید تضمینی می

و  ترا ناشی از تصمیمات نادرست مسئوالن دولتی دانس واردات محصوالت کشاورزیرئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران رشد 

افزود: حمایت از کاالی ایرانی تنها خودرو و لوازم خانگی نیست، بلکه محصوالت کشاورزی به سبب نیاز روزانه مردم را نیز شامل 

های الزم از تولیدکنندگان صورت گیرد تا حمایت از کاالی داخل رود جهت تأمین امنیت غذایی حمایتشود؛ بنابراین انتظار میمی

بینی کرد و گفت: با توجه به کاهش میزان بارندگی نسبت وی تولید گندم در سال زراعی جدید را پیش.قی نماندتنها در حد شعار با

ال شود که میزان تولید در مقایسه با سبینی میبه مدت مشابه سال قبل، پراکنش بارندگی از وضعیت مساعدی برخوردار بوده و پیش

 .درصد افزایش یابد 10تا  8زراعی گذشته 

https://www.yjc.ir/fa/news/6517163/%D8%B1%D8% 
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 گندم  
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۱۵شنبه , 

 هزار تن گندم از کشاورزان ۹۲۸خرید تضمینی 

 30هزار تن روغن خام و  10هزار تن شکر،  30بازار ماه مبارک رمضان مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: برای تنظیم 

 .شودای عرضه میهای زنجیرههزار تن برنج از طریق فروشگاه

در حوزه تولید و بازرگانی  9۶در سال  :یزدان سیف صبح امروز در نشست خبری در محل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت

سال  122میلیون تن شکر را در کشور تولید کردیم که به طوری که در طول  2رقم خورد، قریب به  محصوالت کشاورزی سال خوبی

 .سابقه عمر صنعت قند و شکر سابقه نداشته است و امروز نیز به سمت تولید و خودکفایی این محصول در حرکت هستیم

هزار تن گندم یا معادلش را به  5۴3ایم ،خاطرنشان کرد: تهسال خوبی داش 9۶وی با اشاره به اینکه در حوزه تولید گندم نیز در سال 

هزار تن مشتقات آرد بوده است  190هزار تن صادرات گندم و  58هزار تن آن صادرات آرد،  3۴0ایم که خارج از کشور صادر کرده

 .هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است ۴0که در این حوزه 

هزار تن گندم از کشاورزان تحویل  928اردیبهشت  1۴خرید تضمینی گندم در سال جدید هم گفت: تا سیف همچنین در مورد 

 .هزار تن تحویل گرفته شده بود ۶۶3در همین زمان  9۶ایم که سال گرفته

خوزستان،  ر،بوشه های ایالم،گرمسیر یعنی استان هایاستان از را گندم تضمینی خرید مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران 

هزار تن  700سیستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد دانست و افزود: استان خوزستان با نزدیک به 

 .تحویل گندم به مراکز بخش کشاورزی عمال بیشتری حجم تولید و تحویل تولید گندم را بر دوش کشیده است

ت شده بندی ثبشود که اطالعاتشان در سامانه پهنهال خرید گندم صرفا از کشاورزانی انجام میوی به این نکته هم اشاره کرد که امس

 .و کشاورزانی که اطالعاتشان مشکل داشته باشد، عمال امکان انتقال وجه برای آنها فراهم نیست

بندی ثبت شده که تا پس نه پهنههزار تن گندم در ساما 570هزار تن گندم تحویل گرفته شده اطالعات  928سیف گفت: از مجموع 

 .شودمیلیارد تومان به کشاورزان پرداخت می 375درصد از این میزان معادل رقمی حدود  50فردا 

های صنفی و صنایع برای تثبیت بازار با هماهنگی انجمن :وی در مورد توزیع اقالم مربوط به تنظیم بازار ماه مبارک رمضان هم گفت

 .تنشی را داشته باشیمایم که بازار کم تنش و بیاتی، شکر و ماکارونی تالش کردهکشور اعم از روغن نب

شود که قیمت هر کیلوگرم برنج های کارگری توزیع میتعاونی و هایزنجیره هایفروشگاه طریق از برنج تن هزار  30وی اضافه کرد: 

تومان در هر  5500تومان و برای مصرف کنندگان  5200هندی به صورت عمده برای تحویل به فروشندگان هر کیلوگرم  1121

تومان و برای مصرف  2300فروشی درب انبار عمده PR11 کیلوگرم خواهد بود. همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج درجه دو هندی

ان و برای توم 3۶00تومان در هر کیلوگرم خواهد بود. برنج تایلندی شمالی هم تحویل به فروشندگان هر کیلوگرم  2۶00کننده 

 .تومان خواهد بود 3900مصرف کننده هر کیلوگرم 

هزار تن برای صنایع از  20ای خبر داد و گفت: شکر هم نباتی توزیعی در فروشگاه زنجیرهدرصدی برای روغن 10سیف از تخفیف 

ای برای های زنجیرهفروشگاهبندی از طریق هزار تن به صورت بسته 10ای توزیع خواهد شد و شکالت به صورت فله جمله شیرینی،

 .شودمصرف کنندگان توزیع می

http://iranecona.com/83500/%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 گوهج فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 کمبود دام دلیل اصلی گرانی گوشت داخلی

 .رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: با توجه به روند خروج دام از کشور، قیمت گوشت داخلی به سبب کمبود رو به افزایش است

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت

مورد تأیید ما نیست، اظهار کرد: با توجه به روند خروج دام از کشور،  قیمت گوشت داخلیبا بیان اینکه افزایش روز افزون  ،جوان

 .قیمت گوشت داخلی به سبب کمبود رو به افزایش است

در داخل و قول  کمبود داموی با تأکید بر توقف صدور مجوز دام در کشور، افزود: با وجود هشدارهای الزم به مسئوالن مبنی بر 

کنون اتفاق خاصی نیفتاده است و از مردم تقاضا داریم به سبب فشار باال بر گوشت داخلی و کیفیت رسیدگی آنها به این وضعیت، تا

 .باالی گوشت وارداتی به این سمت گرایش پیدا کنند تا چالش کنونی به پایان برسد

ده در د تا تنش به وجود آمگرایش پیدا کنن های داخلیگوشت به گفته ملکی، نگاه مسئوالن امر بر آن است تا مردم به استفاده از

هزار و  ۴۴تا  43رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نرخ هر کیلو شقه بدون دنبه برای مغازه دار را .بازار گوشت داخل به پایان برسد

 .هزار تومان اعالم کرد ۴9تا  ۴8مصرف کنندگان 

 .در بازار استمرار خواهد یافت گوشت داخلیقیمت وی تصریح کرد: اگر صدور مجوز دام از کشور متوقف نشود؛ روند افزایش 

این گزارش می افزاید: با وجود آنکه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی معتقد است که صادرات و کمبود دام در میادین علت اصلی 

ست که افزایش قیمت گوشت در داخل به شمار می رود اما مدیرعامل اتحادیه دامداران نظر دیگری دارد و می گوید چند ماهی ا

وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار داخل ، صادرات دام زنده را ممنوع اعالم کرده و تنها ممکن است صادرات غیر رسمی صورت 

همچنین رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده با رد این موضوع که افزایش قیمت گوشت در خرده فروشی ها ارتباطی به .گیرد

کیلو که در بازار داخل مشتری ندارد و روی دست پرواربندها  ۴0تا  38فت: با توجه به آنکه دام های با وزن صادرات دام زنده ندارد، گ

باقی مانده به بازارهای هدف صادر می شود و از طرفی در مقابل صادرات دام واردات گوشت صورت می پذیرد؛ بنابراین نوسان قیمت 

 .نیست گوشت ناشی از صادرات دام زنده شایعه ای بیش

https://www.yjc.ir/fa/news/۶513208/%DA%A9%D9%85%D8%A 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۴تاریخ: 

 هزارتومان ۲۰یابد/ نرخ هر کیلو بره شیری قیمت گوشت در بازار کاهش می

 .یک مقام مسئول گفت: با توجه به عرضه زایش های پاییزه و بهار به بازار و افزایش واردات، قیمت گوشت در بازار کاهش خواهد یافت

گروه اقتصادی باشگاه  تجارت و کشاورزیصنعت، وگو با خبرنگارمنصور پوریان، رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفت

در خرده فروشی ها اظهار کرد: قیمت گوشت در بخش عمده فروشی تغییری  افزایش قیمت گوشتبا انتقاد از  ،خبرنگاران جوان

 .ه های نهایی فروش با نوساناتی روبرو شده استنداشته است و تنها به سبب برخی عوامل واسطه گری و دالل بازی در حلق

افزایش پیدا کرده و تغییری در کشتار داخل ایجاد نشده، قیمت گوشت در خرده  واردات گوشت وی افزود: در شرایطی که میزان

     .فروشی ها با نوسان روز افزون همراه شده است

تن در روز خواهد  120تا  100اوراسیا خبر داد و گفت: این میزان تا پایان هفته به تن گوشت از استرالیا و  90پوریان از واردات روزانه 

 های زایش عرضه و پی در پی های خشکسالی به توجه با: کرد بیان وی .رسید که با این وجود دلیلی بر گران فروشی وجود ندارد

 های تگاهدس رسد می نظر به و یابد کاهش بازار در گوشت قیمت که شود می بینی پیش واردات میزان افزایش و بازار به بهار و پاییز

 .از گران فروشی برخی واحد ها جلوگیری کنند بیشتر نظارت با مسئول

 افزایش قیمت گوشترئیس شورای تامین کنندگان دام زنده ادامه داد: اگرچه اتحادیه گوشت گوسفندی، صادرات را مبنای اصلی 

 .در بازار داخل اعالم کرده است، اما باید گفت که رقم صادرات به حدی نبوده که در بازار داخل ایجاد تنش کرده باشد

هزار راس دام با وزن های باال که روی دست دامداران باقی مانده بود به بازارهای  20به گفته پوریان؛ بنابرآمار از ابتدای سال تا کنون 

هزار تومان اعالم کرد و افزود: براین اساس نرخ هر کیلو  15تا  1۴در دامداری را  نرخ هر کیلو دام زندهوی .هدف صادر شده است

 .هزار تومان است 20تا  19هزار تومان و بره شیری  17تا  1۶دام زنده در میادین با احتساب هزینه های حمل و نقل 

هزار  39هزار تومان و بره سبک را  35تا  3۴گین وزن در عمده فروشی رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده، نرخ هر کیلو الشه سن

تغییری نداشته است و کماکان هر کیلو گوشت  قیمت گوشت وارداتیپوریان تصریح کرد: با وجود نوسان نرخ ارز، .تومان اعالم کرد

    .هزار تومان عرضه می شود 29هزار تومان و اوراسیا  30استرالیا 

https://www.yjc.ir/fa/news/6519015/%D9%82%DB%8C%D9 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

 هزار تومان است ۹آخرین تحوالت قیمت مرغ در بازار/ نرخ واقعی باالی 

 .تومان اعالم کرد 300هزار و  8ها را مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار محمدعلی کمالی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت

 5در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ 200افزایش ، از باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان است 300هزار و  8و خرده فروشی  ۴50هزار و  7تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  100هزار و 

 رتاثی تحت مرغ قیمت مواقع برخی در  در بازار وجود ندارد، افزود: قیمت مرغوی با اشاره به اینکه دلیل مشخصی برای افزایش 

 رغم قیمت افزایش بر ها نهاده نرخ شدید نوسان و هفته اواخر در بار اعالم کاهش اساس براین که گیرد می قرار بازار کلی شرایط

در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: براساس آخرین آمار، میزان جوجه ریزی  قیمت مرغکمالی سروستانی .زند می دامن

 مکنم ها نهاده نرخ نوسان تنها و  میلیون قطعه بود که این امر نشان می دهد که به لحاظ تولید مشکلی نداریم 100فروردین باالی 

 .باشد گذار تاثیر مرغ قیمت افزایش در است

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با انتقاد از افزایش غیر واقعی نرخ نهاده ها در بازار بیان کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو 

درصدی مرغدار  15با احتساب سود  نرخ واقعی هر کیلو مرغ زندهوی .تومان است 185و ذرت هزار و  5۴0هزار و  2کنجاله سویا 

 .هزار تومان اعالم کرد 9و برای مصرف کننده را باالی  800هزار و  ۶

https://www.yjc.ir/fa/news/۶51۶152/%D8%A2%D8%AE%D8% 
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 گوشت مرغ 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۰اریخ: ت

 تومان رسید ۸۲۰۰اهش ناچیز نرخ مرغ در بازار/ قیمت به 

 .تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد 100رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت

تومان،  300هزار و  5در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  مرغ  تومانی نرخ 100کاهش  ، ازجوان

 200هزار و  8و خرده فروشی  550هزار و  7تومان، توزیع درب واحد های صنفی  ۴00هزار و  7مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 تومان 200 و هزار 8 مرغ قیمت با  و ران مرغ بدون کمر برابر 200هزار و  7 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی؛.تومان است

 .است

 1۶هزار و فیله مرغ  1۴هزار، سینه بدون کتف  13ه به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف باکری با اشار

 .هزار تومان است

هزار  8تا  100هزار و  8رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ادامه داد: نرخ هر کیلو مرغ بسته به روزهای عرضه و وضعیت عرضه و تقاضا از 

 .وسان استتومان در ن 500و 

هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به  9هزار تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها  ۶وی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده 

در آستانه ماه رمضان است که با  افزایش نرخ مرغ افزایش شدید نرخ نهاده های دامی و متضرر شدن مرغداران، اظهاراتی مبنی بر

 .مناسب شرکت پشتیبانی امور دام این امر اتفاق نخواهد افتادوجود ذخایر 

https://www.yjc.ir/fa/news/6517938/%DA%A9%D8%A7% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 تومان رسید ۸۱۵۰تومانی نرخ مرغ در بازار/ قیمت به  ۱۵۰کاهش 

 .تومانی نرخ مرغ از ابتدای هفته در بازار خبر داد 150رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  ارت و کشاورزیصنعت،تج وگو با خبرنگارمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت

هزار  5از ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ 150کاهش ، از جوان

 150 و هزار 8 فروشی خرده و ۴50 و هزار  7ن، توزیع درب واحد های صنفی توما 300هزار و  7تومان، مرغ آماده به طبخ  300و 

 150هزار و 8و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  150هزار و  7 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی؛.کرد اعالم تومان

هزار  1۴هزار، سینه بدون کتف  13یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف .تومان است

 .هزار تومان است 16 فیله مرغو 

 .تومان اعالم کرد 500هزار و  8تا  100هزار و  8بسته به روزهای عرضه و تقاضا از  نرخ هر کیلو مرغرئیس اتحادیه پرنده و ماهی 

 19هزار،شیر نیزه ای  1۶هزار،کپور ۴3دربازار خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو شیر جنوب  افزایش قیمت ماهیوی از 

 .هزار تومان است 27هزار و هامور جنوب  9هزار،آزاد دزفولی  18هزار،سفید پرورشی  22هزار،تیالپیا 

https://www.yjc.ir/fa/news/6520027/%DA%A9%D8%A 
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 گوشت مرغ

 ایران اکونا – ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۱۵شنبه , 

 هزار تومان رسید ۸قیمت مرغ به مرز 

هزا ر و  7هزار تومان رسید و  8بر اساس اعالم اتحادیه صنف پرنده و ماهی فروشان قیمت هر کیلوگرم مرغ در خرده فروشی به مرز 

 .تومان قیمت گذاری شد 950

 8( به مرز 97فرودین 15بر اساس اعالم اتحادیه صنف پرنده و ماهی فروشان قیمت هر کیلوگرم مرغ در خرده فروشی امروز)شنبه

تومان  7950 فروشی خرده در و تومان 7250 عمده پخش تومان، 7100 هزار تومان رسید به طوری که قیمت مرغ در کشتارگاه 

 .اعالم شده است

 فروشندگان های اعالمی فوق نرخ استعالمی بوده و قیمت بنابراین گزارش در اطالعیه این اتحادیه به اعضا خود آمده است که 

 . درصد سود اقدام به فروش نمایید 10فاکتور خرید رسمی و با احتساب  به توجه با توانیدمی

http://iranecona.com/83514/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8% 
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کانیزاسیون/ماشین آالت  م
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 متفرهق
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 مرکبات
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیداه
 فارس - ۹۷/۰۲/۰۸ : تاریخ

 میلیارد تومان خسارت زد  ۲۵۰۰اند/ آنفلوآنزای پرندگان بهرهگذاری بیبرای سرمایه دامپزشکان از تسهیالت ارزان

گذاری در این بخش سال است که دامپزشکان و متخصصان این حوزه برای سرمایه 10رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت: 

  .شده را پایین بیاوریم، باید فکری بکنیمتمام قیمت محروم هستند و برای اینکه بتوانیم قیمتاز تسهیالت ارزان

محمد رضا صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در حاشیه گردهمایی روز ، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

سال اخیر  10قیمت برای جامعه دامپزشکی خاطرنشان کرد: در جهانی دامپزشک در جمع خبرنگاران با انتقاد از نبود تسهیالت ارزان

خواهد در همین بخش ای در حوزه دامپزشکی میقیمت استفاده کنیم و وقتی یک فرد حرفهایم از منابع ارزانبه ندرت توانسته

ین خود تر باشد که ااش هم پایینشدهرقابت باشد، باید قیمت تمامگذاری کند و چیزی تولید کند که با مشابه خارجی قابلسرمایه

 .قیمت است که در دسترس جامعه دامپزشکی نیستنیازمند دریافت تسهیالت ارزان

ترین مشکل عه دامپزشکان کشور هم در مورد وضعیت قشر دامپزشکان در کشور گفت: بزرگهمچنین پیام محبی رئیس جام

ر هایی که دطور که باید و شاید، ندیده است و خسارتدامپزشکی در کشور این است که دولت اعتبارات الزم در حوزه بهداشت را آن

های بازپدید و نوپدید بوده و بخش زیادی از آن مسائل یم و پدیدهافتد، بخشی مربوط به تغییر اقلحوزه دام و طیور در کشور اتفاق می

 است، آورده بار به تومان میلیارد 2500 ارزش به هنگفتی هایخسارت پرندگان حاد فوق آنفلوآنزا وی با اشاره به اینکه .مدیریتی است

ردد، بلکه گواکسن و یا غیر از تزریق واکسن برنمیاش به تزریق تر شده است که همهصادی در این حوزه پررنگاقت مسائل فقط: افزود

 .های مدیریتی است که باید انجام دهیمترین مسئله مدیریت بیماری و بحثاصلی

گیرد، گفت: بسته به نوع های تولید داخل که در حوزه دام و طیور مورد استفاده قرار میمحبی همچنین در مورد کیفیت واکسن

د، ها هم کیفیت بسیار خوبی دارنها را باید دوباره از ابتدا بسازیم و برخی واکسنت، اما برخی از واکسنها متفاوت اسواکسن کیفیت

 .راحتی اظهارنظر کرد توان در این حوزه بهاما از آنجایی که ما آمار موثقی نداریم، نمی

پزشکی و معاونانش، رئیس جامعه دامپزشکان به گزارش فارس، امروز جمعی از جامعه دامپزشکی به همراه رفیعی رئیس سازمان دام

و رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی به مناسبت روز جهانی دامپزشک گرد 

 .نظر بگذارندهم آمدند تا مسائل و مشکالت این حوزه را به بحث و تبادل

https://www.farsnews.com/news/13970208000980/%D8%AF%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۷/۰۲/۰۸ : تاریخ

درصد واکسن  ٦۵درصد واکسن دام و  ۹۵هشدار در مورد سوء استفاده برخی کشورها از بیوتروریسم دامی/ تولید 

 طیور 

توانند به محض دریافت سویه جدید بیماری طیور یا دام واکسن آن را ظرف رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: متخصصان می

  .ودشدرصد واکسن طیور در کشور تولید می ۶5درصد واکسن دام و  95یکی دو سال ساخته و زودتر از اروپا روانه بازار کنند و 

، علیرضا رفیعی پیش از ظهر امروز در حاشیه گردهمایی روز جهانی دامپزشکی با اشاره خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

های د: آن چیزی که بیماریبه اینکه هم اکنون یکی از تهدیدات در دنیا بیوتروریسم به ویژه در حوزه دام و طیور است، خاطرنشان کر

های آینده به شدت آن اضافه شود و هم اکنون کشورهایی کند، بیوتروریسم است که ممکن است در سالدامی در دنیا را تهدید می

د و توانند از آن سوء استفاده کنننوع بیماری را در حوزه ذخایر استراتژیک خود دارند که می ۶ - 5مانند آمریکا، ویروس و میکروب 

وی با اشاره به اینکه این موضوع مربوط به امروز و جدید نیست، خاطرنشان کرد: از این چند نوع بیماری .جنگ میکروبی راه بیندازند

 .برفکی استزخم، مشمشه و تبآن سیاه ترینمدل آن عامل حیوانی دارد که معروف 5

هایی های مورد نیاز دام و طیور گفت: برای کنترل بیماریواکسنوی همچنین در مورد آخرین وضعیت کشور در حوزه تأمین و تولید 

های سازی دام و طیور در مزرعه ضروری است، چرا که خط مقدم حفظ و حراست از سرمایهپرندگان ایمنمانند سل و آنفلوآنزای فوق

 .های انسان و دام همین حوزه استدامی و پیشگیری از بیماری

سازی با بیان اینکه ایران دارای متخصصان جوان و تجهیزاتی است که امکان فعالیت ر حوزه واکسن رئیس سازمان دامپزشکی کشور

های گذشته در این بنیان هم طی سالشرکت دانش ۴آن هم به صورت قوی چه در بخش دولتی و چه خصوصی دارد، تصریح کرد: 

 .درصد وارداتی است 5شود و فقط میدرصد واکسن دامی در داخل تولید  95اند و اکنون زمینه وارد شده

درصد واکسن مورد نیاز  ۶5های طیور به ویژه واکسن آنفلوآنزای پرندگان هم گفت: بیش از رفیعی همچنین در مورد تولید واکسن

 گوینداست و ظرفیت بخش خصوصی به جایی رسیده است که می وارداتی درصد 35کنیم و تنها طیور هم در داخل کشور تولید می

توانیم واکسن آن را تولید و روانه بازار کنیم، جدیدی از واکسن را داشته باشیم، زودتر از کشورهای اروپایی می سویهبه محض آنکه 

 .کشید، تا یک واکسن ساخته شود، ولی اکنون این مشکل حل شده استها سال طول میدر حالی که در گذشته ده

جمهوری در راستای به خودکفایی رسیدن در حوزه واکسن خبر عاونت علمی فناوری ریاستای با منامهوی همچنین از امضای تفاهم

میلیارد دوز واکسن دام و طیور در کشور مورد  2.5کنند و ساالنه بنیان در حوزه واکسن فعالیت میشرکت دانش ۴اکنون  داد و گفت:

 .نیاز است

ین ها است که ارین شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان در کشور گفت: ماهرئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین در مورد وضعیت آخ

های صنعتی ما خارج شده و به شکل پراکنده در برخی مراکز های آن از کانوناستان کشور متوقف شده و کانون 22نوع بیماری در 

 .زمینه بیماری اپیدمی نداشته باشیمشود، ولی همه باید دست به دست هم دهیم، تا در این صنعتی و یا بومی استان دیده می

رفیعی در پاسخ به اینکه چقدر در حوزه سالمت اعتبار به بخش دامپزشکی اختصاص یافته تصریح کرد: به دلیل مسئولیت سنگینی 

اینکه  با توجه به ها دارد، اگر اعتبارات چند برابر هم بشود، باز هم پاسخگوی نیاز ما نخواهد بود، اماکه دامپزشکی در بسیاری از زمینه

 .داریم، اعتباراتی که باید در این حوزه اتفاق بیفتد، هنوز محقق نشده استدر خط مقدم سالمت قدم برمی

https://www.farsnews.com/news/13970208000791/%D9%87%D8 
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 بازدید ها مصاحبه، سخنرانی،
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۵ : تاریخ

 هزار نفر  ۲۹۰زایی برای هزار واحد کوچک تولیدی با حمایت بسیج سازندگی/ اشتغال ۱۴۵ایجاد 
هزار واحد کوچک تولیدی در سراسر کشور  1۴5سال گذشته با تکیه بر اقتصاد مقاومتی بیش از  5رئیس بسیج سازندگی گفت: طی 

  .تشکیل شده است

به بحث اقتصاد  1392با بیان اینکه بسیج سازندگی از سال  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بازرگانی سردار نعمان غالمی در گفت

ت غذایی مقاومتی و اشتغال به صورت جدی وارد شده است، گفت: محوریت آن بحث ایجاد واحدهای کوچک مخصوصا در حوزه امنی

هزار  1۴5هزار واحد کوچک و به عبارتی بیش از  29سالی گذشته بطور میانگین  5رئیس بسیج سازندگی افزود: طی  .بوده است

 .واحد کوچک در حوزه اقتصاد مقاومتی در کشور ایجاد شده است

اند، گفت: هدف بسیج سازندگی در این شدهوی با بیان اینکه این واحدهای با کمک منابع بانکی از جمله بانک مهر اقتصاد ایجاد 

  .زمینه کمک به دولت و همچنین الگوسازی واحدهای ایجاد شده و تکثیر آنها بوده است

میلیون تومان بوده است، گفت:  15تا  13ها رئیس بسیج سازندگی کشور با اشاره به اینکه میانگین تسهیالت پرداختی به این بنگاه

درصد به متقاضیان پرداخت  10درصد پرداخت شده، ضمن اینکه در یک سال گذشته تسهیالت با سود  1۶این تسهیالت با سود 

  .اندها معرفی شدههزار نخبه در حوزه تولید از طریق رسانه 3سردار غالمی اظهار داشت: در طول چند سال گذشته بیش از .شده است

ها در راستای محصوالت مقاومتی بیان داشت: برگزاری این نمایشگاه نمایشگاه عرضه 900وی با اشاره به برگزاری ساالنه حدود 

  .معرفی مشاغل ایجاد شده بسیار موثر بوده است

درصد واحدهای کوچک تولیدی ایجاد شده فعالیت  70دهد که بیش از ها نشان میرئیس بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه بررسی

  .های صنایع تبدیلی ایجاد شده استر امتداد قطب، گفت: این واحدها داندپایداری داشته

های اقتصادی مناطق مختلف تشکیل شده است، ضمن اینکه صنایع تبدیلی مورد های کوچک براساس مزیتوی افزود: این کارگاه

  .گذاری شده استنیاز مناطق شناسایی و روی آن سرمایه

  .وچک تولیدی را به واحدهای بزرگ متصل کنیمغالمی بیان داشت: همچنین تالش شده اشت، تا واحدهای ک

ورت گرفته ها صوی با بیان اینکه تمرکز ما بیشتر روی مناطق روستایی بوده است، گفت: اما این اقدامام در سراسر کشور و تمام استان

تولید گیاهان دارویی، رئیس بسیج سازندگی کشور اظهار داشت: پرورش ماهی، پرورش شترمرغ، تولید عسل، تولید زعفران،؛ .است

  .داده استتولید قارچ و صنایع تبدیلی و ... حوزه فعالیت را تشکیل می

https://www.farsnews.com/news/13970215000۶29/%D8%A7%DB 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۸تاریخ: 

 های مرغداریضرورت آموزش مرغداران در سالن

 .های مرغداری، راه حل مناسبی در زمینه کنترل بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان استمحبی گفت: آموزش مرغداران در سالن

، پیام محبی، رئیس انجمن جامعه دامپزشکان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

ود جایران در همایش روز جهانی دامپزشکی که امروز صبح در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: با و

 .در سالمت آحاد جامعه، اما حضور آنها دیده نمی شود نقش دامپزشکاهمیت فراوان 

در تحقق این موضوع و امنیت  نقش دامپزشکان :وی با اشاره به اینکه بهداشت و تغذیه سالم ابتدایی ترین نیاز بشر است، افزود

به آخرین وضعیت آنفلوانزا حاد پرندگان گفت: اگرچه محبی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره .غذایی کشور بسیار پررنگ است

را نداریم، اما با تفکر و مدیریت جدید به دنبال  واحدهای مرغدارینمی توان گفت که سال دیگر بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان در 

میلیارد  500هزار و  2میلیون قطعه مرغ تخم گذار رقمی معادل  25محدود کردن آن هستیم، چرا که سال گذشته معدوم سازی 

 .تومان خسارت وارد کرد

رئیس انجمن جامعه دامپزشکان آموزش مرغداران در سالن های مرغداری، ارتباط با دیگر کشورها و استفاده از تجارب قبلی را، راه 

 .حل مناسبی در زمینه کنترل بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان برشمرد

پزشکی در آینده، رویکرد بهتری در زمینه مسائل اقتصادی خواهد داشت، بیان کرد: علم دامپزشکی وی با اشاره به اینکه سازمان دام

 .کشور در منطقه حرف اول را می زند که انتظار می رود با استفاده از این دانش شاهد وضعیت بهتر صنعت دامپزشکی باشیم

 ودرمدیریت بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان یک اصل مهم به شمار می

 500هزار و حداقل یک آنفلوانزای حاد پرندگانرئیس انجمن جامعه دامپزشکان در جمع خبرنگاران گفت: سال گذشته بیماری 

وی، تصریح کرد: با وجود آنکه دانش بومی ساخت واکسن در کشور وجود دارد، اما تمامی مسائل را  .میلیارد تومان خسارت وارد کرد

چرا که کشور ما در جریان مسیر پرندگان مهاجر قرار دارد و این پرندگان همانند بمب افکن ویروس  با واکسن نمی توان کنترل کرد

رئیس انجمن جامعه دامپزشکان ادامه داد: با توجه به .رودرا در کشور می زنند؛ بنابراین مدیریت بیماری یک ضرورت به شمار می

 .شوداز نیاز کشور از طریق واردات تأمین میدر کشور، برای حفظ ذخایر دام بخشی  کمبود واکسنآنکه 

محبی با اشاره به مشکالت کنونی جامعه دامپزشکی تصریح کرد: با توجه به تغییر رویکرد بهداشت جهانی، بازنگری در ساختار 

 .بهداشت کشور امری ضروری است تا اختالفات موجود مرتفع شود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶51583۴/%D8%B۶%D8%B1%D9 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۸تاریخ: 

 شودکاهش ضایعات و امنیت غذایی با نظارت سازمان دامپزشکی ممکن می

 .ایعات و امنیت غذایی نقش پررنگی را ایفا کندض کاهش سطح، واحد در تولید افزایش در تواندمی زند گفت: سازمان دامپزشکی

س سازمان تحقیقات،آموزش اسکندر زند، رئی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

سند مربوط  10هدف سند توسعه پایدار جهانی  17و ترویج کشاورزی در همایش روز جهانی دامپزشکی با اشاره به اینکه از مجموع 

هدف اصلی همچون کمک به معیشت  ۴به کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی است، اظهار کرد: از مجموع این اهداف، 

و کمک به پایداری اکو سیستم نقش و رسالت ما در منابع طبیعی  افزایش کیفیت تولیدرداران، افزایش کمیت تولید، مردم و بهره ب

 .و سازمان دامپزشکی تبیین می کند

 .به گفته وی؛ نقش جامعه دامپزشکی در کمیت و کیفیت تولید ،کمک فراوانی به معیشت بهره برداران دارد

 در می تواند سازمان دامپزشکی :کند، افزودناشی از آنفلوانزا آسیب جدی به کمیت تولید وارد می زند با اشاره به اینکه تلفات

 .کند ایفا  را پررنگی نقش غذایی امنیت و ضایعات سطح،کاهش واحد در تولید افزایش

 کرد: با توجه به دغدغه معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش پررنگ سازمان دامپزشکی در کیفیت محصوالت تولیدی بیان

خاطر مردم بر استفاده از سم،کود، عناصر سنگین ، داروها و آنتی بیوتیک ها تولید محصوالت گواهی شده یک ضرورت به شمار می 

همچون محصوالت پروتئینی تحت نظارت سازمان دامپزشکی است،  محصوالت غذایی هرم عمده بخش وی با اشاره به اینکه.رود

هرم پنج گانه غذایی، نقش دامپزشکی در مواد لبنی و پروتئینی پررنگ است که این امر در پایداری اکو سیستم  تصریح کرد: در

 .اهمیت فراوانی دارد

 نتوانستیم نقش اقتصادی دامپزشکی را به درستی تبیین کنیم

هاد ما برآن رستی تبیین کنیم، افزود: پیشناین مقام مسئول با انتقاد از این مسئله که ما نتوانستیم نقش اقتصادی دامپزشکی را به د

 .است که ساالنه سازمان دامپزشکی از موفقیت ها و عدم موفقیت های اقتصادی گزارشی تهیه کنند

 قرنطینه، ناوگان، به مربوط مباحث که زند ادامه داد: سازمان دامپزشکی یکی از ارکان مهم حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی است 

اده می شود، مورد موشکافی قرار گیرد و هر جا که مورد کم لطفی قرار گرفته، باید د آن به که هایی عمل اختیار و پرسنل تخصص

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت نگاه جدی به تحقیقات دامپزشکی گفت: آمار و اطالعات .بیش از پیش بر آن توجه شود

پیشگیری چند برابر وضع موجود است که با این وجود در حوزه تحقیقات بحث واکسن، دهد که نقش دامپزشکی در موجود نشان می

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: .یکی از اولویت های اساسی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد

 .مورد آن مربوط به دامپزشکی است 35 موضوع ترویجی واگذار شده که تنها 2700در تاالر تحقیقات و ترویج سازمان 

به گفته وی؛ آموزش در دامپزشکی نیاز به بازنگری دارد به طوریکه در حوزه آموزش باید نهضت آموزشی برای بهره برداران راه اندازی 

یک مسئول دارد که هزار پهنه تقسیم بندی شده است، تصریح کرد: هر پهنه  10زند با اشاره به اینکه در حوزه ترویج کشور به .شود

 .برای ترویج باید از این ظرفیت استفاده کرد

 .به گفته وی؛ در صنعت واکسن سازی موسسه تحقیقات آمادگی همکاری در این زمینه با بخش خصوصی داریم

https://www.yjc.ir/fa/news/6515718%A/%DA9%D8%A7% 
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 نهاده
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۴ : تاریخ

 هزار تن غله خرید  ۱۸۰شرکت پشتیبانی امور دام 

هزار تن غله به صورت دو محموله از برزیل و یک محموله از  180به گفته تاجران اروپایی، شرکت پشتیبانی امور دام ایران حدود 

  .اوکراین، اوایل این هفته خریداری کرده است

هزار  180گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از رویترز، به گفته تاجران اروپایی، شرکت پشتیبانی امور دام ایران حدود به گزارش 

 .تن غله اوایل این هفته خریداری کرده است

هزار تنی  ۶0هزار تن هستند احتماال از برزیل تهیه شده اند و یک محموله حدود  120آنها افزودند این دو محموله که در مجموع 

 .نیز از اوکراین خریداری شده است

شرکت پشتیبانی امور دام ایران اخیرا شروط سخت گذشته برای وثیقه انجام تعهد و دیگر ملزومات را آسان کرده است که این اقدام 

 .های گذشته امکان پذیر ساخته استخریدهای بزرگ را در هفته

هزار تن خوراک جو و حدود  130هزار تن غله،  200آوریل حدود  27ید کم از بازار، در ها خربه گفته تاجران این شرکت پس از ماه

 .هزار تن سویا خریداری کرده است 130

دالر( به ازای هر تن در یک محموله از اوکراین در ماه می و دو محموله  2۴2.80یورو ) 203آخرین خرید غله این شرکت به ارزش 

 .از برزیل در ماه آگوست بود

ه گفته یکی از تاجران، خرید های جدید نشان میدهد که مبادالت تجاری در سطح فنی به حالت عادی بازگشته اما تنش های ب

ژئوپلتیکی میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد... ریسک باال بدان معناست که برخی از تجارتخانه های بزرگ هنوز تجارت با ایران 

 .را بسیار پرخطر می دانند

https://www.farsnews.com/news/1397021۴000512/%D8%B۴ 
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 نهاده 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۱تاریخ: 

 های دامینگرانی مرغداران از افزایش نرخ نهاده

 .هایی از حیث جوجه ریزی برای مرغداران ایجاد کرده استهای دامی، نگرانیمداوم قیمت نهادهیک مقام مسئول گفت: افزایش 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت

بیان کرد: قیمت ذرت و کنجاله سویا به طور مداوم در حال افزایش  های دامیقیمت نهادهبا انتقاد از نوسان شدید  ،خبرنگاران جوان

 .است که این امر نگرانی هایی از حیث جوجه ریزی برای مرغداران ایجاد کرده است

بیشترین حجم مواد اولیه تولید مرغ گوشتی را تشکیل می دهد که نوسان آن در  ذرت و کنجاله سویاوی افزود: نهاده های دامی 

 .افزایش قیمت تمام شده محصول تاثیر بسزایی دارد

دالر  ۴70به  350خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ جهانی هر کیلو کنجاله سویا از  قیمت کنجاله سویایوسفی از افزایش جهانی 

 .تکلیفی بازار دالر و حذف ارز مبادله ای منجر به سردرگمی مرغداران گوشتی شده استرسید که بال

 700و ذرت را هزار و  300هزار و  2به مرغداران را  نرخ توزیع هر کیلو کنجاله سویارئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی 

 .تومان اعالم کرد

تومان افزایش یافت  200تا  100تومانی پیش آمد، نرخ هر کیلو از نهاده های دامی  200هزار و  ۴وی ادامه داد: از زمانیکه بحث دالر 

و حال باید منتظر ماند و دید که سیاست وزارت جهاد کشاورزی در پشتیبانی امور دام به عنوان تنظیم کننده بازار نهاده های دامی 

 .چه خواهد شد

 .تجدید نظری در جوجه ریزی سالن های خود خواهند کرد غدارانمربه گفته یوسفی؛ با استمرار نوسان قیمت نهاده ها، 

https://www.yjc.ir/fa/news/6508804/%D9%86%DA%AF%D8 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۲تاریخ: 

 ها، صنعت مرغداری را به چالش کشیدنهادهنوسان شدید نرخ 

های دامی همچون ذرت و کنجاله سویا، تاثیر مستقیمی در قیمت تمام شده محصوالت دام یک مقام مسئول گفت: نوسان نرخ نهاده

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمهدی مسعودی، قائم مقام اتحادیه تعاونی های خوراک دام، طیور و آبزیان در گفت .و طیور دارد

 واردات نهاده های دامیاظهار کرد: با توجه به آنکه عمده  های دامینوسان نرخ نهاده با انتقاد شدید از ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

سط چند شرکت صورت می گیرد؛ انتظار می رود که دستگاه های حاکمیتی نظارت کافی را داشته باشند، چراکه این شرکت ها ارز مورد تنها تو

 .کنند که افزایش قیمت نهاده ها توسط آنها تخلف محسوب می شودنیاز خود را از مراجع قانونی و بانک تامین می

تاثیر مستقیمی در قیمت تمام شده محصوالت دام و طیور   ذرت و کنجاله سویامچون به گفته وی؛ نوسان نرخ نهاده های دامی ه

 .دارد که دولت برای تنظیم بازار محصوالت پروتئینی باید نظارت کافی بر توزیع نهاده ها داشته باشد

هزار  10ده ای نزدیک به در آین قیمت هر کیلو گوشت مرغمسعودی ادامه داد: با استمرار افزایش غیرواقعی نهاده های دامی، 

تومان خواهد رسید چرا که خرید نهاده با قیمت باال وعرضه مرغ کمتر از قیمت تمام شده، صنعت مرغداری را با چالش جدی روبرو 

بیان کرد: افزایش جهانی نرخ ذرت  بازارهای نهاده های دامیاین مقام مسئول با اشاره به تاثیر تک نرخی شدن ارز در .خواهد کرد

ه منتظر ماند و دید ک باید وجود این با. دارد تولید هاینهاده قیمت افزایش در بسزایی تاثیر ارز شدن نرخی تک و  کنجاله سویا و

 .کنددولت در قیمت گوشت مرغ چه تصمیماتی را اتخاذ می

درصدی قیمت  30تومان اعالم کرد و گفت: با وجود افزایش  200و ذرت هزار و  300هزار و  2باالی  نرخ هر کیلو کنجاله سویاوی 

 .سدبر تومان هزار 9 باالی به ۶ از مرغ کیلو هر قیمت که است بدیهی  نهاده ها،

ق و دستمزد، حامل های قائم مقام اتحادیه تعاونی های خوراک دام، طیور و آبزیان تصریح کرد: با وجود افزایش هزینه های حقو

انرژی و نهاده های تولید و احتساب سود حداقلی تولیدکننده چگونه انتظار می رود که آنها محصوالت نهایی خود را کمتر از قیمت 

، چرا کندتمام شده در بازار عرضه کنند؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید که دولت در بخش محصوالت دامی چه تصمیمی اتخاذ می

 .به اعتقاد بنده چاره ای جز پرداخت یارانه یا اعالم مرغ به نرخ آزاد وجود ندارد که

https://www.yjc.ir/fa/news/6518335/%D9%86%D9%88%D8%B3 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۴تاریخ: 

 های دامی در بازار/ نوسان قیمت گوشت ادامه دارددرصدی نرخ نهاده ۳۲افزایش 

درصد افزایش یافته  32تا  30مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت:هم اکنون متوسط قیمت خوراک دام نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  گو با خبرنگار علیرضا عزیزاللهی، مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفت و.است

 .اظهار کرد: عرضه دام در مقاطعی از سال همچون فصل بهار با نوساناتی در بازار روبروست نوسان نرخ دام زنده درباره آخرین وضعیت

کنند در این مقطع سال به سعی می دامدارانوی افزود: با توجه به افزایش میزان بارندگی و وضعیت مساعد عرصه های مرتعی، 

ضه کنند که در نهایت کمبود عرضه، تاثیر منفی بر قیمت دام و به سبب در دسترس بودن علوفه ارزان با تاخیر دام خود را به بازار عر

 .دنبال آن گوشت در بازار دارد

هزار تومان اعالم کرد و گفت: عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت  18تا  500هزار و  16 نرخ کنونی هر کیلو دام زنده عزیزاللهی

 .روند مطمئنا قیمت دام در ماه رمضان با نوساناتی روبرو خواهد بود در بازار به شمار می روند؛ بنابراین در صورت ادامه این

بیان کرد: با توجه به هزینه های باالی تولید، نمی توان  نرخ نهاده های دامیمدیرعامل اتحادیه دامداران با انتقاد از افزایش شدید 

 .انتظار داشت که قیمت محصوالت نهایی در بازار افزایش نیابد

بعد از ابالغ سیاست جدید ارزی دولت، قیمت انواع اقالم علوفه ای و دامی روند فزاینده ای به خود گرفت و از آن جا که به گفته وی؛ 

 .درصد هزینه تولید را به خود اختصاص می دهد، در افزایش قیمت گوشت در بازار تاثیر بسزایی داشته است 70این اقالم 

درصد افزایش  32تا  30نسبت به مدت مشابه سال قبل  قیمت خوراک دام متوسط عزیزاللهی در خاتمه تصریح کرد: هم اکنون

 . یافته است

https://www.yjc.ir/fa/news/6521268/%D8%A7%D9%81%D8% 
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